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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 جامعة األزهر                         

 كلية اللغة العربية في القاهرة
 قسم اللغويات                     

 

 
أبو الفرج اجلريري، املعافى بن زكريا 

هـ(، وآراؤه النحوية والصرفية يف 093)ت
 كتابه )اجلليس الصاحل(
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 :ةــــاملقدم
 مر ا مرا ءراا  ،األرض افير  مر ا الارما ام  مر  الحمد هلل رب العالمين حمًدا كثيرًرا ييًًرا مًارًكرا

مررا  المباررين، نفلرر  مررن  يرر  ًال رراد، ارريد ا  مررن ءررعا ًعررد،  اللررم   الاررم  لمررع نءرررم المراررمين  اص
 هللا لمي   لمع آل   لحً ،  من بًعه  ًإحاان إلع ي   الدين.محمد لمع 

 د،،،،ـــأما بع
ًرن  كريرا  ًر، اله ررر ، 093)م ار   الجريررر فرإن الاا را المعررافا  هررره هر  نحرد لممرراا الاررن الرا

هره 020هره،   في ي  )م ا   013األلغر)م ا    شاًر العمماا فا للره كاألخفكبماع العم  لمع ن
  األدب،  البفاير،  الارااام  غيرها من العم  . ، الفا  ، المغ  ،فا ال ح ا  كان إمامً 

ًرر )  ًرين معالرري   ًرر  )م ار     ً ه،  ارًالجريرر  اءربهر  ًرن  ريرر الي ًرا  عفرر ا هررره 013إلرع ن
حيابر  لمردفاع ل ر ،  نلرم فير  الكبرب الكثيرر  حبرع  الجريرر هرا خرا ،   رم االذ  كان لاحب مرذهب ف

 ي ،  اءبهر ًها.ُلرم ًهذه البام
ًر    ًر  م هرا إ  كبا ًر  كمهرا فمر  ي ال الر  اللرال  الكرافا،  األ ري  )ال مري    رد  رالم آثراره  كب

 :لما يما اللرفي  فا هذا الكباب؛  ذلك  الءافاه؛   د رنيم نن ندر  آرااه ال ح ي ،
هرذه ارراا،  ًخالر   نن نًر  ءخلي  هذا العال  ال ح ي ،  اللرفي ،  ن م ِّع مكا ب  العممي ،  ن م، -1

نن هرذه ارراا لر  بءربهر فرا كبرب ال حر يين،   رد يكر ن ذلرك ًارًب نن ءرهرب  فرا الفا ،  ارًب  إلررع 
 مذهب اًن  رير اليًر  الفاها غيم لمع ءهرب  فا ال ح   اللرم.

ًر  )ال مري  اللررال ه ًكثيرر مرن المارراة  ال ح ير   اللررفي ،  اءربم  لمررع  ممر  كًيرر  مررن  -2 حفر  كبا
ًررين الًلررريين  الكرر فيين؛ فاررد  ثررر فيرر  آرااه ال ح يرر   اللرررفي ،  آرااه فررا بخررري  ماراة   الخررمم 

ماي  المثا  لن آراة ؛  لذلك نردم ًعض األًيام الءعري   .إًرا  ءخليب  ال ح ي ،  اص

ر  م ها إ  ما د،  يظهر اب اهاب  ال ح ي   اللرفي ،  ل  نالجرير   اا هذا الًحث لي م، آراا  
ًرررر  )ال مرررري   كررران لرررر  فيهررررا رن   ا ررر ،  اخبيررررار ظرررراهر، فامررررم ً مررر، آراةرررر  ال ح يرررر   اللررررفي  فررررا كبا

 ،  درابها دراا  بحميمي .اللال ه

ًررر  الفرررر    ًرررن  كريرررا )م ارر   الجريرررر  اررميم هرررذا الًحررث )ن هرررره  آرااه ال ح يررر  093، المعررافا 
ًرم آرااه مر،  فرا ال حر   اللررم، ب األلفير حارب بربير لمرع  اللرفي  فا كباب )ال مي  اللال ه،  رب
 بلرم ياير فا ًعض األحيان، ث   مم ًدراابها.

 ، ث  بأبا ًعد ذلك الخابم :مباحثوخمسة مقدمه، وتمهيد،   د اءبم  هذا الًحث لمع  
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بحردثم فير  ًلر ر  فارد البمهيرد: فالمادم  ذكرم فيها ناًاب اخبيار هذا الم  ر ع،  نهميبر ،  نمرا  
مرن حيرث ااررم    ارً   ك يبر   م لرده   ءرأب   ءري خ   بممذبر   مالفابر ، كمررا  جريرر المر     لرن حيرا  

 بحدثم لن كباً  )ال مي  اللال ه.
 .اثنتا عشرة مسألةآراؤه النحوية، وتحته : المبحث األول

 .ست مسائل، وتحته آراؤه الصرفية: المبحث الثاني

 .ائلمس عشر، وفيه ض رواياتهاإعراب بعض األبيات الشعرية وتوجيه بع: الثالثالمبحث 

 أدلة االحتجاج عند أبي الفرج الجرير .: الرابعالمبحث 

 اتجاهه النحو . :الخامسالمبحث 

 وفيها أهم نتائج البحث.: ثم الخاتمة
ًر ،  نن ي عمر  خالًلررا هللا نارأ  نن نكر ن  رد  فاررم فرا لممرا هررذا،  نن يباًمر  م ر  ا،  نن ي فرر، 

  لع   ع  ال لير.ل  ه  الكري ، إ    ع  الم
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 التمهيد
 اجلريري: حياة أولا 

 (1)وكنيته، ولقبه امسه، ونسبه، -1
ًرن حميرد ال هر ا را   ؛ الجرير برلُا ِّرب  ،الجريرر ه  الاا ا نً  الفر  المعافا ًن  كريا ًن يحيع 

ًر ،    رأل    ًرر   ن لراره، فأحيرا مذه ًر ،  حرامع ل ر    كان نءهر نبًاع مذهب اًن  ريرر الي ؛ فاءربهر ه2)ه 
 .ه0)لمي  حبع لارم لمًما الجرير ب

 مولده ونشأته  -2
هرر،   ير : 033ي   الخمري  لارً، خمر ن مرن ر رب ار   خمر   ثمثماةر   الجرير  لد نً  الفر   

ًرين ًغرداد   ااريه4)هر030ا   ثمث  ثمثماة   ،  ءرأ فرا ه3)،  كان م لده فا ال هر ان،  ها كر ر   اارع  
ًر )اًن يرار ه ن  )اًن يراره الذ  كان من المءبغمين ًالعم ك م  الده  كريا ًن ي  .ه6)حيع، المعر م 

 شيوخه -0

                                        
، 651 – 5/652هر( 325، وتاريخ بغداد للخطيب البغداد  )ت1/652هر( 583انظر ترجمته في: الفهرست البن النديم )ت( 1)

، ومعجم األدباء 613-5/615هر( 395، والمنتظم البن الجوز  )ت323-325هر( ص 355ونزهة األلبا ألبي البركات )ت
نباه الرواة للقفطي  5/525هر( 252، والكامل في التاريخ البن األثير )ت133-19/132هر( 262لياقوت الحمو  )ت ، وا 

شارة التعيين لعبد الباقي اليماني 155 – 6/156هر( 281، ووفيات األعيان البن خلكان )ت695-5/692هر( 232)ت ، وا 
هرر( 553دايرة والنهايرة البرن كثيرر )ت، والب1216 – 5/1212هرر( 538، وتذكرة الحفاظ للذهبي )ت539هر( ص 535)ت
-3/621هر( 853، والنجوم الزاهرة البن تغر  برد  )ت6/526هر( 855، وغاية النهاية البن الجزر  )ت11/531-536

-5/153هرر( 1289، وشرذرات الرذهب البرن العمراد الحنبلري )ت693-6/695هر( 911، وبغية الوعاة للسيوطي )ت626
م( 1932وتاريخ األدب العربي لبروكلمران )ت 323-2/323هر( 1559باشا البغداد  )ت ، وهدية العارفين إلسماعيل153

، وترراريخ الترراث العربرري 6/516، ومعجررم المرؤلفين لعمررر كحالرة 8/129هرر( 1592، واألعرمم للزركلرري )ت5/536-535
 ..635-5/633لسزكين المجلد األول جر

 .6/695انظر: البغية ( 6)

، الجزء الثالث. ويذكر بروكلمان أن مذهب ابن جرير وجد من يناصره في 633فؤاد سزكين المجلد األول تاريخ التراث العربي ل( 5)
القرن الرابع الهجر  في شخص المعافي بن زكريا، فألف كتًبا كثيرة في شرحه حتى اشتهر بهذه النسبة، وكان يفخر بهرا، 

-5/536قدير واإلجمل )انظر: تاريخ األدب العربري لبروكلمران ويعد اإلمام الطبر  شيخه الكبير الذ  يكن له الكثير من الت
هر، 523هر أو 525أن ابن جرير لم يكن شيخه المباشر؛ ألن المعافي ولد  1/36(، وقد رجح محقق الجليس الصالح 535

أن ما ذهب  هر فم يمكن أن يكون قد سمع من شيخه شيئا وهو في سن الخامسة أو السابعة. وأرى512واإلمام الطبر  توفى 
: "وقال بعض من شاهدت من شيوخنا" وهو رأ  للطبر  في 5/632إليه صحيح، ولكنني وجدت الجرير  يقول في الجليس 

 (.5/61،  332،  1/356تفسيره، ولعله يقصد به غيره، وهللا أعلم. وقد ذكر الجرير  شيخه في كتابه عدة مرات، )انظر: 

 .626، 3/621م الزاهرة ، والنجو 5/695انظر: إنباه الرواة ( 3)

 .831-3/839انظر: معجم البلدان ( 3)

 .6/695، وبغية الوعاة 11/531انظر: البداية والنهاية ( 2)
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ًرر  الحارن  : مرن هرا ا ه1)لرن كثيرر مررن لممراا للررره الجريررر نخرذ   ًررن ارميمان األخفررش لمرع ن
ًرن  ،ه0) هره013،  نً  محمد يحيع ًن محمد ًن لالد )مه2) هره013األلغر، )م ًرد هللا   نً  الااار  ل

ًر ) في ي ه م ،ه4)هره013حمد الًغ   )مم  .ه3)هر020 نً  لًد هللا إًراهي  ًن محمد األ د ، المعر م 
 تالمذته -4

فا رًم كثيرر ارداب  الربمكن فرا نلر ام العمر  ،  لرذلك  ررن لمير   ثار  مأم ً را لالًمرا الجريرر كران  
ًررررا ًرررر   لرررر الخ ًررررن مارررر ر الًغررررداد  كثيرررر ن،  ر  ا ل رررر ، فلرررار لرررر  بممرررذ  كثيررررر ن، مررر ه : ن   نحمرررد 

،  لًد ال هاب ًن ه3) هره433،  الاا ا نً  الييب لًد هللا ًن ياهر اليًر  الءافعا )مه6) هره442)م
  غيره  كثير. ه8)ما المادبم لما ًن الحان نً  ثعمب الم

 مكانته -5
،  كان  اا، ه9)الا اا فبر  من ال من فا ًاب اليا  فا ال احي  الءر ي  من ًغداد الجرير  لا  

المعرف  نث ع لمي  من بر   ل ، فيا   ل   اًن ال دي   كان لدياًا ل : "ن حد للره فا مذهب نًا  عفر 
 حفظ كبً ،  م، ذلك مبف ن فا لم   كثير ، م يم، ًها، مءار إلي  فيها، م،  هاي  الذكاا  حان الحفظ 

 .ه13) ارل  الخاير فا ال  اًام"
ًرافا ه11)األم الًر ا ا ل  ، فاا : كان نلم  ال را ،  كران ثار "  ا  الخييب الًغداد : " ،  كران محمرد ال

يا  : "إذا ح ر المعافا ح رم العم   كمهرا،  كران يار  : لر  نن ر رًم ن لرع ًثمرث مالر  أللمر  ال را  
ًر  حيران الب حيرد : "كران غ يرر العمر ،  اار، األدب،ه12)ل  ب نن يدف، إلرع المعرافا"  ،   را  ل ر  بمميرذه ن

 .ه10)مءه ر الف   لارًفا ًل  م العم "
 هــمؤلفات -6

                                        
 فقد جمعهم المحقق من ثنايا كتب الطبقات والتراجم. 59-1/53انظر جملة شيوخه في مقدمة الجليس ( 1)

 .6/125، وبغية الوعاة 619انظر: إشارة التعيين ( 6)

 .6/552انظر: تذكرة الحفاظ ( 5)

 .11/153انظر: البداية والنهاية ( 3)

 .699 – 6/698، وشذرات الذهب 13انظر: إشارة التعيين ( 3)

 .1/155انظر: غاية النهاية ( 2)

 .5/683انظر: شذرات الذهب ( 5)

 .5/1212انظر: تذكرة الحفاظ ( 8)

 .5/695انظر: إنباه الرواة ( 9)

 .1/652الفهرست ( 12)

 .15/652تاريخ بغداد ( 11)

نباه الرواة 552انظر: نزهة األلبا ( 16) شارة التعيين 5/695، وا   .539، وا 

 .19/136معجم األدباء ( 15)
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ير   الاررااام  الفار ،  ر   ل مكثًرا الجرير كان    ر  من البأليم، فبعددم ملر فاب  فرا لمر   العًر
ًررن ال رردي    لرر : "إن لرر   يفًررا ،  مررن هررذه الكبررب: ه1) خماررين راررال  فررا الفارر   الكررم   ال حرر   غيررر ذلررك" ا

ًر  الم  را لمرع )المرءد فا الفا ،  ك ًرر ،  كبراب ن   ي ،  ءرح كباب الخفيم لمي باب المحا ر  فا العًر
 .ه2)مذهب اليًر ،  ءرح كباب ال رمع،  كباب الراال  فا  ا  لمر ه،  غيرها

  ل  يً  من مالفاب  إ  كباب  احد،  ه  كباب )ال مي  اللال  الكافا  األ ي  ال ال  الءافاه 

 اي  الدكب ر محمد مراا الخ لا، الدكب ر إحاان لًا  رحمهما هللا بعالع.فا نًرع  ن  اا، ًبح .ه0)
 هــوفات -7

فرا يرر   ا ث رين الثرامن لءررر مرن ذ  الح رر  فرا ال هرر ان ارر   بارعين  ثمثماةرر   الجريررر بر فع  
 .ه4)هر093ا   

                                        
 .1/652انظر: الفهرست ( 1)

 السابق نفسه.( 6)

في رسالة دكتواره،  حقق الجزء األول منه الدكتور محمد مرسي الخولي في كلية اللغة العربية بالقاهرة في قسم األدب والنقد( 5)
، ثرم نشرر الجرزأين األول 239م، وهي في مكتبة الكليرة، بررقم 1953هر/ 1593بإشراف أ.د/ عبد الحسيب طه حميدة سنة 
م، ووافته المنيرة، فنشرر الجرزأين الثالرث والرابرع الردكتور إحسران 1985، 1981والثاني في مكتبة عالم الكتب في بيروت 

لكتب التي ذكرها لنفسه في كتاب الجليس: كتاب البيان الموجز في علوم القرآن المعجز م. ومن ا1985هر 1325عباس في 
[، ورسرالة فري قرراءة: )إنذ هرذان 1/181[، وكتاب في علل القراءات وبيان وجوهها ]الجلريس 6/656، 181،  1/153]

الررد علرى الصرولي فري  [، ورسرالة فري555- 6/556[، ورسالة فري التلبيرة ]599، 589، 6/552لساحران( ]الجليس 
 [.6/512تخطئته لإلمام الطبر  في همز كلمة )التناوش( ]

 .5/695انظر: إنباه الرواة ( 3)
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ا
 ا: كتاب اجلليس الصاحلثاني

    كثيًرامع غير حلر ًفل    نً اب   م  من ف  ن العم    ارداب ل كباً  كثيًرا الجرير ن دع  
ًرال مي   األ ري ، فرإن الكبراب إذا  همن محاان الكم    ر اهر   ممحر    ر ادره، يار   ل ر : " لرد   ارم  

حر   مررا  لرف ا مررن الحكمر   ن رر اع الفاةرد  كرران لماب ير   ال رراظر فير  ًم  لرر   مري  كامرر ،  ن ري  فا رر ، 
 .ه1) لاحب نمين لا  "

ًرررين    ارر  الكبررراب  ًررر   ءرررريم،  يفارررره،  ي ًررردن كررر  م مررر  م هرررا ًحررديث   ماةررر  م مررر ،  كرران ي
ًررار  اليراةررم الباريخيرر   األدًيرر  ءررارًحا األلفرراظ المغ يرر ،  معا ير ،  مررا يارربفاد م رر ، ثرر  يرر رد ًعررد ذلرك األخ

ًالءرعر، آراا العمماا فيها.  كان يذكر ًعض الا ايا ال ح ير  ن  الًمغير  مابءرهدًا لمرع ذلرك كمر    مًيً ا
: " ذكرم في  نل ً  من العم  نبًعبها ءرح ما يبءرعب م هرا  يبلر  ًهرا ًحارب مرا يح رر الجرير يا   

 .ه2)فا الحا  مما يامن مع  المم "
 يخبب  الم م  لاد  ًحكاي  يريف    يعم  لميها كعادب ، ن  ًًيبين من الءعر الحكي    يبدخ   

ًرررررر  كثيررررررً ه0)فيهمرررررا ًالبفارررررير مرررررن العمررررر   المغ يرررررر  كرررررال ح   اللررررررم  الءرررررعر  األدب  المغرررررر ،  ا.   مررررر، كبا
 العر ض،  الًمغ ،  في  مرن ماراة  العمر   الءررلي  كالفار   الحرديث  البفارير  الاررااام الءرعا الكثيرر، 

ًررا لمررع الي رراها ممرا  عمرر    مررن مارراةم  فررا العررر ض: حديثرر  لررن ًحررر  الا،اركبرراب الكامرر   نمررالا ن
، كمررا ًارري الكررم  فررا  ررر ا  ه3)،  كررذلك حديثرر  لررن ًحررر الًارريي  نلاري رر ه4)فيرر الرر افر،  لررن العلررب 

رم،  مرا    حرام فير   مير   ر ر  رد   ،  نءرار ه6)اال حرام  ايرراده،  ظهر ر ااربعمال ،  نن نكثرر الءرعر م اح 
، ه8)،  بحردث لرن الحركر  لمم ر    لبمرا    ن الًيررمه3)إلرع م رعا الم ار   فرا حالر  الرفر، ا امرر  الر  ن

 إلع غير ذلك من المااة  العر  ي .
ًررين ن  ر  الاررااام المخبمفر ،  ي اررب   ًر  ف رراام مخبمير  ًالبفارير،  كران ي  نمرا الاررااام فرا كبا
كرر   ررراا  إلررع لرراحًها؛ فررأ رد الكثيررر م هررا، ًاارًيا الارر   فررا ًع ررها، م مررًم فررا ًع ررها ارخررر، غالًًرا 

 اام،  اص ما يحي  إلع كبً  األخر . لك   ل  يكن يذكر ب  ي  ما يأبا ً  من  را

                                        
 .125 – 1/126الجليس ( 1)

 .1/126الجليس ( 6)

 .1/52انظر: مقدمة المحقق ( 5)

 .52-5/69الجليس ( 3)

 .5/662السابق ( 3)

 .5/193السابق ( 2)

 .5/122السابق ( 5)

 .22-5/39س الجلي( 8)



 -8- 

ََانِ  ِإنَّ  من ذلك: حديث  لن  رراا :   ِر حالبر  لمرع كبراب لر  فرا بخري هرا َهَذاِن َلَساح ، ه1)،  اص
،   د ذكر نن ًع ه  ي ل  نن ال   إذا كان إلراب الكمم  في   ْعٍفُض  ، َضْعٍف  م  : إيراده  راا  

 .ه2)ال لب غير ال لب،  نن الفب  في  يك ن م،
ََا   ي رد الارااام الءاذ ، مث   راا :  راه     ََََاْ     َنَصا ََ ََا  ، ثر  يرذكر مرا فيهرا مرن  ررااام َ اِِ
 .ه0) مع اها
حف  كباً  ًالمااة  ال ح ي   اللرفي   المغ ي ، ف رراه يًاري الار   فيهرا،  يار   آراا العممراا   د  

م، بر يح  ًمااة  الخمم ًين الًلريين  الك فيين،  كثيًرا لمذك ر  فيها من غير بر ي  غالًًا، كما ُل اا
 لًع ها. نحياً ا

ًررار، لمرع ذكررر الارر د فرا كرر  مرر كرران حريًلررا الجريررر هرذا الكبرراب نن  ممرا يميرر    ا ير رده مررن نخ
ًرارفرا   كان هذا ارًًًا ًرذلك فيمرا يرذكره مرن نخ ًررد الرذ  لر  يمبر    ًرا  ،ه4) ارده كبراب )الكامر ه لمم كمرا ا بارد ن

،  م، ذلك فاد نكثر ه3)مً ً ، غير ماب فا  ااً  )األ  اعه؛ أل    عم  نً اًً هره فا كب006ًكر الل لا )م
ًرا لمرا الحارين الكر كًا ه3) هرره021،  لن غيره من العمماا كاًن دريرد )مه6)من ال ا  ل   الجرير  ،  ن

ًرار  )م، ه8)هره023)م ًرين األمرالا العممير  فرا ف مر،  ،ه9) هرره028 نًع ًكر محمد ًن الااا  األ  ًر   كبا
ًر،  مخبمم العم  ، كال ح   اللرم  المغ   غيرها مما يظهر ً ما ما كان يبمب، ً  العمماا فا الارن الرا

 اله ر  من ءم   فا المعرف   م ا لي  فا الثااف .

                                        
 .599 – 598، 6/552انظر:الجليس الصالح ( 1)

 .5/639السابق ( 6)

 .5/536السابق ( 5)

 .1/121الجليس ( 3)

 125-1/126الجليس ( 3)

 .565، 566، 523،  632، 1/656انظر: ( 2)

 .521، 656، 659، 665،  615، 1/623انظر: ( 5)

 526، 629، 623، 631، 631، 651، 1/613انظر: ( 8)

 .563، 651، 655، 613، 1/626انظر: ( 9)
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 راؤه النحويةآ: ث األولــــاملبح
بيار  ا  ،  رني  كان فيها ظاهًرا،   د  ثرر آراا  ح ي  كان ل  فيها اخ الجرير كا م ألًا الفر   

هذه ارراا ال ح ي  فا كباً  )ال مي  اللال ه؛ ف اام مخبمي  ًغيرها من العم  ، كالمغ ،  األدب،  هذا 
ًر  كبرب األمرالا البرا كران )ال مري  اللرال ه  احرًدا م هرا،   رد  معرم مرن هرذه ارراا مرا رنيبر   ممرا ببمير  

 ،  ن دمها ًين يد  الاارئ الكري ،  ها: ديًرا ًالًحث  الدراا 
 جميء )ما( ملال يعقل وجلنس مال يعقل -1

)ماه من الم ل  م المءربرك ،  هرا بار، فرا نلر    رعها لمرا  يعار   حرده،  حر    لر  بعرالع:  
َمح عرْنَدُكْم َيْنَفُد   [، ن : الذ  ل دك  ي فد،   د بك ن لما   يعا  م، العا  ،  ح :96]ال ح   ََ َساَّ

 ِ ْْ ََار ِر  ََا ََ [ فإ ر  يءرم  العا ر   غيرره،  بكر ن أل ر اع مرن يعار ، 1]الحءرر  اللرم  لرلَّهر َمح  ري السَّا
،   د اخبمم ال ح ي ن فا إيم  )ماه ه1) [0]ال ااا  َ حْنكرُحَا َمح َطحبَ َلُكمْ مرنَ النَِّسحءركا ل  بعالع: 
 :لمع من يعا 

بك ن لما   يعا   ل    ما  يعا ، فيا  : " د ذهب     إلرع نن )مراه  إلع ن ها الجرير ب هفذ 
ر ًرر )م  ه،  األلرر  الظراهر اخبلرا  مرن يعمر   مررن يعار   رنو   ه،  نن )مراه لمررا نو برأبا ًمع رع )الرذ ه،  )م 

كثير من ال ح يين كراًن  – نيً ا –،  ذهب إلع هذا ه2)يعا   ل    ما  يعا ،  نن )الذ ه لهما  ميعًا"
 .ه0)،  اًن يعيش  غيره  ال مخءر ارا ،  ال  ا ا، ال

ي، إلع ايً ي   ، ه4) ذهب  مال  آخر ن إلع ن ها بك ن لمن يعا ، ما  يعا ،   اً  اًن نًا الًر
ًرر  ءرري   ًررن الاريالجريررر  اخبراره الي ًررن مالرك  غيررره  د،  ال  را ،  ا ، ااربدل ا لمررع ذلرك ًءرر اهد، ه3)،  ا
َّاَهحََالسَّم ها:   ل  بعالع:  َََمح َس َََنْفٍس  َََمح َطَححَهح     ِْْ ََار َََمح َبَنحَهح  [،    ل  3-3]الءم   ََحءر 

كرع لرن العررب مرن  ر له : ،  ااربدل ا ًمرا ُح ِّ [0]ال اراا  َ حْنكرُحَا َمح َطاحَب َلُكاْم مراَن النَِّساحءر    بعرالع: 
  م       الءالر:، ه6) هللا بعالعهالرلد ًحمده،  ه   ً  الرلد ًحمدهه، ن : )من اً )اًحان ما يا

                                        
 .1/353انظر: التصريح ( 1)

 .5/93الجليس الصالح ( 6)

، والبسريط 2-3/ 3، وشرح ابن يعيش 6/653، واألمالي الشجرية 139، والمفصل 561، والجمل 6/192انظر: األصول ( 5)
 .1/126، وشرح األشموني 1/132، وأوضح المسالك 1/682-688

 .1/688، والبسط 3/668 انظر: الكتاب( 3)

عرابه 153 – 52/155انظر: جامع البيان ( 3) صمح الخلل 3/656، ومعاني القرآن وا  ، والبيران ألبري البركرات 23 – 21، وا 
 .32 -5/33، وشرح الرضى 1/615، وشرح التسهيل 1/652، وشرح الكافية الشافية 6/312

صمح الخلل 1/153انظر: األصول ( 2)  .32-5/33، وشرح الرضى 6/653الشجرية ، واألمالي 23، وا 
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ََ  ٌمَََْ ِمَْالَك فين سَيَقتكلِّ ؟َمح َاك السَيُق ٌمََْمح 
(1)

 

 لن هذه األدل  ًما يما: الجرير   د ن اب الما ع ن لذلك،  م ه   
َّاَهحنما   لر  بعرالع:   َََمح َس َََنْفٍس  َََمح َطَححَهح     ِْْ ََار َََمح َبَنحَهح  ََحءر  [ 3-3]الءرم   ََالسَّ
ه2)هررررا  بارررر يبهاه  حو اةهررررا  ي   إلررررع نن )مرررراه ملرررردري ،  المع ررررع: ) ً الجريررررر فررررذهب 

 نمررررا   لرررر  بعرررررالع: ، 
حْنكرُحَا َمح َطحبَ َلُكمْ مرَن النَِّسحءر َ  [   )ماه للفام من يعا ، ن  ل  ع من يعا ، كأ    ي : 0]ال ااا

ياً  الرلد ًحمردهه فرإن  ا  له : )اًحان ممن لن العرب  ع  كِّ ،  كذلك ما حُ ه0) )ال  ع الييب من ال اااه
 نما الًيم فإن )ماه في   ا ع  لمع لفام  ،ه4)اا  لم  لمًراا ،   )ماه ظرفي  ملدري  –ه ا –)اًحانه 
 .ه3)من يعا 
: نن )مراه   بار، لمرع ذام مرن يعمر  ن  يعار ؛ ليكر ن ه راك فرر  والصحيح مرن هرذين المرذهبين 

ررنو  ًرررين )م  ًرر  مرررن ن رررا  ذلررك   دليررر  لهررر  فررا ءرررعا م ررر ؛  حبمررا  نن بكررر ن )مررراه ًي هررا   ه،  مرررا ااررربد  
 .ك ن )ماه  ا ع  لمع لفام من يعا ملدري ؛ فم بك ن حي ةذ   عم لمع الذام، ن  ب

2-  
م
 جواز إقامة امل

 
 ظ

م
 قام الضمري يف غري التفخيم هر م

 إذا كان بلفظ األول يف ضرورة الشعر.
إذا كرران فرا معررض البفخرري   البعظري ، كا لرر   لظراهر مارا  ال ررمير  ياًارا ن   رر، ان را  ال ح ير 
َرنِي َمح َأْصَححُب [، ن : ما ها،    ل  بعالع: 2-1]الحا    اْلَححقَُّة َمح اْلَححقَُّةبعالع:  َََأْصَححُب اْلَي

َرنِي  .ه6)ن الم مر[، أل   يابفاد من ا ا  الظاهر من البفخي  ما  يابفاد م23]ال ا ع   اْلَي
 ال مه ر نن   ، الظاهر ماا  ال مير فإن ل  يكن الماا  ماا  البه ي   البفخي  فمذهب ايً ي   

 ،  اابدل ا لمع ذلك ًء اهد من الءعر؛ م ها     الءالر:ه3)ي    فا الءعر، ًءري نن يك ن ًمفظ األ  
 َِ َِ يسَُق ال أْى املَ ُِغََّن   شيٌء املَ الفقريانى ََا الغر ص املَ

(1)

 

                                        
، وشررح الجمرل البرن هشرام 1/525، وشررح أبيرات سريبويه 558، والجمرل 1/521من الوافر لزياد األعجم، انظر: الكتاب ( 1)

. و)َجْرم(: اسم قبيلة، و )سويق الَكرم(: الخمر، يريد الشاعر أنهم لم يكونوا يشربون الخمر في الجاهلية وهي لهم حمل 586
 [.1/528لبخلهم. ]انظر: شرح أبيات سيبويه 

 .5/93الجليس ( 6)

 .5/321، والدر المصون 1/193انظر: التعليقة البن النحاس  (5)

 .92 – 5/93، وانظر أيًضا: الجليس 1/195، والتعليقة 1/682انظر: البسيط  (3)

 وهناك شواهد أخرى على ذلك، انظرها في المصادر السابقة.( 3)

 .1/123، وحاشية يس على التصريح 6/698مغني البن فمح انظر: ال( 2)

، وحاشرية يرس علرى التصرريح 1/631، وشرح الرضرى 1/911، والمحصل 32-5/33، والخصائص 1/26انظر: الكتاب ( 5)
. قال ابن فمح: ُفهم من تفسير السيرافي كمم سيبويه أنه إن كران بلفرظ األول جراز فري 582، 1/552، والخزانة 1/123

ن كان بغير لفظه لم يجز ]المغنى الش  [.55 – 5/52، وانظر: شرح السيرافي 6/693عر، وا 
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ه حيث   ، الظاهر،  ه  )المر مه مكران ءاا   : )  نر  الم م ياً  الم م  الشاهد في قوله 
الم رمر،  هرذا  رراة  فرا الءررعر،  الباردير فررا الًيرم: )  نر  المرر م يارًا  ءررااه،  ح ر  ارريً ي : نن 

،  فير   رً  ه2)  را   يردهالمال د من ال مير الًري،  ه  م   د إذا كان الثا ا ًمفظ األ  ، كا لك: ) يد 
 .ه0)ل ده إذا كان بكراره فا  مم   احد ؛ أل   يابغ ا ًع ها لن ًعض؛ فم يكاد ي    إ  فا  ر ر 

 فباراره إلرع ءراا يعرر د  ًع ره  إلرع نن ذلرك   ي ر   ميماًرا؛ ألن ال رمير إذا كران راًيًرا  ذهرب 
 .ه4)إلي ،  هذا معد   فا الظاهر؛ فم يحل  ً  الًري

ًرالمظهر فررا م  ر، الم رمر   يكرر ن إ  فرا الءرعر؛ فررم  الجريررر ا وأمر  فرذهب إلررع نن اابيران 
 ي    نن يحم  لمي  كم  هللا بعالع، فيا  :

َََماح  رااي      فرا الءرعر ....   رد  را  هللا بعرالع:  "  رد نبرع مثر  هرذا كثيرًرا  ِر  ََا ََ ََلرلَّاهر َماح  راي السَّا

ََُع ا َْ ََِإَلى اللَّهر ُت   ِْْ ُْرار ُمَ
ِْْ    [،   ا   ر  ث رااه: 139]آ  لمران   ََار ِر  ََا ََ ََلرلَّهر ُمْلُك السَّا

ََصررُي  [، فحمم      لمع ن    اا لمرع هرذا؛ ألن ااظهرار فير   اا رمار  احرد، 42]ال  ر  ََِإَلى اللَّهر اْل
فرا إلراد  ذكرر المر م ]ن :  لي  األمر لمع ما ذهً  إلي ،  اص ما نبع ااظهار هه ا لبعظي  الال ،  لمرا 

ًررار  المرالرا   ااِّ   الحرضًا ار  الظراهر مررن البخ يرم  ه3)فرا  ر   الءرالر الارراً [ كرار،   ررد ذو لمرع ا لب
َُ ُكلُُّه ا  هللا     ل  فا م  ، آخر:  ََُع ارْم َْ ََِإَلْيهر ُي   ِْْ ََار ِر  ََا ََ [ 120]ه د  ََلرلَّهر َغْيبُ السَّ

 .ه6)لمع نل  الًاب  ظاهره" هر ااًما م مًرافألاد لمع ا ا  الظا
ًررا  الجريرر ومرا ذكرره   ًرا  لا،  ن غيرر م ار ب ذهررب إلير  غيرر  احرد مرن ال حر يين، كال  را ،  ال

ََُع حيث ير ن نن   ل  بعالع:  ه3)الًركام األ ًار  َْ ََِإَلى اللَّهر ُت   ِْْ َََمح  ري ار ِر  ََا ََ ََلرلَّهر َمح  ري السَّ

ُْرا ُمَ
لي ه.لءأ  ، فم  ُيا و  إيااع المظهر م  ، الم مر بفخيًما[ من 139آ  لمران ]   : ) اص

                                                                                                                          
البيت من الخفيف لسوادة بن عد ، أو ألبيه عد  بن زيد، وقيل: ألمية بن أبي الصلت، ورجح البغداد  أنه لعد  بن زيد، ( 1)

، وشرررح 6/2، 1/552لي الشرجرية ، واألمررا5/33، والخصرائص 5/52، 6/668، وشررح السرريرافي 1/26انظرر: الكترراب 
 .1/559، والخزانة 1/256، والمقاصد الشافية للشاطبي6/353، والمغني البن هشام 1/631الرضى 

 .6/695انظر: المغنى البن فمح ( 6)

 .1/582، والخزانة 32 – 5/33، والخصائص 5/53انظر: شرح السيرافي ( 5)

 .1/631الرضى ، وشرح 695، 6/693انظر: المغنى البن فمح ( 3)

 أ  قول الشاعر: ( 3)
 أرى الموت ال ينجو من الموت هاربه  فُمت معدماً أو عش كريًما فإنني

 .615 – 5/616الجليس الصالح ( 2)

عرابه ( 5) ، والبيان ألبي البركات 1/623، وكشف المشكمت للباقولي 166 – 5/161، 332 – 1/333انظر: معاني القرآن وا 
1/25 ،116  ،133 ،559 ،6/33 ،125. 
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ََْن الامين الحمًا، فيا   فا   ل  بعالع:   ممن ذهب إلع هذا نيً ا   َ ٌِ ٌَ َمْعُلََمح اْلَحجُّ َأْشُه

َراَداَي  راي اْلَحاجِّ        ََال   ََ ََال ُ ُساَ ََْ اَو  َََ   ريِهنَّ اْلَحاجَّ َ ار   َ [: "كررر )الحر ه   رًعا 193ًارر  ]ال
 .ه1)"لمظاهر م  ، الم مر بفخيًما

ن لر  يكرن ًمفرظ األ   فرا الءرعر ن   ويرى األخفرش  ن ر  ي ر     ر، الظراهر م  ر، ال رمير،  اص
ََااْن   ،   رد  رد فرا الب  يرر  آيرام باب را لر د الظرراهر لمرع الم رمر، م هرا   لرر  بعرالع:ه2)فرا غيرره َأَ 

ََاةُ  ِْ        َِقَّ َعَلْيهر َكلر رنه مارا  19]ال مرر  اْلَعاَذابر َأَ ََْناَ  ُتْنقراُذ َماْن  راي النَّاح [، ف  ر، الظراهر،  هر  )م 
ُُيِّاَن َلاُه ُسااَُء    ،  م ر    لر  بعرالع: ه0) ال رمير فرا   لر : )ب ارذ مرن فرا ال راره،  الباردير: )ب ارذهه ََاْن  َأَ 

ََِسًنح َ ِِنَّ اللََّه ُيضرلُّ َمْن َيَش ََآُه  ََلرهر َ  نه األ لع     رمير ه  ما ًعدها خًر لر )م  )إن   فر[ 8]فاير  حُءَع
 .ه4) فيها يع د لميها،  المع ع ل ده: )فإن هللا ي م ه

: )نفمرن حر  لمير  كممر  العرذاب كمرن لر  يحر  ما على مرذهب سريبويه فرالخبر محرذوف تقرديرهوأ 
رر رررلميرر ه،  لرر  يحكرر  ًعررر د )م  ، ه3)هما فرررا المفررظ  خرربمم لرررمبهمانه األ لررع مرر، اءرربراكنه الثا يرر  لمررع )م 

 ن ل ه.ن ل  ا ا لمم  كمن ل  ُي ي  ي ِّ  كذلك الخًر محذ م فا اري  الثا ي ،  باديره: )نفمن  ُ 
ارا  ال رمير إذا كران ًمفرظ األ   مالر ر منن إ امر  المظهرر  والذ  يظهر لي من هذه المذاهب: 

، الجريررر مير ،  هرر  المررذهب الررذ  ذهرب إليرر  لمرع الءررعر د ن غيررره،    ي ر   حمرر  كبرراب هللا بعررالع ل
   ياا  فمي  فا الءعر"،   ا  الءايًا: " ل  ُام ِّ   اص ما ي عاإ    ًي ، "  اف  في  ايً ي ، يا   األلم : 

لًيرده  مرا نءرًه ،  ذلرك  فذ حان  ييرد فا م  عين: نحدهما: ًاب )نما العًيد يفا ك  م  ،،  اص ما 
امكران نن يكر ن المع رع: )نمرا العًيرد فأ راذ  لًيرد لظاهر م  ، الم رمر، لمع ن     يبعين في    ، ا

 ذلك لي  فا ك  م  ،، ً  ل   ،م ه  ن  فيه ه....  الثا ا: حيث يالد البه ي   البعظي  ًبكرار األ  
ًررذكر المررذك ر، كمرا ن رر   ررد بررأبا فرا م ا رر، يرر عك  األمررر فيارً  ذكررره  ممرر  ف ررًم لررن  ماالرد كالبمررذذ 

                                        
 – 5/356، 5/82، 151-152، 6/69، 1/581، وقد ذهب إلى هذا أيًضا في عدة مواضع، انظر: 6/565الدر المصون ( 1)

355  ،9/112 ،12/138. 

