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 هــ567الجمل(( البن الخشاب ت 

 sharifaal-baghdadi.7219@azhar.edu.eg الربيد اإللكرتوين: 

كأحىد  –انطالقا من الّصلة الوطيدة بين اإلعراب  والمعنى,  قدىد قبد ىإل اإلعىراب 
بنىىىاعل علىىى, مىىى ة المعنىىى, و ىىىالم ن  وقىىىد  -أوجىىىن مىىىن أوجىىىن اإلعىىىراب ال ىىىا  ة

ىىىوحن  أو حىىىدو   لىىى     وقىىىد   يبىىىرقن انطالقلىىىا مىىىن قىىىىا  المعنىىى,  أو عىىىدل ٍو
ن اإلعىىىراب  إطىىىاذ  ىىىعال  العالقىىىة بىىىي قىىى علىىى, ال  ىىى  -تعىىىال,–ا ىىى عنا  ىىىا   

الد ول والّرقن مىن الىالل  ق       عنوان: )االح كال إل, المعن,  ق والمعن, 
  ىى(.567شرح ال مإل(( البن الخشاب ت  ق ك اب ))المرت إل 
 ابن الخشاب -شرح ال مإل –المرت إل  :الكلامت املفتاحية
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Abstract: Based on the strong link between expression and 

meaning, the expression may be accepted - as one of the 

permissible expressions of expression - based on the 

validity and soundness of the meaning, and may be rejected 

based on the corruption of the meaning, lack of clarity, or 

the occurrence of ambiguity, and I have sought God - 

Almighty - to search within the framework This 

relationship between the expression and the meaning in a 

research entitled: (Arbitration to the meaning in acceptance 

and rejection through the book ((The improvised in 

explaining the sentences)) by Ibn Al-Khashab T 567 AH). 
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 املقدّمة
ا - َتَعىىىاَل, - هللا َأْحَمىىىدب    َنْعَماِ ىىىنِ  َ َقىىىاِ  ِ  ِمىىىنْ  َأْ ىىىَداالب  َمىىىا َعَلىىى,  ِ َ اَلِلىىىنِ  َيلْيىىى ب  َحْمىىىدل

 .َأْجَمِعينَ  وَمْ ِ نِ  َوآِلنِ  مبَ مَّد   َنِ يَِّنا َعَل, وَ اَلملا وَماَلةل   آاَلِ نِ  وَجاَلِ إلِ 
 ,,,,,وَبَعْدُ

قىىّّن العالقىىة بىىين اإلعىىراب والمعنىى, عالقىىةث وطيىىدةث كحيىى  إّن لكىىإّل كلمىىة  
 ىىى ال الّ ركيىىىً معنىىى,ل    يىىى  لىىىو تغّيىىىر إعرابفىىىا ل غّيىىىر معنا ىىىا  قىىىاإلعراب  قىىى 

 ي ىىىواّل, المعنىىى, وع ىىىاقن عل ىىىن بىىىين الموىىىر ات  ولىىىعلّ قدىىىول ابىىىن قىىىاذ :  قأّمىىىا
 .(1)كّلمين الم  أغراض عل, المعان   وعبوَقف تبميَّ  ف ن اإلعراب

كأحىىد  –وانطالقلىىا مىىن  ىىعال الّصىىلة الوطيىىدة بينفمىىا  قدىىد قبد ىىإل اإلعىىراب  
بنىىىاعل علىىى, مىىىّ ة المعنىىى, و ىىىالم ن  وقىىىد  -أوجىىىن مىىىن أوجىىىن اإلعىىىراب ال ىىىا  ة

. وحن  أو حدو  ل     يبرقن انطالقلا من قىا  المعن,  أو عدل ٍو
الد ول( إغوال األوجن  ق وعل ن قل   المدصو  بى)االح كال إل, المعن, 

اإلعراب ىىىة األالىىىرن  ولكىىىّن المىىىرا  إٍىىىاقة وجىىىن  إعرابىىى,ّ   آالىىىر إلىىى,  ىىىعال األوجىىىن 
ا للمعنىىى,  كمىىىا أّن المدصىىىو  بىىىى)االح كال إلىىى, المعنىىى,  الىىىّرقن(  ىىىو  قىىى ا ىىى نا ل

ذقن وجن  إعراب,ًّ ال قد لن المعن,  وال يّ ضح الكالل مع الدول  ىنك وننىاعل على, 
 إطاذ الّرقن أو الد ول للمعن,  والعك . ق ّدذا ة  ذلّ قى دول  عال ال

إطىىاذ  ىىعال العالقىىة بىىين  قىى علىى,  ال  ىى  -تعىىال,–وقىىد ا ىى عنا  ىىا   
       عنوان : ق اإلعراب والمعن, 
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 .143العرب في كالمها البن فارس ص ( الصاحبي في فقه اللغة العربية وسنن 1)
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ــل((  يف))املرجتــل اال  ىىاذن علىى, ك ىىابوقىىد وقىىع  ك نظىىرلا ألّنىىن لىى  شــرح اجلم
علىى, الىىرغ  مىىن  قشىى فر بىىين مصىىا ذ الّن ىىو شىىفرة غيىىرال مىىن المصىىا ذ األالىىرن 

وح ع اذتن. واب عا ال عّمىا أشىكإل  قضىالل عىن قّلىة الّدذا ىات   فولة أ لونن  وٍو
 .الّن وّعة اّل , قاما عل ن

 ,ومت هـد  ، فقـد اـا ت يف مقدمـة    ، ا يف هـاا البثـ   يت سـرت عيه ـ  ة الّّّّّّـ * أمَّا عن اخلطّّّّ

 ليموضوعات. وف رسٍ  ,ليمصادر واملرااع وثبت ، وخامتة  ,وسبعة مسائل

ة املعتمـد  يف  واخلطّّ  ,ليموضوع  فقد ذكرت فه ا أسباب اختهارى  ، أمَّا املقدّمةو* 

 إعداده.

شـرح   يفابـن اخلشّـاب وكتابـا )املرجتـل      فقد اـا  تـت عنـوا) ))     ,م هد* وأمَّا التّّّّّّ

 اجلمل( ((
ا      ، سائل السّـبعة *وأمّا امل شـرح   يفكتاب))املرجتـل   يفلورودهـا  فقـد اـا ت  عبعـ 

 وهى عيى النّّّثو اآلعى ,اجلمل((

  وقبول نصبا. ,رفض رفع املنقوص يفاملسألة األوىل  االحتكام إىل املعنى 

قبـول ضـما الشّـأ) واألمـر ورفـض ضـما        يفى املسألة الثّّانهـة  االحتكـام إىل املعنـ   

 املتكيّّم.

 رفض جمئ املفعول لا من غا أفعال النّفس. يفاملسألة الثّّالثة  االحتكام إىل املعنى 

 وقبول احلالهّة. ,رفض الصّفة يفاملسألة الرّابعة  االحتكام إىل املعنى 
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قبول حاف خرب )ال( النّافهة ليجـنس عنـد     يفاملسألة اخلامسة  االحتكام إىل املعنى 

 غا ذلك. يفوضوح املعنى ورفضا 

ــدا     يفاملســألة السّادســة  االحتكــام إىل املعنــى   قبــول  ذكــر نعــت)أىّ ( حــال النّ

 ورفض حافا.

قبول االستغنا  بصور  الواحد عـن وـور     يفاملسألة السّابعة  االحتكام إىل املعنى 

 ف.متههز العدد املضا يفاجلمع 

   قدىىىد ذكىىىرت قيفىىىا أ ىىى  الّن ىىىا ا ال ىىى  ا  خلصىىى فا مىىىن الىىىالل  ىىىعا * وأمّـــا اخلامتـــة
 ال   .

ا  ا  ًّا ق  قنونفا الم عّد ة.دد    ق* وأمّا املصادر واملرااع  ذّت  فا ترتي لا ألول

وعاتدد ق   * وأمّا ف رس املوضوعات    ونّزا فا الّصو ات الّ    ذكرت ف ن المٍو
 وذ ت قيفا.

 **وقد التزمت في هذه الّدراسة باآلتى: 
 **اعّّباع املن ج التّّّّّّثيهيىّ.

 ما يبدو قوي ّّا من ا باألدلّّة والرباهني .وعراهح ، عرض آرا  النّثا **

 وبعد، ، ، ، ، 
كمىىىا أ ىىىالن أن    ي ىىىىر لىىى, أمىىىرن  قشىىىرح لىىى, مىىىدذن  وأن أ ىىىأل  أن--قىىىا  

ــاّّللقعصىىمن, مىىن  ــك قــدير   يف القــول والعمــل ال ــا عيــى ذل ــة اــدير  ,إنّّ وهــو ، وباإلااب

 .حسبى ونعم الوكهل
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 م هدالتّّّّّّّّّّ

 شرح اجلمل( يفابن اخلشّاب وكتابا )املرجتل 
 أوّلًا ابن اخلشّاب  

ّّ   نصىر بىن  بىن ع ىد هللا  بىن أحمىد  بىن أحمىد  م مد ع ىد هللا نسبا   ال غىدا 
 .(1) غدا  ق وأذنعما ة  وتىعين اثن ين  نة الخّشاب  ومولدال بن  م مد أبو

    وفاعــــا
ىإل(2)غاقة ق  الّعكاع والوف  ق لدد كان ابن الخّشاب  ٍِ   (3)  و بىَو َشىاّب َكاِمىإل َقا

ا  خى الل  وندإل الويروز آ ا ن أّنىن:  كىان  الّشىطرنا يلعىً  نوىىن على, مد ّىرلا شى   ل
 .(4)ون و    المشع عين عل, وعدف  الّطرع  قاذعة عل,

 :عيما
أ ي لا  لغوعًّا  كان ابن الخّشاب ن وعًّا 

  ولن المن ف, ق  حىىن الدىراعة (5)
 .(6)وإل ن ان فا اإلمامة ق   عل  العرنّ ة  مع الوف  واّلّدقة  و رع فا وقصاح فا

                                                           

,ووفيات 20/ 6,ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة4/67األعالم لخير الدين الزركلى  (1)
 .103األعيان البن خلكان/ 

 .4/1497معجم األدباء لياقوت الحموى  (2)
,  3/287مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر مـن حـوادا الزمـان لليـافعي  (3)

 بتصرف .6/366وشذرات الذهب في أخبار من ذهب ال بن العماد 
 .166البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة للفيروز آبادى ص (4)
 .20/ 6معجم المؤلفين  (5)
,  3/287مـــرآة الجنـــان وعبـــرة اليقظـــان فـــي معرفـــة مـــا يعتبـــر مـــن حـــوادا الزمـــان  (6)

 بتصرف .6/366وشذرات الذهب في أخبار من ذهب 
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ىىإل  َكِثْيىىرال  قىىَرأَ  ىىْوَل.. َوَقىىالَ  َوحصَّ ًَ   اللَِّىىىانِ  علىى ِ  ِقىى  َزَماِنىىنِ  أَْ ىىإلَ  األبمب ىىنِ  َوَك َىى  ِ َخطِّ
ىىَما ِ  ِقىى  َوَنىىاَل َ   َكِثْيىىرال  َشىىْي ال  الَمْضىى بْو ِ  الَمِلىىْ حِ  ىىإلَ   َأْقَراِنىىنِ  َعَلىى, َقىىَرأَ  َح َّىى, الىَّ  َوحصَّ

ًِ  ِمنَ   معامىرعن أعلى    و ىو(1)اَللى ث  النَّْ ىوِ  ِقى  ِ ىنِ  َوَتَخرَّجَ   يبْوَمفب  الَ  َشْي ال  الكب ب
ح ّى, قيىإل : إّنىن كىان قى   ذجىة أبى,   وعبضرب  ن المثإل ق  العرنّ ىة  (2) العرنّ ة

  وقىىد (4)ك ومىىا مىن على   مىىن العلىول إاّل وكانىىا لىن ف ىن يىىدث طىول,(3)علىّ, الواذ ى ّ 
 .(5)وقف ك  ن عل, أ إل العل  ق يإل وقاتن

وعىىألونن    وكان علماع أ إل عصرال قى و ونن قيفا  كما كان عل, معرقة  الّلغة
  (7)والدىىراعات  كمىىا كىىان ابىىن الخّشىىاب علىى, معرقىىة   الّ وىىىير  (6)عىىن مشىىكالتفا

ىا–و كان   (8)وقد قرأ الدرآن الكرع  برواقات م عّد ة على, معرقىة   ال ىدي   -أقضل
أحكامىىىىن  قىىىى ون ىىىى     وتوّفمىىىىن – –قىىىىىمع حىىىىدي  الّن ىىىى    الّن ىىىىوّن الّشىىىىرع 

 .(9)وت ّ ر ق  علومن
 

                                                           

 .230/ 15سير أعالم النبالء البن قاْيماز  (1)
 .67/ 4األعالم  (2)
ــبالء 1494/ 4معجــم األدبــاء  (3) ,   وبغيــة الوعــاة فــي 15/230,   وســير أعــالم الن

 .2/29طبقات اللغويين والنحاة للسيوطى 
,  وبغيـــة الوعـــاة فـــي طبقـــات الّلغـــوّيين والّنحـــاة 17/11الـــوافي بالوفيـــات للصـــفدى  (4)

2/29. 
 .4/67األعالم  (5)
 .2/245ذيل طبقات الحنابلة البن الحسن البغدادي  (6)
,   والــــوافي 267/  39تــــاريس ا ســــالم ووفيــــات المشــــاهير البــــن قايمــــاز الــــذهبي  (7)

,   6/366,   وشـــذرات الـــذهب 2/248,   وذيـــل طبقـــات الحنابلـــة 17/11بالوفيــات 
األمصــار البــن ف ــل   ,  و مســالا األبصــار فــي ممالــا 6/20ومعجــم المــؤلفين 
 بتصرف يسير.

 .2/244ذيل طبقات الحنابلة  (8)
 .7/121مسالا األبصار في ممالا األمصار  (9)
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ا خّشىىىابوكىىىان ابىىىن ال والفند ىىىة...  وال ىىىىاب   والولىىىىوة المنطىىى   قىىى  مشىىىاذكل
 .(1)والورا ن والّنىً 
 شهوخا  

 لدد تلّد, ابن الخّشاب ما حّصلن من علول عن كثير  من العلماع  منف  : 
  وأبىو (2) ىى 500المعروف بى)ابن األشدر(  الم ىوّق, ق ىإل    أحمد بن ع د الّىيد

  وال وال د, (4) ى 533و المة بن َغ َّاض ت    (3)ه500الكرل ابن الّدّ ا  ت
  وأبىو  كىر الدطَّىان  (6) ىى510  وأبو الغنىا   النَّْرِ ى  ت(5)ه533وال وال د, ت 

 .(8)ه 542  وابن الّش ّر ت(7)ه516الم وّق,  عد عال 
 عالمهـــــاه  

 لدد ت لمع عل, يد ابن الخّشاب الكثيرون من م ّ , العل   ومنف :
  (9)  آثاره العيمهّة

ا    لدد ترك ابىن الخّشىاب للمك  ىة العرن ىة وم ّ ى  اإلّطىال  على, مصىا ذ ا عىد ل
 من اآلثاذ العلمّ ة  ومنفا:

                                                           

 .20/ 6معجم المؤلفين  (1)
,   والـوافي 1/122,  وإنباه الرواة على أنبـاه النحـاة للقف ـي  1/357معجم األدباء  (2)

 .7/42بالوفيات 
 . 5/271األعالم  (3)
 .3/1380األدباء معجم  (4)
,  واألعــالم 295-1/293نزهــة األلبــاء فــي طبقــات األدبــاء ألبــى البركــات األنبــارى  (5)

7/335 . 
 .6/278األعالم  (6)
 .3/52,  وإنباه الرواة 6/2387معجم األدباء  (7)
 . 8/74,  واألعالم 6/45وفيات األعيان  (8)
 لقد رتبتها ترتيًبا ألًفا بائيًّا. (9)
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وحاش ة عل,  ّذة الغّواص قى  أو ىال   جواب المىا إل اإل كندذانّ ة ق  االش دال
  و شىىىرح الّلمىىىع شىىىرح الّلمىىىع  وشىىىرح مدّدمىىىة الىىىوزعر ابىىىن (1)الخىىىواص  لل رعىىىرّ 

ّ  علىى, أبىى  زكرعىىا ال ِّْ رعىىّ  قىى  )تفىىعيً إمىىالح المنطىى ( البىىن   والىىرّ (2)  يىىرة
ىىىىىكِّيا ّ (3)الىِّ   والىىىىىّرّ  علىىىىى, ال رعىىىىىّر قىىىىى  (4)  والىىىىىّرّ  علىىىىى, أمىىىىىال  ابىىىىىن الّشىىىىى ر
 .(6)  و ا قة الفا قة ق  الّرّ  عل, ابن  ا شاذ(5)مداماتن
 وفاعــــا   

ىىىن ابىىىن ال ىىىوزّن  قدىىىال لىىىن ابىىىن الخّشىىىاب  عىىىد أن  ىىىألن ابىىىن  قىىى لدىىىد ال دىىىاال  مٍر
ًب نوى ( (7) ال وزّن عن حالن  قدال: )عند هللا أْحَ ِى

 . 
 والمىىىما ة و ىى ين  ىى ع  ىىنة ذمضىىان شىىفر ثالىى  ال معىىة عّشىى ة وقاتىىن وكانىىا
قىن بىن الدا ى  أبى  بداذ األزج ب اب -تعال, هللا ذحمن -ب غدا    مد ىرة الوىّراع  و ب
ّل,  حرب   ب اب أحمد  .(8)الّى ا يول الّىلطان   امع عل ن ومب
  الّشىىال كنىا مىات لمىا: وقىال  ومكات ىاتث  مىى  ةث  بينفمىا كانىا أّنىن العمىا  وذكىر
 هللا يىرح  قفىإل: قدلىا  اليىرلا: قىال  ّ هللا قعإل ما: لن قدلا المنال ق  ليلة قرأي ن

 ثىى   كثيىىر ع ىىابث  ق ىىرّ : قدىىال مدّصىىرعن كىىانوا وإن: قلىىا  نعىى : قدىىال األ  ىىاع 
 .(9)الّنع   قكون 

                                                           

 .6/20المؤلفين معجم  (1)
 .4/1506معجم األدباء  (2)
,  و ذيــل طبقــات الحنابلــة 2/ 17,   والــوافي بالوفيــات 15/31ســير أعــالم النــبالء  (3)

2/250. 
 .   3/248وفيات األعيان  (4)
 المصدر السابق نفسه. (5)
 .   3/248وفيات األعيان  (6)
 .103المصدر السابق ص  (7)
 .4/67األعالم   (8)
 .15/231أعالم النبالء سير  (9)
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ىىاب اْبىىنَ  َذَأْيىىاب   ال ب َّىىاِ  ّ  الَوىىَرجِ  َأِبىى  بىىنب  هللاِ  َعْ ىىدب  وَقىىالَ    بىى نث  ِثَ ىىاب َوَعَلْ ىىنِ  الَخشَّ
ْلاب   نوذث  َوجفن َوَعَل, َّ  هللاب  َقَعإلَ  َما: َقدب  َأنَّ  إالَّ   الَ نَّىة َوَ اَللىاب   ِل  َغَور: َقالَ   ِ 

َلَماعِ  ِمنَ  َكِثْير َوَعنْ  َعنِّ  أَعرَض  هللاَ   .(1)َقعَمإلب  الَ  ِممَّنْ  العب
 (2) شرح اجلمل(( يفثانه ا  كتاب))املرجتل 

قعىّد مىن   ىى471ت : إّن ك اب)ال مىإل( لملّلوىن ع ىد الدىا ر ال رجىان ّ بداقةل أقول
أشىىىفر مصىىىا ذ الّن ىىىو اّل ىىى, ذا  مىىىي فا بىىىين طىىىاّلب العرنّ ىىىة  وع مّيىىى   ىىىىفولة 

  .وحىن الّ نظ    الع اذة  و ّقة ال دى  
ا و ىىّماال )الّ لخىى ّ(  ولىىن أ مّي ىىن  لىىدن  اذ ىى, وقىىد شىىرحن ملّلوىىن شىىرحل

 .(3)حظ, ك اب  ال مإل   شروح  عديدة   العرنّ ةك ولعلّ
                                                           

 .232/ 15سير أعالم النبالء  (1)
:)شروح جمـل الجرجـانى  من الّدراسات الّسابقة في هذا الكتاب: رسالة دكتوراه بعنوان (2)

ه دراســة تحليلّيــة 709ه والبعلــى ت617هــو والخــوارزمى ت 567البــن الخشــاب ت
ـــوم ,  ـــة  الفي ـــوم جامع ـــة دار العل ـــربينى بللي ـــعيد البّش ـــة( للباحـــّ :الّس ورســـالة مقارن

ــوان ــوفى ســنة ماجســتير بعن ــاهر الجرجــانى المت ــد الق ــاب مــن عب ــن الخّش :) موقــا اب
جمعــا ودراســة(للباحلة: لميــاء مســعد البقلــى بلليــة   هـــ( فــي كتابــه المرتجــل 471)

:)العّلـة وبحـّ بعنوانالدراسات ا سالمية والعربّية للبنات با سلندرية جامعـة األزهـر, 
ه(للباحلـة :وقارعبـد 567الّنحوية في كتاب المرتجل في شرح الجمل البن الخّشاب ت

 الوهاب طه  بللية العلوم ا سالمية جامعة بغداد.
 (1/602د ذكر حاجى خليفة في كتابه)كشف الّظنـون عـن أسـامى الكتـب والفنـون لق (3)

وهـــى: شـــرح أبـــي محمدعبـــد   بـــن محمـــد,  المعـــروف بـــابن الّســـيد  ,هـــذه الّشـــروح
ه...وشــرح أبــي الحســن علــي بــن محمــد..المعروف 521الب ليوســي المتــوّفى ســنة 
, وشـرح أحمـد بـن عبـد المـؤمن الّشريشـي المتـوفى 609بابن خروف المتـوّفى: سـنة 

وّفى هـــ...وشرح أبــي عبــد   محمــد بــن جعفــر األنصــاري البلنســي المتــ616ســنة 
ه..وشرح 715هـ, وشرح محمد بن علي الغرناطي المتوّفى سنة 586بمرسّية  سنة 

هـ..وسماه: الجوهر في 535أبي الحسن علي بن حسين الباقولي,وكان حيًّا في سنة 
ــن  ــن مــؤمن ب ــي ب ــي الحســن عل ــة: ألب ــد القاهر,ومنهــا شــروح االا = شــرح جمــل عب
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 567 - 492ابىىن الخشىىاب ) لملّلوىىنشىىرح ال مإل(المرت ىىإل قىى  أّمىىا عىىن ك اب)
ا لك اب)ال مىىىىىإل(   ف عىىىىىّد  ىىىىىى(   وط ىىىىىع : علىىىىى  حيىىىىىدذوقىىىىىد حّددىىىىىن و ذ ىىىىىن شىىىىىرحل

 .ل 1972 - ى  1392دمش ب
اّلىىعن  ىىاذ ابىىن  الواٍىىح  الّىىىل    **وع م ّىىع  ىىعا المصىىدذ  األ ىىلوب الّىىىفإل

ك ا ىن    ق   ال رجان,ّ  ع د الدا ر ترتي ن عل, ن و ما  اذ الّش خ ق الخّشاب 
ثىىّ     خمىىن كىىالل الّشىىاّل ىى, ي  غىى, شىىرحفا وت ليلفىىا ع ىىاذة قدىىال بىىعكر ال  ال مىىإل  

  ك ا ن قىفإل عل ن الّ  ّد  من ذلّ. ق   والم أّمإل  ليإلرح وال ّ  الشّ  أعد فا
ب دىىىىى من  قىىىد قىىىال  ابابىىىن الخّشىىىمىىىن الىىىالل تصىىىّوح الك ىىىاب ي  ىىىّين لنىىىا أّن  **

ىىع حىىدّ  لكىىإلّ    قصىىوالل  نىى, بٍو الّشىى خ ع ىىد  -غال لىىا -منفىىا  و ىىو مىىا لىى  قوعلىىن وعب
  وكىىىىىان أح انلىىىىىا يىىىىىعكر (1)ن وعًّىىىىىاجان لىىىىىا  كىىىىىإلّ  منفىىىىىا قىىىىى وكىىىىىان قعىىىىىالا  الدىىىىىا ر 

وكان  عا   (2)كلمة)قصإل(  ون أن يب  عفا  عنوان  قوصلفا عّما ق لفا  وما  عد ا
أح ىىىان  أالىىىرن قشىىىرح ت ا)قصىىىإل(  ون  قىىى أغلىىىً األح ىىىان  وكىىىان  قىىى  يدنىىىن 

 .(3) وقد قشرح  ون أن يعكر كلمة )قصإل(  وصإلتىم ة ال
اّل ىى, عال فىىا الّشىى خ ع ىىد بىىواب ال ىىدي  عىىن  عىىن األابىىن الخشىىاب  أغوىىإل**

  وقىد (4) )ال مىإل(ق قصىوالل ل ىىا  حىين أٍىاف لك ا ىن قى  ( ال مإل)ق الدا ر 

                                                                                                                                       

بـن عبـد المجيـد الّرندي,وشـرح ه..وشرح عمر 669عصفور الّنحوي المتوّفى سنة =
ـــــوّفى ســـــنة  ـــــرافيم األنصـــــاري البلنســـــي المت ـــــن إب ـــــي ب ـــــي الحســـــن عل هــــــ 571أب

سّماه)الحلل(,وشرح الّشيس شمس الّدين محمد بن أبي الفتح بن الف ل بـن علـي بـن 
 ه".709البعلي الحنبلي المتوّفى سنة 

 .34,  23,  14المرتجل في شرح الجمل ص (1)
 .235, 151, 122, 116, 10, 79, 74المصدر السابق  ص (2)
 .195, 157, 61, 54, 9المصدر السابق  ص (3)
 .27, 6المصدر السابق  ص (4)
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 مىىا تكّلىى   الك ىىاب و ىى  مىىن أبوا لىىا أّكىىد علىى, ذلىىّ ابىىن الّلكىىان حيىى  قىىال: وترك
  .(1)عليفا 

** كان ابن الخّشىاب قعىالا ال   ّ ىات الّن وّعىة مىن جم ىع جوان فىا انطالقلىا مىن 
ا من آذاع الّن اة  المدّدمات اّل    وقىد (2)ت  عفا الّن ا ا  وعخ اذ ما ي دو لن ذاج ل

 ىى يإل  -قا ىى خدل علىى,  تلىىّ المعال ىىة  علىى  )المنطىى (  قىى تىىأّثر ابىىن الخّشىىاب 
 .(3)كلون)ال ّد(  والم فول عن مور ات  عا العل   -المثال

ق ىىول األ ىىاليً الّن وعىىة أو ذقضىىفا مىىن حىىّ    قىى **كىىان ابىىن الخّشىىاب ينطلىى  
معرض حديثىن عىن تىرك جىّر الّظىا ر  ىال رف  ق  الغ,ّ  مبر ف   وعّ ضح ذلّ 

: )زعىىد لىىو تدىىّدل علىى, عاملىىن الم عىىّدن   ىىرف ال ىىّر  واالك وىىاع   ىىّر ٍىىميرال ن ىىو
ىىّر مىىرذت  ىىن  غيىىر   ىىعال الع ىىاذة لكىىان األ ىىلوب قىى اال ىى  الّظىىا ر (  واّنىىن لىىو جب

 .(4) الغ,ّ عند من لن ذولث  ى  ىن  مب 
نىى, ابىىن الخّشىىاب  الّشىىوا د الّن وّعىىة الم نّوعىىة   إذ ىىاع الدواعىىد الّن وّعىىة  قىى **عب

نلى  عىد  األحا يى  و   آقىةوما ىة  إحىدن عشىرةالكلّ ة  قدد بل  عد  ما ا  دّل  ن 
م لىىى  اآلقىىىات  ة عرعّ وا د الّشىىىالّشىىى ونلىىى  عىىىد    حا يىىى أ ثالثىىىة الّن وّعىىىة الشىىىرعوة
 معظمفا نى  ن لدا لن. ق الدرآنّ ة  وأغوإل 

 
 
 
 

                                                           

 .602/ 1كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ,وينظر:103/ 3وفيات األعيان  (1)
 .26المرتجل ص  (2)
 .26,25المصدر السابق ص (3)
 .278المصدر السابق ص  (4)
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**نىىى خلّ مىىن إقاللىىن مىىن اال  شىىفا   ال ىىدي  الّن ىىوّن الّشىىرع  علىى, إث ىىات 
ىىىا-الدواعىىىد الّن وّعىىىة ان فاجىىىن الىىىّنفا ال صىىىرّن  ومّمىىىا يلّكىىىد  صىىىرّعة مع  ىىىن  -أقضل

ىىىىمير الّشىىىىىأن  (1)ال صىىىىرّعة كىىىىال رّ ا ىىىى خدامن المصىىىىطل ات    (3)  والّنعىىىىا(2)ٍو
 وغير ا من المصطل ات ال صرّعة.   

