
  
  

 
  

  
ـَّـد. د   فائزة بنت عمر بن علي املؤي

 قسم اللُّغة العربية وآداا -أستاذ النحو والصرف املشارك 
 كلية اآلداب للبنات بالدمام

  
 ملخص البحث

يعد شعر املتنبي ظاهرة أدبية أقبل عليها األدباء ، وعلماء اللُّغة بالدرس ، والتحليل ، واملوازنة منــذ أن                               
جادت قرحيته به يف النصف األول من القرن الرابع اهلجري ، وكان من مظاهر ذلك االهتمام ، ومن تلــك                   

البن جنـي ، و     ) الفتح الوهيب على مشكالت املتنبي       ( العناية أن ألَّف بعض منهم يف مشكله ؛ كمصنف                   
البن ِسيده الَّذي جاء زاخرا باالستطرادات اللُّغوية ، والتعليقــات النحويـة                   ) شرح مشكل شعر املتنبي       ( 

اجلديرة باألخذ والدراسة ؛ ولذا جعلته ميدانا هلذا البحث الَّذي سعى جاهدا يف تتبع آراء ابن ِسيده النحوية                  
؛ ليكون مرجعا واضحا يف هذا اال ؛ وهو إبراز بعٍض من آراء ابن ِسيده يف الدرس النحوي تبين موقف                             
هذا النحوي األندلسي من حنو املشارقة من جهة ، ومدى متسكِّه بكتاب سيبويه من جهٍة أخرى ، بـل إنَّ                               

 ...أمهية هذا البحث تكمن أيضا يف تقدمي شواهد شعرية جديدة ألحد الشعراء املولَّدين البارزين 
 .وعلى اهللا تعاىل قصد السبيل  

*  *  * 
  أبو احلسن علي بن إمساعيل الضرير ، لغوي األندلس وأديبها املرموق ، وهو من                       ) :  ]١[(ابن ِسيده هو   

يف جنوب األندلس ، كان رأسا يف العربية ، حجةً يف نقلها ، روى عن أبيـه ، وأيب عمــر                          ) مرسية  ( أهل  
 . الطَّلَمنكي ، وصاعد بن احلسن البغدادي اللُّغوي وغريهم 

      ِكينيقول أبو عمر الطَّلَم :             ث يب أهلها ليسمعوا علية ، فتشبرسيم ــف    ( دخلتأليب ) غريــب املصن
انظروا من يقرأ لكم ، وأمسك أنا كتايب ، فأتوين برجٍل أعمى يعــرف                     : ، فقلت هلم    )]٢[(عمرو الشيباين 

 . بابن ِسيده ، فقرأه علي من أوله إىل آخره ما أخلَّ فيه بلفظة ، فعجبت من حفظه 

، ) املخصص يف اللُّغـة    ( وحسبنا معرفةً بابن ِسيده وفضِله أن نعلم أنه هو من ألَّف املعجم اللُّغوي القيم              
لو حلف احلالف أنــه مل يصنــف  " الَّذي ) احملكم واحمليط األعظم   ( وهو أيضا مؤلِّف املعجم اللُّغوي اآلخر      

األنيــق يف شـرح    ( ، وكتــاب ) شرح أبيات اجلمل للزجاجي   ( ، كما أنَّ له كتاب    )]٣[(“مثله مل حينث 
، وكتـاب    ) تقريب غريب املصنف    ( ، وكتاب     ) العويص يف شرح إصالح املنطق       ( ، وكتاب     ) احلماسة  

 ) .شرح مشكل شعر املتنبي ( ، وكتاب ) الوايف يف علم القوايف ( 

، وقد بلغ مــن    ) ه  ٤٥٨( أما عن وفاته فتكاد جتمع الكـــب الَّيت ترمجت له على أنها كانت سنة            
 .العمر ستني عاما تقريبا 
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هذا تعريف موجز هلذا العامل الكبري ، واللُّغوي املتقن ، والنحوي احملقِّق ، واألديب الواســع ، الَّــذي                 
امتدحه كلُّ من ترجم له بأمجل العبارات ، ولقَّبوه بأحسن الصفات ، ولكن املتأمل يف تلك العبارات ، ويف                              
تلك الصفات سيلحظ أنها مجيعا كانت تدور حول تفوقه يف مجع اللُّغة وحفظها ، أما اجلانب النحوي عنده                         

على الرغم من أنَّ مصنفاته سواًء اللُّغوية منها ، أو األدبية كانت تزخر               ) ]٤[(فلم يخصص بأي إشارٍة تذكر    
باملسائل النحوية اجلديرة باألخذ والدراسة ، لذا رأيت أن أتتبع آراءه النحوية يف أحد كتبه ، وأسلِّط الضوء                  
عليها ، لعلِّي أضيف شيئًا جديدا إىل مناقب هذا العامل الفاضل ، ونظرت يف كتبه املطبوعة ، واخترت مــن                       

؛ ألنَّ هذا الكتاب قد مجع ـ حسبما أرى ـ احلُسنيني ؛ فهو كتاب                    )شرح مشكل شعر املتنبي     (بينها كتابه   
زاخر باستطرادات ابن ِسيده اللُّغوية ، وتعليقاته النحوية حول شعِر أيب الطيب املتنبي ، فرأيــت يف جعلــه                   

 : جمالَ الدراسة والبحث فرصةً لتحقيق هدفني هامني 

 .تقدمي بعٍض من آراء ابن ِسيده يف الدرس النحوي : أحدمها  
 .تقدمي مسائل تطبيقية على قواعد حنوية من شعِر أحد املولَّدين البارزين : واآلخر 

 : واتبعت ـ لتحقيق ذلك ـ النهج التايل 

مجع املسائل النحوية الَّيت عبر فيها ابن ِسيده عن رأيه بصراحة ، أما التوجيهات الَّيت كان يوجه ـا                                    −
بعض الكلمات يف األبيات دون أن يصرح برأيه فيها ، فهذه مل يعرج عليها البحث ؛ خشية أن ينسب إليه                              

 . شيٌء مل يرده 

 . ترتيب تلك املسائل يف أبواا ، الَّيت رتبت هي حسب ترتيب ابن مالك أللفيته     −

 . وضع عنوان مناسب لكلِّ مسألٍة من تلك املسائل     −

 عرض كلِّ مسألة ، مع ربطها ببيت أيب الطيب ؛ ليكون كالشاهد عليها     −

يف املسائل املشهورة ، واملوافقة لرأي اجلمهور بتوثيقها ؛ وذلك بتتبعها يف كتب األصـول                            االكتفاء      −
 .الَّيت تناولتها ؛ ليكون يف ذلك دليلٌ إىل مظاا عند من سبقوه ِمن النحاة ، ومن جاء بعده منهم 

 .الوقوف عند املسائل الَّيت خالف فيها رأي اجلمهور ، ومناقشته فيها     −
فأسفر البحث واجلمع عما يربو على اخلمسني مسـألةً يف أربعة وعشرين بابا من أبواب النحو ؛ جاءت                         

 : على النحو التايل 

 : من باب النكرة ، واملعرفة 

 جواز حذف مرجع الضمري : املسألة األوىل 

، )]٥["(راجعة إىل املــزن     ) فيه: (فاهلاء يف قوله     : "  ومرجع الضمري هو الَّذي أشار إليه ابن ِسيده بقوله               
 : وذلك عند شرحه لقول املتنبي 

 )]٦[(كَتوم السر صاِدقَةُ املَقَاِل       حصانٌ ِمثْلُ ماِء املُزِن فيِه
 : أما تصرحيه جبواز حذفه ؛ فذلك عند شرحه لقول املتنبي 

 )]٧[(فَصار سقِْمي ِبِه يف ِجسِم ِكتماين      كَأنه زاد حتى فَاض عن جسِدي
 : راجعة إىل الكتمان ، وإن مل جيِر له ذكر ؛ كقوله ) كأنه ( اهلاء يف : وإن شئت قلت : " .. حيث يقول 

 ) .]٨[(“كان الكذب شرا له : من كذب كان شرا له ؛ أي 

  
 من اسم اإلشارة ) ها التنبيه ( جواز حذف : املسألة الثَّانية 
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ي ) تني ( حمذوفة من اسم اإلشارة ) ها التنبيه ( على أنَّ )]٩[(فقد نصيف قول املتنب: 
طَرا مِن ييمهاَء تد تراخت        راِئِل اِخليِفي الفَض لَه نم١٠[(و[( 

هــا ( ب وأشار إىل أنَّ حذفها هنا موافق للمسموع عن العرب ؛ إذ إنَّ املسموع يف أمساء اإلشارة جميئُها                         
 ) .]١١[(وحبذفها ؛ ولذا جاء جتويزه حذفَها موافقًا ملا جوزه النحاة) التنبيه 

  
 من األمساء املوصولة ) اُألىل(عد : املسألة الثَّالثة 

١٢[(ونص[( ها مبعىنعلى أن ) ي : ؛ أي ) الَّذينها جلماعة الذُّكور ؛ وذلك عند شرحه لقول املتنبإن : 

 )]١٣[(على اخلَِصيِبي ِعند الفَرِض والسنِن    أَلقَى الِكرام اُأللَى بادوا مكَاِرمهم
(من األمساء املوصولة ال خالف فيه      ) اُألىل ( وعد . صلةً هلا  ) بادوا  ( ومبا أنها اسم موصولٌ لذا عد مجلة       

فتقع على من يعقل مــن    ) اللَّايت ( فتقع على من يعقل من املذكَّرين ، ومبعىن        ) الَّذين ( ، وتأيت مبعىن   )]١٤[
 .املؤنثات ، وقد تقع على ما ال يعقل 

  
 ) ما ( بعض األوجه اإلعرابية يف : املسألة الرابعة 

 : إىل تلك األوجه عند شرحه لقول املتنبي )]١٥[(وقد أشار

 )]١٦[(ِلحاظُك ما تكُونُ ِبِه مِنيعا         فَال عزلٌ وأَنت ِبال ِسالٍح
 : ثالثة أوجه ) ما ( فقد جوز يف 

 . ، ويكون ما بعدها صلةً هلا ) الَّذي ( أن تكون موصولةً مبعىن : أحدها 

 .، فيكون ما بعدها يف حملِّ رفع صفٍة هلا ) شيء ( أن تكون نكرة مبعىن   :  الثَّاين
 . حلاظك تكون به منيعا : أن تكون زائدة ؛ كأنه قال : الثَّالث 

 : ويقيس احتماهلا للوجهني األول والثَّاين على احتماهلا هلما يف قول اهللا تعاىل

 ]  ٢٣  ق  [    ]هذَا ما لَدي عتيد  [
 ) .]١٧[(وقوله يف اآلية الكرمية موافق لرأي اجلمهور

  
 عن الضمري املضاف املضاف إليه) األلف والالَّم ( ب التعويض : املسألة اخلامسة 

 :بذلك أثناء شرحه لقول املتنبي )]١٨[(وقد صرح
 )]١٩[(ِهي أَو بِقيتها أَِو البدلُ          تمِسي على أَيِدي مواِهِبِه

ولكنه عوض باأللف والالَّم من اإلضافة      ] باإلضافة : أي  [ أو بدهلا    :   )البدل  ( ب حيث أوضح أنه أراد         
يف جواز نيابــة    )]٢٠[(، وعلَّل لذلك بأنَّ كلَّ واحدٍة منهما للتعريف، وهو بقوله هذا يوافق رأي الكوفيني                    

 :عن الضمري املضاف إليه ؛ ومن ذلك قول اهللا تعاىل ) ٱل ( 
  ]٤١  النازعات[    ]فإنَّ اجلَنةَ هي املَأوى   [

](فحذف الضمري ، وعوَض عنه باأللف والالَّم      )]٢١[)(فإنَّ اجلنة هي مأواه     : (  فإنَّ خترجيها على قوهلم     
]٢٢.(   

  
 من باب االبتداء 
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 إذا اجتمع معرفةٌ ونكرة، فاملبتدأ املعرفة والنكرة اخلرب : املسألة األوىل

 سواء ( ولذا آثر عد ( ا ، وما مقدخرب ) ي) البازا يف قول املتنبرمبتدأ مؤخ: 
 )]٢٣[(ألباز االشهب و الغراب األبقَع          وصلَت ِإلَيك يد سواٌء ِعندها

معرفة ،  ) الباز األشهب    ( ، و   ) عندها(نكرة ، وإن تقوى بقوله        ) سواء(وإنما آثرنا ذلك ؛ ألنَّ       : "  وقال
 ) ]٢٤["(وإذا اجتمع معرفة ونكرة ، فاالسم املعرفة ، واخلرب النكرة 

ولذا اضطر يف موضٍع آخر إىل تقدير مبتدأ حمذوف ، تكون النكرة خربا عنه ؛ وذلك عند شرحه لقــول               
 : املتنبي 

 )]٢٥[(داِني الصفَاِت بِعيد موصوفَاِتها        ِسرب محاِسنه حِرمت ذَواِتها
    فقد عد )  سرب (      ا ملبتدأ حمذوف تقديرهكرة      " هواي ؛ وذلك      : خربلقبح االبتداء بالن ”)]وهو  )]٢٦ ،

 ) .]٢٧[(يف إعرابه املعرفة مبتدأ ، والنكرة خربا يوافق مذهب اجلمهور

  
 ال يخرب عن املبتدأ إذا كان وصفًا باسم ذات: املسالة الثَّانية 

، ومبا أنه نص  )]٢٨[)(العرض ( ب وعن الصفة العارضة    ) اجلوهر ( ب وقد عبر ابن ِسيده عن اسم الذَّات      
 : على أنه ال يخرب عن الوصف باسم الذَّات ، قدر مضافًا حمذوفًا يف قول املتنبي 

 )]٢٩[(وذَاك الشعر ِفهِري واملَداكَا         وذَاك النشر ِعرضك كَانَ ِمسكًا
اســـم ذات ،    ) ذا  ( مبتدأ ، و    ) ذاك  ( وذاك النشـر نشـر ِعرِضـك ؛ وذلك ألنه أعـرب          : أي  

ب ، وعليه مل يعد يصلح أن يخرب عنه           " عرضا  " صـفةً له أصبح    ) النشر  ( ، ولكنه ملَّا أعرب       " جوهر  " أي  
هذا إن عىن   : "  ، وقال    ) ِعرضك  ( ؛ ولذا قدر مضافًا حمذوفًا قبل          " جوهـر  " ألنه اسم ذات    ) ِعرضك  ( 
عرض ، فال يخرب عن العرض باجلوهر ؛ فلذلــك              ) النشر  ( األنا والذَّات ؛ ألنها جواهر ، و           ) الِعرض  ( ب 

هنا اد وسـائر أنواع الفضائل مل حيتج إىل حـذف                ) الِعرض  ( وإن جعلت   ... احتجنا إىل تقدير املضاف     
، ويصرح بأنه استنتج هذا احلكم من تقدير سيبويه               )]٣٠["(املضاف؛ ألنَّ النشر واد كالمها ليس جبوهر          

 :لقول اهللا تعاىل 
 ]  ١٧٧البقرة   [       ]ولكن الرب من آمن باهللا  [

) من آمن باهللا     ( عرض ، و    ) الرب  ( ألنَّ  “ : ، ويقول     )]٣١[(ولكن الرب بر من آمن        : ب حيث إنه قدرها     
](، واستنتاجه هذا موافق لرأي اجلمهـور        )]٣٢[" (جوهــر ، فقدر مضافًا ليخرب عن العرض بالعرض         

]٣٣ ( 

  
 جميء اخلرب مجلةً فعلية : املسألة الثَّالثة 

 : يف قول املتنبي ) حماسنه ( خربا عن ) حِرمت ذواِتها ( مجلة )]٣٤[(وهذا يستنتج من إعرابه

 )]٣٥[(داِني الصفَاِت بِعيد موصوفَاِتها         ِسرب محاِسنه حِرمت ذَواِتها
 : لقول املتنبي )]٣٦[(وقد ذكر هذا أيضا عند شرحه

هنِجداِء تالبِن أيب اهلَيج حاملَدواخلَطَِل      و يالع نيِة ع٣٧[(ِباجلَاِهلي[( 
، والقـول مبجيء اخلرب مجلـةً فعليــة موافــق             ) املدح ( خربا عن املبتدأ    ) تنجده  ( فقـد أعرب مجلة   

 ) .]٣٨[(لقـول اجلمهور
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 جميء اخلرب مجلةً امسية : املسألة الرابعة 

 : فهو كما أعرب اجلملة الفعلية خربا ، أعرب اجلملة االمسية أيضا خربا ؛ وذلك عند شرحه لقول املتنبي 

 )]٣٩[(تسـلَم ِمنه يِمني مصفُوِد      ثُم غَدا ِقده الِْحمام وما
خربا هلا ، وهـو يف        ) ِقده اِحلمام    ( ضمريا مستترا فيها ، واجلملة االمسية          ) غدا  ( اسم  )]٤٠[(فقد قدر 

   ) .]٤١[(هذا أيضا يوافق اجلمهور

  
 وقوع اجلار وارور يف موضع اخلرب: املسألة اخلامسة 

ي )]٤٢[(وهذا احلكم نصعليه أثناء شرحه لقول املتنب : 

 )]٤٣[(من لَيس ِممن دانَ ِممن حينا       من لَيس ِمن قَتاله ِمن طُلَقَاِئِه
) ِممن حينا  ( األوىل ، وقـوله     ) من  ( يف موضع خرب املبتدأ الَّذي هو          ) ِمن طلقاِئه    : (  فقد خرج قـوله    

أنــه ال يعــد اجلــار    ) يف موضع اخلرب      ( الثَّانية ، وواضح من قوله       ) من  ( يف موضع خرب املبتدأ الَّذي هو           
 ) .]٤٤[(وارور مها اخلرب ، وإنما يف موضعه ، وهذا هو رأي اجلمهور

  
 سد احلال مسد اخلرب : املسألة السادسة 

 :فقد صرح بأنَّ احلال قد تأيت بعد املبتدأ فتغنيه عن اخلرب ؛ وذلك عند شرحه لقول املتنبي 
 )]٤٥[(وشيِبي باِلغَ احلُلُِم  هواي ِطفْالً       ِبحب قَاِتلَِتي والشيِب تغِذيِتي

أكــثر شــريب  : ؛ كقولك   ) طفالً(جيوز أن يكون مبتدأ، وخربه احلال الَّذي هو            ) هواي: "  (حيث قال   
 ) .]٤٧[(، وقوله جبواز سد احلال مسد اخلرب موافق لقول اجلمهور) ]٤٦["(السويق ملتوتا 

  
 ال يخرب عن املبتدأ قبل أن يستكمل مجيع متعلِّقاته :املسألة السابعة

وفاؤكما باإلســعاد ؛ وذلــك يف قــول     : متعلِّق مبحذوٍف تقديره      ) بأن تسعدا   ( ولذا قرر بأنَّ الباء يف       
 : املتنبي 

هطَاِسم اهِع أَشجبا كَالركُمفَاؤو      هاِجمس أَشفَاه معالدا وِعدس٤٨[(ِبأنْ ت[( 
، ) كــالربع  : (  األوىل ؛ ألنك قد أخربت عنـها بقولـك             ) وفاؤكما  ( ب وال تكـون متعلِّقة      : "وقال  

فمحال أن تخرب عن االسم وقد بقي ما يتعلَّق به ألنَّ هذا املتعلَّق به جزٌء منه ، فكما ال يخرب عن االسم قبل                      
، وما نص عليه موافق ملــا جـاء عـن         ) ]٤٩[" (متام حروفه كذلك ال يخرب عنه وقد بقي ما هو جزٌء منه       

 ) .]٥٠[(اجلمهور

  
 وأخواا ) كان ( من باب 

 كان التامة : املسألة األوىل 

هذا )]٥٢[(إىل اخلرب ، وقد ذكر     ) الفقرية  ( ألنها تقابل كان الناقصة     )]٥١[)(الغنية  ( ومساها ابن ِسيده    
 : أثناء شرحه لقول املتنبي 

 )]٥٣[(وقَد قَبضت كَانت ِبغِري بناِن      ثَنى يده اإلحسانُ حتى كأنها
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، ويقيسها على ما حكاه سيبويه مــن قــول           ) خلقت  : (  يف البيت مبعىن     ) كانت ( فقد جوز أن تكون     
تامة مكتفيــة بفاعلهـا     ) كان  ( ، والقول مبجيء     )]٥٤[(مذ خلقت  : أنا أعرفك مذ كنت ؛ أي        : العرب  

 )]٥٥[.(موافق لرأي اجلمهور
التامة هذه والناقصة ؛ أنَّ املرفوع بالتامة فاعلٌ يتم الكالم به ، وأنها تؤكَّد باملصدر                      ) كان  ( والفرق بني    

 ). ]٥٦[(والناقصة خبالفها يف ذلك كلِّه. ، ويتعلَّق ا اجلار وارور ، وتعمل يف الظَّرف واحلال 

  
 وهي مضمرة) كان ( عدم إعمال : املسألة الثَّانية 

 : الناقصة ؛ فهو بعد أن قدرها يف قول املتنبي ) كان ( ويقصد ذا احلكم 

 )]٥٧[(فَلَم يِضرنا معه فَقْد األجدِل       وصار ما يف ِمسِكِه ِللِمرجِل
) الَّذي ( من صلة   ) يف مسكه   (ف ما كان يف مسكه ،     : أراد  : "  نفى أن يكون هلا عملٌ يف اجلملة ، وقال       

هذه املرادة ؛ ألنَّ تلك ال تضمر وتعمل ؛ ألنها فعلٌ كوينٌّ غري مؤثِّر ، ولذلــك                         ) كان  ( ل وال تكون خربا    
، وهو يبين رأيه هذا على الكثري الشائع ؛ وإالَّ فهو خمــالف ملــا                )]٥٨["(منع سيبويه إضمارها ، وإعماهلا        

 ) : ]٥٩[(ختفيفًا مع بقاء عملها ، قياسا على قول الشاعر) كان ( اسـتقر عند النحاة من جواز حذف 

 فَِإنَّ قَوِمي لَم تأكلْهم الضبع     أَبا خراشةَ أَما أنت ذَا نفٍَر
يف ) أمـا   ( ؛ وقــالوا إنَّ     ) ما(ب والتعويض عنها    ) كان  ( فقد استشهد به كثري من العلماء على حذف             

، والضمري املنفصل     ) كان ( املؤكِّدة، ولزمتها عوضا من ذهاب       ) ما  ( ضمت إليها    ) أنْ  ( البيت مركبة من     
 ) .]٦٠[(خربها) ذا نفٍر ( ، و ) كان ( يف حمل رفع اسم ) أنت ( 

 ) .]٦١[(دون باقي أخواا ؛ ألنها األم يف باا) كان ( وذلك من األمور الَّيت اختصت به 

  
 ) إنَّ وأخواا ( من باب 

 ) لكن ( عمل : املسألة األوىل 

؛ وهو نصب املبتدأ ورفع اخلرب ، وقد أشار ابن ِسيده إىل ذلك أثناء شرحه           ) إنَّ  ( وعملها هو نفس عمل      
 : لقول املتنبي 

 )]٦٢[(ما مضوا مل يقاِتلُوك ولَـِكــن الِقتالَ الَّذي كَفَاك الِقتاال
 القتالَ  ( على أنَّ    )]٦٣[(فقد نص (   منصوب ب اسم )  قدير        ) الَّذي  ( ، و   ) لكنخربها ؛ والت :   ولكـن

ــ املشددة ــ وأخواا     ) لكن ( القتالَ القدمي الَّذي علموه منك هو الَّذي كفاك القتالَ اآلن ، وإعمال          
 ) .]٦٤[(هذا العمل من األمور املتفق عليها لدى مجهور النحاة

  
  

 إضمار ضمري الشأن يف احلروف الناسخة : املسألة الثَّانية 

وضمري الشأن هو الضمري الَّذي يكنى به عن مجلٍة بعده امسية أو فعلية ، تكون هي مرجعه ومفسـرةً له                                  
 ) . ]٦٥[(هو زيد قائم: ، ويكون هو دائما بلفظ املفرد ؛ ألنه يراد به األمر واحلديث ؛ وذلك حنو 

وقد صرح ابن ِسيده جبواز إضماره يف احلروف الناسـخة يف موضعني ؛ املوضِع األول عند شــرحه                              
                                    :لقول املتنبي 
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 )]٦٦[(كَأنَّ نواالً صر يف ِجلِْدها النبر      إذا وِرمت ِمن لَسعٍة مِرحت هلَا
خـرب   ) صر يف جلدها النرب     ( واجلملة الَّيت هي   ) كأنَّ ( ب منصوبا ) نواالً ( جيوز أن يكون    : "  حيث قال  

وخري منه عندي أن      : "  ثُم قال    " نكرة غري مؤيدة بالصـفة        ) كأنَّ  ( وفيه ضـعف ؛ ألنَّ اسـم       ) كأنَّ  ( 
) صر  ( ل مفعول  ) نواالً(كأنَّ األمر أو احلديث ، و         : إضـمار الشـأن أو احلديث ، أي          ) كأنَّ  (يكون يف   
 ).]٦٧[)"(كأنَّ(نواالً صر يف جلدها ، تفسري للمضمر الَّذي يف : ، فقوله 

وأما املوضِع الثَّاين الَّذي صرح فيه بإضمار ضمري الشأن يف احلروف الناسـخة ؛ فهو عنــد شــرحه                       
 : لقول املتنبي 