، والمغنرى البرن فرمح 32 – 5/33، والخصرائص 668 – 6/665، وشرح السيرافي 6/251انظر: معاني القرآن لألخفش ( 6)
 .1/582، والخزانة 1/192، وشرح األشموني 6/353، والمغنى البن هشام 1/631الرضى ، وشرح 695 – 6/693

 .6/251معاني القرآن لألخفش ( 5)

ََار ومثله قوله تعرالى: ( 3) َِْسَن َع ََ َمْن َأ َْ ِر ِإنَّح ال ُنضريُع َأ َرُلَا الصَّحلرَحح َََع [ فجملرة )إنرا ال 52]الكهرف  ِإنَّ الَّذريَن آَمُنَا 
في موضع خبر )إن( األولى، وليس فيها ضمير يعود على اسم )إن(، والتقدير: )إنا ال نضريع أجررهم(، انظرر شررح نضيع( 

 .6/698، والمغنى البن فمح 1/533الجمل البن عصفور 

 .6/698انظر: المغنى البن فمح ( 3)
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لمرررع ال ممررر ،  ماالرررد البكررررار معرررد د ،  ارررباًاح البكررررار؛ فمرررذلك كررران  رررعيًفا،   ءرررك نن الغالرررب ابكرررراره
 .ه1)ًخمم ماالد لدم  فإ ها   ب حلر"

0-  
 
 ( يف خرب )كاد( ضرورةدخول )أن

ًرر لمررع ارًي  حلرر ل ؛ ليرد  لمرع ءررد  الماارًر ، بارر  : )كرادم الءررم    برأبا )كراده لماارًرر  الخ
، لاًرهمرا مررن بمرك الحرا ،  ررا  ه2) كراد العرر   يكرر ن نميررًاه)،   هال عرا  يييررر د : )كرابغيربه،  مرن كممهرر

َُْهْمبعالع:  َُ َيْخَطُف َأْبَصح َْ ًر )ننو 23]الًار   َيَكحُد اْلََ ه.   د اخبمم ال ح ي ن فا [    يابرن خًرها 
 :ذلك، لمع مذهًين

ًرر )ننو    ،،  اًن للف ر: مذهب سيبويه، والمبردالمذهب األول ًرر )كراده  ه ال مه ر ن     ي    ا برران خ
ًر )لاعه لكثر  المااًر ه0) إ  فا ال ر ر  الءعري ،  مثمها: )كربه فإن مع ع   لك: )كراد  ؛، بءًيهًا لهما 

ًررين الرردخ   فيرر   مرنه، كمررانن الررذين حررذف ا )ننو  رر يرد يارر  ه: ) ًرر  ًي رر    ًررر ارب الايررا  حبررع لر  ي ه مررن خ
ًر )كاده)لاعه،   )ي ءكه   : قول الشاعر،  من ذلك ه4) ءًه هما 

َْ  هاااعلي فيَضَت أْن كحدِ النفُس َِااااغ إ ََدراااااة َبااااطْيَْ ََاااْشدا 
(5)

 

 :وقال اآلخر
لى أن ميصححالَر قد كحد من طَِي عفح من بعد مح قد امنحى سٌمْ

 (6)

 

ًرررر حيررث دخمررم )ننو  الءرراهد فررا   لرر : )كررادم الرر ف  نن بفرريضه،   )كرراد نن يملررحاه   ه فررا خ
ًررر م هرا،  دخمررم لميهررا )ننو  ًررر  ه بءرًيًها)كراده لم ررر ر  الءرعري ،  المارربعم  فررا الكرم  نن يب رررد الخ لهررا 

 )لاعه؛ أل ها ماباًم .
ير ه م: "الظراهر فرا كرم  العررب نن يا لر ا: )كرادم بإلى هذا المذهب، فيقول الجرير وقد ذهب  

ًرررر )ننو  ََْن مرْناااهُ   هللا ل   ررر : ه،  ررا  مررن غيرررر نن يرررأب ا  ُِ َيَرَفطَّااا ََا ََ [،   رررا : 93]مرررري   َتَكاااحُد السَّااا

                                        
 .255-1/252المقاصد الشافية للشاطبي ( 1)

 .138/  6، 6/126مجمع األمثال للميداني  هذان مثمن عن العرب انظرهما في:( 6)

، 1/315، والتعليقرة البرن النحراس 5/533، والمغنى البن فرمح 128، والمقرب 5/53، والمقتضب 5/139انظر: الكتاب ( 5)
 .1663 – 5/1663واالرتشاف 

 .129 – 128انظر: المقرب ( 3)

، والمغنرى 5/533، والمغنرى البرن فرمح 1/196ظرر: الجلريس البيت من الخفيف لمحمد بن مناذر أو ألبي زبيد الطرائي، ان( 3)
]وقد َوِهم األستاذ عبد السمم هارون حين  9/538، والخزانة 1/552، وشرح األلفية البن عقيل 1/693، والمساعد 2/386

نما هو من الخفيف[  جعل البيت في فهارسه من المنسرح، وا 

، 6/322، واإلنصراف 1/196، والجلريس 5/53، والمقتضرب 5/122تراب ، والك156من الرجز لرؤبة في ملحقات ديوانه ( 2)
، وتخلريص الشرواهد 5/533، والمغنرى البرن فرمح 128، والمقررب 21، والضرائر البن عصرفور 5/161وشرح ابن يعيش 

 . و )يمصح(: يذهب وينقطع.569
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َََمح َكحُدَا َيْفَعُلََن [ فا  ظراةر 19]ال ن  َكحُدَا َيُكَُنََن َعَلْيهر لرًََدا[،   ا : 31]الًار  َ َذَبُحََهح 
 كثير ،   د با   العرب: )كاد نن يفع ه، كما  ا  الءالر:

َْ  عليه ن تفيَضأ كحدِ النفُس ََِث إ  ََدرطة َُبْيَْ ََْشَى 

 ه1) "فكأ   ندخمها فا ًاب )لاعه

ًرر ن ر   ه2)،  غيرره : مذهب ابن الحاجب، وابن مالك، وابن هشرامالمذهب الثاني ًرر )كراده  ي ر   ا برران خ
ًرن هءررا : ًررر )كراده )ننه،  نن ذلرك  ميرر ،  لري   ررر ر ، يارر   ا ،  ه،   )كررربه مررن )ننو "الغالرب ب رررد خ

مرا ا بر را ًهمرا" " ذلرك ياررب مرن الءرر ع فررا  ، ذلرك أل همرا يررد ن لمرع ءرد  ماارًر  الفعر   مدا مبرر  ،ه0) ًر
ًرر )ننو  ًرر )ننو ه غالًًراالفع   األخذ في ، فم  ي ااب خًرهمرا نن يابررن  ، ه4)إلرع نلرمهما" ه  ظرًرا،  يار  ا برا ر  

العلرر حبرع كررادم  نن نلررما   مرا كردمُ ًحرديث لمرر ر را هللا ل رر : )وابررن هشررام  ،واسرتدل ابررن مالرك
ًار   ن ر  ر را هللا ل ر : )فمرا كرد ا نن  لر   لمع ذلك نيً را ابن مالك،  اابد  ه3) الءم  نن بغربه

، كما ا بم، ال  هان فا   لر  لرمع هللا لمير   ارم : )كراد الحارد يغمرب الاردر،  كراد الفارر ه6) إلع م ا ل اه
 األنبررار ه ، كمررا ذكررر الاري يا فررا ال رام، اللررغير،  لرذلك رد  ،  هرذا الحررديث  رعيمه3) هن يكر ن كفررًران

،  لرةن ه8)ًأ   من كم  الرا  ،   من كمم  لمي  الام ؛ أل   لم ام هللا لمي  نفلر  مرن  ير  ًال راد
فررإن األحاديرث األخرر  لرحيح   ءرك فررا ثً بهرا،    ي ر   اليعرن فيهرا؛  لهررذا  كراد هرذا الحرديث  رعيًفا

 هذا المذهب ه  اللحي .فإ  ا نر  نن 

                                        
 .195-196/  1الجليس ( 1)

، 596 – 1/591، وشرح التسهيل 39، والتسهيل 126-98وضيح ، وشواهد الت96-6/91انظر: اإليضاح البن الحاجب ( 6)
، 1/693، والمسراعد 1663 – 5/1663، وانظرر: االرتشراف 569، أو تخلريص الشرواهد 1/333وشرح الكافيرة الشرافية 

 .5/1621، وتمهيد القواعد 6/1231، والنجم الثاقب 1/533وشفاء العليل 

 .569تخليص الشواهد ( 5)

 .653، وسيبويه والضرورة الشعرية 1/621، وشرح األشموني 1/292انظر: التصريح ( 3)

( ]فتح البار  933[، وفي كتاب صمة الخوف حديث )6/133(، ]فتح البار  231أخرجه البخار  في كتاب األذان حديث )( 3)
6/325.] 

 [.6/392( ]فتح البار  1213أخرجه البخار  في كتاب االستسقاء حديث )( 2)

 .5/53يم في الحلية، وهو حديث ضعيف، انظره في السراج المنير شرح الجامع الصغير رواه أبو نع( 5)

 .6/325اإلنصاف ( 8)
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 على أن اآلية من باب التنازع
،   رد ه1) [94]األ عرا   َلَقْد َتَقطََّع َبْياَنُكمْ : قرأ نافع والكسائي وحفص بالنصب في قوله تعالى

 ذكر العمماا فا ب  ي  هذه الاراا  لد  ن   :
ن   ظرم لمفعر  )باير،ه،  الفالر  اار  م لر   محرذ م، بارديره: مذهب الكوفيين : ه األولالوج

)لاد باي، ما ًي ك ه، فر )ماه اا  م ل  ،   )ًينه لم ،  حرذف ا الم لر  ،  هر  )مراه،  ًايرم اللرم ، 
لاد باي، ما ًي ك ،  يءهد لهذا ال     راا  لًد هللا ًن ماع د: ه2) ها )ًي ك ه

 .ه0)
ال ح ير ن هررذا االرراب؛ ألن اللررم   الم لر   اارر   احرد،  محررا  نن يحرذم لرردر ا ارر ،  رد 

 :الجرير ، يا   ه4) يًاع آخر ا ا 
ًررًعض  ممررر  ا ارر  د ن ًا يهرررا، كالرردا  مررن ) يرررده، لي  هررذا كاللرررف   " كررأن الررذاهب إليررر  نبررع 

 .ه3) فاها" الااةم  ماا  الم ل م؛ ألن ك   احد من الم ل م  اللف  كمم  بام  فا
: ن   ظرم لمفع  )باير،ه،  الفالر  محرذ م يعر د لمرع )ا بلرا ه الرذ  يرد  لمير  الوجه الثاني

  ل : )ءركااه؛ فإن الءرك  بءعر ًا بلا ،  بادير الكم : )باير، ال لر  ًير ك ه،   ير : المع رع: )لارد 
 .ه6)باي، األمر ن  الاًب ًي ك ه،  المع ع فا ذلك  ريب

ًرررا،  غيرررره    ررر اخبررار هرررذا ال   ًررر  لمرررا الفارارررا،  مكررا،  الارررمين الحم ًرررُن خال يرر ،  ن ؛ ألن ه3)ا
 )ال ل  ن  األمر   ح هماه ليام مما بحبا  إلع لم ، فمي  في  من ا لبراض ما فا ال    األ  .

الملدر المأخ ذ من )باي،ه فالًم، لمع إا اد الفع  إلع ملدره ًهذا البأ ير ،  الزمخشر   در 
 ، إلع نن الفال  ه9)،  ذهب الًا  لا  نً  الًركام األ ًار   غيرهماه8) الباي، ًي ك هن : )  ، 

                                        
، والرفع على أنه فاعل للفعل )تقطع(، والبين هنا بمعنرى 6/631، والنشر 625، انظر: السبعة بينكموقرأ الباقون برفع ( 1)

 .1522، والتحرير والتنوير 1/633الوصل، وهو من األضداد، انظر: التبيان للعكبر  
 .3/31، والدر المصون 626، وحجة القراءات 6/53، والجليس 1/533انظر: معاني القرآن للفراء ( 6)
 .3/31، والدر 621انظر: حجة القراءات ( 5)
 .1/556، والبيان 332-1/333انظر: كشف المشكمت ( 3)
 .6/53الجليس ( 3)
، والتبيران 626، وحجرة القرراءات 1/626، والمشركل لمكري 1/133لحجرة البرن خالويره ، وا6/655انظر: معراني الزجراج ( 2)

 .5/32، وتفسير القرطبي 1/633
، والردر 1/633، والتبيران للعكبرر  1/626، والمشكل لمكي 5/522، والحجة للفارسي 1/133انظر: الحجة البن خالويه ( 5)

 .6/625، وفتح القدير 3/38المصون 
 .1522، والتحرير والتنوير 3/31، والدر المصون 1/156، وتفسير البيضاو  1/529انظر: الكشاف ( 8)
 .1/156، وتفسير البيضاو  1/556، والبيان لألنبار  1/333كشف المشكمت ( 9)
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 .ه1)محذ م،   )ًي ك ه لف  ن يمم ماا  الم ل م،  البادير: )باي،  ل  ًي ك ه ن  )ءاا ًي ك ه
: نن )ًي ك ه م ل ب لمع الظرم،   الً  )باي،ه،  اري  من ًاب الب ا ع،  ذلك الوجه الثالث

َُااَنَ ن )باير،ه،  ) رر ه يب  هران لمررع   لرر : ن ًرر  فرالًم.   ررد اخبررار َمااح ُكْنااُرْم َتْمُع ، كرر  م همرا ييم
ًر ،  هر   الجرير  هذا ال   ،  هما مما ا فرد ً ، فيا  : " فا هذا ل د      آخر ل  نر نحرًدا  ًمرا نبرع 

أ ر   را : )الررذ  ك رب  ب لمرر ن نن يكر ن بأ ير  الكررم : )لارد باير، مررا ك رب  ب لمرر ن ًير ك    ر  لرر ك ه، ك
 .ه2) باي، ًي ك ، فم  ي بظ  لك   يلم  ً  نمرك ه"

الااً  يظهر ل ا ن   ير  ن   من ًاب إلما  األ  ، فالفع  )باي،ه ه  الراف،  الجرير ومن قول 
 .ه0)لا ل : )ما ك ب  ب لم نه،  فا الفع  )  ه  ميره فالمًِّ  ً 

 ه،  هرر  فرا محرر  رفرر،،  اص مرا ًاررع لمررع حالر  م لرر ًًا لكثررر  : نن الفالرر  هر  )ًيرر كالوجرره الرابررع
 .ه3ه)4)اابعمال  ظرًفا م ل ًًا،  مع اه مع ع المرف ع،  ه  مذهب األخفش

 الرذ  يظهرر لرا ًعرد إيرراد هرذه األ  ر ، نن نحار ها هر  نن )ًير ك ه ظررم،  الفالر  محرذ م يرد  
 لمي  ايا  الكم ،  باديره، )باي، ال ل  ًي ك ه.

                                        
 .1522، والتحرير والتنوير 3/39، والدر المصون 1/633انظر: التبيان ( 1)
 .53-6/53الجليس ( 6)
 .31-3/32انظر: الدر المصون ( 5)
، والدر المصون 5/32، وتفسير القرطبي 1/633، والتبيان 1/626، والمشكل لمكي 521 – 5/522انظر: الحجة للفارسي ( 3)

 .6/625، وفتح القدير 3/38-39
مثل(، وهو صفة لر )حق( (، فُبني )ِإنَُّه َلَحقٌّ مرْثَل َمح َأنَُّكْم َتْنطرُقََنوقيل: إنه مبني إلضافته إلى غير متمكن، كقوله تعالى: )( 3)

 .32-3/39، والدر المصون 521 – 5/522المرفوع، وذلك إلضافته إلى غير متمكن، انظر: الحجة 
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ًرن كثيرر  الكاراةا ياررن ن ) يًعراه ًفرب  اليراا  ،  هرا  مر، ) يعر ه، ه1) ها  راا  ال مهر ر غيرر ا
م ه ًمع ع )مفع ل ه  امم إلع ًمع ع: ال  ا من الءعا، امع  يع ؛ أل   يابي، من ُك  ٍّ غالًًا؛ فها )فِّعو 

،   ) يًعاه مفع   ثان لمفع  )نغءيمه،   )من المي ه لف  لر ) يًعاه،  نما   ل : )مظمًماه ففا ه2)ا امي 
 إلراًها   هان:

 ، فيا  :الجرير أبو الفرج : نن يك ن حاً  من )المي ه،   د ذهب إلع هذا الوجه األول 
 ررراا  مررن  ررررن ) يًعرراه ًالبحريررك: نن  لرررً  )مظمًمرراه لمرررع  " اللرر اب ل ررد ا مرررن الارر   فررا   ررر  

الحرا ،  المع ررع: )مررن الميرر  فررا حررا  إظممرر ه، ن : ءررد  ظممبرر ،  الك فيرر ن مررن ال حرر يين يا لرر ن: هرر  
 .ه0) م ل ب لمع  ي، ال كر  من المعرف ،   المع ع: )من المي  المظم ه"

ًررر ، وهررذا المررذهب  ًرررن  هرر  مررذهب ال مهرر ر كررأًا  عفررر الي ًررار ،  ا  مكررا،  ال مخءررر ،  األ 
 .ه4)   م  ،  افاه  العكًر ،  الًي ا  ،  الاريًا،  الء كا ا

: )كأ مرا نغءرع   ر  كر  إ اران مر ه   يعر  مرن المير ه، ثر  ُ مر، ومعنى الكمم على هذا اإلعرراب 
لعام  فرا الحرا : ،  اه3)ذلك؛ ألن ال   ه  م،، فالمع ع: )نغءيم    هه   يعًا من المي  فا حا  ظممب 

)نغءيمه؛ أل   العام  فا ) يًعاه،  ه  الم لر م ًال رار  الم رر ر،  العامر  فرا الم لر م لامر  فرا 
 .ه6) اللف ،  ي    نن يك ن العام  في  مع ع الفع  فا   ل : )من المي ه

ًرن    مر ،  غالوجه الثاني  ًرار ،  ا ؛ ه3)يرره : نن يك ن )مظمًمراه لرف  لرر ) يًعراه،  رده مكرع،  األ 
 أل   كان ي ب نن ياا : )مظمم ه ًالبأ يث.

ًرأن ) يًعراه  راام مرذكر ؛ أل هرا فرا مع رع )الكثيرره،  هر  مرذكروأجيب عرن هرذا  ، فهر  كار   ه1): 
 الءالر:

                                        
، والقْطع: طائفة من الليل، أو 161، والتيسير 563وأما قراءة ابن كثير والكسائي فهي بسكون الطاء فيها، انظر: السبعة ( 1)

القراءة يجوز أن تكون نعتاً لر )قطًعا( علرى سربيل المبالغرة، أو تكرون حرااًل مرن  اسم لما قطع فسقط، و )مظلما( على هذه
)الليل(، أو من الضمير المستتر في الجار لوقوعه صفة، أو من )قطًعا( لتخصصه بالوصف الذ  بعده، وهو )من الليل(، 

 .2/185، والدر المصون 8/699بي ، وتفسير القرط6/65، والتبيان 1/311، والبيان ألبي البركات 1/318انظر: الكشاف 
 .1921انظر: التحرير والتنوير ( 6)
 .1/639الجليس ( 5)
، والتبيان 1/552، وحجة القراءات 1/311، والبيان 1/318، والكشاف 1/559،والمشكل لمكي 2/333انظر: جامع البيان ( 3)

 .6/253، وفتح القدير 8/699، وتفسير القرطبي 1/193، وتفسير البيضاو  6/65
 .1/552، وحجة القراءات 2/333انظر: جامع البيان ( 3)
 .1/193، وتفسير البيضاو  1/318انظر: الكشاف ( 2)
 .1/151، وتفسير البغو  1/552، وحجة القراءات 1/311، والبيان 1/559المشكل لمكي ( 5)
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ِّْبعيِّ ِحََه َِْى من ال َْ هي أ َالعني بحإلمثدر احلحْيِّ مكحَُي  إ
(2)

 

ًرر لرن )اوالشاهد فيره  لعينه، هرا ما ثر  لم رر ر ،  الرذ  ار    ذلرك : برذكير )مكحر  ه مر، ن ر  خ
 نن )العينه ًمع ع )الي رومه،  ه  مذكر.

،    ي    حم  كم  هللا بعالع لمي ؛ ه0)هذا ال   ؛ لما في  من البعام الذ    يخفا السمين رد       
ب  فرا الملرادر إذ   يك ن إ  فا ال ر ر  الءعري ،  مما يد  لمع  عم هذا الا   نيً ا ن   م، ءهر 

الجمهررور فإ ر  لر  ي ارب إلرع  اةر  معرين،  هرر  دلير  لمرع  رعف ؛  لهرذا فرإن اللررحي  هر  مرا ذهرب إلير  
 ن ها بعرب حاً . الجرير  اخباره 

 هل تأتي )أو( مبعىن )الواو(؟ -6
باربعم  )ن ه لمد لرر  لمررع نحررد الءرريةين ن  األءررياا،  هرا ب رررُد فررا كممهرر  لمعرران مبعرردد ، م هررا: 

 ،   د اخبمم ال ح ي ن فا م اا )ن ه ًمع ع ال ا ، لمع مذهًين:ه4)ك،  البخيير،  ااًاح الء
نن )ن ه بأبا ًمع ع ال ا ،  ه  المءه ر مرن : مذهب األخفش، وقطرب، والجرمى المذهب األول

 .ه6)،   افاه  األ هر   نً  لًيد   اًن مالكه3)ن  ا  الك فيين كاًن األ ًار   اًن اعدان
: "فررادل ا مثر  هررذا فرا م ا رر، مررن الجريررر يقررول ل ا لمررع ذلرك ًءرر اهد مرن ال ثررر  الرر ظ ،  ااربد

ًْا   الارآن كثير ، كا ل  بعرالع:  ََْقَد َناح َََثِل الَّاذري اْساَر َْ َكَصايٍِّب مراَن   [ ثر   را : 13]الًارر   َمَثُلُهْم َك َأ

ََحءر َْ [،  كا ل : 19]الًار   السَّ َْةر َأ ًََةَ ِهَي َكحْلحرَجح َْْسْلَنحُه [،    ل  بعالع: 34]الًار   َأَشدُّ َقْس َََأ

َْ َيِميُدََن ًْا  [،    ل  بعالع: 143]اللافام  ِإَلى مرحَئةر َأْلٍف َأ َْ َكُفاَ ًَاح َأ ]اا اران  ََال ُتطرْع مرْنُهْم آثر
 ".ه3) [24

                                                                                                                          
 .6/65انظر: التبيان ( 1)
، و 12/18، وشررح ابرن يعريش 1/638، والجلريس 6/32الكتراب ، و 33البيرت مرن البسريط لطفيرل الغنرو ، انظرر: ديوانره ( 6)

 )الربعي(: ما نتج في الربيع، و )الحار ( المنسوب إلى )الحيرة( على غير قياس.
 .2/188الدر المصون ( 5)
 .525 – 5/526، وشرح التسهيل 51 – 5/52انظر: أمالي ابن الشجر  ( 3)
يضاح الوقرف البرن األنبرار  ، و 185 – 1/183انظر: معاني القرآن لألخفش ( 3) عرراب القررآن للنحراس 1/336ا  ، 1/393، وا 

، 3/58، 312 – 1/323، والمغنررى 652، والجنرري الررداني 3/598، وشرررح الرضررى 6/358، واإلنصرراف 118واألزهيررة 
ن وابن سعدا .35-33، وانظر: ابن سعدان الكوفي وآراؤه 12/638، والخزانة 5/125، وشرح األشموني 6/339والمساعد 

هر، وتوفى يوم عرفة 121هو أبو جعفر محمد بن سعدان النحو  الكوفي المقرئ الضرير، أحد أعمم مدرسة الكوفة، ولد سنة 
نباه الرواة \165هر، انظر: نزهة األلباء 651سنة   .5/132، وا 

، وشررح التسرهيل 1665 – 5/1666، وشرح الكافية الشافية 6/182، ومجاز القرآن 238-13/235انظر: تهذيب اللغة ( 2)
 .626، وجواهر األدب لإلربلي 5/523

 .3/153الجليس الصالح ( 5)
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ََ: ومنه قوله تعالى َِ ََح ِإال َمح  َّْمَنح َعَلْيِهْم ُشُحََمُه َْ َمح اْخَرَلَط َِ ََاَيح َأ َِ اْلَح ََح َأ ُُْه َلْ  ُظُهَ

م  لمرع )الءرح  ه ن  )الظهر ره"146]األ عا   برَعْظٍم ما: ) ها ًمع ع ال ا ه ا اا ُليِّ ، ه1) [ يا   ااًر
ًرا ن   ه2)ابن مالك من نحان الء اهد لمع ذلك ل د  ، فمرا لميرك إ      ل  لرمع هللا لمير   ارم : )اارُكنو

ي    د ِّ  .  من ذلك :     حميد ًن ث ر:ه0) ن  ءهيده لِّ
َِه أَ سح ِع  قَم إَا مسعَا الصَيخ ْأيرهم مح بني ُمْلجِم ُمْه

(4)

 

 ومنه قول الشاعر:
َُدُّ شيئااااا لَ كحن الَك َِ  ًحاااااحء َي  بكيُ  على ُبَجرٍي أَ عفح

َْ مضيح مجيًعح حَااالشَنهَح بشجَ َاشري  على املَأين إ
(5) 

 .ه6)مع ً ير  لفا ه،  اابدل ا لمع هذا ًا ل : )لمع المرنينه، فأًد  اث ين من اث ين: )لالمعنى

؛ ألن األلر  فررا ه3))ن ه   بكر ن ًمع رع الر ا  : مرذهب جمهررور البصرريين أنالمذذهب الثذاني  
ًرين الءريةين،  األلر  فرا كر  حرررم ن   )ن ه نن بكر ن ألحرد الءريةين، ًخرمم الر ا  البرا مع اهرا ال مر، 

 لع لمع ما   ، ل ،    يد  لمع مع ع حرم آخر.يد  إ
،  رد  مررا ذهرب إلير  الك فيرر ن، فيار  :  اص مررا ن  ر، الررذين الجريررر أبررو الفررج  اخبرار هرذا المررذهب  

 لم ا نن )ن ه بك ن ًمع ع )ال ا ه فيما ذهً ا إلي  من خمم الايا  الممي  ًين األلفاظ المخبمف  المعا ا 
ن باارًرررم فررر هرررا، فخميررر ا ًع رررها فررا نلررر لها  اص ا ًعرررض    ههرررا:   ررر ُده  نلفاظًرررا اءررربًهم لمررريه  لبااًر

ًرر  كر   ر ع م هرا،  يبًي ر ا ن  رر   ررم ا بميي هرا  يافر ا لمرع مرا يخرب   ًرًعض،  لر  ي عمر ا ال ظرر فيهرا فيحل ِّ
ًرن    بااًرها  لم  اءبراكها  برداخمها،  ذلرك كار له : )ا مر  فرا الار   ن  المار ده،   ) رال ِّ الحارن  ن  ا

يب  الريب ن  الع به.  ايرينه،  )خالي الفاهاا  ن  ال ح يينه،   )ُك ِّ المح   ن  الءح   البمر ن  الً 

                                        
 .626انظر: جواهر األدب ( 1)

 .115، وشواهد التوضيح 5/523انظر: شرح التسهيل ( 6)

 (،وهو فيه بلفظ )اسكن أحد(.5282رواه البخار  في صحيحه في فضائل أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم، حديث )( 5)

، وينسب إلى عمرو بن معد  كرب، انظر: الكشاف 523البيت من الكامل لحميد بن ثور، وذكره محققه في المنسوب إليه ص (3)
، وشرررح 5/395، والتصرريح 626، وجررواهر األدب 5/523، وشرررح التسرهيل 5/1666، وشررح الكافيررة الشرافية 3/132

 .6/31، وشرح أبيات المغني 5/86األشموني 

، 682، واألضرداد البرن األنبرار  1/182، ومعراني القررآن لألخفرش 163لوافر لمتمم بن نرويرة، انظرر: ديوانره البيتان من ا( 3)
 .5/52، وأمالي ابن الشجر  166، واألزهية 3/153والجليس الصالح 

ابرن  ، وأمرالي312-1/323. وهناك شواهد أخرى، انظرها في: المغنى 5/52، وأمالي بن الشجر  3/152انظر: الجليس ( 2)
 .5/523، وشرح التسهيل 58-5/55الشجر  

عراب القرآن للنحاس 32-6/33، واألصول 5/523، والمقتضب 5/183انظر: الكتاب ( 5) ، 59، ومعاني الحروف  1/393، وا 
 .55، ورصف المباني 381 – 6/382، واإلنصاف 5/58، وأمالي ابن الشجر  6/321والخصائص 
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ظور ال م، ًي هما؛   هذا ًاب يامع ًاب ااًاح ،  لي  من ًاب الءك،  بخير نحد المذك رين  ح 
ًر ا لرن   ر  اللر اب فمما ل  ُيحوكم ا معا ا هذا ال  ع لمع حايابها  نغفمر ا ممحظر  بفلريمها  بمي ي هرا ذه

 .ه1)فيها"
من هذين المذهًين ن   ي    نن بك ن )ن ه ًمع ع )الر ا ه،  ذلرك للدلر  الكثيرر   والذ  يظهر لي
ًر     يخمر  ًع رر  مرن بكمرم  ا ر ؛ فرإن د لر  )ن ه لمرع المع ررع  ه2) غيرره الجريرر الاراًا ،  ألن مرا رد 

،،  ًخالرر  مر،   ر د الارراةن البرا برد  لمرع ذلرك،  لمررا الرذ    ر، لر    يم ر، د لبر  لمرع ميمر  ال مر
كثر اابعما  )ن ه فا ااًاح  البا مع اها   ا  ال م،،  ا  اابعمالها ًمع ع ال ا .   د  راام الءر اهد 

 لمع ذلك كثير  مابفي   فا كم  العرب، كما اً .
 العطف على الضمري املرفوع بدون فصل أو توكيد -7

  ي    العيم لمع ال مير المرف ع إ  ًعد بأكيد هذا ال مير ن     د  إلع ن   الجرير ذهب 
ًرين المعير م لمير   المعيرر م،  ن ر    يكر ن غيرر ماكرد إ  فررا  رر ر  الءرعر؛ فيار   فرا  رر    فالر  

