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بحث ما أخذه ابُف الشجري ِّ في )أماليو( علػ  ميػي ِّ بػف أبػي طالػب  يناقش ىذا ال

القيسػػي مػػف أعاريػػب فػػي )مشػػيؿ آعػػراب القػػربف(  لقػػد عقػػد ابػػُف الشػػجري ِّ لػػذلؾ 
مجلسػػػػيف مػػػػف مجالسػػػػو ىمػػػػا )المجلػػػػس الُمػػػػلفِّي ال مػػػػانيف( ل)المجلػػػػس الحػػػػادي 

ـ   ل  قػد أللػظ  ابػُف لال مانلف(  لقد بلغت ىػذه المخخػذ سػب وا لعشػريف زلكػاو يمػا زعػ
ػػير ة  فجػػا  ىػػذا البحػػث  ػػا آيكػػاُه ب ػػدـ الب  ِّ الشػػجري ِّ النييػػر  فييػػا علػػ  ميػػي    ماكيمو
ؿ ابػف  لدراسايا لالنظر فييا ب يف الادقيؽ  لقد ظير مف ال رض لالمناقشا امحُّ

.  الشجري فيما ادكعاه عل  ميي  
لػػػػ  لقػػػػد جػػػػا  البحػػػػث فػػػػي مقدمػػػػا لمبح ػػػػيف ُسػػػػبقا بامييػػػػد ألمحػػػػُت فيػػػػو آ

شخ يا ميي لابف الشجري  لالسبب الػذي دفػ   ابػف الشػجري الناقػاد ميػي   فػي 
 )مشيؿ آعراب القربف(.

فأمكا المبحث األلؿ ف نلناػو بػػم مػا لرد فػي المجلػس المػلفي ال مػانيف مػف 
 مخخذ عل  ميي  لفيو سب ا عشر مأخذوا.

انيف مػف لأما المبحث ال اني ف نلناو بػم ما لرد في المجلس الحادي لال م
 مخخذ عل  ميي  لفيو عشرة مخخذ.

لاخاامػػت البحػػػث  بخاامػػػا  ػػػمكت أىػػػـ الناػػاا  الاػػػي أسػػػ ر عنيػػػا البحػػػث  
 أعقبايا قااما بم ادر البحث لمراج و. 

مآخاا الا ااشلال،ااكي المكاا،لالم:لاا،الالماا ل،الم،ااك ل الكمماا الالماح ة:اا  ل
 إعيابلالميآش.
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Abstract: This paper discusses the Critiques of Ibn 

Al-Shajri in (his dictations) on  the declinations of  Makki 

ibn Abi Talib Al-Qaisi in (his book) MUSHKAL I’RAB 

AL-QURAN (The ambiguous declination of the Qur’an). 

As Ibn al-Shajri dedicated two of his sessions, precisely, 

sessions number eighty and eighty one.    
These critiques and remarks reached twenty seven faults as 

Ibn Al-Shajri alleged. In  which he severely criticized Makki 

accusing him of lack of perception. Therefore, this paper is  

dedicated to deeply study these allegations.  

The  presentation and discussion highlighted the exaggerations 

of Ibn Al-Shajri in his critique of  Makki. 

The paper consists of an introduction and two chapters preceded 

by a preamble in which I highlighted the character of both, 

Makki and Ibn Al-Shajri, and the reason of the latter’s critique 

of the former in MUSHKAL I’RAB AL-QURAN    

The first chapter is titled “Critiques on Makki, stated in 

session number eighty” which implies seventeen remarks. The 

second chapter is titled “Critiques on Makki, stated in session 

number eighty one ” and it contains ten remarks.     

This research is ended with a conclusion includes the most 

important results, followed by a list of research references. 

key words: Maqaz, Ibn Al-Shajri, Makki Al-Qaisi, Al-

Amali, Misallab, Arabic for Quran. 
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 مقذمح
الحمد  الذي أعل  مرااب ال لما  األعبلـ  لزيك  منيـ ال قلؿ الراجحا 
لاألحبلـ  لمنحيـ مخ ر اق ر عف جم يا المحابر لاألقبلـ  لم اخرات طػارت 

اىـ لىػػدب بيػػـ لبػػخدابيـ فأ ػػا ت األقطػػار  لال ػػبلة لالسػػبلـ يػػؿ مطػػار  لىػػد
ػػػػد  ػػػػاحب الم جػػػػزات البػػػػاىرة الاػػػػي اىاػػػػدب بيػػػػا ذلل  علػػػػ  سػػػػيدنا لملالنػػػػا محم 
 األفيار  لاآليات الظاىرة الاي ح ؿ بيا الامييز لمف لو اساذيار  أما ب دم

فم لػػػلـن أفك ياػػػاب )األمػػػالي( للشػػػريؼ أبػػػي السػػػ ادات ىبػػػا   الم ػػػرلؼ 
ابف الشجري مف أجؿ ِّ م نك ااو لأيبرىا  فيل ياابن ن يسن  ي يُر ال ااػدة  أمػبله ب

ػػػا يػػػالنحل لال ػػػرؼ لاللغػػػا  ػػػا  يشػػػامؿ علػػ  فنػػػلف  جمك فػػي أرب ػػػا ل مػػػانيف مجلسو
لاألدب لالشػػ ر لالم ػػاني لالبيػػاف لالبػػدي  لال ػػرلض لالقػػلافي لالاػػأري  لاألخبػػار 

 لالبلداف.
ػ حو  علػ  مجلسػيف مػف مجالسػو ىمػا )المجلػس لقد لق  ب ري لأنػا أا ك

تِّ مي ػي ِّ بػف  الملفي ال مػانيف( ل)المجلػس الحػادي لال مػانلف( يا ػمنكاف ذيػر زالك
ت «مشيؿ آعراب القربف»أبي طالب المغربي   في    فألقيُت نظرةو عل  الؾ الػزالك

ـ   لقػد أللػظ  ابػ ُف الاي ذيرىا ابُف الشجري  فإذا ىي سػب ن لعشػرلف زلكػاو يمػا زعػ
رُت دراسػػػايا  ػػػير ة  فقػػػرك ػػػا آيكػػػاُه ب ػػػدـ الب  ِّ الشػػػجري ِّ النييػػػر  فييػػػا علػػػ  ميػػػي    ماكيمو
ػػػػاو أنػػػػي الحظػػػػُت منػػػػو  لالنظػػػػر فييػػػػا ب ػػػػيف الاػػػػدقيؽ  لال حػػػػص لالاحقيػػػػؽ  خا ك

.  احاُمبلو شديدوا عل  ميي  
يمػػػا سػػػيبي ُِّف  -لال لرابػػػا  فػػػي ذلػػػؾ  فػػػالركُجبلف ليسػػػا علػػػ  عقيػػػدة  لاحػػػدة  

ػػؿ ابػػُف الشػػجري لميػػي   م الػػب   لادعػػ  لػػو م ايػػب   فػػأردت رفػػ    -البحػػُث  فامحك
الخػػبلؼ القػػااـ فػػي يي يػػا فيػػـ يػػبلـ ميػػي    لاحامػػؿ ابػػف الشػػجري عليػػو  ليػػزلؿ  
الاشػػػليُش لاإلبيػػػػاـ  لينا ػػػػر أىػػػػُؿ الحػػػؽ ِّ علػػػػ  جػػػػيش األلىػػػػاـ  لمػػػػا أردُت آال  

 للحؽ انا اروا  للحججو لبراىينو آِّالك آِّْظي اروا.
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أعارٌبة مآخذ اته انشجزي يف )أمانٍه( عهى  جا  البحث ب نلافمف
 .مكً ته أتً طانةٍ يف )مشكم إعزاب انقزآن(

لقػػػػد جػػػػا  البحػػػػث فػػػػي مقدمػػػػا لمبح ػػػػيف ُسػػػػبقا بامييػػػػد ألمحػػػػُت فيػػػػو آلػػػػ  
شخ يا ميي لابف الشجري  لالسبب الػذي دفػ   ابػف الشػجري الناقػاد ميػي   فػي 

 )مشيؿ آعراب القربف(.
بحث األلؿ ف نلناػو بػػم مػا لرد فػي المجلػس المػلفي ال مػانيف مػف أمكا المف

 ا عشر مأخذوا.ميي  لفيو سب مخخذ عل  
لأما المبحث ال اني ف نلناو بػم ما لرد في المجلس الحادي لال مانيف مػف 

 .مخخذ ةميي  لفيو عشر مخخذ عل  
لاخاامػػت البحػػػث  بخاامػػػا  ػػػمكت أىػػػـ الناػػاا  الاػػػي أسػػػ ر عنيػػػا البحػػػث  

 قبايا قااما بم ادر البحث لمراج و. أع
لب د  فبل أدعي ل ملي ىذا أنو جا  بجديد  فما ىل آال ل رفا مف مناىػؿ 
األقدميف  آال أنني حاللت جاىدوا أف أردك عف ميي   ما ُرمي بو  لما رجلت مػف 
عملػػي ىػػذا شػػياوا آال أف أشػػ ر بخػػدماي للغػػا ال ػػز ِّ لالسػػحدد لغػػا الػػذير الحيػػيـ  

ليو أنيب. لما الفيق  ي آال با عليػو اليلت لا 
 الباحث
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 متهٍذ
 : مطهثنيوٌشتمم عهى 

  
 حملح عه شخصٍح مكً ته أتً طانة واته األول  :  ادلطهة

 انشجزي
 مكً ته أتً مآخذ اته انشجزي عهى سثة :  انثاوً ادلطهة

 طانة
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 األول ادلطهة
 واته انشجزيمكً ته أتً طانة حملح عه شخصٍح 

 ته أتً طانة:أ
ُّ
ا مكً

َّ
 م
ػػػلش(ف مُّ يػػػل أبػػػل محمػػػد ميػػػيُّ بػػػف أبػػػي طالػػػب  )ح 

بػػػف محمػػػد بػػػف مخاػػػار  (1)
ـُ  الق ْيسيُّ الق يرلانيُّ الُقْرُطبِّيُّ الُمْقرُئ النكحليُّ اللُّغليُّ ال قيػُو األديػُب الُما   ػن ُِّف  اإلمػا

ـُ القربف في لق ُر   احُب الاك انيؼِّ  آما مُا الُم  س ِّ او  لخاامػا أامػا القػربف ال بلك
لاف  لسػػػػب  بقػػػػيف مػػػػف شػػػػ باف سػػػػنا خمػػػػس لخمسػػػػيف   (2)باألنػػػػدلس ُللػػػػد  بػػػػالق ْير 
لقػػت طلػػبِّ ال لػػـ دااػػرةو بػػيف  –رحمػػو    -  يانػػت رحبلاػػو ال لميػػُا (3)ل بل مااػػا

م ر لالقيرلاف لالحجاز  آل  أف اساقرك بو المقاـ في األندلس فأدكب مػا احمكلػو 
ليػػػاف مجمػػػلع مػػػا ق ػػػاه بم ػػػر عشػػػر سػػػنلات  لمػػػا ق ػػػاه مػػػف علػػػـ  ىنػػػاؾ  

بػػالقيرلاف ب ػػد بػػد  سػػ ره آلػػ  م ػػر آحػػدب عشػػرة سػػنا  لمػػا ق ػػاه فػػي الحجػػاز 

                                                           

خ(م أفك  –( عػػػف ياػػػاب ) ػػػدلر األفارقػػػا 8/497يا )األعػػػبلـ ( نقػػػؿ الزريلػػػي فػػػي حاشػػػ4)
مُّلش( ا غير )محمد( عند المغاربا.  )ح 

  ل ال ػػلا فػػي اػػاري  9/44( انظػػرم ارايػػب المػػدارؾ لاقريػػب المسػػالؾ للقا ػػي عيػػاض 4)
  ل آنبػػػػاه الػػػػرلاة 4844/ 7  لم جػػػػـ األدبػػػػا  6:8أامػػػػا األنػػػػدلس البػػػػف بشػػػػيلاؿ ص

  48/6:4  لسػػػػير أعػػػػبلـ النػػػػببل  )ط/ الرسػػػػالا( 6/485  للفيػػػػات األعيػػػػاف 4/444
  للايػا 4:8   لالبلغا في اػراجـ أامػا النحػل لاللغػا ص444لم رفا القرا  اليبار ص

  لطبقػػػات 4/4:9  لبغيػػػا اللعػػػاة :4/44النيايػػػا فػػػي طبقػػػات القػػػرا  البػػػف الجػػػزري 
لنػػلر   لشػػجرة ا445  لطبقػػات الم سػػريف لؤلدنػػو لي ص444/ 4الم سػػريف للػػداللدي 

 .4/485  لاراجـ المحل يف الالنسييف 4/474الزييا في طبقات المالييا 
  6/485  للفيػػػات األعيػػػاف 4/444  ل آنبػػػاه الػػػرلاة 4844/ 7( انظػػػرم م جػػػـ األدبػػػا  4)

  لاػػراجـ 444  لم رفػا القػػرا  اليبػار ص48/6:4لسػير أعػبلـ النػػببل  )ط/ الرسػالا( 
 .4/485المحل يف الالنسييف 
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ا أرب  سنلات  لما ق اه باألندلس أرب ا لأرب يف عامو
(1). 

جابػػا لقػػد  أجم ػػت ياػػب الاػػراجـ علػػ  ل ػػ و بالالا ػػ  لالزىػػد لال ػػبلح لا 
 -يػاف »حمد بف محمد بف ميدي المقرئم الدعلة  قاؿ عنو  احبو أبل عمر أ

 . (2)«حسف ال يـ لالخلؽ جيد الديف لال قؿ -رحمو   
جابا الدعلة»ليقلؿ عنو الذىبيم   .(3)«ياف خي ِّروا مادينوا مشيلروا بال بلحِّ لا 

لياف مييٌّ مالييًّا بخذوا ذلؾ عف شيخيو أبي الحسػف القابسػي فػي القيػرلاف  
  لعد ه ابف فرحلف مف أعياف (4)ي زيد القيرلاني ال قيولأبي محمد عبد   بف أب

  لاػرجـ لػو القا ػي عيػاض باعابػاره مػف (5)المذىب الماليي مف الطبقا ال امنا
  لفػػي محل ااػػو ياػب لرسػػااؿ فػػي ال قػو المػػاليي  لينػػو (6)أعػبلـ المػػذىب المػاليي

 لـ ييف فييا لال في ا سيره اليدايا ما  بوا لمذىبو.
   ػػػـ فػػػي (7)عػػػدد يبيػػػر مػػػف ال لمػػػا  فػػػي ملطنػػػو القيػػػرلاف علػػػ ميػػػيٌّ درس 

                                                           

  ل آنبػػػػػاه الػػػػػرلاة 4844/ 7  لم جػػػػػـ األدبػػػػػا  6:8ال ػػػػػلا البػػػػػف بشػػػػػيلاؿ ص( انظػػػػػرم 4)
  48/6:4  لسػػػػير أعػػػػبلـ النػػػػببل  )ط/ الرسػػػػالا( 6/485  للفيػػػػات األعيػػػػاف 4/444

 .4/485  لاراجـ المحل يف الالنسييف :4/44للايا النيايا 
عيػاف   للفيػات األ444  لم رفا القرا  اليبػار ص6:8( انظرم ال لا البف بشيلاؿ ص4)

 .4/4:9  لبغيا اللعاة 6/485
 .444( م رفا القرا  اليبار ص4)
  لاػػراجـ المػػحل يف الالنسػػييف 4/454  لالػػديباج المػػذىب 9/44( انظػػرم ارايػػب المػػدارؾ 5)

4/485. 
 .4/454( انظرم الديباج المذىب 6)
 .9/44( انظرم ارايب المدارؾ 7)
  لم رفػا 48/6:4ببل  )ط/ الرسالا(   لسير أعبلـ الن4844/ 7( انظرم م جـ األدبا  8)

  لشػػجرة النػػلر الزييػػا 444/ 4   لطبقػػات الم سػػريف للػػداللدي 444القػػرا  اليبػػار ص
 .4/485  لاراجـ المحل يف الالنسييف 4/474في طبقات المالييا 



  أيب بن مكي أعاريب عىل( أماليه) يف الشجري ابن مآخذ
 
 ومناقشةً  عرًضا( القرآن إعراب مشكل) يف طالب

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿5667﴾  
  

  لمػف أشػيرىـ أبػل الحسػف القابسػي  لابػف أبػي زيػد (3)لقرطبا (2)لميا (1)م ر
القيرلاني  لعبد المن ـ بف للبلف  لابنو أبػل الحسػف طػاىر بػف عبػد المػن ـ بػف 

 للبلف.
و يػػػاف يػػػاف ميػػػيٌّ لاسػػػ  الم رفػػػا ي يػػػر الاػػػأليؼ فػػػي ال لػػػلـ المخال ػػػا  لينػػػل 

ماميػزوا فػي الا سػير لالقػػرا ات فػي المقػاـ األلؿ  لقػد ذيػػر عنػو ذلػؾ مػف ارجمػػلا 
لػػػو مػػػف الياػػػب لػػػو  فيػػػل الم سػػػر لالمقػػػرئ  للػػػو حػػػظٌّ يبيػػػر فػػػي علػػػلـ ال ربيػػػا  

 المطبلعام
اإلبانػػػا عػػػف م ػػػاني القػػػرا ات. احقيػػػؽ د. محيػػػي الػػػديف رم ػػػاف سػػػنا  - 4
 ـ.:4:8
لن ػـ(. احقيػؽ الػديالر أحمػد حسػف اخا ار اللقؼ علػ  )يػبلك لبلػ   - 4

 ـ.4:89فرحات سنا 
اإلي اح لناس  القربف لمنسلخو لم رفا أ للو لاخابلؼ الناس فيو.  - 4

 ـ.4:85احقيؽ د. أحمد حسف فرحات سنا 
ـ  4:94الاب ػػػرة فػػػي القػػػرا ات. احقيػػػؽ محمػػػد لػػػلث النػػػدلي  سػػػنا  - 5

 ـ. 4:96لاحقيؽ د. محيي الديف رم اف سنا 
لمشػػػيؿ مػػػف لريػػػب القػػػربف ال ظػػػيـ. احقيػػػؽ د. محيػػػي الػػػديف ا سػػػير ا - 6

 ـ.4:96ـ  لاحقيؽ د/ علي حسيف البلاب  سنا 4:96رم اف سنا 

                                                           

  لسػػير أعػػبلـ النػػببل  6:8  ل ال ػػلا البػػف بشػػيلاؿ ص9/44( انظػػرم ارايػػب المػػدارؾ 4)
  لبغيػػػػا اللعػػػػاة :4/44  للايػػػػا النيايػػػػا 444قػػػػرا  اليبػػػػار ص  لم رفػػػػا ال48/6:4
 .4/474  لشجرة النلر الزييا 4/4:9

  للايػػا النيايػػا البػػف 6:8  ل ال ػػلا البػػف بشػػيلاؿ ص9/44( انظػػرم ارايػػب المػػدارؾ 4)
  لشػػػػػػجرة النػػػػػػلر الزييػػػػػػا 444/ 4  لطبقػػػػػػات الم سػػػػػػريف للػػػػػػداللدي :4/44الجػػػػػػزري 

4/474. 
  لاػػاري  اإلسػػبلـ 4:6  444  أامػػا األنػدلس البػػف بشػيلاؿ ص( انظػرم ال ػػلا فػي اػػاري4)

 .49/444للذىبي )احقيؽم عمر الادمري( 



  أيب بن مكي أعاريب عىل( أماليه) يف الشجري ابن مآخذ
 
 ومناقشةً  عرًضا( القرآن إعراب مشكل) يف طالب

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿5668﴾  
  

اميػػيف المػػد فػػي )أاػػ   لبمػػف  لبدـ(. احقيػػؽ د. أحمػػد حسػػف فرحػػات  - 7
 .4:95سنا 
الرعايػػػا لاجليػػػد القػػػرا ة لاحقيػػػؽ ل ػػػظ الػػػابللة. احقيػػػؽ د. أحمػػػد حسػػػف  - 8

 .ـ 4:84فرحات سنا 
شػػرح )يػػبل لبلػػ  لن ػػـ( لاللقػػؼ علػػ  يػػؿ لاحػػدة مػػنيف فػػي ياػػاب    - 9

 ـ.4:87عز لجؿ. احقيؽ د. أحمد حسف فرحات سنا 
اليشؼ عف لجػله القػرا ات السػب  لعلليػا لحججيػا. احقيػؽ د. محيػي  - :

 ـ. 4:94الديف رم اف سنا 
  4:84مشيؿ آعراب القربف. احقيؽ د. حػااـ  ػالا ال ػامف سػنا  - 44
 حقيؽ ياسيف محمد السلاس.لبا

اللقػػؼ علػػ  )ي ػػبلك لب ل ػػ ( فػػي القػػربف  احقيػػؽ د/ حسػػيف ن ػػار  سػػنا  -44
 ـ.4444
اليدايػػا آلػػ  بلػػلغ النيايػػا فػػي علػػـ م ػػاني القػػربف لا سػػيره  مجملعػػا  - 44

بإشػػراؼ أ. دم الشػػاىد –رسػػااؿ جام يػػا بيليػػا الدراسػػات ال ليػػا لالبحػػث ال لمػػي 
 ـ.4449شارقا سنا البلشيخي  طب او جام ا ال

اليػػا ات المشػػددة فػػي القػػربف ليػػبلـ ال ػػرب  احقيػػؽ د/ أحمػػد حسػػف  - 44
 ـ.4:94فرحات  سنا 

الف ِّي مييٌّ رحمو   ا ػال   يػلـ السػبت  لُدفػف ُ ػح   يػلـ األحػد لليلاػيف ل 
خلاا مػف المحػركـ سػنا سػب  ل بل ػيف لأرب مااػا  لُدفػف بػالركب ضِّ 
  ل ػلك  عليػو (1)

الب  محمد بف ميي   ابنو أبل ط
(2) . 

ا اته انشجزي:
َّ
  وأم

يػػل الشػػريؼ  ػػيا  الػػديف أبػػل السػػ ادات ىبػػا   بػػف علػػي بػػف محمػػد بػػف ف

                                                           

 (.49/454  لااج ال رلس ]ر ب ض[ 4/47( محلكا بقرطبا. )انظرم م جـ البلداف 4)
 .::6( ال لا في ااري  أاما األندلس البف بشيلاؿ ص4)



  أيب بن مكي أعاريب عىل( أماليه) يف الشجري ابن مآخذ
 
 ومناقشةً  عرًضا( القرآن إعراب مشكل) يف طالب

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿5669﴾  
  

حمػػػزة الياشػػػمي ال لػػػلي الحسػػػني البغػػػدادي  مػػػف ذريػػػا أبػػػي الحسػػػف ج  ػػػر بػػػف 
 .(1)- ر ي   عنيما -الحسف بف الحسف بف علي بف أبي طالب  

رِّي ِّ  قػا ج  ىػذه النسػبا آلػ  شػجرة  لىػي قريػا »ؿ ابػف خل ِّيػافم ُعرِّؼ  بابفِّ الشك
ػػػا اسػػػـ  مػػػف أعمػػػاؿ المدينػػػا علػػػ  سػػػاينيا أف ػػػؿ ال ػػػبلة لالسػػػبلـ  لشػػػجرة أي و
رجؿ  لقد سمت بو ال رب لمف ب دىا  لقد اناسب آليو خلؽ ي يػر مػف ال لمػا  
لليػػػرىـ  لال أدري آلػػػ  مػػػف يناسػػػب الشػػػريؼ المػػػذيلر منيمػػػام ىػػػؿ نسػػػباو آلػػػ  

 .(2)«ل  أحد أجداده ياف اسمو شجرة؟القريا  أـ آ
 .(3)«ُنسب آل  بيت الشجري مف قبؿ أمو»لقاؿ ياقلتم 
م  قاؿ ب  يـم آنو يانت فػي دارىػـ شػجرة لػيس فػي الب ػرة »لقاؿ ال ك ديُّ

 .(4)«ليرىا
 .(5)ُللد في بغداد في رم اف سنا خمسيف لأرب مااا

قػلروا فػي مجلسػو  ذا يػاف ل »ل ػ و الميػذه يمػاؿ الػديف األنبػاري بقللػوم لقد 
سمت حسف  ال ييػاد يػايلـ فػي مجلػس بيلمػا آال لاا ػمف أدب ن ػس  أل أدب 
درس  للقد اخا ـ آليو يلموا رجبلف مف ال للييف  فج ؿ أحػدىما يشػيل ليقػلؿ 
اآلخرم آنو قاؿ فيك يذا ليذا  فقاؿ لو الشريؼم يا بنػي  احامػؿف فػإف االحامػاؿ 

ف ػػا  فػإف ي يػػروا مػف النػػاس ايػلف ليػػـ عيػػلب قبػر الم ايػػب. لىػذا يلمػػا حسػنا نا

                                                           

فػػي طبقػات األدبػا  ليمػاؿ الػديف األنبػػاري    لنزىػا األلبػا :44/49( انظػرم اػاري  بغػداد 4)
يماؿ اليماؿ البف نقطا ::4ص نبػاه الػرلاة 7/4886  لم جـ األدبػا  4/447  لا    لا 
  7/56  للفيػػػات األعيػػػػاف 449  لالبلغػػػا فػػػي اػػػراجـ أامػػػػا النحػػػل لاللغػػػا ص4/467

 .5/455  لقبلدة النحر 4/445  لبغيا اللعاة 48/485لاللافي باللفيات 
 .7/64األعياف البف خلياف ( لفيات 4)
 .7/4886( م جـ األدبا  4)
 .48/488( اللافي باللفيات لل  دي 5)
نبػػاه الػػرلاة 44/4:4( انظػرم اػػاري  بغػػداد 6)   لالػػلافي 7/64  للفيػػات األعيػػاف 4/467  لا 

 .4/445  لبغيا اللعاة 48/485باللفيات 



  أيب بن مكي أعاريب عىل( أماليه) يف الشجري ابن مآخذ
 
 ومناقشةً  عرًضا( القرآن إعراب مشكل) يف طالب

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿566:﴾  
  

فيغ ػلف عػػف عيػػلب النػػاس  ليسػػيالف عنيػا  فاػػذىب عيػػلب ليػػـ يانػػت فػػييـ  
لي يػػػػر مػػػػف النػػػػاس يا ر ػػػػلف ل يػػػػلب النػػػػاس  فا ػػػػير ليػػػػـ عيػػػػلب لػػػػـ ايػػػػف 

 .(1)«فييـ
ابلكأ ابُف الشػجري ِّ ميانػا علميػاو سػامقاو  حيػث يػاف نقيػب  الطػالبي ِّيف  بػالي ْرخِّ  

  لىذه الميانُا ال يناليا آال مف ياف م ػطل وا بػال للـ (2)عف لالده الطاىرنياباو 
 لالم ارؼ  ليي ينا في ىذا المقاـ شيادة ال لما  لو.

يػاف الشػريؼ ابػف الشػجري أنحػ  »فيذا الميذه يمػاؿ الػديف األنبػاري يقػلُؿم 
  ليقػلُؿ (3)«م ف رأينا مف علما  ال ربيا  لبخر مف شاىدنا مف ُحذكاقيـ لأيػابرىـ

ػػػام  ـك الم رفػػػا »أي و يػػػاف فريػػػد ع ػػػره  للحيػػػد دىػػػره فػػػي علػػػـ النحػػػل  ليػػػاف اػػػا
 .(4)«باللغا

ْرح لاإليراد للمح لظ»لىذا ابف نقطا يقلؿم   .(5)«لي اف  نحليًّا حسف  الشك
ػػػان باللغػػػا لالنحػػػل  »لىػػػذا الق طػػػيُّ يقػػػلؿم  أحػػػد أامػػػا النحػػػاة  للػػػو م رفػػػا اامك

ا حلػػػػػل  اليػػػػػبلـف حسػػػػػف البيػػػػػاف ل ػػػػػنكؼ فػػػػػي النحػػػػػل ا ػػػػػانيؼ  ل  يػػػػػاف ف ػػػػػيحو
ػػػام (6)«لاإلفيػػػاـ عبارااػػػو حلػػػلة رااقػػػا  ناف ػػػا نافقػػػا  ليػػػاف حسػػػف »  ليقػػػلُؿ أي و

 .(7)«البياف لاإلفياـ  لف لو أعل  مف ش ره
ػػا فػػي النحػػل لاللغػػا لأشػػ ار ال ػػرب »لىػػا ىػػل ذا ال ػػ ديُّ يقػػلُؿم  يػػاف آمامو

األدب ... ليػػاف حسػػف اليػػػبلـ لأياميػػا لأحلاليػػا  يامػػؿ ال  ػػااؿ ما ػػػل وا مػػف 

                                                           

 .444ص ( نزىا األلبا  في طبقات األدبا  ليماؿ الديف األنباري4)
نباه الػرلاة 7/4886( انظرم م جـ األدبا  4)   7/56  للفيػات األعيػاف 468  4/467  لا 

 .5/456  لقبلدة النحر 48/486لاللافي باللفيات 
 .444( نزىا األلبا  في طبقات األدبا  ليماؿ الديف األنباري ص4)
 .444( السابؽ ص5)
 .4/447( آيماؿ اإليماؿ البف نقطا 6)
 .4/467لاة ( آنباه الر 7)
 .4/468( السابؽ 8)



  أيب بن مكي أعاريب عىل( أماليه) يف الشجري ابن مآخذ
 
 ومناقشةً  عرًضا( القرآن إعراب مشكل) يف طالب

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿5674﴾  
  

 .(1)«حلل األل اظ جيد البياف لالا يـ
لعنػو »ذير الميذه يمػاؿ الػديف األنبػاري آسػناده فػي علػـ ال ربيػا فقػاؿم لقد 

أخػػذت علػػـ ال ربيػػا  لأخبرنػػي أنػػو أخػػذه عػػف ابػػف طباطبػػا  لأخػػذه ابػػف طباطبػػا  
ي  لأخػذه أبػل عف علي بف عيس  الركب ي  لأخػذه الركب ػي عػف أبػي علػي ال ارسػ

ػػركاج  عػػف أبػػي ال بػػاس  ػػركاج  لأخػػذه ابػػف السك علػػي ال ارسػػي عػػف أبػػي بيػػر بػػف السك
المبرد  لأخذه المبرد عف أبي ع ماف المػازني  لأبػي عمػر الجرمػي  لأخػذاه عػف 
أبػػي الحسػػف األخ ػػش  لأخػػذه األخ ػػش عػػف سػػيبليو لليػػره  لأخػػذه سػػيبليو عػػف 

  بػف عمػػر  لأخػػذه عيسػ  بػػف عمػػر الخليػؿ بػػف أحمػد  لأخػػذه الخليػػؿ عػف عيسػػ
عف ابف أبي آسحاؽ  لأخذه ابف أبي آسحاؽ عف ميملف األقرف  لأخػذه ميمػلف 
األقػرف عػػف عنبسػػا ال يػػؿ  لأخػػذه عنبسػػا ال يػؿ عػػف أبػػي األسػػلد الػػدحلي  لأخػػذه 

 .(2)«أبل األسلد عف أمير المحمنيف علي عليو السبلـ
ـ  عػػػف جملػػػا  مػػػف الشػػػيلخ ا ألفػػػذاذ  فػػػي علػػػلـ النحػػػل أخػػػذ  ابػػػف الشػػػجري ال لػػػ

أبػػػل الحسػػػف علػػػي بػػػف ف ػػػاؿ المجاشػػػ ي )ت  لاللغػػػا لاألدب لالحػػػديث  مػػػنيـم
ػػػر يحيػػػ  بػػػف محمػػػد بػػػف طباطبػػػا ال لػػػلي )ت   ل (3)ىػػػػ(:58 الشػػػريؼ أبػػػل الم مك
أبػػل زيريكػػا يحيػػ  بػػف علػػي الخطيػػب   ل (4)ىػػػ(  لقػػد قػػرأ عليػػو النحػػل لاألدب589

 .(5)ىػ(644الابريزي )ت 
 ػػاُت ابػػف الشػػجري خادمػػاو علػػلـ ال ربيػػا خا ػػاو  فػػي النحػػل جػػا ت محلك لقػػد 

 لالا ريؼ لاألدب لالش ر  لىي ياآلايم
األمػػػػاليم لىػػػػل مػػػػف أجػػػػؿ ِّ م ػػػػنك ااو لأيبرىػػػػا  لىػػػػل ياػػػػابن ن ػػػػيسن  ي يػػػػُر  -

                                                           

 .486 -48/485( اللافي باللفيات لل  دي 4)
 .444  444( نزىا األلبا  في طبقات األدبا  ليماؿ الديف األنباري ص4)
 .4/445  لبغيا اللعاة 48/487  لاللافي باللفيات 7/4886( انظرم م جـ األدبا  4)
  7/4886  لم جػػػػـ األدبػػػػا  :44/49  لاػػػػاري  بغػػػػداد 444( انظػػػػرم نزىػػػػا األلبػػػػا  ص5)

 .4/445لبغيا اللعاة 
 .:4/49  لسلـ الل لؿ 4/445  لبغيا اللعاة 7/4886( انظرم م جـ األدبا  6)



  أيب بن مكي أعاريب عىل( أماليه) يف الشجري ابن مآخذ
 
 ومناقشةً  عرًضا( القرآن إعراب مشكل) يف طالب

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿5674﴾  
  

ػػػػا يػػػػالنحل  ػػػػا  يشػػػػامؿ علػػػػ  فنػػػػلف  جمك ال ااػػػدة  أمػػػػبله فػػػػي أرب ػػػػا ل مػػػػانيف مجلسو
 ػػاني لالبيػػاف لالبػػػدي  لال ػػرلض لالقػػػلافي لال ػػرؼ لاللغػػا لاألدب لالشػػػ ر لالم

  لقػػػػد حقكقػػػػو الػػػػديالر محمػػػػلد محمػػػػد الطنػػػػاحي  (1)لالاػػػػأري  لاألخبػػػػار لالبلػػػػداف
 ـ في  بل ا أجزا .4::4ىػ/ 4544لطب او ميابا الخانجي بالقاىرة سنا 

لىل ردُّه عل  اناقادات ابػف الخشػاب علػ  )األمػالي(  قػاؿ   (2)االنا ار -
ب علػػ   ػػغر جرمػػو فػػي لايػػا اإلفػػادة  لملياػػو لالحمػػد  لىػػل ياػػا»الق طػػيم 

   لىل مف الياب الم قلدة.(3)«بخطو رحمو    لقد قرأه عليو الناس
الحماسػػػػػام لىػػػػػي مجملعػػػػػا ق ػػػػػااد لمقطلعػػػػػات لأبيػػػػػات  اخاارىػػػػػا ابػػػػػف  -

الشػػجري علػػ  لػػرار مػػا فػػي الحماسػػات األخػػرب  لقػػد أ نػػ  ال لمػػا  علػػ  ياػػاب 
 اى  بو حماسا أبي اماـ الطااي  لىل يااب »عنوم  الحماسا  فيقلؿ ياقلت
 .(4)«لريب مليا أحسف فيو

  لقػػد «الم لػػـ»الػػرد  علػػ  أبػػي اليػػـر بػػف الػػدب اس فػػي ياابػػو الػػذي سػػماه  -
 .(5)«األمالي»ذيره ابف الشجري في المجلس ال اني لال مانيف مف 

 .(6)شرح الا ريؼ الملليي  البف جني -
 
 

                                                           

يمػاؿ اليمػاؿ ::4( انظرم نزىا األلبا  في طبقػات األدبػا  ليمػاؿ الػديف األنبػاري ص4)   لا 
نبػػػاه الػػػرلاة 7/4886  لم جػػػـ األدبػػػا  4/447البػػػف نقطػػػا    لالبلغػػػا فػػػي 4/467  لا 

  لالػػػػػػلافي باللفيػػػػػػات 7/56  للفيػػػػػػات األعيػػػػػػاف 449اػػػػػػراجـ أامػػػػػػا النحػػػػػػل لاللغػػػػػػا ص
 .4/445  لبغيا اللعاة 48/485

  لقبلدة 4/445  لبغيا اللعاة 7/56  للفيات األعياف 7/4887( انظرم م جـ األدبا  4)
 .:4/49  لسلـ الل لؿ 5/456النحر 

 .4/468( انظرم آنباه الرلاة 4)
 .4/445  لبغيا اللعاة 7/56  لانظرم لفيات األعياف 7/4887جـ األدبا  ( م 5)
 .4/444( انظرم أمالي ابف الشجري 6)
 .4/445  لبغيا اللعاة 7/56  لانظرم لفيات األعياف 7/4887( انظرم م جـ األدبا  7)



  أيب بن مكي أعاريب عىل( أماليه) يف الشجري ابن مآخذ
 
 ومناقشةً  عرًضا( القرآن إعراب مشكل) يف طالب

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿5674﴾  
  

 .(1)ن ربشرح المي ا ال رب  للش   -
ا -  .(2)شرح اللم   البف جني أي و
ما اا ؽ ل ظػو لاخالػؼ م نػاه  لقػد حقكقػو عطيػا رزؽ  لُطبػ  فػي بيػرلت  -
 ـ.4::4سنا 
مخاػػارات شػػ را  ال ػػرب  ليسػػم  ديػػلاف مخاػػارات الشػػ را   لي ػػرؼ عنػػد  -

المحققيف باسـ مخاارات ابف الشجري. لقد طب  باحقيؽ/ علػي محمػد البجػالي  
 ـ.4::4ر الجيؿ ببيرلت سنا طب او دا
ػيس  السػادس لال شػريف مػف شػير رم ػاف  -رحمػو    -الف ي ل  مِّ ي ػْلـ اْلخ 

مف سنا ا ناػيف لأرب ػيف لخمسػمااا  عػف عمػر  بلػي ا ناػيف لاسػ يف سػناو  لُما ِّػ  
قػػت   لُدفػػف مػػف الغػػد فػػي داره بػػاليرخ  ل ػػل  عليػػو  بجلارحػػو لعقلػػو آِّل ػػ  بخػػر ل 

نلي  عليُّ بف الحسيف الغز 
(3). 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .4/454( انظرم خزانا األدب للبغدادي 4)
 .4/445  لبغيا اللعاة 7/56يات األعياف   لانظرم لف7/4887( انظرم م جـ األدبا  4)
يمػػػاؿ اليمػػػاؿ البػػػف نقطػػػا 44/4:4( انظػػػرم اػػػاري  بغػػػداد 4)   لم جػػػـ األدبػػػا  4/447  لا 

نبػػػػاه الػػػػرلاة 7/4887   449  لالبلغػػػػا فػػػػي اػػػػراجـ أامػػػػا النحػػػػل لاللغػػػػا ص4/467  لا 
  لسلـ الل لؿ 5/456  لقبلدة النحر 4/445  لبغيا اللعاة 7/64للفيات األعياف 

4/49:. 



  أيب بن مكي أعاريب عىل( أماليه) يف الشجري ابن مآخذ
 
 ومناقشةً  عرًضا( القرآن إعراب مشكل) يف طالب

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿5674﴾  
  

 انثاوً ادلطهة
 مكً ته أتً طانةمآخذ اته انشجزي عهى سثة 

نشأ  راعن ح اريٌّ بيف المشػارقا لالمغاربػا منػذ القػرلف األللػ   فالمشػرقيُّ 
يػػرب أنػػو المريػػز لاأل ػػؿ  لالمغربػػي سػػ   لاأسػػيس نسػػؽ  مخالػػؼ   أمسػػ  بػػو 

ف يػػػػػاف المغربػػػػػيُّ قػػػػػد ينػػػػػافس المشػػػػػرقيك علػػػػػ  ال ػػػػػدارة  قلكػػػػػد  المشػػػػػرقيك فػػػػػي  لا 
اد  الػػػذي عػػػاش فػػػي القػػػرف ق ػػػا ال ػػػاحب بػػػف عبكػػػيػػػدؿُّ علػػػ  ذلػػػؾ  الا ػػػنيؼ 

 الرابػػػ  اليجػػػري  لالػػػذي قػػػاؿ عنػػػدما قػػػرأ ياػػػاب )ال قػػػد ال ريػػػد( البػػػف عبػػػد ربػػػوم

 (عيػػػػلف األخبػػػػار)  ليلنػػػو يػػػػرب أف األ ػػػػؿ ىػػػػل (1)(ڄ ڄ ڄ ڄ)
 .ربي ال يساطي  أف يأاي بجديدلأف المغ  (2)البف قايبا

لابف الشجري ِّ مشرقيٌّ  لمييٌّ مغربي  لال بدك ليذه النسبا  مػف لقػ   فػي ن ػس 
 ابف الشجري الذي يرب المشارقا أعل  ي بوا في ال للـ لال نلف مف المغاربا.