معىىىرض حديثىىىن عىىىن  قىىى نىىىى ة قىىىول لصىىىاح ن  قىىى **اٍىىىطرب ابىىىن الخّشىىىاب 
 كىىىعا أنشىىىدال شىىىا د شىىىعرن  لىىىىي وعن  قدىىىال:   قىىى المندىىىوص  حىىىين نىىىىً مدولىىىةل 

ونالّرجو  إل, الك اب ل  أجىد   (4) عل,  عا قف ن شا دث   قع الرّ   ماحً الك اب 
الّشا د من أ ا ة  قضالل عن قولن عنن  ولعإّل للك اب نىخةث أالىرن كانىا بىين 

 ثناقا ا الّشا د وتعديً  ي وعن عل ن وهللا أعل .  ق تضّ    يدقن ل  تصلنا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

 .8الّسابق  صالمصدر  (1)
 .141المصدر الّسابق  ص (2)
 .371المصدر السابق ص  (3)
 وسيرد هذا الّشاهد في موضعه من الّدراسة. ,41المصدر السابق ص  (4)
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 املسألة األوىل 

 وقبول نصبا، رفض رفع املنقوص يفاالحتكام إىل املعنى    
ّّ اآلتىى, عىىن إعىراب المندىىوص  وأّن المىىن  ي  ىد  ابىىن الخّشىاب مىىن الىىالل الىّن

حىىال , الّرقىىىع وال ىىّر كىىىان أمىىلفا ال ركىىة ق ىىىإل ال ىىعف  مىىىى دالًّ علىى, ذلىىىّ  قىى 
ىىىا آالىىىر  ىىىا  ثىىىّ  يىىىعكر وجفل  قىىى ب يىىىا  تظفىىىر ف ىىىن ال ركىىىة علىىى, الل المندىىىوص ذقعل

ع الّشا د   ك  نّصن:إعرا ن للمعن,  وإل ق و و الّنصً  وع  ك    مٍو
 والىّداع   ن و:)الداٍى   كىىرة ق لفىا قىاع آالىرال قى  منن كان ما قىّم,  والمع إل
اك ألّنن والّضن ( والعم   ف ىن  قظفىر قلى   وال ىرّ  الّرقىع حال   ق  ندّ مندومل

(  واألمىىإل: ومىىرذت قىىاض   ) ىىعا: كدولىىّ  إعىىراب  ومىىرذت قاٍىى ث   ىىعا  دىىاض 
 قىىكنا  ق عق ا  ق لفا ما كىرة مع ال اع عل, والكىرة الّضّمة  داٍ    قا  ثدلا

 ق ىعقا   ىاكن وال ىاع  ىاكن والّ نىوعن  منصىرف ألّنىن الّ نوعنك اال   ول    ال اع
 قى   ىاكنة كونفىا وكىان  عليفىا الّداللة ق  ق لفا  الكىرة واج  ئ   الّىاكنين الل داع

( قىىىاع قىىى  األمىىىإل أنّ  علىىى, وعىىىدّلّ   اإلعىىىرابين علىىى,  لىىى الل  ال ىىىال ين  ومىىىا )قىىىاض 
 ت رعّ اإلعراب   رك   وال رّ  الّرقع ق  ت  ّرك أن المندومة األ ماع من أش فن

 قىىى  كدولىىىن  اٍىىىطرّ  إذا وذلىىىّ لفىىىا كىىىان اّلىىىعّ األمىىىإل إلىىى, وذّ  ىىىا إّقا ىىىا  الّشىىىاعر
 الّرقع:

  (1)أنَّاُ ... أَمامَ الكِالب مُصْغِيُ اخلَدِّ أَويَمُكَ ,وقَد فاتَ الرُّما َ ,عُرَاهُ
                                                           

, ونســب 40البيــت مــن البحــر ال ويــل,ولم ينســب  فــي المرتجــل فــي شــرح الجمــل ص (1)
,و المعـاني الكبيـر 146/ 2البى خراش الهذلى في ديوان الهذليين للشـعراء الهـذليين 

فاي 30/ 2في أبيات المعاني البـن قتيبـة  ( للهـر ةا: )أصمالصـهف(,وص نـاءص ـغصى )ا ا ْْ ,ومصـغّى: أص
ـــــدى  ـــــا  العـــــروس للزبي ـــــها.ينظر: ت ي ـــــا فا ـــــعص مص ـــــه ليصْجتصما ْنبا ـــــى جص ـــــه عل فص رص المفْحكـــــم: حص
ــلصمف,  إذا كــان مستيْــل االذنــين. وقــد ْــلمت أذ ْْ نــه مادة)ص.غ.و(,وأْــلم: رجــلص أص

ـحاح العربيـة للجــوهرى  أْـلمها ْـلًما, إذا استيْـلتها.ينظر: الصـحاح تــا  اللغـة ْو
 =  مادة)ص.ل.م(.
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 أنشىىىدال ومىىىن  علىىى,  ىىىعا قف ىىىن شىىىا دث   قع ىىىالرّ  (1) الك ىىىاب مىىىاحً   كىىىعا أنشىىىدال 
  .(2) ف ن حين ع   شا دَ  قال -المعن, وعل ن - الّنصً

 الدّراسة والتّّّّّّّّثيهل 
  ق لفىا كىىرةث  وىةل مخوّ  عل  : أن قكون آالرال  قىاو شر  ةاج مع ف ن ثالثالمندوص ما 

 ىىواعث  قىىع وال ىىرّ  ىىكنا قىىايال قىى  الرّ ال  الىىثّ  ّشىىرو وم ىى, اج مىىع قىى  ا ىى   ىىعال ال
ىىىىى )كثىىىىىرت حروقىىىىىن مثىىىىىإل: لأ  والعِمىىىىى,  (3)ِ  قلَّىىىىىا حروقىىىىىن مثىىىىىإل: الّشىىىىى ٍِ   الدا
  .(4) (والمش ِرن  والمى دِص, 

ىىىو  ىىىم, مندومل (قىىىا): أنَّ ال ىىىعف يل ىىى  آالىىىرال ن ىىىو:أحىىىد ما: ألمىىىرعن ا ب   (5) ض 
دىإل والكىىرة ال تدالالنىن ك للثّ َة مّ ك ألنَّ الّضىقع وال ىرّ : أنَّن ندّ حركىة الرّ ان والثّ 

    .(6)ال امإل   رك فا وحركة ما ق لفا
 أوّلًا   أنواع املنقوص

كالداٍى    ل ىاأللف والىاّل  اقلى: أن قكىون معرّ أحىد ا :أنىوا ثالثىة أّما عىن أنواعىن ق
  (والىى  ال صىىرة)أو ( قاٍىى, مكىىة )كدولىىّ: ا: أن قكىىون مضىىاقل ان الثّىىو   والىىوال 

                                                                                                                                       

( :والّشـــاهد فيـــه=  حيـــّ اســـتدّل بـــه علـــى رهـــور حركـــة الّرفـــع علـــى آخـــر  )مفْصـــغايف
المنقوص مجرًيا حرفص العّلة مجرى الحرف الّصحيح  لل رورة الّشعرّية, وقد ذكر فيـه  

 وجًها آخر بنصبه احتكاًما للمعنى.ابن الخشاب 
 لم أجده في الكتاب؛ وبالّتالى لم أجد مقولته. (1)
 .41المرتجل في شرح الجمل ص:  (2)
ــهف,   :لّشــجىا (3) ــالص: وأصْشــجاه يفشــجيه,  إاذا أص صص  ــْجوًا,  قص ــال: شــجاه شص الشــْجوف الحــْزن,  يفقص

اه  جص ميل: شص ًجى.اْبن شف ى شص يص يصْشجص جا قد شص زصنصه.ينظر: تهـذيب اللغـة لهزهـرى وص يصْشجفوه حص
 مادة) .ش.و(.

 .156شرح ملحة ا عراب  ص (4)
 .80توجيه اللمع البن الخّباز ص (5)
وينظــــر: شــــرح ملحــــة ا عــــراب للحريــــرى  73, و اللبــــاب ص 80توجيــــه اللمــــع ص (6)

 .37,  وأسرار العربية لهنبارى ص103ص
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وعىان النّ  نو ىعا  (1)ك ألنَّفما ال ق  معان معن نوعنال ّ و ما نوعان ق عف منفما 
ى ثقىى الن علىى,  قىىع وال ىرّ ك ألنَّ الرّ (2)صىىًوتبوىى ح قى  النّ   اوجىىرًّ  اتبىىكن قاي مىىا ذقعل

 ّ ىىىكان  (ومىىىرذت  الداٍىىى ْ    ىىىعا الداٍىىى ْ )ق دىىىول:   ال ىىىاع المكىىىىوذ مىىىا ق لفىىىا
  و ىىعا قاٍىى بّ  ٍىى,ِ ومىىرذت  الدا   ىىعا الداٍىى ب )وكىىان األمىىإل ف ىىن:   (3)ال ىىاع

  (4)ونديىىا  ىىاكنةل   ة والكىىىرةمّ قأ ىىكنا ال ىىاع ا ىى ثداال للّضىى  (ومىىرذت  داٍىىِ ّ
  قىىىاض   )كدولىىىّ: ارل : أن قىىىأت  منّكىىىالىىى الثّ و   (5) رعىىىّ مىىىع اال ىىى طاعةرك ال ّ تبىىىو 

نىىىىوعن قىىىى  آالىىىىرال د صىىىىر ف ىىىىن علىىىى, ال ّ وعب  قىىىىع وال ىىىىرّ ق  ىىىىعف قىىىىايال قىىىى  الرّ   (ووال  
  وإنَّمىا حىعقا قىايال لىىكونفا  (عا ل   ومرذت  داض    قا ق ,  عا قاض  )كدولّ: 

 .(6)عّ وجً إل اقن  ن عند إقرا النوعن الّ و كون ال ّ 
 ..ةة والكىرة عل, ال اع ك ألنَّ ال ركات م انىة ل روف العّلىمّ ثدلا الّض وإنَّما ا  ب 

ىى ىىما قىىاع المندىىوص لكنىىا جامعل ٍب ىىمّ  اقلىىو  ولىىو كىىىرتفا   ةبىىين ثىىال  كىىىرات ٍو
  .(7)ا أ كنا حعقاقلمّ   بين أذنع كىرات الكنا جامعل 

ىو ** وت رعكفىا   نَّ ال ىاع الف ىةث أ:   اوجىرًّ  اعلَّة حعف ال اع ق  المندوص المنىون ذقعل
فا أو ولفعا قىال األالوش: ٍمّ   وذلّ شال    فث ك إل ان فا  ما  و أٍعف منفاتكلّ 

وثدىإل ال ىرك ين مىع   وذلىّ م ىىو ث لضىعف ال ىاع  (8)وا  كىر ا كالك ىا ة ق  الىّ 
 .(9)ة  ثديل ة  ترك ما ق لفا   رك

                                                           

 بتصرف 1/328المحرر في النحو لعمر بن عيسى  (1)
 .105شرح ملحة ا عراب ص (2)
 .1/328المحرر في النحو  (3)
 .98,  97اللمع في العربية البن جنى ص (4)
 بتصرف. 1/82المقتصد في شرح ا ي اح لعبد القاهر الجرجانى  (5)
 .105شرح ملحة ا عراب ص (6)
 .80توجيه اللمع ص (7)
 .69اللباب ص  (8)
 .1/98الكافيةشرح الرضى على  (9)
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 : أنَّ ق لفىىىا كىىىىرةل تىىىدلّ أحىىىد ما: نىىىوعن لىىىوجفينوكانىىىا أولىىى,  ال ىىىعف مىىىن ال ّ **
. ... وىن  اللىةل على, حعقىن أولى,ا حعف أحد ما كان حعف ما ق  اللّ قلمّ   عليفا

 .(1)عل, حعقن ون ما يدلّ نوعن قّنَّن لو حبعف ل  ي   ق  اللّ  خالف ال ّ 
عىن  قضىالل   (2)ة والمكانة قكان أول,  ال داععل, الخوّ  نوعن يدلّ : أنَّ ال ّ اآلالرو  

ىا ال ىاع قل ىىا كىعلّ  (3)ق عقن قبخىإلَّ   ىرف الل ن عل, معن, و و الّص  ا قلّمى  وأمَّ
, أولىى, مىىن حىىعف مىىا  الىىإل وجىىً حىىعف أحىىد ما كىىان حىىعف مىىا لىى  يىىدالإل لمعنلىى

 .(4),لمعنل 
   اوارًّ ارفع ظاهر  ٍ إعراب املنقوص حبركة  ثانه ا 

ىىا  وجىىرًّا  ليىىإلث علىى,  لدىىد ا ىى دّل ابىىن الخّشىىاب علىى, أّن  ىىكون قىىاع المندىىوص ذقعل
 قىى   ىىاكنة كونفىىا قدىىال:   وكىىان مىىى دالًّ علىى, ذلىىّ ب يىىا  مىىن الّشىىعر  إعرابفىىا 
( قىىاع قىى  األمىىإل أنّ  علىى, اإلعىىرابين  وعىىدّلّ علىى,  لىى الل  ال ىىال ين  ومىىا )قىىاض 

 اإلعىىىراب   رك ىىى  وال ىىىرّ  الّرقىىىع قىى  ت  ىىىّرك أن المندومىىىة األ ىىىماع مىىىن أشىى فن
  اٍىىىطرّ  إذا وذلىىىّ لفىىىا كىىىان اّلىىىعّ األمىىىإل إلىىى, وذّ  ىىىا إّقا ىىىا  الّشىىىاعر ت رعىىىّ

 الّرقع: ق  كدولن
 كأنَّاُ ... أَمامَ الكِالب مُصْغِيُ اخلَدِّ أَويَمُ ,وقَد فاتَ الرُّما َ ,عُرَاهُ

 إذا .... والّشىىىاعرعلىىى,  ىىىعا قف ىىىن شىىىا دث   قع ىىىالرّ   مىىىاحً الك ىىىاب  كىىىعا أنشىىىدال 
ة األمول ذاجع اٍطرّ   .(5)وقاقي ن  وزنن إلقامة المرقٍو

                                                           

 .38أسرار العربية ص (1)
 .81توجيه اللمع ص (2)
بتصـــرف,  وينظـــر: 70,و اللبـــاب ص 17شـــرح اللمـــع فـــي النحـــو البـــن مباشـــر ص (3)

 .1/130المقتصد 
 .1/328,  وينظر: المحرر في النحو 38أسرار العربية ص (4)
 . 41: 40المرتجل في شرح الجمل ص (5)
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وذجعىا إلى, الك ىاب قلى  أعثىر على,  وقد نىىً ابىن الخّشىاب ذواقىة الّرقىع لىىي وعن 
 قى وكانىا تضىّ     عا ال يا  ولعإّل للك اب نىخةث أالرن كانا بين يدقن ل  تصلنا

 ثناقا ا الّشا د وتعديً  ي وعن عل ن .
 (ال رلا لىىىىمبْصىىِغ ب وابىىن الخّشىىاب لىى  ينكىىر ذواقىىة الّرقىىع  وعلىى, ذواقىىة الّرقىىع ف كىىون )

ّّ عليفا غيرال من الّن اة  حيى   ذلىّ : ابىن جّنى,  قى ومّمىن  ى دن  )كأّن(  وقد ن
: معط  ) عا: قولّ أمإل أن منن  تعل  قال  عد أن ذكرال: ( معط ب  زعد   .(1)  زعد 

 وابىن عصىووذ حيى  قىال:  قرقىع  (2)ابىن األثيىر ذكر  ىعال الّرواقىة: ق ومّمن واقدن 
  . (4)والّشاط , وأبو حّ ان  وكعلّ قعإل ابن الّصا     (3) مبصغ   من ال اع

ولدىىىىىد تعىىىىىّد ت الشىىىىىوا د الّشىىىىىعرّعة علىىىىى, آفىىىىىوذ ال ركىىىىىة اإلعراب ىىىىىة علىىىىى, آالىىىىىر 
 المعرف بى)ال(: ق المندوص ومنفا 

  :اتابن ق   الرق ّ قول **

 .(6)ال إل, أملناعر ذ ّ ا اح اج إل ن الشّ قلمّ 
 
 

                                                           

 .259/ 1الخصائص  (1)
 .21/ 1البديع في علم العربية البن األاير  ينظر: (2)
 .353الممتع الكبير في التصريا ص  (3)
,والمقاْــد الشــافية فــي شــرح الخالْــة 778/ 2ينظــر: اللمحــة فــي شــرح الملحــة  (4)

 .230/ 1الكافية )شرح ألفية ابن مالا(للشاطبى 
ا( بـــداًل بروايـــة)م3البيـــت مـــن البحـــر المنســـرح البـــن قـــيس الرقيـــات فـــي ديوانـــه ص (5)

دون نســبه, ومغنـى اللبيــب  3/304,  والمقت ــب للمبـرد 3/114من)هـل(, والكتـاب 
 دون نسبة. 400رقم  1/270عن كتب األعاريب البن هشام 

( حيّ جّر المنقوص المعرف بيل بالكسرة الّظاهرة مجرًيا حـرفص والّشاهد فيه : )اْلغصوصانايا
 الّشعرّية .العّلة مجرى الحرف الّصحيح , وذلا للّ رورة 

 .3/354المقت ب  (6)

 وَانِىِ هَـــل ـغَــ ـارَكَ اهللُ فِــي ال  ـلَــا بَــ  

 
ــ    (5)بُ؟يََـــــــــــط َّّّثِنَ إِِلَّـــــــــــا لَ ُـــــــــــنَّ مُبيُصـــــــــ
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 المنّون منن:قول جرعر:  ق **ومن آفوذعالمة ال ّر 
ضي               افِهْنَ ال  َوَىْ غَهْرَ مَايوَ وْم ا فَه                                                                   َ

 ويوما عرى

 

  (1)وَيَوْم اً عَرَىْ مِنْ ُنَّ عُوْلَاً عَغَوَّلُ

 

 
 : اآلالر وقال

  (2)عَااِلُ العُمْرِ مُدَّ ِ أَقصَى وَلَكنَّ...  اَائِي  أنتَ متى عَدري مَا لَعَمْرُكَ

 العىىىرب تب ىىىرّ  وقىىىد عىىىّدال ابىىىن عصىىىووذ  مىىىن ق يىىىإل الّضىىىروذة الّشىىىعرّعة قدال: وقىىىد
 األحىوال قى   اآلاِلىر الصى  ح مب ىرن  ق لفا ما مكىوذ قاع آالرال ق  العّ اال  َ 
 . (3)الشعر  ٍروذة ق  وذلّ اإلعراب  ق بظفر  كلِّفا

 كدول جرعر: المضاف منن: ق  آفوذ ذقع ال اعمن و 
 وَعَــــــرَفُ ال فَــــــرَش دَفِ مِــــــنْ شَــــــرِّ ال عُــــــرُوْفِ

 
  (4)خَبِهْــــــ ُ الثَّـــــــرَىْ كَــــــابِيُ ال أَش نُـــــــدِ  

  
 

                                                           

/ 3واألْول في النحـو  ,302البيت  من البحر ال ويل للفرزدق النوادر ألبى زيد ص (1)
وشرح ملحة ا عراب ص443 ,و شرح  3/159, ودون نسبة في الخصائص  104,ص

بروايــــــــة:  366, وفــــــــى ديوانــــــــه ص104,  1/101المفصــــــــل البــــــــن ي ــــــــي  
ــًبا( ْا (,و) ير مــا  ــاراْينص وبروايــة:) ير  3/345.وبرواية:)يجازين( فــي المقت ــب  )يفجص

ٍي( وعليه فال شاهد  .ما م ى( بداًل من:)مصاضا
ـٍي( حيـّ جـر المنقـوص المنـون بلسـرٍة رـاهرٍة مجرًيـا حـرفص والّشاهد فيه ْيـرص مصاضا : ) ص

 العّلة مجرى الحرف الّصحيح,وذلا للّ رورة الّشعرّية.
 .38رقم78/ 1في شرح األشمونى  البيت من البحر ال ويل دون نسبة (2)

ــائايص " جــاءت الّروايــة هنــا لتــدّل علــى إملانّيــة رفعــه بالّ ــّمة  والّشــاهد فيــه قولــه: " جص
 الّظاهرة على الياء,  والقياس حذفها.

 .487/ 5,وينظر: شرح المفصل 353الممتع الكبير في التصريا البن عصفور ص (3)
,   1/57,وشـرح التسـهيل 103ر في ديوانـه صالبيت من بحر ال ويل  المتقارب لجري (4)

دون نسـبة رقـم  1/180وبعجزه فـي همـع الهوامـع فـي شـرح جمـع الجوامـع للسـيوطى
118. 
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 : قول أب, طالً: (لى)أال معرقال بومن آفوذ الكىرة ق  جرّ 

 :قولن ق  الّ  رعّ شعّ  وقد قدال:  وقد عّد الّ مخشرّن ت رعكفا شاذًّا 
  (2)س ثَّاحُ  " العُوسِ كَكِبَاشِ مَوَالِي 

حىىين عىىّدال ابىىن قعىى ش لغىىة لىى عن  قىى  ،(3)املؤيّكك مللكك  ا الدىىول  الّشىىعوذ قىى وواقدىىن 
 وع ّركونفىىا  الّصىى  ح م ىىرن  ال ىىاع  ىىعال قب ىىرون  العىىرب مىىن العىىرب قدىىال: وقول

 (4)اإلعراب...إلخ     ركات
الّنــاطق علــى قيــاس لغــة مــن لغــات العــرب " وقــد ســبق أن قــال ابــن جّنــى إّن:

 .(6)قيس عليه إذا كان لغصة لقبيلةٍ و , (5)" ير مخ ئٍ  مصيبص 
                                                           

ْي  124البيت من بحـر ال ويـل ألبـى طالـب فـي ديوانـه ص  (1) ْونص أصْن نصْسـخص ـدره:)يصْرجف ْو
م ٍد(,  ,وله فـي شـرح التسـهيل  ْتلا مفحص )ونبـزي(: نـب   مـع اخـتالف العجـز,  1/56باقص

بــه أو نقهــره, وعجــزه فــي  خزانــة األدب ولــب لبــاب كــالم العــرب لعبــد القــادر البغــدادي 
لف( 1/31 نفنصاضا ْونصهف وص ْن دف لصم ا نف صاعا  .: )وص

( حيــّ جــّر المنقــوص المعــّرف بـــ)ال( بعالمــة الجــّر الّظــاهرة, والشــاهد فيــه ــوصالاىا : )اْلعص
 وذلا للّ رورة الّشعرّية.