 الفر د :
ٍَ َاملَء يف ْتَة السُّلا  اطحن أعَى مح دام ُيْدعى أمرًيا  قل لَنْص

ًَااااَاسرَى َالََحيُ عحد بصي  هاااااانحْة عاااااااا َِا ُال  اإلم
(3)

 

ًرال ا ،  رفرر، )الر را ه ليفًررا لمرع ال ررمير الرذ  فررا "هكررذا هررو فرري كتررابي : ) اارب    الر ررا ه 
)اارررب  ه،  الفلررري  مرررن كرررم  العررررب فرررا مثررر  هرررذا نن ياكرررد ه ثررر  يعيفررر ا لميررر ، فيا لررر ا: )فاارررب   هررر  

ه ًمع ع )م، الر ا ه، كان حاً ا،  الر ا ه،   د  اا فا الءعر غير ماكد....  ل   ي : )فااب    الر ا  
 .ه4) هذا من الًاب الذ  يامع ًاب المفع   مع "

                                        
 .3/152الجليس الصالح ( 1)

جرير  يخرج هذه الشواهد على أن )أو( فيها لإلباحة، وفي هذه الشواهد وفي غيرها تخريجات أخرى، معاني القرآن للزجاج وال( 6)
 .383- 6/358، واإلنصاف 58-5/55، وأمالي ابن الشجر  6/656

، ونهاية 52والمحاضرة  ، والتمثيل1/535، وبهجة المجالس البن عبد البر 96البيتان من الخفيف، للفرزدق، انظر: ديوانه ( 5)
 .5/55األرب 

 .23-6/25الجليس الصالح ( 3)
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ًررد،  ال ر را ا،  غيرره  الجرير  ما اخباره  .  احب ر ا لمرع ه1)ه  مذهب الًلريين  اريً ي   الم
َْبَُّكذلك ًء اهد من الارآن الكري ، كا لر  بعرالع:  ََ ََْهْب َأْنَ   [،    لر  بعرالع: 24]الماةرد   َ َقاحترر  َ ح

ََُك اْلَجنََّة َْ َُ ََ َََقَريُلُه[،    ل  بعالع: 03]الًار   اْسُكنْ َأْنَ    ََ ََاُكْم ُه [، إلع 23]األلرام  ِإنَُّه َي
ًرأن ال ررمير المرفرر ع المبلرر  فررا حكرر  ال رر ا مررن  غيرر ذلررك مررن الءرر اهد الكثيررر ،  اارربدل ا لمررذهًه  هررذا 

ًدلي  نن الفع  ياك ن آخره إذا ابل  ً ؛  لذلك امب ، العيم لمي ؛ لةم ياد  إلع العيم لمع  الفع ،
 .ه2)  ا الكمم ، فإذا نكد    

في    ل ده  العيم لمع ال مير المرف ع المبل  فا  ه0)وأما الكوفيون، واألنبار ، وابن مالك
ًرر ر ده فررا كبررراب هللا اخبيررار الكررم  مررن غيررر بأكيرررد    يرر  ، فبارر  : ) مررم   يررد   ه.  البمرررد ا لمررع ذلررك 

ََ براح  بعالع،  فا الحديث الءريم،  فا كم  العرب،  من ذلك   ل  بعرالع:  ََُها ََى  ٍَّة َ حْسَر ُ ِق ُرََُ مر

[ فعيررم )هر ه لمررع ال ررمير المرفر ع الماررببر فررا )اارب  ه،  المع ررع: )فااررب   3-6]الرر     ارْعَلااى
 .ه4) معه ًري   محمد ًاألف  األل

،   ر   لمرع ر را هللا ه3) : ) ك م   ار  لا من األ لارهومنه أيضًا قول عمر رضي هللا عنه
ًر  ًكرر  لمرر،  ًر  ًكرر  لمرر،  فعمرُم  ن ل  : )ك م نام، را   هللا لمع هللا لمي   ام  يار  : ك رم  ن

ًالرف، ليًفا لمع  ه3).  حكع ايً ي  لن العرب: )مررم ًر   ا اا  العد هه6)  ا يمام  نً  ًكر  لمره
ال ررمير الماررببر فررا )ارر ااه؛ أل رر  مررا   ًمءرررب ، ن : )ماررب ٍّ هرر   العررد ه،  لرري  ًي همررا فلرر .  مرررن 

  ر ده فا الءعر      رير:

                                        
، 358-6/353، واإلنصراف 6/935والمقتصرد  59-6/58، واألصرول 659، 5/612، والمقتضب 6/559انظر: الكتاب ( 1)

  ، وشرح الكافية الشافية1/636، وشرح ابن عصفور 55-5/52وشرح ابن يعيش  331-6/332، والمتبع 1/351واللباب 
، واالرتشرررراف 1/533، والبسررريط 553-6/555، وشرررررح الرضرررى 553-5/555، وشررررح التسرررهيل 1633 – 5/1633
 .5/115، واألشموني 189-5/188، والهمع 6/329، والمساعد 5/592، وأوضح المسالك 3/6215

 .1/351انظر: اللباب ( 6)

-5/1633، وشررح الكافيرة الشرافية 358-6/353، واإلنصراف 153، ومجرالس ثعلرب 5/93انظر: معاني القررآن الفرراء ( 5)
، وأما مذهب ابن مالك في األلفية 616، وشرح ابن الناظم 113-116، وشواهد التوضيح 5/556، وشرح التسهيل 1633

 فهو موافق لمذهب البصريين.

 .5/93انظر: معاني القرآن للفراء ( 3)

 (.6328ديث )أخرجه اإلمام البخار  في صحيحه، كتاب المظالم والغصب، ح( 3)

 (.5255أخرجه البخار  في صحيحه، كتاب فضائل أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم حديث )( 2)

 .6/51الكتاب ( 5)
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ه لينحالاااان َأٌب لااااامحمل يك ََْح ارخيطلُ من سفحهةر ْأيره
(1)

 

 ب المبلر ، كمرا  اار ه ليرم ال رمير المرفر ع المبلر  لمرع ال رمير الم لروقد قاس هؤالء 
،  رد  الًلري ن هذا الذ  احب  ً  الك في ن، ف عمر ا الر ا  فرا آير  الر    لمحرا    لمعيرم، ه2)لمع الًد 

ًرالمع ع،  نمرا مرا حكراه اريً ي  فهر  مرن الءراذ الرذ    ياخرذ   نما الحديثان فم ح   فيهما؛ أل هما مر يران 
 .ه0)  بحم  لمع ال ر ر ً ،    ياا  لمي ،  كذلك الء اهد الءعري

ًررين ال رمير المرفرر ع المبلرر ،  الم لرر ب المبلرر  فر ًررا؛ ألن  –نيً ررا  –ورد البصررريون  ًررأن 
ال ررمير الم لرر ب لمررع  يرر  ا  فلررا ؛ لك  رر  ف ررم ، ًخررمم المرفرر ع فإ رر  مبلرر  لفظًررا  مع ررع،  نمررا 

ًرد ًرد  فرإن الثرا ا فرا العيرم غيرر األ   غالًًرا، ًخرمم ال  ؛ فرإن الثرا ا فيهمرا هرر  األ   الايرا  لمرع ال
 .ه4)غالًاً 

، فرررإن الءررر اهد لرررريح  فرررا  ررر ا  مرررا م عرررر  وأرى أن هرررذا مرررنهم تعسرررف وتكلرررف ال داعررري لررره
ًرين العرايم  المعيرر م،  لرةن كران الكثيرر فررا الكرم  ن  يعيرم لمررع  الجريررر البصرريون و  د ن فلر  

ي همرا، فرإن هرذا   يم ر، نن يرأبا فررا ال رمير المرفر ع إ  ًعرد ب كيرده ً رمير م فلر  ن  ًءرراا يفلر  ً
ا خبيررار مررن غيررر بأكيرررد ن  فلرر ،   ررد  رراا ذلرررك لررن العرررب.  ادلرراا  لررررها لمررع ال ررر ر  فيرر  غيرررر 

  اة ؛ أل ها دل   ًم دلي .
 جواز حذف همزة الستفهام لدللة )أم( عليها -8

من ال ر رام الءعري ،  سيبويه  ي    حذم هم   ا ابفها  إذا ل  يكن ًعدها )ن ه،  ها ل د  
  م       امرئ الاي :

ِْ تَى بًَقح ُأْيك َميَض ََِريٍّ ُمكلَّل  هااأِح كلَِع اليدين يف 
(5)

 

 وكقول عمر بن أبي ربيعة: 

                                        
، وشرح التسهيل 1/653، والمقرب 6/352، واإلنصاف 6/25البيت من الكامل، لجرير في هجاء األخطل، انظر: الجليس ( 1)

، ويروى 5/113، وشرح األشموني 5/188، والهمع 5/592وضح المسالك ، وأ3/1633، وشرح الكافية الشافية 5/553
 مكان )رأيه( : )نفسه(.

 .5/85، وحاشية الصبان 6/355انظر: اإلنصاف ( 6)

 .635 – 1/636، وشرح ابن عصفور 6/331، والمتبع في شرح اللمع 6/355انظر: اإلنصاف ( 5)

 .5/55انظر: شرح ابن يعيش ( 3)
، 1/29، والخصررائص 5/619، والجلرريس 3/553، والمقتضررب 6/636، والكترراب 63، انظررر: ديوانرره البيرت مررن الطويررل( 3)

. ويروى: )َأَصاِح( بدل )أحاِر(. والشاهد في قوله: )ترى 12، ومصابيح المغاني 9/89، وشرح ابن يعيش 6/683واإلنصاف 
وله: )وميضه( معناه: بريقه كحركة اليد، وقوله: برًقا( حيث حذف همزة االستفهام للضرورة الشعرية، والتقدير: )أترى؟(، وق

( وهو ما حبا لك من السحاب، أ : ارتفع. و )المكلذل(: الذ  بعضه على بعض،  )كلمع اليدين( أ : كحركة اليدين، )في حبي ٍّ
 .122انظر: شرح القصائد السبع الطوال 
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ًَا: ثم قالو عدَد الَمِل َاحلصى َالرتابر  حتَهح، قل : َبْه
(1)

 

ه فا الكم  فاد اخبمم ال ح ي ن ه  ي    وأما إذا كانت   حذم هم   ا ابفها  ن   ؟ فذهب )ن  و
 إلع ن     ي    ذلك إ  فا ال ر ر  الءعري ، كا   الءالر:  ه2)ايً ي   اًن للف ر

ن ك ُم دارًيا ُرك  ما ندر   اص ؟ ل ع مو  ه0)ءعيُث ًن اه  ن  ءعيث ًن م ارِّ

  )ن ه : )ءعيث ًن اه  ن  ءعيث ًن م اره حيث حذفم هم   ا ابفها  لد لوالشاهد  في قوله
لميها،  ها  ر ر ، يا   األلم : "فمًد في  من بادير األلرم، أل ر  يه ر  هرذه الاًيمر ، فيار  : لر  باربار 

 . ه4) لمع نب؛ ألن ًعً ا يع   ها إلع اه   ًعً ا يع   ها إلع م ار"

إلع   ا  حرذفها إذا كران ًعردها )ن ه المبلرم ،  اص  فرم ي ر   حرذفها، فيار   "فرا  الجرير  ذهب 
ًررررر: )   ندر  يمارررُم امرنبررررا ن   ؟ه ،  الفلرررري : )   ندر  ن ي م اورررُمه، غيررررر ن رررر   رررد  رررراا فررررا ه3) هرررذا الخ

 :ه6)م ا ، ًغير نلم اكبفاا ًد ل  )ن ه،  ا  امرا الاي 

َْاااااََح مااااااات ُّك ل   ن احليِّ أم تَرك َْ؟"ااااااااَ تنرظاااَمحَا يض
(7)

 

ة ؛ ألن   لر : )ن  بًبكرره  رد د  لمرع المع رع،  مثمر  كثيرر، مرن : "فإ ر   راوقال في موضع آخر
 :ه8)ذلك   ل 

                                        
، 1/322، والجلريس 163، والممرات للزجراجي 1/511، والكتراب 52البيت من الخفيرف لعمرر برن أبري ربيعرة فري ديوانره ( 1)

، وشرح ابن يعيش 1/325، واألمالي الشجرية 1/625، وشرح أبيات سيبويه البن السيرافي 6/681، والخصائص 5/619
. ويروى )النجم( مكان )الرمل(. والشاهد: حذف همزة االستفهام للضرورة 13، ومصابيح المغاني 1/52، والمغنى 1/161

 التقدير: )أتحبها؟(.الشعرية، و 

، 138، والضررائر البررن عصررفور 366 – 6/362، والنكررت 136-6/131، وشرررح أبيرات سرريبويه 5/153انظرر: الكترراب  (6)
 وما بعدها. 185وانظر: سيبويه والضرورة الشعرية 

، 1/32تسرب ، والمح1/323، والجلريس 5/693، والمقتضرب 5/153البيت من الطويل لألسرود برن يعفرر، انظرر: الكتراب ( 5)
 ، ويرو  )شعيب( بدل )شعيث(.5/121، وشرح األشموني 1/653والمغنى 

 .6/361النكت ( 3)

 [.1/323وهو أن رجًم جاء إلى أبي حنيفة فقال له: إني شربت البارحة نبيًذا، فم أدر  طلقت امرأتي أم ال؟ ]انظر: الجليس ( 3)

، 33، ورصف المباني 133فيه: )وماذا يضرك أن تنتظر؟(. وانظر: األزهية ، وروايته 133البيت من المتقارب، انظر: ديوانه ( 2)
 ، ويروى )إلى( بدل )من(.13ومصابيح المغاني 

 .322-1/323الجليس ( 5)

، 1/322،والجلرريس 5/693، والمقتضرب 5/153، والكتراب  599البيرت مرن الطويرل لعمرر برن أبرري ربيعرة، انظرر: ديوانره ( 8)
، والضررائر 8/133، وشررح ابرن يعريش 5/129، 1/325، واألمرالي الشرجرية 153األزهية ، و 1/32، والمحتسب 5/619

 .11/166، والخزانة 13، ومصابيح المغاني 5/151، وشرح ابن عقيل 1/52، والمغنى 33، ورصف المباني 138
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َُكَ مح أدْي َإن كن ُ داًْيح َْ َ أم بثَحن؟"  َلَع بسَعٍ ْمني اجلَ
(1)

 

: )بر ح من الحا ن  بًبكر؟ه حيث  ا  حذم هم   ا اربفها  فالشاهد في البيت األول في قوله
 ُح مررن الحررا ن  بًبكررر؟ه،  كرذلك الًيررم الثررا ا فررا   لرر : )ًاررً، رمررين لد لر  )ن ه لميهررا،  البارردير: )نبررر 

 ال مر ن  ًثمان؟ه،  البادير: )نًاً،ٍّ رمين ال مر؟ه.
،  ذلررك أل هرا نلرر  ه2)حررذفها إذا فُهِّر   المع رع،  د  لميرر  الاريا  المررالقي وابررن نرور الرردين ن را  

 .ه0))ن ه المبلم  المعادل  هذا الحذم كثيًرا م،    د اإلربليند ام ا ابفها ،   ع  
ًررررن  ه3)إلررررع نن حرررذفها ميرررررد ه4)المررررراد  ذهرررب  لكثربررر   ظًمررررا   ثرررًرا،  اارررربد  لمرررع ذلررررك ًارررراا  ا

ََاءٌ َعَلْيِهْممحيلن:  ُْْهْم َس َْْتُهمْ َأْم َلمْ ُتْنذر ََاٌء .  ًاراا  نًا  عفر: ه6)[ ًهم    احد 6]الًار   ََأْنَذ َس

َِا َعَلْيِهُم َْ إلرع  ر ا  حرذم همر    األخفرش وابرن مالرك.  ذهرب ه3)[ ًهر    لر 6]الم رافا ن  َلُهامْ  ْسَرْغَف
ه فرا الكررم  ن  لر  ب  رد رردمو )ن و ،  اارربدل ا لمرع ذلررك ه8)ا اربفها  فرا ا خبيررار ل رد نمررن المرً ، ار اا ن ُ  ِّ

َْبِّيًا ل  بعرالع:  ََاة   [    لر  بعرالع: 38، 33، 36]األ عرا   َهَذا  َُنَُّهاح َعَلايَّ   ََترْلاَك نرْع ]الءرعراا  َت
 [،  ًا   الءالر: 22

ََْع َْني َقحلَا: يح خَيلد مل ُت ُِ الَََه: ُهُم ُهُم؟ ََْ   قل ، َأنكَ
 ه9) 

ًرر ًا اربفها ، يار   وقد ردذ المحققون ذلك ًرا  الخ ًرر،  لري  الجريرر ؛ لمرا فير  مرن الب : "هر  خ
ًار؛ لما في  من فااد الكم  فا الايا   دخ   ااءكا  ًاابفها   غير  اة  ا ءبراك ًين الخًر  ا ابخ

 .ه13) ا لبًا "

                                        
 .662 – 5/619الجليس ( 1)
 .13، ومصابيح المغاني 33انظر: رصف المباني ( 6)

 .66جواهر األدب ( 5)
 .53الجني الداني ( 3)
 [، وما قاله غير صحيح، لوجود الخمف السابق فيه.12/531وذهب السمين الحلبي إلى أن ذلك إجماع ]الدر المصون ( 3)
 .6/625، والنشر البن الجزر  12انظر: مختصر في شواذ القرآن البن خالويه ( 2)
 .6/588، والنشر 6/566انظر: المحتسب ( 5)
، وقد استدل فيه ابن مالك على ذلك بعدة أحاديث، 89-85، وشواهد التوضيح 185-1/186القرآن لألخفش  انظر: معاني( 8)

 منها قوله صلى هللا عليه وسلم: )يا أبا ذر عيرته بأمه؟(.
َرَفْوني( أ : ، والرواية فيه: )ال تَُرْع( ، و )6/133البيت من الطويل، ألبي خراش الهذلي خويلد بن مرة، في: ديوان الهذليين ( 9)

 .58/156، وتاج العروس 3/658، واللسان ]رف و[ 1/322، والجليس 119سكذنوني، انظر: تهذيب األلفاظ 
فقد أجاز حذف همرزة االسرتفهام مرع  6/659، 1/531، وانظر في ذلك: معاني الفراء 1/322، 5/619الجليس الصالح ( 12)

، 155،  5/152اس بأن العرب ال تعرفه ]انظر:إعراب القرآن للنحاس أفعال الشك، ورد عليه األخفش األصغر وتلميذه النح
 [.8/315، 3/83، والدر المصون 3/6163واالرتشاف 
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ه لميهرا إذا فُهِّرر   المع ررع  د  لميرر   والررذ  يترررجح لرري ن رر  ي رر   حرذم همرر   ا ارربفها  لد لرر  )ن  و
ارريا  الكرررم ،  نن هررذا   يخرررب  ًالءررعر  حرررده،  ذلررك لكثرررر  الءرر اهد الررر ارد  لميرر ،  هررر  مررا ذهرررب إليررر  

  غيره،  نما إذا ل  بكن )ن ه فا الكم  فم ي    حذفها. الجرير 
 

 حذف الياء من )يا ابن أخي( كثري لزم محالا على  -9
)
َّ
م
َ
( ، )يا ابن ع

ّ
 )يا ابن أم

: )يرا غرم   غممراه، فرم ي ر   حرذم اليراا؛ إذا كان المناد  مضاًفا إلى مضاف إلى الياء، نحو
ًررن ن هه1)يررر هرر  ال ررداالًعرردها لررن الم رراد ؛ فررإن الم  ررب لمبغي ًررن لرر ه ن  )ا  ه2) ، إ  إذا كرران الم رراد  )ا

ه ًكارر المري   ه0)فاألكثر حذم الياا  ا  ب اا ًالكار  لن اليراا المحذ فر  ًرن ن  ِّ ،  يرا ا ًرن لر  ِّ كا لرك: )يرا ا
 .ه3)نن حذم الياا مخل   ًأن يك ن الم اد  )اًن ن ، ن  اًن ل ه الجمهور،  هذا ه  مذهب ه4)فيهما

: " نلحاً ا يعباد ن نن العرب حكمم لهما ًحك  اا   احد،  حذف ا الياا كحذفه  يقول أبو حيان
،  العم  فا ذلك ها كثر  اابعما  العررب إياهمرا؛ فحرذف ا اليراا ه6)إياها من )نحد لءره إذا ن اف ها لمياا"

 .ه3)م هما بخفيًفا
ًرن نخراه نيً را، فيار  :  إلع نن حذم الياا     كثير فا الجرير أبو الفرج  ذهب    له : )يرا ا

ه ًااا الكار  د ل  لميها،  هذا     معر م فرا  ه8) " فا الخًر: )يا اًن نخِّ ًحذم الياا الم ام إليها  اص
ًرن ن ،  كم  العرب، غير نن معظ  ال ح يين  لم ا نن الذ  يكثر اابعمال  فا هذا الًاب م  عان: )يا ا

ًرن لر ه...  البر  ًع ره  ًا ًرن ن ه،  يرا ا ًراًن الر ر ، يار  : )يرا ا خبلرا  هرذين ا ارمين لهرذا المع رع 

                                        
 .23-3/23، والتصريح 1/531انظر: التبصرة ( 1)

 .3/23، والتصريح 3/6625ومثله: )ابنة عم أو ابنة أم(، أو )بنت عم أو بنت أم(، انظر: االرتشاف ( 6)

 .126مل انظر: الج( 5)

وفيهما لغات أخرى: األولى: إثبات الياء متحركة على األصل، كقولك: )يا ابن أمَي ويا ابن عمَي(، والثانية إثباتها سراكنة، ( 3)
ا(، وكسر الميم وفتحها  ا، ويا ابن عم  والثالثة: حذفها مع بناء آخر الكلمة على الفتح، والرابعة: قلبها ألًفا، كقولك: )يا ابن أمذ

، 5/322، وشررح التسرهيل 1/531، واللبراب 1/531قرئ بهما في السبعة ]انظر: التبصرة  يا ابن أمله تعالى: في قو 
 [.3/6625واالرتشاف 

، 5/323، وشرح التسرهيل 6/123، وشرح الجمل البن عصفور 1/531، واللباب 6/565انظر: شرح الجمل البن خروف ( 3)
 .5/5386، وتمهيد القواعد 6/1238وشرح ابن القواس على ألفية ابن معط 

 .3/23، والتصريح 5/5383، وانظر: تمهيد القواعد 3/6625االرتشاف ( 2)

 .1/531، واللباب 1/531انظر: التبصرة ( 5)

والمراد به قول قتادة بن النعمان رضي هللا عنه: )فرجعُت ولوددُت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول هللا صلى هللا ( 8)
في ذلك(، فأتى عمه رفاعة بن زيد رضي هللا عنه، فقال له: )يا ابن أِخ ما صنعت؟(، وهذا الحديث رواه الترمذ   عليه وسلم

 ، انظر: جامع اإلمام الترمذ .5252، برقم 113-123في سننه، باب تفسير سورة النساء، اآليات 



 -26- 

 )يا اًن ل ه لمن لي  ًأخي     اًن لم ،  هذا ل د      فا )يا نخا  يا اًن نخاه؛ لكثر    له : )يا 
 .ه1)نخا،  يا اًن نخاه لل  ًا"

ًرن لر ه،يرى أن حذف اليراء ال يخرتص بقرولهم الجرير ف ًرن ن ،  يرا ا رُ  لميهمرا  : )يرا ا م   اص مرا ُيحو
نيً ا: )يا اًن نخه،  ه  ل ده     معر م فا كم  العرب،  اابد  لمع ذلك ً ر د الاماع ً  فا     
ًرن نخ مررا لر عم؟" ًحررذم اليراا،    رر   ر ا ه: كثررر  ااربعمال  نيً ررا  ًررن  يرد ر ررا هللا ل ر : "يررا ا رفالر  

 ب  ل ؛ أل   ل  يثًم لدي  الاماع في ، فيا  : " ل  فا إ ا الفراءلل  ًا ممن لي  ًاًن نخي .   د ب  م 
ه،  لرر   ير  كران لر اًًا" ًرم لديرر   الجريررر ، نمرا ه0)ابرن جريررر الطبرر  ،  باًعرر ه2)يا لر ا ذلرك فرا )نخِّ فارد ث

 الاماع؛  لذلك  ع  حذم الياا من )يا اًن نخه   ًما ًالايا  لمع   له : )يا اًن ن ،  يا اًن ل ه.
ًرر   هررذا المررذهبلعرل و  ابررن عمرررون ، فمر  نر مرن ذهررب إلير  غيرره،   ررد حكراه الجريررر ممرا ا فررد 

  حرذم    ًن لمر ن:   ير : إن ًعرض ال حرا   رهره لن ًع ه ، يا    اظر ال يش: "  د  ا  ا649)م
ًر .  الجريرر ،  لع  ه4)الياا من )يا اًن نخاه،  لي  ًمعر م" هر  المالر د ًهرذا،  لري  لرد   مرا ياير، 

ًررن خرالاه؛ أل رر  كثررر ن النحرراس ابرر  رد  ارر   فررا بعميابرر  لمرع المارررب نن مرر ه  مرن ن ررا  ذلررك فرا: )يررا ا
 .ه3) اابعمال  كثر  اابعما  )يا اًن لما،  يا اًن نماه

ًر  الارماع لرن العررب؛ إذ لر   الجمهورنن ما ذهب إلي   والذ  يظهر لي ه  اللحي  الرذ   رد 
،و ل ه  حذم الياا إ  فا )يا اًن ن ، م  دُّ لمرع  ُياو ًرأن الر اير  المءره ر  الر ارد   الجريرر  يا اًن ل ه،  ُير 
، فاد بكرر   ل : )يا اًن نخاه فا حديث ي ي  فا غير مر ، ه6)فا الخًر  اام ًإثًام الياا،   ًحذفها

: )يا اًن نخا لر  نبيرم رار   هللا لرمع هللا لمير   ارم ه، والثانية: )يا اًن نخا إ   لد  لمي اه، األولى
ًرام اليرراا والرابعرة: )يرا ايرن نخرا مرا لر عم؟ه، والثالثرة ًرن نخرا هر  فرا ارًي  هللاه،  ذلرك كمر  ًإث : )يررا ا

، معبمرًدا فرا ه3)فيها، ي ام إلع هذا نن اًن للف ر لرح ًأن الياا   بحذم من   له : )يا اًن نخاه
 ذلك لمع الاماع.

                                        
 .6/536الجليس الصالح ( 1)
 .1/593معاني القرآن للفراء ( 6)
 .2/82بيان جامع ال( 5)
 .5/5383تمهيد القواعد ( 3)

وابن عمرون هو محمد بن محمد بن عمرون الحلبي النحرو ،  .1/398انظر: شرح المقرب المسمى التعليقة البن النحاس ( 3)
 .1/656، والبغية 555هر، انظر: إشارة التعيين 239هر، وأخذ عن ابن يعيش وابن مالك، توفى سنة 392ولد بحلب سنة 

 .5252: جامع الترمذ ، كتاب تفسير القرآن، باب: ومن سورة النساء، برقم انظر( 2)

 .6/123شرح الجمل البن عصفور ( 5)
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ا باهلا -13
ا
 ء للضرورة،إدخال الرتخيم على الرتخيم فيما كان خمتوم

رها 
َ
ص
َ
 على )حارث( دون غريه اجلريريوق

، فررإن كران الع م ررُ  مفررًدا لررن البركيرب، فيحررذم آخررره، ه1)الترررخيم هررو حررذف آخررر المنررادى تخفيًفررا
فبار   فررا )ءررمرد ه لمًمررا: )يررا ءررمرده، ًحررذم الررم  إن لر  يكررن ارخررر هرراا بأ يررث، فررإن كرران آخررره هرراا 

 ميها،  نما     الءالر:بأ يث، ح : )ميم   ه، اوُ بِّلر ل

ََليَ  إمحًْة ٍْ قد  َِحرْ بَن بد َُ   أ ًَا  يهح تُعقُّ َتسَ ََ َُ  ُكْن 
(2)

 

اره حيث رخ م  فقد دخله ترخيم بعد ترخيم في قوله ًحرذم الهراا لمرع لغر  مرن لر  ي ر   أوالً : )ن ح 
 فا هذا الًيم: رير الج، يا   ه0)المحذ م، ث  رخم  ثا ًيا ًحذم الثاا لمع لغ  من     رد المحذ م

م أبو األسود )حارثة( في شعره ؛ فحذم الهاا  الثاا،  ًعض ال ح يين   ي ي  هذا،  يا  : "رخذ
ه لمرع لغبرين لمعررب فير :  ه فا برخي  )حارث ه فبحذم الهراا خالر ، فبار  : )نحرارُث  نحرارث  )يا حارُث  

  ال    المخبار،  األخر :  م  لمع نفلحهما: إ رار حرك  الحرم فا البرخي  لمع ما كا م لمي ،  ه
حك  ال داا المفرد  الا اا لمع ما ًاع ًعد حذم اليرم لمبرخي  ًأ   اا   د  ا  ً فا ،  كفع من غيره، 

ر  )حارثر ه ن ً  ًحرذم ه4) إ  فرا بررخي  )حرارثه" وال نجيز هذا الترخيم على هذين الوجهين ،  الءرالر رخ 
مر  ثا ًيرا ًحرذم الثرراا لمرع لغر  مرن  ر   رد المحررذ مالهراا لمرع لغر  مرن لر  ي رر  رد ال  .ه3)محرذ م، ثر  رخ 

إلع   ا  إدخا  البرخي  لمع البرخي  فا المخب   ًباا البأ يث ًءري نن يًارع ا ار  ًعرد  سيبويه ذهب 
رررر  هررذا البررررخي  لمرررع  –كمرررا ارررً   – الجريرررر ،   افارر  ه6)البرررخي  األ   لمرررع نكثررر مرررن ثمثررر   لك رر    ل 

 ه د ن غيره،  ما ذهب إلي  غير لحي ؛ أل   ام، فا غيره من األلم ،  م       الع ا :)حارث

                                        
، واإليضاح في شرح 6/19، وشرح ابن يعيش 6/591لمسم الذ  يجوز ترخيمه شروط فصلتها كتب النحو، انظر: المقتصد ( 1)

، والنبيل في شرح التسهيل لخالد األزهر  5/361لتسهيل ، وشرح ا6/115، وشرح الجمل البن عصفور 1/693المفصل 
 وما بعدها. 3وما بعدها، وانظر: الترخيم في العربية ص 6/635

البيت من الطويل، نسبه الجرير  إلى أبي األسود الدؤلي، وُيْنسُب إلى أنس بن أبي أنيس يخاطب حارثرة برن بردر الغرداني، ( 6)
بن أبي إياس، ويروى )والية( بدل )إمارة(، و)تجور( ، و )تخون( بدل )تعق(، انظر:  وينسب أيًضا إلى أنس بن زنيم أو أنس

، وشرررح األشررموني 6/638، والنبيررل 5222، 5/5233، وتمهيررد القواعررد 6/619، وتوضرريح المقاصررد 5/112الحيرروان 
 .1/139، والدرر 5/153

ة مرن نروى المحرذوف ولغرة مرن ال ينرو ، ويقرال: لغرة ويطلق عليهما لغة من ينتظر الحرف ولغة من ال ينتظر، ويقرال: لغر( 5)
 [.3/6652)ياحار(، ولغة )يا حاُر( ]انظر:االرتشاف 

 .5/621الجليس الصالح ( 3)

 .5/153انظر: شرح الشواهد للعيني ( 3)

 ، وانظرر:5/153، وشررح األشرموني 6/638، والنبيل في شررح التسرهيل5/621، والجليس الصالح 6/632انظر: الكتاب ( 2)
 .93سيبويه والضرورة الشعرية 
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ََ الَُطَِّل َِ يح ابن ار ضل    قد ْأى الَاءَن َغْي أنك يح معح
(1)

 

 الءرراهد فيرر  إدخررا  البررررخي  لمررع البرررخي  فررا   لررر : )يررا معررا ه،  ذلررك نن الهررراا  ررد ايرررد حرررذفها 
 .ه2)ل  بكن في  هاا، ث  ندخ  لمي  حرم ال داا  الياا آخره، فحذفها لمبرخي  لمبرخي   كثر، فكأن ا ا 

 ومنه أيًضا قول الشاعر:
ُْْط إنك  حعل مح ُقْلَر دَاااَاملَُء يسرحيي إَا مل يص   ُهااايح َأ

(3)

 

  : )يا نريه حيث نراد ً : )يا نريأ ه، رخ م  ن ً  ًحذم الباا لمع لغ  من ل  ي والشاهد في قوله
 رد المحذ م، ث  ُرخ ِّ  ثا ًيا ًحذم األلم لمع لغ  من     رد المحذ م،  ه  األلم.

 لمررع هررذا فررإن البرررخي  ًعررد البررررخي   ميرر ،  نكثررر مررا يكرر ن فرررا الءررعر،   ررد م رر، ذلررك ال ح يررر ن 
،  هرر  المررذهب اللررحي ، لرر ر د الجريررر لامرر ،  ن ررا ه ارريً ي  لمررع لغرر  مررن لرر  يررراع المحررذ م،   افارر  

ر  ه4)ماع ً الا ذلك لمع )حرارثه د ن غيرره،   يلر  لر ر ده فرا غيرره مرن األلرم ،  الجرير ،  لكن   لو
 كما ذكر ا.

