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ُ(ػىُٕٔنصارم)تُعندُابفُىشاـُاألُكاالستحسافًُُالترجيحًُُألفاظُي
 

ُدلُناجيُعبيدُالبديرمـ.د.ُىُي
ُجامعةُبغدادُ-ُمركزُإحياءُالتراثُالعمميُالعربي

Hudanajiََٖ@yahoo.com 
ُممخصال
ُُُ ُتناكؿى ُمكضكع ُُىذا ُىشاـُالبحث ُابف ُعند ُكاالستحساف ُالترجيح ألفاظ

ُ ,ُ ُمصرمه ُنحكمه ُكىك ُبذكاءُاألنصارم، ُيتمتع ُكافى ُكمعاصريو، ُأقرانو فاؽى
ُالدقيقة،ُ ُكالمباحث ُالغريبة، ُبالفكائد ُالمتفرد ُكىك ُقكية، ُكذاكرة خارؽ،
كاالستدراكاتُالعجيبة،ُكاالقتدارُعمىُالتصرؼُفيُالكالـ,ُككافُلكتابيو:ُمغنيُ
المبيبُعفُكتبُاألعاريبُكأكضحُالمسالؾُإلىُألفيةُابفُمالؾُ,ُصدلُفيُ

ُُالنفكس،ُكناؿ ُالناسي بيماُمنزلةُلدلُالعمماءُكاألدباءُفاشتيرُفيُحياتو،ُكأقبؿى
عميوُغيرُأفُشيرتوُلـُتكفُمحصكرةُفيُمصرُكحدىا،ُبؿُتعدتياُإلىُالمشرؽُ
ُبمصرُ ُبالمغربُنسمعيُأٌنوُظيرى كالمغرب،ُقاؿُابفُخمدكفُعنو:ُماُزلناُكنحفي

ُلو:ُابفُىشاـ،ُأٍنحىًُمٍفُسيبُك ُيوُ.عالـهُبالعربيَّة،ُييقاؿي
ُمفتاحيةُ:ُألفاظُ،ُالترجيحُ،ُاالستحسافُ.ُُاتكمم

ُُThe words of weighting and favoring Ibn Hisham Al-Ansari (ُٕٔ 
A.H)  

Dr. Hoda Naji Obaid Al - Budairiُ
Center Revial of Arab Science Heritage_ Baghdad of University 

Abstract 
Ibn Hisham Al-Ansari is a multi-faceted, multi-faceted 
world. He is known for being a worldly scientist. As we 
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browse his works, a man has absorbed the knowledge of 
his age And the culture of his generation, we see if he 
addressed a grammatical witness, or address the issue of 
language, is full of explanation and simplifies the 
clarification, and does not forget the brilliant gesture and 
the story was written by the original fair exhibitions of our 
Arab heritage. .               
Key words : words ,weighting ,appreciation . 

ُمقدمةالُ
ُاألاُُُ ُىشاـ ُعالُـهبف ُمُنصارم ُثقافة ُذك ُمتنكعة ُالجكانب ُُكُ,تعددة فُاُ فيك

قدُاستكعبُمعارؼُُنجدهُحيفُنتصفحُمصنفاتوُرجالُنُنحكياُنُاشتيرُبككنوُعالماُن
تناكؿُمسألةُُذاُتصدلُلشاىدُنحكم,ُأكإفنراهُُرُغكرُثقافةُجيموُ,عصرهُ,ُكسبٌُ

ُ ُيفيضُفي ,ُ ُالبارعةُلغكية ُالمفتة ُينسى ُكال ,ُ ُالتكضيح ُفي ُكيتبسط الشرح
 ُُُُُُُُُُ.كتبوُمعارضُأصيمةُلتراثناُالعربيُكايةُالظريفةُفكانتُحكال
ُالشيءُىُحُىجُىقُ(ُكرُىُُٕفريقي)تُابفُمنظكرُاألُعندُفُيىكُالكازًُُحُياجًُكالرٌُُُُُُ

حٍُماؿُ,ُكأرٍُثقموُحتىُأأمُُالميزافُىُحُىجُىكأرٍُ,ُُموُيقٍُظرُماُثًُوُكنُىنىُزىُرُىُ:بيده لفالفُُتُيجى
ُفيُُبُيذبذُي:التَّحُُيرجُ تَّ...ُكالحاُػػػًُيتوُراجػػعطأُىذاُإحاُػػػجيرٍُتُتُىحٍُجَُّكرُى ـٌ بيفُشػػػػػيئيفُعا