,وتمامـه 536يت  من البسيط دون نسبة في المفصل في ْنعة ا عراب ص عجز ب (2)
,وبعجزه فـي شـرح 1348:)تكاد تذهب بالدنيا وبهجتها(رقم482/ 5في شرح المفصل 

", 487/ 5المفصــــل  وف بالّ ــــم: ضــــربف مــــن الغــــنم,  يقــــال :كــــب   والعــــوسف . ويصغــــزف
ـــّحاحص عوســـى.ينظر:  مـــادة) .ى.س(  ـــمان.ينظر وسف : الصـــحاح : ـــنم ســـحاح؛أي سا

 مادة)س.ح.ح(.
" رفعــه بالّ ــّمة الّظــاهرة لغــة لــبعض العــرب عنــد ابــن ي ــي ,  والشــاهد فيــه : "مــوالايص

 وشاّذا,و من قبيل الّ رورة الّشعرية عن آخرين.
 .289/ 2الكناش في فني النحو والصرف  (3)
 .487/ 5شرح المفصل  (4)
 .14/ 2الخصائص  (5)
 .28/ 2الّتسهيل  التذييل والتكميل في شرح كتاب (6)

ــ ـــاَبْتُمْ وَبَهْـكَ ــزِىْ ـ تُ اهللِ نُبْ

 مُثَمَّـــــــد اً

 

ــمْرُ   ــدَّمِوَلَــــــمْ يَب تَضِــــــبْ سُــــ ــوَالِىِ بِالِــــ  (1)ال عَــــ
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 رواية البهت  يفاحتكام ابن اخلشّاب ليمعنى 

و ى, ذواقىة الّنصىً   ال يىا م ىإّل الّدذا ىة  قى لدد ذكر ابن الخّشىاب ذواقىةل أالىرن 
  مبْصىِغ ب  نصىً: ونالّرجو  إل, الديوان وجدت الّض    الّنصً  حي  جاع ف ن: 

 الدول  صّ ة ذواقة الّنصً  ق وقد اح ك  ابن الخّشاب للمعن,   (1)ال ال  عل,  
 .(2)ف ن  حين ع   شا دَ  قال -المعن, وعل ن - الّنصً أنشدال ومن قدال: 
ــة ** ىىا  وال جتــد الباحث  -الّرقىىع مىىع الّ ىىىل   بّرواقىىة -إجىىازة  ذواقىىة الّنصىىً قىى مانعل

وعكىىون  و ىىو الّضىىمير  وذلىّ علىى, اع  اذ ىىا منصىىونةل علىى, ال الّ ىىة مىىن ا ىى )كأّن( 
)أمل (كحي  إّن المدىال مدىال ومىف لفي ىة الّظ ى, حىين قعىدو   -حين ع  –الخ ر 

قميىإل  الوأالىع قى  عىدو  د قد قات الّرمىاة الّشدي عْدوال ق  الّظ    عا إنّ  والمعن,: 
)تراال( قعو  عل, ت    ق والّضمير   نأذن أمل    ال برأ ن وعخون أذن ن قكأنّ 

 . (3)الّرنإل
  وعل,  عال الّرواقة قال شا د كألّن المندوص المنصوب ينصً  الو  ة الّظا رة

  ال يا عل,  عا المعن,.  ق   ةٍروذ وأع دد أّنن ال 
 

   
 
 
 

 
                                                           

 (.146/ 2ديوان الهذليين ) (1)
 . 41,40المرتجل في شرح الجمل ص:  (2)
ْلجف عانٍة  ... أقـب  ومـا إْن 145/ 2لقد ورد في ديوان الهذليين (3) ْبداء أو عا :)فو  ما رص

مف( ْبٍل  مصمّا  .تصْيسف رص
ْبداء: نعامة سوداء  ْبل: نبت يصنبتف قفْبل الشتاء ,ورص ْلج: حمـارص  لـي , إلى الغفبْرة,"الر   وعا

ى. وعصنصى بالّتيسا : ربًيا" . ه ويم ا م: يركب رأسص  وأقّب: خميصف الب ن, ومصمّا
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 املسألة الثّّانهة 

 قبول ضما الشّأ) واألمر ورفض ضما املتكيّّم يفاالحتكام إىل املعنى 

ي  ىىىّد  ابىىىن الخّشىىىاب ف مىىىا قىىىأت, عىىىن ٍىىىمير الّشىىىأن واألمىىىر المىىى ف  الىىىّداّل علىىى, 
اإلبفال و الّ وخ    وأّن ٍمير الم كّل  ال  ق إّل م ّلن مىع  مىّ ة  الل ىن على,  ىعا 

 وإل ك  نّصن:ولكن  أقلّ ة    المعن,
كر  ع واال صامىن  عىد اإلبفىال  الىعّ إذا أذا وا توخى   الّشى  ا مع  ف  ق  اإلبفالوأمّ  

ا   نى  أنىا هللاإنّ  :ولى  قدىإل  (1)}إِنَّاُ أَنَا اليَّـاُ    -تعال, – من ذلّ قولن   قمعلول أقضل

أَنَـا   }إِنَّـاُ : ون المعنى, قى  قولىن -على, مى  ن -وخى  ولو قالن لكان المعن, قى  ال ّ 

مير األمر والشّ  عال الفاع ٍمير األمر والشّ  وذلّ أنّ ؛اليَّاُ  أن غير ذاجع أنك ٍو
وقىد  الىإل الكىالل بىعكرال وتوىىيرال  ال ملىة   مى ف ث  ونك قفىو ٍىميرث إل, معكوذ ق  اللّ 

الكالمىىان  وإن  لّ   وخى   مىىا ال قكىىون مىع غيىىرالمىىن ال ّ  - ىى  انن–و ىى  قولىن    عىدال
 .(2) , واحد  عل, معنل 

 الدّراسة والتّّثيهل 

 أوّلًا  ضما الشّأ)
 عنىد الم فىول و ىو والدّصىة(  الّشأن )ٍمير قىّم, ٍميرلا ال ملة ق إل قدّدمون 

 أولىىى,ك ال صىىىرعّين وتىىىىم ة  اع  ىىىاذ ومىىىون   ىىىّموال إّنمىىىا والكوقّيىىىون   (3)الكىىىوقّيين
 ) ىو قولىّ: ن ىو وذلىّ  (5)إل ىن قعىو  مىا ي دّدمىن لى  وألّنىن  (4) معنىاال  ّموال ألّنف 

                                                           

 .9سورة النمل من اآلية رقم  (1)
 .141, 140المرتجل في شرح الجمل  ص:  (2)
 .173المفصل في ْنعة ا عراب للزمخشرى ص (3)
 .122بتصرف/ 2للدمامينى  تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد (4)
 .336/ 2شرح المفصل  (5)
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(ك زعدث  ...وعّ صإل زعد وال دي  الّشأن أّ منطل ث  )آنن ىن قولىّ: ق   اذزلا منطل ث
 .(1) نأتن( قأتنا وأّنن  ذا  ة هللا أمة وأّنن  أالوك قال وحى  ن  قا   زعد

ك غير ٍميرث  و و ً   أو  مى كّل    على, يىدلّ  ال أّ شخص ّ  ً   أو مخاطى   (2)غا ى
ىىرلا غي ىىة   ٍىىمير قكىىون  وإّنمىىا  ل اٍىىر   الّشىىأن ٍىىمير قكىىون  وال   عىىدال   ملىىة   موىَّ

 كىىان وإن  الّشىأن( ال ّىىعكير  ّم )ٍىمير بلوىن كىان قىىّن     أيفىا مصىّرح ال رّعىة  
 أّنىىن قىى  الىىالف وال  (3)بفمىىا قبىىىّم, وقىىد )ٍىىمير الدّصىىة(   ىىّم   الّ أنيىى  بلوىىن
ىىعن علىى, قب كىى  ا ىى ث   ابىىن إل ىىن ذ ىىً مىىا إالّ   العامىىإل حىىىً علىى,  ىىاإلعراب مٍو

 .(4)حرفث  أّنن وزعمن  إنكاذال من الّطراوة
 قىى  الّشىىأن عىىن كناقىىةث  ألّنىىن م موّعىىاك وال مثنًّىى, الّشىىأن ٍىىمير قكىىون  أن ق ىىوز وال

 عنفمىا... كناقة  و ما إقرا  قوجً مور ان و ما  الّ أني  ق  الدّصة وعن الّ عكير
ــَِذَا هِـــيَ  :-تعىىىال,– كدولىىىن ملّنىىى ث  ول ىىىن إذا إالّ  يلّنىىى  وال ــةَ أَبْصَـــارُ الَّـــاِينَ }فَـ شَاخِصَـ

(5)كَفَرُوا  
  عالمة قعإل أو  جاذع ّ( قمرث  إّنفا ):ن و ملّن ث   ن شب ِّن معّكرث  أو ,

ا تأني   .(7)} فََِنَّ َا ال عَعْمَى األَبْصَارُ (6):-تعال,- كدولن ملّن  إل, مىندل
  المعنى, قى   ىو إل نك ألّنفىا يرجع  اب    إل, ق  اج ال ألّنن الضّما رك وعخالف
ىىىرة كانىىىا ولىىىعلّ  الم اينىىىة ال ونفىىىعال  عل ىىىن  ليىىىإلث  الكىىىالل قىىى  قكىىىون  وال لىىىن  مبوىِّ

                                                           

 .173المفصل في ْنعة ا عراب ص (1)
 .49الت بيق النحوي الدكتور عبده الراجحي ص:  (2)
 .57/ 1معاني النحو لصالح السامرائى (3)
 .271/ 2التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل ألبى حّيان  (4)
 .96سورة األنبياء من اآلية (5)
 .46سورة الحج من اآلية (6)
 .164/ 1شرح التسهيل  (7)



فض من خالل كتاب ))املرجتل  يفاالحتكام إىل املعنى 
ّ
رشح اجلمل(( البن  يفالقبول والر

 هـ567اخلشاب ت 

 والثالثون( لثحولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود )العدد الثا

  ﴿498﴾ 
 

  

 ال ىىىرال قكىىىون  وال  عل ىىىن ال ىىىرال ي دىىىّدل وال  منىىىن يب ىىىدل وال  يبلّكىىىد وال  عل ىىىن قبعطىىىف
ا  .(1)مور ل

 والكىىا     ال صىرعّين جماعىة قىال قدىد (2) أَحَـد   اليَّـاُ  هُوَ قُل }  -تعال,– قولن **قأّما

 وقّىىرال  مىعكوذث  ي دّدّمىن ولى  أبٍىمر وال ىدي  الّشىأن ٍىميرب  )هُوَ( إنّ : الكىوقّيين من
 لى  وإن ذلىّ وجىاز -تعىال,–هللا ا ى  ٍىميرب   ىو: الوىّراع وقىال ال ملىة  من  عدال ما

 .(3)ِذْكرال من الّنوو  ق  ِلما ذكرث  لن َقْ رِ 
 وعدما ,ثانه ا  الضّّما بني داللتا عيى التّّفبهم واإلهبام

  الّضىىمير اق   ىىن ف ىىن األالىىع قد ىىإل حديثىىن الّىىىامع قىىى عظ  أن المىى كّل  قصىىد إذا
 مواٍىىىع قىىى  إالّ  ذلىىىّ قوعلىىىون  وال  (4)ال صىىىرّعين عنىىىد الّشىىىأن( )ٍىىىمير المىىىىّم,
 توّىىرالك اّل ى  ال ملىة  عىن حىعف ال صىرعّين عند ق وز وال  (5)والّ عظ   الّ وخ  

 .(6) لعلّ مناف   واال صاذ ا  مدلولفا قخامة عل,  ن ومدلول   ن ملّكدة ألّنفا
 يىىر  إّنمىا  أحوالىن االى الف على, والدّصىىة الّشىأن ٍىمير أنّ  وإذا تدىّرذ  ىعا قىاعل 

 ف ىن ال الغىة وت صيإلب   شأنفا وتوخ   الدّصة تلّ تعظ   ق  الم الغة جفة عل,
 م طّلعة قالّنوو  م فملا كان إذا الّش,ع ألنّ  ثان لاك أّوالل وتوىيرال إٍماذال جفة من
لا  عا قألجإل  إل ن تشّولث  ولفا قفمن إل,  مىن ف ىن مىا وألجىإل  ال الغة ف ن حصب

                                                           

 بتصرف.335/ 2,وشرح  المفصل61/ 1البديع في علم العربية البن األاير (1)
 .1سورة الصمد اآلية   (2)
 .335/ 2شرح المفصل  (3)
/ 2ال ـراز ألســرار البال ــة وعلــوم حقــائق ا عجــاز ليحيــى بــن حمــزة الملقــب بالمؤيــد   (4)

76. 
 .335/ 2المفصل شرح  (5)
 .  271/ 2,وينظر: التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل163/ 1شرح التسهيل  (6)
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 المخ ّصىىىىىىىة ال ل غىىىىىىىة المواٍىىىىىىىع قىىىىىىى  إالّ  يىىىىىىىر  قكىىىىىىىا  ال  اإلبفىىىىىىىال االال صىىىىىىىاص
 .(1) الوخامة

 زعىىىد و ىىىو  منطلىىى ث   ىىىو وزعىىىد  منطلىىى ث  زعىىىد ):قولنىىىا بىىىين المعنىىى, قىىى  قىىىرل  قفنىىىاك
)  الّثالثىة ق  ول    الّ خص ّ معن, قيفا والّثان ة إال اذ  األول, قال ملة  منطل ث

 .(2)والّ عظ   الّ وخ   معن, قيفا وإّنما  الّ خص ّ معن,
 حىىعف قلىىو     أيفىىا قصىىّرح أن الّشىىأن ٍىىمير عىىن بفىىا قخ ىىر اّل ىى  ال ملىىة وشىىر 

 وجى ع  لل ملة المعن, حي  من ملّكد الّضمير  عا ألنّ  وذلّ ق  ك ل  منفا ج عث 
 وال  (3)منفىا ش ع   عف اال صاذ ا ينا ً ال ذلّ حي  ومن  مدلولفا ل وخ    ن

 على,  ىن ومىدلولث   لىن ملّكىدة ألّنفىا المىعكوذةك ال مىإل  عن حعف ال صرّعون  ق ّوز
 الكوقّيىىىون  أجىىىازال مىىىا أنّ  قبعلىىى  لعلّ...ونفىىىعا مبنىىىاف   واال صىىىاذ ا. مضىىىمونفا قخامىىىة

  م عىىىىد الق  احىىىىن  ىىىىل   ك وال مىىىىى ق     غيىىىىر ون و مىىىىا قىىىىال( وإّنىىىىن  ٍىىىىرب )إّنىىىىن:مىىىىن
 .(4)منن ببدّ  ال ما   عف واال  امن  عنن  الم ّد  االع ناع

نى  أنىا إنّ :)ولى  قدىإل، (5)}إِنَّـاُ أَنَـا اليَّـاُ     :-تعىال,–من ذلّ قولىن   قدول ابن الخّشاب:

 }إِنَّـاُ   ون المعن, ق  قولن   عل, م  ن وخ  ولو قالن لكان المعن, ق  ال ّ  ( هللا

ىمير األمىر والّشى ىعال الفىاع ٍىمير األمىر والّشى وذلىّ أنّ  ؛اليَّاُ أَنَا  أن غيىر أنك ٍو
وقىد  الىإل الكىالل بىعكرال وتوىىيرال   مى ف ث  وىنك قفىو ٍىميرث ق  اللّ  إل, معكوذ   ذاجع  

 وإن  لّ   وخ   مىا ال قكىون مىع غيىرالمن ال ّ  -   انن– و   قولن   ال ملة  عدال
  .(6), واحد  الكالمان عل, معنل 

                                                           

 . 76/ 2ال راز ألسرار البال ة وعلوم حقائق ا عجاز   (1)
 . 58/ 1معاني النحو لفاضل  (2)
 بتصرف يسير.274/ 2التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل  (3)
 .1/558,557ح تسهيل الفوائد تمهيد القواعد بشر  (4)
 .9سورة النمل من اآلية رقم  (5)
 .141, 140المرتجل في شرح الجمل  ص:  (6)
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 قىىى قىىىد احىىى ك  للمعنىىى,  -كغيىىىرال مىىىن الّن ىىىاة  -أّن ابىىىن الخّشىىىاب :ويالحـــن هنـــا**
اآلقىىىىة الكرعمىىىىة وقىىىىاعل  غىىىىرض الّ وخىىىى    علىىىى,  قىىىى توضىىىىيإل ٍىىىىمير الّشىىىىأن واألمىىىىر 

   األ ىلوب الّنثىىرن اّلىىعن وذ  ف ىن ٍىىمير المىى كّل  اّلىعن يىىدّل عل ىىن ولكىن  مرت ىىة  أقىىإلّ 
 كما قالحن أّنن ل  يرقن األ لوب الّنثرّن. 

 قىىىى  ومد ضىىىى,  ىىىى ال اآلقىىىىة الكرعمىىىىة الّ وخىىىى   والّ عظىىىى  ك ولىىىىعلّ قىىىىال )الدشىىىىيرّن(
 قىى  «اْلَ ِكىى  ب »جاللىى,   ا ىى  دال قىى  «اْلَعِ عىى ب  ّللاَّب  َأَنىىا» قخاط ىىّ اّلىىعّ  :توىىىير ا

 أنىا: يرعىد  المع ى ة مىن يىدال على, قظفىرال أن أذا  لمىا تمفيىدث    و ىعا(1)أقعىال,  جم ع
 أقعلىىن مىىا كىىإلّ  الواعىىإلب   العصىىا حّ ىىة كدلىىً األو ىىال مىىن ي عىىد مىىا علىى, الدىىا ذ الدىىونّ 

ِميرب  وَعكبونَ   (2)وتدبير     كمة   ا (إِنَّاُ) ِق  الضَّ َقْعِنى :  َقْ َلىنب  َمىا َعَلْ ىنِ  َ لَّ  َمىا ِإَل, َذاِجعل

َّ َأَنا ِميرَ  َأنَّ   َوالظَّاِ رب َوّللاَّب ب ان ألنا  ِإنَّ مبَكلََّم ىِميرب  (إِنَّـاُ ) ِقى  الضَّ ىْأنِ  ٍَ أَنَـا  َو)  الشَّ

ْمَلةث : (اليَّاُ عِ  ِق  جب ٍِ  .(4)أنا المع و  أنّ  والّشأن األمر أّ ك(3)اْلَخَ رِ  َمْو

ــا     -تعىىال,–حىىين قىىال )ال  ضىىاوّن( عنىىد توىىىيرال  لدولىىن  قىى  ــا أَنَ ــاَ إِلَّ ــا إِلَ ــاُ لَ ــا اليَّ ــي أَنَ }إِنَّنِ

عّ  و وحيد الّ عل, تدرعر ال ّ  ن مدصوذث عل, أنّ   ال    مما يوح, بدلّ   (5)فَاعْبُدْنِهِي 
 .(6)        كمال العمإلمن ف, العل  واألمر  الع ا ة الّ 

 اأْلَْقَىىالِ  َوأَْعىَرفب   َو بىوَ   َوَأْنىاَ   َأَنىا: َثاَلَثىةث  اْلمبْضىَمَرةَ  اأْلَْ ىَماعَ  َأنَّ  قدول الىّرازن: واْعَل ْ 
 َوأَْعىىىَرفب   َنْوِىىىىنِ  ِإَلىىى, َأَحىىىد   كبىىىإل   ِ ىىىنِ  قبِشىىىيرب  َلْوىىىنث  اللَّْوىىىنَ  َ ىىىَعا أِلَنَّ  «َأَنىىىا: »َقْولبَنىىىا الثَّاَلَثىىىةِ 

                                                           

 ..26/ 3ل ائف ا شارات للقشيري  (1)
 .350/ 3الكشاف عن حقائق  وامض التنزيل للزمخشرى  (2)
,وينظــر: معــالم التنزيــل فــي تفســير 212/ 8البحــر المحــيط فــي التفســير ألبــى حيــان (3)

 .491/ 3القرآن للبغوي 
/ 4,وينظـر: فـتح القـدير للشـوكاني 491/ 3معالم التنزيل فـي تفسـير القـرآن للبغـوي  (4)

146. 
 .14سورة طه اآلية  (5)
 .24/ 4أنوار التنزيل وأسرار التيويل للبي اوى  (6)
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ىنب  َأَحد   كبإلِّ  ِعْندَ  اْلَمَعاِذفِ   اِلَطىابث  َ ىَعا أِلَنَّ  «َأْنىاَ : »َقْولبَنىا اأْلَْقَىىالِ  َ ىِعالِ  َوَأْوَ ى ب   َنْوىب
رلا.. َكْوِننِ  ِ َشْر ِ  ِلْلَغْيرِ  ٍِ  .(1) «َأَنا: »َقْولبنب   بوَ  اأْلَْقَىالِ  أَْعَل, َأنَّ  َقَثَ اَ  َحا

 غيىىىرال قويىىىدال ال مىىىا وال لّطىىىف اإلينىىىا  مىىىن الىىى كّل  أقىىىا   ضىىىمير الّ ع يىىىر أنّ  ت ىىىد و
ىىا ق  ىىاج قالمدىىال مىىّرةك أّول مو ىى, ينىىا ّ -وتعىىال, ت ىىاذك- هللا وأن الامىىةل   إينا ل
ىىىىا  عنىىىىد الكىىىىالل مضىىىىمون  تدوعىىىىة قىىىى  المىىىى كّل  ذغ ىىىىة  ىىىىو الّ وكيىىىىد و اعىىىى   (2)وتلّطول

 .(3)لن منكر   غير كان وإن  نوىن ق  وتدرعرال  المخاطً
أّن الوقىاع  غىرض الّ وخى   قد ضى, أقضىلّ ة ٍىمير الّشىأن واألمىر  وعرى الباحثة**

مع إقراذال  و و ما اح ك  إل ن ابن الخّشاب من ناح ة المعن,  عل, ٍمير الم كّل  
 بداللة ٍمير الم كّل  عل, الّ وخ   ولكن  أقّلّ ة.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 135/ 1( مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير للفخر الرازى 1)
 .179هج جامعة المدينة العالمية صالبال ة  المعاني .منا (2)
خصائص التراكيب دارسة تحليلية لمسائل علم المعاني. محمد محمد أبـو موسـى ص  (3)

وينظــر: الــنظم البال ــي بــين النظريــة والت بيــق. حســن بــن إســماعيل الجنــاجي  ,94
 .141ص
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 املسألة الثّّالثة 

 رفض جمئ املفعول لا من  غا أفعال النّفس يفاالحتكام إىل املعنى 

كأحىد مىن شىرطوا  -ق ى ك  ابىن الخّشىاب معرض حديثىن عىن )الموعىول لىن(  ق 
وف مىا  منعن م ئ )الموعول لن( من األقعال غير الدل ّ ىة  ق إل, المعن,  -ذلّ

 يل, نّصن:
 وال  غيىىىىرال إلىىىى,  ىىىىن ي وّمىىىىإل الّشىىىى ع كألنّ  لوظىىىىن غيىىىىر مىىىىن ف ىىىىن العامىىىىإل  وكىىىىان

 المصىىا ذ مىىن قدىىع مىىا أكثىىر بىىإل  مصىىدذ كىىإلّ  قكىىون  وال نوىىىن  إلىى,  ىىن يب ومىىإل
 ولو  واالب غاع  واإلذا ة  والخ وة والّرجاع  كالّطمع  الّنوو  أقعال من    اّل  

 .(1)قصلح  ل  المعن,  عا ترعد لن( ق الل  )ٍرن نقلا: 
 :الدّراسة والتّّّّّّّّثيهل

 إجىالال قبْمىا َنْ ىو: وقىاعالل  وق لىا َشىاذكنب  لَ ىد  اْلمبَعلإل اْلمصدذ َو بوَ  َلنب  اْلَمْوعبول
 .(2)َلّ
َّ  َجىرن  قِّن  ف ىن العامىإل َقعَلىْن  وكىان قىد الَّىِعّ  الوعىإلِ  قانِصىْ نب  لىنْ   ىالموعولِ  نبطدبى
   نوىىىن إلىى,  ىىن يب ومىىإل وال  غيىىرال إلىى,  ىىن ي وّمىىإل الّشىى ع كألنّ  لوظىىن غيىىر مىىن

ًب   .(3) ِ  َتفَواالب  َما قعْلاَ  ِل ْ  جَواَب: َتَراالب  َأن األحوالِ  وغال
قبو  وعّلةث  ععذث  كأِلَنَّنب  َلنب  اْلَمْوعبول يعكر َوِإنََّما ا :)زذتّ َتدول اْلِوْعإل لوب   بِّركَ  ِق  َطَمعل

ىىاتّ(ك اْبِ َغىىاع وقصىىدتّ :)قىىد  (4)لالب غىىاع وقصىىدتّ للّطمىىع زذتىىّ َأّ لمٍر  وتدولب

                                                           

 .159المرتجل في شرح الجمل ص (1)
 226شرح ق ر الندى وبل الصدى البن هشام ص (2)
 . 159,و المرتجل في شرح الجمل ص36ملحة ا عراب ص (3)
 .58اللمع في العربية  ص  (4)
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 َّ ذتبىىىى ّر وغبْصىىىىاب  الىىىىوفَ  زب ( اب غىىىىاعَ  ال  ىىىىرِ  ِقىىىى  الشَّ ذِّ  اح مل بىىىىّ:  وكدولىىىىّ  (1)الىىىىد 
تّ ال  دامةِ  ْذتبّ و   َمو َّ  .(2)معروقّ  الب غاعِ  زب

 :قيبهًًّا أوّلًا  من شروط املفعول لا أ) يكو) مصدر ا
ّّ ابن الخّشاب كىأن  (3)الموعول لن عّدة شرو  ق قش ر   منفا ما  اذ حولن ن

 مىا أكثىر بىإل  مصىدذ كىإلَّ  قكىون  ولىعلّ قىال:  وال قكون مصدذلا ألقعىال الّنوىو ك
 والخ وىىىة  والّرجىىىاع  كىىىالّطمع  الّنوىىىو  أقعىىىال مىىىن  ىىى  اّل ىىى  المصىىىا ذ مىىىن قدىىىع

 .(4)واالب غاع    واإلذا ة
 منشىىىىلب ا اّل ىىىى  األقعىىىىال مىىىىن لوعىىىىإل مصىىىىدذلا كىىىىان مىىىىا :الدل ىىىى ّ   المصىىىىدذ والمىىىىرا 

 وال ىىرأة  والخىىوف  والخشىى ة  والّ  ديىىر  واإلجىىالل   كىىالّ عظ   ال اطنىىة ال ىىواّ  
 كألنّ (5)ون و مىا وال فىإل   والعل  والّشودة   والوقاحة  وال  اع  والّر  ة والّرغ ة 

                                                           

 .36ملحة ا عراب للحريرى ص (1)
 .449/ 1شرح المفصل  (2)
 : من هذه  الّشروط( 3)

** كونــه مصــدًرا مــن  يــر جــنس فعلــه,   فــال يجــوز: "ج"تــا الســمن والعســل" قالــه 
 الجمهور.

 كرغبة,  أو  ير عرض,  كـ: "قعد عن الحرب جبًنا. ** وكونه عّلة: عرًضا كان
 ** واّتحاده بالمعّلل به وقًتا,  فال يجوز: "تيهبت السفر",  قاله األعلم, والمتيّخرون.
**واّتحــاده بالمعّلــل بــه فــاعاًل,  فــال يجــوز: "ج"تــا محبتــا إيــاّي",  قالــه المتــيّخرون 

 ,197/ 2لـى ألفيـة ابـن مالـا أيً ا,  وخالفهم ابن خروف".ينظر: أوضـح المسـالا إ
 .198و 