 الساكن الوسط يصرف السم املؤنث الثالث -11
ر  ُ  ن مذكر،  ح : )ه د،م   م ا ً   الااكن ال اي إذا ل  يكن نل مي ا ا ا  الما ث الثمثا  ، مو

 للرم ن  الم ،؟  نيهما نفل ؟ دلده ه  ي    في  ا

إلع ن   ي    في  اللرم  الم ،،  الم ، نكثر  ن  د، فيا   فا     العًا  ًن  الجرير فذهب 
  م:حاأل

حاااااااعَحس مَّاااااْ َثِّااااااااااااََص   اًَُْااااح َ ااااااهحهن ِّْْااااصَ 
(5)

 

ً ا: )فلر ر هررا ه را ف رهكرذا رواه لنررا الكرروكبي" للرررم  بررك اللررم نلمررع،  كران ال  ررا    ه ًا و
 .ه1)ي ي  لرم ءعا من األاماا الما ث  إ  فا  ر ر  الءعر"

                                        
 .5/558، والخزانة 6/23، والهمع 5/512، والخصائص 6/632، والكتاب 38من الرجز للعجاج، انظر: ديوانه ( 1)
. وفيه احتمال آخر ذكرره األعلرم أيًضرا، وهرو أن 1/553، وهامش الكتاب طبعة بوالق 188 – 6/185انظر: النكت لألعلم ( 6)

)يا ابن األفضل( ياء )معاوية( على قوله: )يا معاو  ابن األفضل(، فتوهمت ياء )يا ابن( التي فري تكون الياء من قوله: 
نما هي ياء معاوية، أ : أن البيت ليس فيه ضرورة، وهو احتمرال ضرعيف، ]انظرر فري ذلرك: سريبويه والضررورة  النداء، وا 

 [.98-95الشعرية 
، وتمهيرد القواعرد 6/619أة برن سرهية، انظرر: توضريح المقاصرد للمرراد  البيت من الكامل، لزميل بن الحارث يخاطب أرط( 5)

 .1/139، والدرر 5/153، وشرح األشموني 6/638، والنبيل في شرح التسهيل5/153، وشرح الشواهد للعيني 5/5222
 .5/5222، وتمهيد القواعد لناظر الجيش3/653انظر: التذييل ألبي حيان ( 3)

 ، و )فوز(: اسم محبوبته.1/563، والجليس الصالح 188بن األحنف، انظر: ديوانه  البيت من الهزج، للعباس( 3)
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 وقد اختلف النحويون في ذلك على ثمثة مذاهب:
نن ال  هين  اة ان،  الم ،  ه2)الجرير : مذهب سيبويه والمبرد والجمهور، واختاره المذهب األول

 اماع  الايا :من اللرم نكثر،  ح به  فا ذلك ال

 فأما السماع فكقول الشاعر:

ِْ ِلااابفض ْعفَّمل ترل لبيف الُع ُدْعد َذْغَمل ُت عٌدد   ح ااااااهمئم
(3)

 

، ه4) حرك ؛ فعادلرم خفبر  نحرد الارًًين م األاماا؛ أل   ن   األل   لدًدافل   نخ وأما القياس
 .ه3)ا إلع نن اللرم نفل   لم  الدين الم ر  ، ذهب الفاراا

،  ذلك ل   د الاًًين ه6)ن   مم  ع من اللرم ميمًااوالزجاج  ،: مذهب األخفشالمذهب الثاني
ًرر  ًالخفر  فير  ألن الم ا ر، البرا بم ر، مرن اللررم نءرياا مع  ير ، فرم  ؛فير ،  همرا العممير   البأ يرث،    ل

 .ه3)معار   ًي ها  ًين المفظ
،  ح بر  ه8) هفيوردإذا كان اار  ًمرد ،  حر : ) ن   مم  ع من اللرماء فر : مذهب الالمذهب الثالث

ا؛ ، فرإ ه  ي  ع  ر  فيهرا كثيرررً ا، ًخرمم نارماا األ اارا ِّ فرا ذلرك: ن هر    ي  عر ن فير  ا ءربراك المفظرا غالًًر
 .ه9) م إلع البخفيم؛ أل   ل  يكثر فا الكم ، ًخمم )ه ده   ح هافاحب

ث الثمثا الااكن ال اي  لد  لرف  م، ن   ي    لرم الما والذ  يظهر لي من هذه اآلراء 
،  ذلك ل ر د الاماع ً  لن العرب، كما الجرير بر ي  الم ، من اللرم، ه  مذهب ال مه ر،  اخباره 

                                                                                                                          
هر، انظر: تاريخ 565، والكوكبي هو أبو علي الحسين بن القاسم الكوكبي، كان صاحب أخبار وآداب، توفي 1/562الجليس ( 1)

 .2/695، والمنتظم البن الجوز  566 – 8/512بغداد 

، 858، واالرتشراف 5/1391، وشررح الكافيرة الشرافية 328، واللباب 5/532، والمقتضب 631 – 5/632انظر: الكتاب ( 6)
 .5/633، وشرح األشموني 636 – 3/631والتصريح 

، وشرح ابن يعيش 6/55، والمنصف 512، 5/21، والخصائص 5/631، والكتاب 25البيت من المنسرح لجرير في ديوانه ( 5)
، والتلفع: االلتحاف بالثوب، والمئزر: ثوب يحيط بالنصف األسفل من البدن، 5/133ي ، وشرح األشمون328، واللباب 1/52

 والعلب: جمع )ُعلبة(، وهي إناء من جلد يشرب به األعراب، وهو يصف دعًدا بأنها نشأت في الرفاهية والنعمة.

 .329انظر: اللباب ( 3)

 .858، واالرتشاف 1/385، والمحصل 525انظر: اإليضاح العضد  ( 3)

، 1/153، وشررح الرضررى 5/1396، وشررح الكافيرة الشررافية 1/563، والجلريس الصررالح 39انظرر: مرا ينصرررف للزجراج ( 2)
 .5/633، وشرح األشموني 1/115، والهمع 858واالرتشاف 

 .329انظر: اللباب ( 5)

 .5/633، وشرح األشموني 858انظر: االرتشاف ( 8)

 .5/633حاشية الصبان على األشموني ( 9)
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فرا ًيرم  ريررر،  ألن هرذا ا ارر  ن ر  األلرر   فرا العرردد  الحركر ؛ فعادلررم خفبر  نحررد الارًًين،  الخفرر    
 ا ر   ل د ايً ي   غيره الم ، من اللرم.با   لمع الذهاب ًعم  من العمبين؛  لهذ

 حذف الضمة والكسرة للضرورة -12
 إلع   ا  حذم ال م   الكار  فا االراب ل ر ر  الءعر، فيا  : الجرير ذهب 

 قال الشاعر:

ِّ السححبر  ِن ُأْخَدْع  قد ُتْخَدْع َتؤخْذ ََ عريُق الطرِي من 
(1)

 

يدخ  لمي   را   ي  مر      الرب ي لرً ، فباركي    ناكن فا هذا الًيم )فاد بخدعه،  مبع ل 
ر  ًكرم  ًعررده خرار  لررن الفلري  المعرر م فررا كرم  العرررب،  ي ًغرا نن يكر ن هررذا مرف ًلرا لمررع  إذا ُ لِّ
ًر   نلم ،  لما ل  يمكن هذا الءالر بحريك  لةم ي كار   ن الًيم الذ   ال  ناك  ،  ن رب ما يعبرذر لر  

 .ه2)  يب  الرف،،   د ُر    مثُ  هذا ال    فا نًيام ر بها العمماا"ن   لم  لمع الاك ن لمي  

الذين ير ن نن حذم  ه0)ه  مذهب الخمي ،  ايً ي ،   مه ر الًلريين الجرير  ما ذهب إلي  
ًررم  اريبوررركه   )ن ررا نذهرربو إليررركه.  ال ررم   الكاررر  فررا االرررراب  رراة ، كارر له : ) رررا  الر رر و إليرركه،  ذه

 ذلك ًعد  ء اهد، م ها     الءالر: اابءهد ا لمع 

ِلااااااإمًثح من اهللر َال َاغ   حليََم أشَْب غرَي مسرحقٍب
(4)

 

ه حيررث حرذم  رم  االرراب مررن الفعر  الم رارع المرفر ع، لم ررر ر  والشراهد فرري قولره : )نءرربو
ين حذم الحرك  الءعري ، بءًيًها ل  ًما بحرك  اي  ًال م ، فُخف ِّم  ًالباكين،  ح : )لُ ده.  الفر  ً

ررذه: نن حررذفها فيهمررا حاررن  ميرررد فررا الءررعر  الكررم ؛ أل رر     ُ ررد ،  ف خِّ فرا الًيررم  حررذفها فررا  حرر : )ل 
 –ي ي  مع ع،    يغير إلراًًا، نما حذفها فا الًيم في    االراب الذ  ب عاد ً  المعا ا،  لكن ايً ي  

 .ه3)يءً  المفظ ًالمفظ –ه ا 
 وقال الشاعر:

                                        
 ، واللسان )ق ف ف(.3/96، والنهاية 1/636، والجليس 6/313البيت من الوافر، انظر: مجالس ثعلب ( 1)
 .635 – 1/636الجليس ( 6)
، وشرح ابن يعريش 1/53، والخصائص 6/128، وشرح الكتاب للسيرافي 1/625، ومعاني األخفش 3/625انظر: الكتاب ( 5)

 .623 – 1/623، والتذييل 6323 ، واالرتشاف 6/385، وشرح ابن عصفور 1/38
، 6/523، واألصول 1/625، ومعاني القرآن لألخفش 3/623، والكتاب 153البيت من السريع المرئ القيس، انظر: ديوانه ( 3)

، 6/195، وشرح ابن عصرفور 1/38، وشرح ابن يعيش 1/53، والخصائص 1/633، والجليس 6/198وشرح السيرافي 
. و)المستحقب(: المتكسب، و )الواغل(: الداخل علرى الشررب، 6323، واالرتشاف 1/623 ، والتذييل3/63وشرح الرضي 

 قاله الشاعر حين أدرك ثأر أبيه، وكان قد نذر أال يشرب الخمر حتى يثأر له.
 .6/152انظر: شرح السيرافي ( 3)
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ِّمااْب َقااا : صحِااان قلاااجإَا اْعََ
(1)

 

ه نلرررررم :  والشرررراهد فيررررره رررررذه؛ ألن )لرررراحبو حرررررذم الكاررررر  مرررررن آخررررر ا ارررر  بءرررررًيًها ً حرررر : )ف خِّ
)لررراحًاه، فهرررر  م رررراد  م ررررام إلرررع يرررراا المرررربكم ، حررررذفم م رررر  اليررراا اكبفرررراا ًكاررررر  الم ااررررً ، فلررررار: 

ك ن  الءالر الًاا لم ر ر  ه، ث  ا  بِّ احِّ  .ه2))ل 
 :وقال الشاعر

ِْ ر َيف َْليك مح  يهَح ُْ   ِْ َقد بداَهْنكر مٍن املئم
(3)

 

  الءاهد في  حذم  م  االراب من ا ا  ال ا ، فالًم،  ه  )ه ُنه لم ر ر  الءعري .
 وقال جرير:

ُُ منملكم َي  َح تعَْ كم العَُبااااَ تيااااااَنه سريَا بين العمِّ  حرهَا
(4)

 

   االراب من الفع  الم ارع )فما بعرفك ه.الءالر فا حذم  موالشاهد في قول 
ًررا لمرر  ن رر   ررن ًهررذه المغر  فررا م ا ر، مرن الارررآن، م هرا   لرر  بعرالع:  َ ُرَُبااَا   رد ر   لرن ن

ِْْئ َْ،    ل  بعالع: ه3)[، ًاك ن الهم  34]الًار   ُكْمِإَلى َبح َُْم [ ًاك ن الراا 38]ال ااا  ُكْمِإنَّ اللََّه َي
 .ه6)بماع ثمث  ماماً    ثاااب

إلرررع نن ذلرررك غيررررر  ررراة ، لمرررا فيررر  مرررن إذهررراب لممررر  االرررراب،  هررررا  المبررررد والزجررراج ذهرررب 
؛  لذلك فاد ذهًا ي ءدان الءعر لمع خمم ما ي ءده اريً ي ، فالر اير  ل ردهما فرا الًيرم األ   ه3)لمع ع

ه  را  ه8) الثا ا: )فالي   فاءرب غير مابحابه ال  را : " هرذا الًيبران  رد ن ءرد اهما ،   ) مم: لراحِّ   ر  ِّ ِّ
 مي، ال ح يين المذك رين،   لم ا كمه  نن هرذا مرن ا  ريرار فرا الءرعر،    ي ر   مثمر  فرا كبراب هللا، 

                                        
، وشرح ابن 6/128وشرح السيرافي ، 1/625، ومعاني القرآن لألخفش 3/625البيت من الرجز ألبي نخيلة، انظر: الكتاب ( 1)

 . والضمير في )اعوججن( يعود على اإلبل، يريد بذلك:ميلهن عن الطريق.6325، واالرتشاف 6/385عصفور 
 .23-23انظر: سيبويه والضرورة الشعرية ( 6)
، والخصرائص 1/633، والجلريس 1/622البيت من السريع للفرزدق، أو لألقيشر األسرد ، انظرر: معراني القررآن لألخفرش ( 5)

، وشرح 6/385، وشرح ابن عصفور 1/38، وشرح ابن يعيش 6/55، واألمالي الشجرية 6/129، وشرح السيرافي 1/53
 .3/383، والخزانة 6/655، وشرح الرضى 1/33التسهيل 

سرون ، والفصرول الخم6/532، 1/53، والخصائص 6/129، وشرح السيرافي 32البيت من البسيط لجرير، انظر: ديوانه ( 3)
 . ويروى: )موعدكم( بدل )منزلكم(، و )فم( مكان )فما(.3/383، والخزانة 6/385، وشرح ابن عصفور 652

 ، ويروى عن أبي عمرو كسر الهمزة، واختمس الضمة، والسكون المحض.123-133انظر: السبعة البن مجاهد ( 3)
 .663السبعة ( 2)
عرابه للزجاج ( 5) ، وشررح 1/38، وشرح ابرن يعريش 1/633،والجليس 6/152شرح السرافي ، و 3/653انظر: معاني القرآن وا 

 .6325، واالرتشاف 623-1/623، والتذييل 6/385ابن عصفور 
صمح المنطق 382وهي رواية المفضليات ( 8)  .532، 655، وا 
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ًرال:،  ن ءرد ا: )فرالي    ًرن ي يرد: )إذا الر   ن  مرم: لراح  ر  ه،  هرذا  يرد   نء د اهما نً  العًا  محمرد 
 .ه1) فاءرب غير مابحابه"

ًرر،: )فمر  بعرررفك  عنرردهما فرري البيررت الثالررث والروايرة ه،  فررا الًيرم الرا ًرردا ذاكِّ مرن المةر رِّ : )  رد 
 .ه0) .   ا  فا  راا  نًا لمر  الااًا : إ ما ه  يخبم  الكار اخبماًا،    ي    )ًارةك هه2) العربه

 

ا  رد في  ، لمالجرير ،  ه  المذهب الذ  اخباره سيبويه والجمهوره  مذهب والذ  يترجح لدى 
ررا لمبخفيررم،   ررد حكررع  نن لغرر  بمرري  بارركين  أبررو عمرررومرن الاررماع  الايررا ، أل هرر  يحررذف ن الحركرر  يمًً

ًرم ذلرك  ذا ث ًر  حيران  –المرفر ع مرن  حر : )يعممهر ه،  بارركين الم رر ر،  اص كران ح ر  لمررع  –كمرا يارر   ن
، ي رام ه3)ع لرن العررب. فظهر ل ا من ذلك نن باكين حرم االراب المبحرك ااة:  مارم  ه4)المذهًين

  ه  ثا ، فإن من حفظ ح   لمع من ل  يحفظ. سيبويهإلع هذا ن     ي    رد ما ر اه 

                                        
 .3/653معاني القرآن للزجاج ( 1)
 .6/151انظر: شرح السيرافي ( 6)
 .3/653انظر: معاني القرآن للزجاج ( 5)
هم على غير وجهه من كتاب سيبويه 1/623التذييل ألبي حيان ( 3) ُُ ، والعامل اللغو  بين سيبويه 135-138، وانظر: ما ِف

 .22-38والفراء 
 .135انظر: الميل إلى التخفيف في الظواهر الفرعية ( 3)
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 املبحث الثاني: آراؤه الصرفية
آراا لرفي ،     لمع ن ها اخبياره،  ظهرم فيها ءخليب  اللرفي .  الجرير كا م ألًا الفر   

  ها:  هذه ارراا رنيبها  دير  ًالًحث  الدراا ؛

 
ح( -1

َ
م
 
ح
َ
م
َ
 وزن اخلماسي املكرر ثانيه وثالثه، حنو: )ص

فرررررا   ن الخماارررررا الرررررذ  بكرررررر فيررررر  حرفررررران  ًمهمررررا حررررررم نلرررررما،  حررررر :  اختلرررررف النحويرررررون 
،ه عوم  م  م  ه،  ا  حو م   ، لمع مذهًين:ه1) )ل 

م  ه2)إلع ن   لمع   ن )فعم  ه، مث : )افر  ه : ذهب الكوفيونالمذهب األول  م  ه: ؛ فأل  )ل  حو
ح  ه نًدل ا ال ايع ميًما،  حر : )كًكربه،  حكرع  م  ن ر  احرب  لرذلك ًأ ر  "لر   را  الفرراء لرن  الجريرر )ل 

م  ه لمرررع )فعمعررر ه لبكريرررر لفررررظ العرررين  الرررم ، ل رررا  نن يكررر ن )لرلرررره لمررررع  حو رررم  نن يكررر ن  حررر : )ل 
،ه ًيررر  نن يكرررر ن )فعفررر،ه،   )ا اررر ه لبكريررررر لفرررظ الفررراا، فممررررا ًيررر  نن يكرررر ن )لرلرررره لمرررع )فعفرررر

م  ه لمع )فعمعر ه" حو م  ح  ه  لكر ه  ااربثام ا ا بمراع ثرمث ه0) )ل  رم  م  ه: )ل  حو رم  ، فاأللر  ل رده  فرا )ل 
ًرررردا    بمررررراع األمثررررا  كثيررررر فررررا ا ارررربعما  ،  ررررا  بعرررررالع: ه4)حررررااام ف عمرررر ا ال ارررريع م هررررا ميًمررررا،  اا

َََُن ََاْلَغح ،  األل : )ُكً ًِّ اه ؛ أل   من )كًًم الر   لمع   ه ه إ  [94]الءعراا  َ ُكَْكرََُا  ريَهح ُهمْ 
د  من ال ايع كام  .ه3)ن ه  اابثام ا ا بماع ثمث يااام، فأًُ

                                        
[، 2/333، وتراج العررروس 6/82ألدب )الصرمحمح(: الرجرل الشررديد. وقيرل: الغلريظ القصررير، أو األصرلع، ]انظرر: ديرروان ا( 1)

 [.6/82و)السمعمع(: الصغير الرأس ]ديوان األدب 
 – 3/6253، وشررح الكافيرة الشرافية 595-6/588، واإلنصراف 6/28، والخصرائص 5/113انظر: معاني القرآن للفراء ( 6)

، والمسرراعد 921-6/922، وشرررح التسررهيل للمررراد  1/195، واالرتشرراف 23-1/25، وشرررح الشررافية للرضرري 6252
 .3/632، وشرح األشموني 26، 3/56-55

 .6/35الجليس ( 5)
 ، وما بعدها.21، وانظر أيًضا: اإلبدال والمعاقبة للزجاجي 321، 6/153انظر: اإلبدال ألبي الطيب ( 3)
ن الثمثري ، واستدل الكوفيرون علرى ذلرك أيضرا بربعض األلفراظ الرباعيرة المضرعفة التري أصرلها مر6/588انظر: اإلنصاف ( 3)

 – 6/592، واإلنصاف 5/113المضعف، مثل: )المشفشف، وكركر، وتململ، وحثحث، ورفرف( ]انظر: معاني القرآن للفراء 
591.] 
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، فهمرا  اةردبان مرن ه1)نن    ر  )ف ع موع ر ه، ًبكريرر العرين  الرم  : مرذهب البصرريينالمذذهب الثذاني   
ًرردلي   رر له : )لررمام ه،  لرر  كرران كررر )اررفر  ه،  لرري  فيهمررا  اةررد  ًرراب الم ررعم المخبمررم الب ررعيم، 

 .ه2) لاي : )لماح ه، كما ياا : )افار ه

هذا المذهب، ألن ن   األل   محف ظ ًالحرفين األ لين م، الااً  لميهمرا،  الجرير   د اخبار  
فيار  : " الرذ   الر  ارريً ي  هر  اللرحي  الررذ  يءرهد الايرا  ًبلر يً ،  ذلررك نن م افار   الحررمِّ المبكررررِّ 
الحرم  المباد  فا لر رب  ي  رب م افابر  فرا الحكر  لمرع    ر  إذا اارب فع فرا   ن الكممر  البرا هرا فراا 
الفعر   لي ر    مر ، مررال  يم رخ إلرع خرمم هررذا ح ر  كالالر ر لرن اارربكما  هرذه الحرر م  الحا ر  إلررع 

ررع لمررع )لرلررره ًأ رر  )فعمرر ه،  لرر  ي رر  حممرر  لمرررع  إبمررا  الكممرر  ًاخبلررار حررر م الفعرر ،  لهررذا ُ  ِّ
م  ه مكررر   حو رم  ذا  عمرم لرين الفعر  فرا )ل  محوم ه؛ أل   ل  حم  لمع هذا ًي  البما  لعرد  الرم ،  اص )ل 

 .ه0)ل  يفاد الكم ،  ب  م، إ ام  الايا   ااباا "
ك رُ  ً يراد  الحررم إ  إذا كران فرا فم يجوز حمرل نحرو  م  ه لمرع )لرلرره؛ أل ر    ُيحو حو رم  : )ل 

حرم غيره،   )لرلره ل   م ا: إ   لمع   ن )فعف،ه لاايم    الكممر ،    ي ر   ذلرك، الكمم  ثمث  ن
م  ه الذ  ي  د في  ذلك من غير إاااي    الكمم ، فكان ذلك  اةً ا فيها، ي ام إلع هذا  حو م  ًخمم )ل 

)ُخم عوم ر،ه،  هر  : " مما يًي      الفراا  ر له : الجرير نن مذهب الك فيين ياد  إلع لد  ال ظير، يا   
ًرر  مررذهب )ارفر  ه لرر  يكرن لرر   ظيررر فرا كررم  العررب؛ أل رر  لرري  فرا كممهرر  مثرر  ه4)الُ ع ر  ، لرر  ارمك ا 

 .ه3))ُافر  ه،  فا خر    لن نً ي  كم  العرب دلي  لمع  ياد  الحرم"

؛ ألن مرا ذكرره الك فير ن دلر   مرن غيرر دلير ؛ فرإن مالر  هو مذهب سيبويه والجمهور اللحي   
ر  مررا لري  لر  اءررباا  لمرع ذلررك، ا ءرباا  ن  بلرريم مررن ذلرك ُ  رد كرر   احرد مررن المثمرين فير   اةررًدا، فُحمِّ

حد  الرااين  اةدبان  .ه6) ح : )مرمري ه،  ها الداهي ، فإ   من )المراا ه فإحد  الميمين  اص

                                        
 – 6/588، واإلنصراف 25-6/26، والخصرائص 622-6/199، والمنصف 39-6/35، والجليس 3/565انظر: الكتاب ( 1)

 .522-1/526، والممتع 595
 .3/56انظر: المساعد ( 6)
 .6/38الجليس ( 5)
)الخلعلع( بضم أوله فقط، عن كراع، وأنكرره شرمر؛ ألنره لريس فري الكرمم )ُفَعْلعرل(، وهرو برالجيم أو الخراء وهمرا لغتران، و ( 3)

، 1/553)الخلعلع(: الُجعل، أو الخنفساء، وقيل: القنفرذ، و)الجعرل(: دابرة سروداء مرن دواب األرض، انظرر: تهرذيب اللغرة 
 [.366، 62/338، وتاج العروس 3/656ملة للصاغاني ، والتك1/123

 .93-6/38السابق ( 3)
 .525 – 1/526، والممتع  6/596انظر: اإلنصاف ( 2)



 -03- 

 ما قيل يف )أندية( يف قول الشاعر: -2
مادى ذاتِ أندية

م
  يف ليلة من ج

م
با ل يبصر الكلب

م
ن
ُّ
 (1)من ظلمائها الط

يا ل ن فا  م، ) د ه ًمع ع )الي ه،   )رحعه،   ح هما: )ن داا،  نرحااه لمع   ن )نفعا ه؛  
لرا ه، ه2)أل ها ناماا ثمثي  مال ر  ،   ب م، لمع )نفعمر ه؛ ألن الرذ  ي مر، لمرع هرذا الر  ن هر  )ُم   ِّ

ًرراا،  ن ًيرر ،  غررراب، يرراا  نلييرر ه؛  لهررذا فررم ي مرر، )ال ررد ه لمرررع  نغرًرر ،  كارراا  نكاررري ،  ل  حرر : ) 
 )ن دي ه فأما     مر  ًن محكان:

ِر أنديٍة ََُحدى َا َُ الكلُب من ظلَحئهح الطُُّنَح يف ليلة من   ال ُيَْصر
 :هي، لمع ن  ا ، النحويونفاد اخبمم في   
، )ال د ه ن      مذهب سيبويه، والجمهور، ووافقهم الجوهر ، والرضي، وغيرهما : القول األول  م 

؛ فم ييرد إ  فا اا  مذكر ًرالا  ً  آخره مرد، ه4)،  ه  ءاذ؛ أل    م، ما كان ممد داً ه0) لمع )نفعم ه
 .ه6)ه، فكأ    م، ل  يابعم   احده3) مث : )كااا،  نكاي ،   لاا،  ن لي ه

ًرمذهب األخفش : القول الثاني  ،  ) د ه لمع ) دااه، مث : ) م    ما ،    ًرا ه، نن   م      
، ) دااه لمع )ن دي ه، مث : )رداا  نردي ،  رءاا  نرءي ه، فه   م، ال م،  .ه3)ث  ُ مِّ

ررررم، ) رررردااه  مًعرررا   ًررررأن ال مرررر، الكثيررررر   ي مرررر،  السررررهيلي.  رد ه ه8) هررر   رررر   ًعيررررد؛ أل رررر  لرررر  ُياو
 

                                        
، وشرح القصائد السبع ألبي بكر برن األنبرار  5/81، والمقتضب 5/331البيت من البسيط لمرة بن محكان، انظر: الكتاب ( 1)

، وسر 655-5/36، والخصائص 52، ومقاييس المقصود والمحدود للفار سي 153، والمقصود والمحدمد البن والد 399
، وشرح ابن 635، ودرة الغواص 1325، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 6325، والصحاح )ن د ى( ص 262الصناعة 
ل( ،  ، واللسران )ن د ى(، و ) رج6/569، وشررح الشرافية للرضرى 5/29، والتخمير للخوارزمي 12/15،  2/32يعيش 

، وشرررح األشررموني 3/55، والتصررريح 3/312، والمقاصررد النحويررة 3/693، وأوضررح المسررالك 1/399والرردر المصررون 
 ، و )الطُّنب(: الحبل الذ  تشد به الخيمة.32/35، وتاج العروس 655، وشرح شواهد الشافية 3/128

 .635-636انظر: درة الغواص ( 6)
، 261 – 262، وسررر الصررناعة 52، ومقرراييس المقصرور والممرردود للفارسري 5/86، والمقتضرب 5/331انظرر: الكترراب ( 5)

، وأوضح المسالك 1/399، والدر المصون 6/569، وشرح الشافية 2/32، وشرح ابن يعيش 6325والصحاح )ن د ى( 
 .525، والمناهج الكافية 3/693

، ويجمعون )هواء( واتبعوا أهواءهمتعالى:  بدليل أنهم يجمعون )هوى( النفس، وهو مقصور على )أهواء(، كما في قوله( 3)
 .5/59الجو، وهو ممدود على )أهوية(، انظر: الجليس 

 .35-36، 522، 636انظر:الفيصل في ألوان الجموع ( 3)
 .52، ومقاييس المقصور والممدود 5/86انظر: المقتضب ( 2)
، وأوضررح المسررالك 2/31ح ابررن يعرريش ، وشررر 635، ودرة الغررواص 6/261، وسررر الصررناعة 5/655انظررر: الخصررائص ( 5)

 .32/38، وتاج العروس 655، وشرح شواهد الشافية 58-3/55، والتصريح 3/693
 .3/58، والتصريح 3/693انظر: أوضح المسالك ( 8)
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 .ه1) )فِّعا ه  م، كثر ؛ فم ي م، هذا ال م، الذ  ه  لمام 

فرا ارر اللر ال  ن رر  ي ر   نن يكر ن لمرع )نفعمرر ه  الفارسرري، وابرن جنرري مرذهب: القرول الثالررث 
ًرر ه، فكاررر  لرربم  آخررره، ثرر  لحابرر  لممرر   ًرر   ن  ه، مثرر : )  رر، ) ررد ه لمررع )ن رردٍّ م  ما ررث )نفوعُرر ه،    

 .ه2) البأ يث البا بمح   ح : )ذك ر   ًع ل ه، فلار: )ن دي ه

ه : مذهب المبردالقول الرابع  ،ُ ) د   مو أل ه  كا  ا فا الءباا  ؛ه0)ً  ن )فعي ه،  ه  الم م  ن     
يعررررا  الفاررررراا  رد ه الارررررهيما ًأ رررر    يءررررً  مع رررررع  ه4) الاحرررري ي بمعرررر ن فرررررا م الارررره  لاررررر  األ ررررريام  اص

 .ه6)،        لما ذكره الاهيما من ن   غير م ااب لمع ع هذا الءعره3)الًيم

ًيرم  مر، ) رراده،  هر  الم مر ،  نن المع ررع: لررن ًع ره  "نن )ن دير ه فررا هرذا ال الجريرر  ذكرر 
 .ه3) ن ه  كا  ا ي ما ن فا ال اد  يليم ن ل د ءد  الًرد،  نن ذلك ًم  ل    له : ) اد  ن دي ه"

ًعيرد؛ أل ر  لر  ُيارم، )نفعمر ه  مًعرا لرر )فالر ه إ  فرا هرذين ال معرين، كمررا  –نيً را  – هرذا الار   
 .ه8)فا المحك ،  الملًاح

 :الجريريج رأي أبي الفر

: )ن ديرر ه   هًرا مررن الايررا ،  الاررماع؛  هرر  نن )ف ع رًمه يحمرر  لمررع )ف عررا ه، الررذ  يرررى أن لقولرره
ي م، لمع )نفعم ه،  حر : )ءرراب،  نءرًر ه،   رد ُارم، لر ه : )ن فير ،  نرحير ه فرا ) فرا،  رحرعه، حكاهمرا 

ًرن الاركيم ًرن محكران إلرع   ر  ييررد فررا : "يب ر  لررم )األ ديرر ه فرا ًيرم الجريرر ، يار   ه9)الفرراا  ا ا
الايرا   معر  لمررع )نفعمر ه...  الررذ  ل رد  فرا هررذا: ن هر   معرر ا )ال رد ه ًمع رع )اليرر ه: )ن ردااه لمررع 
ًرر ، كمرا  ررال ا فررا  مر، )رحررعه: )نرحررااه  دخالرر  فرا غيررر ًا نلرم    ياارر ،   )ذام ن ديرر ه لمرع الءررذ ذ  اص

                                        
 .658، وشرح شواهد الشافية 633، وانظر: شرح درة الغواص للشهاب الخفاجي 6/133الروض األنف ( 1)
 .32/38، والتاج 633-635، ودرة الغواص، وشرحها 6/262راب انظر: سر صناعة اإلع( 6)
 .655، واللسان )ن د ى(، وشرح شواهد الشافية 633، ودرة الغواص 261-6/262، وسر الصناعة 5/86انظر المقتضب ( 5)
 .32/38، والتاج 658، وشرح شواهد الشافية 633، وشرح درة الغواص 5/59انظر: الجليس ( 3)
 .21، وانظر: لغويات للشيخ محمد علي النجار 658، وشرح شواهد الشافية 6/133األنف انظر: الروض ( 3)
 .633انظر: شرح درة الغواص ( 2)
 .5/59الجليس ( 5)
 .522انظر: الفيصل في ألوان الجموع: ( 8)
 .339 – 338انظر: شرح القصائد السبع البن األنبار  ( 9)
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ًراب فررا ال مر ًرر اب البرا ُنخرر  كثيررر م هرا لرن نلرر  لمرع الايرا ،   )نرحير ه لمررع الءرذ ذ،  ال ، نحرد األ
 .ه1) ياا   نلح  ًغير ًاً "

،  اابد  لمع هذا ًأن "العرب  د ُب ور  ه2)فا إلراب الحماا ،  الخلاة وقد وافقه ابن جني 
رر  األلرم.. فكرأن )ف ع ررًمه لمرع هرذا )ف عرا ه،   )فعرا ه ممررا يكارر لمرع )نفعمر ه،  حر : )غرر ا ،  الفبحر  ُم و

ر ) د ،  رحع،   فاه لمع )ن دي ،  نرحي ،  ن في ه" نغ ل  .ه0) ،  ءراب  نءًر ه،  كذلك ُكا ِّ
هرر : نن )ال ررد ه لمررا كرران ًمع ررع )الرررذاذه،   )ال فررامه لمررع   هر  نيً ررا مررذهب الخرر ار ما،    و

 .ه4))ف عا ه الذ  ي م، لمع )نفعم ه، فُحمِّ  لمع  ظيره الذ  ه  ًمع اه
ن رب ارراا إلع الل اب؛ لما في  من ا لبمراد لمرع الارماع  الايرا ، ه   وأرى أن هذا التخريج

فاد حكع الفراا  اًن الاكيم فا بكاير: )رحع،   ًفاه: )نرحي ،  ن فير ه،  العررب  رد ب رر  الفبحر  م رر  
 األلم، فكأ ها ن رم الفبح  فا )ف ع ر ه، م رر  األلرم البرا فرا )ف عرا ه؛ فحممر ا ) رد ه لمير ، فارال ا فيهرا:

 )ن دي ه.
 مفرد )األساورة( يف قوله تعاىل:  -0
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َْة  : قرأ حفص عن عاصم قوله تعالى  َِ َْال ُأْلقرَي َعَلْيهر َأْسا ،   لر : )نار ر ه ه3) [30]ال خررم َ َل
 ناراي ،  خرر ان،  نخ  رر ، ، كررر )خمرار،  نخمررر ،  اررااا، ه6) مر، )ارر اره،  هرر  الاُمورب الررذ  ُي عرر  فرا اليررد

 .ه3) امح،  نامح ه،  ه   م،  م   يااا
َْال ُأْلقرَي َعَلْيهر َأَسا  : وأما الباقون فقررأوا  َْة حَ َل َِ  ،،رد اخبمرم ال ح ير ن فرا مفررد هرذا ال مر   ،
 :قولينلمع 

ار ارهاهالقرول األول  ،   ررد ر   : ن رر   مر،  مفررده )إارر اره ًمع رع )ارر اره، يارا : )ار ار المرررن ،  اص
 ،  ذكر الفراا نن )ااا ار،  األا اره ًال    الكار: الراما ًالاها .ه8)ذلك نً   يد  غيره

 األل  فا ال م،: )ناا يره ًالياا، نلحام براا البأ يرث فرا ال مر، ل ً را مرن اليراا؛ فهر  لمرع  
 .ه1)هذا مث : )  ادي     اد  ،  ًياري   ًيار  ه،   ح هما،  ه      الفراا

                                        
 .82-5/59الجليس ( 1)
 .31-2/32، وشرح ابن يعيش 35-5/36انظر: الخصائص ( 6)
 .658-655شرح شواهد الشافية ( 5)
 .633، وشرح درة الخواص 5/28انظر: التخمير ( 3)
 .6/529، والنشر 195، و التيسير 385انظر: السبعة ( 3)
 ]س ور[. 16/125وهو حلقة عريضة من ذهب أو فضة تحيط بالرسغ، انظر: التاج ( 2)
، وانظر: الفيصل في 9/399، والدر المصون 6/668، والتبيان 2/131، والحجة للفارسي 5/53راء انظر: معاني القرآن للف( 5)

 .665-662ألوان الجموع 
ويروى أيًضا عن أبي عمرو بن العمء أنه يقال: )إسوار المرأة وسوارها( لجماعتها، وهما ُقلبان يكونان في يديها، انظر: التاج ( 8)

 ]س ور[. 16/125
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 ألمرين: الجرير رد ذلك ابن جرير الطبر ، وتلميذه و
ن كا م لغ  فهرا ءراذ ،    يكر ن األول  : نن )إا اًراه ًمع ع )ا اره لي  ًلحي  فا الايا ،  اص

 .ه2) مع : )نا ر ه؛ ألن )نفعاً ه   ُي م، لمع )نفعم ه
ًرن ا ؛وأرى أن في هرذا نظرًرا  ًر  لمرر   لعرما  غيرره،  ذكرر لر  ألن مرا حكمرا لمير  ًالءرذ ذ، حكراه ن

 ، م ها     حميد ًن ث ر:ه0)اًن ًر  ء اهد كثير 

َْْأد الضُّحى ََيُنْشَنُه  ََح  ُيطرْفَن به  بَيٍد، تَى اإلسَاْ  يهن أعج
(4)

 

 : )بر  ااا اره حيث اابعمم  الءالر ًمع ع )الا اره.الشاهد في قوله 
ً ،  ه  اا  )والثاني  الفار ه ًالفاراي ،  لي  ًاا  الراما، كما  ل  : نن )ااا اره فاراي  ُمعر 

 .ه3)الفراا
ب وهذا االعتراض أيًضرا فيره نظرر  ؛ ألن ال ر الياا  غيرره ذكرر ا نن )ااار اره ًالكارر  ال ر  ُمع رر 

: " هرر  ااررر  الفررار  ًالفاراررري ،  لرري  ًاارر  الرامرررا، كمررا  لررر  الجريرررر ،  نمرررا  رر   ه6))داررب اره ًالفارارري 
م كبب المغ   المع مام لمع ن   ياا  نيً ا لم يد الرما ًالاها ؛ فياا :  فغير ه3)الفراا" لحي ، فاد  ل 

 .ه8)ه  إا ار من األاا ر ، لمراما الحاذ 

ه، فهر  لمررع هرذا  مرر، ال مر،،  هرر  القرول الثرراني : نن يكرر ن  مر، )نارر ر ه، مثر : )ناراي   ناررا ٍّ
 ؛ فيا  :الجرير بار هذا الا   ،  اخه9)    اًن خال ي ،   افا  الًا  لا،  الاريًا

                                                                                                                          
، والبيضراو  231، وحجة القراءات 11/192، وانظر: جامع البيان 2/131، والحجة للفارسي 5/53قرآن للفراء معاني ال (1)

 .9/399، والدر المصون 12/85، والقرطبي 1/138
 .5/632الجليس ( 6)
 .16/125، وتاج العروس 2/368انظر: اللسان ( 5)
)س و ر(. و )رأد  16/125)س و ر(، والتراج  2/368لسران ، وال652البيت من الطويل لحميرد برن ثرور، انظرر: ديوانره ( 3)

الضحى(: وقت ارتفاع الشمس، و )ينشنه(: يمسحنه، أو يتناولنه، و )األعجم(: الذ  ال يسمع له صوت. وأراد الشاعر: أنهن 
 ممتلئات السواعد ال تتحرك األساور في أيديهن، فم يخرج لها صوت.