ػػؿ   ػػب ب   يمػػا أفك الماأم ِّ الػػذي  األقػػلبفػػي عقيػػدة ميػػي   لابػػفِّ الشػػجري  ُيػػدرؾ السك
ؿ  ان ػػػػا  يمػػػػا سػػػػيأاي ب ػػػػُد آف شػػػػا    دفػػػػ  األخيػػػػر  ألْف يناقػػػػد األلك  -اقػػػػادوا الذعو

 .-ا ال 
نكا  لاظيُر عقيداو مف  اعاقاد   فياف ي اقدُ  -رحمو    -فأمكا مييٌّ  أىؿ السُّ

ا سػػػيره آليػػػات ال ػػػ ات  فيػػػل يجرييػػػا علػػػ  ظلاىرىػػػا مػػػ  اعاقػػػاد حقيقايػػػا دلف 
 ا ػال  -لقللػو ا طيؿ أل ام يؿ أل اشبيو بيف   لمخللقااػو  فمػف ذلػؾ ا سػيره 

(  »يقػػػػػلؿم  (3)(ڈ ژ ژ ڑ)م - ػػػػػبل  لأحسػػػػػف األقػػػػػلاؿ فػػػػػي ىػػػػػذه )ع 
ػػنا ليقلللنػػو فػػي ىػػذام آف   هُ لالػػذي ي اقػػدُ  فػػلؽ سػػمالااو  -جػػؿ ذيػػره -أىػػؿ السُّ

ػو  للػو يرسػي  -ا ػال  ذيػره -عل  عرشو دلف أر و  لأنػو فػي يػؿ ميػاف ب لمِّ

                                                           

 (.76( سلرة يلسؼ  مف اآليا )4)
   لال ػف لمذاىبػو فػي الشػ ر ال ربػي  د/ شػلقي  ػيؼ 4( انظرم مقدمػا ال قػد ال ريػد ص4)

 .44/446  لااري  األدب ال ربي لو 546ص
 (.6( سلرة طو  اآليا )4)



  أيب بن مكي أعاريب عىل( أماليه) يف الشجري ابن مآخذ
 
 ومناقشةً  عرًضا( القرآن إعراب مشكل) يف طالب

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿5675﴾  
  

 ل.(1)«لس  السملات لاألرض
ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ) لم ػػػػػػػػػؿ ذلػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػي قللػػػػػػػػػو ا ػػػػػػػػػال م

ليجب أف ن اقد أف  ػ ات   جػؿ ذيػره بخػبلؼ  ػ ات »  يقلؿم (2)(ۈئ
المخلػػػلقيف  فػػػبل ن اقػػػد آال أف اإلايػػػاف لالمجػػػي  مػػػف   ابػػػارؾ لا ػػػال   ػػػػ ا 

 .(3)«ل ؼ بيا ن سو ال آاياف اناقاؿ لاغير حاؿ ا ال    عف ذلؾ
ػػا ابػػُف الشػػجري  مػػف أيػػابر علمػػا  اإلماميػػا   فمػػ  انامااػػو لل لليكػػا  ليلنػػولأمك

فإنػو لػـ يػػح  ْر عنػو أنػػو ألكػؼ شػػياوا عػف عقيػػدة القػلـ  لأ ػػلؿ مػذىبيـ  بػػؿ دارت 
ا ػاني و فػػي فلػػؾ النحػػل لاللغػػا لاألدب  لمػػ  ذلػؾ فػػبل بػػدك   للقلػػب أف يميػػؿ آلػػ  

 مف ييلب.
لنظػػروا لظػػرلؼ ع ػػره لالحيػػاة السياسػػيا فيػػو لػػـ يمالػػؾ ابػػف الشػػجري ال قػػا  

ي آظيػػػار أفيػػػاره لعػػػرض مػػػا ي اقػػػد فػػػي ُياُبػػػوف ألفك السػػػبلجقا الػػػذيف لالجػػػرأة فػػػ
ف ياف ا طيادىـ أخؼك  لم  ىػذا  عا رىـ لـ ينايلا عف ا طياد الشي ا  لا 
فقػػد لػػلحظ لجػػلد ب ػػض م ػػطلحات الم ازلػػا بػػيف دفكاػػي )أماليػػو(  ليػػذا ا سػػير 

ف ىنػػاؾ عبلقػػاو ب ػػض اآليػػات القربنيػػا ا سػػيروا يلافػػؽ أىػػؿ االعاػػزاؿ  ممػػا يحي ِّػػُد أ
ل يقػػػاو بػػػيف الاشػػػي   لاالعاػػػزاؿ  فقػػػد ذيػػػر ي يػػػر مػػػف البػػػاح يف قػػػديموا لحػػػدي وا أف 

ػػا  -الشػػي ا لافقػػلا الم ازلػػا فػػي ي يػػر  مػػف أ ػػلليـ  لذيػػرلا  أف زيػػد بػػف  -أي و
قد المذ فػي -الزيديالىل رأس الشي ا -طالب علي بف الحسيف بف علي بف أبي

 .(4)لا  لاقابس منو علـ االعازاؿاأل لؿ للا ؿ بف عطا   رأس الم از 
ػػا ابػػُف الشػػجري فقػػد ُلجػػد فػػي )أماليػػو( م ػػطلا )منزلػػا بػػيف المنػػزلايف(   لأمك

فلػػػذلؾ يػػػاف المقا ػػػد لػػػو منزلػػػا بػػػيف المنػػػزلايف  فيػػػل فػػػلؽ الظػػػالـ »حػػػيف قػػػاؿم 

                                                           

 .8/5744( اليدايا آل  بللغ النيايا 4)
 (.444( سلرة البقرة  مف اآليا )4)
 .4/7:4آل  بللغ النيايا  ( اليدايا4)
 .4/48  لفلات اللفيات 46/44( انظرم اللافي باللفيات 5)



  أيب بن مكي أعاريب عىل( أماليه) يف الشجري ابن مآخذ
 
 ومناقشةً  عرًضا( القرآن إعراب مشكل) يف طالب

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿5676﴾  
  

 .(1)«لن سو  لدلف السابؽ بالخيرات
ػػو فػػي )المجلػػس ال ػػامف لالخمسػػيف( لىػػل  يػػردُّ علػػ   ػػـ ُي يػػد الم ػػطلا ن س 

لقػػد يػػاف شػػافيني »ُم ا ػػرِّه ملػػؾ النحػػاة أبػػي نػػزار الحسػػف بػػف  ػػافي  فيقػػلؿم 
اخالقػػو لاخارعػػو   يىػػذا الما ػػد ي طػػلره بيػػذا اليػػرا  الػػذي ابادعػػو  لاليػػذا  الػػذ

فقلت لوم آف   م ا المنادب ليا منزلا بيف منزلايف  فقاؿ منيروا لذلؾم لما م ن  
  ىػػذا القػػلؿ  للػػـ يحػػس  بػػأف  ىػػذا الل ػػؼ المنزلػػا بػػيف المنػػزلايف؟ فجيػػؿ م نػػ

يانالؿ أشيا  ي يرة مف ال ربيا  ييمػزة بػيف بػيف  الاػي ىػي بػيف اليمػزة لاأللػؼ  
أل اليمػزة لاليػا   أل اليمػزة لالػلال  ليػألؼ اإلمالػا  الاػي ىػي بػيف ألػؼ الا خػيـ 
لاليػػػا   ليال ػػػاد المشػػػربا  ػػػلت الػػػزاي  ليالقػػػاؼ الاػػػي بػػػيف القػػػاؼ الخال ػػػا 

 .(2)«ؼلاليا
ٿ ) ـ يأاي في )المجلس ال اني لال شريف( فيقلؿ في األيؿ قللػو ا ػال م 

لم ن  )أل لنا قلبو(م لجدناه لافبلو  يقللػؾم »م لل(3)(ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ
 .(4)«لقيُت فبلنوا فأحمداو  أي لجداو محملدوا

لىػػل بيػػذا الا سػػير ينطلػػؽ مػػف قاعػػدة الم ازلػػا الم رلفػػام )آفك   ال يخلػػؽ 
نما ذلؾ مف ف ؿ ال بد(. ف ؿ ال   بلؿ لالم  يا  لا 

فشػػػػرُح ابػػػػفِّ الشػػػػجري ليػػػػذه اآليػػػػا القػػػػااـ علػػػػ  مبػػػػدآ  مػػػػف مبػػػػادئ الم ازلػػػػا 
نمػػا يػػدؿُّ علػػ  فيػػر الم ازلػػا الراسػػ  فػػي  لاسػػاخداـ م ػػطلحيـ لػػـ يػػأتِّ عب وػػا  لا 
ذىػػػف ابػػػف الشػػػجري  لالػػػذي لػػػـ يسػػػاط  أف ي ب ِّػػػر  عنػػػو  ػػػراحاوف ااقػػػا و لسػػػلطا 

ػػدت للشػػي ا لحاربػػت أىػػؿ  االعاػػزاؿ  فا ػػطرك آلػػ  الالمػػيا  السػػبلجقا الاػػي ار ك
ا عف الا ريا. ل  و  عِّ

                                                           

 .4/444( أمالي ابف الشجري 4)
 .4/479( أمالي ابف الشجري 4)
 (.49( سلرة الييؼ  مف اآليا )4)
 .4/447( أمالي ابف الشجري 5)



  أيب بن مكي أعاريب عىل( أماليه) يف الشجري ابن مآخذ
 
 ومناقشةً  عرًضا( القرآن إعراب مشكل) يف طالب

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿5677﴾  
  

ػا شػم لا بػف فااػد   ( ق ك لفي السياؽ ذااو يذير في )المجلػس الااسػ  عشػر 
بف ىبلؿ الاغلبػي الن ػراني فػي م ػرض حدي ػو عػف أبيػات  ألعشػ  اغلػب  لأفك 

ـ  بػػػف عبػػػد الملػػػؾ الخلي ػػػا األمػػػلي أراد أف يحم ل ػػػو حمػػػبلو علػػػ  الػػػدخلؿ فػػػي ىشػػػا
اإلسػػبلـ  فػػأب  شػػم لا  فقػػاؿ لػػو ىشػػاـم لػػاف لػػـ ا  ػػؿ ألط من ػػؾ لحمػػؾ  لقػػاؿم 
لا مػػف فخػػذه حػػز ة خ ي ػػا لال ازيػػدلا علػػ  ذلػػؾ  ف  لػػلا  فقػػاؿم لػػل قط  ػػت لمػػا  حػػز 

 .(1)أسلمت عل  ىذا اللجو
ا ليػػأفك ابػػف الشػػجري أراد مػػف سػػرد ىػػذه الق ػػا أف ُي  ػػر ِّض  بقسػػلة بنػػي ُأميكػػ
ظيار سل  أ رىا عل  اإلسبلـ. سا ايـ آل  اإلسبلـ  لالانديد ب  لا الخلي ا  لا   لا 

 ـ يأاي في )المجلس الخمسػيف( لىػل ياحػدكث عػف مػادة )ع ل ي( فيقػلؿم  
 لالم اليام يلبا ُاْج ِّؿ  أي اطلب الذ ير فا الي اليبلب  لىي يلبان ُمْج ِّؿ.»

مػػف أ ػػحاب أميػػر المػػحمنيف ليػػاف -لرلي أف  شػػريؾ بػػف األعػػلر الحػػار ي 
ػا بػوم آن ػؾ لشػريؾ  لمػا  -علي  عليو السبلـ دخؿ عل  م اليػا  فقػاؿ لػو ما ر  و

نػػؾ لػػدميـ  ػػحيا خيػػر مػػف األعػػلر  لا  ن ػػؾ البػػف األعػػلر  لال    مػػف شػػريؾ  لا 
فقػاؿ لػوم لأنػت م اليػا  لمػا م اليػا آالك يلبػا  سي ئ الخلؽ  فييؼ سدت قلمػؾ؟
ػػػػيؿ خيػػػػػر مػػػػػف عػػػػلت فاسػػػػػا لت  فسػػػػم يت م ال  نػػػػػؾ البػػػػف  ػػػػػخر  لالس  يػػػػػا  لا 

ن ؾ البػف أمي ػا  لمػا أمي ػا  لـ خير مف الحرب  لا  نؾ البف حرب  لالس  خر  لا  ال  
فقػػاؿ م اليػػام لاحػػدة بلاحػػدة  آال  أمػا  ػػغ ر بيػػا  فييػػؼ سػػم يت أميػػر المػػحمنيف؟

 لالبادي أظلـ   فأنشأ يقلؿم
 وسيفي صارم ومعي لســـــــــــاين        أيشتمين معــــــــــــــــاوية بن حـــــــــــرب   

 وحـــــــــــويل من ذوي مين ليـــــــوث           ضراغمـــــــة هتّش إىل الطّعـــــــــــــان
 فال تبسط لسانك يا ابن حرب            فإّنك قد بلغت مدى األماين

 فإين يف ذرى عبد املــــــــــــــــــــــــــــــدان          فإن تك من أمّية يف ذراهـــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 ــــوانوإن تك للّشقاء لنـــــــــــــــــــــــــــــــــا  أمريًا            فإنّا ال نقيــــــــــــــــــــــــم على اهلـــــــــ

                                                           

 .4/4:4( انظرم أمالي ابف الشجري 4)



  أيب بن مكي أعاريب عىل( أماليه) يف الشجري ابن مآخذ
 
 ومناقشةً  عرًضا( القرآن إعراب مشكل) يف طالب

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿5678﴾  
  

اه م اليا  . (1)«فار  
لُؽ ابف الشجري ىذا الخبر عل  ىذا الن حل  دلف االيا ا  ببياف الم نػ  فس 

 اللغلي  لذير أبيات شريؾ  ل دليؿن عل  ما قلُت بن وا.
دوا في ياابو )مشػيؿ آعػراب القػربف( لمػذىب الم ازلػا   للمكا ياف مييٌّ مار  ِّ

يلكمػا مػػرك بخيػػا  مػف اآليػػات الاػػي يسػادؿُّ بيػػا الم ازلػػا علػ  مػػذىبيـ  فينبػػري للػػرد ِّ 
يػيعلييـ لابييف زيؼِّ م اقػ دىـ بنػا و علػ  اإلعػراب  لل ػ يـ بػأنيـ أىػؿ الزك

(4)  
اػػو  ػػا لن ػػؼ مجلػػس  لسػػردِّ ز الك بوا أف ُي ػػرد ابػػُف الشػػجري ِّ لػػو مجلسو لػػـ ييػػف ُمسػػاغر 
ػا  ػا عليػو  مايي ِّمو مو الاي سقط فييا بزعمو في ياابو )مشيؿ آعػراب القػربف(  مايج ِّ

بلو في نقده  ال لشي   آال ألفك مييًّا سُ  ن ِّيٌّ ي اقد مذىب السلؼ  لي يػب بو  ُمامح ِّ
علػ  الم ازلػا مػذىب يـ  فػي حػيف أننػا لػػـ نجػد ابػف الشػجري يػردُّ علػ  أبػي علػػي 
( خبػػروا عػػف ل ػػظ الجبللػػا فػػي بيػػا ػػلُّلف   ال ارسػػي الم ازلػػي  حػػيف قػػدكر ال  ػػؿ )ُي  

 .(4)بؿ راح يسلغ لقللول(3)(ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ)
ػػؿ  ابػػفِّ الشػػ ميػػي    مخخػػذه علػػ  جري ِّ فػػي لسػػنرب فػػي ال ػػ حات اآلايػػا امحُّ

مػػػو عليػػػو  لاييُّمػػػو بػػػو  ػػػؿ  لُاحيػػػد يلمػػػا الحػػػؽ ِّ  لايجُّ لسػػػاردُّ دراسػػػانا ىػػػذا الامحُّ
 ب  ؿ ملالنا ال ليـ الخبير.

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .465 -4/464( أمالي ابف الشجري 4)
م مشػػيؿ آعػػراب القػػربف لميػػي باحقيػػؽ ال ػػامف 4)   746  4/658  4/445( انظػػرم مػػ بلو

747  744  844  857  88:. 
 (.67( سلرة األحزاب  مف اآليا )4)
 .4/445( أمالي ابف الشجري 5)



  أيب بن مكي أعاريب عىل( أماليه) يف الشجري ابن مآخذ
 
 ومناقشةً  عرًضا( القرآن إعراب مشكل) يف طالب

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿5679﴾  
  

 ادلثحث األول
 مه وقذ دلكً ما ورد يف اجملهس ادلىيف انثماوني

ا عشز حوفٍه سثع
ً
 مؤخذ

كي  ِّ  بػو مػف  مانيفم يا م ف ما لعػدتُ ي ال ك لفِّ المجلس المُ » ق  لا ُشلال،َّ
ل.(1)(«ت مي ي بف أبي طالب المغربي  في )مشيؿ آعراب القربفزالك ذير 

ل: )اسم اإلشارج( ادلؤخذ
َّ
 األو

كي  ِّ  ( قاؿ في قلؿ   » ق  لا ُشلال،َّ سػبحانو  -مف ذلؾ أنو )أيم ميي 
ده م لاحػػد )أللاػػؾ(م )ذلػػؾ(  فػػإذا يػػاف للمحن ػػث فلاحػػ(2)(ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ) م-
 . اناي  يبلمو.(3)(ياِّ )أل  (هِّ ذِّ )أل  (يذِّ )

آف أسػػػػما  اإلشػػػػارة منيػػػػا مػػػػا ل ػػػػ  للقريػػػػب  لمنيػػػػا مػػػػا ل ػػػػ   وأقااااو  
ػػط  فالمل ػػلع للقريػػب المػػػذي ر  يللماراخػػ   (ذا)الب يػػد  لمنيػػا مػػا ل ػػ  للمالس 

  لللجماعػػػػػا (افِّ ا ػػػػػ)  للبل ناػػػػػيف (افِّ ذ  )  للبل نػػػػػيف (اا ػػػػػ)ل (هذِّ )ل )ذي(لالمحن ػػػػػث 
   مق لر.(ال  ل أُ )  ممدلد  ل( ِّ ال  ل أُ )اإلناثم الذ يلر ل 

ػػػػػطم    (ؾ  انِّػػػػػا  )ل (ؾ  ذانِّػػػػػ)  ل(يػػػػػؾ  اِّ )فػػػػػزادلا اليػػػػػاؼ  ل (ذاؾ)لقػػػػػاللا للمالس 
(ل (ؾ  ال  ل أُ )ل  .)ُألل اِّؾ 

  قػػػػاؿ (ؾ  الِّػػػػا  )ل (ؾ  ْلػػػػاِّ )  فػػػػزادلا الػػػػبلـ  ل(ؾ  لِّػػػػذ  )لقػػػػاللا للماباعػػػػد الغااػػػػبم 
 مالقطاميُّ 

 (4)ااع  ش  ق  ان   ر  م  الغ   ك  ال  ت  ل   ن  إ  ف  

                                                           

 .4/475( أمالي ابف الشجري 4)
 (.6( سلرة البقرة  مف اآليا )4)
 .4/87طالب ( مشيؿ آعراب القربف لميي بف أبي 4)
(  46( عجز بيػت  مػف )الػلافر(  للقطػامي  لىػل فػي )ديلانػو ص5) ػِـّ ( بل ػظم )لأفك ليػذه الُغم 

ـْ أفك ب د الغي ِّ ُرْشدوا(  لىل فيم الاذييؿ لالايميؿ    لا ليؽ ال رااد 4/496ل درهم )ا لك
 .  :44/:  لخزانا األدب 4/445



  أيب بن مكي أعاريب عىل( أماليه) يف الشجري ابن مآخذ
 
 ومناقشةً  عرًضا( القرآن إعراب مشكل) يف طالب

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿567:﴾  
  

(  لعل  ىذا أنشدلام لِّؾ   لقاللام )ُأال 
ِِ أُولَ  ْْ ََ ََ لِّيَل إِ       ةً ابَ ْا أُشَ يَُكْنُ  مْ ي ِلَ ِِل ِِلَكا أُولَ لَّ وَهْل يَِعُظ اِلضَّ

(1)
 

 لقاللا في الم ن  م )ذان ؾ( ل)اان ِّؾ(  فشد دلا النلف.
ي (  فػػذيره )ذِّ ( ل)اِّيػػؾ  ه( فيػػاف ال ػػلاب أف يػػذير مػػ  أللاػػؾم )ذاؾ  ( ل)ذِّ

 خطأ.
ػػا )اِّػػي( فمجيللػػا فػػي  ه( للمحن ػػث )ا ػػا(  فأم  ي( ل)ذِّ لال ػػحيا أف  نظيػػر )ذِّ

لايات  .(2)«أي ر الر 
 انعزض وادلىاقشح

ػػْي ميػػي   لابػػف الشػػجري ِّ يابػػيكف أف مييًّػػا لػػيس ب ػػدد سػػرد  بػػالنظر آلػػ  ن ك
( لبيػاف أنيػػا جمػػ  لػػػ  نمػا ب ػػدد آعػػراب )ُأللاػػؾ  )ذ ا( أسػما  اإلشػػارة لا  ػػيليا  لا 

ه( ل)اِّي( للم ردة المحنك ا. ي( ل)ذِّ  في الم رد المذير  ل)ذِّ
ػػػا ابػػػف الشػػػجري  فػػػذير ا  ػػػيبلت  لػػػيس ىػػػذا مل ػػػ يا    ػػػـ عقكػػػب ابػػػف أمك

م  الشجري بذير نقديف لنص ِّ ميي  
ه(   ي( ل)ذِّ األلؿم أفك مييًّػػػػػػػػا أخطػػػػػػػػأ لمػػػػػػػػا ذيػػػػػػػػر أف )ُأللاػػػػػػػػؾ( لاحػػػػػػػػده )ذِّ

( ل(أللاؾ)لال لاب أف يذير م   (.م )ذاؾ   )اِّيؾ 
ػػػا )اِّػػػي(  ه( للمحن ػػػث )ا ػػػا(  فأم  ي( ل)ذِّ لال ػػػانيم أفك ال ػػػحيا أف  نظيػػػر )ذِّ

لايات.  الاي ذيرىا مييٌّ فمجيللا في أي ر الر 

                                                           

 نػػو  لىػػل فػػي م البلمػػات للزجػػاجي ص( البيػػت مػػف )الطليػػؿ(  لؤلعشػػ   للػػيس فػػي ديلا4)
  لشػػرح 494  لشػػرح الا ػػريؼ لل مػػانيني ص4/444  لسػػر  ػػناعا اإلعػػراب 444

 .4/457  لالا ريا بم ملف الال يا 6/456الم  ؿ البف ي يش 
 لاأُلشابام الجم  المخالط.

لِّػػؾ»لالشػػاىد فػػي البيػػتم    اسػػـ اإلشػػارة المق ػػلر  لالـ «أللػػ »  فيػػي مريبػػا مػػف «ُألال 
 ب د   ـ الياؼ.ال

 .476  4/475( أمالي ابف الشجري 4)
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ف ألفك مييًّػػػا أسػػػقط الـ الُب ػػػد ليػػػاؼ   ػػػبلو ػػػا نقػػػده األلؿ فػػػأراه ايلُّ وػػػا لامحُّ فأمك
 فأراد منو ذيرىما.للخطاب  لأا  باأل ؿ مجركدوا مف ذلؾ  أمكا ابف الشجري 

  -رحمػو    -لأمكا نقده ال اني  فمردلدن عليو بيبلـ شي  النحاة سػيبليو 
لاألسػػػما  المبي مػػػام ىػػػذا  لىػػػذاف  لىػػػذه  »حيػػػث عػػػدكد أسػػػما  اإلشػػػارة  فقػػػاؿم 

لىاااف  لىحال   لذلؾ  لذانؾ  لالؾ لاانػؾ  لاِّيػؾ   لأللاػؾ  لىػل لىػي  لىمػا  
 .(1)«لىـ لىف

( في أسما  اإلشارة فذير سيبليو  ليذا ف ؿ ابُف الشجري ِّ ن ُسػو فػي  )اِّيؾ 
و السابؽ  (  فالاػاُ  »لقد قاؿ اليرليُّ فػي )آسػ ار ال  ػيا(م  ن  ِّ م )اِّيػؾ  آذا قلػت 

 .(2)«لالياُ  االسـ  لالياؼ حرؼ الخطاب
م  زااػدة للخطػاب   (يػؾ  اِّ )ل (ؾ  ْلػاِّ )لالياؼ في بخر »لقاؿ في مل    بخر 

 .(3)«باسـاإلعرابف ألنيا حرؼ لليست  لال مل   ليا مف
فظيػػػػر  أفك )اِّػػػػي( ىػػػػل اسػػػػـ اإلشػػػػارة للم ػػػػردة المحنك ػػػػا  زيػػػػد علييػػػػا يػػػػاؼ 
الخطػاب  لىػذا االسػـ شػاا ن م ػرلؼ فػي ياػب النحػاة  للػيس مجيػلالو يمػا ذيػػر 

السػػيرافي فػػي )شػػرح أبػػل سػػ يد  ممجػػركدوا عػػف الزلااػػدابػػُف الشػػجري  لممػػف ذيػػره 
لالزمخشػريُّ فػي   (5)ابف بابشاذ في )شرح المقدما المحسبا(ل   (4)يااب سيبليو(
ػػػػػؿ( ػػػػػاب فػػػػػي )المراجػػػػػؿ(  (6))الم  ك لأبػػػػػل البقػػػػػا  ال يبػػػػػري فػػػػػي   (7)لابػػػػػُف الخشك

                                                           

 .89  4/88( اليااب 4)
 .4/964( آس ار ال  يا 4)
 .4/445( آس ار ال  يا 4)
 .5/454( انظرم 5)
 .4/474( انظرم 6)
 .494( انظرم ص7)
 .444( انظرم ص8)
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لابػػػُف الحاجػػػػب فػػػػي   (2)لالشريشػػػػي فػػػػي )شػػػرح مقامػػػػات الحريػػػػري(  (1))اللُّبػػػاب(
  .(5)  ل)األل يا((4)  لابف مالؾ  في )الاسييؿ((3))يافياو(
)اِّػػي( مجػػركدةو عػػف الزلااػػد اسػػا ماؿ  ابػػف الشػػجري ِّ أفك  أف ييػػلف ق ػػدُ آالك 

اج بػف ي سػ لف  مجيللان في أي ر الرلايات  رهِّ أبي الحجك اعامادوا عل  رأيِّ ُم ا ِّ
ـ  654األندلسػػي )ت ب ػػد  أف )اِّػػي( فػػي المحنػػث ال ُاسػػا مؿ آال »ىػػػ(ف حيػػث زعػػ

ابف ىشػاـ  فػي )اذيراػو( حيػث   لىل قلُؿ (6)«بيا  في ألليا لبالياؼ في بخرىا
مػػػػف أسػػػػما  اإلشػػػػارة مػػػػاال يسػػػػا مؿ آال ب )ىػػػػا( أل باليػػػػاؼ لىػػػػل »ذيػػػػر  أفك م 

 .(7)«)اي(
فػػػإْف يػػػاف ىػػػذا ق ػػػد  ابػػػفِّ الشػػػجري فقػػػد عقكػػػب  أبػػػل حيكػػػاف علػػػ  قػػػلؿ ابػػػف 

 .(8)«ليس ب حيا»يس لف بأنو 
م   ػػ  أؿم فػػي أي مل ْسػػآف  ػػاك مػػا قالػػو فيُ »يمػػا اسػػا ؿ الػػدماميني قػػاابلو

 .(9)«يلـز حرؼ الانبيو في اإلشارة؟
 لىنا ظير  أف ىذا النقد  مف ابف الشجري ِّ لميي   ليس في محل ِّو.

 
 

                                                           

 .4/597( انظرم 4)
 .4/46( انظرم 4)
 .45( انظرم ص4)
 .:4( انظرم ص5)
 .45ص( انظرم 6)
  4/446  لا ليػؽ ال رااػد 87:/4  لاراشػاؼ ال ػرب 4/4:7( انظرم الاذييؿ لالايميػؿ 7)

 .::4/4لىم  اليلام  
 .4:/4( انظرم األشباه لالنظاار في النحل للسيلطي 8)
 .87:/4( اراشاؼ ال رب 9)
 .4/447( ا ليؽ ال رااد :)
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حٍِط( ادلؤخذ
ُ
 انثاوً: )أصم كهمح: م

اااكي  ِّ  م أ ػػػؿ (1)(چ چ چ) لقػػػاؿ فػػػي قللػػػوم» قااا  لا اااُشلال،َّ
يط(م )ُمْحيِّط(   ـ ألقيت حريا اليا  عل  الحا   .(2))ُمحِّ

ػػػػػحياُ  ػػػػػمُ )أ ػػػػػؿ  أفك  لال     (لطُ ُحػػػػػي   حػػػػػاط  )ف ألنػػػػػو مػػػػػف (طن لِّ ْحػػػػػمُ )م (يط  حِّ
ػػػ) مأ ػػػلو (الحػػااطُ )ل   آذا ج لػػػت عليػػػو (الميػػاف   تُ ْطػػػحلك )ف ألنػػؾ اقػػػلؿم (طن الِّ ح 

عل  الحا   ف ارت الػلال يػا  لسػيلنيا لانيسػار مػا  اللالِّ  لقيت يسرةُ ا  فأُ حااطو 
 ( ات  يق ػمِّ )ل (اف  يػز  مِّ ) في ا و ي (دِّ عْ الل  )ل (تِّ قْ الل  )ل (فِّ زْ الل  )قبليا  يما  ارت لال 

 .(3)«(اد  ي   مِّ )ل
 انعزض وادلىاقشح

أ ػػػُؿ ىػػػذا النقػػػدِّ اعامػػػاُد ابػػػفِّ الشػػػجري ِّ علػػػ  نسػػػخا  مػػػف ُنسػػػ  مخطػػػلط 
)الُمشػػيِّؿ( فيػػو ىػػذا الػػنصُّ المنقػػلد  لىػػل ن سػػو فػػي النسػػخا المطبلعػػا فػػي دار 

 المأملف للاراث بدمشؽ  باحقيؽ/ ياسيف محمد السلكاس.
ػػػا ال نسػػػخا المطبلعػػػُا فػػػي محسسػػػا الرسػػػالا ببيػػػرلت  باحقيػػػؽ الػػػديالر لأمك

ػػػيام  لأ ػػػؿ »حػػػااـ  ػػػالا ال ػػػامف  فأاػػػت ملافقػػػا ليػػػبلـ ابػػػفِّ الشػػػجري ِّ  لن ُّ
طن(  فنقلػػت يسػػرة الػػلال آلػػ  الحػػا   فانقلبػػت الػػلال يػػا و لسػػيلنيا  (م )ُمْحػػلِّ ػػيط  )ُمحِّ

 .(4)«لانيسار ما قبليا
اف لارداف في  الياػاب  لال آشػياؿ  فييمػاف آذ يػؿُّ نسػخا  ُنس  ِّ لعليو فالنك ك

(م  ػيط  ت عل  األ ؿ باعابار  ما  فالنُّسخُا الاي ج لت أ ؿ )ُمحِّ منيما قد ن ك
طوػػا( قػػد أشػػارت آلػػ  األ ػػؿ قبػػؿ آعػػبلؿ  بالنقػػؿ لالقلػػب  لأمػػا  اسػػـ ال اعػػؿ)ُمْحلِّ

                                                           

 (.:4( سلرة البقرة  مف اآليا )4)
ميػػػي بػػػف أبػػػي طالػػػب  باحقيػػػؽ ياسػػػيف محمػػػد السػػػلكاس  ط/ دار ( مشػػػيؿ آعػػػراب القػػػربف ل4)

 .4/49دمشؽم  –المأملف للاراث 
 .477  4/476( أمالي ابف الشجري 4)
  4/94( مشػػيؿ آعػػراب القػػربف لميػػي بػػف أبػػي طالػػب  باحقيػػؽ د/ حػػااـ  ػػالا ال ػػامف 5)
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(م )ُمْحيِّطوػػػا( فقػػػد أشػػػارت آلػػػ  األ ػػػؿ ب ػػػد  ػػػيط  النُّسػػػخا الاػػػي ج لػػػت أ ػػػؿ )ُمحِّ
ػػيُط(  فاسػػـ ال اعػػؿ )ُمْحػػيِّطن( آعػػبلؿ   ػػـ ُالقػػ  حريػػا اليػػا   ال  ػػؿ الم ػػارع )ُيحِّ

يطوا(.   عل  الحا   فا ير )ُمحِّ
اعاقاد  أف أ ؿ اليلما باليػا  ال  عف ميي    لنسخا الديالر ال امف ان ي

   لاُب ر ُِّئ ساحا و مف محؿ ِّ النكقد.باللال
ما(انثانث ادلؤخذ

َّ
ه
ُ
 : إعزاب )ك

 (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ)تعاىل: يف قىنه  
اااكي  ِّ  ڌ ڌ ڎ ڎ ) م- ا ػػػال  -لقػػػاؿ فػػػي قللػػػو » قااا  لا اااُشلال،َّ

ذا يانػػػت  (ممػػػالك يُ )م (1)(ڈ ا ظرفوػػػػ« مػػػالك يُ »ن ػػػب علػػػ  الظػػػرؼ بػػػػ )مشػػػلا(  لا 
ػرط   الذيفال امؿ فييا ال  ؿ  ػْلانف ألف  فييػا م نػ  الش  ىل جػلاب ليػا  لىػل شم ش 

  لم لػػوم (مػػا)ألنػػو فػػي  ػػلا  (ا   أ  ػػ)فيػػي احاػػاج آلػػ  جػػلاب  لال ي مػػؿ فييػػا 
اسػػػػـ  (مػػػػا)ل ( ؿ  ُيػػػػ)   لىػػػػل ال امػػػػؿ فػػػػي(قػػػػاُللا)الجػػػػلابم   (2)(ٺ ٺ)

 . اناي  يبلمو.(3)يليو يناقص   لاو ال  ؿ الذ
ا ىػػػذه لنظاارىػػػا اسػػػػمو  (يل مػػػا)فػػػي  (مػػػا)آنػػػو ال يجػػػلز أف ايػػػلف  وأقاااو  

يػـ البػرؽ مشػلا أ ػا  ل ييػؿ  الػذ)اف ألف  الاقدير فييا آذا ج لايػا ناق ػام ناق و 
ا ػػلد علػػ  البػػرؽ  فػػبل  ػػمير آذف فػػي  (فيػػو)ف ألف اليػػا  الاػػي فػػي (فػػي البػػرؽ

ػػلا ي ػػلد علػػ  المل ػػلؿ  ظػػاىرو  ىاىنػػا نيػػرة  (مػػا) ا  لال ػػحيا أف  ا لال مقػػد رو ال  
أ ا  ليـ البػرؽ مشػلا  لقت   مل لفا بالجملا  مقد رة باسـ زماف  فالم ن م يؿُّ 

 فيو.

                                                           

 (.44( سلرة البقرة  مف اآليا )4)
 (.46( سلرة البقرة  مف اآليا )4)
  لباحقيػػؽ السػػلاس 4/94( مشػػيؿ آعػػراب القػػربف لميػػي بػػف أبػػي طالػػب باحقيػػؽ ال ػػامف 4)
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مل ػلفا بالجملػا  فػػبل بػد  أف ي ػػلد علييػا مػػف فػإف قيػؿم فػػإذا يانػت نيػػرة 
   ايا عااد  يما ال بد  أف ي لد عل  المل لؿ عااد مف  لاو.

فػػػػالجلابم أف  الجملػػػػا آذا لق ػػػػت  ػػػػ ا بخبلفيػػػػا آذا لق ػػػػت  ػػػػلاف ألف  
لا م  المل لؿ بمنزلا اسـ م رد  فػبل م نػ  للمل ػلؿ آال  ب ػلاو  للػيس  ال  

 يذلؾ ال   ا م  المل لؼ.
ذا   فال ااد مف الجملا الل  ي ا آل  المل لؼ محذلؼ.  ىذا عرفت  لا 

ىاىنػا   (فيػو)الاقديرم يؿ  لقت أ ػا  ليػـ البػرؽ فيػو مشػلا فيػو  فحػذفت 
ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ) قللػو ا ػال م ما حذفت مف الجملػا المل ػلؼ بيػا فػيي

ېئ ىئ ىئ ىئ ی )فيػو  يمػا قػاؿم  يجػز الاقديرم ال ا    (1)(ۈئ ېئ ېئ

 .(3)«(2)(ی
 قشحانعزض وادلىا

ػػا( الما ػػلا بػػػ  ػػبٌّ علػػ  ماىيػػا )م  اعاػػراُض ابػػفِّ الشػػجري ِّ علػػ  ميػػي   ُمن  
(  فميػػيٌّ يػػذىب آلػػ  أفك )مػػا( اسػػـ نػػاقص   ػػلاو ال  ػػؿ الػػذي يليػػو  لابػػُف  )ُيػػؿ  
ػػاف ألف   ا ناق و الشػػجري ي اػػرض علػػ  يػػلف )مػػا( فػػي )يل مػػا( ىػػذه لنظاارىػػا اسػػمو

 .( ا  ليـ البرؽ مشلا في البرؽيؿ  الذي أ)الاقدير فييا آذا ج لايا ناق ام 
ي(  فػػػاعارض   ػػػا( بم نػػػ  )الكػػػذِّ ف يػػػـ ابػػػُف الشػػػجري مػػػف يػػػبلـ ميػػػي   أفك )م 

؟  لميػيٌّ ن ُسػُو عليو   لال أدري ييؼ  فيـ ابُف الشجري ِّ ىذا ال يـ  مف يػبلـ ميػي  
ـ  الػػذي فيمػػو ابػػُف الشػػجري مػػف يبلمػػو   )اليدايػػا  ياابػػو فػػي قػػاابلو ين ػػي ىػػذا ال يػػ

ػل   (ماػ )ل (آذا) آذا يانػت بم نػ ( مػا ؿك يُ ) لاعلـ أف»غ النيايا(م آل  بلل  يا ا  لْ   
ما جا ني زيد لك يُ م )  اقلؿ(ؿ  يُ ) يا مفا  لْ      فإف يانت عل  لير ذلؾ ف  (ما) م 
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مػػا  يػؿُّ  م )ي ُسػػرُّنِّيلاقػلؿُ (  ؿ  ُيػػػ )بػ (مػػا)   فا ػؿُ (آذا جػا ني زيػػدن م )أي (أيرمنػي
 .(1)«(الذي) ألنيا بم ن  (ؿ   يُ ) مف (ما) فا  ؿ(  ؾيسرُّ 

ػػا( فػػي اآليػػا ليسػػت بم نػػ  )ال ػػذي(  يمػػا  –فيػػبلـُ ميػػي    ػػريان فػػي أفك )م 
نمػػػا ىػػػي -ادكعػػػ  ابػػػُف الشػػػجري عليػػػو  ( فػػػي الركسػػػـ  لا  ف ألنكيػػػا مل ػػػللان بػػػػ )ُيػػػؿ  

ػػػػػػػاُسم بم نػػػػػػػ  )آِّذ ا( آذا يانػػػػػػػت )ُيلكمػػػػػػػا( بم نػػػػػػػ  )آذ ا( فيػػػػػػػي »  لقػػػػػػػد قػػػػػػػاؿ النحك
 .(2)«مل للا
ذ  ا يانػػت )ُيلكمػػا( من ػػلباو علػػ  الظرفيػػا  فيػػي ىنػػا ا يػػد ظػػرؼ الزكمػػافلا 
لىػػل )اللقػػػت(  لمػػا قالػػو ابػػػف الشػػجري يػػنصُّ علػػػ  أفك )مػػا( ىاىنػػا نيػػػرة  قط وػػا

مل لفا بالجملا  مقد رة باسـ زماف  فالم ن م يؿُّ لقت  أ ا  ليـ البػرؽ مشػلا 
 فيو  فالاقدير لاحد عل  يبل اإلعرابيف.