 )]٦٨[(ِبأَقْتلَ ِمما بانَ ِمنك ِلعاِئِب     يرى أَنَّ ما ما بانَ ِمنك لضاِرٍب
األوىل نفي، والثَّانيـة مبعــىن الَّــذي ،          ) ما(مضمر على شريطة التفسري ، و         ) أنَّ  ( ففي  : "  حيث قال   

 )]٦٩["(واجلملة بكلِّيتها تفسري املضمر على شريطة التفسري 
](فهو الَّذي جوز حذف اسـم هذه احلروف إذا كان ضـمري شـأن           )]٧٠[(وهو يف هذا يوافق سيبويه   

، أما مجهور النحاة فقدجاء رأيهم يف ضمري الشأن مع النواسخ عموما فيه تفصـيل ؛ حيث إنهم رأوا                    )٧١[
](وأخواا) ظن  ( وأخواا ، و     ) إنَّ  ( وأخواا ، ويف املقابل ضرورة بروزه مع            ) كان  ( جواز استتاره يف     

مرفوع ، والضمري املرفوع يستتر يف الفعل، خبالف الضمري املنصــوب                     ) كان  ( ؛ وذلك ألنَّ اسم      )٧٢[
وأخواا ال ميكن استتاره فيهــا ؛ ألنهــا حــروف ،         ) إنَّ(، كما أنه مع       )]٧٣[(الَّذي ال يكون إالَّ ظاهرا     

    ) .]٧٤[(واحلروف ال تستتر فيها الضمائر

  
 )ظن وأخواا ( من باب 

 إعمال أفعال القلوب يف ضمريي الفاعل واملفعول املتصلني مع احتاد املسمى: مسألة 

؛ فــال )]٧٥[(ظننتين وحسبتين ، وهذا مما متيزت به هذه األفعال دون غريها من األفعال احلسـية               : حنو 
أكرمت نفسي ، وأكرمت نفسك ، وأكرم نفســك ،          : أكرمتين ، وأكرمتك ، وأكرمك ، بل يقال          : يقال  

 : وقد علَّل العلماء للمنع يف غري أفعال القلوب بأمرين 

 ) .]٧٦[(االستغناء بالنفس عن الضمري: أحدمها 

أنَّ األصل يف الفاعل أن يكون مؤثِّرا ، واملفعول به متأثِّرا منه ، واملؤثَّر يغاير املتأثِّر ، فإن احتـدا                             : اآلخر  
 ) .]٧٧[(معنى امتنع احتادمها لفظًا

 : أما عن علَّة جواز اجلمع بني الضمريين يف أفعال القلوب فترجع أيضا إىل أمرين 

أنه ملَّا كان املقصود هو املفعول الثَّاين ؛ لتعلُّق العلم والظَّن به ؛ ألنه حملهما بقي املفعول األول                              : أحدمها  
ضربتين ، وضربتك ؛ ألنَّ املفعول حمل الفعل           : كأنه غري موجود ، واألمر خيتلف مع غريها من األفعال حنو                  

 ). ]٧٨[(فال يتوهم عدمه

أنَّ علم اإلنسان وظنه بأمور نفسه أكثر من علمه بأمور غريه ، فلما كثُر فيها ، وقلَّ يف غريهــا                           : اآلخر  
 ) .]٧٩[(حمل على األكثر ، فجمع بينهما

، )]٨٠[(القلبيـة ) رأى  ( البصرية ؛ حيث حملت على      ) رأى  ( ويلحق بأفعال القلوب يف هذا احلكم        
 : لذا عندما قال املتنبي 

 )]٨١[(ٍإذا كُنت يف هبوٍة ال أَراين     يرى حده غَاِمضاِت القُلُوِب
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         ه يف عددـِي الَّيت هــي للعـني    ) أرى  ( ملَّا كانت   : "  بصرية ، معلِّالً رأيه بقوله       ) أراين  ( مل يتردد ابن س
: الَّيت هي للقلب ، وهذه تتعدى على هذه الصورة ؛ ألنها غري حسية ؛ كقـوهلم                      ) أرى  ( ل مطابقةَ اللَّفظ     

، ويستدلُّ على هذا مبا حكاه سيبويه       )]٨٢["(الَّيت هي للعني جمراها      ) أرى  ( أراين ذاهبا ، استجاز أن جيري      
عن العمل ، ورؤية الربق       ) أرى  ( ؛ حيث علِّقت فيه     )]٨٣[(أما ترى أي برٍق هاهنا      : عن العرب من قوهلم      

   .بصرية ال نفسانية 

  
 )أعلم وأرى ( من باب 

 اية التعدي: مسألة 

أنَّ هذه األفعال ملَّا تعدت إىل ثالثة مفعولني ، ومل يعد مبقدورها أن تتعـدى أكـثر ، عـادت                : وعىن ا 
 : يف قول املتنبي ) لُييلتنا ( كالفعل اللَّازم الَّذي ال يتعدى ، وأشبهت بذلك تصغري 

 )]٨٤[(لُييلَتنا املَنوطَةُ بالتناِدي       أُحاد أم سداس يف أُحــــاِد
 : يف قول أوس بن حجر ) جبل ( وتصغري  

كُنأِس مل ياِهِق الرٍل شيبج يقال        فُوعمِكلَّ ويى يحت هلغب٨٥[(ِلي[( 
ألنَّ اللَّيلة الَّيت تعدل ست لياٍل ليست بلُييلَة وإنما ليلة ، واجلبل الَّذي هـذه حاله ليس جببيل وإنمـــا                         

ووجه تصغــري  : "  ، ويعلِّل تصغريمها هذا التصغري بقوله            )]٨٦["(تعظيم  " هو جبل ، ولكنهما صغرا تصغري       
التعظيم ؛ أنَّ الشيء قد يعظم يف نفوسـهم حتى ينتهي إىل الغاية ، فإذا انتهاها عكسـوه إىل ضـــده ؛                         

أنَّ الشيء إذا انتهى    : لعدم الزيادة يف تلك الغاية ، وهـذا مشـهور من رأي القدماء الفالسـفة احلكماء                
، ولذا يرى موافقًا سيبويه أنَّ األفعال الَّيت تتعدى إىل ثالثة مفعولني مبرتلة الفعل                         )]٨٧["(انعكس إىل ضده     

   ) .]٨٨["(ألنها ملَّا انتهت صارت مبرتلة ما ال يتعدى : "  اللَّازم ؛ يقول سيبويه

  
 من باب الفاعل 

 رفعه بفعٍل مضمر : املسألة األوىل 

 :وقد نص على ذلك أثناء شرحه لقول املتنبي 
مِمنه كا ِبأنرالً فَخلُ        كَفَى ثُعِلِه أَهأَه ِمن تيِلأَنْ أَمس هر٨٩[(ود[( 

وحسن هذا اإلضــمار ؛ ألنَّ     : "وليفخر دهر ، وقال      : فاعالً لفعلٍٍ مضـمر تقديره       ) دهر  ( فقد أعرب   
: لتفخر ثُعلٌ ، فحمل الثَّاين على املعىن ؛ فكأنـه قــال               : كفى ثُعالً فخرا بأنك منهم ، يف قوة قوله            : قوله  

، ويريد من هذا أنَّ الَّذي ســـوغ حـذف   )]٩٠["(لتفخر ثُعلٌ ، وليفخر دهر ، واحلمل على املعىن كثري  
وحذف الفعل الرافع للفاعل مع وجـود قرينـٍة             . الفعل هنا وجـود قرينة معنوية يف الكالم تدلُّ عليـه                  

 ) .]٩١[(لفظية ، أو معنوية تدلُّ عليه جائز لدى مجهور النحاة

  
  
  

 حلوق تاء التأنيث الفعلَ للداللة على تأنيث الفاعل : املسألة الثَّانية

) أمتُّ الطَّري   : (  وهذه القضية أشار فيها إىل حالة ما إذا كان الفاعل مذكَّرا يف اللَّفظ مؤنثًا يف املعىن ؛ حنو                            

Page 8 of 56ية من خالل شرحه لمشكل شعر المتنبه النَّحويدبعض آراء ابن ِسي

١٤/٠٩/٢٠٠٧file://G:\ه ا\رسائل و كتب نادرة و تحقيقات\مجلد جديد\جـــــــــــــديددبعض آراء ابن ِسي...
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.comThis file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.pdffactory.com


 : يف قول املتنبي 

ها ِسالحمرالطَِّري ع مي أَتفدت        اِعمداثُها والقَشالفَال أح ورس٩٢[(ن[( 
محالً على املعىن ، ومثلهـا يف كالم            ) تفدي  ( ؛ ولـذا حلقت تاء التـأنيث الفعلَ           ) النسور  ( فهو مبعىن   

، )]٩٣[" (أنث الكتاب ملَّا كان يف معىن الصحيفــة        " فالنٌ لغوب جاءته كتايب فاحتقرها ؛ حيث           : العرب  
؛ أي قد تلحق فعلَه التاُء ؛ كمــا )]٩٤[(معه جائز) التاء ( وهذا ما يسميه النحاة باملؤنث اازي ، وحكم 

 :قول اهللا تعاىل   يف
  ]٨٥األعراف [    ]قَد جاَءتكُم بينةٌ ِمن ربكُم فَأوفُوا الكَيلَ واِمليزانَ  [

 : وقد ال تلحقه ؛ كقوله عز من قائل 

  ]١٥٧األنعام [    ]فَقَد جاَءكُم بينةٌ ِمن ربكُم وهدى ورحمة  [

  
 الزائدة ) الباء ( ب جر الفاعل : املسألة الثَّالثة 

الداخلة على لفظ اجلاللة يف قول اهللا عــز          ) الباء  ( بني  )]٩٥[(وقد ذكر هذا احلكم للفاعل عندما فرق         
   :وجلَّ 

  ]٧٩النساء [     ]كَفَى ِباِهللا شِهيدا  [

 : يف قول املتنبي ) الكاف ( الداخلة على الضمري املتصل ) الباء ( و 

 )]٩٦[(وحسب املَنايا أنْ يكُن أماِنيا       كَفَى ِبك داًء أنْ ترى املَوت شاِفيا
فقد نص على أنَّ مدخوهلا يف املوضعني خمتلف ؛ حيث إنها يف اآلية الكرمية قد دخلت على الفاعل ، بينما                 

  كفاك داًء ، وهو ذه املوازنة ينبه إىل شيٍء مهـم يف              : هي يف البيت داخلةٌ على املفعول به ؛ ألنَّ التقدير              
](ـ كما هو املشهور     بعده فاعالً) الباء ( ب ؛ وهو أنه ليس بالضرورة أن يكون كلُّ جمروٍر              ) كفى ( الفعل 

    .ـ وإنما قد يكون داخالً على املفعول )٩٧[

  
 من باب تعدي الفعل ولزومه 

 من مواضع وجوب تقدم املفعول به على فعله : املسألة األوىل 

 : يف قول املتنبي ) أي ( وذلك إذا كان اسم استفهام ؛ حنو 

 )]٩٨[(وتحسد اخلَيلُ منها أيها رِكبا       وتغِبطُ األرض منها حيثُ حلَّ ِبِه
   ا  ( فقد عدأي (    ااســم استفهام منصوب)]ها  : "  ( ، وقال   )]٩٩ب وال يكون   ) ركب  ( ب منصـوب ) أي

 ) حتسد (           جر ؛ ألنَّ االستفهام ال يعمل فيه ما قبله إالَّ أن يكون حرف) "]م املفعول     )]١٠٠ووجوب تقد ،
؛ ألنهم قد أمجعوا على أنَّ أمساء          )]١٠١[(به على فعله إذا كان اسم استفهام قد صرح به مجاعةٌ من النحاة                 

 .إالَّ أن يكون حرف جر ) ]١٠٢[(االستفهام ال يعمل فيها ما قبلها
  

تعدية الفعل الَّذي ينصب مفعولني ليس أصلهما مبتدأ وخربا إىل أحد مفعوليه حبرف جر                            : املسألة الثَّانية   
 جائز احلذف

 : وقد أشار إىل ذلك أثناء شرحه لقول املتنبي 

 )]١٠٣[(حِديثًا وقَد حكَّمت رأَيك فاحكُِم   قَِد اخترتك األمالك فاختر لَهم ِبنا
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،وإنما قـال هذا ألنَّ الفعــل      )]١٠٤["(من األمالِك ، فحذف وأوصل الفعل           : أي  : "  فقد بادر بقوله      
هو واحد من تلك األفعال الَّيت سمع فيها تعديها إىل أحد مفعوليها حبرف جر جــائز احلــذف ؛                    ) اختار  ( 

اختار ، وأمر ، واستغفر ، ودعا مبعىن مسى ، وكنى ، وصدق ، وزوج ، وحدث ، ونبـأ ، وأنبــأ ،                  : وهي 
، و  )]١٠٥[(وخبر ، وأخرب ، وعلى الرغم من كثرا إالَّ أنَّ رأي اجلمهور فيها أنها تحفظ وال يقاس عليها                     

كثري، إالَّ أنــه   ] اختار:أي[ومثله  : "  ابن ِسيده مل يخالف رأي اجلمهور ؛ وإنما عقَّب يف اية املسألة بقوله                     
، وتعدية هذه األفعال إىل أحد مفعوليها حبرف جر هي األصل ، والدليل                   )]١٠٦["(مسموع ال يقاس عليه      
، ولكـن ســِمع     )]١٠٧["(ما كثُر يف كالم العرب وفشا ينبغي أالَّ يدعى أنه ثاٍن                " على ذلك كثرته ، و        

   :حذف حرف اجلر معها ؛ كما يف بيت املتنبي السابق ، وكما يف قول اهللا تعاىل 

 ]  ١٥٥األعراف   [     ]واختار موسى قَومه سبِعين رجالً ِلِميقَاِتنا  [
ل مفعــوالن   ) سبعني(و  ) قومه ( ـ  ف؛ ) ِمن قومه  : (  أمجعوا على أنَّ تقديرها       )]١٠٨[(حيث إنَّ العلماء    

مه ،              : ؛ أي   )]١٠٩[) (قومه  ( ، والثَّاين     )سبعني(؛ األول منهما      )اختار( اختار موسى سبعني رجالً من قو
 .واهللا تعاىل أعلم 

  
 ) أنْ ( إسقاط حرف اجلر مع : املسألة الثَّالثة 

 : وقد نص على هذا أثناء شرحه لقول املتنبي 

 )]١١٠[(ِهباتك أنْ يلقَّب ِباجلَواِد       وأنك ال تجود على جواٍد
، وحذف حـرف اجلــر مـع     )]١١١[(“بأنْ يلقَّب : نصب بإسقاط احلرف ؛ أي ) ... أنْ : " ( فقال 

 : ؛ ومنه قول اهللا تعاىل )]١١٢[(الناصبة للفعل املضارع من املواضع املقيسة عند النحاة) أنْ ( 

 ]  ١٦٩  البقرة[     ]إنما يأمركُم ِبالسوِء والْفَحشاِء وأَنْ تقُولُوا علَى اِهللا ما الَ تعلَمون  [   
وإنمــا “ ) ]١١٣[(وبأنْ تقولـوا ، ومثــل ذلـك كــثري يف الكتــاب العزيـز ، وغــريه            : أي 

، أما اخلــالف  )]١١٤[( “بصلتها الَّيت هي مجلة ) أنْ ( لطـول ) أنْ ( اسـتحســنوا حذف الباء مع 
والفعــل بعــد  ) أنْ  ( الَّذي وقع بني النحاة يف املسـألة فكان حول احمللِّ اإلعرايب للمصـدر املُؤول من                  

، وبرأيهم أخذ ابن ِســيده        )]١١٥[(حـذف حـرف اجلـر ؛ فاجلمهور عدا سيبويه يرونه يف حملِّ نصب                
فقد جوز الوجهني ؛ النصب واجلر ، ووافقه ابن            )]١١٦[(، أما سيبويه  ) نصب  ( كما هو واضح من قوله         

 ) .]١١٧[(هشام

  
 األفعال الَّيت تتعدى بنفسها تارةً ، وبواسطة حرف جر جيوز حذفه تارةً أخرى: املسألة الرابعة

 :؛ وذلك أثناء شرحه لقول املتنبي ) ركض ( وذكر منها الفعل 
تكَضوِم لَو ره وإىل ذَا اليدال       فَبععاِت الطِّفِل ما سو١١٨[(ِباخليِل يف لَه[( 

ركضــت الدابـةََ ، وال    : لو ركضت اخليلَ ، يقال     : إنما وجهه  ) ركضت باخليِل   ( وقوله : "  فقد قال  
لغـة ،   ) ركضــت بالدابـة     ( ركضت ا ، هذا هو املعروف يف اللُّغة ، لكن قد يـجوز أن يكون             : يقال 

: ؛ أي من تلك األفعال الَّيت سمع فيها الوجهــان             )]١١٩[" (طوحت به   " و  " طوحته  " فيكون من باب     
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نصح ، وشكر ، وكال ، ووزن ، وركـب ،              : التعدي بنفسها ، والتعدي حبرف اجلر ، وأشهرها الفعل            
 ).]١٢١[(، وهذه األفعـال أيضا تحفظ وال يقاس عليها)]١٢٠[(وجاء ، ورجع ، وطمس

ولكن ملَّا جاءت هذه األفعال ذه االزدواجية يف التعدي ، توقَّف النحاة عندها ؛ لتحديد أي االثنــني                               
 :أصل لآلخر ؛ أهو تعديها باحلرف ، أم تعديها بنفسها ؟ وانقسموا يف ذلك إىل ثالثة ِفرق 

مبا أنها تتعدى تارةً بنفسها ، وأخرى حبرف اجلر ، فعليه ال يكون أحدمهــا                   : الفريق األول ؛ ويرى أنه       
 ).]١٢٢[(أصالً لآلخر

؛ )]١٢٣[(أنَّ األصل يف هذه األفعال التعدي حبرف اجلر ، مث توسعت العرب حبذفه        : والفريق الثَّاين يرى 
نصحت زيداً ، نصحت لزيٍد ، مث حِذف منه حرف اجلر يف االستعمال ،              : وعلى رأيهم يكون األصل يف حنو      

 .وكثُر فيه األصل والفرع 

أنَّ هذه األفعال من باب ما يتعدى إىل مفعولني أحدمها بنفسه ، واآلخر حبرف                        : أما الفريق الثَّالث فريى      
نصحت زيداً ، نصحـت       : وأخواا ، وأنَّ األصل يف حنو       ... ) اختار ، وأمر ، واستغفر       ( اجلر ؛ كالفعل    

، فاســتعري يف    )]١٢٤[(نصح اخلائطُ الثوب ، إذا أصلحه ، وضم بعضـه إىل بعض             : لزيٍد رأيه ؛ أُخذ من       
نصحت له رأيه ؛ أي أخلصته وأصلحته له ، مث حذف املفعول الثَّاين ، وأُسقط حرف اجلر                          : الرأي ؛ وقيل     

فإنَّ األصل فيه ـ علــى رأي      ) شكر  ( ، وكذلك    ) أرشد  : (معىن  ) نصح  (   من املفعول األول ؛ لتضمن     
شكرت لزيٍد ، مث حذف حرف اجلر ،         : شكرت لزيٍد إحسانه ، فحذف املفعولُ الثَّاين ، و قيل             :  هؤالء ـ  

 ) .]١٢٥[) (مدح ( أو ) ِمحد : ( معىن ) شكر( لتضمن 

والشك يف أنَّ الَّرأي األول هو الَّرأي الراجح ؛ لكثرة استعمال الوجهني ، ولبعده عن تكلُّــف تقديــر                        
، وأحسبه هو الرأي الَّذي أخذ به ابن ِسيده ؛             )]١٢٦[(احلذف ، وبعده عن التضمني الَّذي هو ليس بقياس           

 .ألنه عدمها لغتني 

  
  
  

 من باب التنازع 

 قضية التنازع:مسألة 

، وقد خيتلف مطلبهما، وقد يتفـق ،            )]١٢٧[(وقضيته تتلخص يف أن يتنازع عامالن على معموٍل واحد            
وقد وردت صورتامها يف شعر املتنبي ؛ فأما الصورة األوىل؛ وهي عندما خيتلف مطلب العاملني ، فقد جاءت                    

 :يف قول املتنبي 
 )]١٢٨[(فَيخِبره عنك احلَِديد املُثَلَّم      ألَم يسأِل الوبلُ الَّذي رام ثَنينا

؛ فكلُّ واحٍد منهما يطلبه معموالً لـه ، ولكــن                ) احلديد  ( يتنازعان كلمة    ) يسأل ، وخيرب    ( فالفعالن  
يطلبه فاعالً ، ويرى    ) خيرب  ( يطلبه مفعوالً به ، والفعل       ) يسأل  ( خيتلف طلب كلِّ واحٍد منهما له ؛ فالفعل           

، بدليل جمــيء    ) خيرب  ( ابن ِسيده ـ موافقًا مذهب البصريني يف املسـألة ـ أنَّ العمل للثَّاين ؛ أي للفعل                           
ضربت زيدا وضربين زيد         : وهذا كقولك ضربت وضربين زيد ، أي             : "  بالرفع ، ويقول     ) احلديد  ( كلمة  
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 ) .]١٢٩["(، فحذف األول ؛ لداللة الثَّاين عليه 

 : أما الصورة األخرى للتنازع ؛ وهي الَّيت يتفق فيها مطلب العاملني ، فقد جاءت يف قول املتنبي 

رباَءِني خى جةَ حتى اجلَِزيراِلي إىل الكَِذِب       طَوفيِه ِبآم ١٣٠[(فَِزعت[( 
، وكلُُّ واحٍد منهما يطلبه فاعالً له ، ويصـرح           ) خبر  ( متنازعان على كلمة    ) طوى ، وجاء   ( فالفعالن  

ـِيده بأنه آخذٌ برأي البصريني ؛ فيقول             ؛ ) جـاءين    ( ب مرفوع على مذهب البصريني   ) خبر  ( و  : "  ابن س
على شريطة التفسـري ،     ) طوى ( ألنهم إنما يعملون أقرب الفعلني ، والبد على هذا من إضمار الفاعل يف                 

؛ ) طوى  ( ب على أنه فاعلٌ      ) خبر  ( وأما على مذهـب الكوفيني ، فريفع        ... وإن كان إضمارا قبل الذِّكر       
طوى اجلزيرةَ خرب حتــى      : ؛ أي    ) جاءين  ( ألنهم يعملون أسبق الفعلني ، فال بد على هذا من اإلضمار يف                

علــى ذلـك القـول      ) خبر  ( جاءين ، والقول األول عندي أحسن يف هذا البيت ؛ ألنَّ النكرة الَّيت هي                      
إالَّ أنَّ فيه ما قد أريتك من اإلضمار يف األول على شـريطة            ) فزعت فيه بآمايل     ( موصوفة باجلملة الَّيت هي     

 ) . ]١٣١["(  التفسري ، وعلى هذا القول الثَّاين ليس للنكرة وصف

  
 من باب املفعول فيه 

 العامل يف الظَّرف : املسألة األوىل 

 : يف قوله ) الفىت ( وقد أشار إليه عرضا أثناء توضيحه ِلما أراده املتنبي من كلمة 

 )]١٣٢[(وصِرب الفَتى لَوال ِلقَاُء شعوِب       وال فَضلَ ِفيها ِللشجاعِة والندى
فقد نص ابن ِسيده على أنه أراد ا اجلَِلد الصابر ، ومل يعِن ا ذا السن ، وحتى يؤكِّد ذلك املعىن جـاء                         

 : ببيٍت ملالك بن خالد اخلناعي اهلذيل ، وهو قوله 

 )]١٣٣[(وحب الزاد يف شهري قُماِح      فتى ما ابن األغَر إذا شتونا
؛ ) إذا ( يف ) فـىت  (ابن األغر كرمي ، ولوال ذلك مل يعمل          : كنى بالفتوة عن الكرم ؛ كأنه قال          “ : وقال  

زيد فىت ، تعين به     : األفعال، أو ما هو يف طريقها ، وإذا قلت              )]١٣٤[](إالَّ  [ ألنَّ الظُّروف ال تعمل فيها         
، وواضح من قوله أنه يرى أنَّ الظُّروف ال يعمل فيها إالَّ الفعل ،                   )]١٣٥[(“السن ، فليس فيه معىن الفعل         

 ) .]١٣٦[(أو ما هو يف قوة الفعل ، وهذا هو رأي اجلمهور

  
  
  

 ظرف مكان ) بدل ( إعراب كلمة : املسألة الثَّانية 

 : وقد أعرا هذا اإلعراب عند شرحه لقول املتنبي 

 )]١٣٧[(سكَن جواِنِحي بدلَ اخلُدوِر       عِذيِري ِمن عذَارى ِمن أُموٍر
، وقاسه على ما حكاه سيبويه مـن          )]١٣٨[(مكان اخلدور : ظرف مكان ؛ ألنها مبعىن       ) بدل  ( فأعرب  

: اذهب معك بفالن ، فيقول       : ، و على قوِلهم للرجل         )]١٣٩[(إنَّ مكانك : إنَّ بدلك زيدا ، أي       : قوهلم  
 ) .]١٤٠[(يغين غَناءه ، ويكون يف مكانه: معي رجلٌ بدلَ فالن ؛ أي 

  
 من باب املفعول معه 
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 احلالة الَّيت يترجح فيها نصب االسم على رفعه: مسألة 

وهي الَّيت يكون املعطوف عليه ضمري رفٍع متصل ، مل يفصل بينه وبني االسم املقترن بالواو بأي فاصل ؛                                
                     ه رفعدابن ِسي ح نصب االسـم الواقع بعد الواو على رفعه ؛ ولذا عده يف هذه احلالة يترجو ) وصلُه  ( فإن