 .631-5/632الجليس ( 3)
 .16/125، والتاج 62معرب للجواليقي انظر: ال( 2)
 .631-5/632الجليس ( 5)
 .16/123، والتاج 62انظر: المعرب ( 8)
، وانظر أيًضا: معاني القررآن للفرراء 12/85، وتفسير القرطبي 6/699، وكشف المشكمت 561انظر: الحجة البن خالويه ( 9)

 .9/399ن ، والدر المصو6/668، والتبيان 2/131، والحجة للفارسي 5/53
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 .ه1)"هذا القول أشبه القولين عند  بالصواب"
نن كرررم الارررر لين  ررراة  مرررن غيرررر بررررر ي  ألحررردهما؛ إذ يلررر  نن يكررر ن مفرررررد  والرررذ  يظهررررر لررري

 )األاا ر ه )إا اًراه ًمع ع )ا اره،  يل  نيً ا نن يك ن  مًعا لر )نا ر ه فه   م، ال م،.

 تعاىل: أصل الفعل يف قوله  -4
 
ه
َّ
ن
َ
س
َ
ت
َ
 ي
 
م
َ
 ل

[ ًالهراا   فًرا،  ًحرذفها  لرًم،   رررن 239]الًاررر   َلااْم َيَرَسانَّهْ : لىاقررأ حمرزة والكسررائي قولره تعر
، فأمرا  رراا  حمر    الكاراةا ًحرذم الهراا فرا ال لر ، فالهراا  اةرد  لماركم، ه2)الًا  ن ًإثًابها   ًفا   لرمً 
 .ه0)  المع ع: )ل  بغيره الا  نه

 ففا نل  الفع  ثمث  ن   : َلْم َيَرَسنَّْه: ما قراءة الجمهوروأ
: نن يكرر ن مررن )بارر    ،  اررا همه،  هرر  )يبفعرر ه مررن )الارر  ه؛ فيكرر ن المع ررع: )لرر  الوجرره األول

ًررث ماةرر  ارر  ه فالهرراا لمررع هررذا     ًرر  ًاررع لمررع حالرر ، كمررا كران، كأ رر  لرر  يم يبغيرر ًمررر الارر ين لميرر ، 
 ،    ي    حذفها فرا  لر       رم؛ أل هرا نلرمي ،  ي ر   نن بكر ن الهراا لماركم الفع ،  اك م لم   

 .ه4)لمع الا   ًأن  مها  ا 
هررذا ال  رر ، فاررا : "إ رر  مررن )الارر  ه، ن : لرر  برراثر فيرر  الارر  ن ف حيمرر    غيررره،  الجريررر  اخبرار 

   مارا ا ه، ف عرر  مرن  رررن هكررذا   لرم ا ًالهرراا    فر ا لميهررا؛ إذ كا رم فيرر  نلرًم، يا لرر ن: )ِّعبُر  ماررا ه
 .ه3)الهاا    الفع   نلًم في "

ين، كال حا ،  مكا،  ال مخءر ،  غيره   .ه6)  د ذهب إلع هذا  مه ر الُمعوًر

                                        
 .11/192، وانظر: جامع البيان 5/631الجليس ( 1)
 .86، والتيسير 189 – 188السبعة ( 6)
وذلك ألن العرب تقول في جمع )السنة(: )سنوات( فإذا وصل القارئ قراءته اتصلت النون بما بعدها؛ فاستغنى عن الهمز في ( 5)

ألصل فيه: )لم يتسنى( فحذفت األلف للجرزم، ويررى الفرراء أن الفعل بعدها، فحذفت الهاء لزوال السبب الذ  جاءت له، وا
المعنى: )لم يتغير(، واألصل: )لم يتسنن(، ثم قلبت النون األخيرة ياء استثقااًل لثمث نونات متواليات، فصار: )يتسنى(، ثم 

حذفت لزوال العلة فيها. ]انظر:  حذفت الياء بعد دخول الجازم، فصار: )لم يتسن(، ثم زادوا الهاء للوقف، فإذا وصلوا القراءة
عراب القرآن للنحاس 1/156معاني القرآن للفراء   [.1/136، وحجة القراءات 1/556، وا 

أصل )سنة(: )َسْنهة(، مثل )الجبهة( ؛ فهو من )سنهت النخلة وتسنهت(: إذا أتت عليها السنون، ويجوز أن يكون أصله ( 3)
 [.312-52/329(، فيقال في تصغيرها: )ُسَنيهة، وسنية( ]انظر: التاج )َسْنوة( من الواو، بدليل قولهم: )سنوات

 .5/583الجليس ( 3)
، وكشرف مشركل 552 – 6/529، والحجرة للفارسري 1/122، والحجرة البرن خالويره 1/556انظر: إعراب القرآن للنحاس ( 2)

، والبيان ألبي البركرات 199-1/198، وكشف المشكمت 1/136، والكشاف 1/35، وحجة القراءات 1/528القرآن لمكي 
، وانظررر: معرراني القرررآن، للفررراء 1/361، وفررتح القرردير 1/322، وتفسررير البيضرراو  1/129، والتبيران للعكبررر  1/151
 .3/526، وتفسير القرطبي 1/156



 -43- 

ََْن    ، ًمع ع )ال ردبه، كا لر  بعرالع: ويحتمل أيضًا أن يكون من السنة ََْعا َََلَقاْد َأَخاْذَنح آَي  ر

يك ن المع ع: )ل  يغير يعام ك ال دُب  الاحيه، ن : ه  ًا  لمع يرا ب  [؛ ف103]األلرام  برحلسِّنرنَي
ًر  الحر   ن  ال ردب، فرم يكر ن ه1) غ ارب  .  ر   الفارارا ذلرك؛ أل ر  "  يخمر  لرا  الار   مرن نن يريرد 

  األ  ؛ أل ر  يمر   نن يكرر ن الباردير: )لرا  العررا ه،    يكر ن لرا  العررا ، كمرا   يكر ن حرر   الحر  ؛ فرإذا لرر
 .ه2)يابا  هذا ثًم ال    ارخر"

مرْن : نن يك ن نلم : )يبا نه لمع   ن )يبفع ه ًثمث    ام، من   ل  بعالع: الوجه الثاني

ٍَ َمْسُنٍَن ََ َِ [،  يك ن مع اه: )ل  يبغير ريح ه، من   له : )با  ع اليعا ه إذا بغير ريح  ن  00]الح ر
ًرررم ال رر ن الثالثررر  يرراا، كمرررا  ررال ا فرررا )بظ  رررمه: يعمرر ، فااررربثا  برر الا األمثرررا  فررا الفعررر   )يبارر نه، فام

يمه، ث   مًم الياا نلًفا لبحركها  ا فباح ما  ًمها، فلار: )يبار عه، ثر   )بظ يمه،  فا ) للمه: ) ل 
ه،  ندخمم لمي  هاا الاكم لًيان حرك  ال  ن فا ال  م،  ذهب إلع  حذفم األلم لم   ، فلار: )يبان 

 .ه0)  الءيًا ا،  ي اب نيً ا إلع المًرد،  اخباره الًا  لا م، ال    األ  هذا نً  لمر 

،  ه  ه4)ن     يل  من  احي  المع ع؛ ألن الما  ن: الملً ب لمع ا ن اليري  الزجاج ير  
 مع ع غير مراد فا هذه اري .

ن  ،ه3): ن ر  مرأخ ذ مرن )نارن المرااه: إذا بغيرر،   رد حكرع ذلرك ال اراشالوجه الثالرث  هرذا الار    اص
، فيا  : " هذا البأ ير  ل رد ا الجرير كان مع اه لحيًحا فه  مرد د لفااده من  ه  ا ءباا ؛  لذلك رده 

غمري مرن مبأ لير   ذهراب لرن   ر  اللر اب فير ،  لر  كران لمرع مرا ب همر ه ل  رب نن يارا : )لر  يبأارنه؛ 
 .ه3)ما رده نيً ا اًن خال ي ،  غيره، كه6)ألن الهم   في  فاا الفع   الاين لي    ال  ن  م "

                                        
 .1/539، والمحرر الوجيز 3/523، وتفسير القرطبي 1/528، وكشف مشكل القرآن 5/556انظر: إعراب القرآن ( 1)
 .6/552الحجة للفارسي ( 6)
، وانظررر أيًضررا: حجررة 1/151، والبيرران 199 – 1/198، وكشررف المشرركمت 1/622، والمقتضررب 6/125انظررر: الجرريم ( 5)

، والتبيان في تفسير غريب القررآن البرن الهرائم المصرر  1/322، وتفسير البيضاو  1/136، والكشاف 1/136القراءات 
155. 

 .6/325، والدر المصون 1/533جاج انظر: معاني القرآن للز ( 3)
، وفرتح القردير 6/325، والردر المصرون 3/525، وتفسير القرطبي 1/529،والكشف لمكي 6/553انظر: الحجة للفارسي ( 3)

هر/ ]انظر: وفيرات 531. والنقاش هو محمد بن الحسن، أخذ عن محمد بن عمران، وروى عنه ابن مجاهد، توفى 1/361
 [.6/119القراء ، وطبقات 5/563األعيان 

 .5/583الجليس ( 2)
 .155، والتبيان البن الهائم 1/361، وفتح القدير 1/122انظر: الحجة البن خالويه ( 5)
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ًرأن نخررم فااهرا،  هرا الحلبي  السمين ير   ًرم الكممر   ن   يمكن نن ي اب لن ذلرك ًأ ر  " رد  م
ًردلم الهمر   نلفًرا، كار له  فرا ) ررنه: ) رراه،  فرا  ًرالهم   آخرًرا، ثر  ن الهم   إلع م  ،  مها، فًاع: )يبار أه 

 .ه1))اابه نه: )اابه اه، ث  حذفم   ًما"
ًردا  الهمر   نلفًرا،    ي ر   حممهرا وهرذا فيره نروع مرن التمحرل والتعسرف ؛ إذ   ي  رد ه را مار   ا

لمرع  حر : ) ررنه؛ ألن ذلرك   يكرر ن إ  فرا ًعرض المه رام،  لرذلك فررإ ا نر  نن مرا ذهرب إلير  ال مهرر ر 
 ه  اللحي . الجرير  

 
 هل يأتي التصغري للتعظيم؟ -5

، ها: البحايرر،  البامير ،  الباريرب، فرالبحاير إمرا معنوية عند البصريينالتصغير له ثمثة فوائد  
يو ه،  البامي  لكمي  الءعا،  ح :  ما لءأ  :  ح : )ُر   يوره، ن : ح ر لغير،  اص لذام الءعا،  ح : )ُح  

يوررن الارماا مرا لمكا رر ،  حر : )ُد   يورد العلررره،  اص مررا )دريهمرامه،  الباريررب إمرا ل مرران الءرعا،  حرر : )ًُع  ه،  اص
ي ِّااه  .ه2) لم  لب ، ح : )ُلد 

ًر  ًكرر  الكوفيون ن ام   مع ع آخر،  ه  ن   يأبا ًمع ع البعظي ،   د ذهب إلرع هرذا نيً را: ن
.  مما اابدل ا ً  لمع ذلك     لًيد ًن ه0)اًن األ ًار  فا كباب األ داد،   افاه  اًن هءا ،  الدمامي ا

يع :  ًر
ُّ منه َكل ُأنحٍس سَف تدخل بينهم ََْيهية  تصف لااااااح ارنحماااُد

(4)

 

 .ه3)فاا : )د يهي ه،  المراد: بعظي  الداهي ؛ إذ   داهي  نلظ  من الم م 
إلع نن البلغير   يفار  مع ع البحاير، ن  البامي ؛  لذلك رد ا هذا الًيم إلع  البصريون ذهب  

ًرأن حبرم ال فرر ، ن  البلررغير ه6)    رد يكر ن ًلررغار الرد اهامع رع البحايرر، فا لرر : )د يهير ه فير  إيررذان 

                                        
 .6/323الدر المصون ( 1)
 .5/55انظر: توضيح المقاصد ( 6)
"[، وشررح ال 565 – 6/562، والمغنرى 1/539، واالرتشراف 696-691انظر: األضرداد ( 5) مغنرى للردماميني ]فري مبحرث "ُربذ

 .3/135، وشرح األشموني 3/135، والتوضيح 652
، وشرح 1/159، واإلنصاف 1/619، والجليس 696، واألضداد 622البيت من الطويل للبيد بن ربيعة، انظر: شرح ديوانه ( 3)

، 12/3839، وتمهيرد القواعرد 6/565، والمغنرى 5/55، وتوضريح المقاصرد 1/191، وشررح الشرافية 3/113ابن يعيش 
 .2/139، والخزانة 3/135، وشرح األشموني 612، والمناهج الكافية 1/652وشرح المغنى للدماميني 

 .3/113، وشرح ابن يعيش 696انظر: األضداد ( 3)
 .3/135، وحاشية الصبان 3/113انظر: شرح ابن يعيش ( 2)
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، ن  نن "بلغيرها لمع حاب احباار ه1)لبامي  المد ؛ ألن الداهي  إذا كا م لظيم  كا م اريع  ال ل  
ال ا  لها  بها  ه  ًها؛ إذ المراد ًها الم م، ن : ي يةه  ما يحبار    م، ن   لظي  فا  فا  بلفر م   

 .ه2)األ ام "
 ا بقول أوس بن حجر:واستدلوا أيضً  

ََُيٍل شحهق الَأس مل تكن ََْيَق  رااااالرَلغه ِرى تكرلُّ َتعَ  ُ 
(3)

 

 البصرريون.  رده ه4)فاا : ) ًي  ءاه  الرن ه،  ه  العالع، فد  ذلك لمرع ن ر  نراد بفخري  ءرأ   
ذا كرررران كررررذلك فهرررر   نءرررررد ًررررأن المررررراد: ن رررر  لررررغير العرررررض د يرررر  الرررررن  ءرررررا  الملررررعد لي لرررر   لمرررر ه،  اص

 .ه3)للع ده

 :الجرير رأ  أبي الفرج 

إلع نن البلغير   يأبا لمبعظي ،  رد  لمع الك فيين، فاا  فا ًيم لًيد الاراً :  الجرير ذهب  
" لا فا هذا مذهب اابخر ب  ً ظر ،  ما لممم نحًدا اًا ا إلي ،    بادم ا في ،  لكن هللا الذ  يابا 

ًر  الد لر  لمرع لرغر ذابر    مر  ن  اةر  الحكم  من يءاا  ًه ا لمي ،  ه  ن ن ا ار  الملرغر إ مرا  لرد 
ًراب بكًيرر لمرا رن  نن الالرد مرن   بعما  ً  ا ياير فا  فا .... فظن من  ا : إن البلرغير فرا هرذا ال
ًران لر  نن اللررغير  ًرأمر لظري   خيرب كًيرر  اري ،  لر  بأمر  هرذا الظران األمرر فرا هرذا ل  اةمر  ااءرعار 

 ب  كًيًرا ند  إلير  لظيًمرا فرا  فعر  ن   ررره،  كر   احرد مرن األمررين لمرع حايابر  فرا لمع لغره، فإ   
م نمًرا كًيًرا، كما  ا   : ه6) فا ،  خل ليب  فا   ا ،   )الد يهي ه ه ا لغير    ر 

َُ النح  َُاااااااااه صغيااااااااُْبَّ كَري هحَ ََ ُْ"ااااااَيف الَحَْ َتْغ َ
(7)

 

                                        
 .6/352، والخزانة 611، والمناهج الكافية 5/58انظر: توضيح المقاصد ( 1)
 .1/191شرح الشافية ( 6)
، 6/565، والمغنى 1/196، وشرح الشافية 6/82، والمقرب 3/113، وشرح ابن يعيش 85البيت من الطويل، انظر: ديوانه ( 5)

 .83، وشرح شواهد الشافية 3/135وشرح األشموني 
 .3/113انظر: شرح ابن يعيش ( 3)
ها الكوفيون، وردها البصريون إلى هذا المعنى الذ  سيورده الجرير ، . وهناك أدلة أخرى تعلق ب1/196انظر: شرح الشافية ( 3)

، وشرررح 1625 – 6/1626، وشرررح ألفيررة ابررن معررط البررن القررواس 1/159، واإلنصرراف 691انظررر فرري ذلررك: األضررداد 
 .3/135األشموني 

 .33، والمحاسن واألضداد 1/8من الرجز، انظر: الحيوان ( 2)
 .662-1/619الجليس ( 5)
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: "  د يب   فا البلغير نن يك ن نبع ً  ب ًيًها لمع ن    د يأبا لغيًرا، ويقول في موضع آخر 
 ث  ي ما، فيلير كًيًرا، ن  نن ي ام  غيره، فيلير  ميم  كثيًرا كما  ي :

ََاااااك  حااااااًاَنَّ ُسََْيَااااااااال حتق ًَا ُسََْيُباااااام  َّ أم
(1)

 

ين فا مذهًه ، فه  ير  نن   ل : )د يهي ه بلغير يباً، الًلري الجرير  من هذا يبًين ل ا نن  
مو نمرًرا كًيرًرا، فرم برد  لمرع البعظري ،  اص مرا الررذ   ير ر، إلرع مع رع البحايرر؛ فرالمراد ن هرا لرغير ، لك هرا  رر 

 يد  لمي  األ لام البا  اام ًعدها، ن  نثرها الذ  حدث ًاًًها.
،  ًخالر  ن ر   راا فلعله أول قائل لهرذا الررد: )إ   مذهب ل  ياًا  إلي  نحرده الجرير  نما      

لمرد لمع معالره الك فا نًا ًكر اًن األ ًار ،  ه  نه  الااةمين ً ،   د ًحثم فا آثار ال ح يين حبع 
ن كران  –فيما بيار لا الر  ع إلي   – الجرير للر  ًر  للرره،  اص ف  دم نن هذا الرد ل  يا  ً  نحرد  

 لًيم  فا نءًاه . د ءاع ذلك ًعد للره فا هذا ا

 علة فتح ثاني الثالثي املكسور الوسط عند النسب إليه -6
، ار اا نكران ه2)،   رب فبحر  ل رد ال ارب إلير إذا كان االسم على ثمثة أحررف أوسرطها مكسرور 

مِّم ه، ن  مكا رها،  ح : )إً ه، ن  م م مها،  ح : )ُدة ه، ف ا   فا  اِّر   ا  مفب ح الفاا،  ح : )  مِّر،  ء 
ً ما،  ُدالاهال  .ه0)  اب إليها: )  م ر ،  اصِّ

: اارربثاا  ا بمراع الكاررربين والعلرة فرري إبرردال كسررة العررين ونقلهررا فرري النسرب إلررى الفتحررة هري 
، يار   الر رع فررا ًيران هررذه ه4) اليرااين فرا اارر  لري  فير  حرررم غيرر مكارر ر إ  حرفًرا  احرًدا ن  حرررفين

حرر م الكممر  المً ير  لمرع الخفر ، ن : الثمثير  الم ررد  مرن العم : " ذلك أل ك ل  ل  بفبح  للار  مي، 
ال  اةد ن  نكثرها لمع غاي  من الثا ، ًبباً، األمثا  من الياا  الكار ؛ إذ ه  فا  ح : )إًماه ل  يخم  

 .ه3)م ها حرم،  فا  ح : ) مر ،  دةماه ل  يخم  م ها إ  ن   الحر م"

                                        
فقد فصل الجرير  القول في بيان أن الكثير قد يكون من القليل، وفي الرد على  665-1/662. وانظر أيًضا 1/662جليس ال( 1)

 من أنكر عليه ذلك بوجود نظائره في طبائع األشياء والحياة.
في مقدمة له أن ذلك على يقول أبو حيان: "وال أعلم خمًفا في وجوب فتح العين في نحو: )نمر( إال ما ذكره طاهر القزويني ( 6)

، والهمع 9/3529، وتمهيد القواعد 5/528، والمساعد 5/123، وتوضيح المقاصد 6/212جهة الجواز" ]انظر: االرتشاف 
5/526-525.] 

 .3/193، والتصريح 6/212، واالرتشاف 155-5/152انظر: المقتضب ( 5)
 .9/3528اعد ، وتمهيد القو 3/133، وشرح ابن يعيش 5/123انظر: األصول ( 3)
 .1/182شرح الشافية ( 3)
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،  حر : )إًمراه؛ ألن الكارر  بعمر  كانرت فراؤه مكسرورةوذهب بعضهم إلى بقاء كسر العين فيمرا  
،  ه       عيم؛ ألن الفب  في  لمع اًي  ال  ر ب، كمرا  ر  لمرع ذلرك ه1)فا  ه   احد ،؛ فم بثا 

را ا بمر، فرا ا ار  مرن الكاررام  اليرااامه2)ال ح ير ن ،  هررذا ه0)، فرراًرا مرن ثار  الكارر  إلرع خفر  الفبحر ، لِّم 
، ثر   اد الجريرر  ح : )إًمراه،  هرذه العمر  م مر، لميهرا ل رد ال حر يين،   رد ذكرهرا الثا  م   د نيً ا فا 

 لميها لم  نخر ، فيا  :

  امها فا ال اب إلع الفبح  حيث ذكر ا  لمع ما ًي ا     آخر لر  ن رد "وفي علة تغيير الكسرة  
ررر ه، ن كرران نلرررم  الحركررر   نحررًدا باررردم ا فرررا اارربخرا  ،  هررر  ن هررر  ياررك ِّ  ن ن اررري مرررا كرران ]لمرررع[ )ف عِّ  اص

ًرر  يرراا ال اررب ن لررع،  كررا  ا إلررع بارركي   نحرر  ؛  بوررمه،  كرران بخفيفرر  إذا ابلرر   موررك،  ك  بخفيفًررا، مثرر : )م 
فخفف ه  فبح ا ثا ي  ل ً ا مما حذف ه،  أل    د ا داد ًياا ال اب ثاًم،  ل مم الكار  ما  ً  الياا األ لرع 

 .ه4)م ها"

حي    يخر  لن العم  البا ذكرها ال ح ي ن،  ها يمب الخفر ،     ل الجرير  ما ذهب إلي   
 الفرار من ا بمراع الكارربين  اليرااين فرا ا ار  المً را لمرع الخفر ،  العررب يارك  ن  اري مرا كران لمرع 

كبِّمه: )ك بومه ،  ه  يخففر ن ال رم   الكارر ،    يخففر ن الفبحر ، فيا لر ن ه3) )ف عِّ ه، فيا ل ن فا  ح : ) 
ررذه، فيخففرر ن ال ررم   الكاررر ،    يا لرر ن فررا ) مرر ه : )  موررر هفررا )ُل رر ررده،  فررا )فخررذه: )فخو . ه6)ده: )ل  و
 نن بخفيم ما كان لمع هذا ال  ن فا ال اب ن لع. – الجرير كما ذكر  –  ءك 

                                        
 .192، والتوضيح /653انظر: المناهج الكافية ( 1)
 .5/123، وتوضيح المقاصد 3/1935انظر: شرح الكافية الشافية ( 6)
 .6/631انظر: الجليس ( 5)
 .6/631انظر: الجليس ( 3)
 .6/152انظر: شرح السيرافي ( 3)
 .36عمر بن إبراهيم الكوفي انظر: البيان في شرح اللمع للشريف ( 2)
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 إعراب بعض األبيات الشعرية وتوجيهها: املبحث الثالث
 ليل والقمرا( يف قول جرير:توجيه رواية الرفع والنصب يف قوله: )جنوم ال -1

جنََم الليل َالقََاتَكي عليك    حلشَس طحلعة ليس  بكحسفة
(1)

 

 قال جرير بن عطية في رثاء عمر بن عبد العزيز: 

 جنََم الليل َالقََاتَكي عليك    حلشَس طحلعة ليس  بكحسفة

  فل  الا   فيهرا، الا   فيها  فا إلراًها،  الجرير   د  ردم فا هذا الًيم لد  ر ايام ًاي  
 كما يما:

 
 ،  ها:: رواية الكوفيينالرواية األولى 

 َالقََاالليل  جنََمتَكي عليك    حلشَس كحسفة  ليس  بطحلعة

ًرن ه2): )     المي   الامراه،  هرا ر اير  الردي انبالنصب في قوله  ًر  ًكرر  ،   امهرا لرن الكر فيين ن
،  المع ع: نن الءالر اابعظ  ننه0)األ ًار  ،  لح  هذه ه4)بيم، الءم     ب كءم م، الملاب ً   ِّ
 ، يا   الًغداد :ه3)آًاد الصاغاني، والفيروز الر اي  
ًررره، ن    ًررر ًعررد خ "فرر )كااررف ه لمررع ر ايبر  ًمع ررع )م كاررف ه، مررن الفعر  الررم  ،   ممرر  )بًكراه خ

ع )كااف ه؛ إذ المراد من لف  لر )كااف ه...   لب )ال    ه لمع الظرم،    ل : )ليام ًيالع ه، ًمع 
 .ه6)يم لها: إ اابها، فإذا ذهب   رها فكأ ها غير يالع "

                                        
، والكامررل 128، وتأويررل مشركل القرررآن 6/366، ومعراني القرررآن لألخفرش 653البيرت مررن البسريط لجريررر، انظرر: ديوانرره ( 1)

، والصحاح )ب 1/111، والعقد الفريد 339 -338، وشرح المعلقات السبع الطوال 5/85، 6/619، وجمهرة اللغة 5/853
، واأللغراز 9/263، والردر المصرون 9/325، والبحر المحريط 5/1395س ف (، واالرتشاف ، واللسان ) ك 6883ك ى( 

، والتراج )ب ك ى ( 62، وشرح شواهد الشرافية 123، والمناهج الكافية لزكريا األنصار  112-129النحوية البن هشام 
55/162. 

 .653ديوان جرير ( 6)
 .6/619، وانظر: جمهرة اللغة 338ح القصائد السبع الطوال ، وشر 1/619انظر ذلك في كتابيه: المذكر والمؤنث ( 5)
 .6/165الجليس ( 3)
 .5/183، والقاموس المحيط 2/552التكملة والذيل والصلة للصاغاني ( 3)
 .339 – 338، وانظر: شرح القصائد السبع 62شرح شواهد الشافية ( 2)



 -46- 

  ها:: رواية البصريين، الرواية الثانية 

 جنََم الليل َالقََاتَكي عليك    حلشَس طحلعة ليس  بكحسفة

ًررر   ًررد ر ًرررن ل ًرررن دريررد،  ا ، ه1)ً لررب   لررر : )  رر   الميررر   الامررراه نيً رررا،  هررا ر ايررر  األخفررش،  ا
  لم ح يين فا بخري ها ن  ا :

: نن )     المي ه مفع   ً  م ل ب ًا ل : )كااف ه،  فا )بًكاه  مير يع د إلع القول األول 
 هذا الب  ي ، فيا  : الجرير )الءم ه،   د اخبار 

: )الءم  يالع  ليارم ًكاارف ه فإ ر  ي لرب )  ر   المير ه ًإلمرا  )كاارف ه، كمرا فأما من روى" 
ًرد  هللاه،  يعيرم )الامرراه لمرع )  ر   المير ه،    لر : )بًكراه لرف  لا لر : )الءرم  ياا : ) ها  اًر   ل

يالع ه،   )بًكاه فا م  ، رف،، كأ    ا : )يالع  ًاكي ه،   د يك ن )بًكراه فرا م  ر،  لرب لمرع 
ه   ًكرااه،   رد ، كأ    ا : )ليارم فرا حالره2)ن   ًمع ع الحا ، إما من )الءم ه، ن  من الباا فا )ليامو

ًرر )لرري ه ًررر )كااررف ه، ه0)بكر ن ارراد  ماررد خ  نلرفهررا  وأشررهر الجوابررات فرري هررذا،   لررب )  رر   المير ه 
هرررا مأخررررًذا: نن  ممررر  مع ررررع هرررذا الارررر  : )نن الءرررم  لرررر  بفررر  لمررررع كارررم ال  رررر    الامرررر اظممهررررا   ن ًر

 .ه4) كا فهاه"

                                        

 .1/111الفريد ، والعقد 6/619، وجمهرة اللغة 6/366انظر: معاني األخفش ( 1)

العبارة على هذا غير صحيحة؛ ألن التاء حرف يدل على التأنيث فم يأتي منه الحال، ولكنه يريد: أن )تبكي( حال من الضمير ( 6)
[. ومما يسترعى االنتباه 52المستتر في )ليس( المدلول على تأنيثه بالتاء. ]انظر:تعليق المحققين على شرح شواهد الشافية 

نقل هذا النص كامًم، وعزاه إلى ابن خلف مع أن الكمم بنصه للجرير  في الجليس الصالح، وال شرك أن ابرن أن البغداد  
خلف نقله عن الجرير  دون عزو، و)ابن خلف( هذا تلميذ البن بر ، وهو أبو الربيع سليمان بن بنين برن خلرف المصرر  

رح أبيات الكتاب(، وقد ُحقق في رسالة دكتوراه في جامعة أم هر(، واسم كتابه: )لباب األلباب في ش213الدقيقي النحو  )ت
 القرى، بتحقيق إنجا اليمان.

وكونها حااًل من )الشمس( جائز على مذهب سيبويه بجواز مجىء الحال من المبتدأ، وكونها حااًل من الضمير المستتر في ( 5)
بر )ليس( خطأ في المعنى؛ ألن تقدير الكمم: )ليست )ليست( فاسد؛ ألن بكاءها بيان لكسفها النجوم، وكونها سادة مسد خ

الشمس موجودة في حال بكاء عليك(، وهذا غير المراد، وهو أيًضا خطأ في اإلعراب؛ ألن محل سد الحال مسد الخبر إذا كان 
رح شواهد الشافية المبتدأ مصدًرا صريًحا أو مؤواًل، أو كان اسم تفضيل مضاًفا إلى المصدر، وليس هذا واحًدا منها ]انظر: ش

52.] 
 .6/163الجليس ( 3)
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،  المع ع: نن الءم  ه1)م، والبغداد ابن عبد ربه، وابن هشا: وممن ذهب إلى هذا الرأ  أيًضا 
يالعررر  لررر  بكارررم   ررر   الميررر   الامرررر لح  هرررا لمررررع لمرررر،  ذلرررك نن الءرررم  كممرررا يمعرررم كارررفم الامررررر 

 .ه2) ال    ، فم  ببرك لها   ًاا؛ أل ها من الح ن لمي   د ذهب  يااها، فظهرم الك اكب
 

كثيرررًرا ل رررد به يررر  الر يرررر   ؛ ألن الءرررعراا يذكر  رررر وهرررو أصرررح التوجيهررررات مرررن ناحيررررة المعنرررى 
 .ه0)ًالمفا د

ًررر ؛ ألن المفالمررر  ماررردر ، القرررول الثررراني  ًرر  لمفعررر  )بًكررراه لمررع المغال : نن )  ررر   الميررر ه مفعررر   
، ه4) المع ع: نن الءم  غالًم ال      الامر فا الًكاا فغمًبها، فها بغمب ًًكاةها لميك ًكاا      المي 

ًرار : " الرذ  نذهرب إلير  نن ه3)بار ، ووافقه الجروهر أبو بكر ابن األن  د ذهب إلع هرذا  ًرن األ  ، يار   ا
ًر )بًكاه، كأ    ا : )ًكم الءم        المي   الامر فًكبهما الءم   يك ن  لب )ال    ه،   )الامره 

 .ه6) بًكيهماه، ن : غمًبهما ًالًكاا، كما با  : )كارم ا لًد هللا  كرمب   ن ا نكرم : غمًب ه"

ًرال      الامرر: الارادام أحدهماًأن فا هذا البأ ي    هين:  الجرير  ي       : نن يكر ن نريرد 
 .ه3): نن يريد ًهما الءم   الامر  الك اكب لمع الحايا والثانياألماث ، ففي  م ا . 