الميزافُُ:ُ))ُكأرجحالترجيحُبقكلوُ(َُِٓتُبيدمُ)ُالزَُّكفٌسرُُ(ُ)كؿُماُيشػػبيوُ
ُ.ُ(ِ)أثقموُحتىُماؿُكرجحُ((

ُالترجيحُاصطالحاُىػُُ(ُُٖٔ)تُالجرجانيُُحُىككضَُُّ إثباتُمرتبةُفيُىك:ُفقاؿى
ُاآل ُعمى ُالدليميف ُبمعنأحد ُأم ,ُ ُأفٌُػػػخر ُيغمػػػػػأحُى ُالدليميف ُاآلػػػد خرُبُعمى

ُ.ُ(ّ)ُافػػػكلوُالرجحػػاُيخػػبُمػػلسب
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ُُ :ُ ُفيك ُاالستحساف ُ:كأما ٍسفي ُكنُىبٍُالقُيُضدُ الحي ُالحُيقيضُىح ُك: ,ُ ُنُىسٍُو تُلماُعٍُف
قاؿُناُكيُيسُىهُحُىدُ عُيأمُيُىُسفُالشيءُىحٍُتُىسٍُموُ,ُكيُىمُىعٍُأمُيُىُالشيءُىُفُيسًُحٍُفُ...كىكُيُيسُيحُى

ُ.ُ(ْ)ُالناسىُُبؾُىُحاسفُييُأُي:ُإنٌُ
عالماتُشتىُلترجيحُالرأمُالذمُيراهُصائباُأكُُابفُىشاـُستعمؿاكقدُُُُُُُُ

ُ ُاألُ,يتبناه ,ُ ُاألحسف ُ)األكلىُ, ُالتفضيؿ ُأفعؿ ُصيغة ُاستعمالو ُ,ُمنيا رجح
ُاألجكد ُاألصح ,ُُ ُيمجأ ُقد ُأك ,ُ ُكغيرىا ُاإ( ُالفاعؿُلى ُاسـ ُصيغة ستعماؿ

ُعاؿ)الظاىر ،ُُ ُلمترجيح ُعالمة ُُك( ُالمبنيُُحياناُنأ, ُالمضارع ُالفعؿ يستعمؿ
ُ)يُي ُيُيُرجحلممفعكؿ ُكأحياناُنُحسف, ,ُ ُالمبنيُُ( ُالمضارع ُالفعؿ ُيستعمؿ أخرل
ُختارُ(ُ.لمفاعؿُ)نُى

فيُُكاحداُنُأكُمذىباُنُكاحداُنُرأياُنُأحياناُكمفُعالماتُالترجيحُعندهُأنوُيذكرُُُ
,ُكربماُيكردُعبارةُتبيفُترجيحوُأكُالمسألةُدكفُذكرُالمذاىبُأكُاآلراءُاألخرل

,ُأكُُ(ٓ)((ُكىذاُىكُالراجحُعندُالحذاؽ))ُاستحسانوُلمسألةُماُمفُذلؾُقكلوُ:ُ
أكُقكلوُ:ُُ(ٔ)((كقضىُبوُالذكؽُالرفيعُُكىذاُالذمُشيدُبوُاالستقرار))ُقكلو:ُ
ُالقكؿُىكُ))كقكلوُ:ُُ(ٕ)((كثرُفيُكالميـالراجحُفيُالقياسُكاألكىكُ))ُ كىذا

ُُ.ُ(ٖ)((المشيكرُبيفُالناس
ياٌُنُأُحصاءُالمصطمحاتُالتيُذكرىاُابفُىشاـُككجدتُيإبعممتُالباحثةُُكُُُُ

ُعمى ُجذراُنُزادت ُعشر ُظيكرُلغكياُنُالثمانية ُذىُكتنكع ُا ُالجذر ُمفُفي عدد
ُمقدمتياُصيغال ُفي ُُيأتي ُُعدداُنكيفكقيا ُالتفضيؿ)صيغة ُعمىُُ(أفعؿ كحاز

ُيتبعواإلُاالستعماالتُفيكلىُالمرتبةُاأل ُثـ ُالفاعؿ(ُُصطالحية َُُـّثُىمفُُك)اسـ
ُالمبالغة) ُُ(صيغة ُلممجيكؿ)ك ُأك ُُ(الفعؿُالمضارعُالمبنيُلممعمكـ الصفةُ)ك