 .159المرتجل في شرح الجمل ص (4)
 .43/ 3جامع الدروس العربية للشيس مص فى الغاليينى  (5)
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 وأقعىال  عل ىن م دىّدل الّشى ع على, وال امإل  الوعإل إق ا  عل, ال املة    العّلة
 .(1) وغيرال كالّرندّ الخّ از ابن قالن  الّشر  و عا كعلّ  ال واذح ل ىا

 أقعىىىال مىىىن قكىىىون  أن  عضىىف  قدىىىال:  وزا  ولىى  قىىىىّ  أبوح ىىىان مىىن شىىىرطوا ذلىىىّ 
رعن   عىىن  وشىىر  ومثلىىن قعىىإل الّىىىيوط, حيىى  قىىال:  (2)ال اطنىىة  الىىّنو  اْلمب َىىَأالِّ

 .(3) اْلَ اِطَنة  النَّو  َأقَعال من قكون  َأن ِف نِ 
و و اش را  األكثرعن كما     أن ندلا عن ابن الخّشىاب  وكمىا ذكىر ابىن قىّ   

 . (4) ال وزّعة
 يّ صىإل ومىا الّظىا رة ال ىواّ   كأّ ال ىواذح أقعىال :وعدابإل أقعال الّنوو  ال اطنىة

 والّنىىول  والمشىى    وال لىىو  والق ىىال والوقوف  والدعىىو    والك ا ىىة كىىالدراعة  بفىىا
 .(5)ون و ا  وال دظة

 قى  ت  مىع ال ال واذح أقعال الّ مانكألنّ  ات ا   شر  عنن مى غنل, الّشر  و عا
 نصىى ن قىى  قشىى ر  ال أّنىىن قىىول وزعىى   (6)الّشىىاط   قالىىن المعّلىىإل الوعىىإل مىىع الّ مىىان

 .(7)مصدّذا كونن إالّ 
 

                                                           

 510,509/ 1التصــــريح بم ــــمون التوضــــيح فــــي النحــــو للشــــيس خالــــد األزهــــرى  (1)
 .131/ 2وينظر: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع  بتصرف,

 .1383/ 3لسان العرب ارتشاف ال رب من  (2)
 .131/ 2همع الهوامع في شرح جمع الجوامع  (3)
 .364/ 1ينظر:إرشاد السالا إلى حل ألفية ابن مالا البن قّيم الجورّية (4)
 بتصرف.43/ 3جامع الدروس العربية  (5)
,يقول الّشـاطبى فـي المقاْـد الشـافية 131/ 2همع الهوامع في شرح جمع الجوامع  (6)

نـدي إلـى أن   الـب هـذا المفعـول أْن يلـون مـن أفعـال القلـوب,  :"قد أ277/ 3 شار الر 
فكان من حقّا الّنارم أن يـذكر هـذا الّشـرط. والجـواب: أّنـه مفسـتغني عنـه بشـرط اّتحـاد 

 الزمان؛ ألّن أفعال الجوارح ال تجتمع في الّزمان مع الفعل المفعل ل".
  .186/ 2شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالا  (7)



فض من خالل كتاب ))املرجتل  يفاالحتكام إىل املعنى 
ّ
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 والثالثون( لثحولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود )العدد الثا

  ﴿505﴾ 
 

  

 ثانه ا  احلكم إذا  فقد املفعول لا شرط  القيبهّة 

 موعىىىوالل  كونىىىن ان وىىى, -ال قّ ىىىة وجىىىو  مىىىع ولىىىو -أحىىىد شىىىرو  الموعىىىول لىىىن قبِدىىىدَ  إن
 أن  الّشىىر  ذلىىّ اع  ىىر مىن عنىىد وجىىً منفىىا شىرطلا المعّلىىإل قدىىد وم ىى,  (1)ألجلىن
   قىىى  و مىىىن    و ىىىو: مدامفىىىا قدىىىول مىىىا أو الىىىاّلل   و ىىىو(2)الّ عليىىىإل    ىىىرف ق ىىىرّ 

 .(3)و ال اع 
 -جىىا  لا وإلىى, ومىن    ال ىىاع جىّرال كىىان وإن -على,)الاّلل( اق صىىر ابىن مالىىّ وإّنمىا
 .(4)ذكر مّما غير ا وقّلة الاّلل لكثرة

ا عل, ذلّ  قّن قدد الموعول لىن شىر  الدل ّ ىة الىرج مىن  ىعا ال ىاب  وقىد  وتأ  ىل
 المعنى,  ىعا ترعىد لىن( قى الل  ٍىرن ن قلىا:)  ولىو ت ّد  عنن ابن الخّشىاب  دولىن:

 .(5)قصلح  ل 
َلىن حيى  إّن  ولى   َمْوعبىوال  (6)للكاقر( وال)ق االل   للعل ( قراعةل  زعد )جاع:ق وز وال

   العل  قراعة إذا ة  األّول من أقعال الّلىان  والّثان, من أقعال اليّد ولكن ق وز:
 .(7)الكاقر  ق إل اب غاع و
 

                                                           

فــتح رب البريــة فــي شــرح نظــم اآلجروميــة ألحمــد بــن عمــر بــن مســاعد الحــازمي ص  (1)
609. 

,وينظر: اللمحة فـي شـرح الملحـة البـن 198/ 2أوضح المسالا إلى ألفية ابن مالا  (2)
 .362/ 1الصائغ

 .654/ 2توضيح المقاْد والمسالا بشرح ألفية ابن مالا للمرادى (3)
 بتصرف.118األلفية في علمي الصرف والنحو صشرح الملودي على  (4)
 .159المرتجل في شرح الجمل ص (5)
 1383/ 3ارتشاف ال رب من لسان العرب  (6)
 بتصرف.131/ 2همع الهوامع في شرح جمع الجوامع  (7)
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 قعىىإل مىىن  والّضىىرباأّ: ل ضىىرب زعدل  (كازعىىدل  ٍىىربَ  )ج  ىىّ: الواذ ىى ّ  وأجىىاز  
ىىاك الواعىىإل قىى  االت ىىا  قشىى ر  ال الواذ ىى  أنّ  منىىن وعلالىىع  (1)ال ىىواذح  ألنّ  أقضل

 .(2) الروف ابن مع ً و و  الّضرب قاعإل غير الم  ع قاعإل
نصىً المصىدذ موعىوالل  ق مع من يرن أّن الدل ّ ة شر ث أ ا ّ,   وعتّّفق الباحثة**

وقىىىد احىىى ك  ابىىىن الخّشىىىاب إلىىى,  لىىىن  قرقلىىىا بينىىىن ونىىىين غيىىىرال مىىىن المصىىىا ذ األالىىىرن 
موعوالل لن لّما ل  يىدّل المصىدذ على,  ذقن نصً المصدذ غير الدل ,ّ  ق المعن, 

 المعن, الّنوىّ, الدل ّ,.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

,و ارتشــاف ال ــرب مــن لســان 198,197/ 2أوضــح المســالا إلــى ألفيــة ابــن مالــا  (1)
 .1383/ 3العرب 

 ,510/ 1 مون التوضيح في النحو (التصريح بم2)
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 املسألة الرّابعة 

 رفض الصّفة وقبول احلالهّة يفاالحتكام إىل املعنى 

  ال حديثن عن )ال ال( أشاذ ابن الخّشاب إل, أّنفا تأت, من الّنكرة  غير  ق 
ولكىىىّن المعنىىى, ق كىىى  بفىىىا إذا البصّصىىىا  ىىىعال الّنكىىىرة    المومىىىوقة علىىى, ٍىىىعف  

ترج  فىا على,  قى وقد اح ك  إل, المعن,  بومف  كألّنفا تدربب  ن من المعرقة 
 وف ما يل, نّصن: الّصوة 

 ذجىىىىىىىإلث  )جىىىىىىىاعن : كدولىىىىىىىّ  ٍىىىىىىىعف   قعلىىىىىىى, نكىىىىىىىرة مىىىىىىىن ال ىىىىىىىال وقعىىىىىىىا  قىىىىىىىّن 
 مىىىن قىىىربب المنكىىىوذ نبعىىىا قىىىّنّ   الوا ىىىدة حصىىىول  ىىىعا مثىىىإل قىىى  ذاك لىىىا( والمع  ر

ىىىن   الّصىىىوة ب خص صىىىن المعرقىىىة  قىىى  جىىىاع كمىىىا شىىىي لاك منىىىن ال ىىىال وقىىىو  ق ىب
  (1)«ُسَـابقًِا  لَـاُ  فَـرَس   فَجَا َ، اخلَهْلِ بَهْنَ ، -وَيَّى اهللُ عَيَهْاِ وَسَيَّمَ-سَبَقَ رَسُولُ اليَّاِ »  ال ىدي :

:  دولن ومون الّصصن قد لكّنن  نكرة و و، " فَرَس   "قولن من حال "سَابقًِا" قدولن:
ا ال ال  عال أجرن  لو أّنن عل,  والم روذ ال اذّ  و و  " لََاُ "  قىر  ):قدال  ومول

 قوفى  أن ول ىاز  لىن تمّ ىن وال  ال ىال أعط ىن اّلىعّ المعنى, قبع  ل   اب ( لن
 آىا ر ولكىنّ   ذاك تمنع ال ال ال كانا وإن  ق إل من  اب ث  قر ث  أّنن الّرقع من

 ال  ىىىن الومىىىف لىىىن  ىىى   قكىىىون  أن ق ىىىوز اّلىىىعّ  الّىىىى   نع ىىىن الّرقىىىع مىىىع األمىىىر
 .(2)اآلن 

                                                           

إضمار الخيـل -الجهاد والسير,باب -كتاب 2869رقم4/31رواه البخارى في ْحيحه (1)
ْبدا َّللا ا  ـولص َّللا ا : »--للسبق, بلف  مختلف,ونصه:" عصْن نصافاٍع,  عصْن عص سف --أصن  رص

ـــانص  كص ـــم ْر,  وص ـــْم تف ص ـــي لص ـــلا ال تا ْي ـــْينص الخص ـــابصقص بص ـــي سص دا بصنا ـــجا ْس ـــى مص ـــةا إالص ـــنص الل ناي  هصا ما ـــدف أصمص
ـــقٍ  ْي رص ـــي ْـــحيحه«,زف ـــاد والســـير 95رقـــم1491/ 3ورواه مســـلم ف ـــاب الجه بـــاب -كت

/ 1ورواه الحميـدي فـي مسـنده  بلفـ  مختلـف عنـه, المسابقة بـين الخيـل وت ـميرها,
ــم 550 ــف رق ف 1701بلفــ  مختل ــيص َّللا  ضا ــْيٍس رص ــتا عفمص ــمصاءص باْن ّف أصْس ي ــدا ــ   , حص ــا بلف ْنهص عص

 مختلف عنهما.
 .165المرتجل في شرح الجمل ص (2)
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 الدّراسة والتّّّّّّثيهل

 احلال و واحب ا  يفأوّلًا األول  

 قىد معرَقىة    عىد تَىأت  نكَرة َلوظَفا و  ِ ِن  اْلَمْوعبول َأو اْلَواِعإل َ ْيَ ة ومف اْلَ ال: 
 .(1)اْلَمْعن, ِق  اْلمعرَقة ِ  َ  الّنكَرة َوتلّ اْلَكاَلل  َعَلْيَفا ت ّ 

أل مىىوال   ىىن عنىىن مخ ىىرث  ألّنىىن مىىاح نك وتعرعىى َ  ال ىىال اشىى دالَ  الغالىىً كىىان ولّمىىا
 أولى, االت ىا  لكان نكرة كان لو كألّنن(2)ومنعبوتلا نع لا كونفما ي وّ   ل اّل  ال ّنكيرك

( ذجإلث  )جاعن : كدولّ ًث  .(4)ال مفوذ مع ً   و عا(3)ذاك
  (5)معرقىة قكىون  أن ق دىن المعنى,ك قى  كالم  ىدأ ألّنىن ال الك ذو ينّكر غال لا ول 

 قكىىىون  أن عل ىىىن الم كىىىول وحىىى ّ    ال ىىىال عل ىىىن م كىىىول ألنىىىن الّ عرعىىى ك وأمىىىلن
غال لا قبويد ال الم فول عل, ال ك  ألنّ  معرقةلك

(6). 
 ثانه ا  جمئ احلال من النّكر  

 جمئ احلال من النّكر  مبسوّغ -أ

 ال ال ماحً قكن ل  ث ّ  قمن  الم  دأ  ش نث  ولصاح فا  الخ ر  ش نث  لل ال
 .(7) مىّوغ   إالّ  نكرة الم  دأ قكن ل  كما   مىوغ إالّ  نكرة

                                                           

 .376/ 1بتصرف,وينظر: اللمحة في شرح الملحة 62اللمع في العربية ص (1)
 .326,  325/ 2شرح التسهيل   (2)
 203توجيه اللمع ص (3)
 .11/ 2المساعد على تسهيل الفوائد البن عقيل (4)
 .10/ 2مالا شرح األشمونى على ألفية ابن  (5)
 بتصرف.584/ 1التصريح بم مون التوضيح في النحو  (6)
 .737/ 2شرح الكافية الشافية البن مالا  (7)



فض من خالل كتاب ))املرجتل  يفاالحتكام إىل املعنى 
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  ﴿509﴾ 
 

  

ــعاً}  ن ىىىو  أوال ّىىىأالير أوالّ عمىىى    الّ خصىىى ّ أو   َوشىىىر  َمىىىاح َفا ال َّْعِرعىىى   خُشَّـ

 إِلَّا قَرْيَة  مِنْ أَهْيَك نَا وَمَا} ، (2) لِيسَّائِيِنيَ سَوَا   أَيَّامٍ أَرْبَعَةِ فِي}، (1)  يَب رُاُو)َ أَبْصَارُهُمْ

 .(4)طَيَلَُ موحِشاً لِمَهّةَ ,(3) مُنْاِرُو)َ لَ َا
ىىوح  ىىالّنكرة  شىىر  ي  ىىدأ أن جىىاز وكمىىا ٍب  مىىاحً قكىىعلّ  الّلىى  ك وإزالىىة المعنىى, و
 .(5)ذلّ لن قىّوغ  ما تنكيرال جا   ال ال

: قىالمع  ر  تنكيىر مىاحً ال ىال قى وقد ت ىّد  ابىن الخّشىاب عىن  المع  ىر   قا الل
 ب خص صىىن المعرقىىة مىىن قىىربب المنكىىوذ نبعىىا قىىّن  الوا ىىدة حصىىول  ىىعا مثىىإل قىى 

ن   الّصوة -  سَبَقَ رَسُولُ اليَّاِ » » ال دي : ق  جاع كما شي لاك منن ال ال وقو  ق ىب

 قولىن من حال   ُسَابقًًِا   قدولن  ««ُسَابقًًِا لَا فَرَس  فَجَا َ، اخلَهْلِ بَهْنَ ، -وَيَّى اهللُ عَيَهْاِ وَسَيَّمَ

 .(6)والم روذ  ال اذ و و  لن:   دولن ومون الّصصن قد لكّنن نكرة و و    فَرَس  " 

                                                           

 .7سورة القمر من اآلية رقم  (1)
 .10سورة فصلت  من اآلية  رقم  (2)
 . 208سورة الشعراء من اآلية رقم  (3)
لــوحف كيّنــه 506( ْــدر بيــت  مــن مجــزوء الــوافر لكلّيــر عــّزة فــي ديوانــه  ص4) وعجــزه:) يص

لصلف(.ودون نسبة فـي التمـام فـي تفسـير أشـعار هـذيل ممـا أ فلـه أبـو سـعيد السـلري  خص
/ 2شــرح شــذور الــذهب للجــوجري  ,و443/ 1شــرح المفصــل ل,46البــن جنــى ص 

 .63رقم460
ــه ــاهد في ــديم الحــال : والّش ــرة , ومســّو ه تق ــّ جــاء الحــال مــن الّنك شــًا طصلصلص(حي )موحا

 ْاحبها.وتيخير 
 387/ 1اللمحة في شرح الملحة  (5)
 .165المرتجل في شرح الجمل ص (6)
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الّشىىرع  ب وج ىىن  جىىاع ف ىىن مىىاحً ال ىىال معرقىىةل ال وقىىد وّجىىن ابىىن الخّ ىىاز ال ىىدي  
 عل ىن- قولىن مىن ال ىدي  ق  نكرةل  بناعل عل, الّرواقة اّل , اع مد عليفا  قدال: وأّما

 .(1))اَا َ(" قاعإل من حال (سابقًاقى) ,«سَابِقًا فَرَسٍٍ عَيَى فَجَا َ»: -الّىالل

 جمئ احلال من النّكر  دو) مسوّغ   -ب

وإلىى ك  مىىا  أقىىوال الّن ىىاة  شىىأن م ىىئ ال ىىال مىىن الّنكىىرة مىىن  ون مىىىّوغ  لدىىد ت اينىىا 
 اذتأوال :

ىىا  وعّلىىإل لىىعلّ  ** لدىىد عىىّد ابىىن الىىوّذال ابىىن الىىوّذال  م ىىئ ال ىىال مىىن الّنكىىرة قي   ل
ىىىاِحّ( ذجىىىإل )َجىىىاَعِن :قلىىىا ِإذا  الّنكىىىَرة مىىىن اْلَ ىىىال قىىى ح  َوِإنََّمىىىا  دولىىن:  قأجرعىىىا  ٍَ

ىىىىاِحكا) ىىىىاِحكا( ذجىىىىإل )َجىىىىاَعِن : قلىىىىا َلىىىىو ثىىىى َّ    (الّرجىىىىإل) لىىىىى نع لىىىىا( ٍَ  َقنصىىىى ا  ٍَ
ىىاِحكا) اك الّصىىوة َومعنىى, اْلَ ىىال معنىى, َكىىانَ   اْلَ ىىال علىى,( ٍَ : قلىىا ِإذا أِلَنَّىىّ َواِحىىدل

اِحّ( ذجإل )َجاَعِن  ىاِحكا اْلَخَ ر َحال ِق  قكون  َأن ق ً َقَلْ َ    ٍَ ٍَ   َّ  ِإذا َوَكىَعِل
ىىىا  اْلَ ىىىال علىىى, نصىىى  ن َوىىىال اْلَ ىىىال مىىىن أولىىى, النَّْعىىىا َكىىىانَ  َمْعَنا بَمىىىا اْ ىىىَ َون  َقَلمَّ  اِلتِّ

  الّظرعىى ( زعىىد )َجىىاَعِن : قلىىا ِإذا أِلَنَّىىّ  اْلمعرَقىىة نعىىا حكىى  َكىىَعِلّ َوَلىىْ َ    اللَّْوىىن
ا ِ نِ  ل  ّين ذكرتن أِلَنَّّ  اْلَخَ ر َوقا َلنب  َحاال( الّظرع ) قكون  أالّ  َوجً  َو)زعد(  زعدل
  الّنعا  َبّين ن الّ عدين من ِ َغْيِرالِ  ااْلِ اَلطن الوا َقَلمَّا  ِبَنوِىنِ  مى غن ا َكانَ  قد معرَقة

ىا ِقيَفىا تِويىد ِإنََّمىا قالّصىوة  َ اِ نىا عينلىا َقَلىْ َ   الّنكىَرة َوأّما  َ َدىاع ق ىً َوَلىْ َ    َتْخِص صل
  الّنكَرة من وق ح  اْلمعرَقة من اْلَ ال حىن َقلَفَعا اْلَخَ ر  َحال ِق  ال َّْخِص ّ َذِلّ

 .(2) المعرقة  ال َّْشِ  ن عل, ِقيَفا َجَوازال َوَوَجً
 نكىرة مىن ال ىال وقعىا حين عّدال ابن الخّشىاب  ٍىع ولا  حيى   قىال:  قىّن ق **

  .(3)ذاك لا(  ذجإلث  )جاعن : كدولّ  ٍعف   قعل,
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 .371علل النحو البن الوراق ص (2)
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  مىّوغ  غير نكرةل  قدع  وقد قدال: وإّنما عّ ر  ما قويد قّل ن   **ول  ينكرال ابن  شال
 . (1)بِهضًا ( مَائَةَ ) عَيَهْاِ:كدولف 

ــا  "قىىى ــة   مىىن حىىال: ال مىىع بلوىىن "بِِهضً  ألنّ  العّ ىىا ك ألبىى  الالقلىىا تمييىى لا ولىى      مَائَ
ا قكون  (ال )الما ة تميي   والىّدليإل  ي وعن  أمثلة من و و  م روذلا وال منصونلا جمعل
 .(2)الومف م فمة والما ة  للما ة موة كان ذقع لو أّنن حال أّنن عل,

ىا(  برجىإل )مىرذت: ذلّ  ومثإل قدول  ي وعن:  حىال قى   ىن الممىروذ جعلىا إذا قا مل
ىا( ذجإل )قيفا:  عا عل, ق وز وقد ق ال   ومثىإل-هللا ذحمىن- الخليىإل قىول و ىو  قا مل
 .(3)الوجن  والّرقع ِعينلا(ك ما ة و)عل ن الوجن  والّرقع كبِهضًا ( مَائَةَ ) عَيَهْاِ:ذلّ

ــيّّى( 4 )ال ىىىدي  وقىىى  هف  ) وَوـ رصاءص   اْلمعرَقىىىة مىىىن َحىىىال (االس ـــاقىىىى) ,(5)قِهَام ـــا( رِاَـــالَ وص

 الّ خصى ّ: قدىال ال  مىىّوغ    ىال نكىرةث  و ىو  (6)اْلَمْ َضىة  الّنكىَرة مىن َحال (قِهَام او)
ك  ىىىال ك   وذ ىىىً  أمىىىالل  مىىىىوِّغ إلىىى, اح ىىى ا لمىىىا كىىىعلّ كىىىان لىىىو: ندىىىول ألّنىىىا كىىىاف 
 .(7) المعن, مروعًّا كونن الح مال  ال دي  اال  دالل عدل إل,  عضف 

                                                           

 .265/ 2أوضح المسالا إلى ألفية ابن مالا  (1)
 .588/ 1التصريح بم مون التوضيح في النحو  (2)
 .112 /2الكتاب  (3)
ـامف لايفـْؤتصم  باـها  -كتاب 88رقم139/ 1رواه البخارى في ْحيحه  (4) مص عالص ا ا –باب: إان مصا جف

ــةص أفمّا  وهــو جــزء مــن حــديّ, ــْن عصائاشص ــها,  عص ــْن أصباي ــْروصةص,  عص ــنا عف ــاما ْب ــْن هاشص نصــه:" عص
ــولف َّللا ا  سف ــل ى رص ْص ــا قصالصــْت:  ,  أصن هص ناينص ــْؤما الاًســا  --المف ــل ى جص ,  فصصص ٍَ ــا ْيتاــها وصهفــوص شص فاــي بص

فص قصـالص:  ـرص ـا اْنصص ـوا,  فصلصم  ْم أصنا اْجلاسف ـارص إالصـْيها يصاًمـا,  فصيصشص هف قصْومص قا رصاءص ل ى وص ْص ـلص »,وص عا ـا جف إان مص
ــ فص ــاْركصعفوا وصإاذصا رص ــعص,  فص كص ــكاذصا رص ــْؤتصم  باــها,  فص ــامف لايف مص ــل وا ا ا الاًســا فصصص ــل ى جص ْص ــاْرفصعفوا,  وصإاذصا  عص,  فص

لفوًسا  باب ْـالة ا مـام وهـو -كتاب السهو 447رقم 186/ 2ومالا في الموطي  «,جف
 جالس.