لسػػميُف الحلبػػيُّ بػػيف اإلعػػرابيف فػػي الاقػػدير  لفػػركؽ بينيمػػا فػػي لقػػد سػػلكب ا
ػػا  (  فقػػاؿم  يػػؿ(م ن ْ ػػبن علػػ  الظرفيػػاف ألنيػػا ُأ ػػي ت آلػػ  )مػػا( »)آعػراب )أ   

ػػػػلا(  لقيػػػػؿم )مػػػػا( نيػػػػرةن مل ػػػػلفان   الظرفيػػػػا  لال امػػػػُؿ فييػػػػا جلاُبيػػػػا  لىػػػػل )م ش 
ػػػا  -لم ناىػػػا اللقػػػُت  يػػػؿك لقػػػت  أ ػػػا   ليػػػـ   لال ااػػػُد محػػػذلؼن  اقػػػديُرهم )-أي و

فيػػػػػو(  فأ ػػػػػػا   علػػػػػػ  األلؿ ال محػػػػػػؿك لػػػػػػو ليلنِّػػػػػو  ػػػػػػلاو  لمحلُّػػػػػػو الجػػػػػػرُّ علػػػػػػ  
 .(3)«ال اني

 لبيذا يذىب نقُد ابف الشجري ِّ لميي   ُسدوب  ليطيُر ىبا و.
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هٍِس( ادلؤخذ
ْ
 انزاتع: وسن )ِإت

كي  ِّ  م آبليسم ن ب عل  (1)(ھ ھ): قوله في وقال» ق  لا ُشلال،َّ
 نا  المنقطػػػ   للػػػـ ين ػػػرؼ ألنػػػو أعجمػػيٌّ م رفػػػا. لقػػػاؿ أبػػػل عبيػػػدةم ىػػػل االسػػا

م آذا ياس مف الخير  للين و ال نظير لو في األسما   (س  ل  بْ أ  )مف  عربيٌّ  مشاؽٌّ 
 .(2)لىل م رفا فلـ ين رؼ لذلؾ

لزنػو  فلػػيس ىػذا ب ػػحياف  فػي (ال نظيػر لػػو)آف يػاف يريػػد بقللػوم   قمااُل
  للل  ػػػ رم (يضرِّ ْلػػػآِّ )ال ربي ػػػا  يقػػػلليـ للط لػػػ م  فػػػييػػػر ي  (يػػػؿ ِّ فْ آِّ )ألف  م ػػػاؿ 

ػػػػ(يضرِّ ْحػػػػآِّ ) ػ أن ػػػػؾ لػػػػل سػػػػم يت بػػػػ فػػػػيلال خػػػػبلؼ  ( يارِّ ْطػػػػآِّ )ناـ الط ليػػػػؿم   لللسك
 .ت  فْ ر  لنحله ل   )آِّْلرِّيض( 

ف ياف يريد أنو ال نظيػر لػو  ىػذا الارييػب علػ  ىػذا الم ػاؿ  فيػذلؾ  فػيلا 
لم اؿ  للل ان ـ  الا ريؼ آل  ذلؾ لـ من رد بيذا الارييب عل  ىذا ا)آِّْلرِّيض( 

رؼ  لأبل عبيدة آنما ياف  احب لغا  .(3)«يمان  مف ال  
 انعزض وادلىاقشح

ػون ألبػي ُعبيػدة  يوػا لميػي    آنمػا ىػل ُمل جك لا ان جدًّا أفك ىذا النقد  لػيس ُمل جك
ب لأبل عبيدة آنما ياف  ػاح»يما نصك ابُف الشجري ِّ ن ُسُو  حيث عقكب بقللوم 

  ي نػػيم أنػػو يػػاف علػػ  علػػـ بم ػػاني الم ػػردات الغريبػػا  للػػـ ييػػف علػػ  (4)«لغػػا
 النحل لال رؼ.جي ِّد  بعلـ 

 فيو نظرن مف عدة لجلهم لميي    الجيو النقد مف ابف الشجريل 
م أفك نسػػػبا   يػػػبلـنف ألفك ابػػػف  افييػػػ (أبػػػي ُعبيػػػدة  )آلػػػ   ىػػػذا القػػػلؿ  ميػػػي   ألكالو

للُمشػػػػيؿ  لىػػػػي الملافقػػػػا للنسػػػػخا المطبلعػػػػا  الشػػػػجري ِّ نقػػػػؿ الػػػػنصك مػػػػف نسػػػػخا  
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 ومناقشةً  عرًضا( القرآن إعراب مشكل) يف طالب

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿5688﴾  
  

ػػا النُّسػػ  األخػػرب  ػػلكاس  أمك لىػػي الملافقػػا للنُّسػػخا المطبلعػػا باحقيػػؽ باحقيػػؽ السك
) الػػػديالر ال ػػػامف فأاػػػت النسػػػبا فييػػػا آلػػػ  )أ بػػػي ُعب ْيػػػد 
  لىػػػذه النُّسػػػخا مػػػف (1)

يػا آلػ  بلػلغ )الُمشيِّؿ( ىي األ اف بدليؿ أفك مييًّا نصك علييػا فػي ياابػو )اليدا
م لـ ُي ر ؼف ألنو ال نظير لو في األسما »النيايا( فقاؿم   .(2)«قاؿ أبل ُعب ْيد 

 انيوام بػالرجلع آلػ  )مجػاز القػربف( ألبػي ُعبيػدة م مػر بػف الم نكػ  لػـ أجػد 
ىذا الرأي  فيػو  لبػالرجلع آلػ  ياػاب )الغػريبيف فػي القػربف لالحػديث( ألبػي ُعب يػد  

    م ِّ لمنػػو ُسػػ  اؿ ابػػف عرفػػام اإلبػػبلسم الحيػػرة لاليػػأسقػػ»اليػػرلي لجداػػو يقػػلؿم 
 .(3)«رف ألنو أبلس عف رحما    أي ياس منيا لاحيك (آبليُس )

لىػل عنػده )فِّْ لِّيػؿ( »م نقؿ  مييٌّ في )اليدايا( قلؿ  أبي ُعب ْيد   لقػاؿم  ال وا
يػػػؿ( ( مػػػا ذيػػػره ابػػػُف الشػػػج(4)«أل )آِّْف ِّ ري مػػػف   لعليػػػو فػػػبل ينطبػػػُؽ علػػػ  )فِّْ لِّيػػػؿ 

 أم لا .
م )للينػو ال نظيػر لػو يميػف أف ييػلف راب وام  المق ػلد مػف قػلؿ أبػي ُعبيػد 

(. (5)ال أنو منقط  النظير  في األسما (م أنو نادرن  يبلو    آف ياف لزنو )آِّْف ِّ
ا الن ِّسػػبا آلػػ  )أبػػي ُعب ْيػػد ة( اعامػػادوا علػػ  نقػػؿ  ػػام علػػ  القػػلؿ ب ػػحك خامسو

ػ (6)ال لما  ف آذ آلػ  أبػي ُعبيػدة ال آلػ  ميػي    مػف ابػف الشػجري ِّ  ون عنو  فالنكقد ُمل جك
 ىل مجرُد ناقؿ  لرأيو يما ف ؿ ليُرُه.
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ا( مه قىنه تعاىل: : إعزاب )كاخلامس ادلؤخذ
ً
 فار

 (ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ)
كي  ِّ  ک ک ک ک )م - ا ال  -قللو  فيلقاؿ » ق  لا ُشلال،َّ

  ؿن  ػػػػاف  لم قللػػػػوم )ُي كػػػػاروا( م  ػػػػل (1)(گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ
) ـْ ف شات  ج لا ُو حاالو مف الياؼ لالميـ في )ي ُردُّلن ُي (  لا  ـْ )ي ُردُّلن ُي
(2). 

(ف ألف )ر دك(   ال يجلز أف ييلف قللوم )ُي  اروا( م  لالو  انيوا ل قمُا  ـْ )ي ُردُّلن ُي
بداللػػا أنػػو آذا  فذلػػؾ بػػاب )أعطيػػُت( يم  ػػلليف  يمػػا يقا ػػ يلػػيس ممػػا يقا ػػ
ػػػػػػا(  أل )الػػػػػػد رىـ   قيػػػػػػؿم )أعطيػػػػػػتُ  ْرىمو زيػػػػػػدوا(  قلػػػػػػتم مػػػػػػاذا أعطياػػػػػػو؟ فيقػػػػػػاؿم )دِّ

(  أل نحػل ذلػؾ  للػػل قيػؿم )رددُت زيػدوا(  لػـ اقػػؿم مػاذا ردداػو؟ ػحيا    فبيػػذا ال  
م أف  من لب )رددُت( ا  ليزيد ذلؾ ل لحو يللير الما د   يال  ؿ الما د   ي ابر
ا زيػػػدو  رددتُ )ؿ  يقللػػػؾم يلزمػػػو الا نييػػػر لاالشػػػاقاؽ  لأف ييػػػلف ىػػػل األل   ال ػػػاني
 لػػػـ الزمػػػو ىػػػذه   للػػػل يػػػاف م  ػػػلالو (ارايبوػػػ وُ ردداُػػػ)  ل(اردداػػػو ماشػػػيو )  ل(امسػػػرلرو 

 (  فاجػد فػي المن ػلب ال ػانيا الػد رىـ  زيدو  أعطيتُ ) األشيا ف أال ارب أنؾ اقلؿم
الا ريػػػؼ لالجمػػػلد  لأنػػػو ليػػػر األلؿ   ػػػـ يجػػػلز مػػػ  ىػػػذا أف ييػػػلف المن ػػػلب 

ػػػأعطياُ  الػػػد رىـ  )ا  اقػػػلؿم م ػػػمرو  ىػػػذا البػػػاب ي فػػػيال ػػػان   (آي ػػػاه ؾ  أعطياُػػػ)  ل(وُ ي 
 (اا رايبو زيدو  رددتُ )قللؾم  األل اؼ ال ي ا  منيا ل ؼ لاحد فيلجمي  ىذه 

  لال اقػػػػلؿم (ايبانوػػػػرددايػػػػـ رُ )لنحػػػػله  حاػػػػ  آف  الا ريػػػػؼ لحػػػػده ممانػػػػ   اقػػػػلؿم 
 .(3)«(الرايب   ؾ  ردداُ )  لال (رددايـ الر يباف  )

 قشحانعزض وادلىا

                                                           

 (.:44( سلرة البقرة  مف اآليا )4)
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 .4/79السلاس 
 .479  4/478( أمالي ابف الشجري 4)
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ا بػػيف الم ػػربيف لمػػا جػػلكز  فػػي )ُي كػػاروا( آعػػرابيفم ألليمػػام  لػػـ ييػػف ميػػيٌّ بػػدعو
(  ل انييمػػػػام  أنػػػػو م  ػػػػلؿن  ػػػػاف  لػػػػػ ـْ مػػػػف اليػػػػاؼ لالمػػػػيـ فػػػػي  أنػػػػو حػػػػاؿن )ي ػػػػُردُّلن ُي

(  فقػػد سػػبقو آلػػ  ذلػػؾ أبػػل ج  ػػر النحػػاس ـْ )ي ػػُردُّلن ُي
أبػػل البريػػات    للافقػػو فيػػو(1)

أبل البقا  الُ ْيب ريُّ ل  شجري ِّ الميذ ابف ال (2)األنباري
  .(4)لالمناجب اليمذاني  (3)

آالك أفك ابػػف  الشػػجري ِّ عػػدك اإلعػػراب األلؿ زلكػػاو لقػػ  فييػػا ميػػيٌّ  مناقػػدوا آيػػاُه 
اِّ أفك )ر دك( ليس مما   ب دـ جلاز أف ييلفم )ُي  اروا( م  لالو  انيوا ل (ف بحجك ـْ )ي ُردُّلن ُي

(.يقا ي م  لليف  مرج ِّ  ا آعرابو )حاالو  حو
 مييفليبلـُ ابفِّ الشجري ِّ مردلدن عليو مف لج

ػػػلا علػػػ  أفك )ر دك( مػػػف أف ػػػاؿ الا ػػػيير الاػػػي  (5)ام أفك النحػػػلييفمػػػأللي ن ُّ
ػخػذ  لا  ج ؿ  لاػرؾ  لااك ) ػاا دكب لم  لليف  ي (  للػيس يمػا ر  للىػب  ل ػيك ذ  خِّ
 زعـ ابُف الشجري.

لالسػميُف  (6)أبل حيكػاف  و ابُف الشجري ِّ   ك  و ام أفك اللجو الذي رجكحم انيي
  عنيا في أي ر ملاردىا  لىذا ال ُبدك منو فػي ىػذا ف ألف الحاؿ مساغنو (7)الحلبيُّ 
 المياف.

                                                           

 .4/467( انظرم آعراب القربف للنحاس 4)
 .4/449( انظرم البياف في لريب آعراب القربف 4)
 .4/445( انظرم الابياف في آعراب القربف 4)
 .4/469اب ال ريد في آعراب القربف المجيد ( انظرم اليا5)
  لشػػػرحو البػػػف 84  لالاسػػػييؿ ص4/445( انظػػػرم الابيػػػاف فػػػي آعػػػراب القػػػربف لل يبػػػري 6)

  لال يا 7/54  لالاذييؿ لالايميؿ 4/659  لشرح اليافيا الشافيا 94  4/87مالؾ 
  لشػػػػػػرح شػػػػػػذلر الػػػػػػذىب البػػػػػػف ىشػػػػػػاـ 4/56  لأل ػػػػػػا المسػػػػػػالؾ 4/669المقا ػػػػػػد 

  لالا ػػػػػػريا بم ػػػػػملف الال ػػػػػػيا 94شػػػػػرح الميػػػػػلدي علػػػػػػ  األل يػػػػػا ص  ل 567ص
 .4/45  لشرح األشملني 4/655  لىم  اليلام  4/477

 .4/669( انظرم البحر المحيط 7)
 .4/78( انظرم الدر الم لف 8)
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ػئن  لخ ػاُ  م لػو علػ  ابػفِّ الشػجري ِّ ممػا فظير م ئ  ُمْخطِّ ط ِّ ف ىذا أفك الُمخ 
ُب منو.  ُيا   جك

قانسادس:  ادلؤخذ
ّ
 (ڱ ڱ ڱ): -تعاىل  -قىنه  تٍان متعه

كي  ِّ   (فْ مِّ )م (1)(ڳ ڱ ڱ ڱ)قللوم  يلقاؿ ف» ق  لا ُشلال،َّ
ػدو )  لال يجػلز اللقػؼ علػ  (اارو ُي كػ)  فيجػلز اللقػؼ علػ  (د  س  ح  ) ػب ما ل قان  س    (اح 
دك ي  ِّيرن )  ما ل قا ب يلقيؿم ى دو )لال عل   (اُي  ارو )  لال يلقؼ عل  (ل  س  (اح 

 .(2)ل
بيذا ال  ؿ  يريدلف أف  ال رب  ما ل ؽن  لنحلي يفم ىذا الجارُّ آف  قلؿ ا  قماُل

ػر  )  ل(زيػد   يفػ رلبػتُ )سػماع ذلػؾ مػنيـ  فقػاللام  بو  لاسامر   وُ اْ ل     ل   عػف  يتُ  ِّ
ػػػػػل  )  ل(ر  ْشػػػػػمػػػػػف بِّ  عجبػػػػػتُ )  ل(ج  ػػػػػر     (بخالػػػػػد   مػػػػػررتُ )  ل(ر  ْيػػػػػعلػػػػػ  ب   تُ بْ  ِّ
  للػـ (  علمو لعل  ابنػوا علزيدو  دتُ س  ح  )  ليذلؾ قاللام (آل  محمد   انطلقتُ )ل

ػ وُ اُ دْ س  ح  )يقلللام  ػ)لػـ ي ل قػلا بػو  ( لددتُ )  ليػذلؾ (وِّ نِّػف ابْ مِّ    ف بػت بيػذا أفك (فْ مِّ
ـْ )قللوم  يِّ ْندِّ أ ْنُ سِّ ْف عِّ ػدو )  ال يا ل ػؽ ب (مِّ س  دك )  لال ب (اح   ؽ بمحػذلؼ    للينػو يا لكػ(ل 

ػػح  ػ )ا لػػييػػلف ل ػػ و  دك )ا لم ػػدر   أل ل ػػ و (د  س  ػػح  )قيػػؿم    فيأنػػو(ل  ا مػػف ا ياانوػػدو س 
 .(3)«(ا مف عند أن سيـا ياانو دًّ لُ )  أل (عند أن سيـ

 انعزض وادلىاقشح
أفك فيػػو  (4)(ڱ ڱ ڱ) لايػػُا مػػا ذيػػره الم ربػػلف فػػي قللػػو ا ػػال م

 أقلاالو أرب ام 

                                                           

 (.:44( سلرة البقرة  مف اآليا )4)
  :44  4/449( مشػيؿ آعػراب القػربف لميػي بػف أبػي طالػب  باحقيػؽ د/ حػااـ ال ػامف 4)

 .4/79لباحقيؽ السلاس 
 .:47  4/479( أمالي ابف الشجري 4)
 (.:44( سلرة البقرة  مف اآليا )5)
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ػػػػالقػػػػلُؿ األلكؿم أفك ) ػػػػح  ) ػبػػػػ ما ل قػػػػان  (فْ مِّ   فيجػػػػلز ا( الػػػػذي ىػػػػل م ػػػػدرن دو س 
ػػػدو )  لال يجػػػلز اللقػػػؼ علػػػ  (اارو ُي كػػػ)اللقػػػؼ علػػػ   س  (  لىػػػل القػػػلُؿ الػػػذي ابنكػػػاُه اح 

مييٌّ  للافقو عليو أبل البقا  الُ يبري  
(1). 

دك(  ما ل ِّؽن  القلؿ ال انيم أنكو دُّلام أي بػ )ل  ػفْ  ذلؾ ل  ػي لااِّيـ قِّب ػؿِّ  مِّ  مػف ال ش 
ْف( الا د يُّفِّ  قبؿِّ  ػ -حياه مييٌّ  لقد  (2)البادا ِّ الغايا ل)مِّ  فػي )ُمشػيِّلو(  -ا أي و

اج   لاللاحدي ِّ (3)لىل اخاياُر أبي آسحاؽ الزكجك
لجػلكزُه أبػل البقػا  الُ يبػري    (4)

(5)  
 .(6)لىل األلجُو عف أبي البريات األنباري

ػػْف( بػػػ )يػػردُّلنيـ(  ما ل ِّػػؽُ  أنػػوم القػػلؿ ال الػػث  الػػردُّ  ييػػلفُ م أي للسػػببيا  ل)مِّ
ي اِّيـ اِّْلقااِّيـ مِّفْ  ا -لجلكزُه   (7)لبإللاايـ لجِّ أبل البقا  الُ يبري   - أي و

(8). 
ػػػػدو ) ػلػػػػ  ػػػػ ان  م أنػػػػوالرابػػػػ القػػػػلؿ  س   ليا لكػػػػؽُ  ن ػػػػب   محػػػػؿ ِّ  فػػػػي فيػػػػل  (اح 
ػػػدوام أي  بمحػػػذلؼ   س  ػػػفْ  ياانوػػػا )ح  القػػػلؿ  مػػػف قريػػػبن  لم نػػػاه  (لشػػػيلاِّيـ قِّػػػب ليـ مِّ
 ا عداه.ابنكاُه ابُف الشجري ِّ لأيكده  لأبطؿ  م   لىل القلؿ الذي(9)ال اني

ليف  لكاو لق  فييا مييٌّ  جازموا لقد عدك ابُف الشجري ِّ القلليف األلك قللػوم  أفك ز 
ـْ ) ػػيِّ ْنػػدِّ أ ْنُ سِّ ػػْف عِّ ػػدو )  ال يا ل ػػؽ ب (مِّ س  دك )  لال ب (اح  ليبلُمػػُو ىػػذا قػػد ُأجيػػب  عنػػو   (ل 

 بلجلهم

                                                           

 .4/446( انظرم الابياف في آعراب القربف 4)
 .4/78( انظرم الدر الم لف 4)
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 .4/446( انظرم الابياف في آعراب القربف 9)
 .4/79( انظرم الدر الم لف :)
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ػػػدوا( علػػػ  س   ل ػػػظ فأل الالييػػػد  لجػػػو ألليػػام أفك ا لُّػػػؽ  الجػػػار ِّ بالم ػػػدر )ح 
 ُما بالِّغوػػػػا حسػػػػدوا مأياأييػػػػدوا   (1)(ڱ ڱ ڱ) فػػػػأا  ىػػػػذا  يػػػػحاي الحسػػػػد
 لال شػػػبيا آلػػػ  فيػػػو يسػػػاندلا لػػػـ  ل (2)بػػو ُيػػػحمرلا للػػػـ ن لسػػػيـ  أ ػػػؿ مػػػف منب  وػػا
 .(3)دليؿ

ػف أجػؿ ليػره  بػأف   انييام أنو يميف أف يق  الحسُد مف ن ْ سِّ اإلنساف  لمِّ
لالمجػػػرلر لي بػػػت الحسػػػد األلؿ  لين ػػػي  لػػػو  فجػػػا  الجػػػارُّ  ليزي ِّنػػػو عليػػػو  يب   ػػػو

فػػػي ياابػػػو  ىػػػػ(:48دي )ت ْيػػػب  ليحي ِّػػػد ىػػػذا مػػػا ذيػػػره أبػػػل بيػػػر  الزُّ الحسػػػد اآلخػػػر  
 النحلي الزجاج أف أ حابنا ب ض لحد ني»م قاؿ)طبقات النحلييف لاللغلييف( 

ْدمػػػا   الزمػػػتُ م قػػػاؿ  أبػػػي عػػػف قط ْانػػػي مبلزمػػػاو  الػػػلزير سػػػليماف بػػػف   عبيػػػد خِّ
ده ياف ما عليو آجرااي لعف بِّر ِّه لعف مبردال ال باس  آليػو م ػيتُ   ػـ منػي  ا  ػلك
ػػا  ػػف آال اإلنسػػاف حسػػدُ  يقػػ  ىػػؿم فقػػاؿ يلمو ػػو؟ مِّ  م نػػ  فمػػام قػػاؿ. الم فقلػػتُ  ن سِّ
ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ )م سبحانو   قلؿ

 ا لػـ أف ينبغػيم فقػاؿ ذلػؾ   لجوُ  ما أدرِّ  فلـ ؟(4)(ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ
ده مػا آلػ  بػالرجلع للعداُػو فاعاػذرتُ . عليػؾ   بقيتْ  قد رةي ي أشيا  ىاىنا أفك   ا ػلك
 .مني

 ل - الجػػػلابُ م فقلػػػتُ  عنػػػو لسػػػألني جلابوػػػا  فييػػػا المبػػػر د عػػػف يػػػذير للػػػـ
ػػػف الحسػػػدُ  يقػػػ  أنػػػو -أعلػػػـ  عليػػػو  يب   ػػػو بػػػأف ليػػػره أجػػػؿ لمػػػف اإلنسػػػاف  ن ْ ػػػس مِّ
ل ػػ  -لا ػػال  سػػبحانو-   قػػلؿ فم نػػ   لػػو ليزي ِّنػػو  ي ػػْدخؿ لػػـ الطاا ػػا ذهىػػ أفك  ع 
نما خارج  مف الحسدُ  علييا  لحسف ال اادة  فقامت أن سيـ  عند مِّف شي  ىل لا 
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 ل  فيػػػػػػػو  اآلخػػػػػػػر ال ػػػػػػػرب يػػػػػػػدخؿ لػػػػػػػابل ف(1)(ڱ ڱ ڱ)م يقػػػػػػػاؿ أف
 .(2)«أعلـ

دك( م نػػاهم أنػػو م مػػلؿن  ػػدوا( أل )ل  س   ال يػام أفك ا لػػؽ الجػػار لالمجػػرلر بػػػ )ح 
م مػػػلالو لػػو بطريػػػؽ اإلف ػػػا   فػػإفك القػػػلؿ  بإف ػػػا   لم مػػلؿِّ أحػػػد ال  لػػيف  فيػػػاف
 .(3)عمؿ ال  ؿ آل  م مللو شاا 

دك( مػف  دوا( أل )ل  س  راب يام أنو يميف أف ييلف ا لؽ الجار لالمجرلر بػ )ح 
 .(4)ال الا لُّؽ الل ظي باب الا لُّؽ الم نلي

 مسألا.ابفِّ الشجري ِّ في ىذه ال قاِّ ر  طْ ينجل مييٌّ مف مِّ  الؾ الاخريجاتلب
  :-تعاىل  -انساتع: إعزاب قىنه  ادلؤخذ

 (وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ)و، (ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ )

ااااكي  ِّ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ) مفػػػػي قللػػػػو لقػػػػاؿ» قاااا  لا ااااُشلال،َّ

 فػػي المل ػػ يف فػػي اليػػاؼم (6)(وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ)و ،(5)(ٹ
 ي لملف  ال الذيف قاؿ ذلؾ م ؿ قلالو  أي محذلؼ  لم در ن ت ن ب  مل  
 رفػ  مل ػ  فػي ييلنػا أف ليجػلزم قػاؿ  ػـ قػبليـ  مف لذيفا قاؿ ذلؾ م ؿ لقلالو 
 .يبلمو اناي . (7)الخبر ذلؾ ب د لما االبادا   عل 

                                                           

 (.:44( سلرة البقرة  مف اآليا )4)
 .444  444( طبقات النحلييف لاللغلييف ص4)
 .4/444( انظرم حاشيا محي الديف شي  زاده عل  ا سير البي الي 4)
 .5/445( انظرم حاشيا القلنلي عل  ا سير البي الي 5)
 (.444( سلرة البقرة  مف اآليا )6)
 (.449( سلرة البقرة  مف اآليا )7)
  لباحقيػؽ :4/44( مشيؿ آعراب القربف لميي بف أبي طالب  باحقيؽ د/ حااـ ال ػامف 8)

 .:4/7السلاس 



  أيب بن مكي أعاريب عىل( أماليه) يف الشجري ابن مآخذ
 
 ومناقشةً  عرًضا( القرآن إعراب مشكل) يف طالب

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿5695﴾  
  

 زعػـف يمػا رف وػا المل ػ يف فػي اليػاؼ مل  ُ  ييلف أف يجلز ال  وأقو 
 .عااد الجملا في لليس الجملا  مف عااد آل  احااجت مبادأ قد رايا آذا ألنؾ

ڤ  َوُكللل  ) م(1)قػرأ مػف قػرا ة فػي ياقػػديره ا محػذلفو  ال ااػد   أقػد رم قلػت   فػإف

 يػذلؾ)ل  (ي لمػلف ال الػذيف قالو يذلؾ)م فأقد ر    لعده أي للل(2)(ڤ ڤ
 مػػف يقا ػػيو مػػا آلػػ  ا ػػد ب قػػد (قػػاؿ  ) ألف   ىػػذاف يجػػز لػػـ (قػػبليـ مػػف الػػذيف قالػػو

ْ ؿ  ) مقللو لذلؾ من لبو  ـْ  مِّ  .(3)«بخر من لب آل  يا د ب فبل (ق ْللِّيِّ
 ال رض لالمناقشا

 اليػاؼ مل ػ ُ  ييػلف ما يأخذه ابُف الشجري ِّ علػ  ميػي   ىنػا أنػو جػلكز  أف
رف وػػا  للػػـ يجػػل ِّزه ابػػُف الشػػجري ِّ  بحجػػا  المل ػػ يف مػػف اآلياػػيف المػػذيلرايف فػػي

عااػػد   الجملػػا فػػي للػػيس الجملػػا  مػػف عااػػد آلػػ  احااجػػت أنكنػػا آذا قػػدكرناىا مباػػدأ
ي ل ػُا(لفوافإف قدكرت  ال ااد  محذ ْ ػُؿ ذ لِّػؾ  ق ال ػُو الج  ( ألف   لػـ يُجػْزف   أيم )مِّ  قػد )قػاؿ 

ْ ػؿ   قللػوم لذلػؾ من ػلبو  مػف يقا ػيو مػا آلػ  ا د ب ( )مِّ ـْ  آلػ  يا ػد ب فػبل ق ػْللِّيِّ
 بخر. من لب

 ألف بشػػي ف للػػيس»وم ابػػف الشػػجري ِّ بقللػػ يػػبلـلقػػد ردك ابػػُف ىشػػاـ  علػػ  
) ْ ؿ  (  بو م  لؿن  أل مطلؽن  م  لؿن  حيناذ   )مِّ  م  لؿن  المقدكر لال مير لػ )ي ْ ل ُملف 
( بو  .(4)«لػ )قاؿ 

السػػميف  الحلبػػيك  ػػلكب  آال أفك   لمػػ  نجػػاة ميػػي   مػػف سػػيـ ابػػفِّ الشػػجري ِّ 
 م لجييف مفأف ىذا الرأي فيو نظرن سيموا بخر آل  رأي مييف حيث ذىب آل  

الجميلر   أفك م أحُدىما
ْ ؿ   يأب  (5)   ا.اسمو  الياؼِّ  ج 

                                                           

احػاؼ ف ػبل  449( ىل ابف عامر الشامي. )انظرم الايسير ألبي عمػرل الػداني ص4)   لا 
 (.644  :58البشر للبنكا الدمياطي ص

 (.6:( سلرة النسا   مف اآليا )4)
 .:4/47( أمالي ابف الشجري 4)
 .448( مغني اللبيب ص5)
 .4/4:4  لالدر الم لف 468/:( انظرم البحر المحيط 6)



  أيب بن مكي أعاريب عىل( أماليه) يف الشجري ابن مآخذ
 
 ومناقشةً  عرًضا( القرآن إعراب مشكل) يف طالب

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿5696﴾  
  

ْذؼُ م لال اني لف لالنحليلف المن لبِّ  ال اادِّ  ح  و عل  ين ُّ ْن ِّ م 
(1). 

ػػميف اعارا ػػو األلكؿف أل ػػلكـُ للسك ا فػػي االخايػػار لال ُيس  فك ج ػػؿ  اليػػاؼِّ اسػػمو
لأبػػػػي لالزمخشػػػػري لعبػػػػد القػػػػاىر الجرجػػػػاني  لابػػػػفِّ جن ِّػػػػي ىػػػػل مػػػػذىب األخ ػػػػشِّ 
ُنسػب آلػ  ل   لالنيلي لابفِّ مالؾ  بري لأبي البقا  ال ي لالجزللي ِّ  البريات األنباري

  بؿ بػالي  أبػل ج  ػر بػف م ػا  (2)لي ير  مف النحلييف ابف أبي الربي ال ارسي ِّ ل 
ْ ؿ(  .(3)فحيـ باسميكايا أبدواف ألنيا بم ن  )مِّ

لكـ لو اعارا و ال اني  ألنكو آذايما  فػي ج ػؿ )مِّ ػؿ(  اعاراُ و اأاك  ال ُيس 
إنكػػػػو ال ياػػػػأاك  فػػػػي ج لػػػػو م  ػػػػلالو مطلقوػػػػا  أل م  ػػػػلالو لػػػػػ )ق ػػػػاؿ(  ف لػػػػػ م  ػػػػلالو بػػػػو
) )ي ْ ل ُملف 
(4). 

ابػػػفِّ الشػػػجري ِّ لالسػػػميف الحلبػػػي ِّ فػػػي ىػػػذه  لبػػػذلؾ ينجػػػل ميػػػيٌّ مػػػف سػػػيمي
 المسألا.
 
 
 
 
 

                                                           

 .4/87( انظرم الدر الم لف 4)
  لشػػرح الجمػػؿ ل بػػد 4:4  :4/49( انظػػر مػػذىبيـ جمي وػػا فػػيم سػػر  ػػناعا اإلعػػراب 4)

  4:4   لأسػػػرار ال ربيػػػا ص4/475  لاليشػػػاؼ 494]رسػػػالا[ ص القػػػاىر الجرجػػػاني
  لشػػػػػرح 4/474  لاللبػػػػػاب فػػػػػي علػػػػػؿ البنػػػػػا  لاإلعػػػػػراب 444لالمقدمػػػػػا الجزلليػػػػػا ص
  :8  لالجنػػػػ  الػػػػداني ص:4/49  لال ػػػػ لة ال ػػػػ يا :4/47الاسػػػػييؿ البػػػػف مالػػػػؾ 
  لاألشػػػباه لالنظػػػاار فػػػي النحػػػل :44  لمغنػػػي اللبيػػػب ص4/874لال ػػػيا المقا ػػػد 

 .:49 /5يلطي للس
  لال ػػيا المقا ػػد :8  لالجنػػ  الػػداني ص474  44/474( انظػػرم الاػػذييؿ لالايميػػؿ 4)

4/874. 
 .4/474( انظرم حاشيا الدسلقي عل  مغني اللبيب 5)



  أيب بن مكي أعاريب عىل( أماليه) يف الشجري ابن مآخذ
 
 ومناقشةً  عرًضا( القرآن إعراب مشكل) يف طالب

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿5697﴾  
  

ۈئ ېئ ېئ ىئ ) :-تعاىل  -انثامه: إعزاب قىنه  ادلؤخذ

 (ىئ ىئ

اااكي  ِّ  ۈئ ېئ ېئ ) ملجػػػؿ   عػػػز   قللػػػو فػػػي لقػػػاؿ» قااا  لا اااُشلال،َّ

 أفْ  فػيم م نػ  علػ  ن ػب  مل   في (لارُّ ب  ا   فأ  )م (1)(ىئ ىئ ىئ
ػػا لا رُّ ب ػا   م لقيػػؿ  (فْ أ   ا  اى ػػر  ي  )م اقػػديرهم لقيػػؿ ال  ػػؿ  ا ػػد ب الجػػر   حػػرؼ حػػذؼ فلم 
 .يبلمو اناي . (2)(فْ أ   بلك ا  لِّ )

 ( فْ أ  ) لايرير فاحشف خطأ (فْ أ   بلك ا  لِّ )م الاقدير أف مف حياه ما آفك م لأقلؿُ 
  (ـْ يُ رُّ بِّػػ)م م نػػاه (لارُّ ب ػػا   فأ  )ل ( لارُّ ب ػػا   أفْ  بلك ا  لِّػػ)م فالاقػػدير ب ػػدىا  مػػرادن  (لاابػػرُّ )ل

 .(3)«(ـْ يُ رُّ بِّ  )لِّا بلك م فالاقدير
 انعزض وادلىاقشح

أ ُؿ ىذا النقدِّ اعاماُد ابفِّ الشجري ِّ عل  نسخا  سقيما  مف ُنس  مخطلط 
سػخايف المطبػلعايف باحقيػؽ )الُمشيِّؿ( فيو ىذا النصُّ المنقلد  لبالرجلع آلػ  النُّ 

الديالر/ حااـ ال امف  لباحقيؽ/ ياسػيف محمػد السػلكاس  نجػد الػنكصك يػاآلايم 
(م لقيػػؿ أ ْف(  )ي ر اى ػػا  م اقػػديرهم لقيػػؿ»  ايريػػُر )أ ْف(  للػػيس فػػي الطب اػػيف «)لِّػػا بلك

 يما ذير ابُف الشجري.
ديريف عمػف سػبقله مػف اقػ قدكـ الرأي الم ام د عنده  لنقػؿ   لعليو  فإفك مييًّا

 .(5)لالميدلي  (4)يأبي ج  ر النحاس الم ربيف

                                                           

 (.445( سلرة البقرة  مف اآليا )4)
  لباحقيػؽ 4/444( مشيؿ آعراب القربف لميي بف أبي طالب  باحقيؽ د/ حااـ ال ػامف 4)

(»  لالنصُّ فييمام 8:/4س السلا   للػيس فػي «لقيؿم اقديرهم )ي ر اى ا  أ ْف(  لقيؿم )لِّػا بلك
 الطب ايف )لِّا بلك أ ْف( يما ذير ابُف الشجري.

 .4/484( أمالي ابف الشجري 4)
 .4/498  لم اني القربف للنحاس 4/444( انظرم آعراب القربف للنحاس 5)
 .4/547  لالدر الم لف 4/554بحر المحيط ألبي حياف   لال4/444( انظرم المحرر اللجيز 6)



  أيب بن مكي أعاريب عىل( أماليه) يف الشجري ابن مآخذ
 
 ومناقشةً  عرًضا( القرآن إعراب مشكل) يف طالب

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿5698﴾  
  

فأمكػا »بقللػوم  للاقديريف اللذيف نقليما ميػيٌّ لقد علكؿ أبل البريات األنباري 
لا(  فحذفت )ال(   الن ُب ف ل  اقديرم )لال اج للا   ُعر او أليمانيـ لِّا بلك ا ب رُّ

ف شػػات علػػ  اقػػدير )ي ر اى ػػا  أْف  لا(  أيم لِّي راىػػاِّ  لىػػذا الاقػػديُر أللػػ ف ألفك لا  ا ب ػػرُّ
 .(1)«حذؼ  الم اؼ أي ر في يبلميـ مف حذؼ )ال(

فػػػػي ياابػػػػو  –رحمػػػػو    - محمػػػػد عبػػػػد الخػػػػالؽ ع ػػػػيمالذيػػػػر الشػػػػي  
لا( ىػل اقػدير دراسات ألسللب القػربف اليػريـالمبارؾ ) ( أف اقػدير )ي ر اى ػا  أْف ا ب ػرُّ

لا( ىل اقدير اليلفييف ا بلك الب ري ِّيف  لاقدير )لِّ  ا ب رُّ
(2). 

ف ل ػػدـ انطبػػاؽ  فػػبل م نػػ  آذوا لمػػا ذيػػره ابػػُف الشػػجري ِّ مػػف نقػػد  لػػنص ِّ ميػػي  
 النكقد عليو.

اًًل( انتاسع: ادلؤخذ
َ
 وجه انىصة يف )رِج

كي  ِّ  ير ُه  أ ىمؿ   لمم ا» ق  لا ُشلال،َّ دوا  ذاؾ ي  ؿ للـ ذِّ  خ  ِّػي   للينو ما م ِّ
 فػػػػي الن ػػػػب لجػػػػوُ م محػػػػذلؼ عاملػػػػو ألف   اإلعػػػػرابف ُمْشػػػػيِّؿِّ  فمػػػػ لىػػػػل عليػػػػو 
) ( أف فيػػػو   لالقػػػلؿ(3)(ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ) مقللػػػو مػػػف )ف رِّجػػػاالو  )ف رِّجػػػاالو
نمػػا  (ؿ  ُجػػر  ) بجمػ  لػػيس ىاىنػا ػػر  ) جمػػ  ىػل لا  ػػػ )يػ  (ؿ  اجِّ ػػ)ل (ب  احِّ      (اب  ح   ِّ
 لقد  (ار  ج  اِّ )ل (ر  اجِّ ا  )ل  (اـ  ي  قِّ )ل (ـ  ااِّ ق  )ل  (اـ  ي  نِّ )ل (ـ  ااِّ ن  )ل  (اـ  ي   ِّ )ل (ـ  ااِّ    )ل
ػ)م قػاللا يمػا  (ؿْجػر  )م جم ػو فػي قاللا  جمػ  لليلنػو  (بْيػر  )ل (رْجػا  )ل (بحْ   
ػػػر  ) ػػػف  )م باقػػػدير الحػػػاؿ  علػػػ  وُ لانا ػػػابُ   (ب  ايِّػػػر  ) جمػػػ  عليػػػو عطػػػؼ (ؿ  اجِّ  لالُّ   
ڀ )م قاؿ  ـ  (4)(ٱ ٻ ٻ)م قللو ال  ؿ ىذا عل  لدؿك   (االو ج  رِّ 

لُّلا (5)(ڀ  . الر يااب عل  ألاالو رِّج   ف   

                                                           

 .4/466( البياف في لريب آعراب القربف 4)
 .696  695/:( انظرم دراسات ألسللب القربف  للشي  محمد عبد الخالؽ ع يما 4)
 (.:44( سلرة البقرة  مف اآليا )4)
 (.449( سلرة البقرة  مف اآليا )5)
 .(:44( سلرة البقرة  مف اآليا )6)



  أيب بن مكي أعاريب عىل( أماليه) يف الشجري ابن مآخذ
 
 ومناقشةً  عرًضا( القرآن إعراب مشكل) يف طالب

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿5699﴾  
  

 مقمياا بف عمرل قلؿ الجم  ىذا شلاىد لمف
 (1)اال  ج  الرّ   ان  م   س  ار  و  الف   يم  ت   و            ال  ج  الرّ   ام  ه   ع  اط  و  الق   وس  ك  ن  و  

«(ؿ  اجِّ ر  ) جم م لال انيا  (ؿ  جُ ر  ) جم م األلل  (جاؿُ الر ِّ )
(2). 