 : يف قول املتنبي ) صده ( 

لُهوصو نِمعجتا ينَ ِحباِعدبي       هدصو نِمعجتي ِبِحب ف١٤١[(فَكَي[( 
]"(هو األجود على املفعــول معـه          ) وصده  ( ولو كان الروي منصوبا لكان         : "  عده ضرورة ، وقال        

 ) .]١٤٣[(، وترجيح نصب االسم على رفعه وهو يف هذه احلالة هو قول اجلمهور)١٤٢[

  
  
  
  

 من باب احلال 

 حكم االسم اجلامد إن وقع حاالً : املسألة األوىل 

   ل مبشتق١٤٤[(وحكمه أن يؤو[(   ل؛ ولذا أو)]١٤٥[(       ه كلمةدابن ِسي )  اا حاالً        ) متائمببعد أن أعر  
 : ، وذلك عند شرحه لقول املتنبي ) حوارس ( 

 )]١٤٦[(فَاعتادها فَإذَا سقَطْن تفَزعا      نِظمت مواِهبه عليِه متَاِئما
 : وقاس تأويلها مبشتق يف البيت على تأويلها يف قول اهللا تعاىل 

 ]  ٧٣األعراف   [   ]هِذِه ناقَةُ اِهللا لَكُم آية  [
](باملصدر ؛ وذلك لكي يعربوها حــاالً       : أي  ) عالمة  ( ب يف اآلية الكرمية    ) آية ( فقد أول النحاة كلمة       

]١٤٧ . ( 

  
   )قد ( جميء الفعل املاضي حاالً دون : املسألة الثَّانية 

ي )]١٤٨[(وقد نصعلى جواز ذلك عند شرحه لقول املتنب : 

 )]١٤٩[(قَلْب املُِحب قَضاِني بعد ما مطَال      كَم مهمٍه قَذٍَف قَلْب الدِليِل ِبِه
إن فعلَ فعلْــت ، وفيمـا        : وعلَّل جتويزه هذا بكون الفعل املاضي قد يقع موقع الفعل املستقبل ؛ يف حنو              

)]١٥٠[(ال أفعلُ ، وهو ذا يوافــق رأي الكـوفيني         : واهللا ال فعلْت ؛ أي       : حكاه ســيبويه من قوهلم     
 )]١٥١[(واألخفش

الَّذين جوزوا وقوع الفعل املاضي حاالً حمتجني بالقياس الَّذي ذكره ، وبالسماع الَّذي منــه قــول اهللا                      
 : تعاىل 

 ]  ٩٠النساء   [   ]أو جاؤوكُم حِصرت صدورهم  [
، أما البصريون فقد منعــوا وقـوع         )]١٥٢[(يف حملِّ نصب حال    ) حصرت صدورهم   (فقد أعربوا مجلة     

؛ ألنَّ احلال وصف هليئــة الفاعـل        )]١٥٣[(ظاهرةً أو مقدرة  ) قد ( الفعل املاضي حاالً إالَّ أن تكون معه       
، والراجح يف املسألة رأي ابن ِسيده           )]١٥٤[(واملفعول ، واملاضي قد انقضى ، فال يكون وصفًا هليئة االسم               

 ) .]١٥٥[(والكوفيني؛ ألنَّ القياس والسماع يؤيده ، و ألنه خاٍل من التقدير الَّذي هو ليس بقياس
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ـَّة على ضمٍري يعود على صاحب احلال: ملسألة الثَّالثة  وجوب اشتمال اجلملة احلالي

 : وهذا ما صرح به أثناء شرحه لقول املتنبي 

ها ِبالقُلُوِب كَأناٍد ِبِه مِبو       هِعقْد اثَرنت دلُوا ِجيحر قَد١٥٦[(و[( 
مرحوالً : يف حال رحيلهم عنه ، وكأنه قال        : مجلةٌ يف موضع احلال ؛ أي       ) وقد رحلوا   : "  ( حيث قال   

إذ ال بد لصـاحب احلال من ضـمٍري يعود إليه من احلال           ) عنه ( عنه ِجيد هذه صـفته ، والبد من تقدير           
)"]١٥٧[. ( 

أنه يرى وجوب اشتمال مجلة احلال على ضمٍري يعود على صاحب احلال إمــا               ) البد  ( وواضح من قوله    
رابطًا مجلة احلال بصـاحبها تكــون   ) الضمري ( مذكورا أو مقدرا ، والواقع ليس كذلك ؛ ألنه كما يكون        

جاء زيد وعمرو جالس ، ولذا اعتـاد         : يف قوهلم    أيضا رابطةً هلما من دون الضمري ؛ وذلك كما         ) الواو  ( 
، ) الواو  ( عند ذكرهم للضمري الرابط جلملة احلال بصاحبها أن يذكروا الرابط الثَّاين وهو                  )]١٥٨[(النحاة

 ه لو عددقدير الَّذي هو ليس بأصل ) الواو ( وابن ِسيرابطةً جلملة احلال بصاحبها ؛ ألغناه ذلك عن الت. 
  
  
  

 حكم صاحب احلال : املسألة الرابعة 

، وال يكون نكرةً إالَّ مبسوغات ليس           )]١٥٩[(واحلكم الغالب فيه أن يكون معرفةً ، أو قريبا من املعرفة                 
 : يف قول املتنبي ) ]١٦٠[)(قوم ( منها تنكري 

 )]١٦١[(أنْ الَ تفَاِرقَهم فَالراِحلُونَ هم       إذَا ترحلت عن قَوٍم وقَد قَدروا
ولذا حاول ابن ِسيده أن يبحـث هلا عن مسـوٍغ ، فلم جيد إالَّ معىن العمـوم الَّذي دلَّــت عليــه ،                         

وإن كان نكرة ؛ ألنَّ فيه       ) قوم  ( مجلة يف موضع احلال ، وجاز أن تكون حاالً من            ) وقد قدروا    : "  ( فقال  
 ) ]١٦٢["(معىن العموم ، ولوال هذه الواو لكان أوىل من ذلك أن تكون اجلملة يف موضع الصفة للنكرة 

والنحاة إنما اشترطوا يف صـاحب احلال التعريف ، وأن ال يكون نكرةً إالَّ مبسوغ ؛ ألنَّ للحال شـبها                 
](باخلرب ، ولصاحبها شبه باملبتدأ يف كونه حمكوما عليه ، واحلكم على الشيء ال يكـون إالَّ بعــد معرفتــه                

 ) . ]١٦٤[(، ثُم إنه بتنكريها ، وتعريف صاحبها يتحقَّق الفرق بينها وبني الصفة)١٦٣[

  
 من باب حروف اجلر: 

 معاين بعض حروف اجلر : املسألة األوىل 

 :معنيني ) الالَّم ( ل فقد ذكر ابن ِسيده بعضا من معاين بعِض حروف اجلر ؛ فذكر 
 : ؛ وذلك عند شرحه لقول املتنبي )]١٦٥[(االستحقاق: أحدمها 

 )]١٦٦[(لَيالً فَما صدقَت عيِني والَ كَذَبا        دار املُلم هلَا طَيف تهددِني
 ) .]١٦٧[(لالستحقاق ، وهذا من أهم معانيها) هلا ( يف ) الالَّم ( فـ 

 :؛ وذلك عند شرحه لقول املتنبي )]١٦٨[)(إىل ( معىن : واآلخر 
واِهبم املُلُوك بهإنْ وو لَهو        ارا أَغبهراملُلُوِك ِلد ر١٦٩[(د[( 
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قد ) إىل ( مبعىن ) الالَّم ( درها باإلضافة إىل درها ، وجميء : أي   )إىل ( مبعىن ) لدرها ( يف ) الالَّم ( فـ 
 ) .]١٧٠[(صرح به مجاعةٌ من النحاة

 : أربعة معاٍن ) ِمن ( ل وذكر 

 : ؛ وذلك عند شرحه لقول املتنبي )]١٧١[(التبعيض: أحدها 

هِعنداِء والظِّب من اريخلُو الداِذلُ      تالٌ خيٍة خاِبعكُلِّ ت ١٧٢[(من[( 
 ) . ]١٧٣[)(ِمن (يف املوضعني من البيت للتبعيض ، والتبعيض من أشهر معاين ) ِمن ( فـ 

 : ؛ وذلك عند شرحه لقول املتنبي )]١٧٤[(التبيني: الثَّاين 

 )]١٧٥[(سكَن جواِنِحي بدلَ اخلُدوِر       عِذيِري ِمن عذَارى ِمن أُموٍر
ليست هـؤالء العذارى من النساء ، و إنما هي ِمن أمور الدهــر               : يف البيت للتبيني ؛ أي      ) ِمن  ( فـ  

 .وخطوبه 
 : أيضا يف قول املتنبي )]١٧٦[(للتبيني) ِمن ( وقد جاءت  

 )]١٧٧[(أَعقَبت ِمنه واِحدا أَجداده        قَلَّدتِني يِمينه ِبحساٍم
إنَّ اهلند مل تطـبع له نظريا يكـون له ثانيا ، فقد أعقبت منه واحدا ، والتبيني هو أحــد معــاين                           : أي  

 ) ِمن (ا املشهورةأيض)]١٧٨[(   

 : ؛ وذلك عند شرحه لقول املتنبي )]١٧٩[(التعليل: الثَّالث 

 )]١٨٠[(وعليِه منها ال علَيها يوسى      وِبِه يضن علَى البِريِة ال ِبها
على التعليل نص عليه اإلربلي ، واملرادي ، وابن               ) ِمن  ( من أجلها ، وداللة       : للتعليل ؛ أي    ) ِمن  ( فـ  
 ) .]١٨١[(هشام

 : الزيادة ؛ وذلك عند شرحه لقول املتنبي : الرابع 

 )]١٨٢[(يكدنَ ينفُذْنَ ِمن األطَاِل      نواخس األطراِف لألكفَاِل
  ( على أنَّ  )]١٨٣[(فقد نص  ه على اخلالف الواقع بني سيبويه واألخفــش يف              ) ِمنيف البيت زائدة ، ونب

يشترط لزيادا أن يكون ما قبلها غري موجـب ؛ أي أن يكــون       )]١٨٤[(؛ حيث إنَّ سيبويه ) ِمن ( زيادة 
ما قام من رجل ، وال تضرب من رجـل ، وهل جاءك                : حنو  )]١٨٥[)(هل(ب نفيا ، أو يا ، أو استفهاما          

، وبرأيه أخذ ابن ِسيده؛ حيث عدها زائدة            )]١٨٦[(أما األخفش فريى جواز زيادا يف اإلجياب         . من رجل    
، وأراه الرأي الراجح ؛ لثبوت السماع بذلك يف النثر والنظم ، أما النثر ؛ فنحو قول اهللا                           يف كالٍم موجب  

 : تعاىل 

 ]  ٢٧١البقرة   [   ]ويكَفِّر عنكُم ِمن سيئَاِتكُم  [
 ):]١٨٧[(وأما النظم ؛ فكقول الشاعر

 فَكَيف ِببٍني كَانَ موِعده احلَشر      وكُنت أرى كَاملَوِت ِمن بِني ساعٍة

 : التعليل ؛ وذلك عند شرحه لقول املتنبي : معنى واحدا ؛ وهو ) يف ( ل وذكر 

ِني القَِرحيِة فيكُمِن العم عاِلِه      ِبنتاِد الوالفُؤ طَنو مكَنت١٨٨[(وس[( 
 ) .]١٨٩[" (من أجلك : هجرت فيك ، أي : من أجلكم ،كما تقول : أي ) فيكم : " ( فقال 

 : ، وذلك عند شرحه لقول املتنبي )]١٩٠[)(إىل ( أيضا معنى واحدا ؛ وهو معىن ) حتى ( ل وذكر 

 )]١٩١[(وما سراه علَى خف وال قَدِم        حتام نحن نساِري النجم يف الظُّلَِم
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 ) . ]١٩٢[(وهذا من أشهر معانيها

  
   حذف اجلار وارور: املسألة الثَّانية 

 : وهذا ِمما صرح به أثناء شرحه لقول املتنبي 

 )]١٩٣[(وعلَيِه منها ال علَيها يوسى        وِبِه يضن علَى البِريِة ال ِبها
، وحذفهما إن دلَّ عليهمــا       )]١٩٤["(للعلم به   ) عليه  ( ال ا عليه ، فحذف       : تقديره  : "  حيث قال   

 : ؛ ومنه قول اهللا تعاىل )]١٩٥[(دليل كثري يف العربية

 ]  البقرة ١٢٣[    ]واتقُوا يوما ال تجِزي نفْس عن نفٍْس شيئًا  [
 .، واهللا تعاىل أعلم )]١٩٦[(يوما ال جتزي نفس عن نفٍس فيه شيئًا: أي 

  
 امتناع دخول حرف جر على حرف جر آخر : املسألة الثَّالثة 

 : وقد صرح بامتناع ذلك عند شرحه لقول املتنبي 

هكممِس حلَى الشى عحت لَه ازفَج      مدِر ِميسلَى البى عحت انَ لَهب١٩٧[(و[( 
حتى جاز على الشمس ، وحتى بان على          : كأنه قال   ) حتى  ( وينبغي أن يكون الفعل منويا مع        : "  فقال  

و ) حتى ( ؛ ألنَّ  ) على ( هنا حرف غاية ، وتكون داخلة على       ) حتى ( ، وال تكون  ) إىل أن  ( البدر ، أي   
إىل ( ب ، وإذا قدرا  ) إىل أن  ( ب ) حتى ( حرفان ، وال يدخل حرف على حرف ، فال بد من تقدير        ) على (

، ومنع دخول حــرف جـر علــى          )]١٩٨["(ال بد هلا من فعل      ) أن  ( فقد حصـل الفعل ؛ ألنَّ     ) أن  
ال جيوز أن يدخل حـرف من هـذه الَّـيت             : "  حـرف جر آخـر ثابت عند النحاة ؛ يقول ابن السراج               

) يف  ( وال  ) ِمن  ( على  ) الالَّم  ( وال  ) إىل  ( على  ) البـاء  ( ذكرت على حرٍف منها ؛ فال جيوز أن تدخل              
 ) . ]١٩٩["(وال شيئًا منه على آخر ) إىل ( على 

  
  

 من باب اإلضافة 

 اإلضافة من خواص األمساء : املسألة األوىل 

 : وقد نص على هذا أثناء شرحه لقول املتنبي 

لهجديٍش يِبِذي ج وعرلَى يِبيِب      بقِْع ِغرالن م٢٠٠[(ذَا ِمثِلِه يف أَح[( 
ذا جيٍش مثِله ، وحسـن حذف         : ذا مثله ، أقام فيه الصـفة مقام املوصـوف ؛ أي                : وقوله  : "  فقال  

مضافة ، فشاكلت بذلك األمسـاء ؛ ألنَّ           ) مثل  ( أحدمها أنَّ   : املوصوف هنا وإقامة الصـفة مقامه ألمرين          
: اإلضافة إنما هي لالسم ، واآلخر أنَّ لفظ املوصوف احملذوف ـ وهو اجليش ـ قد تقدم مظهرا يف قولــه            

، وعد اإلضافة من خواص األمساء من األمور املتفق عليهـا عنــد                 )]٢٠١["(بلى يروع بذي جيٍش جيدله       
 ) .]٢٠٢[(مجهور النحاة

  
 اإلضافة وسيلة من وسائل تعريف االسم : املسألة الثَّانية 

 : ؛ وذلك أثناء شرحه لقول املتنبي ) األلف والالَّم ( وقد نبه إىل ذلك عندما جعلها يف مرتلة 
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 )]٢٠٣[(ِهي أَو بِقيتها أَو البدلُ      تمِسي علَى أَيِدي مواِهِبِه
عوضـا من اإلضـافة ؛ ألنَّ كلَّ واحـدٍة منهما             ) األلف والالَّم    ( أو بدهلا ، فجعـل      : أراد  : "  فقال  
مما ) مالك األرض    : (  أما حنو      "اإلضافةَ احملضة    "   ، وال شك يف أنه يقصد ذا احلكم        )]٢٠٤["(للمعرفة  

 : إضافته غري حمضة يف قول املتنبي 

ِسرعاألرِض م اِلكي ملُ أَنجهاِجلُ     وياكَِني رمِر السلَى ظَهي ع٢٠٥[(وأن[( 
؛ ولــذا أعــرب   )]٢٠٦[(فإنه رأى فيها ما رآه النحاة من أنها ال تكسب املضاف تعريفًا وال ختصيصا                      

مالكًـا   : والنية فيه االنفصــال ؛ أي   “ :وعقَّب بقوله   ،) أني(ب حاالً من الضمري املتصل ) مالك األرِض (
، وكأنه يشري ذا إىل السبب الَّذي جعل املضاف ال يكتسب تعريفًا من املضاف إليه يف                       )]٢٠٧[(“لألرض  

 . مثل هذه اإلضافة ؛ وهو أنَّ ارتباط املضاف باملضاف إليه ليس بقوي وإنما مها على نية االنفصال 

  
 على الضم ) فوق ( بناء الظَّرف : املسألة الثَّالثة 

 : مبين على الضم يف قول املتنبي ) فوق ( بأنَّ الظَّرف )]٢٠٨[(فقد صرح

هؤدب ِمن فَوق ورى كَأنَّ السحا        فَأضربوالت الكَواِكب ق٢٠٩[(إىل اَألرِض قَد ش[( 
حذفه مع إرادة معناه ؛ ألنَّ هذا الظَّرف         : ، وال شك يف أنه يقصد         ) حذف املضاف إليه     ( ب وعلَّل لبنائه     

من الظُّروف الَّيت تبىن إذا قُطعت عن اإلضافة ، فإذا ما أُضيفت ، أو نكِّرت ؛ حبذف املضــاف إليـه دون                         
 ) .]٢١٠[(إرادة لفظه ، أو معناه ، فإنها تعرب

وقد علَّل النحاة لبنائها بأنها ملَّا كانت مع ما تضاف إليه مبرتلة كلمٍة واحدة؛ لذا فإنها ملَّا قُطعــت عـن                             
، وبنيت على حركة مــع أنَّ        )]٢١١[(اإلضافة ترتَّلت مرتلة بعض الكلمة ، وبعض الكلمة مبين ال معرب                

األصل يف البناء أن يكون على السكون متييزا هلا عما كان مالزما للبناء ، وليس له حالة إعراب ؛ وذلــك                           
، واختري هلا الرفع دون النصب واجلر ؛ ألنه قد حذف منها املضاف،                  )]٢١٢[(لفضل احلركة على السكون      

                      صــب واجلــرإنَّ الن ها أقوى احلركات ، ثُـممة؛ ألنضت من احملذوف بالضنت معىن اإلضافة، فعووتضم
   ).]٢١٣[(يدخلها يف حال اإلعراب، فلو بنيت على أحدمها اللتبس اإلعراب بالبناء

  
 حذف املضاف وإقامة املضاف إليه مقامه : املسألة الرابعة 

 :؛ فمثالً عند شرحه لقول املتنبي )]٢١٤[(وقد أشار إىل هذا يف أكثر من موضع
ـَاِة  )]٢١٥[(وكَيد العداِة وميطُ اَألذَى     ولَِكـنهن ِحبالُ احلَي

فحـذف  : "  سبب كيِد العداِة ، وسبب ميِط األذى ، وقــال              : ب   كيد العداة ، وميطُ األذى ؛       : قدر  
 : ، وكذلك عند شرحه لقول املتنبي )]٢١٦["(املضاف ، وأقام املضاف إليه مقامه 

 )]٢١٧[(فَويـلٌ ِللتيقُِظ والْمنـاِم      ٍإذَا امتَألت عيونُ الْخيِل ِمني
وحذف املضاف  ). ]٢١٨[(إذا امتألت عيون فرسان اخليل ، فحذف املضاف        : نص على أنَّ املتنبي أراد      

حذف املضاف يف الشعر ،        : "  ، وإقامة املضاف إليه مقامه كثُر يف كالمهم كثرةً دعت ابن جني ألن يقول                     
 ) .]٢١٩[" (وفصيح الكالم يف عدد الرمل سعةً 

  
 من باب إعمال املصدر 

Page 17 of 56ية من خالل شرحه لمشكل شعر المتنبه النَّحويدبعض آراء ابن ِسي

١٤/٠٩/٢٠٠٧file://G:\ه ا\رسائل و كتب نادرة و تحقيقات\مجلد جديد\جـــــــــــــديددبعض آراء ابن ِسي...
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.comThis file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.pdffactory.com


 إضافة املصدر إىل معموله : مسألة 

إما فاعله وإما مفعوله ، وقد مرت بابن ِسيده الصورتان يف شعر املتنبي ؛ فمن إضافة                   : واملقصود مبعموله    
 : املصدر إىل فاعله قوله 

 )]٢٢٠[(هواي ِطفالً وشيِبي باِلغَ احلُلُِم       ِبحب قَاِتلَِتي والشيِب تغِذيِتي
تكون يف موضع الفاعـل، فيكون املفعول        ) تغذييت ( الياء يف  : "  وقال  ) تغذييت ( حيث توقَّف عند قوله     

، وكما أُضــيف    )]٢٢١[" (عجبت من ضرب زيٍد عمرا         : تغذييت نفسي، كما تقول      : حينئٍذ حمذوفًا ؛ أي      
 : ، أُضيف يف بيت املتنبي التايل إىل مفعوله ، وحذف فاعله ؛ يقول   املصدر هنا إىل فاعله، وحذف مفعوله

 )]٢٢٢[(لَعلَّ ِبها ِمثْلَ الَّذي ِبي ِمن السقِْم     مالم النوى يف ظُلِمها غَايةُ الظُّلِْم
يف قـول   ) فراق القـوِس    (، وكذلك    )]٢٢٣[(مالمي للنوى   : ب مالم النوى ، قدره ابن ِسيده           : فقوله  

 : املتنبي 

 )]٢٢٤[(ِفراق القَوِس ما القَى الرجاال       يفَاِرق سهمك الرجلَ املُالِقي
، ونص يف املوضعني على أنَّ املتنبي أضاف املصدر إىل مفعوله قياسا على                   )]٢٢٥[(فراقَه القوس : ب قدره  

 : قول اهللا تعاىل 

 ]  ٤٩فُصلت   [    ]اليسأم اإلنسانُ ِمن دعاِء اخلَِري  [
 . ، واهللا تعاىل أعلم )]٢٢٦[(من دعائه اخلري: ألنَّ تأويلها عند النحاة 

  
 من باب إعمال اسم الفاعل

 إلعمال اسم الفاعل ) االعتماد ( شرط : مسألة 

 : وقد نص على هذا الشرط عند شرحه لقول املتنبي 

اِئقش الَّذي ِبك ضعذُلُ املَرا      الَ نِعالَِّته اِئقالَ وشجالر ٢٢٧[(أَنت[( 
أنت شائق الرجالَ وعلَلَهــا، وال جيــوز أن          : مبتدأ ؛ أي   ) أنت  ( خرب مبتدأ مقدم و   ) شائق : "  ( فقال 

ألنَّ اسم الفاعل إنما يعمــل عمــل الفعــل إذا كــان           ) شائق ( ب فاعل  ) أنت  ( مبتدأ و   ) شائق ( يكون  
كأن يكون خربا ملبتدأ ، أو فاعالً لفعل ، أو          : على شيٍء قد عمل يف االسم قبله ؛ أعين          )]٢٢٨[](معتمدا  [

إلعمال ) االعتماد  (وهـو باشتراطــه    ). ]٢٢٩[" (  صفة ملوصوف ، أو حاالً لذي حال ، وحنو ذلك            
 ) .]٢٣٠[(اسم الفاعل يوافق رأي اجلمهور

  
 التفضيل ) أفعل ( من باب 

 اجلارة للمفضل عليه) ِمن ( حذف : املسألة األوىل 

جارةً للمفضــل   ) ِمن ( واإلضـافة ، فهو الَّذي تلحقه     ) ٱل  ( ارد من  ) أفعل  ( وهذا احلكم خمتص به    
 : عليه ، ولكنها قد تحذف كما حذفت يف قول املتنبي 

أَغلَب وقوالش وقالش ِفيك أُغَاِلب 
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  بلُ أَعجصذَا اهلَجِر والو ِمن ب٢٣١[(وأَعج[( 
، ) اهللا أكرب    : (  حذف للعلم مبا يعين ؛ كقولنا          ” : والشوق أغلب مني له ، وقال           : ب فقدرها ابن ِسيده      

، ثُم استشهد مبا استشهد به سيبويه يف املسألة ، وهو قول سحيم بن              )]٢٣٢["(من كلِّ شيء فحذف   : أي 
 :وثيل 

 كَواِدي السباِع ِحني يظِْلم واِديا      مررت على واِدي السباِع وال أرى

ـَلَّ ـْب  ِبـِه   أَق  اُهللا ساِريا  ما وقَى  وأَخوف إالَّ        تِئيةً  أَتوه  رك

أنــت : أقلَّ به الركب تِئيةً منهم به ، ولكنه حذف ذلك استخفافًا ؛ كما تقول               : أراد  : "  يقول سيبويه    
 ) .]٢٣٣[(“اهللا أكرب ِمن كلِّ شيء : اهللا أكرب ، ومعناه : ِمن أحد ، وكما تقول : أفضلُ ، وال تقول 