ُ.(المصدر)كُ(ُالمشبيةُ
ُُكجدتُكقدُُُُ ُُعديدةكجكه ُأفضميا ُكاالستحسافُلفاظُىأُسردُىتأف ُالترجيح

ُُ:ُلجذرُالثالثيُمادةُالُيلفبائةُعمىُالترتيبُاألممتسمس
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ُػػػُجكدُُ
ُالجُىقُُُ ((ُ ُكأُىاؿُابفُمنظكرُ: ُعمىُفيعؿُ, ُنقيضُالردمءُ, :ُ دُكًُيٍُصموُجُىٌيد

ُياءُن ُالكاك ُُفقمبت ـٌ ُث ,ُ ُالياء ُكمجاكرتيا ُ,ُأُيالنكسارىا ُفييا ُالزائدة ُالياء دغمت
مُصارُأُىدةُكٍُكدةُكجُىجُيُجمعُالجمعُ...ُكجادُالشيءُييادُ,ُكجياداتُكالجمعُجًُ

ُ.ُُ(ٗ)ُداُ((جيَُّ
ُ(ُفيُنصُوُأجكد(ُكصيغةُأفعؿُالتفضيؿ)ُجيدابفُىشاـُصيغةُ)ُكاستعمؿُُُ
ُ))ُفقاؿُكاحدُو :ُ ُعربي ُكىك ,ُ ُالباب ُأصؿ ُعمى ُينصب ُأف :ُ ُالثاني ,ُجيد

ُ.ُ(َُ)((منوُُأجكدكاالتباعُ
ُككفُالحذؼُمفُالصفةُالُمفُالصمةُ,ُكنظيرهُقكلوُ:ُكي))ُُ:كقاؿُُُُُ
ُ(ُُ)فُيقتمكؾُفاٌفُقتمؾُلـُيكفُُُُُُُُُُُُعاراُعميؾُكرٌبُقتؿُعارُإُُُُ
أفُيستشيدُبقراءةُيحيىُُكاألجكدأمُىكُعارُ,ُبؿُمعنىُالنكرةُىناُأحسفُ,ُُُُ

ُ.ُ(ُّ)((ُبرفعُأحسفُُ(ُِ))تماماُعمىُالذمُأحسفُ(بفُيعمرُ
ُُ((:ُ ُفقاؿ ُكعمميا )ُ ُ)ما ُككافُكتحدثُعف )ُ ُ)ما ُعمؿ ُأم :ُ ُعمميا كقكلو

يماُمحمكلتافُنٌُسُ(ُألييماُيعمالفُعمؿُ)لٌنُأ(ُك)الُ(ُأفُيقكؿُفيُ)ماُاألجكد
ُ.ُ(ُْ)((عميياُ

ُاآلُُُ ُكأٌما ((ُ :ُ ُآخر ُأرجحياُكقاؿُفيُمكضع ,ُ ُأكجو ُأيضا ُففييا ُالثانية ية
مرتفعاُباالبتداءُ....ُكالكجوُاألكؿُُاُ()الذيفُىادُككجيافُ:ُأحدىماُ:ُأفُيككفُ

ُ.ُ(ُٓ)((ُأجكدُ
فُكانتُزائدةُ,ُككافُُُ ُ.ُ(ُٔ)أفُيستدؿُبقكلوُتعالى..ُ((ُالجيدكقاؿُ:ُ))ُكا 
ُحسفػػػُُُ
ُُُ ُالعرب ُلساف ُفي ُ:جاء ُحاًسفه ُفيك ,ُ ُفييما ٍسنا ُحي ُيىٍحسيف سىف ُكحى سيف ُحى ((

))ُ ُُٕ)كحىسىف ),ُُ ُاستعمؿ ُىشاـ ُ)ابف ُالتفضيؿ ُأفعؿ كىكُُ(ُاألحسفصيغة
ُمفُ ُفيُكاحد ُكيتبعُمنعكتو ((ُ ُفقاؿُ: ُمعُمنعكتو يتحدثُعفُالنعتُكحكمو
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ُإفُرفعُضميراُنُاإلعرابُ,ُكمفُالتعريؼُكالتنكير،ُأكجو ـٌ تبعُفيُكاحدُُمستتراُنُث
الٌُ :ُُكاألحسفُفيكُكالفعؿُ,ُمفُالتذكيرُكالتأنيثُ,ُككاحدُمفُاإلفرادُكفرعيوُ,ُكا 