 انعزض وادلىاقشح
( فػػػي ادكعػػػ  ابػػػُف الشػػػجري ِّ فػػػ ػػػاالو ي ىػػػذه المسػػػألا آىمػػػاؿ  ميػػػي   آعػػػراب  )رِّج 

ـك  ػػركح بػػأفك )ُمْشػػيِّلِّوِّ(  لأنػػو أىملػػو لخ ػػا  لجيػػو عليػػوف ألفك  عامل ػػُو محػػذلؼ   ػػ
 ن ب ُو عل  الحاؿ.

ـُ ميػػي   بػػإعراب اليلمػػا ؼ    للػػـ اْخػػلحقيقايػػا للػػاب عػػف ابػػفِّ الشػػجري ِّ علػػ
يػػا فػػي ياابػػو )اليدايػػا آلػػ  بلػػلغ ا عرابحقيقايػػا ل عليػػو يمػػا ادكعػػ   لأنػػو قػػد ذيػػر 

ػػػو  علػػػ  ن ػػػبيمام (3)(ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ) مقللػػػو»م فيػػػو النيايػػػا(  لن ُّ
ػػف  م لالم نػػ   الحػػاؿ ػػر  ) جمػػ ُ  (جػػاؿُ الر ِّ )ل  الحػػاؿ ىػػذا فػػي لالُّ    م لالم نػػ   (ؿ  اجِّ
«ب  ايِّ ر   جم ُ  لىل يبانوا رُ  أل  أرجليـ عل  شاةو مُ  أي مفرجاالو 

(4). 
شجري ِّ  آالك أنو خ ي عل  ابف الشجري ِّ أفك مييًّا لىذا عيُف ما ذيرُه ابُف ال

ا النحل علؿ مف ذير في مقدما يااب )اليدايا( أنو سيقدـ فيو نبذوا  مػف للام و
 ياابوػا أفػرد قػد ألنػو فالياػاب يطلؿ لابل ب د فيما ذلؾ ذير سيخ ؼ  ـ اإلعراب 
لػػػف    فمػػػا سػػػيذيره فػػػي )اليدايػػػا((5)خا ػػػا اإلعػػػراب مشػػػيؿ شػػػرح فػػػي مخا ػػػروا

ُذ.  يذيره في )الُمْشيِّؿ(  لىا ىل ذا ىنا قد ف ؿ  فبل ُيبلـ لال ُيحاخ 
لبػػذلؾ يػػذىب نقػػُد ابػػفِّ الشػػجري ِّ ىبػػا و  لي ػػيُ  ُسػػدوب  بػػؿ ليحاخػػذ علػػ  

 بما ياب  مييٌّ  ما داـ قد ن ر  يناناو لا قُّب زالاِّو  لاابُّ  ىنااو. عدـ م رفاو
                                                           

(  لالقلاطػ م السػيلؼ :44( البيت مف الماقػارب  ل مػرل بػف قمياػا  لىػل فػي )ديلانػو ص4)
ـُم الرحلس.  الملا ي  لاليا

 .4/484( أمالي ابف الشجري 4)
 (.:44( سلرة البقرة  مف اآليا )4)
 .4/945( اليدايا آل  بللغ النيايا 5)
 .4/84( اليدايا آل  بللغ النيايا 6)
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 (ى ائ ائ)انعاشز: إعزاب قىنه:  ادلؤخذ
كي  ِّ ق  ل ې ې ې ې ) م- ا ػال  -قللػو  يلقاؿ فػ» ا ُشلال،َّ

مل   ن ب  ن ت لم در محػذلؼ   يم الياؼ ف(1)(ى ى ائ ائ
 . ىذا مناي  يبلمو.(2)ي يالذاقديرهم آبطاالو 

بغيػػر  ػػبلايا  يمػػا لقػػؼ علػػ  علػػ  المل ػػلالت  لمػػف عاداػػو أف يقػػؼ  
 .(3)أفْ    ليراىا  أفْ  قللوم لابلك  يف« أف»

 طػػػاالو بْ آِّ ) مهُ لم ػػػدر محػػػذلؼ  اقػػػديرُ  ن ػػػتن  اليػػػاؼ   آفك  قولااا  ل،وأقاااو ل ااا
ػػ دن ْ ػػفيػػو بُ  م آنػػو قػػلؿن (ؽُ ن ِّػػيُ  يذيالكػػ   لال ف  يْ ب  ػػ حػػدث   ظػػاىره اشػػبيوُ  ف ألفك ؼن لا سُّ

 يالػذ آن ػاؽِّ  طػاؿِّ بْ  يإِّ طػاالو بْ آِّ ) ميب ػد حػذؼ الم ػدر  أ يفِّ ف  ذْ باقدير ح   ي ا  آالك 
 .(وُ مال   ؽُ ن ِّ يُ 

ُللا) يمف اللال ف ا عل  الحاؿِّ ن بو  الياؼِّ  مل  ُ  أف ييلف   لاللجوُ   ( اُْبطِّ
 فيػذا قػلؿن  ( اسِّ النكػ ا   ا ػرِّ  وُ مال ػ ؽُ  ِّ نْ يُ  يذِّ الك  ييف  بِّ شْ مُ  ـْ يُ قااِّ د  لا    لُ طِّ بْ  اُ ال  )م فالاقديرُ 

 .(4)«ال حذؼ فيو  لالاشبيو فيو اشبيو عيف ب يف
 انعزض وادلىاقشح
قػػلؿ ميػػي   ىنػػا ىػػل قػػلُؿ أبػػي ج  ػػر  النحػػاس
  لقػػد اناقػػده ابػػُف الشػػجري ِّ (5)

 بأفك فيو ُب دوا لا سُّ وا مف جيايفم 
 .ف  يْ ب    حدث   ظاىره اشبيوُ الجيا األلل م  أفك 

                                                           

 (.475ف اآليا )( سلرة البقرة  م4)
  لباحقيػؽ :4/44( مشيؿ آعراب القربف لميي بف أبي طالب  باحقيؽ د/ حااـ ال ػامف 4)

 .4/444السلاس 
 ( مرك الحديُث عف ىذه المسألا في )النكقد ال امف(.4)
 .4/484( أمالي ابف الشجري 5)
 .4/445( انظرم آعراب القربف للنحاس 6)
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ػال ي ا  آالك لالجيا ال انيام أنو   يمب ػد حػذؼ الم ػدر  أ يفِّ ف  ذْ  باقػدير ح 
 (.وُ مال   ؽُ ن ِّ يُ  يالذ آن اؽِّ  طاؿِّ بْ  يإِّ طاالو بْ آِّ )

فػذير فػي الجيػا ال اشػرة مػف   يػو ابػُف ىشػاـ األن ػاريلىذا النكقػُد لافقػو ف
 علػػػ  يخػػػرج أف»جيايػػػام  مػػػف الم ػػػرب علػػػ  االعاػػػراض يػػػدخؿ الاػػػي الجيػػػات
 .(1)«مقاض   لغير الظاىر خبلؼ عل  أل األ ؿ خبلؼ

(ف ألنيمػا قػد يجام ػاف  ػبلؼِّ األْ ػؿِّ ُـّ مػف )خِّ لقللوم )خػبلؼ الظػاىر( أعػ
ال ػاني فيمػا آذا احامػؿ اليػبلـ آعػػرابيف  فيمػا آذا خػرج اليػبلـ علػ  حػذؼ   لين ػػرد

 .(2)لياف أحدىما ال دليؿ عليو  فيل خبلُؼ الظاىر
 يقػػػد رم أف يلزمػػػو ػػػـ م كػػػؿ  ابػػػُف ىشػػػاـ  بقػػػلؿ ميػػػي   محػػػؿ ِّ النكقػػػد  لذيػػػر أنػػػو 

( م نوػػػ   فػػػبل ي ػػػاُّ أف (3)(ؽُ ن ِّػػػيُ  يالػػػذ آن ػػػاؽِّ  طػػػاؿِّ بْ  يإِّ طػػػاالو بْ آِّ ) ْبط ػػػاؿ  ف ألفك )اإلِّ
بكو با ( ُيش  ْبطػاؿ  ف فلذا قد ر مدخلؿ اليػاؼ )آِّْبط ػاؿ(  لقػد ر )آِّْن  ػاؽ(ف ألفك )اإلِّ لذكاتِّ

نما يا لكُؽ باألف اؿِّ  حيـن ال يا لكُؽ بالذكلاتِّ  لا 
(4). 

ي( ييلف  ـك عقكب  ابُف ىشاـ  بأفك اللجو  أف  ال  ) أيم اللال  مف حاالو  )ي الكذِّ
 .(5)فيو حذؼ ال اللجو فيذا (ؽُ  ِّ نْ يُ  يذِّ الك  ييف  بِّ شْ مُ  ـْ يُ قااِّ د  لا    لُ طِّ بْ اُ 

نكما ياف اإلعراُب فيو ىل اللجوف ألنو ال حذؼ  في اليبلـ عليوف آْذ ىػل  لا 
 .(6)األ ؿُ 

.  ليبلـُ ابفِّ ىشاـ  يلُّو ىل عيُف ما قالو ابُف الشجري ِّ
ػػػلُػػطِّ بْ  اُ ال  آالك أفك ابػػف  الشػػػجري ِّ ذيػػر  أفك الاشػػػبيو فػػػي )  ييف  بِّ ْشػػػمُ  ـْ يُ قااِّ د  لا   

لليس يما قاؿف ألفك الاشبيو ىنا   اشبيو عيف ب يف( اسِّ النك  ا   ا  رِّ  وُ مال   ؽُ  ِّ نْ يُ  يذِّ الك 
                                                           

 .894( مغني اللبيب ص4)
 .4/445حاشيا الدسلقي عل  مغني اللبيب ( انظرم 4)
 .894( انظرم مغني اللبيب ص4)
 .4/445( انظرم حاشيا الدسلقي عل  مغني اللبيب 5)
 .894( انظرم مغني اللبيب ص6)
 .4/445( انظرم حاشيا الدسلقي عل  مغني اللبيب 7)
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ؽ  الذي يمػفُّ  ُر المحمف  الما د ِّ ل ِّ ام يليٌّ  آذ ىل اشبيو  لرة  ب لرة  فاآليُا ُا  
لجػو بما ا دكؽ  بو عل  الخلؽ فيحذييـ ب لرة المنافؽ الذي ُين ػُؽ مال ػُو ريػا و  ل 

الشػػبو بينيمػػام ُبطػػبلف األجػػر فػػي ىػػاايف ال ػػلرايف  فالاشػػبيو ىنػػا اشػػبيو ىياػػا  
بيياا   أل  لرة  ب لرة   للػيس اشػبيو عػيف  ب ػيف  يمػا ذيػر ابػُف الشػجريف للػذا 

ميػػي    للػػـ يأخػػذ ىػػذا  يػػبلِـّ  أخػػذ ابػػف ىشػػاـ  يػػبلـ  ابػػف  الشػػجري ف قكػػب  بػػو علػػ 
 ألفك فيو نظروا. المقط   األخير  مف يبلـ ابفِّ الشجري ِّ 

 لُيجافيػػو  اإلعػػراب لالاقػػدير فييػػلف الحػػؽُّ ىنػػا مػػ  ابػػفِّ الشػػجري ِّ مػػف لجػػوِّ 
 مف لجو ال يؼ الاشبيو.

 (   ٿ ٿ ٿ)احلادي عشز: إعزاب قىنه:  ادلؤخذ
كي  ِّ   -قللػو  يسلرة بؿ عمرافم أنػو قػاؿ فػ ياو فالك لمف ز  » ق  لا ُشلال،َّ

علػػػػ  الن  ػػػػت   ػػػػ  ن ػػػػب  مل  يم اليػػػػاؼ فػػػػ(1)(ٿ ٿ ٿ) م- ا ػػػػال 
. (فرعػػػلف   بؿِّ  ا يي ػػػرِّ ي ػػرو  ت ال ػػػربُ ر    ػػي  )لم ػػدر محػػػذلؼ  اقػػديره عنػػػد ال ػػػر ا م 

لا لالمل لؿ فىذا القلؿ آبياـن  يقاؿم لف  . (2)للا رقا بيف ال  
يف  ) لا  يىذا القلؿ قد دخلت ف يالياؼ ف أفك  مأراد ٱ )مف قللػوم  (الكذِّ

(ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ
(3)  

حيػث  بِّ رِّ ْ ػاف اللاجػب علػ  ىػذا المُ   ليػ(ي   ػُرلا)فب دت مف النا ب ليػا  لىػل 
 منػػاؼ   قػػلؿ ال ػػر ا   أف ي امػػد علػػ  قػػلؿ ليػػره  لال يقا ػػر علػػ  ذيػػر قػػلؿ   أنيػر  

 لقياس ال ربي ا.
ػػاجم  يػػذا   بؿ فرعػػلف يشػػأفِّ  ييػػدأب بؿ فرعػػلفم أ)قػػاؿ أبػػل آسػػحاؽ الز ج 

ام آذا اجايػػدت  لمل ػػ  لبوػػ ُ ا لدُ بوػػا لدأْ بوػػدأ   قػػاؿ أىػػؿ اللغػػا. ليقػػاؿم دأبػػت أدأب

                                                           

 (.44( سلرة بؿ عمراف  مف اآليا )4)
  لباحقيػؽ 4/464الب  باحقيؽ د/ حااـ ال ػامف ( مشيؿ آعراب القربف لميي بف أبي ط4)

 .4/448السلاس 
 (.44( سلرة بؿ عمراف  اآليا )4)
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بؿ  ىػػػػحال  يػػػػدأبِّ  الم نػػػػ م دأبُ  .مل ػػػػ  خبػػػػر اباػػػػدا  ي ف ألنيػػػػا فػػػػاليػػػاؼ رفػػػػ
  ي ِّ ي ػػػػرىـ لاظػػػػاىرىـ علػػػػ  النبػػػػ ياجايػػػػادىـ فػػػػ يفرعػػػػلف لالػػػػذيف مػػػػف قػػػػبليـ  أ

 ي رىـ لاظاىرىـ عل  ملس . يياجاياد بؿ فرعلف ف
 يألف  ي ػرلا فػ (فلارُ ي  ػػ )بػ مل ػ  ن ػب   يلال ي لا أف ايلف الياؼ فػ

ا بؿ فرعلفف ألف  الياؼ خارج رِّ  ْ الذيف ي رلا ييُ    فبل ي لام آفك (الذيف) لا 
لا  فبل ي مؿ فييا ما ف لا يمف ال   اج.(1)(ال    . اناي  يبلـ الز ج 

 و بل ظو.ا ف ألنو حي  يبلم  يااب ال رك  يف نظر فم   منو قلؿُ  لىذا القلؿُ 
ػان بف عيس  يُّ لقاؿ عل الايػذيب  ييػدأب بؿ فرعػلفم ي ػادايـ فػ)م يُّ الر م 

عقػاب    ي ر  لقيؿم شأنيـ يشأف بؿ فرعلف فالي يبالحؽ   لقيؿم ي ادايـ ف
فرعلف  يا  ؿ بمحذلؼ  اقديرهم عبادايـ يدأب بؿ  (ي د ْأبِّ ) يآي اىـ  لالياؼ ف

فييػػا مل ػ  خبػر االباػػدا   لال يجػلز أف ي مػؿ  يفمل ػ  اليػاؼ رفػ ف ألنيػػا فػ
يف  )ف ألف   ػػلا (ي   ػػُرلا) ػػ . لىػػذا اليػػبلـُ (قػػد انقط ػػت بػػالخبر (الكػػذِّ ػػ ا يػػبلـُ أي و ف م 

 .(2)«يااب ال را  يف نظر  
 انعزض وادلىاقشح

لكػػاو مػػا أخػػذه ابػػُف الشػػجري ِّ ىنػػا علػػ  ميػػي     عليػػو يجػػبُ يػػاف أنػػو  ملعػػدكُه ز 
   ذيػػر قػػلؿ  أف ي امػػد علػػ  قػػلؿ ليػػره  لال يقا ػػر علػػ ال ػػر ا  قػػلؿ   حيػػث أنيػػر  

   ـ ساؽ  ابُف الشجري قلليف للزجاج لالرُّماني ُيخال اف رأي لقياس ال ربي ا مناؼ  
  ال را  لي ُردكافِّ عليو.
لكػاو الشػجري ِّ  عػدك ابػفُ لال أدري ييؼ  ياريكػث     ليػاف مػف المميػف أف؟ىػذه ز 

ػاو لأفك مييًّػا ذيػر  فػي أي ػر مػياأمكؿ يػبلـ  ميػي   ل  في الُحيـ ف مل ػ   مػرك   خا ك
 علػػػ  ىػػػذا المل ػػػ  اقػػػدير  الن ػػػت للم ػػػدر المحػػػذلؼ  فقػػػاؿ فػػػي قللػػػو ا ػػػال م
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اليػػػػاؼ فػػػػي مل ػػػػ  ن ػػػػب ن ػػػػت لم ػػػػدر » ملل(1)(ھ ھ ے ے ۓ ۓ)
 .(2)«(ا م ؿ ما بمف الس يا قاللا أاحمف آيمانو ) ممحذلؼ اقديره

ػػر  )» مل(3)(ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ)لقػػاؿ فػػي قللػػو ا ػػال م   ن ػػتن  (ادو ل 
«(ادو ل   ر  أيبلو ) مهلم در محذلؼ اقدير 

(4). 
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ) لقػػػاؿ فػػػي قللػػػو ا ػػػال م

 سػحاالو ) مالياؼ في مل   ن ب ن ت لم در محػذلؼ اقػديره»م (5)(ڍ ڍ 
ل  آل  لير ذلؾ مما قاؿ.(6)«(يما

  ) ػػا علػػ  ىػػذه الاقػػديرات  ييػػلف اقػػديُر ميػػي   ىنػػام )د أ ُبػػلا د أبوػػا ي ػػد ْأبِّ لقياسو
  ـ ذير  رأي  ال ركا  لاناقد ُه.فيذا مذىُبُو في الاقدير  

للـ ييف مييٌّ جاىبلو بالؾ الاقديرات الاي ذيرىا ابُف الشػجري ِّ  للينػو لمػا 
ذيرىػػا فػػي ياػػاب )اليدايػػا( لػػـ ُيػػرِّْد آعادايػػا فػػي )الُمْشػػيِّؿ( الػػذي ىػػل قػػااـن علػػ  

( أي بؿِّ  )ي ػد ْأبِّ م قللو»االخا ار  فاراه في )اليدايا( يقلؿم  ػْلف   ايـ ي ػادم فِّْرع 
 ايذيبم أي لالي ر  الايذيب في يُسنكاِّيـم يشأنيـ  لقيؿ لقيؿم ي ن يـ لقيؿم
 .(7)«ال ادةم لالدأب يسنايـ  لسنايـ ي ن يـ  ل ن يـ ىحال   يايذيب ىحال 

 فلػيس»لقد نبكو مييٌّ في مقدما ياابو )الُمْشيِّؿ( عل  منيجو فيػو  فقػاؿم 
 فيما ملجلدن  قياُسوُ  أل من لصن  لىل آال ُمْشيؿ   آعرابُ  لجؿك  عزك    يااب في

                                                           

 (.44( سلرة البقرة  مف اآليا )4)
 .:4/8( مشيؿ آعراب القربف  باحقيؽ ال امف 4)
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 للمػا أفيػـ  اخا ػاروا ذيػره اريػت ممػا منػو أسيؿ ىل لما ياف ف يِّم وُ  فم ف ذيراو 
 .(1)«لأعلـ أب ر نظيره ذيرنا مما نذيره لـ

لكؼ للمبادايف  فقاؿم  ر ُِّح بأفك يااب ُو ىذا لـ ُيح   ىذا ياابنا أحلؼ للـ» ـ ُي  
 لالم ػاؼ لالم  ػلؿ  لال اعػؿ لالمخ ػلض  الخافض آال لالنح مف ي لـ ال لمف

 طرفوػػا شػػدا لمػػف ألك نػػاه آنمػػا ليػػذاف أشػػباه فػػي لالمن ػػلت لالن ػػت آليػػو  لالم ػػاؼ
 .(2)«أ للو مف بطرؼ لا لؽ  علاملو مف لجمبلو  ظلاىره لعلـ منو 

فاخا ر في ىذا المل   اعامادوا عل  ح لر ذىف قاراػو آلػ  مػا نبكيػو 
لعلػػ  مػػا م ػػ  مػػف أم ػػاؿِّ ىػػذا الاقػػدير   ػػـ نػػصك علػػ  رأي ال ػػرا   آليػػو سػػل وا 

 لُينب ِّو القارئ  عل  خطاو.
فمػػا ذنػػُب ميػػي   آذوا فػػي عػػدـ م رفػػا ابػػفِّ الشػػجري ِّ منيجػػو فػػي )الُمشػػيِّؿ( 

 لُيل ؽ  الؾ الاُّيما بو؟!  
 (ٱ ٻ ٻ ٻ)انثاوً عشز: إعزاب قىنه:  ادلؤخذ

اكي  ِّ  ٱ ٻ ٻ )   مػف قللػوم(ـلْ الي ػ)ن ػب  يلقػاؿ فػ» ق  لا اُشلال،َّ

ُرُيـُ )  ب من ػػلبن  (ـ  لْ ي ػػ)م (3)(ٻ ٻ پ پ پ پ ػػذ ِّ يـ   م ليحػػذ رُ يأ ( ُيح 
 لقاؿم ليجلز أف ييلف ال امؿ فيو ف بلو   يلـ اجد   ـ قاؿم لفيو نظرن  يف ون س  

يرُ )فيو  اجد  ليجلز أف ييلف ال امؿُ  يلـ   لاذير يا محمدُ  ميا  أم مرو   ( اْلم  ِّ
يرن )فيػػػو  يػػػلـ اجػػػد  ليجػػػلز أف ييػػػلف ال امػػػؿُ  يليػػػو الم ػػػير فػػػم لا  يأ  يم  أ(ق ػػػدِّ

 . اناي  يبلمو.(4)يـل اجد يف قديرن 

                                                           

 .4/75( مشيؿ آعراب القربف  باحقيؽ ال امف 4)
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ُرُيـُ )آنػػػو ال يجػػػلز أف ييػػػلف ال امػػػؿ فيػػػو  وأقاااو   ػػػذ ِّ احػػػذير    ف ألف  (ُيح 
 بو  يما ياف الد نيا دلف اآلخرة  لال ي ا  أف ييلف م  لالو  يلل باد آنما ييلف ف

 لقللوم، (2)(ى ائ ائ)  لقللوم ل(1)(ٺ ٿ ٿ) لومقل  ييذلؾ ف

  .(3)(ٱ ٻ ٻ)

نمػػػا لػػػـ يجػػػز أف ييػػػلف  اف ألف  اإلنػػػذار ال ىػػػذه اآليػػػات ظرفوػػػ يفػػػ (ـلْ الي ػػػ)لا 
ػػػ) ػػػب اليػػػلـ فػػػييف  انا ػػػاب فانا  يػػػـل القيامػػػا يييػػػلف فػػػ  قللػػػوم يفػػػ (اعقاال ك

  .(4)(ٹ ڤ ڤ)

نمػػا لػػـ ي ػػا  أف ييػػلف  ػػ)قللػػوم  يفػػ (لـالي ػػ)لا   بػػوف ألف  م  ػػلالو  (دُ ي ػػْلـ  ا جِّ
ب آلػػػػ  مػػػػا يقا ػػػػيو مػػػػف قػػػػد ا ػػػػد   (5)(ٹ ٹ ٹ) ال  ػػػػؿ مػػػػف قللػػػػوم

 .الم  لؿ بو
ػيرُ )لال يجلز أف ي مؿ فيو الم در الػذب ىػل    لال لل  ػؿ بينيمػا (اْلم  ِّ

يرن )ا ي مؿ فيو أي و  ف ألف  قدرة   عل  األشيا  يل يػا ال اخػاص  بزمػاف دلف (ق دِّ
 .زماف 

ف شات قد رتم   (ْر يُ اذْ )ىل  يلم مر الذأف ي مؿ فيو ا يفبق احذرلا )لا 
اقػػػػديرم  يباو ن ػػػػب الم  ػػػلؿ بػػػو  يمػػػا ن ػػػباو فػػػ  فن ػػػ(يػػػلـ اجػػػد يػػػؿ  ن ػػػس

 .(6)«  عل  ذلؾ(ْر يُ اذْ )
 انعزض وادلىاقشح

. ؽُّ اأييد  ؽُّ ا نيد  لشِّ قكافم شِّ  يبلـُ ابفِّ الشجري ىنا لو شِّ

                                                           

 (.49( سلرة لافر  مف اآليا )4)
 (.46( سلرة لافر  مف اآليا )4)
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   فمنح رن في اآلايما نيده يبلـ  ميي   أمكا 
م أ (  ال عل  الظرفيكا  لال  يرفُض ابُف الشجري ِّ لكالو ـْ ُرُي ذ ِّ ن ب )ي ْلـ( بػ )ُيح 

 عل  الم  لليا  لعلكؿ  لرأيو بما قاؿ.
(ف لل  ؿ  انيوام ال  يُر( في )ي ْلـ  ُز أف ي مؿ  الم د ُر الذي ىل )الم  ِّ ل ِّ ُيج 

 بينيما.
ُز  ػػػل ِّ ػػػا  - ال وػػػام  ال ُيج  (  –أي و يرن ألف  قػػػدرة   فػػػي )ي ػػػْلـ(ف أف ي مػػػؿ )ق ػػػدِّ

 .عل  األشيا  يل يا ال اخاص  بزماف دلف زماف 
 .ىذا ما يأخذه ابُف الشجري ِّ عل  ميي   في ىذه المسألا

.أمكا اأييُده لول     ف ي اقدير ن ب )ي ْلـ( ب  ؿ  محذلؼ 
لىنػػا ُأطيػػؿ  النظػػر  فػػي يػػبلِـّ ميػػي   لابػػفِّ الشػػجري ِّ أل ػػ   يػػدي علػػ  الػػؾ 

لاي لق  فييا مييٌّ فبل يق  ب ػري علػ  شػي    لال أرب آالك أفك ا نيػد ابػفِّ الزكلاِّ ا
 الشجري ِّ مردلدن عليو باآلايم

( ما ىػل آال ايػرارن  ـْ ُرُي ذ ِّ م رفُض ابفِّ الشجري ِّ ن ب )ي ْلـ( بػ )ُيح   لػرأيألكالو
نمػػا    للػػـ ي ُقػػْؿ بػػوف ألفك مييًّػػا لػػـ ُي جبػػو ىػػذا اإلعػػرابلا ليػػؿن لػػو ميػػي    القكػػؼ  لا 

) فِّيػػوِّ ن ظ ػػرن دلنػػو م ل ِّقوػػا عليػػو بقللػػوم )ل 
يُّػػرن   (1) أيم ا ػػر دُّدن لا ح 

ن ػػـ يػػاف علػػ    (2)
 فػي الاحػذير ف ألف- (3)يمػا نػصك ابػُف ىشػاـ   - ميي   أف يجـز بخطػأ ىػذا الػرأي

ػروا يػلـ القيامػا  اآلخرة في ال الدنيا   لاليلـ الػذي اجػد يػؿُّ ن ػس  مػا عملاػو ُمح  
 .(4)األمُر اللاقُ  في الدنيا ظرفو يلـ القياما؟ فييؼ  ييلفُ 

ا الؾ الدعلب ليـ  .(5)لينكو أجيُب عنو بأفك المراد  لقت ظيلر  حك
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 .4/444( انظرم حاشيا الدسلقي عل  مغني اللبيب 4)
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مييًّػػا للالقُّػػؼِّ دلف ىػػذا الػػرأي  لنحػػ  بػػو نحػػل  دفػػ   ُربكمػػا ىػػذا ىػػل الػػذي ف
يُّر.  الاردُّدِّ لالاكح 

ػػو  نقػػد ُه  ػػاجألىػػذا ليػػاف علػػ  ابػػفِّ الشػػجري ِّ أف ُيل ج ِّ لأبػػي  بػػي آسػػحاؽ الزكجك
اس   .ىذا الرأي  احب ا ماف ألنيج  ر النحك
ػاجُ  قاؿ ٹ ٹ ) مبقللػو (1)(ٱ ٻ ٻ ٻ) ملن ػب»م الزكجك

 ييػػلف أف ليجػػلز  (اليػػلـ ذلػػؾ فػػي ن سػػو اّللك  ليحػػذريـ) مقػػاؿ يأنػػوم (2)(ٹ
لػػػػ م )قللػػػػو علػػػػ  ن ػػػػب ػػػػي اّللكِّ  لِّا  ػػػػدُ  ي ػػػػْلـ   رُ اْلم  ِّ (  ُيػػػػؿ ا جِّ  األلؿ لالقػػػػلؿ ن ْ ػػػػس 
 .(3)«أجلد

ػػاُسم  ػػُد ُيػػؿُّ ) باقػػديرم ن ػػب )ي ػػْلـ (»لقػػاؿ النكحك ػػُو ي ػػْلـ  ا جِّ ـُ اّلل ُ ن ْ س  ُرُي ػػذ ِّ ُيح  ل 
روا ْير  مُّْح   ْف خ  ل ْت مِّ  .(4)«(ن ْ س  مكا ع مِّ
 ليس في محل ِّوِّ. لميي    فنقُد ابف الشجري ِّ ىنا

ػػ انيوػػام عػػدـ اجػػليزه أف ي مػػؿ  الم ػػد ُر الػػذي ىػػل )الم   (ف  ِّ يُر( فػػي )ي ػػْلـ 
ابن لل  ؿ بينيما    لىذا فا لاو  بيا نبالي ال االعاراض ُجم ؿ أفك »بػ  عليو  ُمج 

 .(5)«ذاؾ مف
( في )ي ْلـ(ف  يرن ألف  قدرة   عل  األشػيا   ال وام عدـ اجليزه أف ي مؿ )ق دِّ

 ال»  قػػد أجػػاب عنػػو السػػميف الحلبػػيُّ بقللػػوم يل يػػا ال اخػػاص  بزمػػاف دلف زمػػاف 
ـُ م يقاؿ  ي ْسػُلب الػذي اليػلِـّ  ذلػؾ فػي ق ػد ر آذا ألنكو بزماف   قدراِّو اقييدُ  ذلؾ مف ي ْلز 
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ر   فػػؤل فْ  قدراػػو أحػػد يػػؿك  لػػ  لأ ْحػػرب  أللػػ  بطريػػؽ   ليػػرِّه فػػي ي ْقػػدِّ  أبػػل ذىػػب ىػػذا لا 
 .(1)«األنباري ابف بير

 ػػػؿ  ن ػػػب )ي ػػػْلـ( ب الشػػػجري ِّ يػػػبلـ  ميػػػي   حػػػيف قػػػدكر   اأييػػػُد ابػػػفِّ بقػػػي  ىنػػػا 
ػػا  -محػػذلؼ   لىػػذا  ػػلكـ  بػػو لػػوف  -أي و آفك م السػػميف  قػػاالأبػػا حيكػػاف ل فك ألليػػُر ُمس 

 .(2)«عنو االساغنا  م  األ ؿ خبلؼِّ  عل  يلنِّو مف فيو ما الاقدير في»
لكػػاو لميػػي    فمػػردلدن عليػػو بمػػا سػػبؽ   ػػؽك الاك نيػػدِّ ز  فلػػاف عػػدك ابػػُف الشػػجري ِّ شِّ

ؽ ِّ اآل ا  لليس ابُف الشجري ِّ في ىذا للاف لافقو في الش ِّ ـ  لو أي و خر لأيكد ُه فما ُسل ِّ
. ؽ ِّ بأحسف حاالو مف ميي    الش ِّ

 (ڳ ڳ ڳ ڳ) :-تعاىل  -إعزاب قىنه  انثانث عشز: ادلؤخذ

اكي  ِّ   گ گ گ ) م- ا ػال  - قػلؿ   يلقػاؿ فػ» ق  لا اُشلال،َّ

ْمػػػزو آِّالك )قللػػػوم  م(3)(گ ڳ ڳ ڳ ڳ  أللؿ  ليػػػؿُّ اسػػػا نا  لػػػيس مػػػف ا (ا ر 
ؿ فاللجو فيو الن  ب اسا نا    ليس مف جنس األل 

 . اناي  يبلمو.(4)
ْمػزو آِّالك )قللػػوم  يفػػ« آالك » آفك  وأقااو      يقللػػؾميإليجػػاب الن ػػ يآنمػػا ىػػ (ا ر 
ْمػػػزو )ا  فلػػػيس انا ػػػاب زيػػػدو  مػػػا لقيػػػت آالك    علػػػ  االسػػػا نا   للينػػػو م  ػػػلؿ بػػػو (ار 

 ي  أ(برمػػػػز   آالك  ايل ػػػـ النػػػاس   أالك )منا ػػػب باقػػػدير حػػػذؼ الخػػػافض  لاأل ػػػؿم 
ػػ ايف بػػالل ظ مػػف ليػػر آبانػػا ب ػػلت    غن رك   ػػمُ  (آالك )قبػػؿ  يفال امػػؿ الػػذباحريػػؾ الش 

 يالن ػػػ لحػػػرؼ   (آالك )لػػػا أنػػػؾ لػػػل حػػػذفت ىػػػذا الن حػػػل لل مػػػؿ فيمػػػا ب ػػػدىا  بدال يفػػػ
مػا )للػؾم ا  لفػ  قزيػدو  م لقيتُ (ازيدو  آالك  ما لقيتُ )قللؾم  ياساقاـ اليبلـ  اقلؿ ف
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ـ   ؾ  اُػػبي  )  ليػػذلؾ لػػل قيػػؿم م خػػرج زيػػدن (زيػػدن  خػػرج آالك    يػػاف (االنػػاس رمػػزو  أف ايل ػػ
ا  زيػدو  الػدار آالك  يف ليس القلـُ )نحلم  يا  لليس يذلؾ االسا نا  فا  حيحو مو يبل
الك ل    لػـ (ا  أل زيػدن الدار زيػدو  يف القلـُ )لالملجب فقلتم  يت الن اف  فلل حذف(زيدن  ا 

 ؾ  آخلاُػػػ خػػرج  )  لػػل قلػػػتم (ج  ػػػرن  ؾ آالك مػػا خػػػرج آخلاُػػ)ليػػػذلؾم   ـيسػػاقـ اليػػبل
  (احمػارو  آالك  القػلـُ  مػا خػرج  )  لـ يجػز  ليػذلؾ االسػا نا  المنقطػ   نحػلم (ج  رن 

 ف.يْ   لـ يساقـ  فاعرؼ ال رؽ بيف اليبلم  (احمارو  القلـُ  خرج  ) لل قلتم
 بػػػو يقػػػ  أف اُّ ي ػػػ ؿاأللك  جػػػنس مػػػف لػػػيس يالػػػذ المسػػػا ن  آفك   أقاااو لثااا 
م اقلؿ أف في ا    (احمارو  آالك  اأحدو  لقيتُ  ما)م اقلؿ األلؿ  في عمؿ يالذ ال  ؿ
ػػ آالك  أحػدن  بػػي مػػرك  مػػا)م ليػػذلؾ  (احمػػارو  لقيػت)  بػػي مػػرك )م اقػػلؿ أف ي ػػاُّ   (زاالو ل 
ػػػ ـ      لقِّػػػاُ  أف ي ػػػاُّ  لال  (زاؿن ل  م اقػػػلؿ يمػػػا  (ازو ْمػػػر   مػػػتُ يلك )م فاقػػػلؿ مزبػػػالرك  الايلػػػي
 .(1)«(زيدوا متُ لك ي)

 انعزض وادلىاقشح
گ گ ) فػػػي ىػػػذه المسػػػألا يػػػرب ميػػػيٌّ أفك االسػػػا نا  فػػػي قللػػػو ا ػػػال م

قُّػػُو النكْ ػػُب  لقػػد عػػدك ابػػُف ل(2)(گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ػػ ن ح  اسػػا نا ن ُمنق طِّ
لكػػاو سػػقط فييػػا ميػػيٌّ  ليػػرب أفك االسػػا نا  ُم  ػػركغن بػػالنك ي  الشػػجري ِّ ىػػذا اإلعػػراب  ز 

ْمػزوا( م  ػلؿن بػو لل  ػؿ )ُاي ل ِّػـ( لاالسا ن منا ػب باقػدير حػذؼ الخػافض  ا   فػ )ر 
 (. برمز  آالك   ايل ـ الناس  أالك )لاأل ؿم 

لعند مراج ا برا  ال لما  في ىػذا االسػا نا   لجػدناىـ ُمْطبِّقُػلف علػ  أفك 
. ْيُر ُم  ركغ   للـ يخرؽ آجماع يـ آال ابُف الشجري   االسا نا  ىنا ل 

ْيُر ُم  ركغ   لينكيـ افارقػلا فػريقيف فػي لم  آط باقيـ عل  أفك االسا نا  ىنا ل 
 نلعوم
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شارة   آل  أنو اسا نا  منقط نف ألف األي رلف  فذىب  ػا  لىػل  ليسػت اإلِّ يبلمو
ػػػػػػاسِّ   (1)مػػػػػػذىب األخ ػػػػػػشِّ    لم يِّػػػػػػي   (2)لالنكحك

  لأبػػػػػػي البقػػػػػػا  (4)  لابػػػػػػفِّ عطيكػػػػػػا(3)
ال يبري ِّ 
ف ُجز ي     لاب(6)لالبي الي  (5)

ريشػي ِّ  (8)لابفِّ ىشاـ  (7) لالزك
لالطػاىر   (9)

 .(10)بف عاشلر
عػػبلـُ  ال  باللسػػاف طػؽُ النُّ  ىػػل آنمػا اآليػػا فػػي المػراد   اليػػبلـ  لدلػيُليـم أفك   اإلِّ

منقط ن  اسا نا ن  أنو االسا نا ِّ  ىذا فحقيقاُ  سِّ  ْ النك  في بما
(11).   

ػبلو  ػلكزلا يػلف  االسػا نا  ُماك ِّ ػْف ج   ي يػـ مػا مػف الركمػزِّ  ُيْ ي ػـ ف ألنػولىناؾ  م 
الزكمخشػػػػػري ِّ اليػػػػػبلـ  ي جػػػػػنس مػػػػػف فيػػػػػل اليػػػػػبلـ  مػػػػػف

  لال خػػػػػر الػػػػػركازي ِّ (12)
(13)  

لالنكس  ِّي ِّ 
  لالنكيسابلري ِّ (14)

 .(16)اإليجي  ل (15)
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ؿن ببل آشياؿ الخ ي اليبلـ عل  الرمز ُحمِّؿ  فإْف  فاالسا نا  ماك ِّ
(1). 