: نن )     المي ه م ل ب لمع الظرفي ،  األل : )بًكا الءم  لميك مرد    ر   القول الثالث 
، ن : فا مد  د امهما،  المع رع: بًكرا لميرك الردهر  الءرهر، فحرذم الم رام،  هر  )د ا ه، المي   الامره

 .ه9)، فكأ    ا : إن الءم  بًكي  ما يمعم ال      ظهر الامره8) ن ي  الم ام إلي  ماام 

                                        
، 5/853، وانظرر فري هرذا أيًضرا: الكامرل 51، وشررح شرواهد الشرافية 112، واأللغراز النحويرة 1/111انظر: العقد الفريد ( 1)

 .122-123، والمناهج الكافية 1/59، وأمالي المرتضى 6/619وجمهرة اللغة 
 .5/853كامل للمبرد ، وال6/366انظر: معاني القرآن لألخفش ( 6)
 .52-69انظر: شرح شواهد الشافية ( 5)
 .36، وشرح الشافية للجاربرد  6/162، والجليس الصالح 339، وشرح القصائد السبع 5/853انظر: الكامل ( 3)
 .6883، والصحاح ) ب ك ى ( 339شرح القصائد السبع ( 3)
 [.6/162علمت أحًدا سبقه إليه" ]انظر: الجليس الصالح، ونقل الجرير  ذلك عنه، وقال: "وما 339شرح القصائد ( 2)
 .6/162الجليس ( 5)
 .51-52، وشرح شواهد الشافية 1/59، وأمالي المرتضى 162-6/163، والجليس 853 – 5/853انظر: الكامل ( 8)
 .1/59انظر: أمالي المرتضى ( 9)
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   ال  هين الثا ا  الثالث ًأن )كااف ه من الفع  الم  ،    يل  المع ع ً ؛ أل البغداد   د رد   
حي ةذ يك ن  افًيا لمكا م لن الءم  فا ذابها،  لمع هذا فها غير ح ي   لمع المرةرع،  هر  مع رع لر  

 .ه1)ُيرِّدوه الءالر
؛ أل رر  لر  ي رمِّ لررن الجريرر لرن المع ررع فرا ال  ر  األ   الرذ  اخبرراره  وهرذا المعنررى بعيرد تماًمررا 

 ا لذهاب   رها.الءم  ن ها م كاف  فا ذابها، ،إ ما  فع ل ها نن بكام غيره
: نن )     المي ه م ل ب ً ا  المعي  المحذ ف ،  البادير: )بًكا لميك        المي  القول الرابع 

 .ه0)،  هذا ال    ًعيد؛ أل   ل  يثًم حذم  ا  المعي ه2) الامره، ن : م،      المي   الامر
 ،  ها:الرواية الثالثة: رواها المبرد 

 جنَُم الليل َالقََاتَكي عليك    حلشَس طحلعة ليس  بكحسفة
 .ه4) : )   ُ  المي ه،   لب ) الامراهبرفع قوله 
ًر  حيرانالجريرر ،   افاهمررا وابررن األنبرار ، المبرررد  رد ذهرب   ، إلررع نن   لر : )  رر   ه3)،  ر حرر  ن

   الماُا المي ه فال  لمفع  )بًكاه، ال ا   ا  المعي ،   )الامراه مفع   مع ، فه  م ل ب، كا له : )ااب
  الخءً  ه،   )ما ل عم  نًاكه.

ًرراأل  ،  ن  يكرر ن لمملرررراع   ًرراي الملررراع الثررا ا   ُ ررع ِّم  هررذا االررراب ًأ رر  يرراد  إلررع لررد  ارب
 األ   مع ع ي ااب الماا  إ  لمع ر اي  )فالءم  كااف  ليام ًيالع ه.

ع )م كاف ه،  أل   ي    لمع ًأ     ما ، من ذلك؛ ألن ال مم  مابأ ف ،   )كااف ه ًمع  وأجيب 
 .ه6)بادير مفع   محذ م،  باديره: )ليام ًكااف  ءيًةاه فحذم لمبعمي ،  المع ع يد  لمي 

 فا   ا ما باد  من هذه األ  ا  البا ُذكرمو فا الًيرم نر  نن نر حهرا فرا ر اير  )بًكرا لميرك  
ًر   ار  الفالر  )كاارف ه؛  غيرره نن )  ر    الجريرر ه هر  مرا ذهرب إلير  نجوَم الليل والقمرا المير ه مفعر   

 لخم ه من ا لبرا ام،  للحب  من  ه  المع ع  االراب.

فا بخري    الجرير  نما ر اي  )بًكا لميك    ُ  المي   الامراه فإن ما ذهب إلي  اًن األ ًار ،   
 لحي  من  ه  المع ع  االراب؛  لذلك ر ح  نً  حيان، كما اً .

                                        
ول محذوف، وتقديره: )ليست بكاسفة شيًئا( فحذف للتعميم، ويجاب عن هذا بأن )كاسفة( من الفعل المتعد ، وُيقدذر له مفع( 1)

 [، وال يخفي ما في هذا من التكلف.51والمعنى يدل عليه ]انظر: شرح شواهد الشافية 
 .1/391انظر: شرح ألفية ابن معط البن القواس ( 6)
 .55شرح شواهد الشافية ( 5)
 .339، وشرح القصائد السبع 852 – 5/853انظر: الكامل ( 3)
 .5/1395، واالرتشاف 6/165، والجليس 339، وشرح القصائد 852 – 5/853انظر: الكامل ( 3)
 .56انظر: شرح شواهد الشافية ( 2)
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ا -2  لفعل يف قول بشار:وجه تذكري 
ِْ ْحيي  َكنُ  يف َخْلَة ُمثِّلُ  إنسحَنح      َعجَهحِرى إَا ََد

(1)

 

: نن  محارر  لممر  البأ يرث، احبراًمررا األولإذا كران الفالر  ما ثًررا غيرر حايارا في رر   فير    هران:  
ِر الصَّحخَُّةلمفظ؛ ألن العرب   عم الكمم  لمع البأ يث،  ا  بعالع:  ََحَء ََا  ِِ َ   ًوالثاني[ 00]ل :

ًرر  الما رث الحاياررا، ن  ألن الما ررث فررا مع ررع المررذكر،  ررا   حرذم لممرر  البأ يررث لبرر حي ربًبهررا لررن رب
َُبعالع:  ََ ََاْلَق َُْس  َرَع الشَّ َُ ََ   ه2) [9]الايام. 

فإذا نا د الفع  إلع  مير الما ث فم ي    حذم باا البأ يث ا اا نكان الما ث حاياي ا ن  غير  
ََسرااَعْ  ُكاالَّ َشااْيءٍ  حايارا،  حر : )ه ررد  امرمه،   )الءررم  يمعرمه،  م رر    لر  بعرالع:  ََررااي  ِْ َْ ََ 

ِْ[،    ل  بعالع: 136]األلرام  َْ ِّ َُْس ُك ََا الشَّ  [.1]البك ير  ِإ
 وقد تحذف هذه التاء في الشعر، ومنه قول بشار بن برد: 

ِْ ْحيي  َعجَهح  ة ُمثِّْلُ  إنسحًنحَكنُ  يف َخْلَ  ِرى إَا ََد

 الءاهد فا   ل : )ريحا فأل ًهاه حيث حذم باا البأ يث م، إا اد الفع  إلع  مير )الري ه،  
  ها ما ث ،  كان حا  نن يا  : )فأل ًبهاه.

هذا الًيم لمع ال ر ر  الءعري ،  الذ  ا    ذلك بأ ي  )الري ه ًال اي ،  ه   الجرير   د حم   
 مذكر، فيا  :

: )حبرع إذا   ردمو ريحرا فأل ًهراه لمرع لفرظ البرذكير،  الرري  ما ثر ، بشار في هذا الشعر "قول 
  ررد يكرر ن فعررر  هررذا فرررا  ررر ر  الءررعر،   عررر  ال ررمير الرررذ  فررا )فأل ًهرراه لاةرررًدا لمررع )الري ه، هرررا 

مررا أل رر  نراد ًا لرر : )ريحررراه: ) ارريمعه،   حرر ه" مررا ألن بأ يثهررا لرري  ًحايارررا،  اص    ررر   ،  مثمرره0)ما ثرر ،  اص
 الءالر:

حااااال إبقحهلاااَال أَْ  أبق   حاااْ  َدَقهااة  َدقاااا ر ممن
(4)

 

                                        
ورواية الديوان: )ونحن  البيت من البسيط لبشار بن برد في ديوانه من قصيدة مشهورة فيها عدة شواهد نحوية وأدبية معروفة،( 1)

 .3/192بشار بن برد للشيخ الطاهر بن عاشور  في خلوة(، انظر: شرح ديوان
 .135-6/132انظر: المغنى البن فمح ( 6)
 .1/352الجليس ( 5)
، 1/352، والجلريس 1/165، ومعراني القررآن للفرراء 6/32البيت من المتقارب، لعرامر برن جروين الطرائي، انظرر: الكتراب ( 3)

، والمغنى البن 6/392، وشرح الكافية الشافية 135توطئة ، وال6/263، والتبصرة 6/116، والمحتسب 6/311والخصائص 
. وقد روى )أبقلت ابقالهرا( بنقرل حركرة الهمرزة إلرى التراء، وحرذف 1/33، والخزانة 6/35، وشرح األشموني 6/139فمح 
 الهمزة.
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، ه1)مرن المار د إلرع  رمير الما رث الم را  ،  هر  )نرضه ل رر ر  الءرعر فحذف عممة التأنيث 
ر   ا  البذكير فا الفع  )نًا ه لمع نن المراد ًاألرض )المكانه،  ه  مذكر؛ فألاد  مير الفال  المذك

 .ه2)حمًم لمع المع ع،  نلاد  مير )إًاالهاه حمًم لمع لفظها

ب  ي  آخر فا بذكير الفعر  فرا ًيرم ًءرار لمرع غيرر   ر  ال رر ر  الءرعري ، فيار  :  وللجرير  
" فا بذكير ًءار الم مر فرا   لر : )فأل ًهراه   ر  آخرر حارن لري  فير  مرا فرا ال  ر  الرذ   ردم ا ذكرره 

يررد فررا ال ثررر  الءررعر،  لر  نر نحررًدا ممررن يبعررايع هرذا الءررأن مررن نهرر  العمرر  مرن ال ررر ر ،  هرر   رراة  م
 األدب نبع ً ،  ه  نن يك ن لما  ا : )  دم ريحاه فم  ياب  ل  البأ يث مبا رد ال مير إلع )الري ه؛ 
د لةم ي كار الءعر  يفاد ال  ن، رده إلع )ال   ده كأ    ا : )  دم ريحا فأل ًها    د ريحاه،  البم

لمع د ل  الفع  الذ  ه  )  ردمه،  لمرع الملردر الرذ  هر  )  ر ده.  هرذا لرحي  ماربفيض فرا كرم  
 .ه0)العرب،    له : )من كذب كان ءر ا ل ه فد    له : )كذبه لمع )الكذبه"

يررر  ن رر  لمررع حررذم م ررام،  هرر  )  رر ده، د  لميرر  الفعرر  )  ررده،  بارردير الكرررم :  الجرير فرر 
 ه، فحذم الباا.)فأل ًها    د ريحا

فرا ب  يرر  الًيرم الثررا ا نيً را ن رر  لمرع حررذم م رام، ن : )مكرران نرضه، فحررذم  وقررد ذكررروا 
 .ه4)الءالر الباا،  نلاد  مير الفال  إلع المحذ م،  نلاد  مير )إًاالهاه لمع األرض

 هرررذا ال  رررر  لفاررراده فررررا المع رررع؛ ألن  ررررمير )إًاالهررراه لرررري  لاةرررًدا لمررررع األرض وردذ البغررررداد  
ًرار المحرذ م   دليرر  لمير ،  لر   را : إن األرض ممرا يرذكر  يا ررث   –المرذك ر  ه را، فبرذكير )نًار ه ًالب

ًررام ل ردما ن ءرد هرذا الًيررم: إن األرض برذكر  با رث،  كررذلك  ًر  ح يفرر  الردي  ر  فرا كبراب ال  كمرا  را  ن
 .ه3)الاماا،  لهذا  ا : نًا  إًاالها، لكان   ًها

                                        
 .1/33انظر: الخزانة ( 1)
 .121-6/122انظر: المغنى البن فمح ( 6)
 .351-1/352الجليس ( 5)
 .121-6/122: المغني البن فمح انظر( 3)
 .1/35الخزانة ( 3)
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 :)غري( يف قول ذي الرمة تضعيف رواية اجلر يف -0
ملسحء ليس بهح خحٌي َال َنَدُب  ٍةااااُتَيك ُسنَّة ٍََه غرَي مقَ 

(1)

 

: )غيررر مارفرر ه يُررو   ًال لررب  ال ررر، فأمرا ر ايرر  ال لررب فبخرر  لمررع ن هررا لررف  قررول الشرراعر 
يرره؛ ألن ر اير  ال لرب،  رفرض ر اير  ال رر فرا )غ الجريرر لا ل : )ا  ه الم لر ً  ًالفعر ،   رد اخبرار 

 فيها  ر ا لمع ال  ار، فيا  :
"ير   )غير مارف ه ًال لب  ال ر، فمن ر اه  لًًا فه  ال    الظاهر فا اللح  الذ    ءًه   

 في     مري ؛ إذ ه  لف  لم ل ب،  ه  )الاُّ   ه الم ل ً  ًالفع ،  ه  )بريكه.
ف ، لمع اليريا  البا ي ي ها من ي ي ها  من ر اه  ر ا فإ   نبًع  إلراب )   ه المخف ض ًاا ا 

رررُر  ررررب خرررربه،  هرررذا   رررر   رررعيم مرغررر ب ل رررر ،  كثيرررر مررررن  لمم رررا ر ،  ي عمهرررا ًم  لرررر   ررر له : )ُ حو
ُن المبكم  ً ،  ي اب م ي ه من ال حا  إلع الخيأ"  .ه2)ال ح يين   ي ي ه،  من محاايه  من ُيم ح ِّ

لم ررا ر  )  ررر ه الم رررر ر ، فهررا ًم  لررر   ررر    يررر  نن ر ايررر  ال رررر فررا )غيرررره  رررعيف  الجرير فررر 
رررر،   لم ررب،   رررد ر اه  العرررب: )هرررذا  حررر  رررب خررربه ً رررر )خررربه،  حاررر  الرفرر،؛ أل ررر  لررف  لمُ حو

ًرالرف،،  هر  األكثررر،  نمرا ال ررر فهر  ل رد ال مهرر ر سريبويه لرف  لم حررر، لك ر  ُ ررر   ه0) غيررره لرن العرررب 
 لمم ا ر .

الزجرراج، والنحرراس، وابررن ر لمررع ال رر ار،  هر  مررا ذهررب إلير  يم رر، ال ر الجريررر  لمرع هررذا فررإن  
ًررده4)،  غيرره الحاجرب ًرر  لرن العررب،  هرر   ه3).  نمررا اريً ي   الم ًر م الارماع  فيررذهًان إلرع  ر ا  ذلررك لث

؛ ألن ا ا  فا ًاب ال عم ه6)،  اًن   ا،  نًا حيانالجرير مخل   ًال عم  حده ل د اليًر  ءي  
ًرد باً، لما  ًم  مًاءر ،  ،  ذلرك كار   ذ  الرمر  الاراً ،  م ر  ه3)فه  نءد م ا ر  ل ، ًخمم العيم  ال

                                        
، واللسان )ق ر ف ، 5/529، وشرح التسهيل 6/53، ومعاني القرآن للفراء 69البيت من البسيط لذ  الرمة، انظر: ديوانه ( 1)

: الذ  أبوه ، والتاج )س ن ن (، و)سنة الوجه(: الجبهة، و)المقرف(8/53، وشرح أبيات المغنى 3/91س ن ن (، والخزانة 
 غير عربي وأمه عربية، و )الندب(: األثر من الجرح، و )الخال(: الشامة السوداء في البدن.

 .6/652الجليس ( 6)
 .1913-3/1916انظر: االرتشاف ( 5)
عرابه ( 3) عراب القرآن للنحاس 6/135انظر: معاني القرآن وا  ر ، وانظ132-1/139، واألماني النحوية البن الحاجب 1/525، وا 

 .1/662أيًضا: مشكل إعراب القرآن 
 .3/55، والمقتضب 352، 1/25الكتاب ( 3)
 .3/1915، واالرتشاف 6/689، والمحتسب 15/156جامع البيان ( 2)

 .3/93انظر: الخزانة ( 5)
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ٍَْم َعحصرافٍ        نيً ا   لر  بعرالع:  َُ  راي َيا َِّي ِْ براهر الا َََماحٍد اْشاَردَّ ََاحُلُهْم َك ََبِِّهْم َأْع ََُا بر  َمَثُل الَّذريَن َكَف
 ر لم ا ر  )ي  ه.[، فا ل : )لالمه لف  لمري ،  ه  مرف ع، لك    18]إًراهي  
، م   ميمًاا   ،   عم ا م        هير:ه1) ن ا ه الفراا،  نً  ًالًركام،  اًن مالك،  غيره  فيما ُامِّ

َِ  َلعرَب الَيحُح بهح ََغيََّهح بعدى سَايف امُلَْ َالَقْط
(2)

 

معي م : ) الايره حيث ُ ر  لمع ال  ار،  كان ي ًغا نن يك ن مرف ًلا؛ أل   والشاهد في قوله 
 ،  ه  الغًار؛ أل   لي  لماير ا امٍّ كالم ر حبع يعيف  لمي .ه0)لمع )ا افاه   لمع )الم ره

 ر   العررب: ) حرر  رب خرربه لمرع حرذم الم رام،  األلر : )هرذا  حرر  ابن جنري يحم   
ررررُهه، مثرر : )حارررن   هرر ه، ثرر  حرررذم ال حررر الم رررام إلررع الهرراا،  ن يمرررم الهرراا ماامررر    ررب خرررب ُ حو

؛ ألن الم رام المحررذ م كران مرف ًلررا، فممرا ارباعررم اارببر ال ررمير فرا )خررربه، فلرار  لررًفا فاربفعرم
ن كان الخراب لم حر   لم ب  .ه4)لم ب  اص

ًر ،    الذ  يظهر لرا ًعرد إيرراد هرذه المرذاهب نن ال رر لمرع ال ر ار  راة ، لم رعا الارماع الكثيرر 
  غيره. الجرير    ي    نن يك ن   ًها مرغ ًًا ل  ، كما ذهب إلع ذلك 

                                        

 ، وشرح الكافيرة الشرافية512 – 5/528، وشرح التسهيل 225 – 6/226، واإلنصاف 53 – 6/53معاني القرآن للفراء ( 1)
 .352 – 368، وشرح شذور الذهب 133، 1/56، وانظر: مجاز القرآن 5/1125

، وشرح 9/335، والخزانة 6/519، وشرح الشافية 6/225، واإلنصاف 85البيت من الكامل لزهير بن أبي سلمى في  ديوانه ( 6)
، و )المور(: الغبار بالريح، . و )السوافي( جمع )ساف( اسم فاعل من َسَفت الريح التراب إذا ذرته635وشرح شواهد الشافية 

هذا البيت على الجر علرى الجروار، وذهرب البغرداد  فري الخزانرة  85و )القطر(: المطر. وجعل ثعلب في شرح ديوان زهير 
 إلى أنه ليس من الجر على الجوار؛ ألنه ال يكون في النسق. 9/333

 .6/225انظر: اإلنصاف ( 5)

السيرافي )الخرب( صفة للضب، وتقدير الكمم: )خرب الُجْحر منره(، ثرم حرذف . وقد جعل 195-1/191انظر: الخصائص ( 3)
لَ اإلسناد إلى ضمير الضب، وخفض الجحر، كما تقول: )مررت برجل حسن الوجه(، واألصل )حسن  الضمير للعلم به، وُحوِ 

 .3/1913الوجه منه(، ثم أتى بضمير الجحر مكانه لتقدم ذكره، فاستتر. انظر: االرتشاف 
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 وجه رواية جر )بيننا( يف قول الشاعر: -4

َسعى بينرنح دبَّ بحهلجَ  يَح   إن الممحن ْأى إْلَف السََْ بنح
(1)

 

ر ايبر  ً رر  الجريرر ،   رد ن را  ه2): )فيمرا ًي  راه لمرع الظرفير ُروى هذا البيت بالنصب في قوله 
 )ًي  اه، فيا  :

؟      ال ر فا هذا نن يك ن مع ع )الًينه ؟ وما وجه جوازها"وذوكرُت بروايته بالجر هل تجوز 
 هه ا: ال ل ، المع ع: )فدب فا  لم اه؛ فيك ن لها   هان:

: نن بكر ن )مراه ًمع رع )ءرعاه نبرم ل ًهرا  والوجه الثراني: نن بك ن )ماه حءً ا  اةًدا... أحدهما 
ًررد  م هررا مررا ًعرردها، كأ رر   ررا  فرا الً يررم: )فرردب فررا ءررعا مرراه، ثرر  فاررره ًا لرر : فرا ال رر ع ن  الارردر ،  ي

 .ه0))ًي  اه،   ره لمع الًد  م  "

ي ي  ر اي  ال ر فا   ل : )فيما ًي  اه لمع نن )الًينه ًمع ع )ال ل ه،   د  اا هذا  الجرير و  
.  مرن ذلررك ه4)لرن العررب كثيًرا، ذكربر  كبرب األ ررداد؛ فرإن )الً ريونه ياربعم  ًهرذا المع ررع،  ًمع رع الفررا 

    الءالر: 

ََّ الَاشني بيين َبيُنهح َِّ بذاك الَصل عيين َعيُنهح  لقد    ق
(5)

 

 : لاد فر  ال اءين  لما   لمها.أراد الشاعر

  لمع هذا المع ع  ا  فا   ل : )فيما ًي  اه   هان:

 : نن بك ن )ماه  اةد .الوجه األول

ًررد  م ررر ر : نن بكرر ن )مرراه  كرر  ًمع ررع )ءررااه،  المع رع: )الوجرره الثرراني فرردب فررا ءرااه،   )ًي  رراه: 
 يفار ااًها   ًم .

 

                                        
 .6/51البيت من البسيط، انظره في الجليس ( 1)
 .555-556انظر: الملخص البن أبي الربيع ( 6)
 .6/56الجليس ( 5)
 .52-53انظر: األضداد البن األنبار  ( 3)
 ، واللسان ) ب ى ن(.6/55، والجليس 52البيت من الطويل، انظر: األضداد ( 3)
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 األوجه اإلعرابية اجلائزة يف قوله: )وأبعث( يف قول الشاعر: -5
 ميت مح أهرْج ًَِبح تضق بكُم أْضي ََْني ََْني مح قدِْ  ِنين

ِْ نهضي يف سَد احلديد إليكُم َأبعَو  كرحئب سًَدا طحملح انرظَ

ًررال ا  ًعرد  رر اب الءررري،  األدا   ا مرر ، في رر   فيرر  ثمثرر   راا الفعرر  الم ررارع )    نًعررثه مابرً ررا 
 ن   ،  ا  ال رير :

ال ر   لمرع العيرم إ  ن ر    ياربعم  فرا هررذا  "و )أبعرث( فيره مرن جهرة اإلعرراب ثمثرة أوجره: 
ه،  الباردير: )يكر ن م ر والنصربلمرع ا اربة ام،  والرفعالم  ، ا ام    ن الًيم،  ا هري  ًإ رمار )ننو

فأًعررثه، فرررم يعيررم )نًعرررثه لمرررع )هرريو ه؛ أل ررر  ملرردر،   )نًعرررثه فعررر ، فبارردر )ننه؛ إذ هرررا  الفعررر  
ملدر، فيل  حي ةذ ليم الثا ا لمع األ  ؛ أل   ليم اا  لمع اا ،  يارمع الك فير ن هرذا ال  ر  

 .ه1))اللرمه أل   لرم لن ال   "
 ي ي  فا الفع  ) نًعثه ثمث  ن   : الجرير ف 

: ال    ًالعيم لمع   اب الءري،  ه  الفع  )ب  ه،  هرذا ال  ر  مر،  ر ا ه   ياربعم  ولاأل
 ه ا؛ لياباي  ال  ن؛ إذ ل      الفع    كار الًيم.

رررا؛ ألن ال ررر اا يءرررً  ا اررربفها ؛ ألن م رررم    لررر  يبحاررر  الثررراني ه م رررمر     ًً ًرررر )ننو : ال لرررب 
 .ه2)بفها    ل ، فأءً  ال ا ، ًعده الذ  يا، ًعد ا ا

،   ع  الفراا الرف، ه  ال   ،  ن ا  ه0): ال       ،  ال لب  عيم،  الرف،  اة وقال بعضهم
 .ه4)ًعده ال   ، ث  ال لب

 ما ياي، ًأ   ربًها لمع حاب األر   لدي . الجرير  لي  فا ذكر هذه األ    ل د 
 ،     الءالر:الجرير  مث  الًيبين المذين ن ردهما 

 َاُماااْبيع النحِس َالَلُد احل  أبَ قحبَس يهلرْك ِن يهلرْك 

حمااأَبَّ الظهَ ليس له سن  بعده بذنحب عيٍش َنَخْذ
(5) 

                                        
 .5/68الجليس ( 1)
 .6/533د  انظر: توضيح المقاصد للمرا( 6)
 .158انظر: إعراب الفعل ( 5)
 .85-1/82معاني القرآن للفراء ( 3)
، 1/68، وشرح أبيات سيبويه 5/63، ومعاني القرآن للفراء 1/192، والكتاب 655من الوافر، للنابغة الذبياني، انظر: ديوانه ( 3)

المنذر، و )أجب(: مقطوع، و )السرنام(: مرا ، و )أبو قابوس( كنية النعمان بن 3/93، و الخزانة 1/61واألمالي الشجرية 
 ارتفع من ظهر البعير، و )الذناب(: مؤخر الشىء.
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ه،  ًالرف، والشاهد في قوله : )  أخذوه فاد ر   ًال    ليًفا لمع   اب الءري،  ه   ل : )يهمِّكو
ه م مر   . ه1)لمع ا ابة ام، ن : )  حن  أخذه،  ًال لب لمع بادير )ننو

 توجيه رفع )يوم( ونصبها يف قول الشاعر: -6

يَم الَِيل  علُ  مح مل أ عِل  لَ كن  أعلم أن آخَ عهدكم
(2)

 

 ير   )ي   الرحي ه فا     الءالر ًالرف،،  ال لب: 

: )ي   الرحي ه لمع ن   ظرم، المع ع لمع هذا: نن آخر لهدك  فا ي   الرحي ، فرواية النصب 
ًرر )ننه مرفر ع  المع رع فير : نن ير   الرحير   فار  هر  آخرر العهرد،  مثمر  :  ر اي  الرف، لمع ن  قرول   خ

 :جرير

َْْانح  َهََّْ  مشحاًل  ذْكَى مح َكَتكُم َِ إىل الصفحة اليت شَقىَّ 
(3)

 

الرف، فا الًيم األ  ،  ال لب فا  الجرير ه،  الرف،  اة ،  ر    )ءر ع   فنصب الشاعر قوله: 
   :الًيم الثا ا، فيا

: )ير   الرحير ه،   لرب  ر    ريرر فرا ًيبر  لمرع مرا  را ، مر، "واالختيار عند  رفع قرول رؤبرة 
ًر : )م  لرا هر  ءرر ا    ا  خمف ،  ذلك ن   اة  لن  ف  م  ل ؛ فأخًر ن   ءر ا المار د،  ياردر   ا

ال لب في  الما ده، ن  )ءر ا الما د ه  م  لعه، هذا ه  لرم ال ا  فا الااا  لن مث  هذا....   
لمع مع ع ن   اة : )فا ن  م  ، م  لك؟ه، فياا : )فا ءر ا الما ده،  نما )ءر ا ح رانه فا ًيم 
 رير فمع اه: )إلع اللفا  البا ها ءر ا ح رانه،  ل  نريد هذا فال    في  إظهرار )هراه، فيارا : )البرا 

 ه4) ها ءر ا ح رانه"

                                        
[ فقد قرئ بهذه األوجه، بالرفع على االستئناف، أ : 182]األعراف  ومن يضلل هللا فم هاد  له ويذرهمومنه قوله تعالى: ( 1)

 – 3/365له(، والنصب بإضمار )أن(، انظر: الدر المصون  )وهو يذرهم(، وأما الجزم فبالعطف على محل قوله: )فم هاد 
368. 

 .155، ومصارع العشاق 6/132البيت من الكامل لرؤبة بن العجاج، انظره في: الجليس الصالح ( 6)
، وشررح شرواهد 1/95، وشرح أبيات سيبويه 323، 1/666، والكتاب 395البيت من البسيط لجرير بن عطية، في ديوانه ( 5)

 .6/515المغنى 
 .6/135الجليس الصالح ( 3)
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 إعراب )يوم( يف قوله الشاعر: -7

ديحْ امُلَعديَّ َُهم خلَُف  أَُْ َِدي مَريَ يحلذاِ 
(1)

 

ه،   )يرر  ِّ ن  ره: فر ايرر   لرب )يرر  ه لمرع نن   لرر : )فيالررذامه   يرر   هررذا الًيرم: )فيالررذام ير   
م رام إلرع يراا المربكم  المحذ فر ، اكبفراا ًكارر  البراا البرا ُحرذفم ا امر    ن الءرعر،  لمرع هرذه الر اير  

 .فإن )ي  ه م ل ب لمع الظرفي 

: )فيالرررذامه إلررع )يرر  ه في ررر   فيرر  ال لررب؛ ا رررافب  إلررع الفعرر ،  هررر  وأمررا مرررن أضررراف قولرره 
)ن  ره،  ي ررر   فيررر  ال رررر نيً ررررا،  هررر  ال  ررر  المخبررررار ل رررد ال ريرررر ؛ ا رررافب  إلررررع فعررر  معررررب غيررررر 

 .ه2)مً ع

    ذ   فا الجرير  نما إذا ن يم الظرم إلع فع  مً ا فيبر   ل ده الً اا لمع الفب ، يا    
 الرم :

ِْ َُ  على ِني ْاهق  الثرثني، َاْعَ لداتي، َكحن احللم بحجلهل يََ
(3)

 

: )لمع حين راهام الثمثينه ً لب )حينه، هكذا ر ي اه،  ه  ال    المبف  "وقول ذ  الرمة
لمع لحب  فا االراب،  المخبار ل د كثير من  ظار ال حا  الفب ؛ ا افب  إلع مً ع غير معرب، 

 .ه4)ك )راهاُمه الذ  ه  فع  ماض" ذل

ًرررن مالرررك، الرررذ  يخبرررار الً ررراا،  ي ررر   االرررراب إذا  –نيً رررا  - ممرررن ذهرررب إلرررع هرررذا المرررذهب ا
بلدرم ال مم  ًفع  مً ا، كما فا هذا الًيم،  مذهب الًلرريين ن ر  إذا لردرم ال ممر  ًفعر  معررب، 

 .ه3) فيينن  مًبدن فاالراب مبعين،  ي    الً اا ل د اًن مالك،  الك

                                        

 .6/193البيت من الوافر، ورد غير منسوب في الجليس ( 1)

 .6/193انظر: الجليس الصالح ( 6)

 .6/196، والجليس الصالح 128البيت من الطويل لذ  الرمة في ديوانه ( 5)

 .199-6/198الجليس الصالح ( 3)

، 635-5/633، وشرح التسهيل 1/33، وأمالي ابن الشجر  565 – 1/562، ومعاني القرآن للفراء 6/552انظر: الكتاب ( 3)
 .1869 – 3/1868، واالرتشاف 935 – 6/936وشرح الكافية الشافية 



 -33- 

 إعراب )وجهه( يف قول الراجز: -8
َُْهه تَبَّدا إن سيم خسًفح َ

(1)

 

 إلع نن فا إلراب )  ه ه فا     الرا  ،   هين:  الجرير ذهب نً  الفر   
"نحدهما: نن يك ن )اي ه فعًم فارًغرا لا لر : )  هر ه،   )  هر ه مرفر ع؛ أل ر  فعر  لر  يار   فالمر ،  

   ه  خاًفاه،  هذا من الًاب الذ  ياا  في : )فعمم هذا ل  هكه، ن : لك.  البادير في : )إن اي 
ًرا لرمع هللا لمير   ارم ، ن : )اري  هر ه،    ال    الثا ا: نن يك ن فا )اي ه  مير ه  اار  لم 

ًمع ع: )إن اي  را   هللا لمع هللا لمي   ام  خاًفاه.    ل : )بًرده اًبداا،  خًر  ممب    اب الءري، 
إن اي ه، كأ    ا : )إن اي  را   هللا لمع هللا لمي   ام  خاًفا بًرد   ه ه،ن : ب كر،  نًا ن ًفا  ه  )

 .ه2) حمي   غ ًًا"

 إعراب )إزاءها يف قول زهري: -9
ِ َارُي  هم إُاءهحجتْدهم على مح خيَّل ْ   َإن أ سد املحيََ اجلَحعح

(3)

 

  لر : )إ ااهراه  الجريرر خيمربه  إ ااهراه،  خرر  : )لمع ما خيمم ه  إ ااهاه،   )يروى هذا البيت
 لمع ن   م ل ب لمع الظرفي ، فيا  : 

ًراب الرذ   " ها لمع نن ب ع  فا م  ، اا  مرف ع، إ  ن    لرب لمرع الظررم..  هرذا مرن ال
ِْ   نبع لمع الاع ،  را  بعرالع:  ََالنََّهاح َُ اللَّْيِل  ذا ُ عر  )إ ااهراه ًمع ر00]ارًأ  َبْل َمْك ع المخرب  [،  اص

 ًا امي  د ن الظرم،  ُ ع  مكا   اا  محض   يك ن ظرًفا، اب   في    هان من االراب:

ًرر ا ًبرداا الرذ  هر  )هر ه،  هرا لغر  نهر    رد  ً رع بمري .  ال لرب لمرع ن ر  الرفرع  لمرع ن ر  خ
 .ه4)مفع   )ب ده ه الثا ا،  يك ن )ه ه فلًم"

                                        
، و )تربد وجهه( أ : تغيرر أنًفرا وحميرة 3/52من الرجز، يصف النبي صلى هللا عليه وسلم، انظره في:  الجليس الصالح ( 1)

 وغضًبا.
 .3/52الجليس ( 6)
، و )األزل(: الحبس والضيق، و )خيلت(: شبهت، أ : على 123البيت من الطويل لزهير بن أبي سلمى، انظر: شرح ديوانه ( 5)

 كل حال، و )هم إزاءها( أ : الذين يقومون بها، أ : نجدهم مدبريها.
 .3/122الجليس الصالح ( 3)
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 ن بن أبي حفصة:توجيه النصب يف )مثلك( يف قول مروا -13
 َاااااامح يف ارنحم له نظي  ذيااايح َاِد العَب ال

مح كحن يف الدنيح  قرُي  دااااااَاِ مثَلكلَ كحن 
(1) 

 ال لب فا   ل : )مثمكه،  ه  ل ده لمع   هين:  الجرير ن ا  
: ال لب لمع الحا ؛ ألن لف  ال كر  إذا  ُد ِّمم لميها  لًم لمع الحا ؛ فه  الوجه األول

 كا   الءالر:
ُلااااايلَح كَنه خرل  خلَلَة مًَِشح َطَلُل

(2)

 

 : بادي  )م حشه لمع )يم ه؛  لذلك  لب لمع الحا .والشاهد فيه
: نن ال عم   يك ن  ً  الم ع م،  الحرا  مفعر   فيهرا،  بارد  والعلة في نصب النكرة إذا تقدمت

 .ه0)المفع    بأخره ااةغان
 .ه4)  خًر )كانه: ال لب لمع ن الوجه الثاني

 توجيه النصب واجلر يف )غري( يف قول مسرة بن اجلعد: -11
ََْن ُمَْلُغ احلجَّحج أن ُسَْيًَة دين اخلَاْج غريَقلى كل دين    

(5)

 

ه ال لب،  في    هان: الجرير ي    ل د نًا الفر     فا   ل : )ك  دين غير 
  ً .: لمع نن   ل : )غيره لف  لر )ك ه الم لالوجه األول 
 : ن   م ل ب لمع ا ابث اا.والوجه الثاني 

 .ه6) ي    في  ال ر نيً ا، لمع ن   لف  لر )دينه الم ر ر  

                                        
، والجليس 5/156ونسبا إلى بشار بن برد، انظر: األغاني البيتان من الكامل لمروان بن أبي حفصة يمدح عقبة بن سلم، ( 1)

 .5/183الصالح 
، 6/396، والخصائص 1/125، ومعاني القرآن للفراء 1/652، والكتاب 322البيت من مجزوء الوافر، لكثير عزة في ديوانه ( 6)

)الطلل(: ما شخص من آثرار ، ويروى أيًضا: )لعزة موحًشا(. و 6/533، وشرح التسهيل 1/153وشرح اللمع البن برهان 
 الديار، و )الموحش(:القفر، و )خلل(: جمع )خلة( بكسر الخاء، وهي بطانة تحشى بها أغماد السيوف.