ُ.(ُٖ)((ُُُ,ُثـُ)قاعدُ(ُثـُ)ُقاعدكف()ُجاءنيُرجؿُقعكدُغممانوُ(ُ
ُىذاُالبابفيُُ)أحسف(ُ,ُالتعريؼُ)اؿ(الصيغةُنفسياُمجردةُمفُُاستعمؿُكُُُُ

ُُمتحدثاُن ُ:ُالنعتعف ُأكُُفقاؿ ُمثنى ُفاعمو ُكاف ُالكصؼُكلك ُكيجبُإفراد ((
ُ)ُ ُآباؤىـ ُك)قاـ )ُ ُأبكىما ُ)قاـ ُفتقكؿ ,ُ ُالفعؿ ُفي ُذلؾ ُيجب ُكما ,ُ مجمكعا
ُ)قائميفُ :ُ ُفقاؿ ,ُ ُالسالمة ُجمع ُالكصؼُكجمعو ُثنى )ُ ُالبراغيث ك)أكمكني

ذاُإالصفةُجمعُتكسيرُ,ُأبكىماُ(ُك)قائميفُآباؤىـُ(ُ,ُكأجازُالجميعُأفُتجمعُ
كافُاالسـُالمرفكعُجمعاُ,ُفتقكؿُ:)مررتُبرجاؿُقياـُآباؤىـُ(ُكُ)برجؿُقعكدُ

ُذلؾُ ُكرأكا ُالذمُىكُمفُاإلُأحسفغممانوُ(, ُ((مفُجمعُالتصحيحُأحسففراد
(ُٗ).ُ

يتحدثُعفُقكؿُُ(ُفقاؿُكىكُفُىسُيلممجيكؿُ)حُىُيكاستعمؿُصيغةُالفعؿُالمبنُُُُ
ُ:ُُالشاعر

ُـيُُُُ ُ(َِ)دًُقىُفىُُوُيلىُحمامتناُأكُنصفُيإلناُُُُُُُُُُُُُُقالتُأالُليتماُىذاُالحما
كنصبُالحماـُُ)كنصفوُ(ُتابعُلقكلوُ)ىذاُ(ُ,ُفمفُقدرهُمنصكباُن))ُكقكلوُ:ُُُُ

ُكذلؾُ نصبوُكمفُقدرُفيوُالرفعُرفعوُ.ُكقدُيجكزُالرفعُمفُنصبُالحماـُ,
((ُجؿُالفصؿُذلؾُألُفسُيكحُىعمىُأفُيجعموُمعطكفاُعمىُالمستترُفيُ)ُلناُ(ُ,ُ

(ُِ)ُ.ُ
ُككصفُُُُُُ ُخركؼ ُابف ُقكؿ ُبأنٌُػػكاستحسف ُ)حُىػػو ُمستعمالُنسُىو )ُ فةُػػالص)ُف

لىُأصكلياُ,ُكالُفيُالمكقكؼُعميياُ,ُإشياءُ:ُ))كالضمائرُتردُاألقاؿفُ(المشبية
ذاُدخموُإالفعؿُالمكقكؼُعميوُُ,ُالفٌُُكىكُحسفُنٌصُعمىُذلؾُابفُخركؼُ,ُ

كتُػػوُبياءُالسػػػػحرفيفُكجبُالكقؼُعميدُأكُػػػػالحذؼُحتىُبقيُعمىُحرؼُكاح
ُبإعادةعو(ُك)ُلـُيعوُ(ُ,ُفػػُ)لـُيؾ(ُبمنزلةُ)لـُيعُ(ُ,ُفالكقؼُعميوُ( :ُكقكلؾ
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يقاؿُمثموُفيُ)لـُيعُ(ُُالحرؼُالذمُكافُأكلىُمفُاجتالبُحرؼُلـُيكفُكال
ُإلىُإإعادةُالياءُتؤدمُُالفٌُ ُاقتضىُُ,ُبخالؼُ)لـُيكفُ(ُفإفٌُلغاءُالجاـز الجاـز

ُ.ُ(ِِ)((حذؼُالضمةُ,ُالُحذؼُالنكفُ
لىُالضميرُ)ُأحسنياُ(ُفقاؿُ:ُ))ُأقساـُإمضافاُُ(أفعؿُالتفضيؿ)كاستعمؿُُُُ

أفُيقاؿُ:ُإٌفُالكممةُإٌماُأفُيصحُُكأحسنياالكممة:ُكىيُاسـُكفعؿُكحرؼُ...ُ
,ُفإماُأفُيقترفُُلىُغيرىاُأكُالُ,ُإفُلـُيصحُفييُالحرؼُ,ُكأفُصحَُّإسنادىاُإ