حلػؼ   قييا الما ل ِّقا باأليماف  يما للالمسااؿ الليظير أ ر الخبلؼ في 
 علػػػ  انبنػػػ  عنػػػو  بػػػو ي يػػػـ بمػػػا لمػػػزه أل آليػػػو فرمػػػز زيػػػدوا  ييلػػػـ ال آنسػػػافن أف
ال بو يحنث يبلـ فالرمز ما ؿ  المذيلر االسا نا م قلنا آف الخبلؼ  .(2)فبل لا 

(  )أ الك  فػي المنػلي مػف الحػاؿ مل ػ  فػي ييلف لجلكز  السك اقسيُّ أف ـ   ُاي ل ِّػ
 .(3)رامِّزوا أل رمز   ذا آالك م أي

لىػػل قػػلُؿ  -لمػػا ذىػػب  آليػػو ميػػيٌّ مػػف يػػلف االسػػا نا  فػػي اآليػػا منقط وػػا 
ػػا  عػػدكه ابػػُف الشػػجري ِّ زلكػػاو سػػقط  فيػػو ميػػيٌّ  -األي ػػريف  لينسػػحُب ىػػذا الُحيػػـ أي و

و  لػـ ي ُقلػو رأيوػا ان ػرد  بػ ابُف الشػجري ِّ   ـ ساؽ   عل  أي رِّ النحلييف الذيف ل  ُّلا ل  كو 
أحػػػػػدن ليػػػػػره  فخػػػػػرؽ  بػػػػػو آجمػػػػػاع النحػػػػػلييف  لىػػػػػل أفك االسػػػػػا نا  ُم  ػػػػػركغن بػػػػػالنك ي 

ْمػزوا( م  ػلؿن بػو لل  ػؿ )ُاي ل ِّػـ(  منا ػب باقػدير حػذؼ الخػافض  لاالسا نا   فػ )ر 
 (.   برمز  آالك   ايل ـ الناس  أالك )لاأل ؿم 

يب  عنو  عف القياـ فن يت   لا  بات   ن ي   عل  مشامؿن  الم ركغ لير بأفك م لُأجِّ
 ىػل الػذي القػلـ ل ػظ بقػا  يسػاقـ لػـ الن ػيِّ  حرؼ   أسقطت   فإذا لزيد   لأ باو القـل 
 مػف بػؿ النػاس  مػف مسػا ن  آنػوم اقػلؿ ال لىنػا م بػت  ىػل الػذي زيػد مػ  من يٌّ 
ا الناس ايلـ ال لالم ن   (ايلـ) مف الم يلـ اليبلـ  .رمزوا آال يبلمو

 ال آذ الُمخػػػر جف مػػػف ألسػػػ ُ  أبػػػدوا منػػػو لالُمخػػػر جُ  ليػػػبلـ ا مػػػف مخػػػر ج فػػػالرمز
ذا المساغرؽ  اسا نا  يجلز  ليػر الجػز  ألف قط وػاف ليػره فيػل منو ألس  ياف لا 
ذا اليػػؿ   النػػاس ايلػػـ الم الم نػػ  أف لبيانػػو عليػػو  حملػػو اسػػاحاؿ ليػػره يػػاف لا 
ا ـ   أف بي ُاؾ  م لتلق( آال) ل الن ي أْسقطت للل رمزوا  آال ل ظ   للير   ل ظوا يبلمو  ايل
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ا الناس    الل ػظ يل ػؼ ال آذ يحسػفف للػـ ذلػؾ  لقػبا رمػزوا  ل ػظ للير ل ظوا يبلمو
 .(1)م رغ لير اسا نا  آنوم قلنا فلذلؾ  بالرمز

للا فنقلؿم ىؿ ُا  دُّ ملافقػُا ميػي   لػرأي األي ػريف  لىنا ناسا ُؿ ب د ىذه الج 
!  أـ ىػذا ؟بػالق بلؿ عليػو ىػل األْلل ػ  مػردلدُ   لخػرُؽ اإلجمػاعِّ الاسػاحؽُّ النكقػد   زلكاو 

؟ ؿ  مف ابفِّ الشجري ِّ  محُض امحُّ
 (ڄ ڄ ڄ ڃ) :-تعاىل  –إعزاب قىنه  انزاتع عشز: ادلؤخذ

ااكي  ِّ  ڤ ڦ ڦ ڦ ) م- ا ػػال  - قللػػو يلقػاؿ فػػ» قاا  لا ااُشلال،َّ

ػػػا  )مػػػف  خ ػػػض  بػػػدؿمل ػػػ   يفػػػ (فْ أ  )م (2)(ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ   (ي لِّم 
ف شات   أف ال ن بد  ليجلز  يآ مار مبادأ  اقديرهم ى  عل  مل   رف  يف لا 

ػػػرة بم نػػػ     للػػػل (الػ )بػػػ (ُنْشػػػرِّؾ  )ل (ن ْ ُبػػػد  )  علػػػ  أف اجػػػـز ي(أ  )أف ايػػػلف م س 
. (3)لأ ػػػمرت اليػػػا  (ُنْشػػػرِّؾ  )ل (ن ْ ُبػػػد  )مخ   ػػػا مػػػف ال قيلػػػا رف ػػػت  (فْ أ  )ج لػػػت 

 اناي  يبلمو.
لمػا عطػؼ عليػو  (ن ْ ُبػد  )ب آعػرا يىػا فػقػد ذير   ياللجله الاػ بُ ر  ألْ  وأقو  

 .  الجـز
ػاجم لػل يػاف  لجػاز  علػ   (ل ال ُنْشػرِّؾ  )بػالجـز   (ن ْ ُبػد  آِّالك     أ الك )قاؿ الزج 

ػػػرة فػػػ (أفْ )أف ايػػػلف    يعلػػػ  جيػػػا الن يػػػ ( ن ْ ُبػػػد  أ الك )  لييػػػلف ْي(أ  )األيػػػؿ  يم س 
 ييػػػػبلـ أبػػػػ. انايػػػػ  (4)الحقيقػػػػا  يػػػػأنيـ نيػػػػلا أن سػػػػيـ يفػػػػ يىػػػػل النػػػػاى ي  لالمنيػػػػ
 آسحاؽ.

يػػو النػػاى يلأقػػلؿم آف  الن يػػ آلػػ  ن سػػو  آذا يػػاف لػػو فيػػو مشػػارؾ   يقػػد يلج 
ػػال نُ )يقللػػو للاحػػد أل ألي ػػرم    ليػػذلؾ (نطلػػؽ آلػػ  أخيػػؾال ن  )  ل(ـ علػػ  زيػػد  ل ِّ س 

                                                           

 .  644قييد اليبير ألبي ال باس البسيلي الالنسي ص( انظرم الا4)
 (. 75( سلرة بؿ عمراف  مف اآليا )4)
  لباحقيػؽ السػلاس 4/474( مشيؿ آعراب القربف لميي بف أبي طالب  باحقيؽ د/ حااـ ال امف 4)

4/454- 455. 
 .4/547( م اني القربف لا عرابو للزجاج 5)



  أيب بن مكي أعاريب عىل( أماليه) يف الشجري ابن مآخذ
 
 ومناقشةً  عرًضا( القرآن إعراب مشكل) يف طالب

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿5744﴾  
  

 الانزيػػؿم ي  يمػػا جػػا  فػػ(آلػػ  أخيػػؾ لننطلػػؽْ )  ل(ـ آلػػ  زيػػد  قُ ن  لِّػػ)األمػػر  يقللػػؾم 

 .(1)(ھ ے)

نمػػا ذيػػرتُ ىػػذه اآليػػا زل ػػان  يفيمػػا ألرده مػػف اليػػبلـ فػػ ي   للػػيس لمي ػػ مػػا    لا 
 .(2)«فييا لما فيو مف ال اادة وُ ذيراُ 

 انعزض وادلىاقشح
نمػػا  لكػػانف لا  فػػي ىػػذه المسػػألا ي اػػرُؼ ابػػُف الشػػجري ِّ بأنػػو لػػيس لمي ِّػػي   فييػػا ز 

 ذير  ما ذير  فييا لما فيو مف ال اادة.
تِّ   ػػػمف مجلػػػس   ه المسػػػألاىػػػذ ليلنػػػو ُيػػػلرِّدُ  عقػػػده فػػػي )أماليػػػو( لا ا بُّػػػ  ز الك

ـ  ميي   يمػا  بػأفك يػؿك مػا ألرده ابػُف الشػجري ِّ فيػو مػف مسػااؿ آنمػا ىػي  ـُ ُيػلىِّ   ل  زعػ
تن سقط فييا مييٌّ   .لىذا زالك ل طن لا ان مف ابف الشجري ِّ  ل 

ڃ ڃ چ ) :-تعاىل  -إعزاب قىنه اخلامس عشز:  ادلؤخذ

 (چ

اكي  ِّ  ڃ ڃ چ )م - جػؿ  لعػز   -قللػو  يلقػاؿ فػ» ق  لا اُشلال،َّ

مل   ن ب  اسا نا  ليس مف األل ؿ يف (بذو أ  )م (3)(چ
(4). 

 (أ ذبو )آنمػػػا   (5)(ڳ ڳ) قللػػػو ا ػػػال م يمػػػا قالػػػو فػػػ نظيػػػرُ  لىػػػذا القػػػلؿُ 
ليـ آالك  يممل ػػ و ن ػػب باقػػدير حػػذؼ الخػػافض  أ بػػأذبف ألنػػؾ لػػل  لػػف ي ػػر 

 .(6)«اف مساقيمو يا (بلنيـ بأذو ي رُّ )فقلتم  (آالك )ل  (لف)حذفت 

                                                           

 (. 44( سلرة ال نيبلت  مف اآليا )4)
 .487 -4/486أمالي ابف الشجري ( 4)
 (. 444( سلرة بؿ عمراف  مف اآليا )4)
  لباحقيػؽ السػلاس 4/484( مشيؿ آعراب القربف لميي بف أبي طالب  باحقيؽ د/ حااـ ال امف 5)

4/464. 
 (.54( سلرة بؿ عمراف  مف اآليا )6)
 .4/487( أمالي ابف الشجري 7)



  أيب بن مكي أعاريب عىل( أماليه) يف الشجري ابن مآخذ
 
 ومناقشةً  عرًضا( القرآن إعراب مشكل) يف طالب

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿5745﴾  
  

 انعزض وادلىاقشح
يػػػبلـُ ابػػػف الشػػػجري ِّ ىنػػػا ىػػػل ن ُسػػػُو الػػػذي ذيػػػره فػػػي النقػػػد ال الػػػث عشػػػر  

 لالجلاب عليو ىل الجلاُب ذاُاُو الذي اقدكـ ىناؾ. 
 (ٿ ٿ ٿ)إعزاب قىنه تعاىل:  انسادس عشز: ادلؤخذ

ااااكي  ِّ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ )قللػػػػوم  يلقػػػػاؿ فػػػػ» قاااا  لا ااااُشلال،َّ

د (الظالـ)د م آن ما لح  (1)(ٿ  .(2)لجريانو عل  ملح 
ػػد)قللػػوم  ػػد لجريانػػو علػػ  ملح  ػػ ا آذا ارا ػػ  بيػػا  قػػلؿ فاسػػدف ألفك  (لح  ال  

ف جػػػػرت علػػػػ  م ن ػػػػ  أل مجمػػػػلع  نحػػػػلم  ػػػػدت  لا  مػػػػررت بػػػػالرجليف )ظػػػػاىر لح 
 يارف  الظاىر اجر  يف ألف  ال  ا الا(الظريؼ أبلاىما  لبالرجاؿ اليريـ بباحىـ

خػػػػرج أخػػػػلاؾ  لينطلػػػػؽ )نحػػػػلم  يبػػػػو الظػػػػاىر  فػػػػ يرا ػػػػ  يمجػػػػرب ال  ػػػػؿ الػػػػذ
 .(3)«(للمانؾ

 انعزض وادلىاقشح
ػػوم  لػػـ ي ُسػػؽ ابػػُف الشػػجري ِّ نػػصك ميػػي   يػػامبلو لِّن  ػػرِّؼ  مػػراده ممػػا قػػاؿ  لن ُّ

نمػػػا جػػػاز ذلػػػؾ لالظلػػػـ لػػػيس ليػػػا لل ااػػػد   ن ػػػت للقريػػػا (ٿ ٿ) مقللػػػو» لا 
آذ قد رف   ف مير فيو لألنو ال  دلانما لحد لجريانو عل  ملح    علييا مف ن ايا

ألف  فيػػرظ  لل   هُ للػػل يػػاف فيػػو  ػػمير لػػـ يجػػز اسػػااارُ  ( ؿْىػػاأل  )ا ب ػػده لىػػل ظػػاىرو 
 لغيػػػر مػػػف ىػػػل لػػػو لػػػـ يسػػػاار فيػػػو أل حػػػاالو  ا أل  ػػػ او اسػػػـ ال اعػػػؿ آذا يػػػاف خبػػػرو 

لال  ؿ   ف عطؼ عل  لير مف ىل لوآليذلؾ   لال بد مف آظياره لباا  أ مير 

                                                           

 (.86( سلرة النسا   مف اآليا )4)
  لباحقيػؽ 4/444يؿ آعراب القربف لميي بف أبي طالب  باحقيؽ د/ حااـ ال ػامف ( مش4)

 .4/4:8السلاس 
 .4/487( أمالي ابف الشجري 4)



  أيب بن مكي أعاريب عىل( أماليه) يف الشجري ابن مآخذ
 
 ومناقشةً  عرًضا( القرآن إعراب مشكل) يف طالب

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿5746﴾  
  

ف  لغير م  أل حاالو  ا أل   او ف ياف خبرو ا  ير لقلاو ل بخبلؼ ذلؾ يساار فيو ال م
 .(1)«الم ن  لطيؼُ  لريبن  ؿن يِّ شْ فإنو مُ  وُ فافيمْ   ىل لو

ػػلكـ  بػػوف ألفك  ـُ ابػػُف الشػػجري ِّ علػػ  قػػلؿِّ ميػػي   بال سػػادِّ ليػػُر ُمس  لعليػػو  فُحيػػ
النحػػلييف جػػلكزلا فػػي الل ػػؼ المسػػند آلػػ  السػػببي ا نياػػو لجم ػػو جم وػػا مػػذيكروا 

يػػػػُث(سػػػػالمو   أبػػػػلاُه(  يػػػػريميف برجػػػػؿ )مػػػػررتم   فيقػػػػاؿا علػػػػ  لغػػػػا )أ ي لُػػػػلنِّي الب ر الِّ
ُنلف   رجؿن  ل)جا ني س  لماُنُو( ح   .(2)لِّ

افِّوِّ(م  ػ) يجلز ىؿ مقلت فإف»للذا قاؿ الزمخشريُّ في )ي شك  القريػا ىػذه فمِّ
 مػػػف لغػػػا علػػػ   (يػػػاأىلُ  ظلمػػػلا الاػػػي)م اقػػػلؿ يمػػػا ن ػػػـ م قلػػػت ؟(يػػػاأىلُ  الظػػػالميف
« (3)(ٹ ٹ ڤ ڤ) ملمنو  (البراليثُ  يلنِّ لُ ي  أ  ) ميقلؿ

(4)
. 

م ) دفييلف قلُؿ ميي   د لجريانو عل  ملح  ( مقاببلو للل ػؼ المسػند آلػ  لح 
يػػُث( ػػا جم وػػا مػػذيكروا سػػالموا علػػ  لغػػا )أ ي لُػػلنِّي الب ر الِّ فػػبل   السػػببي م نًّػػ  لمجملعو

. ينطبؽُ  ادِّ  عليو حيـ ال  س 
 (ٴۇ) نه تعاىل:عشز: إعزاب قى انساتع ادلؤخذ

ااكي  ِّ  ػػ) أف   ال ػػرا  عػػف لحيػػ » قاا  لا ااُشلال،َّ  -   قػػلؿ مػػف (ابُِّالف  ال ك
 علػػػػػػػ  م طػػػػػػػلؼن  (5)(ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ) م- ا ػػػػػػػال 
  .(6)(ىاُدلا) في الم مر

                                                           

  لباحقيػؽ 4/444( مشيؿ آعراب القربف لميي بف أبي طالب  باحقيؽ د/ حااـ ال ػامف 4)
 .4:9 -4/4:8السلاس 

ير الخ ا ا في ايسير الخبل ا   لاحر 464( انظرم شرح ابف الناظـ عل  األل يا ص4)
 .4:/4  لشرح األشملني عل  األل يا 4/594البف اللردي 

 (.4( سلرة األنبيا   مف اآليا )4)
 .4/646( اليشاؼ 5)
 (.:7( سلرة الماادة  مف اآليا )6)
  لباحقيػؽ 4/444( مشيؿ آعراب القربف لميي بف أبي طالب  باحقيؽ د/ حااـ ال ػامف 7)

 .4/448السلاس 



  أيب بن مكي أعاريب عىل( أماليه) يف الشجري ابن مآخذ
 
 ومناقشةً  عرًضا( القرآن إعراب مشكل) يف طالب

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿5747﴾  
  

نما و ن سِّ  عف وُ لْ قُ ي   لـ ما آليوِّ  ب  س  فن    ا ال ػرك  وُ لأبطل ػ  اليسػااي ِّ  عػف حياه لا 
 م ػاني نو ػمك  الػذب ياابػو) فػي فقػاؿ  مي يٌّ  بو وُ طل  أب الذي لجوال لير لجو   فمِّ 

ػابُِّالف  ) ارفػ  ماليسػاايُّ  قػاؿم (القػربف  (ىػػاُدلا) فػي يالػذ االسػـ آاباعػو علػ  (ال  
 .الييلدي ا مف اج لو لال ا ن  بْ اُ  أيم (1)(ڀ ڀ ڀ)م قللو مف لاج لو

يف  )م بقللػػػو أراد ألنػػػو ذلػػػؾف بغيػػػر الا سػػػير لجػػػا م ال ػػػر ا  قػػػاؿ ُنػػػلا الكػػػذِّ  م(بم 
 لال ػػابايف  لالن ػػارب الييػػلد ذيػػر  ػػـ قلػػلبيـ  اػػحمف للػػـ بػػأفلاىيـ بمنػػلا الػػذيف
ػػػػفْ )م فقػػػػاؿ ػػػػف   م   لن ػػػػارب الييػػػػلدو  منػػػػافقيف فج ليػػػػـ ليػػػػذا  يػػػػذا فلػػػػو مػػػػنيـ (بم 

 .ال ر ا  يبلـ اناي . (2)ل ابايف
 الييلد ذير بطؿ لال ابالف  ىـ اابلام (ىاُدلا) م ن   ار آذا أنو ي ن 

 . ااآلي في
ػػا  مفقللػػو ال ػػر ا   آلػػ  لعػػزاه اليسػػااي ِّ  قػػلؿ مي ػػيٌّ  بػػو أبطػػؿ الػػذب اللجػػو لأم 

ػػابُِّالف  ) فػػي ال ػػر ا  قػػاؿ لقػػد  مقػػاؿ  (ىػػاُدلا) فػػي الم ػػمر علػػ  عطػػؼ ىػػلم (ال  
ػػػ ا ييػػػػلدو  لالن ػػػارب ال ػػػابالف ييػػػػلف أف يلجػػػب ألنػػػػو فللػػػطن  لىػػػذا  فػػػػإف   الأي و

 مقػػاـ يقػػلـ بمػػا بينيمػػا   ػػؿي أل يحي ػػد أف قبػػؿ المرفػػلع الم ػػمر علػػ  ال طػػؼ
 .(3)النحلي يف ب ض عند قبيا الالييد 
 . (ابايف  ال ك ) رف  في الجلىو  ذير  ـ

 فػػػػػي يجػػػػػز لػػػػػـ الخبػػػػػر  قبػػػػػؿ (آفك ) اسػػػػػـ علػػػػػ  عط ػػػػػت آذا آنػػػػػؾ  وأقاااااو 
 ارفػػػ  أف يجػػػلز لال  (منطلقػػػاف العمػػػرو  ازيػػػدو  آفك ) منحػػػل الن  ػػػب  آالك  الم طػػػلؼ
 باالباػػػدا   رفػػػ  مل ػػػ يما ألفك  لاسػػػمياف (آفك ) مل ػػػ  علػػػ  حمػػػبلو  الم طػػػلؼ
 باالباػػػػػػدا   رفػػػػػػ  (لعمػػػػػػرن )م قللػػػػػػؾ ألف ف(منطلقػػػػػػاف للعمػػػػػػرن  ازيػػػػػػدو  آفك )م فاقػػػػػػلؿ

 االباػدا م عػامليف الخبػر فػي أعملػت فقد  (آفك ) اسـ لعف عنو خبر (طلقافنْ مُ )ل
                                                           

 (.467( سلرة األعراؼ  مف اآليا )4)
 .4/444( م اني القربف لل را  4)
  لباحقيػؽ 4/444( مشيؿ آعراب القربف لميي بف أبي طالب  باحقيؽ د/ حااـ ال ػامف 4)

 .449 -4/448السلاس 



  أيب بن مكي أعاريب عىل( أماليه) يف الشجري ابن مآخذ
 
 ومناقشةً  عرًضا( القرآن إعراب مشكل) يف طالب

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿5748﴾  
  

ف عػػامبلف  اسػػـ   فػػي ي مػػؿ أف جػػااز لليػر  (آفك )ل  آفك )م فقلػػت الخبػػر   ف ِّ    اُػػ لػػـ لا 
 م قلالف ذلؾ ف ي  (منطلؽن  للعمرن  ازيدو 

 المػػػػػػذيلر  الخبػػػػػػر عليػػػػػػو دؿك  ا محػػػػػػذلفو  (آفك ) خبػػػػػػر ييػػػػػػلف أف مأحػػػػػػدىما
لػػػػ   (منطلػػػػؽن  للعمػػػػرن  منطلػػػػؽن  ازيػػػػدو  آفك )م فالاقػػػػدير  الحسػػػػف أبػػػػل ذىػػػػب ىػػػػذا لا 
المبر د ال باس لأبل  (1)األخ ش

(2). 
 لخبػر  (آفك ) خبػر المػذيلر الخبػر ييػلف أف لىػل  (3)سػيبليو قلؿ لاآلخر
 . (يذلؾ   للعمرن   منطلؽن  ازيدو  آفك )م فالاقدير ا محذلفو  الم طلؼ

 مػف ىػادلا لالذيف بمنلا الذيف آفك )م األلؿ المذىب عل  اآليا في فالاقدير
 خػػػلؼ فػػػبل ا ػػػالحو  لعمػػػؿ اآلخػػػر لاليػػػلـ-بػػػا مػػػنيـ بمػػػف مػػػف يمأ-بػػػا بمػػػف

 ا ػػالحو  لعمػػؿ اآلخػػر اليػػلـل  بػػا مػػنيـ بمػػف مػػف لالن  ػػارب لال ػػابالف علػػييـ 
 .عليو ال اني لداللا األلؿ الخبر فحذؼ(  علييـ خلؼ فبل

 لخبػػر  (آفك ) خبػػر المػػذيلر الخبػػر ييػػلف أف لىػػل اآلخػػر  المػػذىب لعلػػ 
 .(4)«(يذلؾ لالن ارب لال ابالف)م قيؿ يأنو ا محذلفو  لالن ارب ال ابايف

 انعزض وادلىاقشح
ىنا ىل نسباو قلؿ  اليسااي ِّ الشي ِّ آلػ   ما يأخُذُه ابُف الشجري ِّ عل  ميي   

ل ت علػ  ميػي   بحػؽ     ال ركا ِّ الالميذِّ  لكان ُسػج ِّ فبػالرجلعِّ آلػ  نػص ِّ ال ػركا ِّ فػي لىي ز 
ػػااي ق ػػاؿ  »)م ػػاني القػػربف( نجػػده يػػاآلايم  ل ػػ ( ال ػػابِّالف) أرفػػ م اْليِّس   آاباعػػو ع 

ي االسـ  الييلديػا  مف ال (5)(ڀ ڀڀ ) قللوم مف ليج لو )ى اُدلا(  فِّي الكذِّ
                                                           

 .4/496( انظرم م اني القربف لؤلخ ش 4)
  4/485جػػػػب ( انظػػػػر نسػػػػبا الػػػػرأي آليػػػػو فػػػػيم اإلي ػػػػاح فػػػػي شػػػػرح الم  ػػػػؿ البػػػػف الحا4)

  لأسػػػػػرار النحػػػػػل البػػػػػف يمػػػػػاؿ باشػػػػػا 4/575لالا ليقػػػػػا علػػػػػ  المقػػػػػرب البػػػػػف النحػػػػػاس 
 .476ص

 .4/466( انظرم يااب سيبليو 4)
 .489 -4/487( أمالي ابف الشجري 5)
 (.467( سلرة األعراؼ  مف اآليا )6)



  أيب بن مكي أعاريب عىل( أماليه) يف الشجري ابن مآخذ
 
 ومناقشةً  عرًضا( القرآن إعراب مشكل) يف طالب

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿5749﴾  
  

ف بغير الا سير لجا  يف   ل ؼ ألنو ذ لِّؾ  ـك  قللبيـ  احمف للـ بأفلاىيـ بمنلا الكذِّ  ُ 
 ييػػػػػػلدوا فج ليػػػػػػـ يػػػػػػذا  فلػػػػػػو مػػػػػػنيـ بمػػػػػػف مػػػػػػفم فقػػػػػػاؿ لالن ػػػػػػارب الييػػػػػػلد ذيػػػػػػر

 .(1)«لن ارب
لكػػػا  لنسػػػب  القػػػلؿ  آلػػػ   مػػػ  أفك مييًّػػػا فػػػي )اليدايػػػا( لػػػـ يسػػػُقْط فػػػي ىػػػذه الزك

 فػػي الم ػػمر علػػ  عطػػؼ ىػػلم (2)لاألخ ػػش اليسػػاايُّ  لقػػاؿ»سػػااي ِّ  فقػػاؿم الي
 فػػػي دخلػػػلا )ال ػػػابالف( ييػػػلف أف يلػػػـز ألنػػػو فيػػػوف مط ػػػلفن  قػػػلؿن  لىػػػل. )ى ػػػاُدلْا(
 .(3)«الييلديا

لمػػا علكػػؿ  بػػو ميػػيٌّ فػػي )ُمشػػيلِّوِّ( لػػرد ِّ قػػلؿ اليسػػااي ِّ الػػذي نسػػبو خطػػأو آلػػ  
ؼ عليػػػو  عقكػػػب  عليػػػو السػػػميُف الحلبػػػيُّ ال ػػػركا  مػػػف عػػػدـ اأييػػػد ال ػػػمير الم طػػػل 

فْ  ذلػؾ  اشاراط عدـُ  مذىب و ألفك  اليساايف يلزـُ  ال ىذا»بقللوم   ال ػحياُ  يػاف لا 
 ال ػػحيحا  الػػدالاؿُ  اػػردُّه بقػػلؿ   قػػاؿ آنػػو حيػػث مػػف اليسػػااي يلػػـز ن ػػـ االشػػاراط  

 .(4)«أعلـ ل 
 لىذا»ميذه ال را  بقللوم ميي   قلؿ  اليسااي ِّ آل  ال نسبا   لقد خركج  السميفُ 

 اقدكـ  بما عليو لردك  اليسااي  عف ليُره ن ق لو يما ال را   عف مييٌّ  نقلو قد القلؿُ 
ػ    ػـ اليساايك  يلافؽ ياف ال را ُ  ييلف   أف فيحامؿ  مخال وػا ييػلف أف ليحامػؿ رج 

 .(5)«قلالف المسألا في ييلف   أف فيجلز الجملاِّ  لعل  آليو  رج   ـ لو
ف يػاف نػصُّ ال ػركا   مِّف ميي   يلنيا زلكاو  خري ن يج ؿُ لىل ا ليػر  يقينيػا   لا 

يلنيػػا زلكػػاو سػػقط  فػػي )م انيػػو(  لميػػي   فػػي )ىداياػػو(  يحي ِّػػداف ابػػف  الشػػجري ِّ فػػي
.  فييا مييٌّ

 

                                                           

 .4/444( م اني القربف لل را  4)
 .4/584ل ريد في آعراب القربف المجيد   لاليااب ا4/44( انظرم آعراب القربف للنحاس 4)
 .4/4949( اليدايا آل  بللغ النيايا 4)
 .5/468( الدر الم لف للسميف الحلبي 5)
 .5/468( الدر الم لف للسميف الحلبي 6)



  أيب بن مكي أعاريب عىل( أماليه) يف الشجري ابن مآخذ
 
 ومناقشةً  عرًضا( القرآن إعراب مشكل) يف طالب

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿574:﴾  
  

 انثاوًادلثحث 
 مه وقذ دلكً ما ورد يف اجملهس احلادي وانثماوني

 مآخذ جوفٍه عشز
 (ڍ ڌ ڌ) انثامه عشز: إعزاب قىنه تعاىل: ادلؤخذ

اااكي  ِّ   لػػػـ مػػػا ذيػػػر لال مػػانلف  يا ػػػم ف الحػػػادي المجلػػػس» قااا  لا اااُشلال،َّ
. تزالك  مف نذيره  مي ي  

 ڇ ڇ) ماألن ػػاـ سػػلرة فػػي -ا ػػال  - قللػػو فػػي وُ طُػػل  ل   ذلػػؾ فمػػف

ػػػػبِّيؿ( لن ػػػػب بالاػػػػا  قػػػػرأ مػػػػفم قػػػػاؿ (1)(ڍ ڍ ڌ ڌ  (2))السك
 .ال  ؿ في النبي ِّ  اسـ لأ مر لاساقباؿ  خطاب عبلما الاا  ج ؿ

ػبِّيؿ( لرفػ  بالاػا  قػرأ لمف  لال لاسػاقباؿ  اأنيػث عبلمػا الاػا  ج ػؿ (3))السك
ػػػبِّيؿ( لرفػػػ  ال  ػػػؿ  فػػػي  ػػػمير    ُ الشػػػي اسػػػابافم (4)سػػػيبليو حيػػػ . ب  لػػػو )السك
 .أنا ناولاساب

ػبِّيؿ( لرفػ  باليا  قرأ مف فأم ا ػبِّيؿ( رذيكػ فإن ػو (5))السك  يػذي ر مم ػا ألنػو ف)السك
 .ب  لو لرف و  (6)ليحن ث

                                                           

 (.66( سلرة األن اـ  مف اآليا )4)
احػػاؼ ف ػػبل  الب469( لىػػي قػػرا ة نػػاف  لأبػػي ج  ػػر. )ياػػاب السػػب ا البػػف مجاىػػد ص4) شػػر   لا 

 (.475ص
( لىي قرا ة  ابػف ي يػر لأبػي عمػرل لابػف عػامر لح ػص لي قػلب  لافقيػـ ابػف محي ػف لاليزيػدي 4)

احاؼ ف بل  البشر ص469لالحسف. )يااب السب ا البف مجاىد ص  (.475  لا 
 .5/74( انظرم يااب سيبليو 5)
احػاؼ ف ػ469( لىي قرا ة شػ با لحمػزة لاليسػااي لاألعمػش. )ياػاب السػب ا ص6) بل  البشػر   لا 

 (.475ص
  4/544  لالمػػذير لالمحنػػث ألبػي بيػػر األنبػػاري 88( انظػرم المػػذير لالمحنػػث لل ػرا  ص7)

  لالبلغػا 64  لالمػذير لالمحنػث البػف الاسػاري ص84لالمذير لالمحنث البف جني ص
 .78في ال رؽ بيف المذير لالمحنث ألبي البريات األنباري ص



  أيب بن مكي أعاريب عىل( أماليه) يف الشجري ابن مآخذ
 
 ومناقشةً  عرًضا( القرآن إعراب مشكل) يف طالب

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿5744﴾  
  

ػبِّيؿ( لن ػب ا باليػ قرأ لمف ػبلـ عليػو -النبػي  اسػـ أ ػمر (1))السك  - الس 
بِّيؿ( لن ب ال  ؿ  في  ب  ػؿ اقػما لك  (لِّا ْسػا بِّيف  ) في لالبلـ بو  م  لؿ ألنو )السك

لناىا المجرميف سبيؿ للاسابيفم اقديره محذلؼ   .يبلمو اناي . (2)ف  
 عبلمػػػا الاػػا  ج ػػػؿ)م قللػػو ب ػػد (لاسػػػاقباؿ)م قللػػو فػػي للػػػط آنػػو  وأقااو 
 لبػػيف بينػػو شػػبو ال (اسػػا  ؿ) م ػػاؿ ألف   ف(اأنيػػث عبلمػػا الاػػا  لج ػػؿ خطػػاب 
 لاسػػا يف أنػػت اسػػاقيـ)م فقللػػؾ لبلسػػاقباؿ  عبلمػػا الاػػا  فايػػلف الما ػػي م ػػاؿ
 ب ػد بػؾ اسػا يف لىػ  ا لػدو  اسػاقيـ أنػت)م اقػلؿ لبلسػاقباؿ  آالك  ييلف ال  ي(ى
ؿ اسػػػػا يف لال أمػػػػس  اسػػػػاقيـ)م اقػػػػلؿ لال  (لػػػػد    بخػػػػبلؼ فيػػػػل  (أمػػػػس مػػػػف أل 
م أردت    (حػػػػػدي ؾ فُ ابػػػػػيك  لىػػػػػ  حػػػػػدي يا  فُ ابػػػػػيك  أنػػػػػت)م قلػػػػػت آذا ألنػػػػػؾ ف(ؿُ ا  كػػػػػ)
 حػذفت يمػا ماحػر ييف  يفل ػ ْ مِّ  بػيف للجمػ   قاالو اسػا ال انيػا الاا  فحذفت  ُف(اابيك )
 مػف ذيرنػا ما فيو ف  ؿ  (ؿُ اانزك )م األ ؿلل(3)(ٿ ٿ ٹ)م قللو مف

ػػا ال انيػػا  حػػذؼ  فػػي يالما ػػ بل ػػظ  ػػار  (اابػػي ف)م قللػػؾ مػػف الاػػا  حػػذفت للم 
 فح ػؿ (4)(يئ جب حب خب مب)م ا ػال  قللػو لفػ  الحػديث  ابػي ف قدم قللؾ
م يقػػاؿ الن حػػل ىػػذا ف ػػي بخرىمػػا  حريػػا بػػاخابلؼ قبؿلالمسػػا الما ػػي بػػيف ال ػػرؽ
 .لاالساقباؿ للاأنيث أل لاالساقباؿ  للخطاب الاا 

 

                                                           

 (.:4/54القرا ات  د/ عبد اللطيؼ الخطيب ( لىي قرا ة زيد عف ي قلب. )م جـ 4)
  466 -4/465( مشيؿ آعراب القربف لميي بػف أبػي طالػب  باحقيػؽ د/ حػااـ ال ػامف 4)

 .:4/47لباحقيؽ السلاس 
 (.5( سلرة القدر  مف اآليا )4)
 (.467( سلرة البقرة  مف اآليا )5)



  أيب بن مكي أعاريب عىل( أماليه) يف الشجري ابن مآخذ
 
 ومناقشةً  عرًضا( القرآن إعراب مشكل) يف طالب

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿5744﴾  
  

ػػ) ػػا (بيؿالسك ڇ ڇ )م - ا ػػال  - قللػػو فػػي فالاأنيػػث  ػػله لأنك  رلهذيكػػ مم 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک )م قللو في لالاذيير  (1)(ڍ

«(2)(ک ک ک گ 
(3)

. 

 انعزض وادلىاقشح
(  جري ِّ ىنػػػا علػػػ  ميػػػي   أنػػػو ج ػػػؿ الاػػػا مػػػا يأخػػػذه ابػػػُف الشػػػ فػػػي )لِّا ْسػػػا بِّيف 

ػبِّيؿ( خطاب لاساقباؿ عبلما  اأنيػث عبلمػا فييػا الاػا  لج ػؿ  حػاؿ ن ػبِّ )السك
( ال ينبغػي  ػبِّيؿ(  ليػرب ابػُف الشػجري ِّ أفك يلمػا )اسػاقباؿ  لاساقباؿ حػاؿ رفػ  )السك

نمػػػا اُػػػػذي ر مػػػ  م ػػػاؿ ) ؿ(  لا  ا    كػػػػؿ( ليلنػػػو يحامػػػػؿ أف اُػػػذير مػػػ  م ػػػػاؿ )ا ْسػػػا ْ  ِّ
 الما ي لالم ارع.