 .263 – 6/263انظر: التصريح ( 5)
 .185-5/182انظر: الجليس الصالح ( 3)
جاج بن يوسف، انظر: ديوان شعر الخروارج البيت من الطويل لسمرة بن الجعد، وهو أحد الخوارج األزارقة، قاله يخاطب الح( 3)

 . و)سميرة( تصغير السم الشاعر.533-5/533، ومروج الذهب 155 – 153
 .3/59الجليس الصالح ( 2)
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 توجيه الرفع والنصب يف )عجب( يف قول الشاعر: -12

 يكم على تلك القضية أعجب  ة َإقحميتاااااح لرلك قضيااااعجًَ
(1)

 

ءعا    ، مثر   ر له :  –ن : الع ب  –ن    : )ل ب لبمك   ي ه ًالرف، لمعيروى هذا البيت 
 . ه2) ) ي   ل ه

  نما ر اي  ال لب )ل ًًا لبمك   ي ه فها لمع إ مار الفعر ،  هرا ًم  لر    لر : )اراًيا  رلًيراه

 .ه0)

                                        

 .6/653البيت من الكامل ألحمر بن الحارث بن عبد مناة، انظر: الجليس ( 1)

 .1/519انظر: الكتاب ( 6)

 .6/652الجليس الصالح ( 5)
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 املبحث الرابع: أدلة الحتجاج عند أبي الفرج اجلريري
ًر  ا احرب  ال ح ير  المعر فر  مرن ارماع،   يررا ،  ال ريرر  رراةر   اخبيارابر  ًأدلرر  ا حب را  فرر لن

  غيرهما:

 أولا: استدلله بالسماع:
ًررررا الفلررري  الم ارررر   ًال ارررر  اللرررحي  الخررررار  لرررن حررررد الامررر  إلررررع حررررد   الارررماع هرررر  "الكرررم  العر
 ،  لمع هذا فإن الاماع ي اا  ثمث  ن  اع:ه1)الكثر "

 الثا ا: الحديث الءريم.   األ  : الارآن الكري    راااب .
 الثالث: كم  العرب ءعًرا   ثًرا.

ًر ،  ا لبمراد لمير ،     د البمد ال رير  الاماع دليًم للح  اخبياره رراة ؛ فرأكثر مرن ا اربد   
  كان الاماع ه  نه  نل   امم لمي  آرااه ال ح ي   اللرفي .

 استدالله بالقرآن الكريم وقراءاته: -1

يًارا فرا باعيرد الا الرد،  ا ابءرهاد ًهرا؛ فهرا الدلامر  األاااري  كران الاررآن الكرري    رااابر  ركً را رة 
ًرر  الفررر  ال ريررر  مررن ا حب رررا   ًررام األحكررا  ال ح يرر ،  لهررذا نكثرررر ن البررا يعبمررد لميهررا ال ح يرر ن فرررا إث
ًرررالارآن الكرررري ،   رااابررر  لمرررع لرررح  آراةررر ،  مرررن ذلرررك ااررربد ل  لمرررع  ررر ا  حرررذم ال رررم   الكارررر  فرررا 

ًرا لمررر : االرراب  لمرع ن هرر ِْئْ ا لغر   ارد  لرن العرررب ًارراا  ن ُكْمَ ُرَُبااَا ِإَلااى َبااح
ًارك ن الهمرر  ،  ه2)

َْ ًا ل  بعالع:  َُْم ُكْمِإنَّ اللََّه َي
 .ه4)اً    بماع ثمث  مامبثاًاك ن الراا اا  ه0)

هررا مررن إلرررراب ن   كرران ال ريررر  ي رر ُّ الاررررااام الارآ يرر ؛  لهررذا  ررراه يررر رد كثيررًرا م هررا، ذاكررًرا مرررا في 
َلَقْد َتَقطََّع َبْيَنُكْمب  ي ،  من ذلك:  راا   لب )ًي ك ه فا   ل  بعالع: 

، فاد ذهب إلع نن )ًي ك ه ه3)
م لر ب لمرع الظرررم،   الرً  الفعرر  )باير،ه،  بارردير الكرم  ل ررده: )لارد بايرر، مرا ك ررب  ب لمر ن ًيرر ك  

 .ه6)     ل ك ه

                                        

 .363 – 1/315، وفيض نشر االنشراح 92، واالقتراح 81- 82، ولمع األدلة 33اب ألبي البركات انظر: اإلغر ( 1)
 .33سورة البقرة ( 6)
 .38سورة النساء ( 5)
 .1/633الجليس الصالح ( 3)
 .93األنعام ( 3)
 .53-6/53الجليس الصالح ( 2)
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َُااَُهُهْم قرَطًعااح مرااَن اللَّْيااِل        مرن ذلررك نيً ررا: إلررراب )مظمًمرراه   لرر  بعررالع:  َُ ََااح ُأْغشرااَيْ   َكََنَّ

ًَح ُمْظلر
 رراا  مرن  ررن ) يًعراه ًالبحريرك لمرع نن  لرً  )مظمًمراه لمرع الحرا .  المع رع: )مرن المير  فرا  ه1)

 .ه2)فا حا  إظمم ه، ن : ءد  ظممب 
"  د اخبمفم الاراا فا  راا    ل   اا  غالًًا إلع نلحاًها،  من ذلك   ل : كان ال رير  يع   الار  
َلَقاااْد َتَقطَّاااَع َبْياااَنُكمْ  بعررالع:

فارررن ذلرررك كثيررًرا مرررن  ررراا المدي رر   الءرررا   ًعررض نهررر  الك فرر : )ًيررر ك ه -ه0)
 .ه4) ًال لب،   رن كثير من نه  الح ا   العرا   غيره : )ًي ك ه ًالرف،  ال لب"

 تدالله بالحديث الشريف:اس -2

ًرررام الا الرررد   ًررر   الءرررريم مررن األلررر   الارررمالي  البررا ي رررب ا لبمررراد لميهررا فرررا إث الحررديث ال 
 .ه3) حكا ،  ًخال  إذا الب ع ً  را ي  األ

 كران كبراب ال مرري  اللرال  كبراب ندب  ءررعر  ارمر،  لرذلك لرر  بكرن م الار  بخمرر  مرن حررديث  
 .ه6) ام   ف اةده، ن  يابءهد ً  لمع ءرح مع ع لغ   ً   يءرح ، ن  يًاي الا   فا نحك

 مرر، هررذا فاررد  رر  ااررربد ل   خبيارابرر   آراةرر  ال ح يرر  ًالحررديث الءرررريم  مرر  ظرراهر  ًالايررا  إلرررع  
ًرن نخراه كثيررر  الءر اهد الارآ ير   الءرعري .  مرن األمثمر  لمررع ذلرك ااربد ل  لمرع نن حرذم اليرراا مرن )يرا ا

 .ه3) ه،   )يا اًن ل ه ًالحديث الءريم: )يا اًن نخ ما ل عم؟ه    حمًم لمع )يا اًن ن 
 استدالله بالشعر: -3

يبه   ،   ررد  رر  كبرراب ه8) ااربد  ال ح يرر ن ًالءررعر المرر   لررن العرررب الفلرحاا ممررن ي ثرر  ًعرًر
ال مري  اللرال   ردًرا كًيررر ا مرن الءر اهد الءررعري ، ًع رها مرن ءرعر ال رراهميين  المخ ررمين،  كثيرر م هررا 

 ءعر ااامميين  الم لدين. من

                                        
 .65يونس ( 1)
 .1/639الجليس ( 6)
 .93األنعام ( 5)
 .1/639الجليس ( 3)
، 365 – 1/332، وفيض نشر االنشراح 16، 1/9، والخزانة 116 – 122انظر في االستشهاد بالحديث الشريف: االقتراح ( 3)

 وما بعدها. 365وموقف النحاة من االستشهاد بالحديث الشريف لخديجة الحديثي 
، 655، 625 – 626، 655، 615، 625 – 622، 181،  153،  151،  1/152انظررررر مرررررثًم: الجلرررريس الصرررررالح ( 2)

6/122 – 125 ،363 ،336 – 335. 
 .6/536الجليس ( 5)
 .1/211، وفيض نشر االنشراح  2 – 3/ 1، والخزانة 116انظر في ذلك: االقتراح ( 8)
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   د ل ع ًًيان الر ايام المخبمف  فا الءعر ءارًحا إياها، فيا   فا      رير: 

 جنََم الليل َالقََاتَكي عليك    حلشَس طحلعة ليس  بكحسفة 

"  رد اخبمرم الرر ا  فرا ر اير  هرذا الًيرم، فرر اه الًلرري ن: )الءرم  يالعر  ليارم ًكاارف ه،  ر اه  
: )الءررم  كااررف  لياررم ًيالعرر ه،  ر اه ًعرررض الررر ا : )بًكررا لميررك   رر ُ  الميرر   الامرررراه،  ر اه الك فيرر ن

 .ه1) ًع ه : )بًكا لميك       المي   الامراه"
  رد يرذكر الر ايرام المخبمفر  فرا الءراهد الءرعر  مًيً را األ  ر  االراًير  ال راة   فير ،  مرن األمثمر   

 لمع ذلك   ل  فا     الءالر: 

 َسعى بينرنح دبَّ بحهلجَ  يَح   الممحن ْأى إْلَف السََْ بنح إن

")فيما ًي  اه ًال لب، هكذا ر   لمع الظرم،   د حكع لن ًعض ال ح يين لن العرب: )نبا ا  
ا ااك،  د  كه  ذ كرُم ًر ايب  ًال ر ه  ب   ؟  ما       ا ها؟      ال ر فا هذا نن يك ن مع رع 

 .ه2)،  المع ع: )فدب  فا  لم اه")الًينه هه ا: )ال ل ه
 ااررربد  ال ريرررر  لمررررع لرررح  اخبيارابررر   آراةرررر  ًالءرررعر العرًرررا فررررا للررر ر ا حب رررا  المغرررر  ،  
 ،  من ذلك:ا غيره

ه إ  فا ال ر ر  الءعري ، ًا   الءالر -1 ًر )ننو  : ه0)اابد  لمع نن خًر )كاده   ي    ا برا   

َْ  كحدِ النفُس أْن َتفيَض علياااه َْْيطااااة َباااااََدر إ  ََ َِْشااا  غاااادا 

اابد  لمع   ا  حذم ال م   الكار  فا االراب لم ر ر  الءعري ، ًعده نًيام ءعري . م ها      -2
  :ه4)امرئ الاي 

 ِلااااااإمًثح من اهللر َال َاغ   حليََم أشَْب غرَي مسرحقٍب

كن ال اي  لد  لرف ،  الم ، من اللرم اابد  لمع   ا  لرم ا ا  الما ث الثمثا الاا -0
 :ه3)نكثر، ًا   العًا  ًن األح م

ْْ هحهنااااَ ص ًُاااااح َ ااااااِّ  حااااااامَّ عَحساااااِّْ َثااااااااااااََص  َْ

                                        
 .6/118الجليس ( 1)
 .6/56الجليس الصالح ( 6)
 .195-1/196الجليس الصالح ( 5)
 .1/633الجليس ( 3)
 .1/563الجليس ( 3)
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اابد  لمع ن     ي    العيم لمع ال مير المرف ع من غير ب كيد    فل  إ  فا الءعر، ًا    -4
 : ه1) رير

 ه لينحالاااان َأٌب لااااامحمل يك رخيطلُ من سفحهةر ْأيرهََْح ا

 :ه2)اابد  لمع   ا  حذم هم   ا ابفها  لد ل  )ن ه لميها، ًا   امرئ الاي  -3

َْاااااََح مااااااات ُّك ل   ن احليِّ أم تَرك  َْ؟ااااااااَ تنرظاااَمحَا يض

ا: استدلله بالقياس:
ا
 ثاني

؛ ه0)لمي "  المعبًر ، " ه  معظ  ندل  ال ح ،  المع   فا غالب مااةمالايا  من نل   ال ح   
 لذلك فه  الدلي  الثا ا الذ  البمد لمي  ال رير  فا ا حب ا  للح  آراة   اخبياراب ، ف  ده يابد  ً  

 فا لد  م ا ،. م ها:
 ) يا اًن ل ه؛  اابد  لمع نن حذم الياا من )يا اًن نخاه كثير     ًالايا  لمع )يا اًن ن ه، -1

 .ه4)لكثر  ا ابعما  فا ك  م ها
ااربد  لمرع نن )ن دير ه مفردهرا ) رد ه لمرع   ن )نفعمر ه، حمرًم لمرع )فعرا ه، ماربد  لمرع ذلرك ًمررا  -2

 .ه3) ام، لن العرب،  حكاه الفراا  اًن الاكيم؛ فاال ا: )ن في ،  نرحي ه فا  م، ) فا،  رحعه

ع ه، ًأن الايا  يءرهد ًبلر يً ،  ذلرك نن م افار  الحررم اابد  لمع نن )لمحم ه لمع   ن )فعم -0
المبكرر الحرم المباد  فرا لر رب  ي  رب م افابر  فرا الحكر  لمرع    ر  إذا اارب فع فرا   ن الكممر ، 

 .ه6)ما ل  يم خ إلع خمم هذا ح  

ن كا م لغ -4   فها رد ال رير      الفراا ًأن )إا اًراه ًمع ع )ا اره ًأ   غير لحي  فا الايا ،  اص
 .ه3) ءاذ ،    يك ن  مع  )نا ر ه؛ ألن )نفعاً ه   ي م، لمع )نفعم ه

                                        
 .6/25 الجليس( 1)
 .1/322الجليس ( 6)
 .536 – 6/559، وفيض نشر االنشراح 136، واالقتراح 116-95، ولمع األدلة 25-33انظر في ذلك: اإلغراب ( 5)
 .6/536الجليس ( 3)
 .82-5/59الجليس ( 3)
 .6/38الجليس ( 2)
 .5/632الجليس ( 5)
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ا: استدلله ببيان العلة:
ا
 ثالث

ا ابد   ًالعم  ثاًم ل د ال ح يين، يا   ايً ي : " لي  ءعا ي ير ن إلي  إ   ه  يحا ل ن  
 .ه1)ً    ًها"
ًرام لرر  ح  آراةر   اخبيارابر   مررن ذلرك لمرع اررًي    رد ااربد  ال ريررر  ًًيران العمر   ا ررب  ًهرا اث
 المثا :

ًرأ ه  يارك  ن ن اري مرا كرران  -1 لمر  فرب  ثرا ا الثمثرا المكار ر ال اري،  حر : ) مررره ل رد ال ارب إلير  
 .ه2)لمع   ن )فع ه،  كان بخفيف  فا ال اب ن لع؛  لذلك خفف ه  فبح ا ثا ي  ل ً ا من المحذ م

ًرأن اللرغير لمرع لرغره، فإ ر  ذهب ال رير  إلع نن البلغير   يأبا ل -2 مبعظري ،  رد لمرع الكر فيين 
 .ه0) ب  كًيًرا ند  إلي  لظيًما فا  فع  ن   رره

  ع م ال رير  ر اي  ال ر فا )غيره فا     ذ  الرم : -0

 ملسحء ليس بهح خحي َال ندب  تَيك ُسنَّة ََه غرَي مقَ ة

 .ه4)كثير من ال ح يين   ي ي هألن فيها  ر ا لمع ال  ار،  ه       عيم مرغ ب ل  ،    

      ال رير  بذكير الفع  )فأل ًهاه فا     ًءار: -4

ِْ ْحيي  َعجَهح  َكنُ  يف َخْلَة ُمثِّلْ  إنسحنح  ِرى إَا ََد

ًأ   فع  هرذا فرا  رر ر  الءرعر،   عر  ال رمير الرذ  فرا )فأل ًهراه لاةرًدا لمرع )الرري ه،  هرا  
ما أل   اراد ًا ل : )ريحاه: ) ايماه،   ح هما ث ، إما ألن بأ يثها لي  ًحاياا  .ه3)،  اص

                                        
 .633، 655، 183، 1/31، وانظر: الخصائص 1/56الكتاب ( 1)
 .6/631ليس الج( 6)
 .662 – 1/619الجليس ( 5)
 .6/652الجليس ( 3)
 .1/352الجليس ( 3)
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 : اجتاهه النحوياخلامساملبحث 
ًر  الفرر    ًر، اله ررر ، كران إماًمررا فرا ال حرر   المغر   الفارر   األدب،  الجريررر ن نحررد لممراا الارررن الرا
ًرن  كريرا  الجرير اءبهر ب ًرر  الرذ   لرب المعرافا   ريرر الج اً  إلع ءيخ  نًا  عفر اًن  رير الي

ًر  مررن ملر فام  ًر .  لرر  ي ًر  )ال مرري  اللرال ه الررذ   الجريررر  فار  لمردفاع ل  ، ا  بلررار لمذه إ  كبا
اءبم  لمع كثير من المااة  ال ح ي   اللرفي  البا نظهرم ل ا ً ما المكا   العممي  البا بحدث ل ها 

 من بر م ا لحياب .

 أتي:وفي ضوء دارسة آرائه النحوية والصرفية، ظهر ما ي 
 ( أن هناك آراء وافق فيها جمهور البصريين، مثل:1)

نن )ن ه   بكر ن ًمع ررع )الر ا ه؛ ألن األلرر  فرا )ن ه نن بكرر ن ألحرد الءرريةين، ًخرمم الرر ا  البررا  -1
 .ه1)مع اها: ال م، ًين الءيةين،  األل  فا ك  حرم نن يد  لمع المع ع الذ  ُ  ، ل 

المرف ع إ  ًعد بأكيد هذا ال مير، ن     د فال  ًين  ذهب إلع ن     ي    العيم لمع ال مير -2
 .ه2)المعي م لمي   المعي م،  ه  مذهب الًلريين

حوم ه    ر : )فعمعر ه  -0 رم  ذهب إلع نن الخمااا الذ  بكرر في  حرفان  ًمهما حرم نلما،  ح : )ل 
 .ه0)ًبكرير العين  الم ،  ه  مذهب الًلريين

،  خر   ما اابد  ً  الك في ن لمع ه4)عظي ،  ه  مذهب الًلريينذهب إلع نن البلغير   يأبا لمب -4
م ية  لمبعظي  ًأن البلغير في  ًمع ع البحاير،  نن الذ  يد  لمع ذلرك لري  هر  البلرغير.  اص مرا 
ًر   ًر    ًرأن ذلرك مرذهب لر  يارً  إلير ،  لعر  نحرًدا لر  يار   ها األ لام البا  اام ًعده،  لرر ح 

ن كان  د ءاع ذ  لك ًعده.للره،  اص

 مثل:أخرى ( كانت للجريري آراء 2)

ًرن لر ه  -1 ما ذهب إلي  من نن حذم الياا من )يا اًن نخاه كثير     حمًم لمع )يا اًن ن ه،   )يا ا
 .ه3)لكثر  ا ابعما  فيها

                                        
 .3/152الجليس ( 1)
 .23-6/25السابق ( 6)
 .39-6/38السابق ( 5)
 .1/159، وانظر: اإلنصاف 662-1/619الجليس ( 3)
 .6/536الجليس ( 3)
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ذهررب إلرررع نن إدخررا  البررررخي  لمررع البررررخي  فرررا المخبرر   ًالهررراا لم ررر ر   ررراة ،  ن رر  مالررر ر لمرررع  -2
 .ه1)ن غيره)حارثه د  

ما ذكره فا لم  فب  ثا ا الثمثا المكا ر ال اي،  ح : ) مره ل د ال اب إلي ،  ها ن ه  يارك ِّ  ن  -0
مورركه،  كران بخفيفر  فرا ال اررب ن لرع،  لرذلك خففرر ه  بورم،  م  ر ه.  حر : )ك  ن اري مرا كران لمررع   ن )ف عِّ

 .الجرير ابخرا  ، كما ذكر ،  ه      ل  يبادم  نحد فا اه2) فبح ا ثا ي  ل ً ا من المحذ م
عراب بعض األبيات، ومن ذلك:  –أيًضا  –ومن هذه اآلراء   توجيهه بعض القراءات، وا 

[ لمرع نن )ًيرر ك ه 94]األ عرا   َلَقااْد َتَقطَّاَع َبْيااَنُكمْ ب  يهر   رراا   لرب )ًير ك ه فررا   لر  بعرالع:  -1
ًراب الب ر ا ع، فالفعر  )باير،ه،   ) ر ه م لر ب لمرع الظررم،   الرً  الفعر  )باير،ه،  ارير  مرن 

َََُنيب  هان لمع   ل :  ك  م هما ييمً  فالًم،  بادير الكم : )لاد باي، ما ك ب   َمح ُكْنُرْم َتْمُع
 .ه0)ب لم ن ًي ك      ل ك ه

 تخريجه كلمة )أندية( في قول الشاعر: -6

ِر أنديٍة ََحدي َا َُ  حال يَْصَ الكلُب من ظلَحئهح الطُنَ  يف ليلٍة من 

فارد ذهررب إلررع نن ) رد ه  مرر، لمررع )نفعمر ه، حمررًم لمررع )فعرا ه، مارربد   لمررع ذلرك ًمررا اررم، لررن 
ًررن الاركيم، فاررال ا: )ن فير ،  نرحيرر ه فرا  مرر،: ) فرا،  رحرراه ًررن ه4) العررب،  حكرراه الفرراا  ا ،   افار  ا

 .ه3)  ا لمع ذلك  ا ب  لهذا ًأن العرب  د ب ر  الفبح  م ر  األلم

 لفعل في قول بشار:توجيهه تذكير ا -5

ِْ ْحيي  َعجَهح  َكنُ  يف َخْلَة ُمثِّلْ  إنسحنح  ِرى إَا ََد

ًأ ررر  لمرررع حرررذم م رررام،  هرررر  )  ررر ده الرررذ  د  لميررر  الفعرررر  )  رررده،  الباررردير: )فأل ًهرررا   رررر د 
 .ه6)ريحاه، فحذم الباا

                                        
 .5/621السابق ( 1)
 .6/631السابق ( 6)
 .53-6/53السابق ( 5)
 .82-5/59س الجلي( 3)
 .31-2/32، وانظر: شرح ابن يعيش 35-5/36الخصائص ( 3)
 .351-1/352الجليس ( 2)
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الذرأي، وذال    بعض النحويين، ونلحظ أنه غالًبذا ال يذذكر صذاحب      الجريري( هناك آراء وافق فيها 3)
 يعزوه إلى قائله، ومن هذه اآلراء التي تبين أنه وافق فيها بعض البصريين:

ًرن الاررا   ال  را ا فرا نن )مراه بررأبا لمرا   يعار .  ل ر   مرا  يعار  -1 ،  ذهرب ال  ررا ، ه1)م افابر  ا
 .ه2) اليًر ،  غيرهما إلع ن ها بك ن لمن يعا   ما  يعا ،  ي اب ذلك إلع ايً ي 

 .ه0)هب إلع   ا  حذم ال م   الكار  فا االراب لم ر ر  الءعري ،  ه  مذهب الخمي   ايً ي ذ -2
ذهرب إلررع ن رر  ي رر   حررذم همر   ا ارربفها  لد لرر  )ن ه لميهررا، فررإذا لر  بررد  لميهررا فررم ي رر   حررذفها،  -0

 .ه4) ذهب األخفش،  باًع  اًن مالك إلع   ا  حذفها فا ا خبيار ل د نمن المً  ميمًاا
ه إ  فا ال ر ر  الءعري  -4 ًر )ن نو  .ه3)م افاب  ايً ي   المًرد فا ن     ي    ا بران خًر )كاده 
 اف  ايً ي   ال مه ر فا   ا  لرم ا ا  الما ث الثمثا الااكن ال اي  لد  لرف ،  يرر  نن  -3

 .ه6)الم ، من اللرم نكثر
[ مأخ ذ من )الا  ه،  المع رع: 239]الًار     يبا  لذهب إلع نن الفع  )يبا  ه فا   ل  بعالع:  -6

 .ه8)،  ه  مذهب ال حا ،  مكا،  ال مخءر ه3)ل  باثر في  الا  ن فبحيم   بغيره

ًرأن  -3 ًَااح  فرا   لر  بعرالع:  مظمًمراالار    [ حرا  مرن المير ،  هرر  23]ير    قرَطًعااح مراَن اللَّْياِل ُمْظلر
 .ه9)ه مذهب اليًر ،  مكا،  ال مخءر ،  غير 

َْال ُأْلقرَي َعَلْياهر َأسا  ذهب إلع نن )األاا ر ه فا   ل  بعرالع:  -8 َْة حَ َل َِ  [  مر، )نار ر ه، 30]ال خررم
 .ه11)،  ه  نيً ا     اًن خال ي   الًا  لا  الاريًاه13)فه   م، ال م،

 ذهب إلى أن )نجوَم الليل والقمرا( في قول جرير: -9

                                        
 .5/93السابق ( 1)
عرابه ( 6)  .153-52/155، وجامع البيان 3/656انظر: معاني القرآن وا 
 .635-1/636الجليس ( 5)
 .89 – 85توضيح ، وشواهد ال185 – 1/186، وانظر: معاني القرآن لألخفش 662-5/619السابق ( 3)
 .195 – 1/196الجليس ( 3)
 .1/562الجليس ( 2)
 .5/583السابق ( 5)
 .1/136، والكشاف 1/528، وكشف مشكل القرآن 1/556انظر: إعراب القرآن للنحاس ( 8)
 .1/311، والبيان 1/318، والكشاف 1/559، والمشكل 2/333، وجامع البيان 1/639انظر: الجليس ( 9)
 .5/631الجليس ( 12)
 .12/85، وتفسير القرطبي 6/699، وكشف المشكمت 561انظر: الحجة البن خالويه ( 11)



 -68- 

 جنََم الليل َالقََاي عليك تَك   حلشَس طحلعة ليس  بكحسفة

.  ذهب إلع ه1): )كااف ه،  فا الفع  )بًكاه  مير يع د إلع الءم مفعول به منصوب بقوله 
ًررد: )بًكرا ه2)هذا نيً ا اًن لًد ًر ،  اًن هءا ،  الًغداد  ،  ها ر اي  الًلريين،  ذهب فرا ر اير  الم

اه إلع نن )     المي ه فال  لمفع  )بًكاه،  ال ا  ه ًرف، )    ه،   لب ) الامر    ُ  المي   الامرالميك 
 .ه0) ا  المعي ،   )الامراه مفع   مع 

 ( هناك آراء لبعض النحويين كان يردها، ومن ذلك:4)

[ مأخ ذ من 239]الًار   ل  يبا  نن ًعض ال ح يين ذهب إلع نن الفع  )يبا  ه فا   ل  بعالع:  -1
ًأن في  ذهاًًا لن     الل اب،  ل  كان كذلك ل  ب نن ياا :  لجرير ا)نان المااه: إذا بغير،  ر ه 

 .ه4))ل  يبأانه
[ ظرم 94]األ عا   َلَقْد َتَقطََّع َبْيَنُكْمنن الك فيين ذهً ا إلع نن )ًي ك ه ًال لب فا   ل  بعالع:  -2

ه اار  م لر  ،   لمفع  )باي،ه،  الفال  اا  م ل   محذ م، بارديره: )لارد باير، مرا ًير ك ه،  )مرا
ًرينه لررم  الم لرر  ،  حررذفم )مرراه،  ًايررم اللررم ،  هرا )ًيرر ك ه،  رد  ًررأن اللررم   الجريررر ) ذلررك 

 الم ل   اا   احد،  محا  نن يحذم لدر ا ا   يًاع آخره،  كأن الذاهب إلي  نبع ًًعض  مم  
 .ه3)ا ا  د ن ًا يها

ًررأن )إاررر اًراه  الجريرررر ،  رد ه ه6)ًمع ررع )ارر ارهذهررب الفررراا إلررع نن )األارررا ر ه  مرر،  مفرررده )إاررر اره  -0
ن كا م لغ  فها ءاذ   .ه3)ًمع ع )ا اره لي  ًلحي  فا الايا ،  اص

 ذهب بعض العلماء إلى أن قول الشاعر: -3

 ملسحء ليس بهح خحي َال ندب  تَيك ُسنَّة ََه غرَي مقَ ة

ًرال ر فررا )غيرره لمرع ال رر ار،  رده   يم مرغرر ب فير "  كثيرر مررن ًأ رر  "  ر   رع الجريرر يرر   
ن المبكم  ً ،  ي اب م ي ه من ال حا  إلع الخيأ"  .ه8)ال ح يين   ي ي ه،  من محاايه  من ُيم ح ِّ

                                        
 .6/163الجليس ( 1)
 .51، وشرح شواهد الشافية 112، واأللغاز النحوية البن هشام 1/111انظر: العقد الفريد ( 6)
 .6/165الجليس ( 5)
 .5/583الجليس ( 3)
 .6/53السابق ( 3)
 .5/53للفراء  انظر: معاني القرآن( 2)
 .5/632الجليس ( 5)
 .6/652السابق ( 8)
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ََِإَلاى اللَّاهر   ذهب ًعض ال ح يين إلع نن  ح    لر  بعرالع:  -3   ِْْ َََمح  ري ار ِر  ََا ََ ََلرلَّهر َمح  ري السَّ

ََُع ا َْ ُْرُت ًرالمظهر فرا م  ر، الم رمر، 139]آ  لمران  ُمَ ًراب اابيران  [ محم   لمع ن ر  مرن 
 .ه1)هذا ًأن ااظهار ه ا لبعظي  الال ،  لي  من هذا الًاب الجرير  رد  

من غير أن يذكر اختياره ورأيه فيها، فقد عنى في كتابه  الجريري( كانت هناك آراء حكاها 5)
صذر  بقبذول لهذا أو رفذض أو تعليذذق     بمسذائل الخذ ف بذين الكذوفيين والبصذريين، دون أن ي     

 عليها، مثل:

 .ه0)الخمم فا اا  ) ه ال افي  لم    -2   . ه2) الخمم فا   ن )آي ه -1
 .ه3) الخمم فا )نمهام  نمامه -4 .ه4)الخمم فا مد المال ر   لر الممد د -0
  .ه6)الخمم فا حك  ما ًعد )ل  ه من ال مير المبل  -3
 .ه3)ا األل : الفع  ن  الملدر؟الخمم فا نيهم -6
 .ه8)الخمم فا الفر  ًين البأ يث الحاياا  غير الحاياا -3
 .ه13) الخمم فا بحريك العين من  م، )ف عوم ه -9 .ه9)الخمم فا الما ث المع    -8

 .ه12)الخمم فا بذكير الاكين -11 .ه11)الخمم فا برك لرم الملر م -13
 .ه10)عد ندا  الءري ال ا م الخمم فا رف، الم ارع ً -12

                                        
 .516-5/616الجليس ( 1)
 .153-1/155السابق ( 6)
 .615-5/616الجليس ( 5)
 .589-1/588السابق  (3)
 .6/153الجليس ( 3)
 .365-1/361السابق  (2)
 .685-6/681الجليس ( 5)
 .351-1/352الجليس ( 8)
 .638-1/635الجليس ( 9)
 .138-5/133السابق (12)
 .156 - 3/129الجليس ( 11)
 .358-1/352السابق (16)
[، والخرمف فري الم العاقبرة والم 523 – 6/525،وهناك مسائل أخرى، مثل: إضافة الشيء إلى نفسره ]1/639الجليس ( 15)

)ال(  [ والخمف في حذف113-3/115[، والخمف في علة الفرق بين )عليذ( و )إلىذ(، و)هوا  وعصا ( ]3/131)كي( ]
  [5/519.]يبين هللا لكم أن تضلوافي نحو: 
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 كما حفل كتابه بالمسائل النحوية التي يوردها من غير أن يصرح بقبوله لها، مثل:
 . ه1) ال   ه ال اة   فا: )  ح          إ  ًاهلله -1

 .ه2)حذم نلم )ن اه فا ال ل  -2

 .ه0)باكين الياا  حذفها فا ال لب فا الءعر -0
ه -4  .ه4) رف، الم ارع ًعد )ننو

 .ه3))ماه الح ا ي   البميمي  -3
  

                                        
 .182-159الجليس ( 1)
 .1/523السابق  (6)
 .662 – 5/619الجليس ( 5)
 .323 – 1/323السابق (3)
 السابق نفسه.( 3)
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 ةـــاخلامت
مرا  ال ًيرين اريد ا محمرد لرمع هللا   الحمد هلل رب العالمين،  لم   امًما لمرع اريد المرارمين،  اص

 لمي   لمع آل   نلحاً   من بًعه  ًإحاان إلع ي   الدين.