اٌلُفييُاالسـُ((ُبأحدُاأل ُ.ُ(ِّ)زمنةُالثالثةُأكُالُفإفُاقترنتُفييُالفعؿُكا 
ُؽُابفُىشاـُعمىُقكؿُالشاعرُ:كعمٌُُُُ
ُ(ِْ)كالعيشُبعدُاكلئؾُاألياـُُُُُُُُُُُُذـُالمنازؿُبعدُمنزلةُالمكلُُُُُ
ُالبيتُلجريرُ,ُكىكُمماُحسفُلمفظوُالُلمعناهُ,ُكىكُ))كقاؿُ:ُُُُ ُأحسفىذا

ُ.ُ(ِٓ)((ُ,ُكألكلئؾُفيوُمكقعُبديعُبيتُذكرُفيوُالمكم
ُػػُحؽٌُُُ
كليسُلوُُقاؽُهكحًُُقكؽُه:ُنقيضُالباطؿُ,ُكجمعوُحُيُؽُ قاؿُابفُمنظكرُ:ُ))ُالحُىُُ

ُلبَُُّبناءُأدنىُعددُ, ُحقٌُقٌُؾُحُىيٌُكفيُحديثُالتمبيةُ: ُؽَُّ..ُكحُىاُأمُغيرُباطؿُا
جبُبتُ,ُقاؿُاألزىرمُ:ُمعناهُكُىكثُىُاقٌُقكقاُ:ُصارُحُىاُكحُيقٌُحُىُؽُ حُيكيُىُؽُ حًُيىُُاألمرُي

ُكحُىبُكُيجًُيُى ,ُ ُالقكؿُيُؽَُّجكبا ُتيٍُقُقُىحٍُكأُىُعميو ُكفيُالتنزيؿُ: .ُ ُأنا ُؽٌُحُىُقاؿُالذيفُى)و
ُ.(ِٕ),ُأمُثبتُ((ُ(ِٔ)(عمييـُالقكؿُ

ُالتفضيؿُُُُ ُأفعؿ ُُقائالُنُكاستعمؿُصيغة ((ُ :ُ ...ُ ُمختصُالثالثُ: مصدر
عمىُُلعدـُالفائدةُ,ُفامتناعُسيرُ(ِٖ)نحكُ)ُفاذاُنفخُفيُالصكرُنفخةُكاحدةُ((

ُ.ُ(ِٗ)لمفُأجازهُ((ُ,ُخالفاُنُأحؽإضمارُالسيرُ
قاؿُابفُىشاـُكىكُيتحدثُعفُ)إٌما(ُ:ُ))ُكقدُتضمفُسككتيُعفُ)إٌماُ(ُكُُُ

حركؼُالعطؼُكبوُقاؿُالجرجانيُ:ُعٌدىاُفيُكىكُالحؽُأنياُغيرُعاطفةُ،ُ
ُ.(ُّ)ُ(((َّ)سيكُظاىر
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ُُُُ ((ُ :ُ ُآخر ُمكضع ُفي ُفيُُكالحؽُ كقاؿ ُالكاقعة ُالحركؼُالجارة ُجميع أٌف
ُ.ُ(ِّ)مكضعُالخبرُكنحكهُتدؿُعمىُاالستقرارُ((

ُحؽُُ
ُاألمر:ُكأىحٍُُُ قىٍقتي قىٍقتوُإذاُكنتُعمىُيقيفُمنوُ..ُقاؿُابفُمنظكرُ:))ُتقكؿُحى

ٌقؽُقكلوُكظٌنوُتحقيقاُأمُصادؽُ, ككالـهُمحٌقؽُأمُرصيفُ((ُكحى
(ُّّ).ُ

عدُ)كلكفُػػ:ُ))ُكيُ)التحقيؽ(يغةُالمبالغةُػػمصطمحُصُابفُىشاـُعمؿػػػاستُُُُ
ُجم )ُ ُكػػكذبكا ,ُ ُبممة ُيكسبػػ)فأخذناىـ ُكانكا ُ(ػػا ُجمػػكمُ(ّْ)كف ُػو ُكىذا ,ُ ىكُمة