 .588/ 1التصريح بم مون التوضيح في النحو  (5)
 .326شرح شذور الذهب ص (6)
 .588/ 1التصريح بم مون التوضيح في النحو  (7)



فض من خالل كتاب ))املرجتل  يفاالحتكام إىل املعنى 
ّ
رشح اجلمل(( البن  يفالقبول والر

 هـ567اخلشاب ت 

 والثالثون( لثحولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود )العدد الثا

  ﴿512﴾ 
 

  

ــاِ: َقىىْولف  قدىىال: َومىىن النَّىىاِ ذ   حىىين عىىّدال الّىىىيوطّ, نىىا ذلا قىى ** ــةَ ) عَيَهْ ــا ( مائَ   بهضً

 (.2)قهاماً(" راالَ وَرَا َهُ )وَويّّىونن قال الكرمّ,:  وندذ:  (1)َقاِ ملا( ذجإلث  ِقيَفا)و
  ال أو قدا   إل مىّوغ  ال الّنكرة من ال ال م  ع ث ا وإذا

 َمِ ى ع َح َّىان َأببىو  َوااْلَ ىاذَ (3)المنع إل, وعون  والخليإل  ال واز إل,  ي وعن ذ ً
ىا  كثيىىرلا مىىّوغ   ِ ىاَل  النكىىَرة مىن اْلَ ىال َ ىىا   ون  َكىانَ  َوِإن ِ ىيَ َوْعن   َعىىن َوَندلىن ِقَ ا ل  ااِلتِّ

 .(4)اْلدبوَّة ِق 
ىىىا حىىىين احىىى ك  للمعنىىى,  الباحثـــةعـــرى **و ترج  ىىىن  قىىى أّن ابىىىن الخّشىىىاب كىىىان م دًّ

الّنصً عل, ال الّ ة على,  اإلت ىا  على, الومىفّ ة ف مىا وذ  ف ىن ال ىال مىن الّنكىرة  
ا عل, أّن   المخّصصة بومف   الدول  اإلت ا  معنل, ال ي  ّصإلب   اّلعن  ق اع ما ل

لّنعىا إقىراذث  معنلى, حامىإل  ق ىإل ذكىر الدول  ا ق ألّن  الدول  ال الك ق ي  ّصإل  
حىين أّن الدىول  ال ىال مىاال قمنىع ذلىّ المعنى,  قى الخ ر قد ال قكون وقا الىّ كّل   

 وقا الّ كل .
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .303,302/ 2الهوامع في شرح جمع الجوامع همع  (1)
ــن أحمــد الكرمــى  (2) ــر ب ــى بل ــن أب ــن يوســف ب ــالم النحــويين لمرعــي ب ــل ال ــالبين لك دلي

 .58ص
 .112/ 2,وينظر: الكتاب 588/ 1التصريح بم مون التوضيح في النحو  (3)
 .303/ 2همع الهوامع في شرح جمع الجوامع  (4)
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 املسألة اخلامسة 

 (1)قبول حاف خرب )ال( النّافهة ليجنس  يفاالحتكام إىل املعنى 

 غا ذلك. يفعند وضوح املعنى ورفضا 

معرض حديثن عن )ال( لّناف ن لل ن  ي  ىّد  ابىن الخّشىاب عىن حىعف ال ر ىا  ق 
 ف دول: عند العل   ن م , كان المعن, موفوملا عند الّىامع 

 حكىىى  قىىى  م ىىىعوقلا وكونىىىن   ىىىن للعلىىى  األمىىىر مىىىن كثيىىىر قىىى   ال  ال ىىىر ق ىىىعف  وقىىىد 
 من ذلّ غير أو الوجو   ق  أو  لنا والمعن,:  هللا( إالَّ  إلن ال ):كدولّ   ن الّنط 

ا المعن, كان ال عف  عد قبدّذت إذا اّل   األال اذ   ىعا مثىإل قب عف وال  بفا م   ل
ا المعن, كان إذا إالّ  المدّدذ الخ ر  م عوف كإلّ  وكعا  الوف  كإلّ  الّىامع عند موفومل

 المى كّل  كىان وإالّ  المعنى,ك  وفى  -االال صىاذ مع - والّثدة  ن العل   عد ق عف إّنما
ا  .(2)المخاطً  ال الّناط  عند معلول الم عوف إذ الغيًك عل  الّىامع مكلول

 الدّراسة والتّّثيهل 
(  وشرطفا  المنوى ّ  قكىون  وأن  ناف ىةل  تكون  أن: تعمإل )ال( الّناف ة لل ن  عمإل )إنَّ

ىىا نف ىىن قكىىون  وأن  ال ىىن    نكىىرةل  ا ىىمفا قكىىون  وأن  جىىاذ   عليفىىا يىىدالإل ال وأن  نصًّ
 .(3) حاٍر  ور غالل ال:  ن و  نكرةل -أقضا- ال ر ا قكون  وأن  بفا مّ صالل 

وع ىىعف ال ىىر)ال( الّناف ىىة لل ىىن   ف خ لىىف األمىىر إذا  ّل علىى, ال ىىعف   ليىىإلث عنىىن 
 إذا كان  خالف ذلّ عنن وعّ ضح ذلّ ف ما يل,:

 

                                                           

هـا مـن أحـرف الّنفـي,  وحـّق "ال" الّتبرئـة أن تصـدق علـى الّتبرئـة دون  ير  "ال" تسّمى (1)
"ال" الّنافية كائنة ما كانت؛ ألّن كّل مـن بّرأتـه فقـد نفيـت عنـه شـيً"ا,  ولكـنهم خصـوها 
بالعاملة عمـل "إن"؛ فـكّن الّتبرئـة فيهـا أملـن منهـا فـي  يرهـا,  لعمومهـا بالّتنصـيص,  

 .336/ 1توضيح في النحو وتسّمى النافية للجنس. ينظر:التصريح بم مون ال
 .179المرتجل في شرح الجمل ص (2)
 .3/ 2أوضح المسالا إلى ألفية ابن مالا  (3)
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 :أوّلًا  حاف )خرب( ال النّافهة  ليجنس إ ذا دلّّّّ عيها دلهل
 ذلّ قوالن: ق لدد وذ  عن العرب 

  اواش الاّّكر واحلاف - أ

   زمىىان   أو مكىىان   قىى لدىىد أشىىاذ  ىىي وعن إلىى, جىىوازال قدىىال :   واّلىىعن يب نىى, عل ىىن  
إّنمىىا ترعىىد: ال ذجىىإل   وال شىى,ع   وإن شىى ا أآفرتىىن.. ال ذجىىإل   ولكّنىىّ تضىىمرال

 .(1)زمان    ق وال ش,ع   مكان   ق 
وال ق ى, إاّل    وال  ىأ    وال مىال   وع عقن ال  ازعون كثيرلا ف دولون :)ال أ ىإل 

 قىىى ومنىىىن كلمىىىة الشىىىفا ة  ومعنا ىىىا : ال إلىىىن    وال  ىىى   إاّل ذو الودىىىاذ(   علىىى,  
 . (3) أو : ال إلن لنا إاّل هللا  (2)الوجو  إاّل هللا

لىىى   وقّيىىىد الّ ذكشىىىّ, حعقىىىن   ىىىالعل   ىىىن ــو   قدىىىال:  وعكثىىىر حىىىعف ال ر ىىىا إذا عب ال  حنـ

ضَهْرَ
(4

  ( َال فَوْت (5)  (6)وال ٍير علينا    أن : قال قوت لف . 
   ىىن الّنطىى  حكىى  قىى  م ىىعوقلا  وكونىىن ثىىّ  عّلىىإل  دولىىن: وكىىعلّ قىىال ابىىن الخّشىىاب 

 األال ىىىاذ مىىن ذلىىّ غيىىىر أو الوجىىو  قىى  أو لنىىىا والمعنىى,:  هللا( إال إلىىن ال ):كدولىىّ
ا المعنى, كىان ال ىعف  عىد قبدّذت إذا اّل    الخ ىر  ىعا مثىإل قب ىعف وال  بفىا مى   ل

ا المعن, كان إذا إالّ  المدّدذ  إّنمىا م ىعوف كىإلّ  وكىعا  الوفى  كىإلّ  الّىىامع عنىد موفومل
ا الم كّل  كان وإالّ  المعن,ك  وف  -االال صاذ مع - والّثدة  ن العل   عد ق عف  مكلول
 .(7)المخاطً  ال الّناط  عند معلول الم عوف إذ الغيًك عل  الّىامع

                                                           

 . 2/275الكتاب  (1)
 .60وفى ْنعة ا عراب ص  ,30علم العربية ص ( المفصل في(2
 .65/ 2أمالى ابن الشجرى  ((3
 . 50( سورة الشعراء من اآلية رقم (4
 . 4/351, وينظر: البرهان في علوم القرآن للّزركشى 51رقم ( سورة سبي من اآلية (5
 بتصرف . 226( شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب ص(6
 .179المرتجل في شرح الجمل ص (7)



فض من خالل كتاب ))املرجتل  يفاالحتكام إىل املعنى 
ّ
رشح اجلمل(( البن  يفالقبول والر

 هـ567اخلشاب ت 

 والثالثون( لثحولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود )العدد الثا

  ﴿515﴾ 
 

  

 :ال ( الّناف ة لل ن ومّما وذ  ف ن حعف ال ر) **
ال   -تعىىىال,  –قولىىىن   قىىى ذكر ىىىا   أحىىىد األقىىىوال  اّل ىىى قىىى مىىىا أوذ  أبىىىو ح ىىىان  

رَيْبَ
ال بَهْعَ فِهاِ وَال خُيَّـةَ   : -تعال,  –وقولن   (2)َمْ عبوفث حي  قال:  َواْلَخَ رب    (1)

ك ال ىر الّثان ىة والّثالثىةق ىعف   وال شىواعة ف ىن  الّ ددير: وال اللَّة ف ن  (3)وَال شَفَاعَةَ 
 .(4)لداللة الخ ر األّول عليفما

ــا ) ن ىىىو )إاّل( مىىىع ال  ىىىازّعون  ق عقىىىن مىىىا **وأكثىىىر ــا لَـ ــا إِلَـ  ون  حعقىىىن ومىىىن ,اهللُ( َإلّّـ

 لََـا )- :(5) -الّن ى ّ  قول ومنن  فَوْتَ فيَا فزَِعُوا إِذ  عَرَى وَلَو :  -تعال,– )إاّل(...قولن

 .  (7)الوجو  ق الّدن ا  أولنا  أو  ق وعضمرون:   (6) ,ضِرَارَ( وَلَا ضََرَرَ

                                                           

 . 2سورة البقرة من اآلية رقم  (1)
 .63/ 1البحر المحيط في التفسير ألبى حّيان األندلسىّ  (2)
برفع ) بيع , وخلة , وشفاعة (, فيّما عـن نصـبهن فـالقراءة  254( سورة البقرة من اآلية رقم (3

البن كلير وأبى عمرو , والباقون بالّرفع والّتنـوين ,  141في حجة القراءات البن زنجلة ص 
) ال بيع فيه وال خالل(, ولهما في  التيسـير فـي القـراءات السـبع ألبـى  31فيها وفى إبرافيم 
ــرافيم ) , وكــذلا فــي ســ 69عمــرو الــدانى ص  ( , والســبعة فــي القــراءات البــن  31ورة إب

,  والكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لملى بن أبى طالب  187مجاهد ص 
, والتــذكرة فــي القــراءات  211/  2, والنشــر فــي القــراءات العشــر البــن الجــزرى  305/  1

حجاز والعراق والشام الـذين , والحجة للقراء السبعة أئمة األمصار بال 337البن  لبون ص 
 .  354/  2ذكرهم أبو بلر بن مجاهد  للفارسى

 . 65/  2( أمالى ابن الشجرى (4
بـــاب الق ـــاء فـــي المرفـــق ,  –كتـــاب األق ـــية  31رقـــم  745/  2رواه مالـــا فـــي الموطـــي  (5)

بـاب مـن بنـى فـي حقلـه مـا ي ـر  –كتـاب األحلـام  - 2/784وأخرجه ابـن ماجـة فـي سـننه 
 . 5/327وأخرجه أحمد في مسنده  بجاره,  

بــاب الجــذام,   وأحمــد فــي مســنده  -كتــاب ال ــب - 2171/  5فــي ْــحيحه  ي رواه البخــار  (6)
االعتصام بالسـنة ومـا -كتاب  - 6124رقم  493/  13, وابن حبان في ْحيحه 1/174

 ر .باب ما يجب على المرء من لزوم الّتفاؤل وتَر الّت يّ -يتعلق بها نقال وأمرا وزجرا 
 بتصّرف.1300/ 3ارتشاف ال رب من لسان العرب  (7)
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وقد ذن  ع د الدا ر ال رجانّ, بين كثرة حعف ال ر)ال( الّناف ة لل ىن  ونىين بنا ىن 
وذلىىّ أّنىىن قكىىون م ن ًّىىا   الّنوىى, قىى قدىىال:  اعلىى  أّن حىىعف الخ ىىر  علىى, كىىالل   ىىاب   

قدول :  إل مىن طعىال عنىدك   عل, كالل م دّدل  قد جرن ف ن ذكر الخ ر كأّن قا الل 
الّىىىىىلال قبغن ىىىىّ عىىىىن  قىىىى ك ألّن تدىىىىّدل ذكىىىىرال وال تعكر)عنىىىىدن(   )ال طعىىىىاَل( :ق دىىىىول
األمىإل ذ   على, ال احىد ح ّى,  قى ك ألّنىن اهللُ( َإلّّـا  إِلَـا  لَـا  ) وعل,  ىعا قولىّ :   إعا تن

  والعىرب (1): ال إلىن لنىا إاّل هللا  ق دىول لىن   كأّنن قدول :  إل لنا مىن إلىن غيىر هللا 
 .(2)تى عف إذا كان ف ما أب د,  ليإل عل, ما أبلد,

أو   وكثرة ال عف للخ ر تّ صإل   نوح الّلغة العرنّ ة إل, حعف لون الكىون المطلى 
ا كىىان أو قعىىالل  ( الّناف ىىة )ال ولّمىىا كىىان ا ىى عمال   مىىا يىىدّل علىى, م ىىر  الوجىىو  ا ىىمل

عل ىىىىن  قىىىىّّن ال ر ىىىىا قكىىىىون ا نوىىىى, وجىىىىو  مىىىىا  اللىىىى –غال لىىىىا  –لل ىىىىن  قدصىىىىد  ىىىىن 
 .(3)م عوقلا

  حتمهّة احلاف -ب

بىىإل ال ىىعف عنىىد      وال الّطىىا ّيون   لىى  يلوىىن  خ ىىر )ال( الّناف ىىة لل ىىن  الّ م مّيىىون  
 (.4واجً  شر  آفوذ المعن,)

 : حعف بن, تم   الخ ر ت  مإل أمرعن ق والعّلة **
ىىا كمىىا حىىعف ال م ىىع ال ىىر    : أّن الخ ىىر مىىرا ث  أحىىد ما  ولكىىّنف  حىىعقوال حىىعقلا الزمل

ىىىىىا مثلفىىىىىا فىىىىى من يث ىىىىىا الخ ىىىىىر قىىىىى الم  ىىىىىدأ  : أن  والثّىىىىىان,  مواٍىىىىىع ق كون)ال( حرقل
ا مىىن أ ىىماع األقعىىال  معنىى, نويىىا(  قىىال قب  ىىاج إلىى, تدىىدير (تكىىون)ال( عنىىد   ا ىىمل

ىىا والوجىىن األّول أآفىىرك   ال ىىر  م ىىعوف  ك ألنل ا ىى  الوعىىإل مىىع موعولىىن قىىى دإل   كالمل

                                                           

 . 2/800المقتصد في شرح ا ي اح  (1)
 . 114شرح عيون ا عراب للمجاشعّى ص (2)
 بتصرف. 222راهرة الحذف في الدرس اللغوى  ل اهر سليمان حمودة ص (3)
 . 67بتصرف,  وينظر : تسهيل الفوائد ص 2/56شرح التسهيل  (4)
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الّ دىىدير  ولكىىون ا ىى  الوعىىإل لىى  قىىأت علىى, مثىىإل  ىىعال  قىى لمواقد ىىن الّلغىىة الوصىى , 
 .(1)الّص غة

قدىال:   وقد أّكد الّ مخشرّن عل, حعف تمى    ال ر ىا  ون أن قشى ر  آفىوذ المعنى,
حين نبدإل عن تم    أّنف  قبظفرون  ق   (2)كالمف  أمالل   ق وننو تم   ال يث  ونن  
وال   :ال  ولى,ّ خ ر  عد )ال (إن كان آرقلا حي  قدول ف ما ندلن الّشى خ الالىد عىن ال

 .(3)خ ر بنو تم   إاّل أن قكون آرقلا يلون  ال
ّ  على, مىا قالىن الّ مخشىرن و  ولى    صى  ح  مىا ال  ولىّ,  دولىن:  وقد عّل  ابن مالى

والعرب مب معون على,   قاالال ك ألّن حعف ال ر ال  ليإل عل ن يل ل منن عدل الوا دة
 .(4)ترك الّ كل   ما ال قا دة ف ن  

 ثانه ا  حاف )خرب( ال النّافهة  ليجنس إ ذا  مل يدلّّ عيها دلهل 

وعل ىن ف دىول ابىن مالىّ:  العرنّ ة حعفث من  ون  ليىإل   ق من المعلول أّنن ل   
ىىىع ال  ليىىىإل ف ىىىن مىىىن لوىىىن  وال معنلىىى,  كدولىىىّ م  ىىىد لا  قىىى قىىىالمم نع حعقىىىن   مٍو

ىىىىىا عنىىىىىد أحىىىىىد مىىىىىن العىىىىىرب ك أل  مد صىىىىىرلا:)ال ذجىىىىىإَل( ّن قمثىىىىىإل  ىىىىىعا ال قعىىىىىّد كالمل
ع  آالر:   ق   وقال (5)المخاطً ال قى ويد منن شي لا  قّن كىان ق فىإل عنىد مٍو

عىىدل  -حين ىىع  –ك ألنىىن يلىى ل علىى, حعقىىن (6)ع العىىرب حعقىىن وجىىً ث وتىىن عنىىد جم ىى
 .(7)والعرب مث معون عل, ترك الّ كّل   ما ال قا دة ف ن   لوا دة من الكاللا

 
                                                           

 بتصــرف,  وينظــر: 98إمــالء رقــم  3/93)أمــالى القــران الكــريم(  النحويــةاألمــالى   (1)
 . 85رقم  2/603أمالى ابن الحاجب 

 . 60والمفصل في ْنعة ا عراب ص ,30علم العربية ص ( المفصل في (2
 . 3/1005( شرح المقدمة الجزولية الكبير  للجزولى (3
 .1/537( شرح الكافية الشافية  (4

 .2/56شرح التسهيل   (5)
 .1/535شرح الكافية الشافية   (6)
 . 1/288الكواكب الدرية  ( (7
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 :وقد تنّوعا الّشوا د اّل , ام نع قيفا حعف ال ر ) ال ( الناف ة لل ن  لعدل الّدليإل
:  -تعال,  –وقولن ،  (1 )ال رَيْبَ فِهاِ  :  -تعال,  –: قولن  من القرآ) الكريم -أ

  ِال عِي مَ لَنَا إِنَّكَ أَن تَ عَيَّامُ    ال غُهُوب (2)    تعال,  –وقولن-   :       َيَـا أَهْـلَ يَث ـرِبَ ال مُقَـام

لَكُمْ 
(3). 

لَـا إِلَـاَ   )  (6)و ، (5) (لَا أَحَدَ أَغ هَـرُ مِـنَ اليَّـاِ   )  - : (4) –: قولن  من احلدي  النّبوى الشّريف-ب

 .(7)( غَهْرُكَ
 

                                                           

 ,حـد وجهـين ذكرهمـا الّسـمين الحلبـىّ وذكر خبرها هو أ ,2سورة البقرة من اآلية رقم   (1)
اســـمفها,  وخبرفهـــا يجـــوز أن يلـــونص الجـــار  والمجـــرورص وهـــو  ريـــبص حيـــّ قـــال:" و

 ْيها إاّل أّن بني تميم ال تكاد تصْذكر خبرصها,  فاألولى أن يلـون محـذوفًا تقـديره: ال , فا
,  ويلون الوقا على  ْيـبص ريبص كائنص ينظـر: الـدر المصـون فـي  حين"ـٍذ تاًمـا. ال رص

 . 83/ 1علوم الكتاب الملنون للّسمين الحلبى
 . 109سورة المائدة من اآلية رقم  ( (2

 . 237, 1/238, شرح الكافية الشافية  13سورة األحزاب من اآلية رقم   (3)
باب الغيرة,   وكتاب  -كتاب النكاح  5220رقم  1699/  4أخرجه البخارى بلفظه   (4)

مصا بص صنص باب قوله :   –التفسير  ا وص ْنهص رص ما وصاحا ص مصا رصهص بفوا اْلفص  4634رقم  وصال تصْقرص
ــي ْــحيحه بلفظــه,   وأخرجــه مســل كتــاب  -33, 34, 2760رقــم  4/2114م ف

 وتحريم الفواح  . –تعالى  –باب  يرة    –التوبة 
,و 1299/ 3,وينظر: ارتشاف ال رب مـن لسـان العـرب  193( شرح ابن النارم ص (5

 .422تخليص الشواهد الشواهد وتلخيص الفوائد البن هشام ص 
ٍّ رواه البخـارى فـي ْـحيحه  ( (6  –أبـواب التهجـد  1069رقـم  377/  1جزء مـن حـدي

بـاب حجـة  –كتـاب الصـالة  1/299باب التهجد بالليـل ,ورواه مسـلم فـي ْـحيحه 
 4/  3,والبيهقــى فــي الســنن الكبــرى 52, 399مــن قــال : ال يجهــر بالبســملة رقــم 

 باب ما يقول إذا قام من الّليل يتهّجد. -كتاب الصالة4441رقم 
 . 1/536شرح الكافية الشافية   (7)
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 : قول حات  : من الشّعر -ج

 .( 1) ورَدَّ ااَشِرُهُمْ حَرْفاً مُصَرَّمَةً ... وَلَا كَرَيمَ مِنَ الوِل دا)ِ مصْبوحُ

وندلىىن أبىىو حّ ىىان عىىن   (2)  َ)اَل( ال ىىر مرقىىو (  مصْــبوحُ)ولكىىّن الّىىىيراق, قدىىول :  و
 أّ م ىعوف والخ ر  موة قكون  أن قمكن أّنن الّطراوة ابن وزع  ثّ  قال:    ي وعن

 .(3)الوجو  ق 
ّ   وعطمــ ن الباحثــة إىل** ىىوحن  وذلا  ىىال   قىى :إلىى, أّنىىن لىى   ثّمىىة شىى أّن للمعنىى, وٍو

كمىا نطى  -حعف ال ر )ال ( الّناف ة لل ن   واعث أكان حعقىن جىا  لا    ق األ م ة 
وننىىاعل علىى, ذلىىّ  -كمىىا نطىى   ىىن الّ م مّيىىون  -أل كىىان حعقىىن ح م ًّىىا- ىىن ال  ىىازّعون 

وح. ق ف م نع حعقن م , كان المعن,   عقن غير واٍح    ذ ن الّىامع كإّل الٍو
 

 

                                                           

, و شـــرح أبيـــات 2/299البيـــت مـــن البحـــر البســـيط  لحـــاتم الّ ـــائى  فـــي الكتـــاب  ((1
... قـال: " 1/107, و ألبى ذؤيب الهذلى في شرح المفصـل 6/ 2سيبويه للسيرافى

المصبوح اّلذى سقى الّلبن ْباًحا,   وْف سنًة شديدة الجدب قد ذهبت بالمرتفق 
متعــّذر ال يســقاه الوليــد الكــريم ف ــاًل عــن  يــره لعدمــه فجــازرهم يــرد  فــالّلبن عنــدهم

ياعل , 4/370ال لـبن عنـدهم ",و المقت ـب  ؛ إذيهم من المرعى ما ينحرونه للّ ـ
ةص,  وهــو أن  ,385/ 1ولــم ينســب فــي األْــول فــي النحــو  مص ر  ــ ة: ناقــةص مفصص مص ر  ــ ومفصص

بصس ا حليــل وال يخــر  الّلــبن, ْيــ ليلــونص أقــوى لهــا.ينظر: الصــحاح   يق ــع طفْبياهــا ليص
رايمو  )ص.ر.م(, فص فاـي كص رص ا شصـ هفمص دف : أصحصـ انا ابصـ يحص لصهف بص حا ْص لص  ْْ يمف أص : اْلكصافف وصالر اءف وصاْلما

.ينظـر: مقـاييس اللغـة  قا نص اأْلصْخالص لفٍق ما فص فاي خف رص ,أصْو شص ها ْيءا فاي نصْفسا , 171/ 5الش 
 )ش.ر.ف(. مادة172

اهد فيـــه ( حيـــّ  والّشـــ بوحف يمص .. مْصـــ رص الّنافيـــة  (تحـــّتم ذكـــر لخبـــر بعـــد )ال: )وصالص كصـــ
( عند من رأى ذلا. للجنس؛  لعدم العلم به,وهو)مْصبوحف

 .6/ 2شرح أبيات سيبويه  (2)
 .1299/ 3ارتشاف ال رب من لسان العرب  (3)
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 املسألة السّادسة 

 )أىّ ( حال النّدا  ورفض حافا قبول  ذكر نعت يفاالحتكام إىل املعنى 

لى ول ذكىر  قى معرض حدي  ابىن الخشىاب عىن نىداع)أّن( ي ىرز  وذ المعنى,   ق 
 وعنن قدول: نع ن 
 مد مىة  عد ا   ا و معرقةث  منا ن  عا ق   أقًّا  قّنّ   الّرجإل( أّيفا )قا: قولف   قأّما

ا للّ ن  ن ا إق امل  كىان إذ ومىو نك المومىوف بىين  اللىا إّنفىا إق امفا ومعن,  الزمل
  ىىىو الّنعىىىا و ىىىعا  )أّن( لىىىى نع لىىىا  ىىىالاّلل المعرقىىىة األ ىىىماع مىىىن أشىىى فن ومىىىا الّرجىىىإل

 . ن إالّ  المعن, قصحّ  ول  ذكرال ل ل ولفعا  منعوتن  ون   الّنداع المدصو 
ىىع لى  والّصىوات  الكىىالل ا ى دالل ونعىىد  الوا ىدة قىى  زعىا ةل  بفىىا قب ىاع بىىإل  الزمىةل  تٍو

 المنىا ن مىوات قى  جىاز مىا  أنّ   ومف أعن   ف ن ق   ل  المعن, ولفعا   ونفا
ىىع علىى, ال مىىإل مىىن المعرقىىة الموىىر   ف ىىن ق ىى  قلىى   أالىىرن  الّلوىىن وعلىى, تىىاذةل  المٍو
ا  المازن  وأجازال   ال مفوذ قول ق  نصً  العرب وكالل  عنن ذووال ما عل, ق ا ل
 (.1)ق ا ن 

  الدّراسة والتّّثيهل

ا للموموف  ف طرأ وع ول ق من المعلول أن األمإل    الومف  أن ال قكون الزمل
ّّ  قى لكىّن ومىف )أّن(  الّنىىداع مىن األومىاف الاّلزمىة اّل ىى, تىالزل منعوتفىا وال تنوىى

وال ينىى     حيى  ال قىى ق   المعنى, وأم  ا منن  من لة الّى ّ ة والّط  عةك عنن 
 ذا ة الّ ال ة:اإلعراب إاّل بفا  وحول ذلّ تدوذ الدّ 

  حال النّدا  يفأوّلًا  )أىّ( 

ّّ ) يبنىىىا ن   الفىىىاع  مو وحىىىة (2)الّ ن  ىىىن  ىىىاع  عىىىد ا الّضىىىّ   وتلىىى ل علىىى, قيب نىىى,  ( ىىىأ
ىّمفا   (1)إشىىاذة ا ىى   عىىد ا قكىن لىى  وذلىىّ إذا أ ىد(.... بنىى  مىىن مالىّ بنىى  لغىىة ٍو

                                                           

 .194المرتجل في شرح الجمل ص (1)
هما: :)هصا( أقوال فاي (2) ـاف إالصْيـها ؛ألن  حـّق )أصي( أصن أّنهم  أحدف ـا عوًضـا مـن اْلمف ص أتصـْوا بهص

اف؛ ـا دخلـت للّتْنبايـه :وصالل ـاناي فيـه:)ها( ْـلة وتنبيـه, ولذلا يقول المعربـون  تف ص  =أصن هص
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ّّ   وتلّنىىى  ّّ ) تومىىىف وال  (2)المىىىرأة  أّي فىىىا قىىىا:  ن ىىىو مومىىىوقفا ل أنيىىى   أ  قىىى ( أ
 -قولىن ومنىن   المومول الّرجإل(  أو أّيفا قا ):ن و والاّلل األلف ف ن  ما إالّ  الّنداع
 أّيفىعا )قىا: ن ىو اإلشىاذة ونا ى  ,(3) الـاكك رُ  عَيَهْـاِ  نُـزِّلَ  الَّـاِي  أَيُّ َا يَا وَقَالُوا} :-تعىال 
 .(4)أق إل(