  
 من الفعل الثُّالثي) أفعل ( صياغة : املسألة الثَّانية 

)]٢٣٤[(التفضيل) أفعل  ( وهذا هو أهم شرٍط يف الشروط الَّيت جيب توافرها يف الفعل الَّذي يصاغ منه               
) أفعـل    ( ، وابن ِسيده ذكره مرتني ، ولكنه يف كلتا املرتني مل ينص عليه كشـرٍط من شـروط صــياغة                   

من غري الثُّالثي ؛ حيث قال عند شـرحه             ) أفعل  ( للمتنبي عن صـياغته     " يعتذر  " التفضيل ، وإنما كان      
 : لقول املتنبي 

لَه اضيا ال باضيب ِعدتب دعالظُّلَِم       ِإب يِني ِمنيف ع دأَسو ت٢٣٥[(َألن[( 
إنَّ ِفعلَ هذا على أكثر من ثالثة أحرف ،     : أسود يف عيين من الظُّلم ، فخطَّأه فيه قوم ، قالوا         : أما قوله  “ 
فال تقع املفاضلة إالَّ بأشد وأبني وغريمها من األفعال الثُّالثية الَّيت تصاغ ؛ ليوصــل ــا إىل                   ) اسود  ( وهو  

هنــا للمفاضـلة ، وال      ) أفعل  ( التعجب من األفعال الَّيت على أكثر من ثالثة ، وهذا منهم غلط ؛ ليست                   
 )  ِمن (        تعلُّق متعلَّق بأسود على حد )  مــا هــو           : يف قولك   ) أفضل  ( ب ) ِمنأفضل من عمـرو ، وإن زيد

) أفعل  ( ب ) ِمن  ( غري متعلِّقة بأسود كتعلُّق      ) ِمن  ( ألنت أسود معدوٍد من الظُّلم يف عيين ، فـ             : كقولك  
 : الَّيت للمفاضلة ، وإنما هي يف موضع رفٍع حالَّةً حملَّ الظَّرف مبرتلتها يف قول األعشى 

ـِزةُ للكـاثر      فلست باألكثِر منهم حصى ـَّما الع  وإن

(“وإنما هي هنا مبرتلة الظَّرف    ) ِمن ( ؛ ألنَّ الالَّم تعاقب    ) األكثر ( ب متعلِّقة  ) ِمن ( وال جيوز أن تكون      
]٢٣٦[ . ( 

 : وكما اعتذر للمتنبي من هؤالء القوم ، اعتذر له من ابن جني الَّذي أخذ عليه قوله 

كْلُهقَاَء يف الطَِّري شنع من بوأَغر       محري رِفٍد منهتسم من زو٢٣٧[(وأَع[( 
: قال “ : ، فقال ابن ِسيده     )]٢٣٨[)(أعوز ( من الفعل غري الثُُّالثي    ) أعوز ( حيث صاغ أفعل التفضيل    

أعوز ، وإنما هو أشد إعوازا ؛ ألنه جاء به على حذف الزائد ، هذا قول أيب الفتح ، وليس علــى حــذف           
) أعــوز(ال على    ) عاز(يف بيت املتنبي على      ) أعوز(عازه األمر وأعوزه ، فـ        : الزائد كما قال ؛ ألنه يقال       

ما أعطاه للدرهم ، وآتاه للجميل ، وأواله     : وإنما يتوهم حذف الزائد إذا مل يوجـد عنه مندوحة ؛ كقوهلم      
 ) .]٢٣٩["(للمعروف ، فإنَّ هذا كلَّه على حذف الزائد 
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 من باب النعت 

 اشتراط كون الصفة مشتقَّة : املسألة األوىل 

 : من قول املتنبي ) قُطْن ( ؛ وهذا ما فعله ابن ِسيده يف )]٢٤٠[(فإذا جاءت جامدة أُولت باملشتق

 )]٢٤١[(وآخر قُطْن من يديِه اجلَناِدلُ      رماِني ِخساس الناِس ِمن صاِئِب اسِتِه
ب اسم ذاٍت جامد ، وهو مــا عبـر عنــه           ) قُطْن  ( ، و   ) آخر  ( ل حيث إنه عندما أراد أن يعرا صفةً             

: ، وقاسه على ما حكاه سيبويه عن العرب من قــوهلم       )]٢٤٢[(ليصح النعت به   ) لين  ( ب أوله  ) اجلوهر  ( 
، وإنما لزم    )]٢٤٣[(خشن: مررت بقاٍع عرفٍج كلِّه ، أي       : لين ، وقوهلم     : مررت بسرٍج خز صفته ، أي       

" أن تكون الصفة باملشتق ، أو اجلاري جمراه ؛ ألنَّ الغرض من الوصف هو الفرق بني مشتركني يف االسم ،                           
والفرق إنما حيصل بأمٍر عارض يوجد يف أحد الشيئني أو األشياء دون باقيها ، وهذا إنما يكون يف املشتقات                    

)"]٢٤٤[ . ( 

  
 الصفة واملوصوف كالشيء الواحد : املسألة الثَّانية  

 : بينهما يف قول املتنبي) الواو ( وقد نص على هذا احلكم هلما عندما فصلت 

 )]٢٤٥[(أَن ال تفَاِرقَهم فَالراِحلونَ هم      إذَا ترحلت عن قَوٍم وقَد قَدروا
، ولكن ابن ِسيده أعرا حاالً ـ كما     ) قوم ( حقُّها أن تعرب صفةً لالسم النكرة  ) قد قدروا ( فإنَّ مجلة 

لكان أوىل من ذلك أن تكون اجلملة يف موضع الصفة للنكرة ، فأمـا             ) الواو ( ولوال هذه  “ : وقال   مر ـ
فال تكون صفة ؛ ألنَّ الصفة واملوصوف كالشيء الواحد ، فإذا عطفت الصفة على املوصوف                   ) الواو  ( مع  

، فكأنك عطفت بعض االسم على بعض ، وهذا ما ال يسوغ ، وأما احلال فمنفصلة من ذي احلال فجــاز                             
](وابن أيب الربيع   ، وقد نص على هذا األمر أيضا الفراء ، وابن عصفور ،               )]٢٤٦["(الفصل بينهما لذلك    

]٢٤٧ . ( 

  
 حذف املوصوف وإقامة الصفة مقامه : املسألة الثَّالثة 

وقد ذكر هذا احلكم مرتني ؛ إحدامها بالتصريح ، واألخرى بالتلميح ، فأما املرة الَّيت صرح فيها باحلكم                               
 : فهي عند شرحه لقول املتنبي 

لُهدجيٍش يِبِذي ج وعرلَى يـقِْع ِغرِبيِب     بالن م٢٤٨[(ذَا ِمثِلِه يف أَح[( 
ذا جيٍش مثله ، وحســن حـذف      : ذا مثله ، أقام فيه الصفة مقام املوصوف ؛ أي           : قوله  : "  حيث قال  

مضافة ، فشاكلت بذلك األمساء ؛ ألنَّ         ) مثل  ( أنَّ  : املوصوف هـنا وإقامة الصفة مقامه ألمرين ؛ أحدمها               
أنَّ لفـظ املوصوف احملذوف ـ وهو اجليش ـ قد تقــدم مظهــرا يف           : اإلضافة إنما هي لالسم ، واآلخر      

 ) .]٢٤٩["(بلى يروع بذي جيٍش يجدله : قوله 

 : وأما املرة األخرى الَّيت ملَّح فيها باحلكم فهي عند شرحه لقول املتنبي 

عِرفُهت كِمن سأَفر لقلُ     الَ تاِحلي ِبك اقَت٢٥٠[(ِإالَّ ِإذا ض[( 
رجال أفرس منــك وحســن    : صفة موضوعة موضع االسم ؛ أي        ) أفرس منك   : (  قوله  : "  حيث قال   
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وحذْف املوصوف وإقامـة      ). ]٢٥١[) "(منك ( وضع الصفة هنا موضع االسم ؛ ألنها قد تقوت بقوله             
 ) .]٢٥٢[(الصفة مقامه من األمور املتفق عليها عند مجهور النحاة

  
 من باب عطف النسق 

 طريقة العطف على ضمري الرفع املتصل: مسألة 

: أي  [ جئت أنا وزيد، وإما بالفصل بينهما             : وطريقته تكون إما بتأكيده بضـمري رفٍع منفصـل ؛ حنو              
 : بأي فاصٍل ؛ حنو قول اهللا تعاىل ] بني املتعاطفني 

 ]  ١٤٨األنعام   [    ]لَو شاَء اهللاُ ما أشركْنا وال آباؤنا   [
 : ولذا عندما قال املتنبي  

لُهصوو نِمعتجا ينَ ِحباِعدبي       هدصو نِمعجتي ِبِحب ٢٥٣[(فَكَيف[( 
من دون توكيده ، أو فصله عـن    ) جيتمعن ( على ضمري الرفع املتصل يف ) وصده ( و ) وصلُه ( بعطِف 

املعطوف بأي فاصٍل ، عد ابن ِسيده هذا العطف ضرورة ، كالضرورة الَّيت ارتكبها عمر بن أيب ربيعة حــني                  
 :قال 

 )]٢٥٤[(كَِنعاِج املَال تعسفن رمال     قُلت إذْ أقبلَت وزهر تهادى
مـن دون توكيـده ، أو فصـــله ،       ) أقبلت ( على ضـمري الرفع املسـتتر يف       ) زهر  ( حيث عطف  

، وهو ذا  )]٢٥٥[" (هي، لكان الرفع ال ضرورة فيه       : ولو أسعده الوزن بتأكيد الضمري ؛ فقال           : "  وقال  
العطف على الضمري املرفوع املتصــل          )]٢٥٧[(، أما الكوفيون فقد جوزوا      )]٢٥٦[(يوافق رأي البصريني     

دون فصٍل يف اختيار الكالم ، واحتجوا ببيت عمر بن أيب ربيعة السابق ، ووافقهم ابن مالك ؛ حيث قـال                         
مع التمكُّن من جعله مفعوالً معه       ) أقبلت ( رفع زهرا عطفًا على الضمري املستكن يف           : "  بعد أن ذكر البيت      

]"(مررت برجــٍل ســواٍء والعـدم      : "  ، كما احتج مبا حكاه سيبويه من قـول بعضـهم         )]٢٥٨[" (
، وبقول   )سواء(دون فصٍل ، ودون ضرورة على ضمري الرفع املسـتتر يف             ) العدم ( ؛ حيث عطف   )٢٥٩[

كنــت “ : كنت أمسع رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وســلَّم يقـول             ): رضي اهللا تعاىل عنه    (علي بن أيب طالب       
 وأبو بكٍر وعمر وانطلقت ، وأبو بكٍر وعمر وفعلت ، ٢٦٠[" (وأبوبكٍر وعمر[.( 

وهذه الشواهد وإن كانت تعزز قول الكوفيني ، وابن مالك إالَّ أنه ينبغي احلكم بقلَّة مــا ورد منــها ،                         
   .وعدم القياس عليها 

 من باب البدل 

 حكم إبدال االسم الظَّاهر من ضمريي املتكلِّم واملخاطب : مسألة 

ألنَّ “ : ، وعلَّل سبب املنع بقولــه        )]٢٦١[(“املخاطب ال يبدل منه البتة       : "  وقد نص على منعه بقوله        
املخاطب واملخِبر عن نفسـه قد أِمن التباسـهما ، فقد أغىن ذلك عن اإلبدال منـهما ؛ إذ البدل إنما هو                   

 : يف قول املتنبي ) هباتك ( ، ولذا أعرب كلمة )]٢٦٢[(“للبيان 

 )]٢٦٣[(ِهباتك أَنْ يلَقَّب ِباجلَواِد      وأَنك ال تجود على جواٍد
بدالً ) هباتك  ( للمخاطبة ، وتكون     ) جتود  ( وال تكون التاء يف      “ : وقال  ) جتود  ( فاعالً للفعل    : أعرا  

؛ إذ كمـا     )]٢٦٥[(، وهو يف هذا يوافق سيبويه ، ويأخذ برأيــه    )]٢٦٤[(“) جتود ( من الضمري الَّذي يف   
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رفض الَّذي رفضه سيبويه من إبدال الظَّاهر من ضمري املخاطب يف بدل كلٍّ من كلٍّ ، قَِبلَه يف بدل اجلزء                       
 : من كلٍّ ؛ وصرح بذلك أثناء شرحه لقول املتنبي 

اِحدو كأَن ِإالَّ فيك ى اخلُلْفرج      كوأَن  ثٌ ، واملُلُوكلَي   ٢٦٦[(ِذئَاب[( 
إنما منع سيبويه يف     “ : وقال  ) فيك ( يف ) الكاف ( بدالً من   ) أنك واحد   ( إذ أعرب املصدر املؤول من      

الكلَّ من الكلِّ الَّذي هو هو ، فأما بدل اجلزء من الكلِّ ، فغري ممتنع ؛                     : هذا بدل اجلملة من اجلملة ؛ أعين             
، وهذا الَّذي نص عليه هو املشهــور مــن  )]٢٦٧[( “أعجبتين وجهك ، وعجبت منك صِربك : كقولك 

شتمال                 )]٢٦٨[(أقوال العلماء    ، أمـا     )]٢٦٩[(، بل قد حكى ابن يعيش اإلمجاع على جوازه يف بدل اال
: فقد جوزوا اإلبدال من ضمريي املتكلِّم واملخاطب مطلقًــا ؛ أي        )]٢٧١[(والكوفيون) ]٢٧٠[(األخفش

بدل من  ) زيدا  ( رأيتك زيدا ، على أنَّ        : يف بدل كلٍّ من كلٍّ ، وبدل بعٍض من كلٍّ ؛ فصح على مذهبهم                   
ألنَّ " ، ورأي اجلمهور هو الراجح يف املسألة          ) الياء ( بدل من ) عمرا  ( ورأيتين عمرا ، على أنَّ      ) الكاف ( 

 ) ]٢٧٢[" (الغرض من البدل البيان ، وضمريي املخاطب واملتكلِّم يف غاية الوضوح ، فلم حيتج إىل بيان 

  
 من باب الترخيم 

 ترخيم املضاف : مسألة 

وال يــرخم إالَّ مـا        ... حذف أواخر األمساء األعالم املفردة ، وال يكون إالَّ يف النداء                  : "  الترخيم هو   
، وواضح من تعريفه أنــه ال         )]٢٧٣[" (استحق البناء على الضم ِمما عدد حروفه أكثر من ثالثة أحرف                  

، أما الكوفيــون فلــم      )]٢٧٤[(يكون إالَّ يف النداء ، وال يدخل األمساء املضافة ، وهذا هو رأي البصريني                  
، وابن ِسيده ملَّا كان آخذًا برأي البصــريني عــد             )]٢٧٥[(مينعوا ترخيم املضاف حبذف آخر املضاف إليه         

 : يف قول املتنبي ) عمرو حاِب ( ترخيم 

 )]٢٧٦[(يف عمِرو حاِب وضبةَ اَألغتاِم     مهالً أَال ِللَِّه ما صنع القَنا
؛ أي إنه مضاف قد رخم يف غري نـداء ؛ أي فقـد          ) عمرو بن حابس  ( ب ؛ ألنه قدره  )]٢٧٧[(ضرورة

 . شرطي قياسية الترخيم 

أما رأي الكوفيني فيضعفه أنَّ الترخيم إما أن يكون يف املضاف ، أو يف املضاف إليه ، وترخيم املضــاف                           
(يقتضي حذف أوسط الكلمة ؛ ألنَّ املضاف إليه تتمته ، وترخيم املضاف إليه ال يستقيم ؛ ألنه ليس مبنادى                   

]٢٧٨[.( 

  
 من باب أمساء األفعال 

 ) بلْه ( عمل : مسألة 

دع واترك ، فإنَّ ما بعدها يكون منصوبا ا          : وذلك إذا عدت اسـم فعٍل مبعىن       : وهلا عمالن ؛ النصب    
     إليـه                            : ، واجلر ه مضـافا على أنا مضافًا إىل ما بعده ، فيكون ما بعدها جمرورت مصدردوذلك إن ع)[

 : ، وقد صرح ابن ِسيده بعمليها هذين عند شرحه لقول املتنبي )٢٧٩[
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جدم هأَكثَر لْهاِلي بأَقَلُّ فَع      دلْ جأم مل أَن ِفيِه ِنلت ٢٨٠[(وذَا اِجلد[( 
، واجلر على أنــه   ) رويد ( ك ينصب بـها ويجر ، النصــب على أنه اسم للفعل       ) بلْه : "  ( فقـال 

   ) .]٢٨١["(وأخواا ) ويل ( ك مصـدر ، وإن مل يكن له فعل ، فقد وجدنا مصدرا دون فعل 

  
 من باب ما ال ينصرف 

 منع االسم األعجمي من الصرف: مسألة 

 : وقد نص على هذا ملَّا شرح قول املتنبي 

هِذكر مريم ى بنما ِعيسكَأَنو     وراملقْب هصخش راز٢٨٢[(وكَأَنَّ ع[( 
، ويعين بترك الصرف عدم التنوين ؛ ألنَّ االسم         )]٢٨٣["(ألنه أعجمي   ) عازر  ( وترك صرف   : "  فقال  

 ) .]٢٨٤[(هنا مستحق له ، ولكنه مل ينون للعلمية والعجمة ، وهذا هو رأي اجلمهور فيه

وبـهذه املسألة أكون قد أتيت على املسائل النحوية الَّيت صرح ابن ِسيده برأيه فيها خالل شرحه ملشكل             
شعر املتنبي ، والَّيت أكَّدت على أنَّ الرجل مل يكن يف النحو بأقلَّ مما هو عليه يف اللُّغة ، وقد صدق حني أشاد                   

إني أجد علم اللُّغة أقــلَّ بضـائعي ،        : "  بنفسه ذاكرا اهتماماته األدبية والفلسفية واللُّغوية واملنطقية قائالً                  
وأيسر صنائعي إذا أضفته ملا أنا به من علم حقيق النحو ، وحوشي العروض ، وخفي القافيـة ، وتصويـر                               

 ) .]٢٨٥[" (األشكال املنطقية ، والنظر يف سائر العلوم اجلدلية 

أما عن أهم مسات منهجه يف تلك املسائل ؛ فالَّذي ظهر منها جمرد إشارات، ولكن ميكن عدها عالمـات                 
    :على أموٍر ، من أمهِّها 

 .استطاعته أن يقدم آراءه النحوية بعباراٍت سهلٍة واضحة ؛ ال لبس فيها، وال غموض     ∗
 .تأثُّره بآراء البصريني يف الغالب األعم ، وخصوصا سيبويه     ∗
 . اتباعه مسلك البصريني يف القياس ؛ حيث إنه مل يستشهد إالَّ بالشائع املعروف      ∗

 . انتهاجه يف العلَّة املنهج التعليمي الَّذي يقصد به املتعلِّم يف الدرجة األوىل    ∗

  
وأخريا أرجو اهللا عز وجلَّ أن أكون قد وفقت يف أن أضيء جانبا ـ ولو كان حمدودا ـ من جوانــب                                
علم النحو عند هذا العامل الكبري ، وأن أكون بعرضي لتلك املسائل ، وربطها بشعر املتنبـي قـد أضـفت                   
للدرس النحوي شواهد شعرية جديدة ألحد املولَّدين البارزين ، كما أرجوه عز امسه أن يهيأ لكتـب ابــن                       

األخرى من جيمع ما تناثر فيها من آرائه النحوية األخرى ، فإنها جديرةٌ بذلك ، وعلــى اهللا تعــاىل                         ِسيده
 .قصد السبيل 
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 احلواشي والتعليقات

  
؛ إشــارة    ٢٧  - ٢/٢٢٥؛ إنباه الرواة      ٣٥٧  - ٣٥٦فهرسة ابن خري     : انظر ترمجته يف                         )١(

/٢؛ بغية الوعاة   ١٤٨؛ البلغة  ١٢/٩٥؛ البدايـة والنهاية   ٣/٨٣؛ مرآة اجلنان   ٢١١  - ٢١٠التعيني 
؛ كشــف   ٢٦٤  - ٤/٢٦٣تراجم األعالم      ٣٠٦  - ٣/٣٠٥؛ شـذرات الذَّهب       ١٤٤  - ١٤٣

  .٧/٣٦؛ معجم املؤلِّفني  ٤/٣٥١؛ نفح الطِّيب  ١٩٩٧،  ١٦٣٩،  ١٦١٧،  ١٦١٦،  ٩٦١الظنون 

  .١٢٠٩كشف الظُّنون : انظر                  )٢(

  .٢/٢٢٥إنباه الرواة                  )٣(

كان حافظًا مل يكن يف زمانه       “ : ؛ وهي أنه     ٢/١٤٣عدا العبارة الَّيت قاهلا السيوطي يف البغية                              )٤(
 ".أعلم منه بالنحو ، واللُّغة واألشعار ، وأيام العرب ، وما يتعلَّق ا 

- ١/٢٤١؛ الكُنـاش      ١/٤٧٤؛ اللُّباب   ١/١٢١الكتاب  : ، و انظر     ١٨٨شرح املشكل                       )٥(
  .١/٢٢٦؛ اهلمع  ٢/٢٥٢؛ التذييل والتكميل  ٢٤٢  

؛ العرف الطيب يف شرح ديوان         ١٦ /٣شرح ديوان املتنبي للعكربي     : انظر شرح البيت يف                        )٦(
  .٢٧٣أيب الطيب لليازجي 

  .٢١؛ العرف الطيب ١٩٢ /٤شرح العكربي : انظر شرح البيت يف                  )٧(

معاين القرآن للفراء        ؛ ١٣١ – ١/١٣٠الكتاب  : ، وانظر املسألة يف        ١٥٦شرح املشكل                       )٨(
  . ١/٣٠٣؛ البسيط  ١٥٤،  ٣/١١٧؛ األمايل الشجرية  ٢٨٥،  ٣/٢٦٦

  .١٨٨شرح املشكل : انظر                  )٩(

  .٢٩٠؛ العرف الطيب   ٢/٨٩شرح العكربي : انظر شرح البيت يف              )١٠(

 ٤/٢١٧،   ٣/٢٧٥؛ املقتضـب    ١/٤٦٦؛ معاين القرآن للفـراء          ١/٣٧٩الكتاب  : انظر                )١١(
؛  ١٩٤التوطئــة    ؛ ٣٠٢؛ املرجتــل    ١/٣١٧؛ شرح اللُّمع      ١١٩ – ١/١١٨شرح الكتاب للسريايف      

  . ١/٣٠٨البسيط   ١/٤٧١؛ شرح الكافية للرضي ٩٨٦،  ٣/٧١٦شرح املقدمة الكافية 

  .١٣٣شرح املشكل : انظر              )١٢(

، واخلصيـيب هــو        ١٧٢؛ العرف الطيب       ٤/٢١٤شرح العكربي     : انظر شرح البيت يف                      )١٣(
 .املمدوح 

/٣؛ شرح املقدمة الكافية       ١٦٧؛ التوطئة      ٣/١٤٢؛ شرح املفصل     ٢/١١٩اللُّباب : انظر               )١٤(
/١شـرح اللَّمحة البدريــة        ١/٥٢٧؛ ارتشاف الضـرب      ١/٢٩٠؛ البسـيط    ١/٥٩املقرب    ؛٧٢٤
 " .وقد تمد .. . واألشهر فيها القصر ) واو ( اُألىل ، وتكون بغري “ : وعبارته  ٢٧٠

  .٧٨شرح املشكل : انظر              )١٥(

  .٨٧؛ العرف الطيب  ٢/٢٥٨شرح العكربي : انظر شرح البيت يف              )١٦(

/١؛ معاين القرآن لألخفـش        ٣/٨٢؛ معاين القرآن للفــراء      ١/٢٦٩الكتـاب  : انظر                )١٧(
؛  ٢٦٢؛ املسائــل البغــداديات     ٣/٢٢٠؛ إعراب القرآن للنحاس         ٥/٤٥؛ معاين القرآن للزجاج          ٣٧

،  ٨،  ٤/٣؛ شرح املفصـل     ٢/٣٨٦؛ البيان   ٢/٥٥٤؛ األمايل الشجـرية    ١٩٣شرح ملحة اإلعراب   
  .١٧٧؛ لباب اإلعراب  ١٠٨
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  .٣٣٧شرح املشكل : انظر              )١٨(

  .٥٩٨؛ العرف الطيب   ٣/٣٠٥شرح العكربي : انظر شرح البيت يف              )١٩(

، وقد رده السمـني احللـيب            ١/٢٠٠؛ املساعد    ١/٥٤املغين  : انظر نسبة الرأي إليهم يف                     )٢٠(
 : عوضا من الضمري ملا جمع بينهما ، وقد جمع بينهما ؛ قال النابغة ) ٱل ( بأنه لو كانت " عليهم 

 جبس الندامى بضة املتجرِد    رِحيب قطاب اجليِب منها رِفيقةٌ   

  .١/٢١٥الدر املصون : انظر “ اجليب منها : فقال    

؛ البحر احمليـط       ٢١٦ – ٤/٢١٥؛ الكشاف     ٢/٧٩٩مشكل إعراب القــرآن      : انظر                )٢١(
١٠/٤٠١.  