 وبعد،،،،
كن بمخي  نه  مرا ب لر  إلير  ،  يمالجرير فهذا ما بيار لا  مع   درااب  من آراا نًا الفر   

 هذا الًحث من  باة  فيما يما:

كان بغداديًّا، يميل إلى آراء البصريين، يؤكد ذلك  الجرير ظهر في ضوء هذه الدراسة أن أبا الفرج ه 1)
 ما يلي:

 ) ن ه نن نكثر آراة   اف  فيها الًلريين،   د ًي م ذلك فيما اً .
ًر )نلحاً اه ، كما ه1)، فيا  : "  د بعم   حا  الك فيين لمع نلحاً ا الًلريين")به ن   يامع الًلريين 

 راه يابعم  مليمحام الًلريين، ث  ي  ُّ لمع مليمحام الك فيين، فيار   فرا  رمير الفلر : 
،  يا   نيً ا: " الك في ن يام ن ه2)" هذه لًار  الًلريين من ال ح يين، فأما ك فيُّه  فيام  ها العماد"

ََُُهُهْم .  يا   فا إلراب )مظمًماه فا   لر  بعرالع: ه0)ير  البر م   اابًاع"الًد : البكر  َُ ُأْغشرَيْ  

ًَح : إ   م ل ب لمرع ن ر  حرا  مرن المير ، ثر  يار  : " الك فير ن مرن ال حر يين قرَطًعح مرَن اللَّْيِل ُمْظلر
 .ه4)يا ل ن: ه  م ل ب لمع  ي، ال كر  من المعرف "

 الكوفيين، مثل: )ج( أنه يرد بعض آراء
رده مذهب الفراا  الك فيين الذين ذهً ا إلع نن الخمااا الذ  بكرر في  حرفان  ًمهمرا حررم نلرما،  -1

حوم ه     : )فعم  ه م   .ه3)  ح : )ل 
 .ه6)رده مذهب الك فيين نن البلغير يأبا لمبعظي  -2

                                        
 .6/681الجليس ( 1)
 .121 – 3/122السابق  (6)
والم )كرري( عنررد البصررريين هرري الم العاقبررة [، 5/68، ويررذكر أيًضررا: مصررطلح الصرررف ]3/163، وانظررر: 5/82الجلرريس ( 5)

 [.3/131والصيرورة والصيور عند الكوفيين ]
 .1/639الجليس ( 3)
 .39-6/38السابق  (3)
 .662 – 1/619الجليس الصالح ( 2)



 -32- 

ًرررأن ذلررررك لررري  ًلرررحي  فررررا رده مرررذهب الفرررراا نن )األارررا ر ه  مرررر، مفررررده )إاررر اره ًمع ررررع )اررر ار -0 ه 
ن كا م لغ  فها ءاذ   .ه1)الايا ،  اص

 ، مثل:أخرى( كانت للجرير  آراء 6)
   ا  حذم الياا من )يا اًن نخاه لكثر  ا ابعما  حمًم لمع )يا اًن ن ،  يا اًن ل ه. -1
رُه لمع )حارثه د ن غ -2  يره.إدخا  البرخي  لمع البرخي  فا المخب   ًالهاا لم ر ر ،    لو
لم  فب  ثا ا الثمثا المكار ر ال اري ل رد ال ارب إلير  هرا نن العررب يارك ِّ  ن الحررم الثرا ا لمرع  -0

   ن )ف عِّ ه،  ح : )كبمه،  كان بخفيف  فا ال اب ن لع، فخفف ه  فبح ا ثا ي  ل ً ا من المحذ م.
ع الظرفي ،   الب لمع ن   م ل ب لم لاد باي، ًي ك بخري    لب )ًي ك ه فا   ل  بعالع:  -4

 الفع  )باي،ه،  اري  من ًاب الب ا ع.
ًر  كران فرا الفار ، كمرا ذكرر 0) ه ل  يظهر فا هذه ارراا بأثره ًءيخ  اًن  رير اليًر ؛ ألن بأثره األكًر 

 ذلك نلحاب البرا  ، كذلك ل  يظهر بأثره ًءيخ  األخفش األلغر.

ًر  الفررر  4) ع األلر   المعر فرر  ل رد ال حرر يين،  م هرا: الاررماع، فرا اخبيررار آراةر  لمرر الجريررر ه البمرد ن
 الايا ،  من ذلك ن   يذهب إلع نن حذم الياا من )يا اًن نخه     حمًم لمع )يا اًن ن ،  يا اًن 
ًرن ن ه؛ لكثرر   ل ه معبمًدا لمع الاماع فا الحديث: )يا اًن نخ ما ل عم؟ه  لمع الايا  لمع )يا ا

 ا ابعما .

لم  ا فرد ًها، مث : لمر  فرب  ثرا ا المكار ر ل رد ال ارب إلير ،   رد ارً   الجرير لفر  ه كا م ألًا ا3)
 الكم  لمع ذلك.

ًر  )ال مري   الجرير ه 6) ل   د  رااخ  فرا ال حر   اللررم  فرا غيرهمرا مرن العمر  ،  يرد  لمرع ذلرك كبا
   آرااه فرا كبرب  الجريرر اللال ه الذ  ام  من ل اد  ال من، فًاع ءاهًدا لمع لمم ،  ل  يءبهر 

ال حرر يين،  لعرر  ذلرررك ًاررًب نن ءررهرب  فرررا الفارر ،  الاررررااام  الحررديث غيررم لمرررع ءررهرب  ال ح يررر  
  اللرفي .

 

 والحمد هلل رب العالمين               

                                        
 .5/632السابق ( 1)



 -30- 

 فهرس بأهم املصادر واملراجع
ااًررردا  ألًرررا الييرررب المغررر  ، بحايررر  لررر  الررردين الب ررر خا، ميً لرررام الم مررر، العممرررا  -

  .1961 /1963ا ًدمء ، العًر
اربءررام ال رررب مررن لارران العرررب ألًررا حيرران األ دلاررا، بحايرر  ر ررب لثمرران محمرررد،  -

  .1998هر/ 1418اليًع  األ لع  -مكبً  الخا  ا 

إءار  البعيين لعًد الًا ا اليما ا، بحاي  لًرد الم يرد ديراب، مركر  الممرك فيلر  لمًحر ث،  -
  .1986هر/ 1436،  1الرياض، ي

  ال ا رر، فررا ال مرر   ًررن الارريد الًيمي اررا، بحايرر  الرردكب ر حمرر   ال ءررربا، إلررمح الخمرر -
  .1939دار المري ، الرياض 

األل   فا  ال حر   ًرن الاررا ، بحاير  لًرد الحارين الفبمرا ي مااار  الرارال ، اليًعر   -
  .1988هر/ 1432الثالث ، 

ميًعر  الك يرم.  –ي  األ داد لمحمرد ًرن الااار  األ ًرار ، بحاير  محمرد نًرا الف ر  إًرراه -
  .1986، 2ي

إلررراب الارررآن لم حررا ، بحايرر  د/  هيررر غررا    اهررد، لررال  الكبررب، ًيررر م اليًعرر  الثالثرر   -
1989.  

  .1984األلم  لخير الدين ال ركما، دار العم  لممميين، ًير م  -

هررر، بحايرر   بعميرر  911ا  بررراح فررا لمرر  نلرر   ال حرر  ل مررا   ررم  الرردين الارري يا م -
اليًعرر   -الارراهر  –مكبًرر  ارداب  –اذ الرردكب ر حمررد  لًررد الفبرراح ملرريفع خميرر  األاررب

  .2333هر/ 1428الثالث   

 1دمءر  ي –األلغا  ال ح ي   ًرن هءرا ، بحاير  م فر  فر    ال ًرر، دار الكبراب العًررا  -
  .1993هر/ 1413، 

أل لررررع األمرررالا الءرررر ري   ًررررن الءررر ر ، بحايرررر  د/ محمرررر د محمرررد الي رررراحا، اليًعرررر  ا -
  ، ميًع  الخا  ا.1992هر/ 1410

األمررالا ال ح يرر   ًررن الحا ررب، بحايرر  د/ فخررر الرردين لررال   رردار ، يًعرر  دار ال يرر ،  -
  .1989هر/ 1439ًير م 
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إ ًررراه الرررر ا  لمرررع ن ًررراه ال حرررا  لمافيرررا، بحايررر  محمرررد نًرررا الف ررر  إًرررراهي ، دار الكبرررب  -
  .1933الملري  

 حر يين الًلرريين  الكرر فيين ألًرا الًركرام األ ًررار ، اا لرام فرا ماراة  الخررمم ًرين ال -
  .1983بحاي  الءي  محمد محيا الدين لًد الحميد، المكبً  العلري ، ًير م 

ن  رر  الماررالك إلررع نلفيرر  اًررن مالررك  ًررن هءررا  األ لررار ، بحايرر  الءرري  محمررد محيررا  -
 الدين لًد الحميد، م ء رام المكبً  العلري ، ًير م.

، دار العمررر   2  ألًررا لمرررا الفارارررا، بحايرر  حارررن ءرراذلا فرهررر د، يااي رراح الع رررد -
 هر.1438لميًال  

ااي رراح فررا ءرررح المفلرر   ًررن الحا ررب، بحايرر  م اررع ً ررا  العميما،ميًعرر  العررا ا،  -
  .1980ًغداد 

 الًداي   ال هاي   ًن كثير، بحاي  د/ نحمد لًد ال هاب فبي ، دار الف ر، الااهر . -

ال  را ا  ًرن نًرا الًرير،، بحاير  د/ ليراد ًرن ليرد الثًيبرا، يًعر   الًايي فا ءررح  مر  -
  .1986دار الغرب ااامما، ًير م 

ًغي  ال لا  فا يًارام المغر يين  ال حرا  لماري يا، بحاير  محمرد نًرا الف ر  إًرراهي ، دار  -
  .1939 2الفكر، ي 

 بحايرر  الرردكب ر الًيرران فررا ءرررح الممرر،، إمررما الءررريم لمررر ًررن إًررراهي  الكرر فا، دراارر   -
  .2332هر/1420لما الدين حم ي ، دار لمار، األردن، اليًع  األ لع 

الًيان فا غريب إلراب الارآن ألًا الًركرام األ ًرار ، بحاير  ير  لًرد الحميرد ير ، الهيةر   -
  .1983هر/1433الملري  العام  لمكباب 

 لك يم.با  العر   لمً يد ، بحاي  م م ل  من المحااين، ميًع  حك م  ا -

بررررا  المغرررر   لررررحاح العًريرررر  لم رررر هر ، بحايرررر  نحمررررد لًررررد الغفرررر ر ليررررار، دار العمرررر   -
 لممميين، ًير م.

رررا لكرررار  ًر كممررران، بر مررر  لًرررد الحمررري  ال  رررار  الاررريد يعاررر ب ًكرررر  - بررراري  األدب العًر
 آخرررين، نءرررم لمررع البر مرر  د/ محمرر د فهمررا ح ررا  ، الهيةرر  الملررري  العامرر  لمكبرراب 

1989.  
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هرررر لمخييرررب الًغرررداد ، دار 460ي  ًغرررداد ن  مدي ررر  الاررم  م رررذ بأايارررها حبرررع ارر   بررار  -
 الكبب العممي ، ًير م، لً ان.

البًلر   البرذكر  لملريمر ، بحاير  فبحرا نحمرد ملريفع،  امعر  ن  الارر ، مركر  الًحرث  -
  .1982هر/ 1432العمما، اليًع  األ لع 

محمرررد الً رررا  ، مكبًررر  ليارررع الًررراًا  البًيرران فرررا إلرررراب الاررررآن لمعكًرررر ، بحايررر  لمرررا -
  .1936الحمًا 

البًيان فا بفاير غريب الارآن  ًرن الهراة  الملرر ، بحاير  د/ فبحرا ن ر ر الرداً لا، دار  -
  .1992، 1اللحاً  لمبراث ًي يا، ي 

بخمررري  الءررر اهد  بمخررري  الف اةرررد  ًرررن هءرررا ، بحايررر  د/ لًرررا  ملررريفع اللرررالحا،  -
  .1986هر/ 1436،  1، يًير م، دار الكباب العًرا

البخميرررر فرررا ءررررح المفلررر  للررردر األفا ررر  الخررر ار ما، بحايررر  د/ لًرررد الررررحمن اًرررن  -
  .1993، 1اميمان العثيمين، ًير م، دار الغرب ااامما، ي

البررذيي   البكميرر  ألًررا حيرران، ال رر ا األ  ، راررال  دكبرر راه ًكميرر  المغرر  العًريرر  ًالارراهر  د/  -
 .1623ًر    1981مليفع نحمد حًال  

ن  الر ، ن.د/ إًرراهي  حارن إًرراهي ، ميًعر  حاران  –نغرا ر   –البرخي  فا العًرير ، مع راه  -
  .1984هر/ 1434

البلرري  ًم ررم ن الب  ري  لمءرري  خالرد األ هررر ، دراار   بحايرر  د/ لًرد الفبرراح ًحيررر   -
  .1992هر/ 1410إًراهي ، ال هراا ل لم  العًرا، اليًع  األ لع 

الد ًءرح باهي  الف اةد ل اظر ال ريش بحاير  د/ لمرا محمرد فراخر  آخررين، دار بمهيد الا   -
  .2333هر/ 1428الام ، اليًع  األ لع 

بهرذيب المغر  ألًرا م لر ر األ هرر ، بحايرر  لًرد الارم  هرار ن  آخررين، الهيةر  الملررري   -
  .1933العام  لمكباب 

، بحايرر  نحمررد محمررد لرر   ، ب  رري  الماالررد  الماررالك ًءرررح نلفيرر  اًررن مالررك لممررراد  -
  .2333هر/ 1426اليًع  األ لع  –المكبً  العلري ، ًير م 

  .1923البياير فا الارااام الاً، ألًا لمر  الدا ا، ميًع  الد ل ، اابا ً    -

  .1992هر/ 1421 1 ام، الًيان  ًن  رير اليًر ، دار الكبب العممي  ي -
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محمررد إًررراهي  الحف ررا  ، دار الحررديث ًالارراهر   ال ررام، ألحكررا  الارررآن لماريًررا، بحايرر  د/ -
  .1996، 2ي

هرررر/ 1438ال ررام، اللرررحي  لارر ن اامرررا  البرمررذ ، بحايررر  نحمررد محمرررد ءرراكر، ًيرررر م  -
1938.  

ال مرري  اللررال  الكرررافا  األ رري  ال الرر  الءرررافا ألًررا الفررر  ال ريرررر ، دراارر   بحايررر   -
 –لرال  الكبرب،  محمرد نمرين دمر  الدكب ر محمد مراا الخ لا،  الدكب ر إحاران لًرا ، 

 لً ان، ًير م.

  .1983هر/ 1433ال م  فا ال ح  لم  ا ا، بحاي  لما ب في  الحمد  -

 مهررر  المغرر   ًررن دريررد، ميًعرر  م مرر  داةررر  المعررارم ًحيرردر آًرراد الرردكن، دار لررادر،  -
 ًير م.

 ، دار ال  را الرردا ا فرا حررر م المعرا ا، بحايرر  د/ فخرر الرردين  ًرا    محمررد  ردي  فا رر -
  .1980هر/ 1430، 2ارفا  ال ديد ، ًير م ي

 رر اهر األدب فررا معرفرر  كررم  العرررب لعررما الرردين ااًرمررا، بحايرر  د/ حامررد نحمررد  يرر ،  -
  .1984الااهر ، مكبً  ال ه   الملري  

 ميًع  لياع الًاًا الحمًا ًالااهر . –حاءي  اللًان لمع األءم  ا  -

ًعررر  دار إحيررراا الكبرررب العًريررر ، ليارررع الًررراًا حاءررري  يررر  العميمرررا لمرررع البلرررري ، ي -
 الحمًا.

بحايرر  اررعيد األفغررا ا، مااارر  دار الراررال  ي  –ح رر  الارررااام ألًررا  رلرر  اًررن    مرر   -
2 ،1939.  

الح رر  فررا لمرر  الارررااام الاررً، ألًررا لمررا الفاراررا، بحايرر  ًرردر الرردين  هرر  ا،  ًءررير  -
  .1984، 1ح ي ابا، دمء ، دار المأم ن ي

الاررررااام الارررً،  ًررن خال يررر ، بحايررر  لًرررد العررا  ارررال  مكرررر ، دار الءرررر    الح رر  فرررا -
1933.  

خ ا رر  األدب  لررب لًرراب لارران العرررب لعًررد الاررادر الًغررداد ، بحايرر  لًررد الاررم  محمرررد  -
  .1989هار ن، مكبً  الخا  ا ًالااهر ، 
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، 0ب يالخلراة   ًررن   ررا، بحايرر  محمررد لمرا ال  ررار، الهيةرر  الملررري  العامرر  لمكبررا -
1986.  

در  الغررر ا  لمحريرررر ، ءررررحها،  ح اءررريها،  بكممبهرررا، بحايررر  لًرررد الحفررريظ الار رررا، دار  -
  .1996 1ال ي   مكبً  البراث ااامما، ي

، 1الرردر الملرر ن لمارررمين الحمًررا، بحايررر  د/ نحمررد محمررد الخرررراي، دار الامرر ، دمءررر  ي -
  .1983هر/ 1433

 1لرر الردين، دار الكبرب العممير ، ًيرر م، يدي ان  رير، ءرح ،   د  ل  مهد  محمرد  ا -
 ،1986.  

الك يررم  –ديرر ان حميررد ًررن ثرر ر،  مرر،  بحايرر  د/ محمررد ءررفي  الًييررار، اليًعرر  األ لررع  -
  . الامام  البراثي .2332هر/ 1420

  .1993دي ان  هير ًن نًا اممع، ميًع  دار الكبب الملري   -

  .1938لمكباب  دي ان لمر ًن نًا ًريع ، الهية  الملري  العام  -

  .1931دي ان كثير ل  ، بحاي  د/ إحاان لًا ، دار الثااف ، ًير م  -

  .1938دي ان العًا  ًن األح م، دار لادر، ًير م، ًبادي  كر  الًابا ا  -

  .1984، 4دي ان امرئ الاي ، بحاي  محمد نًا الف   إًراهي ، دار المعارم ي -

، بحايرر  د/ نحمررد محمررد الخررراي، دار رلررم المًررا ا فررا ءرررح حررر م المعررا ا لممررالاا -
  .1983هر/ 1433، 2الام ، دمء  ي 

 الاًع  فا الارااام  ًن م اهد، بحاي  د/ ء  ا  يم، دار المعارم، الااهر . -

الارررا  الم يرررر ءرررح ال رررام، اللررغير فرررا حرررديث الًءررير ال رررذير لمع يرر  ، مكبًررر  ليارررع  -
 الًاًا الحمًا  ءركاه، ًملر.

  .1983 ًن   ا، بحاي  حان ه دا  ، دار الام ، دمء  ار ل ال  االراب  -

، 1اررريً ي   ال رررر ر  الءرررعري  للارررباذ الررردكب ر إًرررراهي  حارررن إًرررراهي ، ميًعررر  حاررران ي -
1980.  

 ءذرام الذهب فا نخًار من ذهب  ًن العماد الح ًما، دار الفكر، ًير م. -

 ار العلماا ًدمء .ءرح نًيام ايً ي   ًن الايرافا، بحاي  د/ محمد اميا ا، د -

 ءرح نًيام ء اهد الءافي  لمًغداد ، بحاي  الءي  محمد محيا الدين،  آخرين. -
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 ءرح األءم  ا لمع نلفي  اًن مالك، ي دار إحياا الكبب العًري ، لياع الًاًا الحمًا. -

ءرح نلفي  اًن معي  ًن الا ا ، بحاير  لمرا م ارع الءر مما، مكبًر  الخري را، الريراض  -
1983.  

الباررهي   ًررن مالرررك، بحايرر  د/ لًررد الرررحمن الاررريد،   د/ محمررد ًررد   المخبررر ن،  ءرررح -
  .1993هر/ 1413مكبً  ه ر 

ءرررح الباررهي  لممررراد ، بحايرر  د/  الررر حاررين لمررا، دار اررعد الرردين ًدمءرر ، اليًعرر   -
  .2338هر/ 1428األ لع 

ي  ءرررح  مرر  ال  ررا ا  ًررن للررف ر، الءررررح الكًيررر، بحايرر  د/ لرراحب نًررا   ررراح، -
  .1982هر/ 1432العرا  

ءرح  م  ال  ا ا  ًن هءا ، بحاي  لمرع محارن ليارع، لرال  الكبرب، مكبًر  ال ه ر   -
 العًري .

ءررح ال مر   ًرن خررر م، بحاير  د/ ارم   محمرد لرررب،  امعر  ن  الارر ، مكر  المكرمرر   -
 هر.1419

ر مررر  ءرررح ديررر ان ًءرررار ًررن ًررررد، لمءررري  اليرراهر ًرررن لاءررر ر، يًعرر  ل  ررر  البرررأليم  الب -
  .1966هر/ 1086 ال ءر، را ع   لحح  محمد ء  ا نمين 

ءرررح الر ررع لمررع الكافيرر ، بحايرر  د/ ي اررم حاررن لمررر، م ءرر رام  امعرر   رراري   ،  -
 ليًيا.

ءررح الءرافي  لمر رع، بحاير  محمرد  ر ر الحارن  محمرد محيرا الردين لًرد الحميرد  محمرد  -
 يًع  دار الكبب العممي ، ًير م. –ال ف ام 

  الءافي   ًن مالرك، بحاير  د/ لًرد المر ع  هريرد ،  ءرر مركر  الًحرث العممرا ءرح الكافي -
  .1982هر/ 1432ًمك  المكرم  

ءرح كباب ايً ي  ألًرا ارعيد الاريرافا، بحاير  د/ رم ران لًرد البر اب  آخررين، األ ر اا  -
  .1999 ، 1993 ، 1986ي الهية  الملري  العام  لمكباب  4،  0،  2، 1

ر - ً، اليرر ا  ألًررا ًكررر محمررد ًررن الااارر  األ ًررار ، بحايرر  لًررد الاررم  ءرررح الالرراةد الار
 .2هار ن، دار المعارم ًملر ي
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هرر/ 1434 1الامارم  البراثير ، ي –الك يرم  –ءرح الممر،  ًرن ًرهران، بحاير  فراة  فرار   -
1984.  

 ءرح المفل   ًن يعيش، مكبً  المب ًا، ملر. د.م. -

الررردين اًررن ال حرررا  الحمًرررا، بحايررر  خيرررر  لًرررد ءرررح الماررررب، المارررمع ًالبعمياررر  لًهررراا  -
  .2333هر/1426المدي   الم  ر ، اليًع  األ لع  –الرا ا لًد المييم، دار ال مان 

ءرفاا العميرر  فررا إي رراح الباررهي  لمامارريما، بحايرر  الءررريم لًررد هللا الحارري ا الًركررابا،  -
  .1986هر/ 1436 1مك  المكرم ، ي

م ال ام، اللحي   ًرن مالرك بحاير  محمرد فرااد لًرد ء اهد الب  ي    البلحي  لمءكم -
 الًا ا، دار الكبب العممي ، ًير م.

 ررراةر الءررعر  ًررن للررف ر، بحايرر  الارريد إًررراهي  محمررد، دار العمرر  لممميررين، ًيرررر م  -
  .1984، 0ي

العامر  المغرر   ًرين ارريً ي   الفرراا للاررباذ الرردكب ر لرًحا لًررد الحميرد، ميًعرر  األما رر ،  -
  .1986هر/ 1436األ لع اليًع  

رر ، بحايرر  نحمررد نمررين  آخرررين، اماررم  الررذخاةر، الهيةرر  العامرر   - العاررد الفريررد  ًررن لًررد ًر
  .2334ملر  –لال ر الثااف  

  ءر ًر ابراار، مكبً  المب ًا، الااهر . –غاي  ال هاي  فا يًاام الفراا  ًن ال  ر   -

 ا، لرحح   نخر رر  محررب الرردين فرب  الًررار  ًءرررح لررحي  الًخرار   ًررن ح ررر العاررام -
 هر.1039الخييب، المكبً  الامفي ، الااهر  

  .1981فب  الادير لمء كا ا، دار الفكر، ًير م  -

يمرران الاررعيد  ررم ، اماررم   - الفهراررم  ًررن ال رردي ، بحايرر  محمررد لرر  ا لًررد الرررا م  اص
 الذخاةر، ملر .

  .1931لر الفيل  فا نل ان ال م ع لعًا  نًا الاع د، دار المعارم ًم -

فريض  ءرر ا  ءررراح مرن ر ض يرا ا  بررراح ألًرا لًرد هللا محمررد ًرن الييرب الفااررا م  -
دار الًحرر ث لمدرااررام  –هرر، بحايرر   ءرررح األاررباذ الرردكب ر محمرر د ي اررم ف ررا  1133

حياا البراث    .2333 -هر 1421اليًع  األ لع  –دًا  –اااممي ،  اص
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ر -  ر  لرررن اليًعررر  الثالثررر  لمميًعررر  األميريررر  الارررام   المحررريي لمفيرررر   آًررراد ،  ارررخ  ملرر
 هر، الهية  الملري  العام  لمكباب.1031

 الكام  لممًرد، بحاي  محمد نًا الف   إًراهي ، دار الفكر العًرا. -

 .1الكباب لايً ي ، بحاي  لًد الام  هار ن، دار ال ي ، ًير م ي -

لم مخءرررر ، دار الفكرررر الكءررام لرررن حاررراة  الب  يررر   ليررر ن األ ا يررر  فرررا   ررر ه الب  يررر   -
1933.  

  .1941كءم الظ  ن لمحا  خميف ، اابا ً    -

الكءررم لررن   رر ه الارررااام الاررً،  لممهررا  ح  هررا لمكررا ًررن نًررا يالررب، بحايرر  محررا  -
  .1938، 4الدين رم ان، ي مااا  الراال  ي 

ي رراح المع رررمم فررا إلررراب الارررآن  لمررر  الارررااام ل ررام، العمررر    - كءررم المءرركمم  اص
  .2331، 1 لا، بحاي  د/ لًد الاادر الاعد ، دار لمار، األردن، يالًا 

  .1969الممام لم  ا ا، بحاي  ما ن المًارك، ميً لام م م، المغ  العًري   -

المًراب فرا لمر  الً رراا  االرراب لمعكًرر ، بحاير  غررا   يميمرام،  لًرد االر   ًهرران، دار  -
  .1993هر/ 1416، 1الفكر المعالر، ًير م،  دار الفكر ًدمء  ي

ررا، ًيررر م ي  - ررا  مااارر  البراري  العًر لاران العرررب  ًرن م ظرر ر، دار إحيرراا البرراث العًر
2 ،1993.  

  .1986هر/ 1436لغ يام  نخياا لغ ي  ءاةع  لمءي  محمد لما ال  ار، دار الهداي   -

مررا فهرر  لمررع غيررر   هرر  مررن كبرراب ارريً ي  للاررباذ الرردكب ر لررًحا لًررد الحميررد، دار  -
  .1986هر/ 1436، 1ل  المحمدي ، ياليًا

مرررا ي لرررررم  مررررا  ي لرررررم لم  ررررا ، بحايررر  هررررد   رالرررر ، الم مرررر  األلمررررع لمءررررة ن  -
  .1931اااممي  

 .3م ال  بعمب، بحاي  لًد الام  هار ن، دار المعارم، ملر، ي -

م مرر، األمثررا  لمميررردا ا، بحايرر  الءرري  محمرررد محيررا الرردين لًرررد الحميررد، م ءررر رام دار  -
 د.م. –ًير م  –دمء  ال لر، 
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المحباب فا بًيين    ه ءر اذ الاررااام  ااي راح ل هرا  ًرن   را، بحاير  لمرا ال  رد   -
 الررررم  لًررررد الحمرررري  ال  ررررار،  لًررررد الفبرررراح ءررررمًا، يًعرررر  الم مرررر  األلمررررع لمءررررة ن 

 اااممي .

مخبلررر ءرر اذ الارررآن مررن كبرراب الًرردي،  ًررن خال يرر ،  ءررره ًر ابرااررر، مكبًرر  المب ًرررا  -
 ااهر .ًال

المررذكر  الما رررث ألًرررا ًكرررر اًرررن األ ًرررار ، بحايررر  الءررري  محمرررد لًرررد الخرررال  ل ررريم ،  -
  .1981هر/ 1431الم م  األلمع لمءة ن اااممي  

المارالد لمرع بارهي  الف اةررد  ًرن لاير ، بحايرر  محمرد كامر  ًركررام،  امعر  الممرك لًررد  -
  .1983الع ي ، مك  المكرم ، ي دار الفكر 

ر - رآن لمكررا ًرررن نًررا يالررب، بحايررر  د/ حرراب  لرررال  ال ررامن، ماااررر  مءررك  إلررراب الارر
  .1983،  2الراال  يًع  

ملاًي  المغا ا فرا حرر م المعرا ا  ًرن  ر ر الردين المر  لا، بحاير   مرا  يمًر ، دار  -
  .1993هر/ 1413 اهد الاداا، الااهر ، 

، 1لكبرررب، يمعرررا ا الاررررآن للخفرررش، بحايررر  د/ لًرررد األميرررر محمرررد نمرررين الررر رد، لرررال  ا -
1983.  

معررا ا الاررررآن لمفررراا، بحايررر  نحمررد ي ارررم   ررابا،  محمرررد لمررا ال  رررار، دار الارررر ر،  -
 يًع  مل ر  لن يًع  دار الكبب الملري .

، 2معررا ا الارررآن  اصلراًرر  لم  ررا ، بحايرر  د/ لًررد ال ميرر  ءررمًا، دار الحررديث، الارراهر ، ي -
1993.  

 الااهر . مع   األدًاا ليا  م الحم  ، دار المأم ن، -

المعرب من الكم  األل مرا لمرع حرر م المع ر ، ألًرا م لر ر ال ر الياا، بحاير  نحمرد  -
  .1993محمد ءاكر، ميًع  دار الكبب الملري  

المغ رع فرا ال حر   ًرن فرمح اليم ررا، بحاير  د/ لًرد الررا   الارعد ، ًغرداد، دار الءررا ن  -
  .1999الثاافي  العام  

ب  ًن هءرا  األ لرار ، بحاير   ءررح لًرد المييرم محمرد مغ ع المًيب لن كبب األلاري -
  .2332هر/ 1420الخييب، الك يم، اليًع  األ لع 
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الماالرررد الءرررافي  فرررا ءررررح الخملررر  الكافيررر  لمءرررايًا، بحايررر  الررردكب ر لًرررد الررررحمن  -
اليًعرر   –مكرر  المكرمرر   – امعرر  ن  الاررر   –معهررد الًحرر ث العمميرر   –العثيمررين  آخرررين 

  .2333هر/ 1428األ لع 

ماررايي  المالرر ر  الممررد د ألًرررا لمررا الفاراررا، بحايررر  د/ حاررن ه رردا  ، دار إءرررًيميا  -
  .2330هر/ 1424،  1ي

المابلرررد فرررا ءررررح ااي ررراح لم ر رررا ا، بحايررر  د/ كررراظ  ًحرررر المر ررران، دار الرءررريد،  -
 العرا .

ن الماب ررب لممًرررد، بحايررر  الءرري  محمرررد لًررد الخرررال  ل رريم ، الم مررر  األلمررع لمءرررة   -
 اااممي ، ًالااهر .

المارررب  ًررن للررف ر، بحايرر  نحمررد لًررد الارربار ال رر ار   لًررد هللا ال ًرر ر ، ي العررا ا  -
  .1931ًغداد 

الممخ  فا  ًي   ا ين العًرير   ًرن نًرا الًرير،، ال ر ا األ  ، بحاير   دراار  لمرا ًرن  -
  .1983هر/ 1433،  1اميان الحكما، ي 

  لمءرري   كريررا األ لررار ، دراارر   بحايرر  الرردكب ر  ر ان الم رراه  الكافيرر  فررا ءرررح الءررافي -
  .2334هر/1424، 1يحيع خدا ، امام  إلدارام الحكم ، ي

الم لرم ءرررح بلررريم المررا  ا  ًررن   ررا، بحايرر  إًررراهي  ملرريفع  لًررد هللا نمررين، ي  -
  .1934  ار  المعارم 

/ لررًحا لًررد الحميررد الميرر  إلررع البخفيررم فررا الظرر اهر الفرليرر  فررا الا الررد المغ يرر ، ن.د -
  ، دار اليًال  المحمدي .1983، 1محمد لًد الكري  ي

ال ًيرر  إلررع  حرر  الباررهي  لمءرري  خالررد األ هررر ، ال رر ا الثررا ا، دراارر   بحايرر  ن.د/ محمررد  -
حاررين لًررد الع يرر  المحرلررا  ، راررال  دكبرر راه فررا كميرر  المغرر  العًريرر  ًالارراهر ، ًإءرررام 

  .1996هر/1416يد األاباذ الدكب ر لًحا لًد الحم

الرر    الثا ررب فررا ءرررح كافيرر  اًررن الحا ررب، بحايرر  الرردكب ر محمررد  معرر  حاررن  ًعررر ،  -
  .2330هر/ 1424اليًع  األ لع  –اليمن  –مااا  ااما   يد ًن لما 

 ال     ال اهر   ًن بغر  ًرد ، دار الكبب الملري . -
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حاير  محمرد نًرا الف ر  إًرراهي ،   ه  األلًاا فا يًاام األدًراا ألًرا الًركرام األ ًرار ، ب -
  .1963ميًع  المد ا 

  .1999ال كم فا بفاير كباب ايً ي  لللم  الء بمر ، بحاي  رءيد ًمحًيب، المغرب  -

همرر، اله امرر، فررا ءرررح  مرر، ال  امرر، لمارري يا، بحايرر  نحمررد ءررم  الرردين، دار الكبررب  -
  .1998، 1العممي  ي 

 خمكان، بحاي  إحاان لًا ، ًير م.  فيام األليان  ن ًاا نً اا ال مان  ًن -
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   الرف،  ال لب فا )ل به فا     الءالر:ب  ي -12
 فيك  لمع بمك الا ي  نل ب........... ل ًًا لبمك   ي   اص امبا 
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