 قى والعّلىة   (5)والىاّلل األلف ف ن ما نداع إل, لي وّمإل بفا جئ إّنما( أقلا) أنّ  وذلّ 
 تويىىدان والىىاّلل األلىىف أنّ  :احىىدب مأ ام نىىا  ال مىىع بىىين أ اة الّنىىداع و)ال(:  وجفىىان:

ىىىىا قبويىىىىد والّنىىىىداعب   الّ عرعىىىى َ  ا قصىىىىدتَ  وإذا  تخص صل  .. معرقىىىىة مىىىىاذ   عينىىىىن واحىىىىدل
ّب    كىاف أحىد ما ألنّ  لىعلّك بينفمىا قبْ َمع قل   الّ عرع  الدرب من قبويد والّ خص 

                                                                                                                                       

لصْيـها؛= خفول )يصا( عص ّف اْمتنصا  دف ْي م هفـوص  لتصكون مالْقة للّرجل حص يـها اأْللـف وصالـال  ـا فا ألّن مص
لصْيـها, أدخلفـوا علـى )أصي( هصـا للّتْنبايـه,  المنادى  ـول )يصـا( عص خف ْعنى,  فصلصم ا لم يصصّح دف فاي اْلمص

م, ام حرف الّنداء ال ذاي يْستصحّقهف اأْللف وصالال  قصـول آخـر: أصّنهـم أدخلوهـا  وْليصكفن قصائّاما مقص وص
و:" أّنهـا معاضـدةص ,وهـ وأضاف ابن الخباز وجًها آخـر إلـى الوجـه األّولتوكيًدا للّنداء ,
ــداء", ــون وابــن كيســان لحــرف الّن إلــى أّن "هــا" دخلــت للّتنبيــه مــع اســم  وذهــب الكوفّي

 ينظـر: ا شارة وإذا قال: "يا أّيها الّرجل" يريد: يا أّيهذا الّرجل,  حذف "ذا" اكتفـاء بهـا.
,والجنــى الــداني فــي حــروف المعــاني ص 337/ 1اللبــاب فــي علــل البنــاء وا عــراب 

ــل النحــو ص ,وع347 ــه اللمــع ص  346,345ل و توضــيح المقاْــد  ,326,وتوجي
 بتصرف.1078/ 2والمسالا بشرح ألفية ابن مالا 

,وينظــر: توضــيح المقاْــد والمســالا 2193/ 4ارتشــاف ال ــرب مــن لســان العــرب  (1)
 .1075/ 2بشرح ألفية ابن مالا 

 .1078/ 2توضيح المقاْد والمسالا بشرح ألفية ابن مالا  (2)
 .6سورة الحجر من اآلية رقم  (3)
وينظــر: اللمحــة فــي شــرح الملحــة  ,410شــرح ابــن النــارم علــى ألفيــة ابــن مالــا ص (4)

 . 1077/ 2وتوضيح المقاْد والمسالا بشرح ألفية ابن مالا  ,2/610
:" ليس في العربّية اسم في أّوله األلف والـاّلم دخـل 52جاء في الاّلمات للزجاجى ص (5)

اء إاّل قولهم:) يـا   ا فـر لنـا(,  فـكّنهم أدخلـوا األلـف والـاّلم, وحـرف عليه حرف الّند
 الّنداء ".
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  عنفمىىىا  ىىىن قا ىىى بغن   المنىىىا ن قىىى  والىىىاّلل األلىىىف مىىىن بىىىدالل  الّنىىىداع حىىىرفب  ومىىىاذ
ل األلىف والىاّل  أنّ  :ان لثّىا وِشىْ ِفن    ىَعا  ن ىوِ  لإلشىاذة  ى  اّل ى  كاأل ماع وماذت

وذلّ أّن العفد قكون بين اثَنْين ق  ثالى     و و معن, الَغْي ة  تويدان تعرعَ  الَعْفد
  ً  .(1)عرعَوْينقل  قبْ َمع بينفما لَ ناق  ال ّ   والنداعب الطابث ل اٍر    غا 

ّّ ) البّصا َأْين َقمن: َقاِ إل َقالَ  َقِّن علىا ِ ىَأن الم فمىة اأْلَْ ىَماع َ ىاِ ر َبىين مىن( َأ  جب
مَلةل  ل  اأْللف ِف نِ  َما ِنَداع ِإَل, وب  َوالالَّ

ىن َوِإنََّمىا  َنوىىَفا ِق  َلَفا معن, اَل ( أقًّا) أِلَنّ : َلنب  قيإل  ِإَلْيَفىا  قبَضىاف لمىا َمْعَناَ ىا ق ىب
 ِإَلىى, ومىىَلة تىىدالإل ِإنََّمىىا( أقًّىىا) أَلنّ  َشىىْ عك لكىىإلّ  قصىىلح ِإْبَفىىال ِف ىىنِ  مبعىىربث  ا ىى  وألنَّفىىا
ل اأْللىىىف ِف ىىىنِ  َمىىىا ِنىىىَداع  مْ ىىىرن ( أَقىىىا) َق ىىىرن   اْلَواِحىىىد كالّشىىى ع َمَعىىىن َقَصىىىاَذت  َوالىىىالَّ

 .(2)اْلمبْور  َكَلْونِ  َلوظن قكون  َأن قأذا وا  اْلمبْور 

  (ثانه ا   لزوم  ذكر نعت)أى 
  الّلوىن قى  منىا اةث  ألّنفىا ك(3) الّضى ّ  على, م نّ ىةث  مدصىو ةث  نكرةث  قف   أنّ   نبو يا إذا

 أَشىىد   و ىى   (4)( أيَّفىىا) ااِلْقِ َصىىاذ علىى, قىىىوغ اَل  َولىىَعِلّ المراعىىاة  قىى  حّصىىة والّلوىىن
ا  أي فىا قىا و   الرجىإلب  أّيفىا قىا:  ق دىول  تبْ َمع وال  تبثنَّ, قال  اإلشاذة أ ماع من إبفامل

.. لِ مفىا ولىعلّ ك الّرجالب  أّيفا قا و   الّرجالن  ذلىّ نىداعب   ىو إّنمىا الغىرضب  إذ الّنعىاب
ّ    بىىى ق ىىايوا  اال ىى  ْمىىلةَ   أ  وجعلىىوا  المنىىاَ ن اال ىى َ  وجعلىىوال الّرجىىإل   نىىداع إلىى, وب

  ذكىرال لى ل ولفىعا  منعوتن  ون  المدصوَ    و كان حي  الّنعاب  ولِ ل  نعَ ن  الرجإل 
ىىىع لىىى  والّصىىىوات  ىىىن  إالّ  المعنىىى, قصىىىحّ  ولىى   قىىى  زعىىىا ةل  بفىىىا قب ىىىاع بىىىإل  الزمىىىةل  تٍو

                                                           

 . 343/ 1شرح المفصل  (1)
 بتصرف. 337/ 1,واللباب في علل البناء وا عراب 344علل النحو ص (2)
 . 1075/ 2توضيح المقاْد والمسالا بشرح ألفية ابن مالا  (3)
/ 2,و توضـــيح المقاْـــد والمســـالا بشـــرح ألفيـــة ابـــن مالـــا 326توجيـــه اللمـــع ص (4)

1079 . 
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 المنىا ن ألّنىن ك(2)الّرْقىع غيىر ِف ىنِ  ق ىوز   َواَل (1) ونفىا الكىالل ا ى دالل ونعد  الوا دة
ّّ  و ال ق دة  ق  ّث  تىا عث  و و  (3) ن إل ن م وّمإل م ف   أ  ألنَّ  لىن مىالِزلثك مخّصى

 َق ىرن   اْلَواِحىد كالّش ع َمَعن َقَصاَذت  (4)المخّصّ  بدون  قبى عمإل مب َف ث ال( َأقًّا)
 ق ى  لى  المعنى, ولفىعا ك(5)اْلمبْوىر  َكَلْوىنِ  َلوظىن قكىون  َأن قىأذا وا  اْلمبْوىر  مْ رن ( أَقا)

ىع على, ال مىإل مىن المعرقىة الموىر  المنىا ن موات ق  جاز ما ف ن..  تىاذةل  المٍو
ًث  ف ىىن ق ىى  قلىى   أالىىرن  الّلوىىن وعلىى,  َأن اللَّْوىىن حىى ّ  كألنّ (6)ال مفىىوذ قىىول قىى  نصىى
ىى ّ   اْلَمْعنىى, مىىن أالىىعلا اللَّْوىىن قكىىون   مْ ىىرن  جىىرن  َح َّىى, اّطىىر  قىىد المنىىا ن ِقىى  َوالضَّ

ىىول ىىا  اْلَمْوعب ْوىىر  ِقىى  المنىىا ن َكىىانَ  َقَلمَّ  علىى, النَّْعىىا َمىىاذ حمىىإل  َومعنلىى, لوىىن َلىىنب  اْلمب
ىىكبوت َقصىىحّ  المنىىا ن َكىىانَ  ِإذْ  اْلَمْعنىى,ك علىى, قب مىىإل َأن ق ىىوز َوقىىد  َأكثىىر اللَّْوىىن  الى 
ىىكبوت َقصىىح اَل  المنىىا ن َكىىانَ  َقىىِّذا  النَّْعىىا ِقىى  ال ََّصىىر ف َفَ َدىىع  َعَلْ ىىنِ   لىى   َعَلْ ىىنِ  الى 
 .(7)َلوظن عل, َوحمإل  َنع ن ِق  ال ََّصر ف ق  

ا كىان وإن  الواٍىإل أّيفىا قىا: ن و نعاث  قفو مش دًّا  كان ما  عد)أّن( **قّن  جامىدل
 .(8)ب ان عطف قفو

(  عد الواقع عل, )الومف( **وإطالل ّّ ىيد ابىن وقىال   ي وعن مع ً  و )أ : الىِّ
 الّصىوات قى  قكىون  والّل ول  ال  امن وعرّ ال اش داقن  لعدل ب ان(ك أّنن)عطف الّظا ر

                                                           

بتصـرف,وينظر: 194, والمرتجل فـي شـرح الجمـل ص339, 338/ 1شرح المفصل  (1)
 .344علل النحو ص

 .111اللمع في العربية ص (2)
 .337/ 1األْول في النحو  (3)
 .337/ 1اللباب في علل البناء وا عراب  (4)
 .344علل النحو ص (5)
 .194المرتجل في شرح الجمل ص (6)
,و شـرح ابـن النـارم علـى ألفيـة ابـن مالـا 337/ 1اللباب في علـل البنـاء وا عـراب  (7)

 .345وعلل النحو ص ,410ص
بتصـرف,وينظر: ارتشـاف ال ـرب مـن لسـان 410,409/ 2اللمحة في شـرح الملحـة  (8)

 .2193/ 4العرب 
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  ىعا أنّ  عل, واّتو   الزملا قكون  ال  كال دل ال  ان وعطف  الغوير( )ال ّماع: ن و
 .(1)بدل   غير

ّّ    عىد المرقىو  أنّ  إلى, قول ىن أحد ق  األالوش **وذ ً   م ىعوف لم  ىدأ ال ىر  أ
) ّّ  كىىان بىىإل الم  ىىدأ آفىىوذ ل ىىاز  كىىعلّ كىىان لىىو  أّنىىن وذب َّ   ال ملىىة  مومىىولةث  و)أ

 .(2)والّظرف  الوعلّ ة وملفا ول از  أول,
ا والّ ّجاج  نص ن المازن ّ  **وأجاز  ق ا ىن  العىرب وكالل  عنن ذووال ما عل, ق ا ل

ىىَوات َكَىىىاِ ر ىىا  الصِّ ا المضىىمومة  المنا قىىات مىىن غيىىرال مىىوة علىى, و ق ا ل  وَتْشىىِ يفل
 .(3)زعد()بنعا
 ال ّىا ع قى  كىان قلىو  العىرب  عن عن مىمو ث  ف ن الّنصً أنّ : ال اذش ابن وذكر

 ال أّنىىىىىن ال مفىىىىوذ قمىىىىىع ً  والعّ ىىىىا (  وال ىىىىىاذ   كىىىىى)الّنضر الّصىىىىىوة للمىىىىح( أل)
  الوىىّراع أجىىازال وقىىد  الّصىىوة للمىىح ف ىىن و)أل(  علىى  و ىىو  ال ىىاذ  أّيفىىا قىىا ):ق ىىوز

ّّ  وال رم ّ   .(4) عل ن ون
– الّطوعإل(....كدولىىىن أّيفىىىا قىىىا ):ق دىىىول المومىىىوف مدىىىال الّصىىىوة تقىىى   أن ولىىىّ**

ّّ   موة تبوَمف أن وع وز  (6) الضُّرُّ وَأَهْيَنَا مَسَّنَا ال عَزِيزُ أَيُّ َا يَا قَالُوا}(5):-تعال,    أ
 المال(ك ذو الّرجإل أّيفا ) قا:تدول  (7)مضاقة أو كانا مور ةل   مرقوعةل  إالّ  تكون  وال

ا مرقو ث  ألّنن ا ذقعل  .(8)م   ل

                                                           

 .505/ 2الفوائد المساعد على تسهيل  (1)
 .1078/ 2توضيح المقاْد والمسالا بشرح ألفية ابن مالا  (2)
,و شرح 337/ 1,واللباب في علل البناء وا عراب 194المرتجل في شرح الجمل ص (3)

 بتصرف.345,علل النحو ص410ابن النارم على ألفية ابن مالا ص
 .2194/ 4ارتشاف ال رب من لسان العرب  (4)
 .   88من اآلية سورة يوسف  (5)
 .337/ 1األْول في النحو  (6)
 . 1079/ 2توضيح المقاْد والمسالا بشرح ألفية ابن مالا  (7)
 . 327توجيه اللمع ص (8)
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مىلةل  ت علن ول    عا عل, الوقف قّدذت **قّذا بىإل   والىاّلل األلىف ذّ نىداع إلى, وب
 .(1)وذقعفا مو ن نصً جاز  عنن  ّقرا ال مى غن لا
أّن موة المنا ن الم نىّ, على, الضىّ )أّن وأّقة( ال قىى ق   المعنى,  عرى الباحثة**و

الزمىىىةث التنوىىىّ عىىىن  -ال كالّصىىىوات - ونفىىىا ك ولىىىعلّ الق ىىىوز حىىىعقفا قف, مىىىوة 
ونناعل عل, ذلّ  و , المدصو ة  ن   المعن, ق ماح فا كحي  إّنفا  , المنا ن 

 المعن, القمكن إغوالن.  ق قللصوة وذكر ا ال  مّ,  وذث 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .411, 410( شرح ابن النارم على ألفية ابن مالا ص 1)
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 املسألة السّابعة 

 االستغنا  بصور  الواحد قبول يفاالحتكام إىل املعنى 

 متههز العدد املضاف يف  عن وور  اجلمع 

ىىا  قىى األمىىإل  ىىا  م ىىروذلا  االًّ علىى, الدّلىىة لوظل تمييىى  العىىد  المضىىاف أن قكىىون جمعل
ا   الخَ   ق والطًّا  ولكّنن قد ير   مور ل

:  للعل   المعن, المىرا   وعىدل وجىو  الّلى     وحىول ذلىّ ت ىّد  ابىن الخشىاب قىا الل

 حىين  الفىاع عىد ال قى  وأتوا قرعاع: قدولوا ول  أقر  ألفث : قالوا قلفعا  معكرث  واأللف
 جىاع أنىن إال أثىوابك و ى ة ذجىال المىىة: قىالوا كما آالف وأذنعة آالف ثالثة: قالوا

 قىى  نىدذ كمىا ينىدذ قلى   الموىر  إلى, ال ال مىىع إلى, إٍىاق ن قى  األمىإل على, عىد ال
 بِثَالثَةِ رَبُّكُمْ يُمِدَّكُمْ أَ)ْ يَك فِهَكُمْ أَلَنْ لِي مُؤْمِنِنيَ عَقُولُ إِذ }: -تعال,– قال  الما ة

}بِبَمْسَــــةِ آالف  مِــــنَ ال مَالئِكَــــةِ  وعىىىىن األالىىىرن: ,(1)  مُنْــــزَلِنيَ ال مَالئِكَــــةِ مِــــنَ آالف 

ــوِّمِنيَمُ ( علىى, جمىىع الكلمىىة و ىىعال ,(2) سَ   صىىوذة المصىى ف قىى  ك  ىىا وإن  )أقعىىال 
 وكثيىرلا  معلىول واال ى عمال المعنى,  أن وعلمال  اال صاذال  ذلّ قعإل وإنما  منن الواحد

 قبىى غن, كمىا   المعن, للعل  ال مع موذة عن الواحد  صوذة الخ ّ  ق  قبى غن, ما
 وألّنىن  منىن أالفّ  ألّنن ال معك عن  الواحد عل ن و الث  لن آإل   الخ ّ  اّلعّ الّلون ق 

ا المعن, كان إذا  عنن قغن    ذا ى   )المىىة تك ىً كمىا وذلىّ مل ى     غيىر معلومل
  .(3) ذ  (  المىة
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 والتّّّّّّثيهل  الدّراسة

 ومتههزها ,أوّال  األعداد املضافة

ىااألعدا  المضاقة  ر وعىعكّ   ر  مىع المىعكّ قيلّنى  ما ق رن على, عكى  الق ىا   ا مل
ات وت رزذّنى  ىىوانع النّ قىكران براعن يلى   ف ىن الىعّ مىوطن اّلىال :و ىو  (1) مع الملّنى

  .(3)جالعما   الرّ   (2)ال َ ال ِ 
را وأذنعة (وما  عد ا إل,)عشىرة(  إن كىان المعىدو  بفىا مىعكّ   )ثالثةق اع  ث ا ال ّ ق

ىىى تدىىىول:  وتىىىىد  إن كىىىان ملنثلىىىا وأذنعىىىة    التغىىىوالمىىى      إل)عنىىىدن المىىىىة أ غب
 .(4) ن(تب وأذنع أب    أحمرة

أو   (5)ومّما ال الالف ف ىن بىين الّن ىاة أّن تمييى  األعىدا  المضىاقة قكىون جمىع قّلىة
 :يل, حدي ث موج ثعنفما وف ما ما قويد الدّلة ك مع, الّ ص  ح 

  (6) حق دىىىة علىىى, ثالثىىىة قمىىىا قوقفىىىا إلىىى, العشىىىرة  ة يىىىدلّ جمىىىع الدّلىىى  مىىىن المعلىىىول أنّ 
ىع للدّلى  عا االال  اذ أنّ  ق ة العلّ و   قكىأنّ    ةالعد  من ) ثالثة ( إل, ) عشىرة ( ٍو

                                                           

 بت رف  157/  2المقت ب 1))
 مادة)ح. .ل(. 1/265:الحجلف: الخلخال. ينظر:مجمل اللغة  لحجالا 2))
 بتصرف يسير. 436( توجيه اللمع ص3)
,   163اللمـــع فـــي العربيـــة ص و  ,67/  4يـــل علـــى ألفيـــة ابـــن مالـــا ( شـــرح ابـــن عق4)

, وشرح ق ر النـدى وبـل الصـدى ص 163للحريرى ص وينظر : شرح ملحة ا عراب 
73 . 

 ,  وهى:)أفعفـلف(, )أفلفـس(, و)أْفــــعــصالص( كــلجمع القّلة من أبنية الّتكسـير أربعـة أوزانٍ  5))
ــةص( كـــ )أر فــة(, )أاــواب لص ــهْ (, و)أصْفعا ــة  كـــ (و)فاْعلص لمــة(. شــرح الكافي  .252/  2) ا

 . 547ينظر: شرح ابن النارم ص 
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 ألنّ  ك(1)  وأشى ن  المالعمىة لىن إٍاق ن إل, مثال ال مع الدليىإل المشىكإل لىن أليى   ىن
 .(2)روىير قكون عل, حىً الموىّ ال ّ 
ىىالثىىة إلىى, العشىىرة مضىىاف إلىى, جنىىىن ي يّ العىىد  مىىا بىىين الثّ و  ٍّ كدولىىّ :     ننىىن وعو
وذلىىّ ك   مىىن العىىد  والمعىىدو ة وال ىىن  إالّ قىىال تىىى وا  العىىدّ  ( عنىىدن ثىىال  ذجىىال)

 تويىىىد ال ىىىن   ون  )ذجىىىال( وقولىىىّ:  ة  ون ال ىىىن ( تويىىىد العىىىدّ قولىىّ: ) ثالثىىىة ألنّ 
  (3)جمعىا بىين العىد  والمعىدو  قّذا قصدت اإلقا تين و مىا: العىدة وال ىن   العدة

( جىىالالرّ )ومىىن   اللىىة علىى, المدىىداذالثىىة الدّ ق صىىإل مىىن الثّ   ثالثىىة ذجىىال(كدولىىّ: )
 .(4)اللة عل, ال ن الدّ 

تمييى   قى ة  غل ىة ا ى عمالفا كىىير األذنعىة  الدّلىلىة ال ّ مثدلوا على, اال صىاص أوا  ّ 
ا كىىان ن لّمىىّنىىوأل  (5)واال  اذ ىىا علىى,  ىىا ر ال مىىو  إن وجىىدت   الثىىة إلىى, العشىىرةالثّ 

وإقامىة المضىاف مدامىن  اال ىاذوا     عن المواٍع حعف المضاف إل ن ق ق وز 
ى   إٍاقة  عال األعىدا  إلى, ال مىع األقىإلّ  عقا األعىدا  قىال المضىاف ل كىون م ى, حب

إلى, ال مىع الكثيىر لى  تكىن إقام فىا ٍى   ولىو أب    ن عنىن معنا ىاقىأ ّ    إل ن مدامفا
 .(6)المعن, ق ال القفما عل, األعدا  ال مدامفا تدلّ 

مىا لى  تد ىرن بفمىا    صى  حجمعىا ال ّ  ة اللىة على, الدّلىالدّ  قى وعشاذك  عال األبن ىة  
   ال كىى  قىى قداذنفىىا  نّنىىألمىىا وجىىً ذلىىّ وإنّ   (7)الىىة علىى, اال ىى غرالل الدّ األلىىف والىىاّل 

                                                           

 ( . 161الوهم رقم )  585( درة الغواص في أوهام الخواص للحريرى ص 1)
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  (وثالثىة طل ىىات  عنىدن ثالثىة زعىدين)كدولىىّ:   ةنىون بفىا الدّلىأن يب  ومداذن فىا لفىا
 .(1)إذا عنينا بفا ذجاالل 

ىا قى  ) ما ة ( أقا ت وإن كان المميّ  واالح  ىاج    أنيى ك لثدلفىا  ال ّ  األعىرف تخف ول
(  الثىىىىنّ )الثّ  إٍىىىىاقة قىىىى  رّ والّىىىىى  (2)) ثىىىىال  ما ىىىىة ( ف دىىىىال :      عىىىىد اإلىىىى, ممّيىىىى

فىىا عشىىر المعنىى,  ألنّ  قىى ) الما ىىة( جمىىع ن موىىر   أنّ )الما ىىة( مىىع أّنىى وأالواتفىىا إلىى,
كاإلٍىىاقة إلىى, (الما ىىة)ة  قكانىىا اإلٍىىاقة إلىى, لوىىن د جمىىع الدّلىىعشىىرات  و ىىو ّحىى

 .(3)ة جمع الدلّ 
 ثانه ا  متههز األعداد املضافة بألف وأخواهتا

 ِ ْذَ ى (  آاَلف َثاَلَثىة َقىالبوا:) وإنَّما  (4)الثة وأالواتفا   ن الثّ  أن تميّ  (األلف) ّّ اال ب 
آالىىىر  (األلىىىف) ألنّ  ك(5) اآْلَحىىىا  كمرت ىىىة اآلالف مرتَ ىىىة ألنَّ  اْل مىىىعك ِإَلىىى, قأٍىىىاقوا

 .(6)لالواحد أول مراتً العد   ق ملوا اآلالر عل, األوّ  كما أنّ   مراتً العد 
 ترن  َأال  اْلَواِحد ِق  َكانَ  َما حدّ  عل, ك ىع ن  عشرتن )اأْللف( َأن: الثَّاِن  َواْلَوْجن

 اأْلَْعَدا  األلوف شابفا َقَلمَّا  َ َذاِ   عشَرة: َتدول َكَما  آاَلف عشَرة: َتدول َأنَّّ
 .(7)َواْلعشَرة الثَّاَلَثة  عد ت مع َأن َوجً  األول

  دولىن:ابىن الىوّذال  إلى, الموىر  أشىاذالمضىاقة  تعليلن الم نا  إٍاقة األعىدا وق,  
فا  قلىىو أٍىىو  ان,ل  عىىن الثّىىقىىاألوّ   فىىا إٍىىاقة  معنىى, )مىىن(ألنّ  كذلىىّمىىا وجىىً إنّ  
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ا قلّمى  وقرذاقطىن  (1)ذ   من  واندىن)الثالثة(  عن الدّ   أنّ أن ي و ّ  إل, الواحد ل از
 .(2)  شكإل وجً أن قضاف إل, ال مع لي ول اللّ قب  كان

 أَ)ْ يَك فِـــهَكُمْ أَلَـــنْ لِي مُـــؤْمِنِنيَ عَقُـــولُ إِذ } :-تعىىىال, -وقىىى, معىىىرض حديثىىىن عىىىن قولىىىن

}بِبَمْسَـةِ   وعىن األالىرن: ,(3)  مُنْـزَلِنيَ  ال مَالئِكَـةِ  مِـنَ  آالف  بِثَالثَةِ رَبُّكُمْ يُمِدَّكُمْ

ــوِّمِنيَ    ــةِ مُسَـ ــنَ ال مَالئِكَـ  علىىى, جمىىىع الكلمىىىة و ىىىعال قدىىىول ابىىىن الخّشىىىاب:   (4)آالف  مِـ
)  اال صىاذلا  ذلىّ قعىإل وإّنمىا  منىن الواحىد  صىوذة المصى ف قى  ك  ىا وإن  )َأقَعال 

 الواحىد  صىوذة الخى ّ  قى  قبىى غن, مىا معلىولث  وكثيىرلا واال  عمال المعن,  أنّ  وعلملا
 و الث  لىن آىإل   الخى ّ  اّلىعّ الّلوىن قى  قىى غن, كما   المعن, للعل  ال مع موذة عن

  معلوملا المعن, كان إذا  عنن قغن  وألّنن  منن أالفّ  ألّنن ال معك عن  الواحد عل ن
  .(5) ذ  ( المىة  ذا    )المىة تك ً كما وذلّ مل      غير
الىىّ   قىى أّن تمييىى  العىىد  المضىىاف الممّيىى  بىىى )آالف( ومر ىىوملا  وعــرى الباحثــة**

 قىىى المصىىى ف الّشىىىرع   صىىىوذة الواحىىىد منىىىن إّنمىىىا  ىىىاغ ا ىىى غناعل  صىىىوذة الواحىىىد 
ىىىوح المعنىى, المرا  و ىىعا  ىىىو المرتكىى  عل ىىىن  ق ىىىول  قىى الخىى ّ عىىن ال مىىىع حىىال ٍو

ذلّ وما وذ  من ن وال عن العربكونناعل عل, ذلىّ ف م نىع ن ىوال م ى, كىان المعنى, 
ا  وغير معلول .  مل  ىل
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 اخلامتة

ىى,  والّصىىالة والّىىىالل علىى,  ًّ ذّننىىا وعٍر ىىا ف ىىن كمىىا ق ىى ا طّي لىىا م اذكل ال مىىد ح حمىىدل
مىىىّل, هللا عل ىىىن وعلىى, آلىىىن ومىىى  ن   مىىووة الّصىىىووة مىىن اللدىىىن المصىىىطو, م مىىد

 و ّل  تىل ملا كثيرلا.
 ,,,وبعد

وقىىىد ا  خلصىىىا منىىىن  مىىىن إعىىىدا   ىىىعا ال  ىىى   -  ىىىول هللا وقّوتىىىن –قدىىىد ان فيىىىا 
 الّن ا ا اآلت ة:

العديىد  ق قعّد ابن الخّشاب من الّن اة الم رزعن  والعلماع الّنابفين الم  ّ رعن  :أوّلًا
ىوح  -   ّ  -من العلول  كما قعّد ك ا ن مصدذلا من مصىا ذ الّن ىو اّل ى, تّ ىى  بٍو

 الع اذة  وغ اذة الما ة العلمّ ة.
: عبنى, ابىن الخّشىاب  الّشىوا د الّن وّعىة الم نّوعىة مىن قىرآن  كىرع    وحىدي   ن ىونّ  ثانه ا

 شرع    وأب ات  شعرّعة .
ىىير على, المىع ً ال صىرّن و ال أ ّل على, ذلىّ مىن : أّن ابن الخّشاب  كان قثالثًا

إقاللن من اال  دالل  ال دي  الن ىوّن الّشىرع  على, إث ىات الدواعىد الّن وّعىة الكلّ ىة  
 وا  خدامن للمصطل ات الّن وّعة ال صرّعة ..