  .٢/٣٦١؛ تعليق الفرائد  ١٩٩ -١٩٨؛ اجلىن  ٣٩٥ – ٣٩٤جواهر األدب : انظر              )٢٢(

  .٥٣٤؛ العرف الطيب ٢/٢٧٤شرح العكربي : انظر شرح البيت يف              )٢٣(

  .٣٠٦شرح املشكل              )٢٤(

  .١٨٩؛ العرف الطيب    ١/٢٢٥شرح العكربي : انظر شرح البيت يف              )٢٥(

  .١١٨شرح املشكل               )٢٦(

؛  ٩٧؛ اإليضاح العضدي       ١/٦٥؛ األصـول    ٣/٢٢٢؛ املقتضب     ١/٢٢الكتاب  : انظر                )٢٧(
األمـايل     ؛ ٩٤؛ شرح عيون اإلعـراب       ٣٠٦ – ١/٣٠٥؛ املقتصد    ١/٣٤؛ شرح اللُّمع    ١١٠اللُّمع 

  .١/٥٣٧؛ البسيط  ٢١٦؛ التوطئة  ٧٦؛ نتائج الفكر  ٦٩؛ أسرار العربية  ٣/١٩٣الشجرية 

، واجلوهر والعرض من مصطلحات املتكلِّمني الَّيت اعتىن ا حناة                ٣٥٦شرح املشكل    : انظر                )٢٨(
واسـتفاد مــن    " عند حديثه عن ابن ِسيده        ١٢األندلس ، يقول احملقِّق الدكتور الداية يف مقدمة التحقيق                

، وقـد   "خلفيته الثَّقافية الفلسفية واملنطقية وحكَّمها يف دراسة شعر املتنبي ، وصبغ كتابه بتلــك الصبغـة           
حني يف كتابــه                         ) نتــائج الفكــر    ( وجدت السهيلي وهو من حناة األندلس استخدم أيضا هذين املصطل

  .٣٠٨،  ٢٠٤  :انظر 

الرائحة : ، والنشر     ٦٢٢؛ العرف الطيب        ٢/٣٩٣شرح العكربي     : انظر شرح البيت يف                     )٢٩(
 .الصالية الَّيت يسحق عليها: احلجر يسحق به الطِّيب ، واملداك : الطيبة ، والفهر 

  .٣٥٦شرح املشكل              )٣٠(

  .١/١٠٨الكتاب : انظر              )٣١(

  . ٣٥٦شرح املشكل              )٣٢(

/١؛ معاين القرآن لألخفش       ١/٦٥؛ جماز القرآن      ٣/٢٧٢معاين القرآن للفــراء     : انظر                )٣٣(
/١؛ ِســمط الــآليل       ٣/٧٢٠؛ إعراب القرآن للنحاس         ١/٢٤٦؛ معاين القرآن للزجاج         ٤٨ – ٤٧
  .٢/٢٤٥؛ الدر املصون  ٢/١٣٢؛ البحر احمليط  ١/١٣٩؛ البيــان  ٤٦٥

  .١١٨شرح املشكل : انظر              )٣٤(

  .١٨٩؛ العرف الطيب    ١/٢٢٥شرح العكربي : انظر شرح البيت يف              )٣٥(

  . ٢١٩شرح املشكل : انظر              )٣٦(

العجز عن  : ، والعي     ٣٥١؛ العرف الطيب         ٣/٨٠شرح العكربي     : انظر شرح البيت يف                      )٣٧(
 . فساد النطق : الكالم ، واخلطل 
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/٤؛ املقتضب  ١٠٥ – ١/١٠٤؛ معـاين القرآن للفــراء     ٦٤،  ١/٤١الكتاب  : انظر               )٣٨(
؛ شــرح اللُّمع     ١١١  - ١١٠؛ اللُّمع     ٤٣؛ اإليضاح العضدي       ١/٦٤؛ األصـول    ١٢٩ – ١٢٨
؛ شرح ملحــة     ٩٥؛ شرح عيون اإلعراب       ١/٢٧٨؛ املقتصـد     ٣١؛ شـرح اللُّمع للواسطي         ١/٣٥

؛  ١/٨٣؛ املقــرب    ٣/٧٩أمايل ابن احلاجـب       ٢٢١؛ التوطئة    ٧٣؛ أسـرار العربية       ١٤٨اإلعراب  
  ١/٥٥٤البسيط 

املــوت  : ، واِحلمام      ٣٠٣؛ العرف الطيب       ١/٢٦٦شرح العكربي     : انظر شرح البيت يف                     )٣٩(
 .املقيد : واملصفود 

  .١٩٥شرح املشكل : انظر              )٤٠(

/١؛ شرح اللُّمع     ١١١  - ١١٠؛ اللُّمع     ٤٤؛ اإليضاح العضدي       ١/٦٤األصول  : انظر                )٤١(
/٣؛ أمايل ابن احلاجب    ١٤٩؛ شرح ملحة اإلعراب   ١/٢٧٩؛ املقتصد  ٣١؛ شرح اللُّمع للواسطي  ٣٥
  .١/٨٣؛ املقرب  ٧٩

  . ١٠٨شرح املشكل : انظر              )٤٢(

أي : ، وحيــن    ١٥٤؛ العــرف الطيـب        ٤/٢٠٢شرح العكربي     : انظر شرح البيت يف                     )٤٣(
 . أهلك 

؛ شرح اللُّمع     ٤٨؛ اإليضاح العضدي       ١/٦٣؛ األصول     ١٦٦ – ١/١٦٥الكتاب  : انظر                )٤٤(
 ١/٨٣املقرب    ؛ ٧٣؛ أسرار العربية      ١٤٨؛ شرح ملحة اإلعراب         ٢٧٥  - ١/٢٧٤؛ املقتصد    ١/٣٦

  .٢/٥٤؛ ارتشاف الضرب  ٥٤٨  - ١/٥٤٧البسيط   ؛ ١/٢٣٧؛ شرح الكافية للرضي 

  .٣٠؛ العرف الطيب  ٤/٣٦شرح العكربي : انظر شرح البيت يف              )٤٥(

  .٤٩شرح املشكل               )٤٦(

 ١/٢٤٠املقتصــد    ؛ ٢٠١،   ٣٤؛ اإليضاح العضــدي      ٢٠٨،   ١/٩٨الكتاب  : انظر                )٤٧(
  .١١٠؛ شواهد التوضبح والتصحيح  ٦٤؛ نظم الفرائد  ١٠٥ – ١/١٠٤؛ األمايل الشجرية  ٦٨١ 

  .٢٦١؛ العرف الطيب  ٣/٣٢٥شرح العكربي : انظر شرح البيت يف              )٤٨(

  .١٦٩شرح املشكل              )٤٩(

عن ابن   ٣/٣٢٦، والعكربي يف شرحه لديوان املتنبي          ١/٢٩٩ينقل ابن الشجري يف أماليه                     )٥٠(
بــأي شـيٍء    : وقت القراءة عليه ، فقلت لــه   ] املتنبي  : أي [ كلَّمته : "  جني عند شرحه للبيت أنه قال     

ومب ارتفــع   : فقـلت لــه  ) وفاؤكما  ( باملصـدر الَّذي هو     : ؟ فقــال   ) بأن ( من  ) الباء ( تتعــلَّق  
وهل يصح أن تخرب    : كالربع ، فقـلت   : وما خربه ؟ فقال       : باالبتداء ، فقـلت      : ؟ فقـال    ) وفاؤكما  ( 

/٢، ويف اخلصــائص     .. " ال أدري ما هو        : وجمرورها ؟ فقال    ) الباء  (عن اسٍم وقد بقيت فيه بقية ، وهي           
، وأدرجه ابن هشام       " من فســاد النظم       " ٨٣معناه ، وقد عده اجلرجــاين يف دالئل اإلعجاز                 ٤٠٢

، أما ابن    › يف ذكر اجلهات الَّيت يدخـل االعتراض على املعرب من جهتها                 ‹ حتت باب     ٢/٥٤١يف املغين   
  .١١٠ – ٣/١٠٩أماليه   :احلاجب فقد دافع عن املتنبي والتمس لقوله عدة خمارج ، انظر 

 .؛ ألني مل أجدها عند غريه من النحاة  )كان   )ل أظنه قد تفرد ذه التسمية              )٥١(
  .٢٩٤شرح املشكل : انظر              )٥٢(

  .٥١٤؛ العرف الطيب  ٤/٢٤٦شرح العكربي : انظر شرح البيت يف              )٥٣(

Page 26 of 56ية من خالل شرحه لمشكل شعر المتنبه النَّحويدبعض آراء ابن ِسي

١٤/٠٩/٢٠٠٧file://G:\ه ا\رسائل و كتب نادرة و تحقيقات\مجلد جديد\جـــــــــــــديددبعض آراء ابن ِسي...
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.comThis file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.pdffactory.com


  .١/٢١الكتاب : انظر              )٥٤(

، واملربد يف املقتضب      ١٨٧ – ١/١٨٦الفراء يف معانيه    : تامة  ) كان  ( ممن نص على جميء                   )٥٥(
، والفارسـي يف املسائـل          ٤٩، والزجاجي يف اجلمل          ١/٩١، وابن السراج يف األصول          ٩٦ – ٤/٩٥

، وابن برهان      ١/١٩١، والصيمري يف التبصرة والتذكرة              ١٢١، وابن جني يف اللُّمع           ١١٣البغداديات  
 ٢٤٤، واحلريــري يف شـرح ملحة اإلعراب              ٣٩، والواسطي يف شرح اللُّمع          ١/٤٨يف شرح اللُّمع    

، والشلـوبني يف التوطئــة      ١٣٤، واألنباري يف أسرار العربية   ٢/٣٠،  ١/٥٢، وابن الشجري يف أماليه   
  ٢/٧٧، وأبوحيان يف ارتشاف الضرب  ١/٩٢، وابن عصفور يف املقرب  ٢٢٥

  .٢/٨٦٥؛ شرح ألفية ابن معطي  ٢/٧٣٨البسيط : انظر              )٥٦(

القــدر،  : ، واملرجل   ١٣١؛ العرف الطيب    ٣/٢٠٨شرح العكربي   : انظر شرح البيت يف                 )٥٧(
 .الصقر : واألجدل 

  .١/١٣٣الكتاب : ، وانظر  ٩٩ – ٩٨شرح املشكل              )٥٨(

؛  ١/١٤٨الكتــاب  : ، وهو من شــواهد       ٨٧هو العباس بن مرداس ، والبيت يف ديوانه                            )٥٩(
؛ شـرح    ١/٧١؛ اإلنصاف     ١/٢٤٣؛ شرح اللُّمع       ٢/٣٨١؛ اخلصائص      ١٠٩اإليضــاح العضدي     

،  ٢/١٤٦؛ شـرح الكافية للرضــي    ١/٤١٨؛ شرح الكافية الشافية    ١/٢٥٩؛ املقرب  ٢/٩٩املفصل 
 " ) .كان " النصب بإضمار ( سـماه  ٨٥› احمللَّى ‹ بابا يف كتابه   وقد أفرد ابن شقري

عاين احلــروف          ٢/٢٥٤؛ األصول     ٢٩٤ – ١/٢٩٣الكتاب  : انظر                )٦٠(  ١٣٠،   ١٢٩؛ م
؛ التصريح    ٥٢٨،   ٣٣٣؛ اجلىن    ٨/١٢٢،   ٢/٩٩؛ شرح املفصل       ١/٧١؛ اإلنصاف    ٣/١١٦املنصف  

١٩٥،  ١/١٩٤ .  

، وابن بابشاذ يف شــرح         ١٦٧/ ٣املربد يف املقتضب     : من الَّذين صرحوا بأنها األم يف باا                           )٦١(
، وابن    ٧/٩٧، وابن يعيش يف شرح املفصل          ١/١٦٥، والعكربي يف اللُّباب      ٢/٣٤٩املقدمة احملــسبة   

  .٢/٨٦٤مجعة يف شرح ألفية ابن معطي 

  .٤٣٤؛ العرف الطيب ٣/١٣٩شرح العكربي : انظر شرح البيت يف              )٦٢(

  .٢٦٠شرح املشكل : انظر              )٦٣(

علل  ١٤؛ احمللَّى     ١/٢٢٩؛ األصول    ٤/١٠٩؛ املقتضب     ٢٨٦،   ١/٢٨٠الكتاب  : انظر               )٦٤(
؛  ١/٤٤٣املقتصــد   ٤٧؛ شرح اللُّمع للواسطي           ١٢٤؛ اللُّمع     ١٣٦؛ الالَّمات للزجاجي        ٢٣٥النحو  

؛  ٢٣٦؛ شــرح ملحــة اإلعــــراب        ١/٢١٦شرح املقدمة احملسبة          ؛ ١٠٩شرح عيون اإلعراب     
/٢؛ البسيط    ١/١٠٦املقرب    ؛ ٣/٩٦١؛ شرح املقدمة الكافيـة      ٢٣١؛ التوطئة    ١/١٧٦اإلنصـاف 

  .٢/١٢٨؛ ارتشاف الضرب  ٧٦٨

/٣؛ شرح املفصل      ١٧٣؛ املفصل    ٥٩؛ منثور الفوائد       ٢٨٢  - ٢٨١اإلفصـاح  : انظر                )٦٥(
  .٤٩٣  - ٢/٤٨٩املغين   ؛ ١/٢٥٩؛ الكُناش  ١١٤

دويبــة : ، والنِبـر      ١٩٨؛ العرف الطيب       ٢/١٥٦شرح العكربي     : انظر شرح البيت يف                      )٦٦(
 تلسع اإلبل فيزم موضع لسعها 

هو األقوى ؛ ألنه    ) كأنَّ  ( اسم  ) نواالً  ( ، ولعلَّ قوله األول ؛ وهو أنَّ           ١٢٧شرح املشكل                 )٦٧(
  .٢/٨٣٤البسيط   ".كالم بالحذف أحسن من كالٍم حبذف " ال حيتاج إىل تقدير حمذوف ، و 
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  .٢٣٤؛ العرف الطيب  ١/١٥٨شرح العكربي : انظر شرح البيت يف              )٦٨(

  .١٥٥شرح املشكل              )٦٩(

  .٣٦  - ١/٣٥الكتاب : انظر              )٧٠(

  .١٣٤  - ٢/١٣٣ارتشاف الضرب : انظر              )٧١(

شرح  ١٠٤  - ١٠٣؛ اإليضاح العضدي      ٥٠  - ٤٩؛ اجلمل للزجاجي      ٤/٩٩املقتضب                )٧٢(
؛ اهلادي يف   ١٣٥؛ أسرار العربية    ١/١٩٢؛ التبصرة والتذكرة    ١٣٣؛ املفصل  ٢/٣٥٣املقدمة احملسـبة  

؛ شـرح الكافيــة      ١/٢٣٥؛ شـرح الكافية الشافية         ١١٦  - ٣/١١٤؛ شرح املفصل        ٦٨اإلعراب  
  .١/٦٤٩؛ شرح ألفية ابن معطي  ١/٢١٤؛ امللخص  ١١٠؛ فاحتة اإلعراب  ٢/٢٨للرضي 

١؛ التبصرة والتذكرة      ١/٤٢١؛ املقتصد      ١/٢٣٢؛ األصول     ٤/٩٩املقتضــب  : انظر                )٧٣(
  .١/٤٧٢؛ اإليضاح يف شرح املفصل  ٣٧؛ منثور الفوائد  ١٩٣/

 ٢٦٠  - ١/٢٥٩؛ الكُناش     ١/٤٧٢؛ اإليضاح يف شرح املفصل         ١/٤٢١املقتصد  : انظر                )٧٤(
. 

/٢؛ األصول     ٣/٢٧٧؛ املقتضب     ٢/١٠٦؛ معاين القرآن للفراء          ١/٣٨٥الكتاب  : انظر                )٧٥(
؛ شـرح    ١/٥٧؛ األمايل الشجرية       ٢٦٢املفصل    ؛ ٣٠؛ منثور الفوائد      ١/٤٩٩؛ املقتصــد    ١٢١

؛  ١٨٧؛ فاحتــة اإلعــــراب      ٤/١٦٩؛ شرح الكافية للرضي    ٧٣؛ تسهيل الفوائد     ٧/٨٨املفصل 
  .١/٤٠٢؛ شفاء العليل  ١/٣٧٢؛ املساعد  ٥١٨املغين 

  .١٧٨؛ شرح عيون كتاب سيبويه  ١١٠؛ املسائل املنثورة  ١/٣٨٥الكتاب : انظر              )٧٦(

  .٢/٢٨٥؛ شرح الكافية للرضي  ٧/٨٨؛ شرح املفصل  ٣٠منثور الفوائد : انظر              )٧٧(

؛ شرح ألفية ابــن     ١٨٧؛ فاحتة اإلعراب      ٧/٨٨؛ شرح املفصل     ٣٠منثور الفوائد     : انظر                )٧٨(
  . ١/٥١٧معطي 

  . ١/٥١٧شرح ألفية ابن معطي : انظر              )٧٩(

؛ شــفاء    ١/٣٧٢؛ املساعد    ٥/٣٠٨؛ البحر احمليط     ٢/٥٦٤شرح الكافية الشافية    : انظر                )٨٠(
  .١/٤٠٢العليل 

 .الغبار: ، واهلبوة  ٢٨؛ العرف الطيب  ٤/١٩١شرح العكربي : انظر شرح البيت يف              )٨١(
  .٤٣شرح املشكل              )٨٢(

  .١/١٢٠الكتاب : انظر              )٨٣(

 .املعلَّقة: ، واملنوطة  ٧٩؛ العرف الطيب  ١/٣٥٣شرح العكربي : انظر شرح البيت يف              )٨٤(
ـْمال  فويق جبيٍل شامِخ الرأِس مل تكن: يف ديوانه ، وروايته فيه              )٨٥(  لتبلـغه حتى تكلَّ وتع

القولَ ذا النوع من التصغري إىل الكوفيني ، و الَّذي يظهر            ٦/١٣٠نسب السيوطي يف اهلمع                   )٨٦(
؛  ٢٥٧ – ٢/٢٥٦؛ األمايل الشجرية    ٢/٣٩١كتاب الشعر    : انظر . من أقوال البصريني أنهم يقولون به      

  .١/١٩١؛ شرح الشافية  ١/١٣٨اإلنصاف 

  .٧٤شرح املشكل              )٨٧(

  .٣/١٢١املقتضب : ، وانظر  ١/١٩الكتاب              )٨٨(

  . ٤٠؛ العرف الطيب  ٣/١٩٠شرح العكربي : انظر شرح البيت يف              )٨٩(
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  .٥٦شرح املشكل              )٩٠(

؛ األمــايل   ١/٢١٥؛ املقتصـد    ٢٠؛ جمالس العلمـاء     ٢٨٣  - ٣/٢٨٢املقتضب  : انظر               )٩١(
٢؛ توضيح املقاصد       ١/٣٣٢؛ شرح املقدمة الكافية        ١٦١؛ التوطئة    ٢/٨٦،   ٢٥٤،  ١/١٣١الشجرية  

؛ حاشـية     ٣٢٠فتح الرب املالــك      ٢/١٢٧؛ شرح األمشوين     ٢/٢٥٨؛ اهلمع     ١/٢٧٤؛ التصريح      ٨/
  .٢/٤٨الصبان 

الصحراء : ، والفال     ٤٠١؛ العرف الطيب       ٣/٣٧٩شرح العكربي     : انظر شرح البيت يف                     )٩٢(
 .املسنة منها : أي صغارها ، والقشاعم : ، وأحداثها 

  .١/٢٢٠؛ الصحاح  ٢/٤١٦اخلصائص : ، وانظر  ٢٤٠شرح املشكل              )٩٣(

/٢املقتضب    ؛ ١٢٦ – ١/١٢٥؛ معاين القرآن للفراء         ٢٣٦ – ١/٢٣٥الكتاب  : انظر                )٩٤(
؛ شرح    ١١٦؛ اللُّمع      ٢١٢  - ٢١١؛ ضرورة الشعر        ١/١٧٣؛ األصول      ٤/٥٩،   ٣/٣٤٩،  ١٤٤
؛ ٥٢؛ منثور الفوائــد      ١٦٠ - ١٥٩؛ شرح ملحة اإلعراب        ٣٦؛ شرح اللُّمع للواسطي        ١/٤٢اللُّمع  

؛  ٢/٩؛ توضيح املقاصــد      ١/٢٦٤؛ البسيط     ١/٣٠٢؛ املـقـرب    ١٦٢؛ التوطئة   ١٦٨نتائج الفكر   
؛ حاشـية    ٣٢١؛ فتح الرب املالــك     ٢/١٢٨؛ شرح األمشوين    ١٥؛ البهجة املرضية     ١/٢٧٧التصريح 

  .٢/٥٠الصبــان 

  .٢٧٧شرح املشكل : انظر              )٩٥(

  . ٤٧١؛ العرف الطيب  ٤/٢٨١شرح العكربي : انظر شرح البيت يف              )٩٦(

؛ املسائـل    ٣٧؛ معـاين احلـروف      ٢/١١٩؛ معاين القرآن للفراء       ١/١٩الكتاب  : انظر               )٩٧(
 ١/٤٧؛ شرح اللُّمع      ٤٤؛ شرح عيون كتاب سيبويه         ١/١٤١؛ سر صناعة اإلعراب         ١٧٢البغداديات  
؛ شرح الكافية للرضي      ٢٤٧؛ التوطئة    ٢٠٠؛ اإلفصاح     ٦٠؛ شرح اللُّمع للواسطي        ١/٣٧٦؛ املقتصد    

؛ اجلــىن   ٢٢٦؛ رصف املباين     ١/٣٩٦؛ شرح ألفية ابن معطي          ٨٥٥ ٢،   ١/٤٦٣؛ البسيط     ٢/٣٢٨
: انظر  . اســـم فعٍل ، وخطَّأه       )كفى  ) ، وقد حكى السمني احلليب عن بعضهم القولَ بأنَّ               ٤٩الداين  

   ٣/٥٨٦الدر املصون 

  .٩٤؛ العرف الطيب ١/١١٥شرح العكربي : انظر شرح البيت يف               )٩٨(

مـن   ) ركب  ( ؛ ألنَّ   ) حتسد  ( أما العكربي فقد عده امسا موصوالً ، والناصـب له الفعل                              )٩٩(
 . ، وأراه الرأي الراجح ) أي ( صلة 

  . ٨٤شرح املشكل           )١٠٠(

  . ٣/١٠؛ اهلمع  ١/٢٧٦البسيط   ؛ ٣١٠؛ اإلفصاح  ٦٥إليضاح العضدي : انظر           )١٠١(

  .١٣٣  - ٢/١٣٢اللُّباب : انظر           )١٠٢(

  .٤٩٧؛ العرف الطيب  ٤/١٤٠شرح العكربي : انظر شرح البيت يف           )١٠٣(

  .٢٨٦شرح املشكل           )١٠٤(

؛  ٢/٣٢١؛ املقتضـب      ١/٣٩٥؛ معاين القــرآن للفـراء          ١٧ – ١/١٦الكتاب  : انظر             )١٠٥(
/١؛ شرح الكتاب للسريايف         ٢٨؛ اجلمل للزجاجي       ٤٢؛ شرح أبيات سيبويه للنحاس          ١/١٧٨األصول  
؛  ٣٨٩الصـاحيب      ؛ ١/٥١؛ احملتســب    ١٧٤  - ١٧٣؛ اإليضاح العضـــدي        ٣١١  - ٣١٠

 ٤٧٩؛ شرح عيون اإلعراب       ١/٦١٣املقتصد   ١/١٢٢؛ شرح اللُّمع     ١/١١٠التبصـــرة والتذكرة    
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؛ شـــواهد التوضبــــح    ٢٠٥التوطئــة    ؛ ٣٣٠؛ نتــائج الفكــر   ١/٢٨٥؛ األمايل الشجرية     
  .١٨  - ١٧/ ٥؛ اهلمع  ١/٤٢٢البسيط   ؛ ١٩٠والتصحــيح 

  .٢٨٦شرح املشكل           )١٠٦(

  .١/٤٢٣البسيط           )١٠٧(

؛ جماز القرآن      ١/٣٩٥؛ معاين القرآن للفراء           ١/١٦الكتاب  : انظر  . هذا مذهب اجلمهور                  )١٠٨(
،  ٣٤٢،   ٢/٣٢٠؛ املقتضب    ٢٢٩؛ تأويل مشكل القرآن      ٢/٥٣٤؛ معاين القرآن لألخفش       ١/٢٢٩
ـَّاج          ٤/٣٣٠ ٢؛ إعراب القرآن للنحاس        ١٧٨  - ١/١٧٧؛ األصول    ٢/٣٨٠؛ معاين القرآن للزجـ
، والبن احلاجـب       ١/٣٧٦؛ البيان     ١/٣٣٢؛ مشكل إعراب القرآن           ٩٩؛ املسائل العضديات       ١٥٤/

صح مــن : "  على أنَّ ما ورد يف اآليـة الكرمية          ٩٨  - ٤/٩٧يف املسألة رأي خمالف ؛ فقد نص يف أماليه         
استغفرت اهللا الـذَّنب ،    : تارةً يتعدى بنفسه ، وتارةً حبرف اجلر كقولك        )اختار ) أنَّ   -أحدمها : وجهني 

أنــه معــدى بنفســه ،        -فيه حمذوفة ، وإنما هي أحد اللُّغتني ، واآلخر              )من  ) ومن الذَّنب ، فليست     
ما ضـربت أحدا ،    : ، ثُم حذفت ؛ كقولك   )من ) ب على سبيل الزيادة ال على أنه معدى        )من ) وجاءت 

 “وما ضـربت من أحد 
  . ٥/٤٧٥؛ الدر املصون  ١/٦١٤؛ املقتصد  ١/١٧٧األصول : انظر           )١٠٩(