ف ألفك م نػػػػ  لأرب أنكػػػػو ال ياراكػػػػُب علػػػػ  قػػػػلؿِّ ابػػػػفِّ الشػػػػجري ِّ  أ ػػػػرن ذل بػػػػاؿ 
)ا ْسا بِّيُف( من رؼن آل  االساقباؿ  آالك أفك مييًّا ي دُّ الاا   ىي الُم يدة  لبلساقباؿ  

 .لابف  الشجري ِّ ي دُّ ال يغا  ن سيا ىي الم يدة لبلساقباؿ
ػػػػ ( فػػػػي فالاػػػػا ُ »ميُف الحلبػػػػيُّ مػػػػذىب  ميػػػػي    فقػػػػاؿم لقػػػػد أيكػػػػد السك  )لِّا ْسػػػػا بِّيف 

طاب  القرا ايف آحدب في فإنيا الم ن   مخال اُ   لىي للاأنيث  األخرب لفي للخِّ
 .(4)«للم ارعا الحاليف يبل في

 (ے ے ۓ) انتاسع عشز: إعزاب قىنه تعاىل: ادلؤخذ

كي  ِّ  نكػ) يلقػاؿ فػ» ق  لا ُشلال،َّ م (ات  ج  ڳ ڳ ) مػف قللػو عػز  لجػؿ 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

م مػػػػػػػػػػػػػػػػػف ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػب (5)(ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ
                                                           

 (.449( سلرة يلسؼ  مف اآليا )4)
 (.457)( سلرة األعراؼ  مف اآليا 4)
 .494 -:4/48( أمالي ابف الشجري 4)
 .5/767( الدر الم لف 5)
 (.::( سلرة األن اـ  مف اآليا )6)



  أيب بن مكي أعاريب عىل( أماليه) يف الشجري ابن مآخذ
 
 ومناقشةً  عرًضا( القرآن إعراب مشكل) يف طالب

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿5744﴾  
  

ن ػػات  )   علػػ  االباػػدا   (1)عػػف عا ػػـ الرفػػ ُ  يل   لقػػد رُ (ن بػػات  )عط يػػا علػػ   (ج 
ات ال ايػلف مػف الجنكػ ف ألفك (قِّْنػلافن )  لال يجلز عط يا عل  اتن باقديرم لليـ جنك 

 .(2)ؿخْ النك 
ن ات  )أراد أنؾ ال ارف   ف (قِّْنلافن دانِّي ان )مف قللوم  (قِّْنلافن )بال طؼ عل   (ج 

ػ ـ   ليقػاؿ لػو أي و ام اليباسػا  فلػل عط ػت ألف القنلاف جم  قنل  لىل ال ذؽ الاػا
ن ات  )  لجن اتن  دانيان   ار الم ن م لمف الن خؿ مف طل يا قنلافن  (قِّْنلافن )عل   (ج 

 مف أعناب.
ف ألنػػػو يػػػلىـ أنيػػػا ال سن بْ لجن ػػػات ال ايػػػلف مػػػف النخػػػؿ  فيػػػو ل ػػػفقللػػػوم ألف ا

مػػف ال نػػب دلف النخػػؿ  للػػيس األمػػر يػػذلؾ  بػػؿ قػػد ايػػلف الجن ػػا مػػف  ايػػلف آالك 
ا  فداللػا ال نب عل  ان ػراده  لايػلف مػف النخػؿ علػ  ان ػراده  لايػلف منيمػا م وػ

ا   لداللػا يلنيػ(3)(ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک) ا قللػوميلنيا منيما م و 
 ملنخؿ بان راده قلؿ زىيرمف ا

ن ًة س ح ق ا     لٍة ـــــــر َب   م ق ت  ــي غ  ــــــكأن  ع ي ين  ف قي ج   (4)من النواض ح، ت س 
 ا  جنكػػػػ نخػػػػؿ   يسػػػػقا  )محػػػػذلؼ  فالاقػػػػديرم   ػػػػ ا لم ػػػػاؼ   (اقو حُ ُسػػػػ)قللػػػػوم 

ػػػ(اقو حُ ُسػػػ ػػػحُ ف ألف  السُّ النخلػػػا الباسػػػقا  فيػػػاف ال ػػػلاب أف  يلؽ  لىػػػحُ ؽ جمػػػ  س 
 مف األعناب ال ايلف مف الن خؿ. يات الاالجنك  ألفك  مقلؿ  ي

 قلؿ زىيرم
 ... ... ... ... ... ... ... ... ...     لٍة ـــــــر َب   م ق ت  ــي غ  ــــــكأن  ع ي ين  ف

                                                           

( في رلايا عبد الحميد بف  الا البرجمي عف أبي بيػر. )المبسػلط فػي القػرا ات ال شػر 4)
 (.4/644  لم جـ القرا ات ::4ألبي بير النيسابلري ص

  لباحقيػؽ 4/475ي طالب  باحقيؽ د/ حااـ ال ػامف ( مشيؿ آعراب القربف لميي بف أب4)
 .494 -4/494السلاس 

 (.4:( سلرة اإلسرا   مف اآليا )4)
(  لىػػل فػيم الحجػػا 47( البيػت مػف البسػػيط  لزىيػر بػػف أبػي سػػلم   لىػل فػػي )ديلانػو ص5)

س ار ال  يا لليرلي 6/7للقرا  السب ا ألبي علي ال ارسي   .4/795  لا 



  أيب بن مكي أعاريب عىل( أماليه) يف الشجري ابن مآخذ
 
 ومناقشةً  عرًضا( القرآن إعراب مشكل) يف طالب

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿5744﴾  
  

ػػخمافرْ الغ   نمػػا ج ليػػا مُ ذ  لػػام المُ اك ق  لالمُ   بػػافم الػػد للاف ال   ل لػػاف ألف  ذ  ل لػػا  لا 
ػ با ان ػر فاُ  يريقػو  فػبل يبقػ  المذل لا اخرج الغرب مآلف يسيؿ مػف نلاحيػو  لال  

عليػو  ييسػاق ي ػا  لالرجػؿ الػذ بابا  ليؿ  ب ير اساق  عليو فيل نا منو آالك 
 .(1)«نا ا

 انعزض وادلىاقشح
ألف الجن ػػػات ال ) ىنػػػا من ػػػبٌّ علػػػ  عبػػػارة ميػػػي   اعاػػػراُض ابػػػفِّ الشػػػجري ِّ 

ػبْ ل   لذيػر  أفك فػي عباراػو  (لنخػؿايلف مف ا  مػف ف ألنػو يػلىـ أنيػا ال ايػلف آالك اسو
ال نػػب دلف النخػػؿ  للػػيس األمػػر يػػذلؾ  بػػؿ قػػد ايػػلف الجن ػػا مػػف ال نػػب علػػ  

يػػاف ال ػػلاب أف   ل اان ػراده  لايػػلف مػف النخػػؿ علػ  ان ػػراده  لايػلف منيمػػا م وػ
 مف الن خؿ.مف األعناب ال ايلف  يات الاالجنك  م ألفك مييٌّ  يقلؿ  

 فحقيقُا النكقد ماكجيان  لب  اللغا ال  لب  اإلعراب.
نمػا نقليػا مػف لالحؽُّ أفك عبارة ميي   ليست مف  دلف  (2)أبػي حػااـ  عنده  لا 

ػػػا   فػػػإف يانػػػت ال بػػػارةُ أف ينسػػػبيا لػػػو لكػػػاو  ف ر و بػػػي حػػػااـ    فػػػاأللل  أف ايػػػلف ألز 
 أ الاو  للميي   اب وا.

بلـ ُيب ػػػر ِّئ سػػػاحا  ميػػػي   ممػػػا أخػػػذه عليػػػو ابػػػُف لمػػػ  ذلػػػؾ  فػػػإفك سػػػياؽ اليػػػ
اللكبسف ألفك الجنكاتِّ اللاردة  في اآليػا ىػي جنػاُت األعنػاب  فػػ  الىُِّـّ الشجري ِّ مف 
يري قػػلؿِّ )أ ْؿ( فػي  نكػػات( لل يػد الػػذ ِّ م )الج  لػـ  بػػأفك الجنكػػا  ميػي   الك فميػيٌّ علػػ  عِّ   لا 

لىػذا قللػو فػي )اليدايػا آلػ  بلػلغ ايلف مف النخػؿ لال نػب  ال مػف ال نػب فقػط  
 أشػػػػجارىا اسػػػػاره أي دخليػػػػا  مػػػػف اجػػػػفُّ  ألنيػػػػا جنػػػػا الجنػػػػا لسػػػػميت»النيايػػػػا(م 

 .(3)«لالشجر النخؿ ذل البسااف ال رب عند ل مارىا  لالجنا

                                                           

 .494 -4/494 ( أمالي ابف الشجري4)
  4/767  لاليااب ال ريد في آعػراب القػربف المجيػد 4/97( انظرم آعراب القربف للنحاس 4)

 . 5/6:9لالبحر المحيط ألبي حياف 
 .4/4:7( اليدايا آل  بللغ النيايا 4)



  أيب بن مكي أعاريب عىل( أماليه) يف الشجري ابن مآخذ
 
 ومناقشةً  عرًضا( القرآن إعراب مشكل) يف طالب

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿5745﴾  
  

نكػػػات( علػػػ  )قِّْنػػػل اف( ل ػػػارت  فم نػػػ  يػػػبلـ ميػػػي   ىنػػػام أنكػػػا لػػػل ع ط نػػػا )ج 
ػا منػو الجنكاُت الاػي مػف األعنػابِّ مػف النخيػ أيم أفك القنػلاف الدانيػا  ؿ  أي ب  و

 لليس ىذا ىل المراد. لالجنات مف األعناب يااناف مف طل  النخؿ 
 (ٹ)وسن انعشزون:  ادلؤخذ

كي  ِّ   سػلرة) يفػ -ا ػال   -قللػو  يقللػو فػ ملمف ألاليطو» ق  لا ُشلال،َّ

ُيػػلادك ا)م أ ػػؿ (1)(ٿ ٹ ٹ ٹ) م(األعػػراؼ دلمػػت    ػػـ أُ (لايُ ار  د  ا ػػ) (مار 
ؿ المدلـ  فاحا يالاا  ف  يي  آل  ألؼ الل ؿ  ف بات األلؼ فػالداؿ  فسيف أل 

ا  فاقػلؿم أ ليًّ  ؾ ارد  الزااد  ساطاع عل  لزنيا م  ألؼ الل ؿف ألنك الخط   لال اُ 
فػػػا  ال  ػػػؿ   يا  ال  ػػػؿف إلدلاميػػػا فػػػفػػػ (لالُ اع    ػػػا  )  فا ػػػير اػػػا  (لالُ اع  افكػػػ)لزنيػػػا 

. انايػػػػ  (2)(لالُ اع    ػػػػا  )يػػػػا علػػػػ  األ ػػػػؿ جػػػػاز فقلػػػػتم لذلػػػػؾ ال يجػػػػلز  فػػػػإف لزنا
 يبلمو.

نسػػػخا مػػػف ىػػػذا  ي  لرأيػػػت فػػػان خالكػػػىػػػذا ال  ػػػؿ مُ  يلأقػػػلؿم آف  عباراػػػو فػػػ
م لال ػػحيا اسػػا مالو بغيػػر الجػػار ِّ   باليػػا  (3)(طاع علػػ  لزنيػػاسػػا  ال يُ ) الاػػأليؼم

ػػػػا يا ػػػػد ب بن سػػػػو  يمػػػػا جػػػػا م (اسػػػػاط ت)ف ألف (يػػػػاسػػػػاطاع لزنُ ال يُ )  ڭ) مم 

بالاػػا  جػػااز علػػ  قلػػؽ فيػػو  ليػػاف األللػػ  أف  (اسػػاطاع)  ل(4)(ڭ ۇ
   ػػـ آف  من ػػو أف اػػلزف (فػػا « ا ػػاعللا»يػػا مػػ  الػػال  ظ باػػا  لزنُ  لغُ ُسػػلال ي  ) يقػػلؿم

ىػػذه اليلمػػا لفييػػا ألػػؼ الل ػػؿ ليػػر جػػاازف ألنػػؾ ال ػػظ بيػػا مػػ  آظيػػار الاػػا   

                                                           

 (.49( سلرة األعراؼ  مف اآليا )4)
  لباحقيػؽ 4/4:4 ( مشيؿ آعراب القربف لميي بف أبي طالب  باحقيؽ د/ حااـ ال ػامف4)

 باليا   ال يما ذير ابف الشجري.« ُيساطاع»  بل ظم 446 -4/445السلاس 
 ( لىل ال ابت في النسخايف المطبلعايف.4)
 (.64( سلرة يس  مف اآليا )5)



  أيب بن مكي أعاريب عىل( أماليه) يف الشجري ابن مآخذ
 
 ومناقشةً  عرًضا( القرآن إعراب مشكل) يف طالب

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿5746﴾  
  

ف شػػات ق(لالُ اع    ػػااْ )م (لاُيػػار  ادك )فاقػػلؿم لزف    فل ظػػت بالػػداؿ (لالُ اع  ف ػػادْ )لػػتم   لا 
 .(1)«المبدلا مف الاا 

 انعزض وادلىاقشح
 ما يأخذه ابُف الشجري ِّ عل  ميي   ىنا  بل ا أشيا م
ل ػػ (   يوا بػػػ )ع  لال ػػحيا اسػػا مالو بغيػػر األلكؿم اسػػا مالو )اسػػاطاع( ما ػػد ِّ

 . الجار ِّ 
 ( بدؿ )لال ُيساطاع(.لغُ سُ لال ي  )م مييٌّ    أف يقلؿل  لْ األ  لال انيم أنو ياف 

ُيػػلا( علػػ  )افكػػاعُللا(ف  من ػػو أف اػػلزف لال الػػثم أ لفييػػا ألػػؼ الل ػػؿ  )ادكار 
  (لالُ اع  ف ػادْ )م أل  (لالُ اع    ػااْ )لير جاازف ألنؾ ال ظ بيا م  آظيار الاا   فاقلؿم 

 .فل ظت بالداؿ المبدلا مف الاا 
ُؿ  فُيجاُب عنو مف جيايفم  فأمكا المأخذ األلك

ُ  الاي اعامد علييا ابُف الشجري ا بػت ال ف يانت النُّس  جيُا اأُللل م أنو لا 
ل  ( ب د )ُيْسا ط اُع(  فإفك النسخا الاي اعامد  علييا السميُف الحلبيُّ ال اُْ بُِّايا   )ع 

 .(2)«الل ؿ ألؼ م  بلزنيا الل ظُ  ُيْساطاع لالم ميي قاؿ»فقاؿم 
ْف ُأْ بِّ  ل ػػػ ( ب ػػػد )ُيْسػػػا ط اُع(  ف لػػػ  ا ػػػميف لالجيػػػُا ال انيػػػُام أنكػػػو لا  ا ػػػْت )ع 

 )ُيْسػػا طاُع( م نػػ  )ُيْقػػد ُر(  أل أفك ال  ػػؿ )اسػػاطاع ( ُيسػػا مؿ م ػػو حػػرؼ الجػػر 
لىػػػل   (3)«علػػػ  اسػػػاطاعم فػػػلؾ م جػػػـ لفػػػي»ف ػػػي )ايملػػػا الم ػػػاجـ ال ربيػػػا(م 

 فيػذا ممػا»ىػػ( يقػلؿم :55ابػف بطكػاؿ  )ت  أسللبن شاا ن في يبلـ ال لما   فيػذا
 .(4)«األعـ ِّ  يطاع عل  دف و فا  سْ ال يُ 

                                                           

 .4/494( أمالي ابف الشجري 4)
 .6/444( الدر الم لف 4)
 (.4:/8( ايملا الم اجـ ال ربيا 4)
 .4/476بف بطاؿ ( شرح  حيا البخاري ال5)



  أيب بن مكي أعاريب عىل( أماليه) يف الشجري ابن مآخذ
 
 ومناقشةً  عرًضا( القرآن إعراب مشكل) يف طالب

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿5747﴾  
  

ػػْي  علػػ  اْسػػا ط اع   ف مػػف»ىػػػ( يقػػلؿم 567لىػذا ابػػُف حػػزـ  الظػػاىري  )ت   ش 
ْنوُ  أ ي ر ع ف ل عجز ي  م ا عل  اساطاعا ف  ِّيوِّ  مِّ ل ْيوِّ ... ي ْسا طِّ  .(1)« ع 

ػػيد البط ْليلسػػي )ت  ي رسػػ  رسػػلخ ... »ىػػػ( يقػػلؿم 644لىػػذا ابػػف الس ِّ الكػػذِّ
   لىل آماـن في اللغا.(2)«زالايا مف مل ا  ي اآاؿ الكاِّي ال  ُيْسا ط اع عل  اْلجب  

 لأمكا المأخذ ال انيم 
ػػػػلكـ لػػػػو بػػػػوف ألفك )ال ُيسػػػػا طاُع( ألقػػػػ  لأد ؿُّ علػػػػ  الم نػػػػ  مػػػػف )ال  فػػػػبل ُيس 

 ي ُسلُغ(ف آذ م ن  )ال ُيْسا طاُع(م ال ُيْقد ُر  لم ن  )ال ي ُسلُغ(م ال ي ُجلُز.
 ا المأخذ ال الثملأمك 

فب  ػػيـ ج ػػؿ  لىػػل قػػااـن علػػ  اعابػػاريفم فمل ػػ  خػػبلؼ  بػػيف ال لمػػا  
ػػػل ُِّزلا لزنيػػػا علػػػ   ُيلا(  للػػػـ ُيج  ُللا( علػػػ  أفك أ ػػػليا )ا ػػػد ار  ُيػػػلا( )ا   ػػػاع  لزف )ادكار 
ُللا( لػػابلك ي ػػير الزااػػُد أ ػػليًّا  لىػػل مػػذىُب ميػػي   يمػػا ىنػػا  لمػػذىب أبػػي  )افكػػاع 

 .(4)  لريف الديف االساراباذي(3)اريالبريات األنب
ا ػيير الزااػد  يلػـز ال لب  يـ ج ؿ لزنيػا علػ   ػلرايا اآلنيكػا  لقػاللام

ُنػػو ألنكػػا أ ػػليًّاف ػػو ن زِّ م فنقػػلؿ بل ظيػػا الا اعػػؿ باػػا  لنػػأاي الل ػػؿ ىمػػزةِّ  مػػ  بل ظِّ
للا( )ادكاريػػلا( لزفُ   حػػاؿ   آليػػو  ػػارت بمػػا ال بأ ػػليا اعابػػاروا بالاػػا ِّ  فػػُيْل  ظُ  )اْا ػػاع 

دلاـ  لىل مذىب ابف الشجري ِّ يما ىنا  لمذىب السميف الحلبي اإلِّ
(5). 

. ؿن  فيبلـُ ابفِّ الشجري ِّ ىنا في مخخذه ال بل ا امحُّ
 
 
 

                                                           

 . 4/49( ال  ؿ في الملؿ لاألىلا  لالنحؿ البف حـز 4)
 .89( اإلن اؼ في الانبيو عل  الم اني لاألسباب الاي ألجبت االخابلؼ ص4)
 .4/474( انظرم البياف في لريب آعراب القربف 4)
 .4/964( انظرم شرح الشافيا لريف الديف االساراباذي 5)
 .6/444( انظرم الدر الم لف 6)



  أيب بن مكي أعاريب عىل( أماليه) يف الشجري ابن مآخذ
 
 ومناقشةً  عرًضا( القرآن إعراب مشكل) يف طالب

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿5748﴾  
  

 (ەئ ەئ وئ)إعزاب قىنه تعاىل: احلادي وانعشزون:  ادلؤخذ

ااكي  ِّ  : (1)(ەئ ەئ وئ) م- ا ػػال  -قللػػو  يلقػػاؿ فػػ» قاا  لا ااُشلال،َّ

رف  باالبادا   لما قػبليـ  (ماْلق ْلـُ )ا سير  ل (مم   بلو )  ل مير ال اعؿ (سا   ) يف
ػػ)آ ػػمار مباػػدأ  اقػػديرهم  خبػػرىـ  أل رفػػ  علػػ  ػػ ؿُ   ػػالم   ا   س   يف  ذِّ الكػػ ـُ لْ الق ػػ ـُ  ُىػػبلو    م 

 .(دن يْ  ز  بلو جُ ر   ـ   ْ نِّ ) م  م ؿ(لابُ ذك ي  
(ِـّ لْ الق   ؿُ     م  بلو    م   ا   س  )م اقديرهم (2)لقاؿ األخ ُش 

(3). 
ػ)  اُلم لقُل أل  بالػذـ ِّ  ال ييػلف فيػو المق ػلدُ    لىػذا البػابُ (س  اْ بِّػ)بمنزلػا  (ا   س 
ػػػ المػػػدح آالك  ػػػ س  اْ بِّػػػ)م ف جػػػنس ال اعػػػؿ  فػػػبل يجػػػلزُ مِّ رادم أف ُيػػػ   آالك (ؾ  ُمػػػبل   لُ بلو    م 

ػػؿ لُ ْ ػػمِّ ) ػػلابُ  األخ ػػشِّ  فقػػلؿُ   الم ػػاؼ   فيحػػذؼ(ؾ  بلمِّ ػػىػػل ال   ـ    لم   أفك  ف زعػػ
 .(4)«افاحشو    فقد أخطأ خطأو (ـُ لْ الق   ـُ  ىُ بلو    م   ا   س  )الاقديرم 

 انعزض وادلىاقشح
فػػي ىػػذه المسػػألا نجػػد مييًّػػا قػػد ذيػػر األلجػػو  اإلعرابيػػا  المااحػػا فػػي اآليػػا 

  ل ػػػلكب  القػػػلؿ  ال الػػػث  الػػػذي ىػػػل ب  ػػػياالشػػػري ا  فغلكطػػػو ابػػػُف الشػػػجري ِّ فػػػي 
ػلؤلخ ػش  ُم  ل ِّػبلو بػػأفك )  ال ييػػلف فيػو المق ػػلدُ    لىػػذا البػابُ (س  اْ بِّػ)بمنزلػػا  (ا   س 

ػا   م لال اعػؿ   ف جنس ال اعػؿ مِّ أل المدح آالك  بالذـ ِّ   )الم   ػُؿ(  لأ ػؿ اليػبلـم )س 
ػػ  بلو  الم   ػػؿُ  (  م   ػػؿُ  م   لُحػػذؼ عليػػو  المن ػػلب لداللػػا األلؿُ  )الم   ػػُؿ( فُحػػذؼ الق ػػلِـّ
 .م يلـ الم ن  لألف لئليجاز  مقامو آليو الم اؼُ  لأقيـ ال اني

                                                           

 (.488( سلرة األعراؼ  مف اآليا )4)
 .4/454( انظرم م اني القربف لؤلخ ش 4)
  لباحقيػؽ 4/447( مشيؿ آعراب القربف لميي بف أبي طالب  باحقيؽ د/ حااـ ال ػامف 4)

 .447 -4/446السلاس 
 .494 -4/494( أمالي ابف الشجري 5)



  أيب بن مكي أعاريب عىل( أماليه) يف الشجري ابن مآخذ
 
 ومناقشةً  عرًضا( القرآن إعراب مشكل) يف طالب

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿5749﴾  
  

ػ ػػ رة   ميػي   لػـ يخػرج عػف مػا قالػو ابػُف الشػجري ِّ  اقػدير  ُظ أفك لالمبلح  ف قِّيػد  ش 
م  ػػ)فميػػيٌّ قػػدكر  ػػ ؿُ   ػػالم   ا   س    (دن ْيػػ ز  بلو ُجػػر   ـ  ْ ػػنِّ ) م  م ػػؿ(لابُ ذك ي ػػ يف  ذِّ الكػػ ـُ لْ الق ػػ ـُ  ُىػػبلو    م 

 ل)الق ْلـُ( مف جنسِّ )الم   ؿ(.  ف جنس ال اعؿمِّ ىنا  بالذـ ِّ  المق لدُ ف
ىنا مبني   عل  مػذىب ابػف درسػاليولاقديُر ميي   

 (القػلـ  ) ف حيػث ج ػؿ  (1)
ُسػف  رجػبلو )  لىػل عنػده مػف بػابم (ال م  ػؿ)مػف جػنس  مػف الرجػاؿ     فزيػدن (زيػدن  ح 

ـ  أم ػػاالو )للػػذلؾ لػػـ ييػػفم  ليػػذلؾ القػػلـ عنػػده مػػف الم   ػػؿ    يمػػا اقػػلؿم ( القػػلـُ نِّ ػػ
ـ  رجػػاالو ) ػػا ُ ػػرب بيػػـ الم   ػػؿ( القػػلـُ نِّ ػػ ػػ  بلو  ف ألنيػػـ ل مك سػػاع   علػػ  االا ِّ  ػػارلا م 

ا منو القلـُ  (م   بلو )ف ار   (زيدن ػ )  ف( زيدن بلو جُ ـ  ر  نِّ ْ )الذيف ي ذكبلا  يما اقلؿم  جنسو
 . عل  االا ِّساعمف جنس الرجاؿ  فُسم ِّي ما ُ رب بو الم   ؿ م  بلو 

ػػػػد لىػػػػل عػػػػيُف مػػػػا م كػػػػؿ  بػػػػو ميػػػػيٌّ   بلو ُجػػػػر   ـ  ْ ػػػػنِّ ) مم ػػػػؿ»  حيػػػػث قػػػػاؿم لق   
 .(2)«(دن يْ ز  

ػػْف قػػاؿ   -رحمػػو    –لىػل األيػػؿن حسػػفن لػػاب  عػػف ابػفِّ الشػػجري ِّ  فغلكػػط م 
ف  لو مييٌّ   فذيره. –رحمو    -بو  لف طِّ

ڑ ک ک ک ) انثاوً وانعشزون: إعزاب قىنه تعاىل: ادلؤخذ

 (   ک گ

اااكي  ِّ  ػػػ» قااا  لا اااُشلال،َّ ػػػ األلػػػاليطِّ  فلمِّ لرة ُسػػػ يحياىػػػا فػػػ أقػػػلاؿن  ي اِّ نِّ الشك
قػػاؿم اليػػاؼ مػػف  (3)(ڑ ک ک ک ک گ) قللػػو ا ػػال م يؿ  فػػاألن ػػا
ُللن ػؾ  )مل   ن ب  ن ت لم در  يف (ي ما) ػ) ميأ ( ُيجادِّ ػ ي  االو د  جِّ   لقيػؿم (ام 
 الرسػػلؿِّ  ل   اباػػان  األن ػػاؿُ )عليػػو م نػػ  اليػػبلـ  اقػػديرهم  لم ػػدر يػػدؿُّ  ن ػػتن  يىػػ
 ( ا يمػػاقًّػػلمحمنػػلف ح  ا ـُ ُىػػ) مي  أ(حػػؽ  ػ )لػ ن ػػتن  ي  لقيػػؿم ىػػ(ا يمػػا أخرجػػؾ  بلاوػ ُ 

                                                           

 .44/455( انظرم الاذييؿ لالايميؿ 4)
  لباحقيػؽ 4/447لقربف لميي بف أبي طالب  باحقيؽ د/ حااـ ال ػامف ( مشيؿ آعراب ا4)

 .447 -4/446السلاس 
 (.6( سلرة األن اؿ  مف اآليا )4)



  أيب بن مكي أعاريب عىل( أماليه) يف الشجري ابن مآخذ
 
 ومناقشةً  عرًضا( القرآن إعراب مشكل) يف طالب

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿574:﴾  
  

ػػ ؾ  ربُّػػ مػػا أخرجػػؾ  ي  )  لالاقػػديرم رفػػ    مل ػػ ِّ  يفػػ لقيػػؿم اليػػاؼُ    بػػالحؽ ِّ  ؾ  اِّػػيْ ف ب  مِّ
ػػبم نػػ  الػػلال للق   . لقيػػؿم اليػػاؼُ لخبػػرن    فيػػل اباػػدا ن (لا    قُ فػػااك   األن ػػاؿُ ) ميـ  أس 

 . اناي  يبلمو.(1)ؾ  أخرج   يذلالك   لالرسلؿِّ 
ػعػػف ا ان منحرفػػ ردياػػان  لىػذه أقػػلاؿن  الػػر دا ة  ييػػا فػػلُ ل  لْ   لأ  ايًّػػل ِّ ا يُ انحرافوػػ اِّ حك ل  ِّ

 . لالخامُس  الراب ُ  القلؿُ 
ڀ ) مل ػػػػ  رفػػػػ  باالباػػػػدا   لخبػػػػره يفػػػػ (ي مػػػػا)فقللػػػػوم اليػػػػاؼ مػػػػف 

  مال ساد  مف لجله ظاىرُ  قلؿن  (2)(ڀ
م  اقديميا عل  الياؼ  بينيا  (ڀ ڀ) يى يأف الجملا الا مأحدىا

ال ا ػؿ مشػامؿ علػ   بيا راب ػا  لىػذا   لب ضِّ بيات   ثِّ ب بل لبيف الياؼ ف ؿن 
ػ ييػبلـ ال ػرب  لال فػ يعشر جمؿ  لليس ف ػرلرات  ىػل محػؿُّ  ي ر الػذالش ِّ ال  

 خبر قد ـ عل  المخبر عنو  م  ال  ؿ بينيما ب شر جمؿ أجنبي ا.
 يعـ أنيا الخبر  لال ا  ال ادخؿ فز  يالجملا الا ي ا  فم دخلؿ اليلال ان
ػػرط  بػػأف ييػػلف اسػػمو  آالك  خبػػر المباػػدأ  بجملػػا ا مل ػػلالو أف يغلػػب عليػػو شػػبو الش 

 رجػؿ   يػؿُّ )  ل(فلػو درىػـن  ييزلرنػ يالػذ)ف لي ا  أل ييلف نيرة مل ػلفا  يقللػؾم 
 .(اأمك )أل ييلف خبر المبادأ اللاق  ب د   (فلو درىـن  ييزلرن

خاليا مف  مير ي ػلد  (ڀ ڀ) قللوم يى يالجملا الا لال الثم أف
ػ  لالجُ ان ريك م  ذلؾ جملا أمْ  يزعـ أنو مبادأ  لى يلياؼ الذعل  ا ال  ري ػاُ األمْ  ؿُ م 

ره قاالُػػ يا  لام يػػؿ ىػػذا الػػذنػػادرو  ا آالك ايػػاد اقػػ  أخبػػارو   -باطػػؿن  لىػػل اقريػػرن -وقػػد قػػر 
ان قػػػػاد ىػػػػذيف  ياػػػػدة فػػػفا يُّ   لأ(مػػػف الػػػػدار   يمػػػا أخرجػػػػؾ زيػػػػدن  ؽِّ فػػػػااك )قللػػػؾم 
 ف؟ يْ اليبلم  

                                                           

  444 -:4/44( مشيؿ آعراب القربف لميي بػف أبػي طالػب  باحقيػؽ د/ حػااـ ال ػامف 4)
 .454 -:4/44لباحقيؽ السلاس 

 ( سلرة األن اؿ  مف اآليا األلل .4)



  أيب بن مكي أعاريب عىل( أماليه) يف الشجري ابن مآخذ
 
 ومناقشةً  عرًضا( القرآن إعراب مشكل) يف طالب

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿5744﴾  
  

ػػػػ لالقػػػػلؿُ  ػػػػالرك  يلمػػػػا قبلػػػػو فػػػػ الاػػػػاب ُ  رُ اآلخ  مػػػػف  الػػػػلافرِّ  بػػػػالحظ ِّ  ذُ ذالػػػػا  لاآلخِّ
ػػػ االسػػػاحالا قػػػلؿُ  ػػػا ال يجػػػلزُ سػػػـ  بمنزلػػػا الػػػلالِّ للق   ف زعػػػـ أف اليػػػاؼ  م     لىػػػذا مم 

ػػف يُ  أحػػد   مػػذىبِّ  يفػػ و  لمػػا علمػػتُ لِّػػ عػػف اقبُّ   ف ػػبلو وُ حياياُػػ  يب لمػػو فػػ ؽُ ل  ػػمم 
ػػػالق   يزلػػػا الػػػلال فػػػاليػػػاؼ ايػػػلف بمن  أف  ي   لال يػػػلف ي   النحػػػلف ب ػػػر    فلػػػل قػػػاؿ ـس 

 لجيو.  يف ؽ     بْ أف يُ    الساحؽك (فك ج  رُ خْ أل    ل ِّ )م   يريدُ (فك ج  رُ خْ أل   ياِّ )م قااؿن 
ػػػالق    ػػػـ آنػػػو ج ػػػؿ ىػػػذا ػػػا علػػػ  ألك لاق وػػػ ـ  س   يفػػػ يالاػػػ (مػػػا)لرة  لج ػػػؿ ؿ السُّ

ؾ  )قللوم  ػا - علػ  القػديِـّ    لج ليػا لاق ػاو يبم ن  الػذ (ي ما أ ْخر ج    - هُ دُّ  ػال  ج 
 يذلالكػػ  لالرسػػلؿِّ  األن ػػاؿُ )حياياػػوم  ياليػػاؼ بم نػػ  الػػلال  فقػػاؿ فػػمػػ  ج لػػو 
ػػػؾ  ) ظ بػػػو للجػػػب أف ييػػػلف فاعػػػؿُ لىػػػذا لػػػل يػػػاف علػػػ  مػػػا ال كػػػ ( أخرجػػػؾ  (أ ْخر ج 
ػػػػؾ  ) ي  لييػػػػؼ ييػػػػلف فػػػػي(الػػػػذ)ا علػػػػ  ا عااػػػػدو م ػػػػمرو    لال اعػػػػؿ  ػػػػميرن  (أ ْخر ج 

بُّػػؾ  )  ػػـ ا ليقػػو ليػػذا  ( ؾربُّػػ أخرجػػؾ   يلالػػذ  لالرسػػلؿِّ  األن ػػاؿُ )؟ فيأنػػو قيػػؿم (ر 
ػػػزعػػػـ أنػػػو ق   يالػػػذ ػػػـن س  ؿ السُّ اباعػػػد  يقبلػػػو فػػػ يمجػػػرب القػػػلؿ الػػػذ يلرة يجػػػر   بػػػأل 

 الما اقديف.
ُللن ؾ  )عل  أنيا ن ت لم در  لأم ا قللوم آف مل   الياؼ ن بن   ( ُيجادِّ

ػػ آخراجػػؾ  يم نػػاهم فػػ (1)(ڳ ڱ ڱ) ف ألف  قللػػومفاسػػدن  ا قػػلؿن فإنػػو أي و
فييػػػػػلف  (2)(ں ڻ ڻ ڻ)مػػػػػف بياػػػػػؾ لخػػػػػرلجيـ م ػػػػػؾ  فليػػػػػذا قػػػػػاؿم 

مػػػا   م ػػػؿ  آخراجػػػؾ مػػػف بياػػػؾ جػػػداالو  ي نػػػ  علػػػ  ىػػػذا الاأليػػػؿم يجادللنػػػؾ فػػػالم
  بن سػوف ألنػو اشػبيو آخراجػو مػف بياػو يفيذا اشبيو الشػ  ؾ مف بياؾأخرجؾ ربُّ 

 بإخراجو مف بياو.
قؿ )م ن  اليبلـ  اقديرهم  عليو يدؿُّ  ا لم در  لقللوم آف الياؼ ايلف ن او 

ػػ ( ا يمػػا أخرجػػؾ لالرسػػلؿ  بلاوػػ  اباػػان  األن ػػاؿُ  مػػا  دِّ باُعػػلا   ا  ػػ يؼن فيػػذا أي و
 بينيما.

                                                           

 (.7األن اؿ  مف اآليا ) ( سلرة4)
 (.7( سلرة األن اؿ  مف اآليا )4)



  أيب بن مكي أعاريب عىل( أماليه) يف الشجري ابن مآخذ
 
 ومناقشةً  عرًضا( القرآن إعراب مشكل) يف طالب

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿5744﴾  
  

ا قللػػػوم آف اليػػػاؼ ايػػػلف ن اوػػػ لأقػػػربُ  ا للم ػػػدر ىػػػذه األقػػػلاؿ آلػػػ  ال ػػػح 
قًّا)ىل  يالذ  ألمريفم  (ح 

  .اقارب ما بينيما مأحدىما
 قللػوم يو بالحؽ  فا  بداللا ل  و لف حقًّ آخراجو مف بياو يا لاآلخرم أفك 

 .(1)(ڑ ک ک ک ک گ)

يرادُ  عل  أنو  منيا دليؿن  شي    مف لير آنيارِّ  ليذه األقلاؿ ال اسدة ي   مي   لا 
 عدـ الب يرة. يقاالييا ف ياف م ؿ  

ٱ ٻ ) م أف قللػػػو ا ػػػال مىػػػذا الحػػػرؼ احقيػػػؽ آعػػػرابِّ  يفػػػ لالقػػػلؿُ 

 ػل     -   لذلػؾ أف رسػلؿ   أن ػاؿ أىػؿ بػدر  ياآليا  نزلت فلل(2)(ٻ
ػػا رأب قل ػػا أ ػػحابو  -لسػػلكـ  عليػػو  القاػػاؿم  يليػػراىيايـ للقاػػاؿ قػػاؿ ليػػرل بيـ فػػلم 
فرغ مػف أىػؿ بػدر قػاـ  . فلما(3)(ا فلو يذاأسيرو  ر   فلو يذا  لمف أس  مف قاؿ قايبلو )

مف  ي يرن  ي  فقاؿم يا رسلؿ    آف ن  لت ىحال  ما سم يت ليـ بقس د بف م اذ
ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ )فأنزؿ  م   المسلميف بغير شي 

لػػػو ي ػػػن  فييػػػا مػػػا  يقسػػػما الغنػػػااـ  فيػػػ يفػػػ لل(4)(ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ
ڑ ک ک ک )فسػػيالا لفػػ  أن سػػيـ مػػف ذلػػؾ يراىيػػا  لىػػل قللػػوم   يشػػا 

المغانـ  يما  يألمر   ف منيـ مف المسلميف  فامضِّ  ه  رْ عل  يُ  (5)(ک گ
 يارىلف. م يت عل  مخرجؾ لىـ لو 

مباػػػدأ  فمل ػػػ  اليػػػاؼ علػػػ  ىػػػذا رفػػػ   بأنيػػػا مػػػ  مػػػا اا  ػػػلت بػػػو خبػػػرُ 
ـ لقسماؾ األن اؿ يما أخرجؾ رب ؾ مف بياؾ بالحؽ  يُ يراىياُ )محذلؼ  فالاقديرم 

                                                           

 (.6( سلرة األن اؿ  مف اآليا )4)
 ( سلرة األن اؿ  مف اآليا األلل .4)
 (.4849  برقـم 4/88( رلاه أبل دالد في )سننو 4)
 ( سلرة األن اؿ  مف اآليا األلل .5)
 (.6( سلرة األن اؿ  مف اآليا )6)
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فك  ؾ  )  فقللوم (ا مف المحمنيف ليارىلففريقو  لا   ( ؾ  آخراجِّ  ؿُ  ْ مِّ )م ناهم  (ي ما أ ْخر ج 
ف قد رت المبادأ  لؤلن ػاؿ  فػأردتم  ي ِّ بو آلػ  يػراىيايـ لقسػما النبػ لأشرت   (ىذا)لا 

 .(1)«. لبا الالفيؽ  فحسفن (ؾ مف بياؾ بالحؽ ِّ ىذا يما أخرجؾ ربُّ )
 انعزض وادلىاقشح

ف لمجػركد أنػو  في ىذه المسألا يُ بُّ ابُف الشػجري ِّ جػاـك ل ػبو علػ  ميػي  
يا ػا  فػي آعػراب اآليػا اليريمػا للػ ـ يػردك علييػا  ليأنكػُو راض  ساؽ  ىذه األقػلاؿ  الركدِّ

.  عف ىذه األقلاؿِّ
ػػا  يبػػار   مػػف أىػػؿ لالحػػؽُّ أفك ىػػذه األقػػلاؿ  الاػػي سػػاقيا ميػػيٌّ آنمػػا ىػػي ألامك
ػا لزاد  عليػو   حاػ  (2)اللغا لالا سيرِّ  لما نقلو مييٌّ في )ُمشيلو( نقل ُو ليُرُه أي و

ػػػاُس أفك ىػػػذه اآليػػػا  ػػػف  الُمْشػػػيِّؿِّ »نػػػصك أبػػػل ج  ػػػر النحك   لأل ػػػؿ السػػػميُف (3)«مِّ
شريف قلالو  الحلبيُّ األقلاؿ  فييا آل  عِّ
(4). 