 الّرقىع قى  ت  ىّرك أن األ ىماع مىن أشى فن ومىا المندوص قاع ق  : أّن األمإلرابع ا
 قىى ذقىىن ذقعىىن  -ذلىىّ قىى وأيّعىىدال  –اإلعىىراب ولكّن ابىىن الخّشىىاب    رك ىى  وال ىىرّ 

ا إل, المعن,.  الّشا د الّن ون  وقال بنص فا اح كامل
ا على, اال ى  المندىوص خامس ا     لدد نىً ابن الخّشاب لىي وعن ذواقىة الّرقىع شىا دل

 ولعىإلّ  ولكن  الّرجو  إل, الك اب ت ّين ل, عدل وذو  الّشا د ٍىمن شىوا د الك ىاب 
 قد اح وت عل, الّشا د والّ علي  عل ن للك اب نىخةل ل  تصلنا 
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وأقضىلّي ن   أّن الوقاعل  غرض الّ وخ   قد ض, ق ىول  ٍىمير الّشىأن واألمىر  سادس ا
مع إقراذال  و و ما اح ك  إل ن ابن الخّشاب من ناح ة المعن,  عل, ٍمير الم كّل  

 ّ ة.بداللة ٍمير الم كّل  عل, الّ وخ   ولكن  أقلّ 
نصىً المصىدذ  قى  -عنىد مىن قىال بل ومىن-أّن اش را  الدل ّ ة شر  أ ا ى,ّ  سابع ا

ذقىىن نصىىً المصىىدذ غيىىر  قىى موعىىوالل لىىن  وقىىد احىى ك  ابىىن الخّشىىاب إلىى, المعنىى, 
 .الدل ّ,  موعوالل لن لّما ل  يدّل المصدذ عل, المعن, الّنوىّ, الدل ,ّ 

وحن  وذلا  ال  األ م ة  ثامن ا   حعف ال ر )ال( الّناف ة لل ن   ق : أّن للمعن, وٍو
كمىا نطى   -أل كان حعقن ح م ًّا-كما نط   ن ال  ازّعون - واعث أكان حعقن جا  لا 

وننىىاعل علىى, ذلىىّ ف م نىىع حعقىىن م ىى, كىىان المعنىى,   عىىد حعقىىن غيىىر - ىىن الّ م مّيىىون 
وح. ق واٍح    ذ ن الّىامع كإّل الٍو

ك وأّقىة( ال قىى ق   المعنى,  ونفىا : أّن موة المنىا ن الم نى, على, الضىّ ) أّن اعاسع 
 كزمىىةث التنوىىّ عىىن مىىاح فاال -ال كالّصىىوات -قفىى, مىىوة ولىىعلّ الق ىىوز حىىعقفا 

وننىاعل على, ذلىّ قللّصىوة  و ى, المدصىو ة  ىن   المعنى, ق حي  إّنفا  , المنا ن 
 المعن, ال قمكن إغوالن.  ق وذكر ا ال  مّ,  وذ 

إّنمىىا  ىىاغ ا ىى غناعل  )آالف(  ىىال مع كىىىى : أّن تمييىى  العىىد  المضىىاف الممّيىى عاشــر ا
وح المعنى, المىرا   ق  صوذة الواحد  و ىعا  ىو المرتكى   الخ ّ عن ال مع حال ٍو

ىا  وغيىر  ق ول ذلّ  ق عل ن  ونناعل عل, ذلّ ف م نع ن وال م , كىان المعنى, مل  ىل
 معلول .

 عد، ، ، ، ، ، وب

اسأل اهلل العظهم  ، عوويت إله ا من خالل استقرا  هاا البث  فتيك كانت أهم النتائج اليت

وأ)  ، وعراهح ما عرا  ى ىل من ا ، استبالو ا يفربَّ العرش العظهم أ) أكو) قد وُفقت 

 ومنا املعونة والرّشاد. ، وباهلل التّّوفهق، يتجاوش عنى فهما وقعت فها من عقصا
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 ثبت املصادر واملرااع

 أوّلًا  القرآ) الكريم

 ثانه ا  األدب  
. تحقيـق وشـرح يخزانة األدب ولب لبـاب لسـان العـرب. عبـد القـادر بـن عمـر البغـداد -1

 م . 1997هـ  1418القاهرة .  يعبد السالم هارون. ملتبة الخانج
 : ثالثا  أوول اليغة

ـــــى النجـــــار.  -1 ـــــد عل ـــــق محم ـــــى . تحقي ـــــن جن ـــــان ب ـــــتح علم ـــــو الف الخصـــــائص . أب
 .ال بعة: الرابعة .الهي"ة المصرية العامة للكتاب :الناشر

أحمـــد بـــن  .الصـــاحبي فـــي فقـــه اللغـــة العربيـــة ومســـائلها وســـنن العـــرب فـــي كالمهـــا -2
ــــاء ــــن زكري ــــارس ب ــــي بي ــــون  .ف ــــى  .الناشــــر: محمــــد عل ــــة األول -هـــــ1418ال بع

 .م1997
 عبـــــد زهيـــــر: وتحقيـــــق دراســـــة.  زكريـــــاء بـــــن فـــــارس بـــــن أحمـــــد . اللغـــــة جمـــــلم -3

ــــــروت – الرســــــالة مؤسســــــة: النشــــــر دار. ســــــل ان المحســــــن  اللانيــــــة ال بعــــــة بي
 . م 1986 - هـ 1406

ــــن أحمــــد . اللغــــة مقــــاييس -4 ــــن فــــارس ب ــــاء ب ــــق .زكري ــــد: المحق  محمــــد الســــالم عب
 .م1979 - هـ1399,الفكر دار: الناشر.  هارون 

تحقيــــق ودراســــة: الـــدكتور/ محمــــد عبــــد  .أبــــو زيــــد األنصـــاري  اللغـــة. فــــيالنـــوادر  -5
 .م 1981 -هـ  1401, ال بعة: األولى .الناشر: دار الشروق  .القادر أحمد

 البالغة  رابعا 
الناشــــر: جامعــــة المدينـــــة  .منــــاهج جامعــــة المدينــــة العالميــــة .البال ــــة المعــــاني -1

 .العالمية
ــــب دارســــةخ -2 ــــاني صــــائص التراكي ــــم المع ــــة لمســــائل عل ــــو  .تحليلي محمــــد محمــــد أب

 .ال بعة: السابعة .الناشر: ملتبة وفبة .موسى
ـــائق ا عجـــاز -3 ـــوم حق ـــن  .ال ـــراز ألســـرار البال ـــة وعل ـــي ب ـــن عل ـــزة ب ـــن حم ـــى ب يحي

ال بعـــــة:  .الناشـــــر: الملتبـــــة العنصـــــرية بيـــــروت.إبـــــرافيم الملقـــــب بالمؤيـــــد بـــــا   
 .هـ 1423 األولى



فض من خالل كتاب ))املرجتل  يفاالحتكام إىل املعنى 
ّ
رشح اجلمل(( البن  يفالقبول والر

 هـ567اخلشاب ت 

 والثالثون( لثحولية كلية اللغة العربية بإيتاى البارود )العدد الثا

  ﴿534﴾ 
 

  

حســـن بـــن إســـماعيل بـــن حســـن بـــن عبـــد  . ـــي بـــين النظريـــة والت بيـــقالـــنظم البال -4
ـــــاجيف  ـــــرازق الجن ـــــاهرة  .ال ـــــة الق ـــــة:  ,مصـــــر –الناشـــــر: دار ال باعـــــة المحمدي ال بع

  .م 1983هـ  -1403األولى 
 التّّراام   خامس ا 

ـــــدين الزركلـــــى. -1  ال بعـــــة الخامســـــة عشـــــر. دار العلـــــم للماليـــــين األعـــــالم .خيـــــر ال
 م. 2002

الرواة على إنباه النحاة . تحقيق محمد أبـو الف ـل إبـرافيم  دار الكتـب المصـرية إنباه -2
 هـ . 1362

ــــة الوعــــاة -3 ــــيبغي ــــق  ف ــــدين الســــيوطي . تحقي ــــويين والنحــــاة . جــــالل ال ــــات اللغ طبق
 محمد أبو الف ل . الملتبة العصرية ْيدا بيروت .

ـــراجم أئمـــة النحـــو واللغـــة -4 الناشـــر: .وزآبـــادى محمـــد بـــن يعقـــوب الفير  .البلغـــة فـــي ت
ـــــــع ـــــــدين لل باعـــــــة والنشـــــــر والتوزي ـــــــى  .دار ســـــــعد ال  -هــــــــ1421ال بعـــــــة: األول

 .م2000
تــــاريس ا ســــالم ووفيــــات المشــــاهير واألعــــالم . محمــــد بــــن أحمــــد بــــن علمــــان بــــن -5

تحقيــــــق عمــــــر عبــــــد الســــــالم التــــــدمري .الناشــــــر : دار الكتــــــاب  قايمــــــاز الــــــذهبي.
 م. 1993هـ1413ال بعة اللانية  –بيروت , العربي

ـــق : -6 ـــن الجـــوزي .تحقي ـــد الممـــات .اب ـــات عن ـــي األنصـــاري .الناشـــراللب ـــد  الليل : عب
 هـ .1406ال بعة األولى  , بيروت–مؤسسة الكتب اللقافية 

ــار مــن ذهــب. -7 ــذهب فــي أخب ــد الحــي  شــذرات ال ــادعب ــن العم ــن محمــد ب ــن أحمــد ب . ب
ــــق : محمــــود األرنــــاؤوط طبعــــة  , خــــر   أحاديلــــه : عبــــد القــــادر األرنــــاؤوط , تحقي

 م . 1986-هـ1406ال بعة األولى , دمشق , دار ابن كلير
ـــد بـــن رجـــب بـــن الحســـن البغـــدادي  -8 ـــل طبقـــات الحنابلـــة .عبـــد الـــرحمن بـــن أحم ذي

ـــور ـــق دكت ـــن ســـليمان العليمـــين  .تحقي ـــرحمن ب ـــد ال ـــان –عب ـــة العبيل –الناشـــر : ملتب
 م .2005-هـ1425الرياض ال بعة األولى 

ــــاز الناشــــر : دار  -9 ــــن قاْيم ــــان ب ــــن علم ــــن أحمــــد ب ــــد ب ــــبالء. محم ســــير أعــــالم الن
 م .2006-هـ1427طبعة  , القاهرة–الحديّ 
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محمـــــد بـــــن الحســـــن بـــــن عبيـــــد   بـــــن مـــــذحج .بقـــــات النحـــــويين واللغـــــويين ط -10
الناشـــــر: دار  .ال بعـــــة: اللانيـــــة .المحقـــــق: محمـــــد أبـــــو الف ـــــل إبـــــرافيم. الزبيـــــدي
 .ارفالمع
عبـد   أبــو زيـد بــن محمـد بــن عبـد   بــن بلـر بــن علمـان بــن  طبقـات النســابين. -11

-هــ1407ال بعة األولى –الرياض  , الناشر : دار الرشيد, يحيى بن  يهب بن محمد
 م .1987

مصـــ فى بـــن عبـــد   كاتـــب جلبـــي  والفنـــون. الكتـــب أســـامي عـــن الظنـــون  كشــف -12
تـاريس  .بغـداد -الناشـر: ملتبـة الملنـى .المشهور باسم حاجي خليفة أو الحـا  خليفـة 

 .م1941النشر: 
مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادا الزمان .عبد   بن أسـعد -13

: دار الكتــب اشــرالن–وضــع حواشــيه : خليــل المنصــور , بــن علــي بــن ســليمان اليــافعي
 م .1997هـ1417ال بعة األولى  ,لبنان–بيروت  ,العلمية

الناشـــر: , مســـالا األبصـــار فـــي ممالـــا األمصـــار .أحمـــد بـــن يحيـــى بـــن ف ـــل   -14
 هـ .1423ال بعة األولى , أبو ربي , المجمع اللقافي

ــــــاس  -15 ــــــق : إحســــــان عب ــــــوي .تحقي ــــــاقوت الحم ــــــاء لي ــــــرب –معجــــــم األدب دار الغ
 م .1993-هـ1414بيروت ال بعة األولى   ,ا سالمي

ــــة .معجــــم المــــؤلفين -16 ــــى  .عمــــر رضــــا كحال ــــة الملن ــــروت -الناشــــر: ملتب دار , بي
 .إحياء التراا العربي بيروت

تحقيــــق : إبــــرافيم –نزهــــة األلبــــاء فــــي طبقــــات األدبــــاء ألبــــي البركــــات األنبــــاري  -17
ــــــة المنــــــار–الســــــامرائي  ــــــاء  , ملتب ــــــة , األردن–الزرق -هـــــــ1405ال بعــــــة : اللالل

  م.1985
 .خليــــــل بــــــن أيبــــــا بــــــن عبــــــد   الصــــــفديْــــــالح الــــــدين  الــــــوافى بالوفيــــــات.-18

 –الناشــــــر: دار إحيــــــاء التــــــراا  .المحقــــــق: أحمــــــد األرنــــــاؤوط وتركــــــي مصــــــ فى
 .م2000 -هـ1420عام النشر: .بيروت

 : سادس ا   التفسا وعيوم القرآ)
ــــــل -1 ــــــل وأســــــرار التيوي ــــــوار التنزي ــــــن  .أن ــــــر ب ــــــن عم ــــــد   ب ــــــد الشــــــيرازي عب محم

الناشــــر: دار إحيــــاء التــــراا  .المحقــــق: محمــــد عبــــد الــــرحمن المرعشــــلي .البي ــــاوي 
 .هـ 1418 -ال بعة: األولى  .بيروت –العربي 
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ـــان محمـــد :البحـــر المحـــيط -2 ـــو حي ـــان أب ـــن حي ـــن يوســـف ب ـــي ب ـــن عل ـــن يوســـف ب  .ب
ـــــــل ـــــــد جمي ـــــــق: ْـــــــدقي محم ـــــــر  .المحق ـــــــرو  –الناشـــــــر: دار الفك ـــــــة:  .تبي ال بع

 .ه1420
المحقــــق: .محمــــد بــــن عبــــد   بــــن بهــــادر الزركشــــي  .علــــوم القــــرآن فــــيالبرهــــان -3

الناشــــر: دار إحيــــاء الكتــــب العربيــــة , ال بعــــة: األولــــى .محمــــد أبــــو الف ــــل إبــــرافيم
 م.1957 -هـ  1376 .عيسى البابى الحلبي وشركائه

بــــن عبــــد الــــدائم بــــن يوســــف اأحمــــد  .لــــدر المصــــون فــــي علــــوم الكتــــاب الملنــــون ا-4
الناشـــر: دار  .المحقـــق: الـــدكتور أحمـــد محمـــد الخـــراط .المعـــروف بالســـمين الحلبـــي

 .دمشق, القلم
الناشــــر: دار .محمــــد بــــن علــــي بــــن محمــــد بــــن عبــــد   الشــــوكاني  .فــــتح القــــدير -5

 .هـ 1414 -ال بعة: األولى  .بيروت, دمشق -دار الكلم ال يب , ابن كلير
ــــن عمــــر الزمخشــــري -6 ــــل . محمــــود ب ــــون األقاوي ــــل وعي ــــائق التنزي الكشــــاف عــــن حق

 .هـ 1407 -ال بعة: اللاللة  .بيروت –الناشر: دار الكتاب العربي جار  , 

عبــــد الكــــريم بــــن هــــوازن بــــن عبــــد الملــــا  .ل ــــائف ا شــــارات = تفســــير القشــــيري  -7
لمصــــرية العامــــة للكتــــاب الناشــــر: الهي"ــــة ا .المحقــــق: إبــــرافيم البســــيوني .القشــــيري 

 .ال بعة: اللاللة .مصر –
الناشـــر: دار الســــالم  .عبـــد   بـــن أحمــــد بـــن علـــي الزيــــد البغــــوي  معـــالم التنزيـــل.-8

 .هـ1416ال بعة األولى .للنشر والتوزيع  الرياض
ــــن عمــــر بــــن الحســــن بــــن الحســــين  .مفــــاتيح الغيــــب = التفســــير الكبيــــر -9 محمــــد ب

ـــرازي الملقـــب بفخـــر الـــدين الـــرازي   .بيـــروت –الناشـــر: دار إحيـــاء التـــراا العربـــي .ال
 .هـ 1420اللاللة   ال بعة

 : سابع ا   احلدي 

عـــادل  -المحقـــق: شـــعيب األرنـــؤوط .محمـــد بـــن يزيـــد القزوينـــي  .ســـنن ابـــن ماجـــه -1
ــــد كامــــل قــــره بللــــي  -مرشــــد  بــــد  -محم  الناشــــر: دار الرســــالة  .الّل يــــا حــــرز  عص
 .م 2009 -هـ  1430, ال بعة: األولى .العالمية

ســــنن الــــدارق نى . علــــى بــــن عمــــر أبــــو الحســــن الــــدراق نى . تحقيــــق الســــيد عبــــد -2
 م. 1966هـ  1386 ,   هاشم يمانى. دار المعرفة
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ـــين بـــن علـــيٍّ البيهقـــي  .الســـنن الكبيـــر -3 سص لـــدكتور عبـــد   حقيـــق: ا.تأحمـــد بـــن الحف
ـــــد المحســـــن التركـــــي ـــــة  .بـــــن عب الناشـــــر: مركـــــز هجـــــر للبحـــــوا والدراســـــات العربي

 .م 2011 -هـ  1432, ال بعة: األولى.وا سالمية 
ـــي عيســـى الترمـــذي ســـنن الترمـــذي. -4 ـــن عيســـى أب ـــق أحمـــد محمـــد  , محمـــد ب تحقي

 شاكر وآخرون ط دار إحياء التراا العربي بيروت . 
.الجـــــامع المســـــند الصـــــحيح المختصـــــر مـــــن أمـــــور رســـــول   ْـــــحيح البخـــــاري -5 

ــــد  ــــن إســــماعيل البخــــاري . محم ــــه . محمــــد ب ــــه وســــلم وســــننه وأيام ْــــلى   علي
 هـ.1422  1زهير بن ناْر الناْر .دار طوق النجاة ط

ــــان بــــن أحمــــد. -6 ــــان . محمــــد بــــن حب ــــاؤوط.  ْــــحيح ابــــن حب تحقيــــق شــــعيب األرن
 م.  1993هـ  1414مؤسسة الرسالة. ال بعة اللانية 

ْـــحيح مســـلم . المســـند الصـــحيح المختصـــر بنقـــل العـــدل عـــن العـــدل إلـــى رســـول  -7
  -- مســـــلم بـــــن الحجـــــا .  محمـــــد فـــــؤاد عبـــــد البـــــاقي . دار إحيـــــاء التـــــراا .

 بيروت . –العربي 
ـــل -8 ـــن حنب ـــن أســـد  . مســـند اب ـــن هـــالل ب ـــل ب ـــن حنب ـــد ب ـــن محم ـــد ب ـــق: . أحم المحق

إشـــراف: د عبـــد   بـــن عبـــد المحســـن  .وآخـــرون  ,عـــادل مرشـــد -شـــعيب األرنـــؤوط 
 م 2001هـ   1421, ال بعة: األولى .مؤسسة الرسالة الناشر: .التركي

مالــــا بــــن أنــــس بــــن مالــــا بــــن عــــامر. المحقــــق. محمــــد مصــــ فى  موطــــي مالــــا.-9
ـــة وا نســـانية. ـــان لهعمـــال الخيري ـــن ســـل ان آل نهي ـــد ب ـــو  األعظمـــي. مؤسســـة زاي أب

 م.2004-هـ  1425 , 1ربي  ا مارات ط
 ثامن ا  الدّواوين والشروح عيه ا 

أبـو الفـتح علمـان بـن .التمام في تفسير أشعار هذيل )مما أ فلـه أبـو سـعيد السـلري( -1
أحمـــــد  , خديجـــــة عبـــــد الـــــرازق الحـــــديلي , تحقيـــــق: أحمـــــد نـــــاجي القيســـــي.جنـــــي 
, األولــىال بعــة: .بغــداد –الناشــر: م بعــة العــاني .مراجعــة: د. مصــ فى جــواد.م لــوب
 .م1962 -هـ 1381

ـــب,-2 ـــد الم ل ـــن عب ـــب ب ـــى طال ـــوان أب ـــى هفـــان المهزمـــّى البصـــرى, دي ـــى  ْـــنعة أب عل
ـــــن حمـــــزة البصـــــرى. منشـــــورات دار ملتبـــــة  تحقيـــــق محمـــــد حســـــنى آل ياســـــين. ب

 م.2000-ه1421ال بعة األولى الهالل.
 م. 1986هـ1406, والنشر لل باعة بيروت طبعة دار ديوان جرير.جرير.-3
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ن عبيـــد   بـــن قـــيس الرقيـــات.تحقيق وشـــرح الـــدكتور محمـــد يوســـف نجـــم. ديـــوا -4
 طبعة دار ْادر بيروت لبنان.

ديــــوان الفــــرزدق . شــــرحه وضــــب ه وقــــدم لــــه  : علــــي حســــن فــــاعور . دار الكتــــب -5
 م.1987-هـ1407العلمية بيروت لبنان .ط

فــــة نشــــر وتوزيــــع دار اللقا جمعــــه وشــــرحه د. إحســــان عبــــاس. ديــــوان كلّيــــر عــــّزة.-6
 م.1971هـ1391بيروت.

 عاسع ا   القرا ات 
ــــذكرة -1 القــــراءات .طــــاهر ابــــن عبــــد المــــنعم بــــن  لبــــون. تحقيــــق د . عبــــد  فــــيالت

الفتـــــاح الشـــــيس أبـــــو الحســـــن طـــــاهر ابـــــن عبـــــد المـــــنعم بحيـــــرى. الزهـــــراء ل عـــــالم 
 م.1990هـ  1410العربى, ال بعة األولى 

القــــراءات الســــبع.علمان بــــن ســــعيد الــــدانى. تصــــحيح أوتــــو  فــــيالتيســــير التيســــير -2
يرتــــزل منشــــورات محمــــد علــــى بي ــــون دار الكتــــب العلميــــة بيــــروت لبنــــان ال بعــــة 

 م. 1996هـ  -1416األولى
حجــــة القــــراءات . عبــــد الــــرحمن بــــن محمــــد ابــــن زنجلــــة. تحقيــــق ســــعيد األفغــــانى -3

 م. 1997هـ  1418.طبعة مؤسسة الرسالة بيروت 
ـــذين ذكـــرهم أبـــو الحجـــة  -4 للقـــراء الســـبعة أئمـــة األمصـــار بالحجـــاز والعـــراق والشـــام ال

ـــدين قهـــوجى . دار المـــيمون  ـــر بـــن مجاهـــد. أبـــو علـــى الفارســـى .تحقيـــق بـــدر ال بل
 م. 1987هـ  1407للتراا ال بعة األولى. 

ــــــيالســــــبعة -5 ــــــق  د . شــــــوقى ضــــــيا.طبعة دار  ف ــــــن مجاهــــــد .تحقي ــــــراءات. اب الق
 ال بعة اللانية, المعارف

الكشـــف عـــن وجـــوه القـــراءات. ملـــى بـــن أبـــى طالـــب القيســـى. تحقيـــق محـــى الـــدين  -6
 ال بعة الرابعة ., رم ان. مؤسسة الرسالة

ــــى محمــــد الصــــباغ. دار  , القــــراءات العشــــر. ابــــن الجــــزرى  فــــيالنشــــر -7 إشــــراف عل
 الكتب العلمية بيروت لبنان .