  .٧٩؛ العرف الطيب  ١/٣٥٩شرح العكربي : انظر شرح البيت يف : انظر           )١١٠(

  . ٧٦شرح املشكل           )١١١(

 للمنجر  فالنصب  وإنْ حِذف ،     جر  حبرِف  وعد الِزما  :يقول ابن مالك           )١١٢(

 كعِجبت أنْ يدوا: مع أمِن لَبٍس     نقالً ، ويف أنَّ وأنْ يطَِّرد                              

  .٢/٨٨الكُناش : انظر           )١١٣(

  .٢/١٣٣األمايل الشجرية           )١١٤(

٢؛ املقتضب    ١/١٤٤؛ معاين القـرآن لألخفــش       ١/٢١١معاين القرآن للفراء     : انظر             )١١٥(
  .٢/٣٨٨؛ ارتشاف الضرب  ١٦٣،  ٣/١٥٢؛ األمايل الشجـرية  ١/١٧٨؛ األصول  ٣٥/

  .٤٧٦  - ٤٧٥،  ٤١٨،  ١/١٧الكتاب : انظر            )١١٦(

  .٢/٥٢٧املغين   :انظر           )١١٧(

مجع : ، والَّهوات     ١٤؛ العرف الطيب    ٣/١٦٩شرح العكربي  : انظر شرح البيت يف     : انظر             )١١٨(
 .اللَّهاة ؛ وهي حلمةٌ يف احللق عند أصل اللِّسان 

  . ٣٤شرح املشكل           )١١٩(

؛ اهلــادي يف اإلعـراب        ٢/١٢٩؛ األمايل الشجرية        ٢/٣٨٦شرح املقدمة احملسبة     : انظر             )١٢٠(
 ١/٩٢، ويقول الفراء يف معانيه           ١/٤٨٧؛ شرح ألفية ابن معطي        ٢/٦٣٦؛ شرح الكافية الشافية      ١٣٤

والعــرب  " ٢/٢٠ثُم قال يف مكاٍن آخر  " شكرت لك : شكرتك ، إنما تقول : العرب ال تكاد تقول : "  
ومها لغتان ، وأفصـحهما بالالَّم ؛         " كفرتك وكفرت بك ، وشكرتك وشكرت بك وشكرت لك            : تقول  

إالَّ تعديهـا    ٢٧٨) الفصيــح ( ، وثعلــب يف  ١٠٢) ما تلحن فيه العامــة  ( لذا مل يذكر الكسـائي يف     
    .بالالَّم 

/٢؛ شرح املقدمة احملســبة           ٥٣؛ الالَّمات للهــروي         ١٤٧الالَّمات للزجاجي   : انظر            )١٢١(
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؛ شرح األلفية البن الناظـم       ١/٣٠٠؛ شرح اجلمل البن عصفور          ١/١١٢؛ التبصرة والتذكرة        ٣٦٩
  .٢/١٦؛ أوضح املسالك  ١/٤٨٨؛ شرح ألفية ابن معطي  ٢٤٦

، و ابن     ٣١، والزجاجـي يف اجلمل       ٤/٣٣٨املربد يف املقتضب     : أصحاب هذا الرأي هم                 )١٢٢(
، و ابن القواس       ٢/٦٣٦، و ابن مــالك يف شـرح الكافية الشافية            ١/٣٠٠عصفور يف شـرح اجلمل      
  .٣/٤٩، وأبو حيان يف ارتشاف الضرب  ١/٤٨٧يف شرح ألفية ابن معطي 

، و ابن الناظم يف شرحه لأللفية          ٢/١٢٩ابن الشجري يف أماليه       : أصحاب هذا الرأي هم                   )١٢٣(
 .٢/١٦، وابن هشام يف أوضح املسالك  ١/٣٦٥، و ابن أيب الربيع يف امللخص  ٢٤٦

  .٣/١١٣؛ احملكم  ١/٤١١؛ الصحاح  ٤/٢٤٩ذيب اللُّغة : انظر            )١٢٤(

ابن درستويه وقد نسب الرأي إليه ابن عصفور يف شرح اجلمـل               : من أصحاب هذا الرأي                  )١٢٥(
–  ٢/٧٣، وابن القيم يف بدائع الفوائــد           ٣٥٢، ووافق ابن درستويه السهيلي يف نتائج الفكر            ٣٠١/ ١

٧٤.  

/١؛ املساعد    ٤/٧٦،   ١/٣٩٢؛ البحر احمليط       ١/٣٢٢شرح اجلمل البن عصفور         : انظر              )١٢٦(
٤٤٤ .  

؛ األمـايل      ٦٦؛ اإليضاح العضـدي        ٤/٧٥؛ املقتضـب      ٤٠ - ١/٣٧الكتاب  : انظر              )١٢٧(
؛ تسهيل الفوائد       ١/٢٥٠؛ املقرب    ١/٣٣٩؛ شرح املقدمة الكافية        ٢٧٦؛ التوطـئة     ١/١٢٠الشجرية  

  .١٥٢؛ شرح احلدود  ٥/١٣٧؛ اهلمع  ١/٣٠٣؛ البسيط  ٨٦

  .٣١١؛ العرف الطيب  ٣/٣٥٥شرح العكربي : انظر شرح البيت يف : انظر           )١٢٨(

  . ٢١٢شرح املشكل           )١٢٩(

  .٤٦١؛ العرف الطيب  ١/٨٧شرح العكربي : انظر شرح البيت يف : انظر           )١٣٠(

، وهو بقوله هذا قد خلص رأي البصــريني والكـوفيني يف املسألــة ؛                    ٢٧٢شرح املشكل                )١٣١(
 .›  ١٣: م ‹  ١/٨٣فالتنازع من املسائل اخلالفية الَّيت تناوهلا األنباري يف إنصافه 

اجلـود   : ، والنـدى      ٣٣٢؛ العرف الطيب       ١/٥٠شرح العكربي     : انظر شرح البيت يف                  )١٣٢(
 .علم للمنية : وشعوب 

وشهرا قُماح مها الكانون أشد الشتاء بردا ؛ مسيا شـهري           “ ،  ٣/٥البيت يف ديوان اهلذليني                  )١٣٣(
  .٤/٨١ذيب اللُّغة “ قُماح ؛ لكراهة كلِّ ذي كبٍد شرب املاء فيهما 

 .ساقطٌ من األصل ، وقد أضفته ألنَّ املعىن يقتضيه ) إالَّ ( احلرف           )١٣٤(
  .١٩٧شرح املشكل           )١٣٥(

؛ شرح   ١٧٧؛ اإليضاح العضدي       ١/١٩٠؛ األصول     ٣٢٩  - ٤/٣٢٨املقتضب  : انظر             )١٣٦(
؛  ١٤٩ – ١٤٨؛ شرح عيون اإلعراب       ١/٦٣١؛ املقتصد    ٦٥؛ شرح اللُّمع للواسطي         ١/١٢٢اللُّمع  

    .١/١٤٤املقرب   ؛ ٢/٤٨٤؛ شرح املقدمة الكافية  ٢٠٨؛ التوطئة  ٢٠٤شرح ملحة اإلعراب 

  .١٦٨؛ العرف الطيب ٢/١٤١شرح العكربي : انظر شرح البيت يف           )١٣٧(

  .١١٦شرح املشكل : انظر           )١٣٨(

  . ١/٢٨٤الكتاب : انظر           )١٣٩(

؛ ارتشــاف    ١١/٤٨؛ لسان العرب       ٤/١٦٣٢؛ الصحاح     ١٤/١٣٢ذيب اللُّغة   : انظر            )١٤٠(
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  .٢/٢٦٨الضرب 

  .٤٨٦؛ العرف الطيب  ٢/١٩شرح العكربي : انظر شرح البيت يف           )١٤١(

  .٢٨٤شرح املشكل           )١٤٢(

  ٣/٢١٠؛ املقتضـب     ١٧٨ – ٣/١٧٧؛ معاين القرآن للفـراء      ١/٣٩٠الكتاب  : انظر            )١٤٣(
؛ املقتصد    ٢/٣٨٦؛ اخلصائص    ٢/١٠٥؛ إعراب القرآن للنحاس         ١١٩،   ٢/٧٩،   ١/٢١١األصـول  

، وسيأيت ـ بإذن اهللا تعاىل ـ توضيح آخــر            ١/٣٤٤؛ البسيط    ١/٤٧٥؛ اإلنصاف     ٩٥٩  - ٢/٩٥٧
 ) . العطف ( للمسألة يف باب 

٢٥٣،   ٣/٢٣٤؛ املقتضـب      ٢/٢١٦؛ معاين القرآن للفـراء        ١/٢٧٥الكتاب  : انظر             )١٤٤(
؛ شرح ملحــة اإلعـراب         ٦٧٩  - ١/٦٧٧؛ املقتصد    ٢٠٠؛ اإليضاح العضدي      ٤/٣١٢،   ٢٦٩  

؛  ٢/٣٢؛ شرح الكافيـة للرضــي        ٢١٢؛ التوطئة      ٢٢٩؛ نظم الفرائد       ٣/٦؛ األمايل الشجرية       ١٩٣
  . ٤/٩اهلمع 

  .٨٧شرح املشكل : انظر           )١٤٥(

مجـع  : ، والتمــائم    ١١٥؛ العرف الطيب    ٢/٢٦٢شرح العكربي    : انظر شرح البيت يف              )١٤٦(
 .متيمة وهي خرز يعلَّق على املولود 

 [  فما تصنع بقوله سـبحانه       : فإن قيل   " ٢/٣١٣يقول ابن بابشاذ يف شرح املقدمة احملسبة                     )١٤٧(
هي يف معىن املشتق ؛ ألنَّ اآليــة العالمــة ،           : فآية حال ، وليست مبشتقَّة ؟ قيل            ]هذه ناقة اهللا لكم آية       

/٢املقتصــد : ، وانظر    " والعالمة اسـم واقع موقع املصدر ، واملصـدر مشتق ، فهو يعود إىل االشتقاق                  
  . ٣١٢؛ شرح األلفية البن الناظم  ٢٢٤نظم الفرائد  ٩٨،  ٣/٦،  ١/٢٥٧؛ األمايل الشجرية  ٧٢٥

  .٣٥شرح املشكل : انظر           )١٤٨(

الفــالة  : ، واملهمــه     ١٤؛ العرف الطيب       ٣/١٧٠شرح العكربي     : انظر شرح البيت يف                 )١٤٩(
 .البعيد : الواسعة ، والقذف 

  ١/١٧٣؛ املغــين    ٣٨٦؛ التبيني     ١/٢٦٣البيان  : انظر نسبة الرأي إليهم عدا الفراء يف                       )١٥٠(
،  ١/٢٤معانيــه  : انظــر  ) .  قد  ( ، أما الفراء فقد اشترط تقدير             ١٢٤؛ ائتالف النصرة     ٢/٤٧املساعد  
٢٨٢.  

  .١/٢٤٤معانيه : انظر           )١٥١(

  .٤/٦٦؛ الدر املصون  ٤/١٤البحر احمليط : انظر           )١٥٢(

؛ اإليضــاح   ١/٢١٦؛ األصول     ٢/٨٩؛ معاين القرآن للزجاج      ٤/١٢٣املقتضب  : انظر             )١٥٣(
؛ األمــايل   ١/٢٠١؛ مشكل إعراب القــرآن           ٢/٦٤١؛ سر صناعة اإلعراب        ٢٧٧ – ٢٧٦العضدي  
؛ شرح ألفية ابن معطي       ٣٢٨؛ لباب اإلعراب     ١/١٥٣؛ املقرب   ١/٢٥٢؛ اإلنصاف     ٢/١٤٦الشجرية  

١/٥٥٨ .  

  .٣٨٦التبيني : انظر           )١٥٤(

  . ١/١٧٣املغين : انظر           )١٥٥(

           .٤٨٦؛ العرف الطيب  ٢/٢٠شرح العكربي : انظر شرح البيت يف           )١٥٦(

  .٢٨٥شرح املشكل           )١٥٧(
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؛ شــرح اللُّمــع    ١/١٣٢شرح اللُّمـع       ؛ ٦٤٥،   ٢/٦٤١سر صناعة اإلعراب     : انظر             )١٥٨(
؛ التوطئــة   ٢٣١؛ نظم الفرائـد        ٣/١١؛ األمايل الشجرية        ١٩٢؛ شرح ملحة اإلعراب       ٧٤للواسطي  
؛ رصف املبــاين    ٢/٨١٤البسيط   ١/٤٠؛ شرح الكافية للرضي          ٢/٥١٦؛ شرح املقدمة الكافية           ٢١٤
  .١٥٥؛ الفصول املفيدة يف الواو املزيدة  ٤٨٠

ابن جني  : لقد صرح بضرورة جميء صاحب احلال معرفة أو قريبا من املعرفة مجاعة ؛ منهم                                  )١٥٩(
،  ١٩٠، و احلريري يف شرح ملحة اإلعراب            ١٥٣، وااشعي يف شرح عيون اإلعراب            ١٤٥يف اللُّمع   

، وابن معطــي يف الفصــول         ٢٢٨، واملهلَّيب يف نظم الفرائد          ٢٣٦  - ٢٣٤والسهيلي يف نتائج الفكر       
  ، ١٠٩، وابن مالك يف التسهيــل           ٢/٥٠٤وابن احلاجب يف شرح املقدمة الكافية              ، ١٨٦اخلمسون  

، وابن هشــام يف      ٢/٣٤٦، وأبو حيان يف ارتشاف الضرب      ٣٢١  - ٣١٨وابن الناظم يف شرح األلفية       
  .٤/٢١، والسيوطي يف اهلمع  ٢٥١شرح شذور الذَّهب 

الكتاب : أما سيبويه فقد جوز جميئها من النكرة بال مسوغ على قلَّة ، ووافقه اجلرمي واملربد ، انظر                               
: ، وانظر نسبة الــرأي إىل اجلرمــــي يف             ٣٩٧،   ٣١٤،   ٢٩٠،   ٤/٢٨٦املقتضب       ؛ ١/٢٧٢

  .٢/٢٨٧؛ مشـكــل إعراب القرآن  ٤/١٢٦إعراب القرآن للنحاس 

... عليه مائة بيضا ، وفيها رجلٌ قائما          : من النادر قوهلم      : "  ٤/٢١يقول السيوطي يف اهلمع                )١٦٠(
 :ومن املسوغات 

  .]وما أهلكنا ِمن قريٍة إالَّ وهلا كتاب معلوم  [: النفي كقوله تعاىل * 

 يوم الوغى متخوفًا ِحلماِم     ال يركنن أحد إىل اإلحجام  :والنهي حنو *             

 ... يا صاح هل حم عيش باقيا فترى    :واالستفهام حنو *     

 ...  ]فيها يفرق كلُّ أمٍر حكيم أمرا  [: والوصف حنو *     

  .]وحشرنا عليهم كلَّ شيٍء قُبال  [،  ]يف أربعة أيام سواًء  [: واإلضافة حنو *             

 ... "مررت بضارب هندا قائما : والعمل حنو 

  .٣٤٥؛ العرف الطيب  ٣/٣٧٢شرح العكربي : انظر شرح البيت يف           )١٦١(

  .٢١٥ – ٢١٤شرح املشكل           )١٦٢(

؛ شــرح    ٣٨٥  - ١/٣٨٤؛ الفوائـد الضيائيــة        ٢/٧٣٧شرح الكافية الشافية      : انظر             )١٦٣(
  .٢/٥٠٧األمشوين 

    .١/٥٥٥؛ شرح ألفية ابن معطي  ١/٢٧٢الكتاب : انظر           )١٦٤(

  .٨٣شرح املشكل : انظر           )١٦٥(

  .٩٢؛ العرف الطيب  ١/١١٠شرح العكربي : انظر شرح البيت يف           )١٦٦(

اللُّمــع    ؛ ٦٦؛ كتاب الالَّمات للزجــاجي        ١/٤١٣؛ األصول     ٢/٣٠٤الكتاب  : انظر             )١٦٧(
؛  ٢/٨٥٧؛ البسيـط      ٢٤٨التوطئة   ؛ ١٩٤؛ شرح عيون اإلعراب       ٩٢؛ شرح اللُّمع للواسطي      ١٥٧

  . ١/٢٠٨؛ املغين  ٩٦؛ اجلىن  ٧٢جواهر األدب 

  .١٨٥شرح املشكل : انظر           )١٦٨(

الَّنب ، وأراد     : ، والدر     ٢٨٥؛ العرف الطيب      ٢/٨٧شرح العكربي     : انظر شرح البيت يف                  )١٦٩(
 .به العطاء 
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  ؛ ٥٧٢؛ تأويل مشكل القـرآن          ٣/٢٢،   ٢/١٠،   ١/٢٥٠معاين القرآن للفراء      : انظر             )١٧٠(
، ويقول الرماين يف كتابــه الالَّمـــات          ١/٢١٢؛ املغين    ٧٦؛ جواهر األدب      ١/٣١األمايل الشجرية   

فال خالف فيــه أنَّ      ] ٤٣األعراف   [ ]وقالوا احلمد هللا الَّذي هدانا هلذا           [: أما قوله تعاىل       : "  ..  ١٤٣
األخفـش يف    : ، وانظر اختيار هذا املعىن يف اآلية الكرمية عند               ) "  إىل  ( هدانا إىل هذا ، فهذه الم          : تقديره  
    .١/٦١٢، والنحاس يف إعرابه  ٢/٣٣٩، والزجاج يف معانيه  ١/٢٩٨معانيه 

  .١١٣شرح املشكل : انظر           )١٧١(

الظَّبيـة   : ، والتابعة     ١٨٠؛ العرف الطيب       ٣/٢٥٠شرح العكربي     : انظر شرح البيت يف                  )١٧٢(
 .الَّذي ختلَّف عن أصحابه فلم يلحق م : الصغرية تتبع أمها ، واخلاذل 

؛  ٤/٥٢،   ١/٤٤املقتضــب     ؛ ٢/٧٨؛ معاين القرآن للفراء          ٢/٣٠٧الكتاب  : انظر             )١٧٣(
؛ األمـايل     ١٩٠؛ شرح عيون اإلعراب         ٨٧؛ شرح اللُّمع للواسطي         ١٥٥؛ اللُّمع     ١/٤٠٩األصـول  
/١؛ املغين  ٣٠٩؛ اجلىن  ٣٣٨؛ جواهر األدب   ٢٤٣؛ التوطئة  ٢٥٩؛ أسرار العربية   ٢/١١٢الشجرية 
٣١٩ .  

  .١١٦شرح املشكل : انظر           )١٧٤(

  .١٦٨؛ العرف الطيب ٢/١٤١شرح العكربي : انظر شرح البيت يف           )١٧٥(

  .٣٢١شرح املشكل : انظر           )١٧٦(

  .٥٧٢؛ العرف الطيب  ٢/٥٠شرح العكربي : انظر شرح البيت يف           )١٧٧(

؛ أسرار العربيــة   ٢/٥٢٩  ، ١/١٩٧؛ األمايل الشجرية     ٨٧شرح اللُّمع للواسطي    : انظر            )١٧٨(
    .١/٣١٩؛ املغين  ٣٠٩؛ اجلىن  ٣٣٨؛ جواهر األدب  ٢٤٣؛ التوطئة  ٢٥٩

  .١٦٣شرح املشكل : انظر           )١٧٩(

اخلليقــة ،  : ، والربية      ٥٣؛ العرف الطيب      ٢/١٩٨شرح العكربي     : انظر شرح البيت يف                   )١٨٠(
 .من األسى ، وهو احلزن : ويوسى 

  . ١/٣٢٠؛ املغين  ٣١٠؛ اجلىن  ٣٣٩جواهر األدب : انظر           )١٨١(

: ، واألطـراف      ٦١٥؛ العــرف الطيــب  ٣/٣١٨شرح العكربي  : انظر شرح البيت يف              )١٨٢(
 .  اخلواصر: مجع كفل ؛ وهو العجز ، واآلطال : أطراف القرون ، واألكفال 

  .٣٤٥شرح املشكل : انظر           )١٨٣(

، وابن الســراج يف       ١٣٨ – ٤/١٣٧، ووافقه املربد يف املقتضب        ٢/٣٠٧الكتاب  : انظر            )١٨٤(
، وابن بابشاذ يف شــرح املقدمــة          ٤٤، وأبو نصر القرطيب يف شرح عيون كتاب سيبويه              ١/٩٤األصول  
، وأبو   ٥١٢، وابن أيب الربيع يف امللخص        ٢/٧٩٧، وابن مالك يف شرح الكافية الشافية          ١/٢٣٦احملسبة  

،  ١/٣٢٢، وابن هشام يف املغين          ٣١٨ – ٣١٧، واملرادي يف اجلىن        ٢/٤٤٤حيان يف ارتشاف الضرب       
  .٢/٢٤٩وابن عقيل يف املساعد 

أما االستفهام فليس عاما يف مجيـع أدواتــه      "٢/٤٤٥يقول أبو حيان يف ارتشاف الضرب            )١٨٥(
يف ذلك نظـر ،      ) هل  ( ب حلاق اهلمزة    إويف  ... يف مجيع ما ورد يف النــفي         ) هل  ( وإنما حيفظ ذلك مع       

 " .وال أحفظه من لسان العرب 

  .٤٨٨،  ٢٧٣ – ٢/٢٧٢معاين القرآن : انظر           )١٨٦(
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  .١/٥٣٦هو سلمة بن يزيد اجلعفي كما يف ديوان احلماسة           )١٨٧(

الَّيت ــا  : ، والقرحية     ٢٩١؛ العرف الطيب       ٣/٥٥شرح العكربي     : انظر شرح البيت يف                 )١٨٨(
 .قروح من طول البكاء 

معىن التعليل اإلربلـي يف جواهـر األدب           ) يف  ( ، و لقد صرح بإفادة        ٢٠٣شرح املشكل              )١٨٩(
 ]فَذَلكُن الَّـِذي ملتنـين ِفيـِه          [: ، واستشهد على ذلك بقول اهللا تعاىل على لسـان امرأة العزيز                  ٢٧٩

عذِّبت امرأة يف هرة سجنتها حتى ماتت ، فدخلــت            : (  ، وقوله عليه الصـالة والسالم            ] ٣٢يوسف  [ 
    .١/١٦٨؛ املغين  ٦٧شواهد التوضبح والتصحيح : ، وانظر  ١٦/١٧٢صحيح مسلم ) فيها النار 

  .٣٠٧شرح املشكل : انظر           )١٩٠(

نغافل من : ، ونساري  ٥٣٦؛ العرف الطيب  ٤/١٥٥شرح العكربي : انظر شرح البيت يف             )١٩١(
 السرى ؛ وهو مشي اللَّيل 

؛ اإليضــاح العضــدي   ١/٤٢٤األصول   ؛ ١٣٧ – ١/١٣٦معاين القرآن للفراء    : انظر            )١٩٢(
؛ شرح   ٢/٨٤١؛ املقتصد    ٩٩؛ شرح اللُّمع للواسطي       ١/١٨٤؛ شــرح اللُّمع     ١٦٢؛ اللُّمع    ٢٥٧

التوطئــة   ؛ ١/٣٨٣؛ اللُّبــاب  ٢٦٥؛ أسرار العربية      ٣/٢١٤؛ األمايل الشجرية       ٢١٠عيون اإلعراب  
  . ٢/٨٥٤؛ البسيط  ٢٤٨

  .٥٣؛ العرف الطيب ٢/١٩٨شرح العكربي : انظر شرح البيت يف           )١٩٣(

  .١٦٣شرح املشكل           )١٩٤(

، فهـذا حكـم       ٦١ – ٣/٦٠،   ٢/٣٤٨؛ املقتضب    ١/٣٢معاين القرآن للفراء       : انظر             )١٩٥(
/١الكتاب  : حذفهما معا ، أما عن حذف حرف اجلر دون جمروره ، فقد صرح النحاة بعدم قياسيته ، انظر             

/٢؛ الكُناش    ٣٥٥،   ٢/١٣٢؛ األمايل الشجرية      ١/٩١؛ شرح الكتاب للسريايف       ١٣٣،   ١٢٨،   ٤٩
فإنه ذكر مبحثًا كامــالً      ٩٤  - ٩٣، أما ابن مالك يف شواهد التوضبح والتصحيح         ٤/٢٢١؛ اهلمع    ٨٩

 : ، وقال يف ألفيته ) حذف عامل اجلر مع إبقاء عمله ( بعنوان 

 حذٍف ، وبعضه يرى مطَِّردا     وقَد يجر ِبسوى رب ، لدى   

  .١/٨٨معاين القرآن لألخفش : انظر           )١٩٦(

مـن   : ، وامليســم     ٣٠٩؛ العرف الطيب       ٣/٣٥١شرح العكربي     : انظر شرح البيت يف                  )١٩٧(
 .الوسم ؛ وهو التأثري بكي وحنوه 

  . ٢٠٨شرح املشكل           )١٩٨(

  . ١/٤١٥األصول            )١٩٩(

يصرعــه : ، وجيدله      ٤٨٤؛ العرف الطيب     ١/١٧٣شرح العكربي     : انظر شرح البيت يف                 )٢٠٠(
 .الشديد السواد : الغبار ، والغربيب : األسود ، والنقع : على اجلدالة ؛ وهي األرض ، واألحم 

ما حنن بصـدده      : ، ومن املالحظ أنَّ النص حيتمل مسـألتني ؛ األوىل              ٢٨٣شرح املشكل               )٢٠١(
حذف املوصوف وإقامة الصفة مقامه ، وهذه ستأيت             : وهو اختصاص األمساء باإلضافة ، واملسألة الثَّانية هي             