م  لاألقلاُؿ السابقُا يلُّيا مناُط أخذ  لرد  
ُؿ الذي ذيره مييٌّ  لىل أفك ف مل ػ   يفػ (ي مػا)الياؼ مػف  أمكا القلُؿ األلك

ُللن ؾ  )ن ب  ن ت لم در  يما(  أل )ُمجادلايـ اآلف    (ام   ي  االو د  جِّ ) يمأ ( ُيجادِّ
 .(5)فيل قلُؿ اليسااي

 فػػػي الاقػػػديُر علػػػ  ىػػػذا الاأليػػػؿم )يجادللنػػػؾ» عطيػػػام ابػػػف لقػػػد قػػػاؿ عنػػػو
 الاأليػؿ ىذا عل  فالمجادلا بياؾ(  مف آياؾ ربؾ آخراج ييراى اِّيـ مجادلاو  الحؽ ِّ 

                                                           

 .497 -4/494 ( أمالي ابف الشجري4)
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 .4/498لاليااب ال ريد في آعراب القربف المجيد 

اس 4)  .4/487( آعراب القربف للنحك
 .:6/66( انظرم الدر الم لف 5)
  لاليدايػػا آلػػ  4/444  لم ػػاني القػػربف للنحػػاس 4/487( انظػػرم آعػػراب القػػربف للنحػػاس 6)

 .5/4844بللغ النيايا 
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 آف يقػػلؿم المقالػػا ىػػذه لقااػػؿ الم نػػ   فػػي الاشػػبيو لقػػ  ليػػذلؾ اليراىيػػا  بم ابػػا
 .(1)«منلفالمح  ىـ المجادليف

 لفيو ردٌّ عل  األيؿِّ ابفِّ الشجري ِّ ال اات.
ػػا القػػلُؿ ال ػػاني الػػذي سػػاقو ميػػيٌّ ب ػػيغا الامػػريض  لىػػلم أفك اليػػاؼ    لأمك

ا بلاوػ ُ   لالرسػلؿِّ   اباػان  األن ػاؿُ )عليػو م نػ  اليػبلـ  اقػديرهم  لم ػدر يػدؿُّ  ن تن 
ػػاجيمػػا أخرجػػؾ    بياػػؾ مػػف يإخراجػػؾ بػػالحؽ  بلاوػػام   لم نػػاهم أي(2)(  فقػػلُؿ الزكجك

ْري ا   ال أنو ي نيم بالحؽ   .(3)ذلؾ في مِّ
ػنو  الزمخشػري أخػذه ال  ػؿ لىػذا»لقد عقكػب  عليػو أبػل حيكػاف  بقللػوم   لحسك

پ پ ) قللػػػوم فػػػي المقػػػدر لل  ػػػؿ م ػػػدر  ػػػ ا أنػػػو علػػػ  ينا ػػػب فقػػػاؿم

 م ػػػؿ  بااوػػػا يػػػراىايـ مػػػ  ل باػػػت لالرسػػػلؿ  اسػػػاقركت األن ػػػاؿ أيمل(4)(پ
 لي ػػرة فُب ػػدن  فيػػو لىػػذا انايػػ   (5)يػػارىلف لىػػـ بياػػؾ مػػف آيػػاؾ ربػػؾ آخػػراج بػػات 

 لػل بػؿ  بيػذا ىػذا لاشػبيو م نػ  يبير يظير لال  بو ولالمشبك  والمشبك  بيف ال  ؿ
 .(6)«فاادة يبير للاشبيو يظير لـ ماقاربيف يانا

ػػا  لىػػلم أفك  ػػا القػػلُؿ ال الػػث الػػذي سػػاقو ميػػيٌّ ب ػػيغا الامػػريض أي و  لأمك
(  لىػػل الػػذي ل ػػ و ابػػُف ا يمػػاقًّػػالمحمنػػلف ح   ـُ ُىػػ) يم  أ(حػػؽ  ) ػلػػ ن ػػتن  اليػػاؼ  

الشجري ِّ بأنو أقرُب األقلاؿِّ آل  ال لابِّ  فيل قلُؿ األخ ش
(7). 
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 .6/485المحيط 
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اػراُه  يمػا -الاأليػؿ  ىػذا علػ  لالم نػ »لاعارض  عليو ابُف عطيا بقللوم 
 .(1)«ياناسؽ ال -

ػػػا القػػػلُؿ الركابػػػ ُ  ػػػا  لىػػػلم أفك الػػػذي سػػػاقو  لأمك ميػػػيٌّ ب ػػػيغا الامػػػريض أي و
ػػ ؾ  ربُّػػ مػػا أخرجػػؾ  ي  )  لالاقػػديرم رفػػ    مل ػػ ِّ  يفػػاليػػاؼ   لا قُ   فػػااك بػػالحؽ ِّ  ؾ  اِّػػيْ ف ب  مِّ
ػؿن فػي الػركدا ة  لخبرن    فيل ابادا ن (      لىل الذي ل  و ابُف الشػجري ِّ بأنػو مللِّ

فقلؿن نقلو األخ ُش في )م اني القػربف(
لػـ  ليػذا ف ػؿ أبػل عػف ب ػض أىػؿ ال  (2)
ػػاس فػػي )آعػػراب القػػربف( ا فػػي (3)ج  ػػر النحك   للػػـ ُي  ق ِّبػػا عليػػو  فلػػيس ميػػيٌّ بِّػػدعو

 ذلؾ. 
ػا  لىػػلم أفك  ػا القػلُؿ الخػامس الػذي سػاقو ميػيٌّ ب ػيغا الامػريض أي و لأمك

(  لىل الذي ؾ  أخرج   يذلالك   لالرسلؿِّ  األن اؿُ ) يمـ  أس  بم ن  اللال للق  الياؼ  
ؿن في الركدا ة م ؿ سابقو  فيل قلُؿ أبي ُعبيدة فػي ل  و ا بُف الشجري ِّ بأنو مللِّ

 .(5)النحل في   ي وا يافم لقاللا. قاطباو  عليو الناس ردك    لقد(4))مجاز القربف(
( فيػػو ردٌّ علػػ  قػػلؿِّ ابػػفِّ  يػػراُد ميػػي   ىػػذه األقػػلاؿ  ب ػػيغا الامػػريض )قِّيػػؿ  لا 

م  يػػرادُ »الشػػجري ِّ  منيػػا دليػػؿن  شػػي    قػػلاؿ ال اسػػدة مػػف ليػػر آنيػػارِّ ليػػذه األ ي   مي ػػ لا 
 .(6)«عدـ الب يرة يقاالييا ف عل  أنو ياف م ؿ  
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 انثانث وانعشزون: إعزاب قىنه تعاىل: ادلؤخذ

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ )

 (وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ

اااكي  ِّ   قللػػػو فػػػي قالػػو مػػػا بػػرا ة  سػػػلرة فػػي ألاليطػػػو لمػػف» قاا  لا اااُشلال،َّ
ەئ ەئ  ې ى ى ائ ائ) ما ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال 

يف  )م قػػػػػػاؿ (1)(وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ػػػػػػُدلف   ال ل الكػػػػػػذِّ  فػػػػػػي (ي جِّ
نِّيف  ) علػ  عطؼن   خ ض   مل   يف  ) علػ  عط ػو يحسػف لال  (اْلُمػْحمِّ  ف(اْلُمطكػل ِّعِّ
ـ   لػػػـ ألنػػػو ُرلف  ) ألف   ب ػػػدف ااسػػػمو  يػػػا ػػػُزلف  ) علػػػ  عطػػػؼن  (ف ي ْسػػػخ   ذيػػػر ىيػػػذا ( ي ْلمِّ

لىـن  يعند لىل لو  (اإلعراب) في الن حاس
 .يبلمو ناي ا. (2)

يف  )م قللػػػػػو أف ذيػػػػػر الن حػػػػػاس أف   يي نػػػػػ ػػػػػُدلف   ال ل الكػػػػػذِّ  علػػػػػ  عطػػػػػؼ (ي جِّ
يف  ) يف  ) ألف ىػذاف مػف ىػل لمنػ  (اْلُمطكػل ِّعِّ ـ   لػـ بزعمػو (اْلُمطكػل ِّعِّ  للػػيس  ػلاو  اػا

يف  ) مػف لالػبلـ األلػؼ  ػلا بػؿ قػاؿ  ما عل  األمر  فِّػي)م قللػو بخرىػا (اْلُمطكػل ِّعِّ
د قاتِّ     (.ال ك

يف  ) بػػػػػػأف      لاحػػػػػا ـ   لػػػػػػـ (اْلُمطكػػػػػل ِّعِّ ُرلف  ) ب طػػػػػؼ  ػػػػػػلاو اػػػػػا  علػػػػػػ  (ف ي ْسػػػػػػخ 
ػػُزلف  ) ػػا لأيُّ  ( ي ْلمِّ ػػُزلف  )ل ىػػذا  فػػي حج  يف  ) قبػػؿ (ي ْلمِّ يف  ) أف لزعػػـ ؟(اْلُمطكػػل ِّعِّ  الكػػذِّ
ُدلف   ال نِّيف  ) عل  عطؼ (ي جِّ  علػ  اليبلـ اقدير ألف  حياف ليرُ  لىذا  (اْلُمْحمِّ

 جيػػػدىـ  آالك  يجػػػدلف ال الػػػذيف لمػػػف المػػػحمنيف  مػػػف اطػػػل ع مػػػف يلمػػػزلفم قللػػػو
 أف يلزمػػػػو الم طػػػػلؼ ألفك  مػػػػحمنيفف ليػػػػر جيػػػػدىـ آالك  يجػػػػدلف ال الػػػػذيف فييػػػػلف
 فييػلف الن  ػارب  لالرجػاؿ أ ػحابؾ جا نيم اقلؿ عليو  الم طلؼ لير ييلف

 أ ػحابو فييػلف لأ ػحابؾ  الن ػارب الرجاؿ لجا ني أ حابو  لير الن  ارب
 .ن ارب لير
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يف  ) عطؼ ال لابل  ُدلف   ال الكذِّ يف  ) عل  (ي جِّ  يلمػزلف مفالاقدير  (اْلُمطكل ِّعِّ
 آالك  يجػػػػػدلف ال الػػػػػذيف الحقيػػػػػرة  األمػػػػػلاؿ يذل  ليلمػػػػػزلف الماطػػػػػل عيف  األلنيػػػػػا 
  اليػػؼك  امػػؤل ذىػػب مػػف ة  رك ُ ػػبِّ  أاػػ  عػػلؼ بػػف الػػرحمف عبػػد أف لذلػػؾ جيػػدىـ 
م فقػػاللا بػػذلؾ  المنػافقلف وُ  اب ػػف امػػر  مػف ب ػػاع عقيػؿ أبػػلم لػػو يقػاؿ رجػػؿ لأاػ 
ػػػػاس. ىػػػػذا  ػػػػاع عػػػػف لنػػػػيٌّ  محمػػػػد بُّ ر    ىػػػػل عليػػػػو لالػػػػرادُّ  م ػػػػيب  آذف فالن ح 

 .(1)«المخطئ
 انعزض وادلىاقشح

فك ابُف الشجري ِّ في ىذه المسألاِّ ُىجلموا جديدوا عل  ميػي   مػف ليػرِّ داع   ش 
  للل فيمو لطلب لال سبب   لما دف و آل  ىذا اليجلـ آال عدـُ فيمِّو نصك ميي   

تِّ ميي   للما  اليبلـ  عف ىذه المسألاِّ طيًّا   .-رحمو    -ع دكىا مِّف ز الك
ـ   لذلػػػؾ أفك ابػػػف   يف   الشػػػجري ِّ فيػػػ  ال مػػػف نػػػص ِّ ميػػػي   أنػػػو يقػػػلُؿ بػػػأفك )ل الكػػػذِّ

) ُدلف  (  عل  عطؼن  خ ض   مل   في ي جِّ نِّيف  لأنكػو ي يػب علػ  النحػاسِّ  )اْلُمْحمِّ
يف  عط ػػػػو )ل ا ( ال لكػػػػذِّ ػػػػُدلف  (ف علػػػػ  ي جِّ يف  ـ   لػػػػـ ألنػػػػو )اْلُمطكػػػػل ِّعِّ ا يػػػػا  ألف   ب ػػػػدف اسػػػػمو
) ُرلف  (. عل  عطؼن  )ف ي ْسخ   )ي ْلمُِّزلف 

اسِّ  لقاؿم   الن حػاس ذير ىيذا»لالحؽُّ أفك النكصك ُيلكُو نقل ُو مييٌّ عف النحك
ُف الشجري ِّ ظ نًّػا منػو   يق ُد النكصك بامامو  ال ما اجازأه اب(2)«لو )اإلعراب( في

اس للجده ىيذام للل رج  ابُف الشجري ِّ آل  نص ِّ  أنو يبلـُ ميي    يف  » النحك  )ل الكػذِّ
( ال ـْ ُدلف  آِّالك ُجْيػد ُى (  علػ  عطػؼن  خ ػض   مل ػ  فػي ي جِّ نِّيف  يجػلُز  لال )اْلُمػْحمِّ

(ف عل  عط وا أف ييلف يف   االسػـ علػ  ل ط ػت علػييـ عط ػت لل ألنؾ )اْلُمطكل ِّعِّ
( ألفك  ياـف أف قبؿ ُرلف  ( عل  عطؼن  )ف ي ْسخ   .(3)«)ي ْلمُِّزلف 
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 يبلـ الشجري ِّ في ىذه المسألا من بًّا في الحقيقاِّ عل  فييلف ىجلـُ ابفِّ 
اسِّ  لييلف يبلـ ابف الشػجري ِّ ملافقوػا ليػبلـ ميػي   ال مخال وػا لػو  لعليػو فػبل  النكحك

.   لجو لبلعاراض عل  يبلـ ميي  
ک ) انزاتع وانعشزون: إعزاب قىنه تعاىل: ادلؤخذ

 (   ک

ااكي  ِّ ل ژ ) سػػلرة يػػلنسم يفػػ - ا ػػال  -قللػػو  يلقػػاؿ فػػ»قاا  لا ااُشلال،َّ

م ػػػػػدر   (اْسػػػػػاِّْ جال ُيـْ )قللػػػػػوم م (1)(ژ ڑ ڑ ک ک ک
مقاـ المل لؼ   (ؿ ْ مِّ ) ياسا جاليـ   ـ أقاـ ال  ا  لى  م ؿ  اقديرهم اسا جاالو 

مقاـ الم ػاؼ  لىػل  (اليـج   ْ اِّ اسْ )اؼ آليو  لىل لىل االسا جاؿ   ـ أقاـ الم 
 . (2)ىذا مذىب سيبليو  (ؿ ْ مِّ )

ػػا حػػذؼ حػػرؼ الجػػر  ن ػػبـْ يِّ لقيػػؿم اقػػديرهم ياسػػا جالِّ  ػػ    فلم  ف ليلػػـز م 
ػػ زيػػدن )ر حػػذؼ حػػرؼ الجػػر  منػػو أف يجيػػزم قػػدك  ػػ)  فين ػػب (د  األس    علػػ  د (األس 

 .(3)(دِّ ياألس  )اقديرم 
 زيػػػدن )م أف يجيػػػز   (ْسػػػاِّْ جال ُيـْ ا)قللػػػوم  ييػػػاؼ فػػػال يلػػػـز مػػػف قػػػد ر ال  قمااااُل

ليػػػو الخػػػافض  شػػػاعت فيػػػو االسػػػمي ا  حاػػػ  دخػػػؿ ع ف ألف اليػػػاؼ حػػػرؼن (األسػػػد  
مػػا  يا ن ػػبت  آذا أسػػقطا   يلأسػػند آليػػو ال  ػػؿ  للػػيس مػػف الحػػرلؼ الخاف ػػا الاػػ

نمػا ىػ أداة اشػبيو  آذا حػذفت جػرب مػا ب ػدىا علػ  آعػراب مػا قبليػا   يب دىا  لا 
  اقػلؿ (يأسػد   برجػؿ   مػررتُ )  ل( يأسػد  رجػبلو  رأيػتُ )  ل(يأسد   ا رجؿن ين  فِّ )يقللؾم 

  فػػبل (أسػػد   برجػػؿ   مػػررتُ )  ل(ا أسػػدو رجػػبلو  رأيػػتُ )  ل(أسػػدن  ا رجػػؿن فين ػػ)آذا ألقيايػػام 
  ػػؿُ مِّ  زيػػدن )قللػػؾم  يفػػ ( ػػؿمِّ )  بالن ػػبف ألف  منزلايػػا منزلػػا (األسػػد   زيػػدن )يجػػلزم 
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ػػػػػػ)   اقػػػػػػلؿ آذا حػػػػػذفت(بيػػػػػر   ۋ )   يمػػػػػا قػػػػػػاؿ ا ػػػػػػال م(بيػػػػػػرن  زيػػػػػدن ) م(بلو  ْ مِّ

لمػػف قػػد ر اليػػاؼ   اآليػػا ىػػل اللجػػوُ  يآف قػػلؿ سػػيبليو فػػ ير ْمػػ     لل  (1)(ۋ
 .(2)«لحذفيا  فن ب ما ب دىا  فؤلف  ما قبليا من لب

 انعزض وادلىاقشح
لمكا ساؽ  مييٌّ في ىذه المسألا رأي  سػيبليو  أْاب   ػُو بػرأي  بخػر  ُم  ب ِّػروا عنػو 

(  لىػػػػل رأي األخ ػػػػش لال ػػػػركا ِّ ب ػػػػيغا الامػػػػري ض )قِّيػػػػؿ 
اآليػػػػا  اقػػػػدير  مػػػػف أفك  (3)

ػػا حػػذؼ حػػرؼ الجػػر  ن ػػب(ـْ يِّ ياسػػا جالِّ )م الشػػري ا قكػػب  ميػػيٌّ علػػ      فلم   ػػـ ع 
ػػػقلليمػػػا بأنػػػو  ػػػ زيػػػدن )ر حػػػذؼ حػػػرؼ الجػػػر  منػػػو أف يجيػػػزم ف قػػػدك يلػػػـز م    (د  األس 
ػ)فين ب  ػ)  علػ  اقػديرم د (األس  ال الشػجري ِّ عليػو بأنػو (  فػاعارض  ابػُف دِّ ياألس 

 (.األسد   زيدن )م أف يجيز   (اْساِّْ جال ُيـْ )قللوم  ييلـز مف قد ر الياؼ ف
 جػػاز للػل»لالحػؽُّ أفك ا قيػب  ميػػي   مػأخلذن مػف قػػلؿِّ أبػي ج  ػر النحػػاسم 

(  أيم األسد ( )زيدن  لجاز لال را  األخ ش قاؿ ما  .(4)«جدًّا بي ِّفن  فيذا )ياألسدِّ
ْلُؽ ميػي   ىػذا الا قيػب  ال ي نػي أنػو ير ػاه  بػدليؿِّ أنكنػا لػل رج نػا آلػ   لس 

ر )اليدايا آلػ  بلػلغ النيايػا( للجػدناه يقػلُؿم   أف ىػذا علػ  ليلزميمػا»ياابِّوِّ اآلخ 
د ( )زيدن  يجيزام د(  فين ب األس  دِّ  م ؿم أي )األس   .(5)«أحدن  ُيجيزه ال لىذا. األس 

 عنػد الن ػب فػي ال ػرا  ـزليلػ»ليقلؿ في مل    بخر  مف الياػاب ذااِّػوِّم 
ػػػػد (  )زيػػػػدن  يقػػػػلؿم أف اليػػػػاؼ عػػػػدـ  زيػػػػدن ) الم نػػػػ   ألف )األسػػػػد(  فين ػػػػب األس 
 .(6)«أحد   عند يجلز ال لىذا  (ياألسدِّ 
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. اف ألنو بناه عل  االخا ارِّ يما مرك  للـ يذير ىذا في )المشيِّؿ( أي و
م   يجػػلزم فػػبل»لمػػا قالػػو ميػػيٌّ فػػي )اليدايػػا( ىػػل ن ُسػػُو قػػلُؿ ابػػفِّ الشػػجري ِّ

 .(1)«... آل    بالن ب(األسد   زيدن )
-رحمو    -نا عل  يبلـ ميي   فبل م ن  آذوا العاراض ابفِّ الشجري ِّ ى

.  ف آْذ ىما ي ُ بكافِّ في لاد  لاحد 
 (ک)أصم كهمح اخلامس وانعشزون:  ادلؤخذ

ااكي  ِّ ل م ىػػل (2)(ک گ) م- ا ػػال  -قللػػو  يلقػػاؿ فػػ»قاا  لا ااُشلال،َّ
شديد للاي ير  ياو  لالاك حك م آذا ن  (  فأنا أزيلو ِّ يعف الش    يالش تُ لْ زِّ )مف   (ان  لْ  ك ف  )

ف ألنػػػو يلػػػـز فيػػػو الػػػلال  فيقػػػاؿم (زاؿ يػػػزلؿ)  مػػػف (ان ػػػلْ    يْ ف  )لال يجػػػلز أف ييػػػلف 
لحي  ال ر ا  ( ان  لْ لك ز  )

ال  يم  أ(ابلنوػفُ  ؿُ زايِّػال أُ )مف قػلليـم  (ان  لْ اي  ز  ف  )أنو قرئم  (3)
 . اناي  يبلمو.(4)لاحد (ان  لْ يك ز  )ل (ان  لْ اي  ز  )م ن  ل   فارقوأُ 

ػػػا قللػػػوم ال يجػػػلز أف ييػػػلف  ف ألنػػػو يلػػػـز فيػػػو (زاؿ يػػػزلؿ)مػػػف ( ان ػػػلْ    يْ ف  )أم 
زاؿ )مػػف ( ان ػػلْ    يْ ف  )أنػػو لػػل يػػاف  ؿِّ ب ػػفغيػػر  ػػحيا  مػػف قِّ  ( ان ػػلْ لك ز  )الػػلال  فيقػػاؿم 

ا  قبليػا سػاينا   ػـ للقػلع اليػ    ػـ ي ػير الػلال يػا (ان ػلْ ل  يْ ز  )  ياف أ ػلوم (يزلؿُ 
مػػػػف شػػػػرط اليػػػػا  لالػػػػلال آذا    لذلػػػػؾ أفك (ان ػػػػلْ يك ز  )اليػػػػا   فيقػػػػاؿم  ياػػػػدلـ اليػػػػا  فػػػػ
ا يما زعػـ لل  منيما ساينام أف اقلب اللال يا   لال اقلب اليا  لالو ابل قاا لاألُ 

ػيْ ف  ) يفمم ا اقد مت فيو اليػا  قػلليـ فػ يٌّ مي   ىػاف    لمػف(تي ِّػم  )مػف المػلتم  (ؿ ِّ
ػػػ)ل (في ِّ ى ػػػ)ييػػػلف  لسػػػاد يسػػػلدم  ػػػ)ل (فن لِّ ْيػػػى  )ل (تن لِّ ْيػػػم  )األ ػػػؿم  ( دي ِّ س    (دن لِّ يْ س 
 ف  ؿ فييف  ما ذيرنا.
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ػػا اقػػد مت فيػػو الػػلالم  ػػ)لمم  (الشك (الطكػػ)ل يُّ (اللكػػ)ل يُّ ػػ)  م ػػادرم يُّ  (تُ يْ ل  ش 
م (تُ ْيػػل  ل  )ل (تُ ْيػل  ط  )ل ػػ)  أ ػليف  (لْ ش  (لْ ط ػػ)ل ين (لْ ل ػ)ل ين ػين ـ   ِّ آلػػ  القلػػب  ف  رْ    ػػ

 .(1)«لاإلدلاـ
 انعزض وادلىاقشح

م   ال يجػػلز أف ييػػلفاعاػػراُض ابػػفِّ الشػػجري ِّ ىنػػا من ػػبٌّ علػػ  قػػلؿ ميػػي  
يكْلن ػػػا(  ( ان ػػػلْ لك ز  )ف ألنػػػو يلػػػـز فيػػػو الػػػلال  فيقػػػاؿم (زاؿ يػػػزلؿ)مػػػف ( ان ػػػلْ    يْ ف  ) لزُف )ز 

  يػػػاف (لؿُ زاؿ يػػز )مػػػف ( ان ػػلْ    يْ ف  )نػػو لػػل يػػػاف أل فليػػر  ػػػحيالحيػػـ عليػػو بأنػػػو 
 ي   ـ ي ير اللال يا  للقلع اليا  قبليا ساينا   ـ ادلـ اليا  فػ(ان  لْ ل  يْ ز  )أ لوم 

 .(ان  لْ يك ز  )اليا   فيقاؿم 
ف ألفك النُّسػػخا الاػػي اعامػػد علييػػا  لنقػػُؿ ابػػفِّ الشػػجري ِّ عػػف ميػػي   فيػػو نظػػرن

  مػػػف (ان ػػػلْ    يْ ف  )لال يجػػػلز أف ييػػػلف »ابػػػُف الشػػػجري ِّ جػػػا ت عبارايػػػا بيػػػذا الل ػػػظم 
لنُّسػخا الاػي ملافقػان ل   لىػي(2)«(ان  لْ لك ز  )ف ألنو يلـز فيو اللال  فيقاؿم (زاؿ يزلؿ)

ػػلكاُس فػػي احقيقػػو للياػػاب ػػلكىْت عبػػارة  (3)اعامػػد  علييػػا السك   لأراىػػا ُنسػػخاو سػػقيماو ش 
 .-رحمو    -ميي   

جػػػػػا ت  ليحي ِّػػػػُد ذلػػػػؾ أفك النُّسػػػػخا  المطبلعػػػػػا  باحقيػػػػؽ د/ حػػػػااـ ال ػػػػامف
زاؿ )  مػف )ف  كْلن ػا(لال يجػلز أف ييػلف »لفييػام  ماو مف ىذا الاشليو العبارايا س
 .(4)«(ان  لْ لك ز  )ف ألنو يلـز فيو اللال  فيقاؿم (يزلؿ

لىػػذه النُّسػػخا ىػػي ال ػػحيحُا  لعبارايػػا ملافقػػان لمػػا لرد  فػػي ياػػابِّ ميػػي   
لىػل )ف  كْلن ػا(  فاليػا  »ؿم )اليا ات المشدكدات في القربف ليبلـ ال رب(ف حيُث قػا

المشػدكدة بػػإزا  ال ػػيف المشػددة  لىػػل مػػف قػلليـم )زلػػُت الشػػي   عػف الشػػي ِّ  فأنػػا 
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ياػػػو عنػػػو  لال يحسػػػُف أف ييػػػلف لزنػػػو )ف  كْلن ػػػا( مػػػف )ز اؿ  ي ػػػُزلُؿ( آذا  أ زيلػػػو( آذا ن حك
ْلن ا( لك  .(1)«انحك ف ألنو يلـز أف ُيقاؿ  باللال المشدكدة  فُيقاؿم )ف ز 

ػػػا  حيػػػث قػػػاؿم  لملافقػػػان للنُّسػػػخا الاػػػي اعامػػػد علييػػػا السػػػميُف الحلبػػػيُّ أي و
 الػلاُل  فيػو يلػـز ألنو يزلُؿ(ف )زاؿ   مِّفْ  )ف  كْلنا( ييلف أف يجلز )لالم مييٌّ  لقاؿ»

لنػػػا(  فييػػػلف لك ػػػظن أفك (2)«ذلػػػؾ احريػػػرُ  اقػػػدـ لقػػػد  ػػػحيان  ىػػػذام قلػػػت )ز    لُمبلح 
ا قلؿ  ميي     .السميف   حك

 ابػُف الشػجري ِّ  ما اعاػرض بػوعل   -محلنا  الرد ِّ  قد ي ان ا مييٌّ م  ذلؾ  ل 
ػبلو  في ياابو )اليا ات المشدكدات في القربف ليبلـ ال رب( - فػإْف »   فقػاؿمُم   ك

م فيػػؿ يجػػلُز أف ييػػلف لزُنػػُو )ف ْي  ْلن ػػا(  اليػػا  المشػػددة أ ػػليا حرفػػافم يػػا   –قيػػؿ 
 ـ ُادلـ اليا  في اللال ب د أف اقلب  يػا و علػ  أ ػلؿ مف )ز اؿ  ي ُزلُؿ(   –للال 
 ال ربيا؟

م ىػػذا فػػي القِّيػػاسِّ ليػػُر ممانػػ    ليػػفك الم نػػ  يبطػػؿف ألفك )ز اؿ  ي ػػُزلُؿ(  قيػػؿ 
ْين ا ال ابػديف عػف  يكْلن ا( في اآليا ا  دكب في الم ن ف ألفك م ناهم ن حك ال يا دكب  ل)ز 

ْقن ا بيني ي في يؿ ِّ ف ؿ  ال يا دكبف ألنو الم بلديف  أيم ف رك ـ  ل)ف  كْلُت( باُبُو الا د ِّ
( يا ػدكب يػػاف  أخػل )أ ْف  ػؿ( ( يا ػدكب ل)ف  كػػؿ    فػػإذا يػاف )زلػػُت الشػي   عػف الشػػي ِّ
 .(3)«ذلؾ أْلل   بو

 عػيف آفم قػاؿ مف قلؿ لليس»ليحي ُِّد قلؿ  ميي   قلُؿ المناجب اليمذانيم 
نمػا زلُؿ( يػػ )زاؿ مػػف ألنػػو - لال اليلمػا (  اليلمػػا لزف ألف يػػا وف قلبػػت لا   )ف ْي  ػػؿ 
ْلن ػػا( م أي ْيل  ( م ػػؿ )ز  (  )ب ْيط ػػػر   الشػػػرط علػػ  لالػػػلالُ  اليػػا ُ  اجام ػػت فلمػػػا ل)ب ْيق ػػر 

ف - يػػا و  قلبػػت الم ػػرلؼ ( م م ػػدره فػػي قػػاللا ألنيػػـ بمسػػاقيـ   يػػػاف للػػل )ا ػػْزيِّيبلو
يكل ػػا( م لقػػاللا زعػػـ يمػػا )ف ْي  ْلن ػػا( ػػا ل)ب ْيق ػػر ة(  )ب ْيط ػػر ة(م اللاقػػ يمػػا )ز   أىػػؿ فػػإف لأي و
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لػو هليػرُ  لأزالػػو  زلاالو  يػزلؿ ميانػو مػف الشػػي ُ  زاؿ  )م قػاللا قػد اللغػا   (فػػانزاؿ   لزلك
ْلناز  ف  )م لقيؿ منو ياف للل  (لوُ يك ز  )م يقلللا للـ  .(1)«(لك

نكمػ فليسػت ىػذه المسػألاُ  تِّ ميػي   يمػػا زعػـ ابػُف الشػجري ِّ  لا   طػػاشا مػف ز الك
ػ   اإل ابا عف قلِـّ ابف الشجري ِّ  سيـُ  فييػا باعامػاده علػ  ُنسػخا  سػقيما  مػف ُنس 

و عل  ساارِّ ُيُابِّ ميي    بلعِّ  .-رحمو    -)الُمْشيِّؿ(  لعدـ اط ِّ
 (ۉ ې ې)انسادس وانعشزون: إعزاب قىنه تعاىل:  ادلؤخذ

كي  ِّ ل ڭ ) رمْجػسلرة الحِّ  يف - ا ال  - قللو يلقاؿ ف»ق  لا ُشلال،َّ

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ۈ ۈ ٴۇ ۋ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

 ي  أل مػػػػػػف ال ػػػػػػمير المرفػػػػػػلع فػػػػػػ(اْلُماكقِّػػػػػػيف  )حػػػػػػاؿ مػػػػػػف  (ماانوػػػػػػل  خْ آِّ )م (2)(ې
مير ف(ُاْدُخُللىا) نِّيف  ) ي  أل مف ال   ف اليػا  رة م مقدك   ليجلز أف ييلف حاالو (بمِّ

ـْ ) يلالميـ ف  .(3)(ُ ُدلرِّىِّ
ب األحػلاؿ  يمػا ان ػبيا ان ػ يليست مف الحػرلؼ الاػ (آفك ) آفك  وأقو  

 يمػػػف الاشػػػبيو الػػػذ (يػػػأفك ) يلمػػػا فػػػ (فا أسػػػدن ا محاربوػػػزيػػػدو  يػػػأفك )نحػػػلم  يفػػػ (يػػػأفك )
 ي مػف الم ػمر فػ ارعت بو ال  ؿ  لليف يجلز أف ييلف قللوم شآِّْخلاناون حاالو 

ُـّ رلؼ الاك   لالظُّ ف ألنو ظرؼ ااٌـّ (آف  )ىل خبر  يالظ رؼ الذ ان ػب األحػلاؿف  لا
لف ف آفك )االساقرار أل اليلف  فالاقديرم  لنيابايا عف  . (جن ات يالما قيف مساقر 

 ػد بُ  مف ىذا ال ػمير علػ   ػ ؼ  لذلػؾ لِّ حاالو  (اآِّْخلانو )لجاز أف ييلف 
آِّفك )الحػػػاؿ منػػػوف ألف مجمػػػلع ىػػػذه اآليػػػات اشػػػامؿ علػػػ   ػػػبلث جمػػػؿم األللػػػ  

ن ػػػػات   ػػػػبل)  لال انيػػػػام (اْلُماكقِّػػػػيف  فِّػػػػي ج  ن ز ْعنػػػػا مػػػػا فِّػػػػي )  لال ال ػػػػام (ـ  ُاْدُخُللىػػػػا بِّس  ل 
ؿ    ْف لِّ ـْ مِّ  حاؿن  يفي (ُاْدُخُللىا) ي مف اللال فحاالو  (اآِّْخلانو )فإف ج لت  ( ُ ُدلرِّىِّ
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لػػػ  ُسػػػُرر  ُما قػػػابِّلِّيف  )لقللػػػوم مقػػػد رة  ف ألنيػػػـ ال يػػػدخللنيا لىػػػـ ماقػػػابللف علػػػ  (ع 
نما ييلف ذلؾ ب د الدخلؿ  فال   .ؿ عل  سرراقديرم مقد ريف الا قابسرر  لا 

ف ج لػػػت الحػػػاؿ مػػػف الم ػػػمر فػػػ نِّػػػيف  ) يلا  ف ج لايػػػا مػػػف  (بمِّ فحسػػػف  لا 
ـْ ) يىػػػػل اليػػػػا  لالمػػػػيـ فػػػػ يال ػػػػمير الػػػػذ  اؼ آليػػػػوفالحػػػػاؿ مػػػػف الم ػػػػ (ُ ػػػػُدلرِّىِّ

ػف أف ل   ىػذا الن حػل  فيمػا اقػد ـ يفػ القػلؿ     ي ا  لقد بسطتُ  ليػف يجػل ز ليحس 
 مقربو منو  لاآلخر مم أحدىماافياىذا ال مير ش  مفحاالو  (اآِّْخلانو )ييلف قللوم 

ػدلر)ىػل  يأف الم اؼ الذ ب ػض الم ػاؼ آليػو  فيأنػو قيػؿم لنزعنػا مػا  (ال  
 امقلؿ اأب ط شرًّ  ي  فليس ىذا الم اؼ يالم اؼ فؿ   فييـ مف لِّ 

 (1)        ... ... ... ... ... ... ... ...ين  ت  م  ت  ش  ا و  سً ائ  ب   يح  ال  س   ت  ب  ل  س  
 .(2)«الحاليفبيف  ؼ ال رؽ  فاعرِّ 

 انعزض وادلىاقشح
ذير  مييٌّ في ىذه المسألا ما جلكزه النحاُة في آعراب )آِّْخل انوا(  فػذير أنػو 

  أل (ُاْدُخُللىػا) ي  أل مف ال مير المرفلع فػ(اْلُماكقِّيف  )مف  حاالو يجلز أف ييلف 
ػػػمير فػػػ نِّػػػيف  ) يمػػػف ال   ـْ ُ ػػػُدلرِّ ) يرة مػػػف اليػػػا  لالمػػػيـ فػػػ مقػػػدك حػػػاالو  أل  (بمِّ (  ىِّ

 فاعارض  ابُف الشجري عل  الاجليز األلكؿ  لشرح الاجليزات ال بل ا األخرب.
( أفك  لعلكػػُا اعاػػراضِّ ابػػفِّ الشػػجري ِّ علػػ  يػػلف )آِّْخل انوػػا( حػػاالو مػػف )الُماكقِّػػيف 

 .األحلاؿ   ان بُ  يليست مف الحرلؼ الا (آفك )
ق ػده ميػيٌّ  فػإفك لما فيمو ابُف الشجري ِّ مف يبلِـّ ميي   ىنا مخػالِّؼن لمػا 

(  لىػػل  ػػميُر  نكػػات  مييًّػػا ق ػػد  أفك )آِّْخل انوػػا( حػػاؿن مػػف ال ػػميرِّ المنػػلي ِّ فػػي )ج 
ذا ياف األمُر يذلؾ فبل  (  لا  ( يمػا فيػـ ابػُف الشػجري ِّ  )الُماكقِّيف  ييلف ال امػُؿ )آِّفك
ُو. نما ييلُف ال امُؿ الظكرؼ  ن س   لا 
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عليو في ياابو )ال  رِّيد في آعػراب لىذا ما فيمو المناجب اليمذاني لنصك 
 .(1)القربف المجيد(

     .رحمو   -عل  يبلِـّ ميي    فبل لجو  آذوا لما اعارض  بو ابُف الشجري ِّ 
ڇ ڍ ڍ ڌ ) انساتع وانعشزون: إعزاب قىنه تعاىل: ادلؤخذ

 (ڌ

اكي  ِّ ل چ ) سػلرة مػريـم يفػ -عػز  لجػؿ   -قللػو  يلقػاؿ فػ»ق  لا اُشلال،َّ

رف  باالباػدا   ال  (أ يُُّيـْ )آل  أف   م ذىب يلنُس (2)(ڍ چ ڇ ڇ ڇ ڇ
الل ػػػظ  لال يجػػػلز  يفػػػبل ي ملػػػو فػػػ (ل ن ْنػػػزِّع فك )علػػػ  الحيايػػػا  لي ل ػػػؽ ال  ػػػؿ  لىػػػل 

نمػػا يجػػلز أف ا ل ػػؽ أف ػػاؿ الشػػؾ   (ل ن ْنػػزِّع فك )ا ليػػؽ م ػػؿ  عنػػد سػػيبليو لالخليػػؿ  لا 
 .(3)لشبييا  مما لـ ياحق ؽ لقلعو

ػػا لػػـ ياحق ػػؽ لقلعػػو اخا ا ػػو   قماااُل بػػالا ليؽ أف ػػاؿ الشػػؾ  لشػػبييا مم 
ـ الراسػخا  فمم ػا عل ػؽ ؽ اللقػلع القػداحقُّػ يل ػؽ  لليػا فػخطأف ألف  أف اؿ ال لـ ا 

ک ک ک گ گ گ ) منيا عف الـ االبادا  قللو ا ال م يفيو الما 

 ي ِّ ف االسـ االسا يام  لمم ا عل ؽ فيو المساقبؿ منيا ع(4)(گ ڳ ڳ ڳ
 .(5)(ھ ھ ے ےھ ) قللوم

 يبػالي فػلػـ أُ  ينػقطات ىذا الياػاب  علػ  أنك بو مف س   قتُ ما علك  ىذه جملاُ 
نما ذيرتُ بُّ ا  ا   ػ  يغاػرك ىػذه الػر دلد علػ  ىػذه األلػاليطف لػابلك   يا  لا   يفػ رن بيػا مق  ِّ

                                                           

 .:5/8( انظرم ال ريد في آعراب القربف المجيد 4)
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نمػػا يجػػلز أف ا لكػػؽ مِّ ْػػُؿ أف ػػاؿ الشػػؾ ِّ لشػػبييا»  لفػػي النسػػخايف م 4/74السػلاس    «لا 
 ي.ال يما نقؿ  ابف الشجر 

 (.444( سلرة البقرة  مف اآليا )5)
 (.84( سلرة طو  مف اآليا )6)
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ليػو نْ يػؿ  مػا أ   يالالفيؽ لل بلح ف يُّ ل  لل  ىذا ال لـ في ل ؿ علييا لي مؿ بيا
 .(1)«ولِّ لْ لط   وِّ ن ِّ لأعامده  بم

 انعزض وادلىاقشح
ؾ ِّ لشػبييا ممػا لػـ  ابُف الشجري ِّ ىنا ي يب عل  ميي   أنو خصك أف اؿ  الشك
ػا ُا  ل ِّػُؽ  ل ػرب   لػِـّ أي و ياحقكؽ لقلعو بالا ليؽ عف ال مػؿ  لذيػر  أفك أف ػاؿ  ال ِّ

 أم لاو لذلؾ.
لكػػاو سػػق ط فييػػا ميػػيٌّ ن ْقلُػػُو يػػبلـ  لالػػذي دفػػ   ابػػف  الشػػجري ِّ ل ػػد ِّ ىػػذا اليػػبلِـّ ز 

ػػقيمُا الاػػي يانػػت بػػيف يػػدي ابػػف الشػػجري ِّ  ػػلكىواف آْذ أ ْسػػق ط ت النُّسػػخُا السك ميػػي   ُمش 
ْ ػؿ( مػف ال بػارة  حيػث آفك عبػارة  ميػي   يمػا فػي النُّسػخايف المطبػلعايفم  يلما )مِّ

نمػػػا يجػػػلز أف ا لكػػػ» ْ ػػػؿُ  ؽلا  ػػػا أفك  فميػػػيٌّ ُيػػػدرِّؾُ   (2)«لشػػػبييا أف ػػػاؿ الشػػػؾ ِّ  مِّ امامو
بػػدليؿِّ أفك اآليػػا  الاػي اساشػػيد  بيػػا ابػُف الشػػجري ِّ علػػ   فىنػاؾ  أف ػػاالو أخػػرب ا ل ِّػؽُ 

ػػا  -ا ليػػؽ الما ػػي عػػف الـ االباػػدا   علكق يػػا ميػػيٌّ    فيقػػلؿ فػػي )ُمشػػيؿ -أي و
ػػل  ) مقللػػو»آعػػراب القػػربف(م  ػػْف((اهُ ر  ا  اْشػػ فِّ م   لخبػػرهم باالباػػدا  رفػػ  مل ػػ  فػػي م )م 

ػػ ػػ يفِّػػ وُ ل ػػ ا)م  ػػ ةِّ ر  اآلخِّ ػػ فْ مِّ ػػفْ  ( ؽ  بل  خ  ؽ (م فػػػ )مِّ ػػبل  ػػْف(م مباػػدأ  خ   لاأييػػد زيػػدت ل)مِّ
ػػػْف(  خبػػػرُ  لالجملػػػا خبػػػر االباػػػدا   للػػػو الن ػػػي  الـ لىػػػي االباػػػدا   الـ لالػػػبلـ )م 
 يحػػرؼ ب ػدىا  فيمػا الػبلـ قبػػؿ مػا ي مػؿ لال قبليػا  ممػػا ب ػدىا مػا اقطػ  الالييػد

نما الشرط  في ابي يجـز الاي لياألسما  االسا ياـ   ب ػده  مػا ذلػؾ فػي ي مؿ لا 
((ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی) م-ا ػػال   – قللػػو لمنػػو  ن ػػب   فػػػ )أ يك

(بـ  ي ْ ل ـُ( ال )ي ْنق لُِّبلف   .(3)«بػ )س 
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 .4/74السلاس 
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 .4/76لباحقيؽ السلاس 
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للل قرأ ابُف الشجري ِّ عبارة  ميي   يما ياب يا لما اعاػرض  بيػذا االعاػراض   
لكاو سقط  فييا مييٌّ   .- رحمو   -لال احاسب  ذلؾ ز 

ػػي  بػػو   لأسػػأؿ   ا ػػال  أف أيػػلف بيػػذا الُجيػػدِّ قػػد د ف ػػُت عػػف ميػػي   مػػا ُرمِّ
 لأزلُت اللكْبس  عف ياابِّوِّ  ل  لليُّ الالفيؽ.
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 خامتح
لنا عل  األمـ بغزارة ال للـ  لرزقنا ما لـ يرزقيـ مف قلة  الحمد  الذي ف ك

رؼ أق ػػ  المبػػرلـ  لعلػػ  الُ يػػلـ  ل ػػل    علػػ  نبينػػا محمػػد  البػػالي مػػف الشػػ
 أ حابو لأاباعو  بلة ادلـ  أما ب دم

تِّ ميػي    فمف خبلؿ ما مرك مف لق ات  ماأنيا مػ  مػا أسػماه ابػُف الشػجري ِّ ز الك
لال ػرؼ لاللغػا في )ُمْشيِّؿِّ آعرابِّ الُقربف(  لعرضِّ ما ادكعاُه عل  يابِّ النحػل 

 ا  ابيكف  لنا ما يأايملالا سير لحلاشيي
ػػؿ  فػػي المجلسػػيف اللػػذ يف عقػػد ىما للػػركد ِّ علػػ  ألكالو  م أفك ابػػف  الشػػجري ِّ قػػد احام 
احاُمبلو شديدوا  ُيْنبُِّئ عف خل يكا  م يكنا  حملت ابػف  الشػجري ِّ  -رحمو    -ميي   

.  حمبلو عل  ن ْ ؿِّ يناناو لن رِّى ا  لا ليب سيامو نحل ميي  
الاي عل  آ رىػا اناقػد  ابػُف الشػجري ِّ مييًّػا  انيوام أ بت البحُث أفك الؾ الخل يكا 

نقد ه البلذع  ايمف في اخابلفيمػا فػي ال قيػدة  فميػيٌّ ُسػن ِّيٌّ علػ  مػذىب السػلؼِّ  
ْيػػػؿن  لابػػػُف الشػػػجري ِّ آمػػػاـن مػػػف أامػػػا ال لليػػػا  لمػػػف أيػػػابر علمػػػا  اإلماميػػػا  للػػػو م 

ربف( عظػػػيـن نحػػػل مػػػذىب الم ازلػػػا  ليػػػاف ميػػػيٌّ فػػػي ياابػػػو )ُمشػػػيؿ آعػػػراب القػػػ
ػػػدوا لمػػػذىب الم ازلػػػا  رادًّا علػػػييـ  لم ن ِّػػػدوا برا ىػػػـ  للا ػػػ وا آيػػػاىـ بأىػػػػؿ  مار  ِّ
ْلمػػو فػػي )أماليػػو( بسػػردِّ  الزيػػي  فػػأراد ابػػُف الشػػجري ِّ أف ينػػاقص  مػػف ق ػػْدرِّ ميػػي   لعِّ

ت  ادك    يما أفك ابف الشجري مشرقيٌّ  لميي  بػف عاىا عليوف انا اروا لما ي اقدزالك
 المشرقي ي دُّ ن سو أ بلو لل للـ لال نلف.  ل أبي طالب مغربيٌّ 

ا فييػا    ال وام أفك ما أخذه ابُف الشجري ِّ عل  ميي   مف برا   لـ ييف مييٌّ بدعو
نكمػػػا ىػػػي برا ن لأقػػػلاؿن ل لمػػػا  سػػػابقيف أ بايػػػا ميػػػيٌّ فػػػي ياابػػػو  فػػػأدار ليػػػـ ابػػػُف  لا 

ـ عليػػو  لا ييكػػـ بػػو  لاناق ػػو بمػػا ال الشػػجري ِّ ظيػػر ُه  لق ػػد  مييًّػػا لحػػد ُه  فػػايجك
 يليؽ.