لوجيــه بــن عبــد   بــن عبــد   بــن عبــد المــؤمن بــن ا .الكنــز فــي القــراءات العشــر-8
ـــاَر ـــن المب ـــى ب ـــق.عل ـــاء الحمصى. المحق ـــى بي ـــون  الناشـــرهن منشـــورات محمـــد عل

 م. 1998هـ  1419دار الكتب العلمية بيروت لبنان ال بعة,
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 عاشر ا  املعاام 
تـــا  العـــروس مـــن جـــواهر القـــاموس. محّمـــد بـــن محّمـــد بـــن عبـــد الـــرّزاق الحســـيني -1

 حققين. الناشر: دار الهداية .الز بيدي . تحقيق: مجموعة من الم

ــــا  الصــــحاح-2 ــــحاح اللغــــة ت  .الفــــارابي الجــــوهري  حمــــاد بــــن إســــماعيل. العربيــــة ْو
ـــق ـــد أحمـــد: تحقي ـــم دار: الناشـــر .ع ـــار الغفـــور عب ـــين العل ـــروت – للمالي ـــة بي  ال بع
 .م 1987 -  هـ 1407 الرابعة

 مهــــدي د: المحقــــق . الفراهيــــدي تمــــيم بــــن عمــــرو بــــن أحمــــد بــــن الخليــــل . عــــينال-3
 .الهالل وملتبة دار: الناشر. السامرائي إبرافيم د, المخزومي

الناشـر:  جمـال الـدين بـن منظـور األنصـاري., لسان العرب . محمد بن ملرم بن على -4
 هـ . 1414.  3دار ْادر  بيروت . ط

 حادى عشر  النثو 
ــــق د . رجــــب -1 ــــان األندلســــى . تحقي ارتشــــاف ال ــــرب مــــن لســــان العــــرب . أبــــو حي

, 1علمــــــان . مراجعــــــة د . رم ــــــان عبــــــد التــــــواب . ملتبــــــة الخــــــانجى القــــــاهرة ط 
 م  1998هـ  1418

ــن مــاَ. -2 ــة اب ــى حــل ألفي ــوب إرشــاد الســالا إل ــن أي ــر ب ــي بل ــن أب ــد ب ــن محم إبرافيم ب
الناشـــر: . المحقـــق: د. محمـــد بـــن عـــوض بـــن محمـــد الســـهلي .بـــن قـــيم الجوزيـــة 
 م. 1954 -هـ  1373, ال بعة: األولى.الرياض –أضواء السلف 

أســــرار العربيــــة. عبــــد الــــرحمن عبيــــد   األنبــــارى .تحقيــــق ودراســــة محمــــد حســــين -3
شــــمس الــــدين . منشــــورات محمــــد علــــى بي ــــون,طبعة دار الكتــــب العلميــــة بيــــروت 

 م. 1998هـ  1418لبنان, ال بعة األولى

محمـــــد بـــــن الســـــري بـــــن ســـــهل المعـــــروف بـــــابن الســـــرا   .األْـــــول فـــــي النحـــــو -4
 .بيروت -لبنان , الناشر: مؤسسة الرسالة.عبد الحسين الفتلي المحقق:.
ـــارى .تحقيـــق : محمـــد بهجـــه البي ـــار -5 ـــرحمن عبيـــد   األنب ـــة . عبـــد ال أســـرار العربي

 . م بوعات مجمع اللغة العربية بدمشق .
ـــة ابـــن مالـــا-6 ـــد  م .ألفي الناشـــر: دار , ابـــن مالـــا ال ـــائي الجيـــاني, حمـــد بـــن عب

 .التعاون 
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ــــن حمــــزةلى ابــــن الشــــجرى . أمــــا-7 ــــي ب ــــن عل ــــة   ب ــــابن الشــــجري , فب  المعــــروف ب
ــــق ودراســــة د . محمــــود محمــــد ال نــــاحى ملتبــــة الخــــانجى القــــاهرة ال بعــــة , .تحقي

 م.1992هـ1413األولى 
أمـــالى ابـــن الحاجـــب. أبـــو عمـــر علمـــان بـــن عمـــر تحقيـــق ودراســـة د . فخـــر ْـــالح -8

 م 1989هـ  1409سليمان قداره دار الجيل بيروت

ــــن  -9 ــــان ب ــــر علم ــــو عم ــــن الحاجــــب أب ــــريم( اب ــــران الك ــــالى الق ــــة )أم ــــالى النحوي األم
ملتبــــة النه ــــة العربيــــة  , تحقيــــق  د .هــــادى حســــن حمــــودى عــــالم الكتــــب , عمــــر

 م   1985هـ  1405م 1985هـ  1405ملتبة النه ة العربية , عالم الكتب
ــــا. جمــــال الــــدين بــــن هشــــام ا-10 ألنصــــارى . أوضــــح المســــالا إلــــى ألفيــــة ابــــن مال

ومعـــه كتـــاب عـــدة الســـالا إلـــى تحقيـــق أوضـــح المســـالا. تحقيـــق محمـــد محـــى الـــدين 
 م . 1994-هـ  1415عبد الحميد  الملتبة العصرية ْيدا بيروت 

عبــــد  بــــنبــــن محمــــد االمبــــاَر بــــن محمــــد بــــن محمــــد .لبــــديع فــــي علــــم العربيــــةا-11
الناشـــر: .الـــدينتحقيـــق ودراســـة: د. فتحـــي أحمـــد علـــي .الكـــريم الشـــيباني بـــن األايـــر 

ــــرى  ــــة , جامعــــة أم الق ــــة الســــعودية -ملــــة الملرم ــــى.المملكــــة العربي ــــة: األول , ال بع
 .هـ 1420

التبصـــرة والتـــذكرة . عبـــد   بـــن علـــى بـــن إســـحاق الصـــيمرى تحقيـــق د . فتحـــى  -12
أحمـــــد مصـــــ فى علـــــى الـــــدين . مركـــــز البحـــــّ العلمـــــى وإحيـــــاء التـــــراا جامعـــــة أم 

 القرى ملة الملرمة.
عبــــد   بــــن يوســــف بــــن هشــــام األنصــــاري .الشــــواهد وتلخــــيص الفوائــــد تخلــــيص-13
ــــق: د. عبــــاس مصــــ فى الصــــالحي . ال بعــــة: .الناشــــر: دار الكتــــاب العربــــي.المحق

 .م 1986 -هـ  1406, األولى
شــــرح كتــــاب التســــهيل . أبــــو حيــــان األندلســــى .تحقيــــق د   فــــيالتــــذييل والتكميــــل -14

 م . 1998هـ  1419.. األولى ال بعة: حسن هنداوى. دار القلم دمشق .
ــــا -15 ــــن مال ــــة اب ــــى ألفي ــــل المقاْــــد عل ــــد وتكمي ــــيتســــهيل الفوائ النحــــو . جمــــال  ف

ـــــدين ابـــــن مالـــــا تحقيـــــق محمـــــد كامـــــل بركـــــات . دار العربـــــى لل  باعـــــة والنشـــــر ال
 م. 1967 -هـ  1387 1ط  .والتوزيع
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ــــدين العليمــــى -16 ــــن ال ــــن زي ــــس ب التصــــريح بم ــــمون التوضــــيح بحاشــــية الشــــيس ي
 .لبنــــان-بيــــروت-الناشــــر: دار الكتــــب العلميــــة اليحصــــبى. الشــــيس خالــــد األزهــــرى . 

 م2000 -هـ1421ال بعة: األولى 
ــــده الراجحى. .الت بيــــق النحــــوي -17 ــــعد عب  ,الناشــــر: ملتبــــة المعــــارف للنشــــر والتوزي

 .م1999هـ 1420ال بعة: األولى 
محمـــد بـــدر الـــدين بـــن أبـــي بلـــر بـــن عمـــر .تعليـــق الفرائـــد علـــى تســـهيل الفوائـــد-18

الناشـــر:  .تحقيـــق: الـــدكتور محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد المفـــدى.الـــدماميني 
 .م 1983 -هـ  1403, ال بعة: األولى.بدون 
توجيــه اللمــع .أحمــد بــن الحســين بــن الخبــاز .شــرح كتــاب اللمــع ألبــي الفــتح بــن -19

ي . دراســــة وتحقيــــق د.فــــايز زكــــي محمــــد ديــــاب .دار الســــالم لل باعــــة والنشــــر جنــــ
 م .2002 -هـ 1423( 1ط), والتوزيع والترجمة

توضـــيح المقاْـــد والمســـالا بشـــرح ألفيـــة ابـــن مالـــا. حســـن بـــن قاســـم بـــن عبـــد -20
الناشــــر :  ,   بـــن علـــّي المـــرادي .شـــرح وتحقيــــق د: عبـــد الـــرحمن علـــي ســـليمان

 م .2008 -هـ 1428.  1ي.طدار الفكر العرب
جــــامع الــــدروس العربيــــة. الشــــيس مصــــ فى الغاليينــــي . الملتبــــة العصــــرية ْــــيدا -21

 .م 1993 -هـ  1414, ال بعة: اللامنة والعشرون  بيروت .

حـــــروف المعـــــانى . الحســـــن بـــــن قاســـــم المرادى.تحقيـــــق  فـــــيالجنـــــى الـــــدانى  -22
ــــاوه ــــدين قب ــــروت  , د.فخــــر ال ــــة بي ــــب العلمي ــــديم فاضــــل . دار الكت ــــد ن األســــتاذ محم

 م . 1992هـ  1413. 1لبنان . ط 
ـــــرى.  فـــــيدرة الغـــــواص -23 ـــــن محمـــــد الحري ـــــى اب أوهـــــام الخـــــواص. القاســـــم بـــــن عل

ـــــواص  ـــــيوبهامشـــــه شـــــرح درة الغ ـــــاجى.  ف ـــــدين الخف أوهـــــام الخـــــواص . شـــــهاب ال
.  1جيــــل بيــــروت ط تحقيــــق ودراســــة د. عبــــد الحفــــي  مغربــــى علــــى القرنــــى . دار ال

 م. 1996هـ  1417
الـــــدرر اللوامـــــع علـــــى همـــــع الهوامـــــع . أحمـــــد بـــــن األمـــــين الشنقي ى.وضـــــع  -24

ـــــي بي ـــــون. دار  ـــــد عل ـــــون الســـــود. منشـــــورات محم ـــــد باســـــل عي حواشـــــيه.  محم
 .1999هـ.1419.  1الكتب العلمية بيروت لبنان .ط
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ر بــــن أحمــــد مرعــــي بــــن يوســــف بــــن أبــــى بلــــ .دليــــل ال ــــالبين لكــــالم النحــــويين -25
 –الناشــــــــــر: إدارة المخ وطــــــــــات والملتبــــــــــات ا ســــــــــالمية .الكرمــــــــــى المقدســــــــــي 

 .م 2009 -هـ  1430عام النشر: .الكويت
ـــا-26 ـــن مال ـــة اب ـــى ألفي ـــن عيســـى.شـــرح األشـــموني عل ـــن محمـــد ب ـــي ب ـــف: عل , المؤل

ال بعـــــــة: األولـــــــى .لبنـــــــان -الناشـــــــر: دار الكتـــــــب العلميـــــــة بيـــــــروت.األفْشـــــــمفوني  
 .مـ1998 -هـ1419

وســـف بـــن أبـــي ســـعيد الحســـن بـــن عبـــد   بـــن المرزبـــان شـــرح كتـــاب سيبوبه.ي-27
ـــدكتور محمـــد علـــي الـــريح هاشـــم .الســـيرافي  راجعـــه: طـــه عبـــد الـــرءوف .المحقـــق: ال
, دار الفكـــــر لل باعـــــة والنشـــــر والتوزيـــــع, الناشـــــر: ملتبـــــة الكليـــــات األزهريـــــة.ســـــعد
 .م 1974 -هـ  1394عام النشر: .مصر –القاهرة 

بــن النــارم علــى ألفيــة ابــن مالــا. بــدر الــدين بــن جمــال الــدين بــن مالــا. شــرح ا-28
ـــب  ـــي بي ـــون . دار الكت ـــون الســـود . منشـــورات محمـــد عل ـــق محمـــد باســـل عي تحقي

 م .2000هـ 1420. 1العلمية بيروت لبنان .ط
ــــد   بــــن عقيــــل -29 ــــاء الــــدين عب ــــة ابــــن مالــــا . به ــــل علــــى ألفي شــــرح ابــــن عقي

 شر والتوزيع والتصدير القاهرة.العقيلى. دار ال الئع للن
د   , شــــرح التســــهيل . ابــــن مالــــا .تحقيــــق ودراســــة عبــــد الــــرحمن الســــيد بــــدوى -30

هــــــ  1410 , 1.محمـــــد بـــــدوى المختـــــون . هجـــــر لل باعـــــة والنشـــــر والتوزيـــــع . ط
 م . 1991

ــــد»شــــرح التســــهيل المســــمى -31 ــــد القواعــــد بشــــرح تســــهيل الفوائ ــــن .«تمهي محمــــد ب
ـــدايوســـف  ـــن أحم ـــروف, ب ـــارر الجـــي   المع ـــي محمـــد .بن ـــق: أ. د. عل دراســـة وتحقي

القــــاهرة , الناشــــر: دار الســــالم لل باعـــة والنشــــر والتوزيــــع والترجمــــة.فـــاخر وآخــــرون 
  -49جمهورية  -
شـــرح الرضـــى علـــى الكافيـــة . تصـــحيح وتعليـــق يوســـف حســـن عمـــر. منشـــورات -32

 مؤسسة الصادق تهران خيابان ناْر خسرو.
معرفـــــة كـــــالم العـــــرب. جمـــــال الـــــدين بـــــن هشـــــام  فـــــيشـــــرح شـــــذور الـــــذهب  -33

 –الناشــــــر: الشــــــركة المتحــــــدة للتوزيــــــع .: عبــــــد الغنــــــي الــــــدقراألنصــــــارى,تحقيق
 .سوريا
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ـــد الفتـــاح ســـليم .طبعـــة  -34 ـــدكتور عب ـــون ا عـــراب .المجاشـــعي .تحقيـــق ال شـــرح عي
 م .1988-هـ1408ال بعة األولى  , دار المعارف

ـــل الصـــدي . جمـــال-35 ـــدى وب ـــن هشـــام األنصـــاري. شـــرح ق ـــر الن ـــدين ب ـــق:  ال المحق
ـــــد ـــــد الحمي ـــــدين عب ـــــى ال ـــــاهرة.محمـــــد محي ـــــة عشـــــرة.الناشـــــر: الق ـــــة: الحادي , ال بع

 هـ.1383
ــــا.تحقيق د:-36 ــــن مال ــــدين ب ــــة الشــــافية. جمــــال ال ــــد شــــرح الكافي  أحمــــد المــــنعم عب

ـــدي ـــة: الناشـــر. هري ـــرى  أم جامع ـــز الق ـــاء العلمـــي البحـــّ مرك ـــراا وإحي  ا ســـالمي الت
 .األولى:  بعة. ال الملرمة ملة
المحقــــق:  .الســــيرافي الحســــن بــــن عبــــد   بــــن المرزبــــان شــــرح كتــــاب ســــيبويه.-37

ــــدلي ــــد حســــن مه ــــي, أحم ــــب العلميــــة.علــــي ســــيد عل  –بيــــروت , الناشــــر: دار الكت
 .م 2008, ال بعة: األولى.لبنان
النحــــو. القاســــم بــــن محمــــد بــــن مباشــــر ال ــــرير تحقيــــق د .  فــــيشــــرح اللمــــع  -38

تصـــدير د . رم ـــان عبـــد التـــواب. الناشـــر ملتبـــة الخـــانجى  , حمـــدرجـــب علمـــان م
 م. 2000هـ  1420القاهرة. 

الناشـــر: .قـــدم لـــه: الـــدكتور إميـــل بـــديع يعقـــوبشـــرح المفصـــل . ابـــن ي ـــي  .  -39
 م 2001 -هـ  1422, ال بعة: األولى.لبنان –بيروت , دارالكتب العلمية

الشــــلوبينى. دراســــة وتحقيــــق  شــــرح المقدمــــة الجزوليــــة .عمــــر بــــن محمــــد األزدى-40
د . تركـــى ابــــن ســـهو بــــن نـــزال العتيبــــى . مؤسســـة الرســــالة بيـــروت لبنــــان ال بعــــة 

 م.1994هـ1414اللانية.
ــــة مــــن علمــــى الصــــرف والنحــــو .-41 ــــرحمن بــــن شــــرح الملــــودى علــــى األلفي عبــــد ال

الناشـــــر: .المحقـــــق: الــــدكتور عبـــــد الحميـــــد هنـــــداوي .علــــي بـــــن ْـــــالح الملـــــودي 
 م.2005 -هـ  1425عام النشر: .لبنان –بيروت , الملتبة العصرية

شـــــرح ملحـــــة ا عـــــراب . القاســـــم بـــــن علـــــى الحريـــــرى . تحقيـــــق : د . بركـــــات -42
 م. 1997هـ  1418 1يوسف عبود . الملتبة العصرية ْيدا بيروت .ط

 -هــــــــ  1430عـــــــام النشـــــــر: .الكويـــــــت –المخ وطــــــات والملتبـــــــات ا ســـــــالمية -43
  .م 2009
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محقـــــق: محمـــــود جاســـــم محمـــــد مـــــد بـــــن عبـــــد   الـــــوراق. العلـــــل النحـــــو .مح -44
, ال بعــــــة: األولــــــى.الريــــــاض / الســــــعودية -الناشــــــر: ملتبــــــة الرشــــــد .الــــــدروي 
 م1999 -هـ  1420

ــــن أب  -45 ــــد ب ــــة لمحم ــــة )نظــــم اآلجرومي ــــي شــــرح نظــــم اآلجرومي ــــة ف ــــتح رب البري ف
مؤلــــــــف الشــــــــرح: أحمـــــــــد بــــــــن عمــــــــر بــــــــن مســـــــــاعد  .القــــــــالوي الشــــــــنقي ي(

 -هـــــ  1431, ال بعــــة: األولــــى.ملــــة الملرمــــة, ناشــــر: ملتبــــة األســــديال.الحــــازمي
 .م 2010

مع ــــي.زين الــــدين أبــــي الحســــن بــــن يحيــــى بــــن عبــــد .ابــــن لفصــــول الخمســــون ا-46
ـــاب  ـــة ا يمـــان عيســـي الب ـــاحي . ملتب ـــق ودراســـة محمـــود محمـــد ال ن المع ـــي. تحقي

 . الحلبي وشركاؤه
ح وتحقيـــــق عبـــــد الســـــالم الكتـــــاب . ســـــيبويه عمـــــرو بـــــن علمـــــان بـــــن قنبر.شـــــر -47

 . 1هارون دار الجيل بيروت ط 
النحـــــو والصـــــرف . الملـــــا المؤيـــــد إســـــماعيل بـــــن علـــــى . تحقيـــــق  فـــــيالكنــــاش -48

أ . د عبــــد العزيــــز م ــــر. مركــــز الواــــائق  , د . ْــــبرى إبــــرافيم , د.علــــى الكبيســــى
 م . 1993هـ  1413والدراسات ا نسانية الدوحة  

آلجرومية.أحمـــــد بـــــن محمـــــد الرعينـــــى الشـــــهير الكواكـــــب الدريـــــة علـــــى متممـــــة ا-49
بالخ ـــاب . ومعـــه شـــرح الكواكـــب الدريـــة .محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عبـــد البـــارى األهـــدل 

 م .1995هـ  1416. دار الكتب العلمية بيروت لبنان 
علــــل البنــــاء وا عراب.عبــــد الــــرحمن بــــن الحســــين العلبــــرى .تحقيــــق  فــــياللبــــاب -50

يـــــروت لبنـــــان دار الفكـــــر دمشـــــق ســـــورية  ـــــازى طليمـــــات . دار الفكـــــر المعاْـــــر ب
 م. 1995هـ  1416. 1.ط
المحـــرر فـــي النحـــو. عمـــر بـــن عيســـى بـــن إســـماعيل الهرمـــي .تحقيـــق ودراســـة -51

د. منصـــور علـــي عبـــد الســـميع. دار الســــالم لل باعـــة والنشـــر والتوزيـــع والترجمــــة. 
 م.2008هـ  1429, 2ط 
المحقـــــق:  .الزجـــــاجي عبـــــد الـــــرحمن بـــــن إســـــحاق البغـــــدادي النهاونـــــديالالمات.-52

ــــــاَر ــــــازن المب ــــــر  .م ــــــة .دمشــــــق –الناشــــــر: دار الفك ــــــة: اللاني ـــــــ 1405, ال بع ه
 .م1985
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ـــبا  بـــن حســـن بـــن محمـــد .الملحـــة شـــرح فـــي اللمحـــة-53  .الصـــائغ بـــابن المعـــروف سا
ـــرافيم: المحقـــق ـــن إب ـــة العلمـــي البحـــّ عمـــادة: الناشـــر.  الصـــاعدي ســـالم ب  بالجامع

, األولـــــــى: ال بعــــــة الســــــعودية العربيــــــة المملكــــــة, المنــــــورة المدينــــــة, ا ســــــالمية
 . م2004- هـ1424

 .لمحقـــــق: فـــــائز فـــــارسالعربيـــــة . أبـــــو الفـــــتح علمـــــان بـــــن جنـــــى .ا فـــــياللمـــــع -54
 .الكويت –الناشر: دار الكتب اللقافية 

المرتجــــل فــــي النحــــو. عبــــد  بــــن أحمــــد بــــن أحمــــد بــــن أحمــــد بــــن الخشــــاب.  -55
 م.1972-هـ1392دمشق  .تحقيق ودراسة على حيدر

ـــق ودراســـة -56 ـــن إســـماعيل الهرمـــي. تحقي ـــن عيســـى ب ـــي النحـــو . عمـــر ب المحـــرر ف
د. منصـــور علـــي عبـــد الســـميع . دار الســــالم لل باعـــة والنشـــر والتوزيـــع والترجمــــة 

 م .2008هـ  1429.  2. ط 
ـــق د -57 ـــل . تحقي ـــن عقي ـــدين ب ـــا . بهـــاء ال ـــن مال ـــد الب ـــى تســـهيل الفوائ المســـاعد عل

ـــد كامـــل بركـــات ـــاء التـــراا ا ســـالمى الســـعودية  . محم ـــز البحـــّ العلمـــى وإحي . مرك
 م . 1989هـ  1400ط
الناشــــر: دار الفكــــر لل باعــــة والنشــــر .د. فاضــــل ْــــالح الســــامرائي معــــانى النحــــو-58

 .م 2000 -هـ  1420, ال بعة: األولى.األردن –والتوزيع 
ـــدين بـــن هشـــام األنصـــارى. تحقيـــق  -59 مغنـــى اللبيـــب عـــن كتـــب األعاريـــب .جمـــال ال

ــــــروت. ط ــــــة العصــــــرية ْــــــيدا بي ــــــد. الملتب ــــــد الحمي ــــــدين عب .  1محمــــــد محــــــى ال
 م  1999هـ -1419

الناشـــــر: ملتبـــــة .المحقـــــق: د. علـــــي بـــــو ملحـــــم.المفصـــــل فـــــي ْـــــنعة ا عـــــراب-60
 م.1993, ال بعة: األولى.بيروت –الهالل 

ـــــل  يفـــــالمفصـــــل -61 ـــــن عمـــــر الزمخشـــــرى .طبعـــــةدار الجي ـــــة محمـــــود ب ـــــم العربي عل
 بيروت لبنان .ال بعة اللانية. 

رح الشــــواهد بشــــالمقاْــــد النحويــــة فــــي شــــرح شــــواهد شــــروح األلفيــــة المشــــهور -62
ـــرى  ـــي  .الكب ـــن موســـى العين ـــن أحمـــد ب ـــاخر.محمـــود ب ـــي محمـــد ف ـــق: أ. د. عل , تحقي

ــــد توفيــــق الســــوداني ــــد محم ــــد العز , أ. د. أحم ــــاخرد. عب ــــد ف الناشــــر: دار .يــــز محم
هــــ  1431, ال بعـــة: األولـــى.القـــاهرة, الســـالم لل باعـــة والنشـــر والتوزيـــع والترجمـــة

 .م 2010 -
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ـــــيالمقتصـــــد -63 ـــــد  ف ـــــدالقادر الجرجـــــاني .دار المجل شـــــرح ا ي ـــــاح للفارســـــى . عب
 العربى. 

ــــد الخــــالق ع ــــيمة . -64 ــــرد . تحقيــــق محمــــد عب ــــد المب المقت ــــب . محمــــد بــــن يزي
 م . 1994هـ  1415وزارة األوقاف لجنة إحياء التراا ا سالمى   القاهرة

لصْلبصْخـــت  النحـــو. فـــيالمقدمـــة الجزوليـــة  -65 المؤلـــف: عيســـى بـــن عبـــد العزيـــز بـــن يص
ـــي ـــد الوهـــاب محمـــد.الجزول ـــل .المحقـــق: د. شـــ بان عب د  -راجعـــه: د حامـــد أحمـــد ني

  طبع ونشر: م بعة أم القرى .فتحي محمد أحمد جمعة
ومعـــه ملـــل المقـــرب . علـــي بـــن مـــؤمن بـــن محمـــد بـــن علـــي بـــن عصـــفور  المقــرب-66

. تحقيــــق وتعليـــــق ودراســـــة عـــــادل أحمـــــد عبـــــد الموجـــــود وعلـــــي محمـــــد معـــــوض . 
.  1منشـــــــورات محمـــــــد علـــــــي بي ـــــــون دار الكتـــــــب العلميـــــــة بيـــــــروت لبنـــــــان .ط 

 م .1998 -هـ 1418
التصـــريا . علـــي بـــن مـــؤمن بـــن محمـــد بـــن علـــي بـــن عصـــفور.  فـــيالممتـــع  -67

 تحقيق د . فخر الدين قباوة . دار اآلفاق الجديدة  ال بعة الرابعة.
: عبـــد شـــرح جمـــع الجوامـــع . جـــالل الـــدين الســـيوطى. تحقيـــق فـــيهمـــع الهوامـــع - 68

 .مصر –الناشر: الملتبة التوفيقية .داوي هنالحميد 
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 ف رس املوضوعات

 رقم الصفثة املوضـوع

 477 املقدّمة .
 480 شرح اجلمل( يفابن اخلشّاب وكتابا )املرجتل  ))التّّم هد 

 488 وقبول نصبا. ,رفض رفع املنقوص يفاملسألة األوىل  االحتكام إىل املعنى 
قبول ضما الشّأ) واألمر ورفض  يفاملسألة الثّّانهة  االحتكام إىل املعنى 

 ضما املتكيّّم.
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 غا ذلك. يفليجنس عند وضوح املعنى ورفضا 
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