 . ـ بإذن اهللا تعاىل ـ يف باب النعت 

؛  ١/٥٤؛ التــذييل والتكميـل         ١٥٥؛ تسهيل الفوائد     ١٣٦شرح ملحة اإلعراب     : انظر            )٢٠٢(
  .٤/٢٦٤اهلمع 
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  .٥٩٨؛ العرف الطيب  ٣/٣٠٥شرح العكربي : انظر شرح البيت يف           )٢٠٣(

  .٣٣٧شرح املشكل           )٢٠٤(

جنمــان : ، والسماكان      ٢٩؛ العرف الطيب   ٣/١٧٥شرح العكربي    : انظر شرح البيت يف              )٢٠٥(
 .نيران 

/٣؛ املقتضب     ٢/٤٠٩؛ معاين القرآن للفــراء        ٢٢٦،   ٢١١،   ١/٨٤الكتاب  : انظر             )٢٠٦(
؛  ٩٥؛ شــرح اللُّمـع للواسـطي          ١/١٩٨؛ شرح اللُّمع    ٢٦٩؛ اإليضاح العضدي    ٤/٢٧٩،  ٢٢٧

؛  ٢٥٠؛ التوطئة     ١/٣٨٩؛ اللُّباب    ٢٨٠؛ أسرار العربية        ١٣٧؛ شرح ملحة اإلعراب       ٢/٨٨٣املقتصد  
    .١/٣١٢؛ البسيط  ١/٢٠٩املقرب   ؛ ٢/٥٩٦شرح املقدمة الكافية 

  .٤٦شرح املشكل           )٢٠٧(

  .٢١٤شرح املشكل : انظر           )٢٠٨(

  ٣٣٨؛ العرف الطيب  ٦٦ /١شرح العكربي : انظر شرح البيت يف           )٢٠٩(
٣؛ املقتضب     ٢/٦٥٨؛ معاين القـرآن لألخفش        ٤٤/ ٢،   ٣١١،   ٤/ ١الكتاب  : انظر             )٢١٠(

شـرح الكتــاب      ١٩٠؛ اشتقاق أمساء اهللا         ٢/١٤٢؛ األصول     ٢٠٦  - ٤/٢٠٥،   ١٧٦  - ١٧٥/
/٢؛ مشكل إعـراب القــرآن       ٢٠٩  - ٢٠٨؛ شرح عيون كتاب سيبويه          ١٣٢  - ١/١٣١للسريايف  
؛ أسرار العربيــة     ٦٨١  - ٢/٦٨٠؛ النكت يف تفسري كتاب سيبويه     ١٤٦/ ١؛ املقتصد   ١٧٦ -١٧٥
؛ شرح ألفية    ٢/٨٨٠؛ البسيط     ٣/٧٧٠؛ شرح املقدمة الكافية        ٩٢أمايل السهيلي       ١٠٢؛ املرجتل     ٣١

  .٥٤٧  - ١/٥٤٦ابن معطي 

؛ سفر السعادة      ٣١؛ أسرار العربية     ١٣١  - ١/١٣٠شرح كتاب سيبويه للسريايف    : انظر            )٢١١(
  . ١/٥٤٧؛ شرح ألفية ابن معطي  ٨٤٨  - ٢/٨٤٧

؛ مشكـل إعـراب         ١/١٣١؛ شرح كتاب سيبويه للســريايف         ٢/١٤٢األصول  : انظر             )٢١٢(
؛ شرح    ٢/٨٤٨؛ سفر السعادة       ٢/٢٤٨؛ البيان     ١/١٤٦؛ املقتصد     ١٠٢؛ املرجتل    ٢/١٧٦القـرآن  

  . ٢/٣٣٥اجلمل البن عصفور 

؛ شرح كتــاب ســيبويه      ١٩٠؛ اشتقاق أمساء اهللا         ٤/١٧٦معاين القرآن للزجاج       : انظر             )٢١٣(
/٢؛ شرح اجلمل البــن عصفــور        ٣١؛ أسرار العربية       ١/١٤٦؛ املقتصد      ١٣٢  - ١/١٣١للسريايف  
  .٢/١٠٢؛ شرح الكافية للرضي  ٣٣٦

شرح : الَّيت ذكر فيها حذف املضاف وإقامة املضاف إليه مقامه ، انظر                     من املواضع األخرى              )٢١٤(
  .٢٧٧،  ٣٦املشكل 

 .الدفع : ، وامليط  ٥٥٢؛ العرف الطيب  ١/٣٨شرح العكربي : انظر شرح البيت يف           )٢١٥(
  .٣٠٢شرح املشكل           )٢١٦(

  .٤٦؛ العرف الطيب  ٤/٤٥شرح العكربي : انظر شرح البيت يف           )٢١٧(

؛ تأويل   ٦٢ – ١/٦١معاين القرآن للفراء         :، وانظر يف املسألة         ٦٠شرح املشكل    : انظر             )٢١٨(
؛  ١/٦١٥؛ أمايل املرتضي     ٢/٣٤٦؛ كتاب الشعر      ٢٦٠،  ٢٤٣؛ جمالس العلماء    ٢١٠مشـكل القرآن  

  . ١/٤٢أمايل ابن احلاجب 

  .١/١٨٨احملتسب            )٢١٩(
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  .٣٠؛ العرف الطيب  ٤/٣٦شرح العكربي : انظر شرح البيت يف           )٢٢٠(

  .٤٩شرح املشكل           )٢٢١(

  .٧٤؛ العرف الطيب  ٤/٤٧شرح العكربي : انظر شرح البيت يف           )٢٢٢(

  . ٧٠شرح املشكل : انظر           )٢٢٣(

  .١٤٣؛ العرف الطيب  ٣/٢٣١شرح العكربي : انظر شرح البيت يف           )٢٢٤(

  .١٠٧شرح املشكل : انظر           )٢٢٥(

 ١٥٧؛ اإليضــاح العضــدي     ١/١٣٧؛ األصــول    ٢/٤٠٤معاين القرآن للفراء      : انظر             )٢٢٦(
؛ األمــايل  ٣٥٦؛ اإلفصــاح   ٣٩٤؛ شرح املقدمة احملسبـة        ٢/٤٧؛ أمايل املرتضي     ٣/٢٤٨اخلصائص 
 ١/١٢٩املقرب    ؛ ٣/٨٢٧؛ شرح املقدمة الكافية       ٢٧٧؛ التوطئة   ٣١٠؛ نتائج الفكر    ١/٦٣الشجرية 

    ٣/٤٠٨؛ شرح الكافية للرضي 

  .١٣٩؛ العرف الطيب  ١/٢٣٣شرح العكربي : انظر شرح البيت يف           )٢٢٧(

 .زيادة يقتضيها املعىن           )٢٢٨(
اسم الفاعل الواقع مبتدأ معتمدا        " و حنو ذلك     : "  ، وأحسبه أراد بقوله       ١٢٤شرح املشكل               )٢٢٩(

 )قـائم   ) ما قائم أخواك ، و أ قائم أخواك ؟ فإنه من الثَّابت عند النحــاة أنَّ            : على نفي أو استفهام ؛ حنو      
؛ التصريح   ١/٢٤٧؛ املقتصد    ٣٥اإليضاح العضدي   : انظر  . فاعلٌ سد مسد اخلرب      )أخواك  ) مبتدأ ، و    

١/١٥٦.  

؛ شرح    ١٤١اإليضاح العضدي      ؛ ١/٦٠؛ األصول     ٢/٢٠٢معاين القرآن للفراء      : انظر             )٢٣٠(
؛  ١٧٦  - ١٧٥؛ شرح ملحة اإلعراب        ١/٥٠٨؛ املقتصد    ٣٠؛ شرح اللُّمع للواسطي        ١/٢١٤اللُّمع  

  . ٣/٨٣١؛ شرح املقدمة الكافية  ١٣١؛ نظم الفرائد  ٣/٢٢٠األمايل الشجرية 

  .٥٠٢؛ العرف الطيب  ١/١٧٦شرح العكربي : انظر شرح البيت يف           )٢٣١(

  .٢٨٦شرح املشكل           )٢٣٢(

؛ النكت   ١١٣؛ شرح أبيات سيبويه للنحاس          ٢/٣٠األصول  : ، وانظر     ١/٢٣٣الكتاب              )٢٣٣(
/٣؛ شرح الكافية للرضــي        ٨٥٦  - ٣/٨٥٥  ؛ شرح املقدمة الكافية       ١/٤٥٤يف تفسري كتاب سيبويه      

  .٣٤؛ الوضع الباهر  ٣/٢٣٤؛ ارتشاف الضرب  ٤٧٠

 - ٤/١٧٨؛ املقتضـب     ١٢٨  - ٢/١٢٧؛ معاين القرآن للفراء        ١/٣٧الكتاب  : انظر             )٢٣٤(
؛ تسهيل الفوائد  ١/٧٣املقرب   ؛ ٣/٨٤٨؛ شرح املقدمة الكافية  ١٨٥؛ شرح اللُّمع للواسـطي  ١٨٠
١٣١ .  

  .٣٠؛ العرف الطيب  ٤/٣٥شرح العكربي : انظر شرح البيت يف           )٢٣٥(

، وانظــر   ٤/٣٥، وقد فصل يف املسألة العكربي عند شــرحه للبيــت           ٤٨شرح املشكل              )٢٣٦(
  .٣/٢٣٤،  ١٨٦ – ١/١٨٥اخلصائص : كذلك 

طائــر  : ، والعنقـاء       ١١٢؛ العرف الطيب       ٤/٨٦شرح العكربي     : انظر شرح البيت يف                   )٢٣٧(
 .السائل: عِوز الشيء إذا مل يوجد ، واملسترفد : تفضيل من قوهلم : غريب املنظر ، وأعوز 

  .١٨٦ – ١/١٨٥اخلصائص : انظر           )٢٣٨(

 .  ٨٧ – ٨٦شرح املشكل           )٢٣٩(
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؛ شـرح املقدمــة    ١٧٩؛ التوطئة      ٢٠٤؛ نتائج الفكر      ٢٩٢شرح ملحة اإلعراب      : انظر             )٢٤٠(
    .٥/١٧٦؛ اهلمع  ٢/٢٨٩؛ شرح الكافية للرضي ١/٢٢٠املقرب   ؛٢/٦٢٦الكافية 

 .الصخور : ، واجلنادل  ٢٩؛ العرف الطيب ٣/١٧٤شرح العكربي : انظر شرح البيت يف           )٢٤١(
  .٤٥شرح املشكل : انظر           )٢٤٢(

؛ اإليضــاح  ٢/٢٨؛ األصول    ٤/٢٨٤املقتضب  : ، وانظر    ٢٢٩  - ١/٢٢٣يف الكتاب              )٢٤٣(
  .١٠٤؛ شرح اللُّمع للواسطي  ٣٨العضدي 

    .١/٤٠٤اللُّباب           )٢٤٤(

  .٣٤٥؛ العرف الطيب  ٣/٣٧٢شرح العكربي : انظر شرح البيت يف           )٢٤٥(

  .٢١٥شرح املشكل           )٢٤٦(

 ٣٢٣،   ١/٣٠٠؛ البسيط     ١/٢٢٨؛ املقرب    ٣٤٥،   ٢/٥٨معاين القرآن للفراء     : انظر             )٢٤٧(
– ٣٢٤ .  

  .٤٨٤؛ العرف الطيب ١/١٧٣شرح العكربي : انظر شرح البيت يف           )٢٤٨(

  .٢٨٣شرح املشكل           )٢٤٩(

  .٦٠٠؛ العرف الطيب  ٣/٣٠٩شرح العكربي : انظر شرح البيت يف           )٢٥٠(

  .٣٣٨شرح املشكل           )٢٥١(

؛ نتائج الفكر    ٢/٦٨؛ األمايل الشجرية      ١/٢٣٤؛ شـرح اللُّمع     ١/٢٧٣الكتاب    :انظر            )٢٥٢(
؛  ٢/٢٠٥؛ شــرح ابــن عقيــل       ٢/٦٢٦املغين    ؛ ١/٥٦٠؛ امللخص     ١٧٠؛ تسـهيل الفوائد       ٩٥

  .٥/١٨٦اهلمع " وجيوز بكثرة حذف املنعوت إن علم : " ، وعبارته ٢/١١٨التصريح 

  .٤٨٦؛ العرف الطيب ٢/١٩شرح العكربي : انظر شرح البيت يف           )٢٥٣(

  .٤٩٠البيت يف ديوانه           )٢٥٤(

  .٢/١٩شرحه : ، أما العكربي فجوز العطف بال توكيد ، انظر  ٢٨٤شرح املشكل           )٢٥٥(

/١؛ األصول    ٣/٢١٠؛ املقتضب    ١/٣٠٤؛ معاين القرآن للفراء       ١/٣٩٠الكتاب  : انظر             )٢٥٦(
؛  ١/١٣٩التبصرة والتذكرة     ٢/٣٨٦؛ اخلصائص   ٢/١٠٥؛ إعراب القرآن للنحاس        ١١٩،   ٧٩ -٧٨
؛ الفصــول   ٣/١٧٧؛ األمايل الشجريــة        ٩٥٩  - ٢/٩٥٧؛ املقتصد      ١/٢٢٤املقدمة احملسبة      شرح

    .٢٣٧اخلمسون 

/١؛ الدر املصون      ٤/٦٨١؛ البحر احمليط    ٢/٤٧٤اإلنصاف : انظر نسبة الرأي إليهـم يف                )٢٥٧(
٢٧٨ .  

  . ٣/١٢٤٦شرح الكافية الشافية           )٢٥٨(

 .برجٍل سواٍء هو والعدم : ، وعده سيبويه قبيحا حتى يقال  ١/٢٣٢الكتاب           )٢٥٩(
 )فضائل أصحاب النيب صلَّى اهللا عليـه وســلَّم            : باب  ) أخرجه البخاري يف صحيحــه                 )٢٦٠(
٥/١٢ .  

  .٧٦شرح املشكل           )٢٦١(

  .٢٧٨شرح املشكل           )٢٦٢(

  .٨١؛ العرف الطيب  ١/٣٥٩شرح العكربي : انظر شرح البيت يف           )٢٦٣(
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  . ٧٦شرح املشكل           )٢٦٤(

  .١/٢٥٥الكتاب : انظر           )٢٦٥(

  .٥٢٠؛ العرف الطيب ١/١٩٩شرح العكربي : انظر شرح البيت يف           )٢٦٦(

على كلمــة    )األلف والالَّم   ) ، ومن املالحــظ يف نصه أنه أدخل             ٢٩٨شرح املشـكل               )٢٦٧(
 ٧/١١٩، ولسان العرب     ١٩٧  - ١٩٦ويف هذه القضية كالم لألصمـــعي يف عبث الوليد             ) كلّ  ( 

  .٢٤٥  - ٣/٢٤٤، وشرح التسهيل البن مالك 

/٢؛ األمايل الشجرية     ٢/٩٣١؛ املقتصـد     ٢١؛ التمام    ٢/٧٣معاين القرآن للفراء    : انظر            )٢٦٨(
؛ شــرح    ٢٩٠  - ١/٢٨٩؛ شرح اجلمل البن عصفور         ٣/٧٠شرح املفصل       ؛ ١/٤١٢؛ اللُّباب    ٩٣

؛  ١٩٠فاحتة اإلعراب      ؛ ٢/٣٩١؛ شـــرح الكافية للرضي         ١٢٨٥  - ٣/١٢٨١الكافية الشافية    
  .٢/١٦٠؛ التصريح  ٥٦ائتالف النصرة 

  . ٣/٧٠شرح املفصل           )٢٦٩(

  .٢/٤٨٢معانيه : انظر           )٢٧٠(

؛ ائتــالف   ٢/٤٣٢؛ املساعـد      ٣/١٢٨٤شرح الكافية الشافيــة    : انظر النسبة إليهم يف                )٢٧١(
  ٢/١٦١؛ التصريح  ٥٦النصرة 

  .١٩٠فاحتة اإلعراب : ، وانظر  ٣/٧٠شرح املفصل           )٢٧٢(

  .١/٣٦٦التبصرة والتذكرة           )٢٧٣(

؛ اجلمـل     ١/٣٥٩؛ األصــول    ٤/٢٦٠؛ املقتضـب     ١/٣٣٠الكتاب  : انظر رأيهم يف               )٢٧٤(
 ٢/٧٩١املقتصد  ١٥٠؛ شرح اللُّمع للواسطي      ٢٠٠؛ اللُّمع   ٢٣٧؛ اإليضاح العضدي      ١٦٨للزجاجي 

؛ شــرح   ٢٩٤؛ التوطئة   ٢/٣١٥؛ األمايل الشجرية       ١٥١نظم الفرائد      ؛ ٢٧٤؛ شرح عيون اإلعراب    
  .٢/٤٣٥املقدمة الكافية 

؛ شرح   ٤٥٣؛ التبيني     ١٥٢؛ نظم الفرائد        ١/٣٤٧اإلنصاف  : انظر نسبة الرأي إليهم يف                   )٢٧٥(
  .٢/١٨٤؛ التصريح ٤٧؛ ائتالف النصرة  ٢/١٠١؛ أوضــح املســالك  ٢/٢٠املفصل 

الرمــاح ، : ، والقنــا    ٤٥٤؛ العرف الطيب     ٤/١١شرح العكربي    : انظر شرح البيت يف                )٢٧٦(
مجع أغتم ؛ وهو الَّذي يف منطقه           : أراد به عمرو ابن حابٍس ؛ وهو بطن من أسد ، واألغتام              : وعمرو حاِب  

   .عجمة 

  .١١٥شرح املشكل : انظر           )٢٧٧(

؛ اإلرشاد إىل علم       ٢/٢٩٨؛ اإليضاح يف شرح املفصل          ١٥٢  - ١٥١نظم الفرائد    : انظر             )٢٧٨(
  .٢٩١اإلعراب 

؛ شواهد التوضبح والتصحيح         ١٦٥؛ اإليضاح العضدي       ٣١١  - ٢/٣١٠الكتاب  : انظر             )٢٧٩(
٢٠٣.  

  .٢٠٤؛ العرف الطيب  ١/٣٧٣شرح العكربي : انظر شرح البيت يف           )٢٨٠(

  .١٢٨شرح املشكل           )٢٨١(

 ؛  ٦٧؛ العرف الطيب ٢/١٣٢شرح العكربي : انظر شرح البيت يف           )٢٨٢(

  . ٦٨شرح املشكل           )٢٨٣(
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؛ ما ينصـرف       ٢/٩٢؛ األصول     ٣/٣١٩؛ املقتضب    ١/٣٤٠معاين القرآن للفراء       : انظر             )٢٨٤(
؛ اإليضاح العضدي      ٢/٥٥٥؛ التبصرة والتذكرة         ١/٢٦٠؛ إعراب القرآن للنحاس         ٤٥وما ال ينصرف     

؛ شرح املقدمة      ٣٠٢؛ التوطئة     ٣١٢؛ شرح ملحة اإلعراب        ٢/١٠٣١؛ املقتصد    ٢٣٩؛ اللُّمع    ٣٠٥
 ١/٦٢٥؛ امللخص     ٦٣٤  ؛ شرح األلفية البن الناظم        ٦٤؛ الكافية     ١/٢٨٦املقرب    ؛ ١/٢٨٨الكافية  

  .٢/١٠٦الدر املصون   ؛١/٤٣٨؛ ارتشاف الضرب 

  .١/١٦احملكم           )٢٨٥(

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 املصادر واملراجع

  
: ائتالف النصـرة يف اختالف حناة الكوفة والبصرة ، لعبد اللَّطيف الشرجي الزبيدي ، حتقيق                                  -١

 .م  1987  -ه  ١٤٠٧طـارق اجلنايب ، عالـم الكتب ، بريوت ، الطَّبعة األوىل ، 
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: حتقيق    األلفات ، وهو كـتاب يتعرض للهمزة واأللف وأنواعها يف العربية ، البن خالويه ،                                        -٢
 .  م 1982  -ه  ١٤٠٢مكتبة املعارف ، الرياض ، الطَّبعة األوىل ،   علي حسني البواب ،. د

محمد حمي الدين عبد احلميد ، املكتبة التجارية الكربى ،                 : أدب الكاتب ، البن قتيبة ، حتقيق                            -٣
 . م  1963  -ه  ١٣٨٢مصر ، الطَّبعة الرابعة ، 

مصطفى أمحد النحاس ،   . د  : ارتشاف الضرب من لسان العرب أليب حيان األندلسي ، حتقيق                              -٤
 3ج م ،    1987  -ه  1408 2ج م ،    1984  -ه  1404 1ج مطبعة املدين ، القاهرة ، الطَّبعة األوىل            

 .م  1989  -ه  ١٤٠٩
حمسن . عبد اهللا علي احلُسيين الربكايت ، د          . د: اإلرشاد إىل علم اإلعراب ، للكيشي ، حتقيق                                -٥

 .م  1989 -ه  ١٤١٠سامل العمريي ، مركز إحياء التراث اإلسالمي ، مكَّة املكرمة ، الطَّبعة األوىل 
محمد جة البيطار ، من مطبوعات امــع       : أسرار العربية ، أليب الربكات األنباري ، حتقيق                                 -٦

 .م  1957  -ه  ١٣٧٧، ) بدون ( العلمي العريب ، دمشق ، الطَّبعة 
فائز ترحيين ، دار الكتاب العريب ،           : األشباه والنظائر يف النحو ، للسيوطي ، راجعه وقدم له                                    -٧

 . م 1984  -ه  ١٤٠٤بريوت ، الطَّبعة األوىل ، 

  ، بريوت ،     عبد احلُسني املبارك ، مؤسسة الرسالة        . د: اشتقاق أمساء اهللا ، للزجاجي ، حتقيق                             -٨
 .م  1986  -ه  ١٤٠٦الطَّبعة الثَّانية ، 

عبد احلُسني الفتلي ، مؤســسة الرســالة ،        . د  : حتقيق    األصول يف النحو ، البن السراج ،                            -٩
 .م  1985  -ه  ١٤٠٥الطَّبعة األوىل ،   بريوت ،
زهري غازي زاهد ، دار الكتاب اللبنــاين،           . د: حتقيق    إعراب القرآن ، أليب جعفر النحاس ،                       -١٠

 . م  1986  -ه  ١٤٠٦الطَّبعة الثَّالثة ،   بريوت ،

سـعيد األفغــاين ،   : حتقيق   اإلفصاح يف شرح أبيات مشكلة اإلعراب ، أليب نصر الفارقي ،               -١١
 . م  1980  -ه  ١٤٠٠بريوت ، الطَّبعة الثَّالثة ،   مؤسسة الرسالة

 ــــــــــــــــــــــ

 .لقد أسقطت من هذه القائمة املصادر الَّيت استقيت منها ترمجة ابن ِسيده ـ رمحه اهللا تعاىل ـ   *
محمد إبـراهيم البنــا ، مطبعــة      : حتقيق   أمايل السهيلي يف النحو واللُّغة واحلديث والفقه ،                          -١٢

 . م  1970  -ه  ١٣٩٠السعادة ، مصر ، الطَّبعة األوىل ، 

حممــود  : حتقيق    األمايل الشجرية ، أليب السعادات هبة اهللا العلوي املعروف بابن الشجري ،                                  -١٣
 .م  1992  -ه  ١٤١٣محمد الطناحـي ، مكتبة اخلاجني ، القاهرة ، الطَّبعة األوىل ، 

  ، للشريف علي بن احلُسني املوسوي العلــوي،          ) غرر الفوائد ودرر القالئد         ( أمايل املرتضي                   -١٤
-ه  ١٣٨٧الطَّبعــة الثَّانيـة ،        محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار الكتـاب العريب ، بـريوت ،           : حتقيق 

 .م  ١٩٦٧  
هادي حسن محودي ، مكتبة النهضـة العربيــة ،               : حتقيق    األمايل النحوية ، البن احلاجب ،                      -١٥

 . م  1985  -ه  ١٤٠٥الطَّبعة األوىل ،   وعامل الكتب ، بريوت ،

  اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني والكوفيني ، أليب الربكات األنبـاري ،                                    -١٦
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 . م١٩٨٢) بدون ( ، الطَّبعة) بدون ( محمد حمي الدين عبد احلمـيد ، مكان النشر : حتقيق 

مصطفـى السقــا ، و إبراهيـم         : حتقيق   أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك ، البن هشام ،                     -١٧
 . م  ١٩٨٠الطَّبعة السادسة ،   األبياري ، دار إحياء التراث العريب ، بريوت ،

حسن شاذيل فرهــود ، مطبعـة دار         . د  : حتقيق    اإليضاح العضدي ، أليب علي الفارسي ،                      -١٨
 .م  1969  -ه  ١٣٨٩التأليف ، مصر ، الطَّبعة األوىل ، 

موسى بناي العليلي ، وزارة األوقــاف       : اإليضاح يف شرح املفصل ، البن احلاجب ، حتقيق                             -١٩
 ) . بدون ( والشؤون الدينية ، مطبعة العاين ، بغداد ، الطَّبعة والتاريخ 

الطَّبعــة   صـدقي محمد مجيـل ، دار الفكر ، بريوت ،            : البحر احمليط ، أليب حيان ، عناية                     -٢٠
 .م  1992  -ه  ١٤١٢، ) بدون ( 