تِّ الاي ادكعاىا ابُف الشجري ِّ عل  ميػي    راب وام أ بت  البحُث أفك مف بيف الزكالك
نكما يػاف يػذيُر ا ليق ػو علػ   ْقط او  لا  لكاو  لال يراه س  ما ال يُ دُّه ابُف الشجري ِّ ن ُسُو ز 

ذلػػؾ فيػػو مػػا فيػػو مػػف اخلػػيط  يػػبلِـّ ميػػي   مػػف بػػاب آامػػاـ ال ااػػدة  لا  ػػرا  ال يػػر  ل 
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 .  لالبيس   لامليو  لادليس 
لكػاو سػقط فييػا ميػيٌّ مػا  ام بيكف  البحُث أفك ب ض  ما ع دكُه ابُف الشػجري ِّ ز  خامسو
زةو فػػي ياػػاب  ف ليلنيػػا ُمػػلج  ىػػل آالك خطػػأن مػػف ابػػفِّ الشػػجري ِّ فػػي فيػػـ عبػػارةِّ ميػػي  

ي   اأُلخػػػػرب  بػػػػت  للبحػػػػثِّ أفك ابػػػػف  )الُمْشػػػػيِّؿ(  لب ػػػػد  االحايػػػػاِـّ آلػػػػ  محلك ػػػػاتِّ ميػػػػ
 الشجري ِّ ىل المخطُئ في ال يـ.

( عػػػػف ذىػػػػف ابػػػػفِّ  ي ػػػػاُب مػػػػني  ميػػػػي   فػػػػي )ُمْشػػػػيِّؿِّ آعػػػػرابِّ القُػػػػربفِّ ػػػػام لِّ سادسو
الشجري ِّ أدكب باألخيرِّ أف يسػادرؾ  علػ  ميػي   اقػديرات  لاػأليبلت  لػـ يػذيرىا فػي 

لكان لق  فييا يوا أنيا ز  (  ُمدكعِّ مييٌّ  للـ ييف مييٌّ جاىبلو بالؾ الاقػديرات  )الُمْشيِّؿِّ
الاػي ذيرىػا ابػػُف الشػجري ِّ  للينػو لمػػا ذيرىػا فػػي ياػاب )اليدايػا( لػػـ ُيػرِّْد آعادايػػا 
فػػي )الُمْشػػيِّؿ( الػػذي ىػػل قػػااـن علػػ  االخا ػػار  فاخا ػػاُرُه فػػي ب ػػض الملا ػػ  

  مػػا يػػاف اعامػػادوا منػػو علػػ  ح ػػلر ذىػػف قاراػػو آلػػ  مػػا نبكيػػو آليػػو سػػل وا  لعلػػ
 م   مف أم اؿِّ ىذا الاقدير.

ساب وام اعاماُد ابفِّ الشجري ِّ عل  ُنسخا  سقيما  مف ُنس  مخطلط )الُمشيِّؿ( 
وِّ عل  سػاارِّ ُياُبِّػوِّ  دفػ   ابػف  الشػجري ِّ أف يناقػد   بلعِّ شلكىت نصك ميي    لعدـُ اط ِّ

ػػػ  )الُمشػػيِّؿ( اأُلخػػرب لسػػػاارِّ  ُياُػػبِّ ميػػػي    عبػػارة  ميػػي   لبرا  ُه  فبػػػالرجلع آلػػ  ُنس 
يظيػػُر ط ػػْيُش سػػيِـّ قلػػِـّ ابػػف الشػػجري ِّ عػػف اإل ػػابا فييػػا باعامػػاده علػػ  ُنسػػخا  

ػو علػ  سػاارِّ ُياُػبِّ ميػي    بلعِّ ػ  )الُمْشػيِّؿ(  لعػدـ اط ِّ رحمػو    -سقيما  مف ُنس 
-. 

 امنوام بيكف  البحُث أفك ب ض  مػا أخػذه ابػُف الشػجري ِّ علػ  ميػي   آنمػا ىػل فػي 
يػو آلػ  الحقيقا ُمل   ون آل  م ف نقؿ  عنيـ مييٌّ  آال أنػو أ بػت  ذلػؾ  ػمف  مػا لجك جك

ة.  ميي   مف نقد  ليي  ِّر  سلاد  مساالو الُمنا قدِّ
عااػو آىمػاؿ  ميػي   آعػراب   ااس وام جازؼ  ابُف الشجري ِّ في ب ػض مػا ذيػر باد ِّ
ـُ ميػػػي   بػػػإعراب  الػػػؾ يلمػػػا  فػػػي )ُمْشػػػيِّلِّوِّ( لخ ػػػا  لجييػػػا عليػػػوف للػػػاب عنػػػو علػػػ

اليلما لحقيقايا  للـ اْخؼ  عليو يما ادكعػ   لأنػو قػد ذيػر حقيقايػا لا عرابيػا فػي 
 ب ض ُياُبِّوِّ يما بيكف  البحُث.
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لأخيػػروا  أحمػػد   الػػذي بن ماػػو اػػاـ ال ػػالحات  حمػػدوا يػػلازي ن مػػو لييػػافئ 
ؿ  ابفِّ الشجري ِّ في نقػده لميػ ي    مزيده أف لفقني إلاماـ ىذا البحث الذي ردك امحُّ

مو عليو  لاييُّمػو بػو  لا يػد  الحػؽك آلػ  ن ػابو  سػاابلو ملالنػا  جػؿك لعػزك  -لايجُّ
ػػا للجيػػو اليػػريـ  آنػػو سػػمي  مجيػػب  ل ػػل     - أف ييػػلف ىػػذا ال مػػؿ خال و

 عل  سيدنا محمد لعل  بلو ل حبو أجم يف..  
لال  ةث
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 أهم مصادر انثحث
 .أوًلً : انقزآن انكزٌم

ا: ادلطثىعا
ً
 خ:ثاوٍ
 الػدمياطي  البػف البنكػا عشػر  األرب ػا القرا ات في البشر ف بل  آاحاؼ -
 األللػػ  لبنػػاف  - ال لميػػا الياػػب دار/ ط ميػػرة  أنػػس/  احقيػػؽ  (ىػػػ4448 ت)

 .ـ9::4/  ىػ:454
اراشػػاؼ ال ػػرب مػػف لسػػاف ال ػػرب   ألبػػي حيػػاف األندلسػػي   احقيػػؽ د/  -

ىػػػػػ / 4549ة   األللػػػػ    رجػػػػب ع مػػػػاف محمػػػػد   ط/ ميابػػػػا الخػػػػانجي بالقػػػػاىر 
 ـ .9::4
أسػػرار النحػػل  البػػف يمػػاؿ باشػػا  احقيػػؽ د/ أحمػػد حسػػف حامػػد  ط/ دار  -

 ـ.4444ال ير للطباعا لالنشر  ال انيا  
 بػػػف أحمػػػد/ احقيػػػؽ  (ىػػػػ544 ت) اليػػػرلي سػػػيؿ بػػػيأل ال  ػػػيا  آسػػػ ار -
 اإلسػػبلميا  بالجام ػػا ال لمػػي البحػػث عمػػادة/ الناشػػر قشػػاش  محمػػد بػػف سػػ يد
 .ىػ4544  4/ط الس لديا  ال ربيا الممليا المنلرة  مديناال

عبد اإللو احقيؽ/ األشباه لالنظاار في النحل   لجبلؿ الديف السيلطي    -
 .ـ4:98 -ىػ 4548  ط/  مجم  اللغا ال ربيا بدمشؽلبخريف    نبياف
 عالـ/ ط زاىد  لازي زىير/  احقيؽ النحاس  ج  ر ألبي القربف  آعراب -
 .ـ4:99/  ىػ:454 - ال ال ا الطب ا لبناف  - الياب
بيػرلت    –ىػ   ط/ دار ال لـ للمبلييف 4544األعبلـ   للزريلي   ت/  -

 الخامسا.  
أمػػػػالي ابػػػػف الشػػػػجري   احقيػػػػؽ م د. محمػػػػلد محمػػػػد الطنػػػػاحي   ميابػػػػا  -

 ـ .4::4 -ىػ 4544القاىرة   األلل    –الخانجي 
/ ت الق طػي  يلسػؼ بػف علي الحسف بيأل النحاة  أنباه عل  الرلاة آنباه -
&  القػػػاىرة - ال ربػػػي ال يػػػر دار آبػػػراىيـ  ال  ػػػؿ أبػػػل محمػػػدم احقيػػػؽ ىػػػػ 745
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 .ـ4:97/  ىػ4547 األلل  / ط بيرلت  - ال قافيا الياب محسسا
أل ا المسػالؾ آلػ  أل يػا ابػف مالػؾ   البػف ىشػاـ األن ػاري   احقيػؽ/  -

بيػػػػػػرلت   ط/ الخامسػػػػػػا    –يػػػػػػؿ محمػػػػػػد محػػػػػػي الػػػػػػديف عبػػػػػػد الحميػػػػػػد  دار الج
 ـ .:4:8ىػ/ ::44
اإلي ػػػػاح فػػػػي شػػػػرح الم  ػػػػؿ   البػػػػف الحاجػػػػب   باحقيػػػػؽ م د/ آبػػػػراىيـ  -

 -ىػػػػػػػػ 4546دمشػػػػػػؽ   ط/ األللػػػػػػ     –محمػػػػػػد عبػػػػػػد     دار سػػػػػػ د الػػػػػػػديف 
 ـ. 4446
البحر المحيط في أ لؿ ال قو   للزريشي   دار اليابػي   ط/ األللػ     -
 ـ.5::4 -ىػ 4545
 محمد  دقي/ احقيؽ األندلسي  حياف ألبي الا سير  في المحيط بحرال -
 .ىػ4544 بيرلت  - ال ير دار جميؿ 
 السػيلطي  الػديف جبلؿ للحافظ لالنحاة  اللغلييف طبقات في اللعاة بغيا -
 -  يدا ال  ريا  الميابا/ ط آبراىيـ  ال  ؿ أبل محمد/  احقيؽ ىػ 44:/ت

 .ـ9::4/  ىػ:454 بيرلت 
 ال يرلزببػػػادي  ي قػػػلب بػػػف لمحمػػػد لاللغػػػا  النحػػػل أامػػػا اػػػراجـ فػػػي بلغػػػاال -
 - اإلسػػبلمي الاػػراث آحيػػا  جم يػػا/ ط الم ػػري  محمػػد/ احقيػػؽ ىػػػ  948/ت

 .ىػ4548 األلل  اليليت 
 ت) األنبػػػػاري البريػػػػات ألبػػػػي لالمحنػػػػث  المػػػػذير بػػػػيف ال ػػػػرؽ فػػػػي البلغػػػػا -
 .ـ4:84 الياب  دار مطب ا الالاب  عبد رم اف. د/ احقيؽ  (ىػ688
 طػو/ دم احقيػؽ األنبػاري  البريػات ألبػي القربف  آعراب لريب في البياف -
 .ـ4:94 - ىػ4544 لليااب  ال اما الم ريا اليياا/ ط طو  الحميد عبد
احقيػػؽ/ اػػاج ال ػػرلس مػػف جػػلاىر القػػاملس   لمحمػػد مرا ػػ  الزبيػػدي    -

 ىػ.4544 -ىػ 4496مجملعا مف المحققيف  مطب ا حيلما اليليت  
 عبػػػػد م ػػػػط  م احقيػػػػؽ ىػػػػػ 574/ت البغػػػػدادي للخطيػػػػب بغػػػػداد  اػػػػاري  -
 .ـ8::4/ ىػ4548 األلل / ط بيرلت  - ال لميا الياب دار عطا  القادر
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الابيػػاف فػػي آعػػراب القػػربف   ألبػػي البقػػا  ال يبػػري   احقيػػؽ/ علػػي محمػػد  -
 البجالي   ط/ عيس  البابي الحلبي.  

حيػاف األندلسػي   احقيػؽ م د. حسػف ىنػدالي   الاذييؿ لالايميؿ   ألبػي  -
 ـ .8::4ىػ / 4549دمشؽ   األلل     –ط/ دار القلـ 

ابف االيػت   للقا ي عياض   احقيؽ/  ارايب المدارؾ لاقريب المسالؾ -
  ط/ األللػػػػػػ     المغػػػػػػرب -المحمديػػػػػػا –مطب ػػػػػػا ف ػػػػػػالا لبخػػػػػػريف   الطنجػػػػػػي
 ـ.4:94 -4:76
  البػػػف مالػػػؾ   احقيػػػؽ/ محمػػػد يامػػػؿ اسػػػييؿ ال لااػػػد لايميػػػؿ المقا ػػػد  -

 ـ .4:78ىػ/ 4498بريات   دار اليااب ال ربي بم ر   
/محمد باسؿ   للشي  خالد األزىري   احقيؽالا ريا بم ملف الال يا -

  ـ.4444ىػ/ 4544  4بيرلت  ط/ –عيلف السلد   دار الياب ال لميا 
. دم احقيػػػؽ ػ ىػػػ948/ ت للػػػدماميني ال لااػػػد  اسػػػييؿ علػػػ  ال رااػػػد ا ليػػػؽ -
 .ـ4:94/ ىػ4544 األلل  / ط الم دب  الرحمف عبد بف محمد
 علػػػػي بػػػػف محمػػػػد بػػػػف أحمػػػػد بػػػػف علػػػػي الحسػػػػف ألبػػػػي البسػػػػيط  الا سػػػػير -

 اإلمػػػاـ بجام ػػػا دياػػػلراه رسػػػالا( 46) فػػػي احقيقػػػو أ ػػػؿ النيسػػػابلري  اللاحػػػدي 
 س لد بف محمد اإلماـ جام ا - ال لمي البحث عمادة طب او س لد  بف محمد

 .ىػ4544 األلل  / ط اإلسبلميا 
 مجملعػا القيسػي  طالػب أبػي بػف لميػي النيايػا  بللغ آل  اليدايا ا سير -
 الشػػػػػري ا بيليػػػػػا لالسػػػػػنا الياػػػػػاب بحػػػػػلث مجملعػػػػػام راج ايػػػػػا جام يػػػػػا رسػػػػػااؿ

 .ـ4449 - ىػ:454  4/ط الشارقا  بجام ا اإلسبلميا لالدراسات
 الحسػػف الػػديف لنظػػاـ ال رقػػاف  لرلااػب القػػربف لرااػػب) النيسػػابلري ا سػير -
 الياػب دار عميػرات  زيريػا الشػي / احقيػؽ ىػػ 849/ ت النيسػابلري  محمػد بف

 .ىػ4547 -األلل /ط بيرلت  - ال لميو
ال يا المقا د لالمسالؾ بشرح أل يا ابف مالؾ   البف أـ قاسـ المرادي  -

ىرة   ط/ القػػػا –  احقيػػػؽ م د. عبػػػد الػػػرحمف علػػػي سػػػليماف  دار ال يػػػر ال ربػػػي 
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 ـ .4444ىػ / 4544األلل    
 الػػػػداني  سػػػػ يد بػػػػف ع مػػػػاف عمػػػرل ألبػػػػي السػػػػب   القػػػػرا ات فػػػػي الايسػػػير -
/  ىػػػػ4545 ال انيػػػا / ط بيػػػرلت  - ال ربػػػي الياػػػاب دار براػػػزؿ  ألاػػػلم احقيػػػؽ
 .ـ4:95
الجن  الداني في حرلؼ الم اني   للحسف بف قاسـ المرادي   احقيػؽ /  -

 –لاألسػػااذ محمػد نػػديـ فا ػؿ   ط/ دار اآلفػػاؽ الجديػػدة د. فخػر الػػديف قبػالة   
 ـ .4:94ىػ / 4544بيرلت   ال انيا 

حاشػػيا األميػػر علػػ  مغنػػي اللبيػػب  للشػػي  محمػػد األميػػر  ط/ دار آحيػػا   -
 القاىرة. –الياب ال ربيا 

 ىػ.4497حاشيا الدسلقي عل  مغني اللبيب  طب ا حجريا عايقا سنا  -
 لي ايػػا القا ػػي عنايػػا) المسػػماة البي ػػالي يرا سػػ علػػ  الشػػياب حاشػػيا -
 .ااري  دلف بيرلت  -  ادر دار/ ط الخ اجي  للشياب  (الرا ي
حاشيا الُقلنلي عل  ا سير البي الي  ل  اـ الديف آسماعيؿ بف محمد  -

بيػػػػرلت   –الحن ػػػػي  احقيػػػػؽ/ عبػػػػد   محمػػػػلد عمػػػػر  ط/ دار الياػػػػب ال لميػػػػا 
 ـ.4444ىػ/ 4544األلل  سنا 

حاشيا محي الديف شي  زاده عل  ا سير البي الي  احقيؽ/ محمد عبػد  -
ىػػػػػػ/ :454بيػػػػرلت  األللػػػػػ  سػػػػنا  –القػػػػادر شػػػػاىيف  ط/ دار الياػػػػػب ال لميػػػػا 

 ـ.:::4
 بػػػدرم احقيػػػؽ ىػػػػ 488/ت ال ارسػػػي  علػػػي ألبػػػي السػػػب ا  للقػػػرا  الحجػػػا -
 /ط بيػػرلت  دمشػػؽ  - للاػػراث المػػأملف دار جليجػػاني  لبشػػير قيػػلجي  الػػديف
 .ـ4:95/  ىػ4545 األلل  
خزانا األدب للب لباب لساف ال ػرب   ل بػد القػادر البغػدادي   احقيػؽ م  -

ىػػػػػػػ/ 4549  5  ميابػػػػػا الخػػػػػػانجي بالقػػػػػػاىرة   ط/حمػػػػػػد ىػػػػػػارلفعبػػػػػد السػػػػػػبلـ م
 .ـ8::4
الدر الم لف في عللـ الياػاب المينػلف   للسػميف الحلبػي   احقيػؽ/ د.  -
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 ـ .4:97ىػ / 4547دمشؽ  األلل     –ـ أحمد محمد الخراط   ط/ دار القل
ديػػلاف اػػأبكط شػػرًّا لأخبػػاره  جمػػ  لاحقيػػؽ لشػػرحم علػػي ذل ال قػػار شػػاير   -

 ـ.:::4ىػ/ :454ط/ دار الغرب اإلسبلمي  ال انيا  
ػػػاس  حمػػػدل/ لشػػػرحو بػػػو اعانػػػ  سػػػلم   أبػػػي بػػػف زىيػػػر ديػػػلاف -  دار طمك
 .ـ4446/ ىػ4547  4/ط بيرلت  - الم رفا
 دار مطلػػػػلب  لأحمػػػػد السػػػػامرااي  آبػػػػراىيـ. د/ احقيػػػػؽ قطػػػػامي ال ديػػػػلاف -
 .ـ4:74  4/ط بيرلت  - ال قافا
 بيرلت .  –رلح الم اني   لآلللسي   ط/ دار آحيا  الاراث  -
سر  ناعا اإلعراب   ألبي ال اا ع ماف بف جني   احقيؽ / د. حسػف  -

 ـ  .4:96ىػ / 4546دمشؽ   األلل   –ىندالي   ط/ دار القلـ 
 عبػد محمػلد/ احقيػؽ خلي ػا  لحػاجي ال حػلؿ  طبقػات آلػ  الل ػلؿ سلـ -
 .ـ4444 ارييا  - آساانبلؿ آرسييا  ميابا/ ط األرناحلط  القادر
  لمحمػػد بػػف محمػػد مخلػػلؼ    شػػجرة النػػلر الزييػػا فػػي طبقػػات المالييػػا -

األللػػػػػ     ط/  لبنػػػػػاف – دار الياػػػػػب ال لميػػػػػا   عبػػػػػد المجيػػػػػد خيػػػػػاليا ليػػػػػؽ م 
 .ـ4444 - ىػ4545
 بػػف محمػػد الػػديف بػػدر   عبػػد أبػػي النػػاظـ البػػف مالػػؾ  ابػػف أل يػػا شػػرح -
 السػلد  عيػلف باسػؿ محمػدم احقيػؽ ىػػ 797/ ت مالػؾ  بػف محمػد الديف جماؿ
 .ـ4444/ ىػ4544  4/ط بيرلت  - ال لميا الياب دار
شػػػػرح الاسػػػػييؿ   البػػػػف مالػػػػؾ   احقيػػػػؽ م د. عبػػػػد الػػػػرحمف السػػػػيد   لد.  -

 ـ .4::4 -ىػ 4544ي المخالف   دار ىجر   ط/ األلل   محمد بدل 
شػػػرح الا ػػػريؼ   ل مػػػر بػػػف  ابػػػت ال مػػػانيني   احقيػػػؽ/ د. آبػػػراىيـ بػػػف  -

 ـ.:::4ىػ/ :454  4سليماف الب يمي  ميابا الرشد الرياض  ط/
 عبػػػد. د/ احقيػػػؽ االسػػػاراباذي  الػػػديف لػػػريف الحاجػػػب  ابػػػف شػػػافيا شػػػرح -

/  ىػػ4546 األللػ   - الدينيػا ال قافػا ميابػا/ ط عبدالمق ػلد  محمػد المق لد
 .ـ4445
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شػػػػرح اليافيػػػػا الشػػػػافيا   البػػػػف مالػػػػؾ   احقيػػػػؽ م د. عبػػػػد المػػػػن ـ أحمػػػػد  -
 ىريدي   ط/ جام ا أـ القرب بميا الميرما .

  دار  آميػػػػؿ بػػػػدي  ي قػػػػلباحقيػػػػؽ/ د. شػػػػرح الم  ػػػػؿ   البػػػػف ي ػػػػيش    -
 .ـ4444 -ىػ 4544األلل     ط/بيرلت –الياب ال لميا 

 عػػػزت السػػػيد  البػػػف بشػػػيلاؿ  احقيػػػؽ/ األنػػػدلس أامػػػا اػػػاري  فػػػي ال ػػػلا -
 ـ.4:66 –  ط/ ميابا الخانجي  ال انيا الحسيني ال طار
 الػػػداللدي الػػػديف شػػػمس أحمػػػد  بػػػف علػػػي بػػػف لمحمػػػد الم سػػػريف  طبقػػػات -
 ال لمػػا  مػف لجنػا/ احقيػػؽ بيػرلت  -ال لميػا الياػػب دار  (ىػػ56: ت) المػاليي
 .شرالنا بإشراؼ
ب يػػػػػدي الحسػػػػػف بػػػػػف محمػػػػػد بيػػػػػر ألبػػػػػي لاللغػػػػػلييف  النحػػػػػلييف طبقػػػػػات -  الزُّ

 .ال انيا/ ط الم ارؼ  دار آبراىيـ  ال  ؿ أبل محمد/ احقيؽ األندلسي 
ري  ط/ ميابػػػا ابػػف ايميػػػا  القػػرا  طبقػػػات فػػي النيايػػػا لايػػا - ػػز    البػػػف الج 
 .برجساراسر. ج ىػ4464 عاـ مرة أللؿ بنشره عني
 اليػػػػرلي  محمػػػػد بػػػػف أحمػػػػد عبيػػػػد ألبػػػػي لالحػػػػديث  القػػػػربف فػػػػي الغػػػػريبيف -
 ال ربيػػػا الممليػػػا - البػػػاز م ػػػط   نػػػزار ميابػػػا المزيػػػدي  فريػػػد أحمػػػد/ احقيػػػؽ

 .ـ:::4 - ىػ:454 األلل  /ط الس لديا 
 دار عبػػػاس  آحسػػػاف/ احقيػػػؽ ال ػػػ دي  الػػػديف ل ػػػبلح اللفيػػػات  فػػػلات -
 .ـ4:85  4:84  4/ط بيرلت  -  ادر
بليو   احقيؽ/ عبد السبلـ محمد ىارلف   ميابػا الخػانجي اليااب   لسي -
 ىػ.4447  لطب ا بلالؽ ـ 4:99ىػ/ 4549القاىرة   ط/ ال ال ا    -

/ ط  ػيؼ  شلقي. د/  احقيؽ ىػ 456/ ت مجاىد البف السب ا  يااب -
 .ىػ4544 ال انيا م ر  - الم ارؼ دار
مػازف المبػارؾ   دار يااب البلمات   ألبي القاسـ الزجاجي   احقيػؽ د/  -
 ـ .4:96ىػ/ 4546دمشؽ   ط/ ال انيا    –ال ير 
  ألبي البقا  ال يبري   احقيؽ/ د. عبد  في علؿ البنا  لاإلعراب باباللُّ  -
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 ـ .6::4ىػ / 4547دمشؽ   األلل   –اإللو النبياف   ط/ دار ال ير 
 محمد/ د احقيؽ ىػ 444/ت الم ن  بف م مر عبيدة ألبي القربف  مجاز -
 .بالقاىرة الخانجي ميابا سزييف  فحاد
/ ت األندلسػػي  عطيػػا البػػف ال زيػػز  الياػػاب ا سػػير فػػي الػػلجيز المحػػرر -
 - ال لميػػا الياػػب دار/ ط محمػػد  الشػػافي عبػػد السػػبلـ عبػػد/  احقيػػؽ ىػػػ 657
 .ـ4::4/  ىػ4544 - األلل  الطب ا لبناف 
لشػػػي / محمػػػد عبػػػد المػػػذير لالمحنػػػث ألبػػػي بيػػػر بػػػف األنبػػػاري   احقيػػػؽ ا -

الخػػػػالؽ ع ػػػػيما   لد/ رم ػػػػاف عبػػػػد الاػػػػلاب   ط/ المجلػػػػس األعلػػػػ  للشػػػػالف 
 ـ .:::4ىػ/ :454القاىرة    –اإلسبلميا 
المػػذير لالمحنػػث   لل ػػرا    احقيػػؽ/ د. رم ػػاف عبػػد الاػػلاب  ميابػػا دار  -
 ـ.:4:9  4القاىرة  ط/ -الاراث
 احقيػؽ ىػػ 548/ ت القيسػي  طالب أبي بف لميي القربف  آعراب مشيؿ -
 - ال انيػػا الطب ػػا بيػػرلت  - الرسػػالا محسسػػا/ ط ال ػػامف   ػػالا حػػااـ. د/ 

 دمشؽ. –  لباحقيؽ/ ياسيف محمد السلكاس  ط/ دار المأملف للاراث ىػ4546
ىػػػدب محمػػػلد قراعػػػا   م ػػػاني القػػػربف   لؤلخ ػػػش األلسػػػط  احقيػػػؽ / د.  -

 ـ.4::4ىػ/ 4544  4القاىرة  ط/ -ميابا الخانجي
م ػػاني القػػربف   لل ػػػرا    احقيػػؽ / أحمػػد يلسػػػؼ نجػػااي   لمحمػػد علػػػي  -

 ـ .4444ىػ / 4544القاىرة   ال ال ا  –النجار   ط/ دار الياب الم ريا 
م ػػاني القػػربف لا عرابػػو   للزجػػاج   احقيػػؽ / د. عبػػد الجليػػؿ شػػلبي   ط/  -

 ـ .4:99ىػ / 4549بيرلت  األلل   –عالـ الياب 
/ ط بيػػػػػرلت  - ال لميػػػػػا الياػػػػػب دار الحمػػػػلي  اقلتليػػػػػ األدبػػػػػا   م جػػػػـ -
 .ـ4::4/  ىػ4544 األلل  
 .بيرلت - ال ير دار/ ط ىػ 747/ ت الحملي لياقلت البلداف  م جـ -
 - الػػػػديف سػػػػ د دار الخطيػػػػب  اللطيػػػػؼ عبػػػػد للػػػػديالر القػػػػرا ات  م جػػػػـ -
 .ـ4444/  ىػ4544 األلل  / ط دمشؽ 
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بف ىشاـ األن اري   احقيػؽ / د. مغني اللبيب عف ياب األعاريب   ال -
بيػػػرلت   األللػػػػ   –مػػػازف المبػػػارؾ   لمحمػػػد علػػػي حمػػػد     ط/ دار ال يػػػر 

 .ـ9::4ىػ / :454
 ال زيػػػػز عبػػػػد بػػػػف عيسػػػػ  ملسػػػػ  ألبػػػػي النحػػػػل  فػػػػي الجزلليػػػػا المقدمػػػػا -

 القػرب أـ مطب ا محمد  اللىاب عبد ش باف/ دم احقيؽ ىػ 748/ ت الُجُزللي 
 .ـ4:99 - ىػ4549 ل األل / ط بالقاىرة 
/ دم احقيػػػؽ األنبػػػاري  البريػػػات ألبػػػي األدبػػػا  طبقػػػات فػػػي األلبػػػا  نزىػػػا -
 .ـ4:96/ ىػ4546 ال ال ا / ط األردف  - المنار ميابا السامرااي  آبراىيـ
 رسػااؿ مجملعػا القيسػي  طالػب أبػي بػف لميي النيايا  بللغ آل  اليدايا -
 الشػري ا بيليا لالسنا اليااب بحلث مجملعا لادقيقيا بمراج ايا قامت جام يا

 .ـ4449 - ىػ:454  4/ط الشارقا  بجام ا اإلسبلميا لالدراسات
نػػػػدالي   الميابػػػػا ىمػػػػ  اليلامػػػػ    للسػػػػيلطي   احقيػػػػؽم عبػػػػد الحميػػػػد ى -

 .م ر –الالفيقيا 
 ىػػػ 875/ت ال ػػ دي  أيبػػؾ بػػف خليػػؿ الػػديف ل ػػبلح باللفيػػات  الػػلافي -
 - ال ربػػػػػي الاػػػػػراث آحيػػػػػا  دار م ػػػػػط    يػػػػػيلار  األرنػػػػػاحلط  أحمػػػػػدم احقيػػػػػؽ
 .ـ4444/ ىػ4544 األلل  / ط بيرلت 
/ آحسػػػػػاف عبػػػػػاس   دار لفيػػػػػات األعيػػػػػاف   البػػػػػف خليػػػػػاف   احقيػػػػػؽ م د -
 .بيرلت - ادر 
اليػػػػا ات المشػػػػددات فػػػػي القػػػػربف ليػػػػبلـ ال ػػػػرب  لميػػػػي بػػػػف أبػػػػي طالػػػػب  -

يػاض  لمحسسػا القيسي  احقيؽ د/ أحمد حسػف فرحػات  ط/الميابػا الدلليػا بالر 
 ـ.4:94 –الخافقيف بدمشؽ  األلل  

 
 
 
 



  أيب بن مكي أعاريب عىل( أماليه) يف الشجري ابن مآخذ
 
 ومناقشةً  عرًضا( القرآن إعراب مشكل) يف طالب

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿5759﴾  
  

 كشاف املوضوعات
 ال  حارقـ  المل لع

 5664 مقدما 
 5664 امييد م ليشامؿ عل  مطلبيفم

المطلب األلؿم لمحا عف شخ يا ميي بف أبي 
 طالب لابف الشجري

5665 

المطلب ال انيم سبب مخخذ ابف الشجري عل  ميي 
 أبي طالب بف

5674 

المبحث األلؿ م ما لرد في المجلس الملفي ال مانيف 
   لفيو سب ا عشر مأخذواممف مخخذ عل  ميي

5679 

 5679 المأخذ األلكؿم )اسـ اإلشارة(
يط(  5684 المأخذ ال انيم )أ ؿ يلمام ُمحِّ

ڌ ) المأخذ ال الثم آعراب )ُيلكما( في قللو ا ال م

 (ڌ ڎ ڎ ڈ
5684 

 5687 المأخذ الراب م لزف )آِّْبلِّيس(
ک ) الخامسم آعراب )ي اروا( مف قللػو ا ػال مالمأخذ 

ک ک ک گ گ گ گ ڳ 

 (ڳ ڳ

5689 

ڱ ) م-ا ػػال   -المأخػػذ السػػادسم بيػػاف ما ل ػػؽ قللػػو 

 (ڱ ڱ
5694 

ٺ ٿ ) م-ا ػػال   -المأخػػذ السػػاب م آعػػراب قللػػو 

وئ وئ ۇئ ۇئ )و، (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

 (ۆئ

5694 
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿575:﴾  
  

ۈئ ېئ ) م-ا ال   -المأخذ ال امفم آعراب قللو 

 (ېئ ىئ ىئ ىئ
5697 

( المأخذ الااس م لجو الن ب االو  5698 في )رِّج 
 :569 (ى ائ ائ) المأخذ ال اشرم آعراب قللوم

ٿ ٿ ) المأخذ الحادي عشرم آعراب قللوم

 (ٿ
56:4 

ٱ ٻ ٻ ) المأخذ ال اني عشرم آعراب قللوم

 (ٻ
56:5 

ڳ ) م-ا ال   -المأخذ ال الث عشرم آعراب قللو 

 (ڳ ڳ ڳ
56:9 

ڄ ) م-ا ال   –المأخذ الراب  عشرم آعراب قللو 

 (ڄ ڄ ڃ
5744 

ڃ ) م-ا ال   -قللو  المأخذ الخامس عشرم آعراب

 (ڃ چ چ
5744 

 م-ا ال   -المأخذ السادس عشرم آعراب قللو 
 (ٿ ٿ ٿ)

5745 

 م-ا ال   -المأخذ الساب  عشرم آعراب قللو 
 (ٴۇ)

5746 

المبحث ال اني م ما لرد في المجلس الحادي لال مانيف 
   لفيو عشرة مخخذممف مخخذ عل  ميي

574: 

ڍ ) المأخذ ال امف عشرم آعراب قللو ا ال م

 (ڌ ڌ
574: 



  أيب بن مكي أعاريب عىل( أماليه) يف الشجري ابن مآخذ
 
 ومناقشةً  عرًضا( القرآن إعراب مشكل) يف طالب

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿5764﴾  
  

ے ے ) الااس  عشرم آعراب قللو ا ال مالمأخذ 

 (ۓ
5744 

 5745 (ٹ) المأخذ ال شرلفم لزف
ەئ ) المأخذ الحادي لال شرلفم آعراب قللو ا ال م

 (ەئ وئ
5748 

ڑ ) المأخذ ال اني لال شرلفم آعراب قللو ا ال م

 (  ک ک ک ک گ
5749 

 المأخذ ال الث لال شرلفم آعراب قللو ا ال م

ې ى ى ائ ائ ەئ )

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

 (ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ

5746 

 المأخذ الراب  لال شرلفم آعراب قللو ا ال م

 (ک ک)
5748 

 :574    (ک) المأخذ الخامس لال شرلفم أ ؿ يلما
ۉ ) المأخذ السادس لال شرلفم آعراب قللو ا ال م

 (ې ې
5744 

ڇ ) المأخذ الساب  لال شرلفم آعراب قللو ا ال م

 (ڍ ڍ ڌ ڌ
5745 

 5748 خااما
 5754 أىـ م ادر البحث
اؼ المل لعات  5759 يشك
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