عياد الثبيـيت ، دار       . د  : حتقيق ودراسة       البسيط يف شرح مجل الزجاجي ، البن أيب الربيع ،                            -٢١
 . م 1979  -ه  ١٤٠٧الطَّبعة األوىل ،   الغرب اإلسالمي ، بريوت ،

علي سعد الشينـوي ، منشــورات كليــة الــدعوة          : حتقيق    البهجة املرضية ، للسيوطي ،                   -٢٢
 .ه  ١٤٠٣  اإلسالمية ، ليبيا ، طرابلس ، الطَّبعة األوىل ،

طه عبد احلميد طه ، اهليئة     : حتقيق   البيان يف غريب إعراب القرآن ، أليب الربكات األنباري ،                      -٢٣
 .م  1987  -ه  ١٤٠٧، ) بدون ( املصرية العامة للكتاب ، الطَّبعة 

السيد أمحد صقر ، دار التراث ، القاهرة            : تأويل مشكل القرآن ، البن قتيبة ، شرحه ونشره                              -٢٤
 .م  1973  -ه ١٣٩٣، الطَّبعة الثَّانية ، 

فتحي أمحد مصطفى ، مركز البحث العلمــي          . د  : حتقيق    التبصرة والتذكرة ، للصيمري ،                       -٢٥
 . م  1982  -ه  ١٤٠٢وإحياء التراث اإلسالمي ، مكَّة املكرمة ، الطَّبعة األوىل ، 

عبد الرمحن   : حتقيق   التبيني عن مذاهب النحويني البصريني والكوفيني ، أليب البقاء العكربي ،                           -٢٦
 . م  1986  -ه  ١٤٠٦الطَّبعة األوىل ،   بن سليمان العثيمني ، دار القرب اإلسالمي ، بريوت ،

حســن . د: حتقيـق     التذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيل ، أليب حيان األنـدلسي ،                             -٢٧
 .م  1997  -ه  ١٤١٨هنداوي ، دار القلم ، دمشق ، الطَّبعة األوىل ، 

محمـد كامـل بركـات ، دار           . د  : تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد ، البن مالك ، حتقيق                          -٢٨
 .م  1967  -ه  ١٣٨٧، ) بدون ( ، الطَّبعة) بدون ( الكتاب العريب للطِّباعة والنشر ، مكان النشر 

التصريح على التوضيح ، للشيخ خالد األزهري ، مطبعة االستقامة ، القاهرة ، الطَّبعة األوىل،                                 -٢٩
 .م  1954  -ه  ١٣٧٤
محمد بن عبد الرمحن املفــدى ،         .د: تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد ، للدماميين ، حتقيق                                -٣٠

 .م  1983 -ه  ١٤٠٣مطابع الفرزدق التجارية ، الرياض ، الطَّبعة األوىل ، 
الطَّبعــة الثَّانيـة ،       تفـسري البحر احملــيط ، أليب حيان األندلسي ، دار الفكر ، بريوت ،                         -٣١
 . م  1983  -ه  ١٤٠٣

ذيب اللغة ، أليب منصور األزهري ، املؤسسة املصرية العامة للتأليف واألنبــاء والنشــر ،                                      -٣٢
 . م  1964  -ه  ١٣٨٤، ) بدون ( الطَّبعة 
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عبد الـرمحن علــي      : توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك ، للمرادي ، حتقيق                                     -٣٣
 ) .بدون ( سليمان ، مكتبة الكليات األزهرية ، القاهرة ، الطَّبعة الثَّانية ، التاريخ 

يوسف أمحد املطوع ، دار التراث العــريب للطَّبـع             : حتقيق    التوطئة ، أليب علي الشلوبني ،                      -٣٤
 ) .بدون ( والنشر ، القاهرة ، الطَّبعة والتاريخ 

  علي توفيق احلمد ، مؤسسة الرسالة ، بــريوت ،         . د: حتقيق    اجلمل يف النحو ، للزجاجي ،                    -٣٥
 .م  1984 -ه  ١٤٠٤دار األمل ، األردن ، الطَّبعة األوىل ، 

فخر الدين قباوة ، محمد ندمي فاضل ، دار          : حتقيق  اجلىن الداين يف حروف املعاين ، للمرادي،                        -٣٦
 . م  1983 -ه  ١٤٠٣الطَّبعة الثَّانية ،   اآلفاق اجلديدة ، بريوت ،

حامد أمحد  . د: حتقيق    جواهر األدب يف معرفة كالم العرب ، لعالء الدين اإلربلي ، شرح و                                -٣٧
 . م  1983 -ه  ١٤٠٣، )بدون ( نيل ، مكتبة النهضة املصرية ، القاهرة ، الطَّبعة

حاشية الصبان على شرح األمشوين على ألفية ابن مالك ، دار إحـياء الكتب العربية ، مصر                                        -٣٨
 ) بدون ( ، الطَّبعة ، والتاريخ 

  ، بـريوت ،      علي توفيق احلمد ، مؤسسة الرسالة        . د  : حتقيق    حروف املعاين ، للزجاجي ،                    -٣٩
 . م  1986  -ه  ١٤٠٦دار األمل ، األردن ، الطَّبعة الثَّانية ، 

الطَّبعة الثَّانية،    محمد علي النجار ، دار اهلدى ، بريوت ،          : حتقيق    اخلصائص ، البن جني ،                   -٤٠
   )بدون ( التاريخ 

أمحد محمد اخلـراط ،     . د : حتقيق   الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون ، للسمني احلليب ،                     -٤١
 . م  1987  -ه  ١٤٠٨دار القلم ، دمشق ، الطَّبعة األوىل ، 

حممود محمد شــاكر ، مكتبـة اخلـاجني ،          : دالئل اإلعجاز ، لعبد القاهر اجلرجاين ، تعليق                     -٤٢
 .م  1989  -ه  ١٤١٠القاهرة ، الطَّبعة الثَّانية ، 

ديوان أيب الطيب املتنبي بشرح أيب البقاء العكربي ، املسمى بالتبيان يف شرح الديوان ، ضبطه                                 -٤٣
الطَّبعــة   مصطفى السقا، وإبراهيم األبياري ، وعبد احلفيظ شليب ، دار املعرفــة ، بــريوت ،                    : وصححه  
 ) . بدون ( والتاريخ 

 . إحسان عباس ، الكويت . د: ديوان أوس بن حجر ، حتقيق               -٤٤

حيىي اجلبوري ، املؤسسة العامة للصحافة والنشر ، بغداد                 : حتقيق    ديوان العباس بن مرداس ،                    -٤٥
 .م  1968  -ه  ١٣٨٨، ) بدون ( ، الطَّبعة 
أمحد محمد اخلراط ، دار القلم،         . د: رصف املباين يف شرح حروف املعاين ، للمالقي ، حتقيق                            -٤٦

   .م  1985 -ه  ١٤٠٥دمشق ، الطَّبعة الثَّانية ، 

حسن هنداوي ، دار القلم ، الطَّبعة الثَّانية،                 . د  : حتقيق    سر صناعة اإلعراب ، البن جني ،                         -٤٧
 )بدون ( التاريخ 
محمد أمحد الدايل ، مطبوعات جممـع            : سفر السعادة ، وسفري اإلفادة ، للسخاوي ، حتقيق                             -٤٨

   .م  1983 -ه  ١٤٠٣) بدون ( اللُّغة العربية ، دمشق ، الطَّبعة 

  عبد العزيز امليمين ، دار احلـديث ، بــريوت ،           : حتقيق   ِسمط الآليل ، أليب عبيد البكري ،                     -٤٩
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 .م  1984  -ه  ١٤٠٤الطَّبعة الثَّانية ، 
زهري غازي زاهــد ، عـامل الكتــب ،          . د: حتقيق    كتاب شرح أبيات سيبويه ، للنحاس ،                        -٥٠

 .م  1986  -ه  ١٤٠٦الطَّبعة األوىل ،   بريوت،
عبد احلميد السيد محمد عبد احلميد ، دار            . د: حتقيق    شرح ألفية ابن مالك ، البن الناظم ،                         -٥١

 ) .بدون ( الطَّبعة والتاريخ   اجليل ، بريوت ،

علي موسى الشوملي ، مكتبة اخلرجيي        .د: شرح ألفية ابن معطي ، البن مجعة املوصلي ، حتقيق                          -٥٢
 . م  1985  -ه  ١٤٠٥، الرياض ، الطَّبعة األوىل ، 

محمد بــدوي املختـون ،    . عبد الرمحن السيد ، د    . د: شرح التسهيل ، البن مالك ، حتقيق                      -٥٣
 1990 -ه  ١٤١٠الطَّبعــة األوىل ،    ) بدون ( هجر للطِّباعة والنشر والتوزيـع واإلعالن ، مكان النشر            

 . م 

صاحب أبــو جنـاح ، وزارة األوقـاف           . د: حتقيق    شرح مجل الزجاجي ، البن عصفور ،                       -٥٤
 .م  1980  -ه  ١٤٠٠، ) بدون ( والشؤون الدينية ، العراق ، الطَّبعة 

محمد الطيب اإلبـراهيم ، دار النفــائس ،           . د: حتقيق    شرح احلدود النحوية ، للفاكهي ،                          -٥٥
 .م  1996  -ه  ١٤١٧الطَّبعة األوىل ،   بريوت ،
: شرح شافية ابن احلاجب ، للرضي االستراباذي ، مع شرح شواهده للبغــدادي ، حتقيــق                                  -٥٦

محمد نور احلسن ، محمد الزفزاف ، محمد حمي الدين عبد احلمـيد ، دار الكتب العلمية ، بــريوت ،                                 
 .م  1982 -ه  ١٤٠٢) بدون ( الطَّبعة 
محمد حمي الدين عبد    : حتقيق    شرح شـذور الذهب يف معرفة كالم العرب ، البن هشام ،                               -٥٧

 .م  ١٩٨٦الطَّبعة األوىل ،   احلميد ، املكتبة العصرية ، صيدا ، بريوت ،
عبد ربـه   . د: حتقيق    شـرح عيون كتاب سيبويه ، أليب نصر هارون بن موسى القرطيب ،                                  -٥٨

 .م 1984 -ه  ١٤٠٤عبد اللطيف عبد ربه ، مطبعة حسان، القاهرة ، الطَّبعة األوىل ، 
الطَّبعــة   شرح الكافية يف النحو ، للرضي االستراباذي ، دار الكتب العلميــة ، بـريوت ،                              -٥٩

 ) .بدون ( والتاريخ 

عبد املنعم هريدي ، مركز البحث العلمــي          . د: شرح الكافية الشافية ، البن مالك ، حتقيق                           -٦٠
 .م 1982 -ه  ١٤٠٢وإحياء التراث اإلسالمي ، مكَّة املكرمة ، الطَّبعة األوىل، 

. رمضان عبــد التــواب ، د       . د: حتقيق    1ج شرح كتاب سيبويه ، أليب سعيٍد السريايف ،                         -٦١
، ) بــدون   ( محمد هاشم عبد الدامي ، اهليئة املصرية العامة للكتاب ، الطَّبعة                  . حممود فهمي حجازي ، د        

 .م  ١٩٩٠، ) بدون ( رمضان عبد التواب ، الطَّبعة . د : حتقيق   2ج م ،  ١٩٨٦
صــالح رواي ،    . د: حتقيـق     شرح اللَّمحة البدرية يف علم العربية ، البن هشام األنصاري،                          -٦٢

 . م  1983  -ه  ١٤٠٤مطبعة حسان ، القاهرة ، الطَّبعة الثَّانية ، 

فائز فارس ، من منشورات الس الوطــين     . د: حتقيق   شرح اللُّمع ، البن برهان العكربي ،                     -٦٣
 . م  1984 -ه  ١٤٠٤للثقافة والفنون واآلداب ، الكويت ، الطَّبعة األوىل ، 

محمد رضوان الدايــة ، دار املــأمون       . د: حتقيق    شرح مشكل شعر املتنبي ، البن ِسيده ،                       -٦٤
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 ) . بدون ( للتراث ، دمشق ، الطَّبعة والتاريخ 

 ) . بدون ( الطَّبعة والتاريخ   شرح املفصل ، البن يعيش ، عامل الكتب ، بريوت ،              -٦٥

مجال عبد العاطي خميمــر أمحــد ،     : حتقيق   شرح املقدمة الكافية يف اإلعراب، البن احلاجب،                       -٦٦
 .م  1997  -ه  ١٤١٨مكتبة نزار مصطفى الباز ، مكَّة املكرمة ، الطَّبعة األوىل ، 

، الكويت  ) بدون  ( خالد عبد الكرمي ، الناشر      : حتقيق    شرح املقدمة احملسبة ، البن بابشاذ ،                     -٦٧
 . م  ١٩٧٧، الطَّبعة األوىل ، 

أمحد قاسم ، مكتبة دار التــراث ، املدينـة               . د: حتقيق    شرح ملحة اإلعراب ، للحريري ،                       -٦٨
 . م  1991  -ه  ١٤١٢املنورة ، الطَّبعة الثَّانية ، 

حممــود  . د : حتقيق وشـرح     كتاب الشعر أو شرح األبيات املشكلة اإلعراب ، للفارسي ،                      -٦٩
 .م  1988  -ه  ١٤٠٨محمد الطَّناحي ، مكتبة اخلاجني ، القاهرة ، الطَّبعة األوىل ، 

عبد اهللا الربكايت ، املكتبة الفيصلية،          : حتقيق    شفاء العليل يف إيضاح التسهيل ، للسلسيلي ،                           -٧٠
 .م  1986  -ه  ١٤٠٦مكَّة املكرمة ، الطَّبعة األوىل ، 

  شواهد التوضبح والتصحيح ملشكالت اجلامع الصحيح ، البن مالك ، عامل الكتب ، بريوت،                             -٧١
 ) .بدون ( الطَّبعة والتاريخ 

السيد أمحد صقر ، مطبعة عيسى البايب احلليب وشــركاه ،                : حتقيق    الصاحيب ، البن فارس ،                   -٧٢
 ) . بدون ( القاهرة ، الطَّبعة والتاريخ 

رمضان عبد التواب ، دار النهضة العربية،            . د: ضرورة الشعر ، أليب سعيد السريايف ، حتقيق                            -٧٣
 . م  1985 -ه  ١٤٠٥بريوت ، الطَّبعة األوىل ، 

محمد عبد اهللا املدين ، دار      : عبث الوليد ، شرح ديوان البحتري ، أليب العالء املُعري ، تعليق                             -٧٤
 . م  1985 -ه  ١٤٠٥الرفاعي ، الرياض ، الطَّبعة الثَّالثة ، 

  العرف الطيب يف شرح ديوان أيب الطيب، للشيخ ناصيف اليازجي ، دار القلم ، بــريوت ،                                   -٧٥
    )بدون ( الطَّبعة والتاريخ 

حممود جاسم الـدرويش ، مكتبــة الرشــد ،         : حتقيق ودراسة    علل النحو ، البن الوراق ،                     -٧٦
 . م  1999 -ه  ١٤٢٠الرياض ، الطَّبعة األوىل ، 

عفيف عبد الرمحن ، منشورات       . د: حتقيق    فاحتة اإلعراب يف إعراب الفاحتة ، لإلسفراييين ،                          -٧٧
 .م  1979  -ه  ١٣٩٩، ) بدون ( جامعة الريموك ، األردن ، الطَّبعة 

محمـد املــربوك اخلتروشــي ،    : حتقيق   فتح الرب املالك بشرح ألفية ابن مالك ، للغزي ،                      -٧٨
 .م  1991  -ه  ١٤٠١منشورات كلـية الدعوة اإلسالمية ، ليبيا ، طرابلس ، الطَّبعة األوىل ، 

حممود محمد الطَّناحي ، مطبعة عيسـى البـايب           : حتقيق    الفصول اخلمسون ، البن معطي ،                     -٧٩
 ) . بدون ( احلليب وشركاه ، الطَّبعة والتاريخ 

حسن الشاعر ، دار البشري ، عمان           . د  : حتقيق    الفصول املفيدة يف الواو املزيدة ، للعالئي ،                            -٨٠
 . م  1990  -ه  ١٤١٠الطَّبعة األوىل ، 

عاطف مدكور ، دار املعارف ، القاهرة ، الطَّبعة األوىل            . د: حتقيق   كتاب الفصيح ، لثعلب ،                    -٨١
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 .م  ١٩٨٣، 
أسامة طه الرفاعي ، وزارة       . د: للجامي ، حتقيق  ) شرح كافية ابن احلاجب    ( الفوائد الضيائية                  -٨٢

 . م  1893 -ه  ١٤٠٣) بدون ( األوقاف والشؤون الدينية ، العراق ، الطَّبعة 

 .ه  ١٣١٦الكتاب ، لسيبويه ، املطبعة األمريية ببوالق ، مصر ، الطَّبعة األوىل ،               -٨٣
رياض بن حسن اخلوام ، املكتبـة   . د : الكُناش يف فني النحو والصرف ، أليب الفداء ، حتقيق               -٨٤

 .م  2000 -ه  ١٤٢٠العصرية للطِّباعة والنشر ، بريوت ، الطَّبعة األوىل ، 
مازن املبارك ، دار الفكر للطِّباعة والنشر والتوزيع ، دمشق ،                : حتقيق   الالَّمات ، للزجاجي ،                -٨٥

 .  م 1985  -ه  ١٤٠٥الطَّبعة الثَّانية ، 
حيىي علوان البلداوي ، مكتبة الفالح ، الكويـت ، الطَّبعــة               : حتقيق    الالَّمات ، للهروي ،                      -٨٦

 .م  1980  -ه  ١٤٠٠األوىل ، 
عبد اإللـه نبـهان ، دار الفكــر       . د : حتقيق   اللُّباب يف علل البناء واإلعراب ، للعكربي ،               -٨٧

 .م  1993  -ه  ١٤١٤الطَّبعة األوىل ،   املعاصر ، بريوت ،
حسني محمد محمد شــرف ، عـامل الكتـب ،             . د: حتقيق    اللُّمع يف العربية ، البن جني ،                      -٨٨

 .م  1979  -ه  ١٣٩٩القاهرة ، الطَّبعة األوىل ، 
رمضان عبد التواب ، مكتبة اخلاجني ، القاهرة ،             . د: حتقيق    ما تلحن فيه العامة ، للكسائي ،                       -٨٩

 . م  1982  -ه  ١٤٠٣الطَّبعة األوىل ، 

هدى حممود قراعة ، الــس األعلــى      . د  : حتقيق    ما ينصرف وما ال ينصرف ، للزجاج ،                        -٩٠
 . م  1971  -ه  ١٣٩١، ) بدون ( للشئون اإلسالمية ، القاهرة ، الطَّبعة

علي النجــدي   : احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها ، البن جني، حتقيق                               -٩١
 ه  ١٣٨٦، ) بدون ( ناصف ، الس األعلى للشؤون اإلسالمية ، مصر ، الطَّبعة 

حسني نصــار، وآخــرين ، دار الكتــاب       . د: حتقيق    احملكم واحمليط األعظم ، البن ِسيده،                     -٩٢
 .م  1985  -ه  ١٣٧٧، الطَّبعة األوىل ،   اإلسالمي ، القاهرة

  فائز فارس ، مؤسسة الرسالة ، بـريوت           . د: ، البن شقري ، حتقيق      " وجوه النصب    " احمللَّى                 -٩٣
 .م  1987 -ه  ١٤٠٨الطَّبعة األوىل ، 

-  ه ١٣٧٤،  ) بــدون  ( جماز القرآن ، أليب عبيدة ، مكتبة اخلاجني ، القــاهرة ، الطَّبعــة                             -٩٤
 .م  ١٩٥٤  

-ه  ١٣٩٢، دمشــق ،     ) بــدون   ( علي حيدر ، الناشر        : حتقيق  املرجتل ، البن اخلشاب ،                     -٩٥
 .م  ١٩٧٢  

صالح الدين السكاوي     : حتقيق    املسائل املشكلة املعروفة بالبغداديات ، أليب علي الفارسي ،                            -٩٦
 ) .بدون ( ، وزارة األوقاف والشئون الدينية ، بغداد ، الطَّبعة والتاريخ 

مصطفى احلدري ، جممع اللُّغة العربية ، دمشق            : املسائل املنثورة ، أليب علي الفارسي ، حتقيق                          -٩٧
   ) .بدون ( ، الطَّبعة ، والتاريخ 

محمد كامل بركات ، دار الفكـر ،           . د: املساعد على تسهيل الفوائد ، البن عقيل، حتقيق                             -٩٨
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 .م  1980 -ه  ١٤٠٠دمشق ، 
ياسني محمد السواس ، دار املــأمون للتـراث ،               : مشكل إعراب القرآن ، للقيسي ، حتقيق                        -٩٩

 ) . بدون ( دمشق ، الطَّبعة الثَّانية ، التاريخ 

عبد الفتاح إمساعيل شليب ، دار الشــروق            . د  : معاين احلروف ، أليب احلسن الرماين، حتقيق                        -١٠٠
 . م  1984  -ه  ١٤٠٤جدة ، الطَّبعة الثَّالثة ، 

، الطَّبعة   ) بدون  ( فائز فارس ، الناشر ومكان النشر           . د  : حتقيق    معاين القرآن ، لألخفش ،                   -١٠١
 . م  1981  -ه  ١٤٠١الثَّانية ، 

 . م  1983  -ه  ١٤٠٣معاين القرآن ، للفراء ، عامل الكتب ، بريوت، الطَّبعة الثَّالثة ،           -١٠٢

  عبد اجلليل شليب ، عامل الكتب ، بـريوت ،           . د  : حتقيق    معاين القرآن وإعرابه ، للزجاج ،                   -١٠٣
 . م  1988  -ه  ١٤٠٨الطَّبعة األوىل ، 

محمد حمي الدين عبد احلميد مكتبـة      : مغين اللَّبيب عن كتب األعاريب ، البن هشام، حتقيق                   -١٠٤
 ) . بدون ( محمد علي صبيح وأوالده ، الطَّبعة والتاريخ : ومطبعة 

 ). بدون(املفصل يف علم العربية ، للزخمشري ، دار اجليل ، بريوت ، الطَّبعة الثَّانية ، التاريخ           -١٠٥

كاظم املرجان ، وزارة الثَّقافـة          : حتقيق    املقتصد يف شرح اإليضاح ، لعبد القاهر اجلرجاين ،                        -١٠٦
 .م  ١٩٨٢، ) بدون ( واإلعالم ، العراق ، الطَّبعة 

  محمد عبد اخلالق عضيمة ، عامل الكتب ، بـريوت          : حتقيق   املقتضب ، أليب العباس املربد ،                  -١٠٧
 ) . بدون ( الطَّبعة والتاريخ 

أمحد عبد الستار اجلواري ، عبـد اهللا اجلبـوري ،                 : املقرب ، البن عصفور اإلشبيلي، حتقيق                      -١٠٨
 .م 1971  -ه  ١٣٩١رئاسة ديوان األوقاف، العراق ، الطَّبعة األوىل ، 

علي بن سلطان احلكمـي ،         . د: حتقيق    امللخص يف ضبط قوانني العربية ، البن أيب الربيع ،                        -١٠٩
 . م  1985  -ه  ١٤٠٥، الطَّبعة األوىل ، ) بدون ( ، مكان النشر ) بدون ( الناشر 

الطَّبعــة   حامت الضامن ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ،          . د: حتقيق    منثور الفوائد ، لألنباري ،                 -١١٠
 . م  1983  -ه  ١٤٠٣األوىل ، 

إبراهيم مصطفى ، عبد اهللا أمني      : املنصف ، شرح ابن جني لكتاب التصريف للمازين ، حتقيق                         -١١١
 . م  1954 -ه  ١٣٧٣، مصطفى البايب احلليب وأوالده ، مصر ، الطَّبعة األوىل ، 

محمد إبراهيم البنا ، دار الريــاض للنشـر          . د: حتقيق    نتائج الفكر يف النحو ، للسهيلي ،                    -١١٢
 . م  1984  -ه  ١٤٠٤والتوزيع ، الرياض ، الطَّبعة الثَّانية ، 

عبد الرمحن بن سليمان العثيمني ، مكتبة          . د: حتقيق   نظم الفرائد وحصر الشرائد ، للمهلَّيب ،                    -١١٣
 .م  1986  -ه  ١٤٠٦اخلاجني ، القاهرة ، الطَّبعة األوىل ، 

زهري سلطان ، منشــورات معهــد     : حتقيق    النكت يف تفسري سيبويه ، لألعلم الشنتمري ،                       -١١٤
 . م  1987  -ه  ١٤٠٧املخطوطات العربية ، الكويت ، الطَّبعة األوىل ، 

حمسن سامل العمريي ، دار        . د: حتقيق   اهلادي يف اإلعراب إىل طرق الصواب ، البن القبيصي،                     -١١٥
 .م  1988  -ه  ١٤٠٨التراث ، مكَّة املكرمة ، الطَّبعة األوىل ، 
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العلميــة ،     عبد العال سامل مكــرم ، دار البحـوث          . د: حتقيق    مهع اهلوامع ، للسيوطي ،                -١١٦
 . م  1975  -ه  ١٣٩٤، ) بدون ( الكويت ، الطَّبعة 

مجال عبـد العاطــي     . د: الظاهر، البن الصائغ، حتقيق      ) أفعل  ( كتاب الوضع الباهر يف رفع                  -١١٧
 .م  1985  -ه  ١٤٠٥خميمر ، مطبعة حسان ، القاهرة ، الطَّبعة األوىل ، 
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