ُ.ُ(ّٓ)ُيرُالجممةُ((ػناهُفيُتفسػػكالُينافيُذلؾُماُقدمُُحقيؽػػالت
ُػػػػُخير

ُاالصطفاءُُ ُكاالختيار: ُكاختاره:انتقاه.. ُالشيءى ُخار ُالعرب:)) ُلساف ُفي جاء
ُ)) ي ري ككذلؾُالتَّخى
(ّٔ).ُ

ُُُ :ُ ُفقاؿ )ُ ُالمختار (ُ ُالفاعؿ ُاسـ ُصيغة ُابفُىشاـ ُبامتناعُ))استعمؿ كقيؿ
ُ.ُ(ّٕ)ُ((المختارُكىكالتنكيفُكجكباُ.ُكجكازُالفتحُراجحاُ.ُكالكسرُمرجكحاُ

ُيُالفعؿُينًُذاُبُي))إيتحدثُعفُبابُاالشتغاؿُفقاؿُ:ُُكىكُمفظكاستعمؿُىذاُالُُُ
ُكتُى ,ُ ُالتعجبية )ُ ُغيرُ)ما ُكانتُضميرُىُالثانيةُيُمنتُالجممةُيضَُّعمىُاسـ ُأك ,ُ ه

ُرفعتُى ُالمشاكمة ُلحصكؿ ُ ُبالفاء ُنصبتُىُمعطكفة ُنحكُأك ُكذلؾ ُـىُزيدُهُ), ُقا
ُكعمرُه ُألجموًُتُيكرمُيأك ُ(ُو ُأك ُأكرٍُمٍُعُىفىُ), ُتيُمُيرا ُأحسُى(و ُكعمرُهيدُنزُىُفُىبخالؼُ)ما كُا
ُضميرُهتُيأكرمُي ُالثانية ُفي ُيكف ُلـ ُفإف ُلمعطؼُ, ُأثر ُفال )ُ ُعنده ُكلـُُو لألكؿ

ُ.ُُ(ّٖ)كىكُالمختاركالسيرافيُيمنعافُالنصبُ,ُُفاألخفشيعطؼُبالفاءُ
ُ(ّٗ)ػػػُرجح

عالماتُشتىُلترجيحُالرأمُالذمُيراهُصائباُأكُيتبناهُ,ُُابفُىشاـُاستعمؿُُُُُ
ُ ُالمضارع ُالفعؿ ُاستعمالو ُذلؾ ُ(كمف ُبكُىُ)يترجح ُكقدثرة ُبابُُ, ُفي استعممو

ُلندلُ:ُ))ُكقدُيجبُالنصبُ,ُكقكلؾ:المفعكؿُمعوُفقاؿُفيُأصؿُكتابُقطرُا



 م8102 –(93مجلة التراث العلمي العربي       فصلية، علمية، محكمة   العدد)

 

733 
 

تيانوُ((ُكمنوُ:ُ))قمتُي اُ((ُكزيدُنُبؾُىُاُ((ُك))مررتُيكزيدُنُ))الُتنوُعفُالقبيحُكا 
ُ ,ُ ُفييما ُاألصح ُكُيُكيترجحعمى ((ُ :ُ ُقكلؾ ُكاألكزيدُنُأنتُىُفٍُفيُنحك ُ((ُا خ

:ُلالسـُالكاقعُبعدُُُكُ((ُكقاؿُفيُالشرحكعمرُهُعؼُفيُنحكُ:ُ))قاـُزيدُهضٍُكيُى
ُالكاكُالمسبكقةُبفعؿُأكُماُفيُمعناهُثالثُحاالتُ:

لمانعُُممتنعاُنذاُكافُالعطؼُإ:ُأفُيجبُنصبوُعمىُالمفعكليةُ,ُكذلؾُُإحداىما
تيانُؿُكقكلؾُ:))ُالكٌُمعنكمُأكُصناعيُ,ُفاأل ُ,ُكذلؾُالفٌُُوُ((تنوُعفُالقبيحُكا 
ُكالثانيُُالمعنىُعمىُالعطؼُ:ال ُتناقضُ. ُكىذا تنوُعفُالقبيحُكعفُإتيانوُ,

ُ))قمتُي ُك))مررتُيكزيدُنُكقكلؾُ: ))ُ ُأمٌُكزيدُنُبؾُىُا ,))ُ ُاألا ُالكٌُا ُفالٌنو يجكزُُؿ
كقكلوُُ,ُبعدُالتككيدُبضميرُمنفصؿالٌُإكعُالمتصؿُالعطؼُعمىُالضميرُالمرف

اُالثانيُفالٌنوُالُيجكزُ,ُكأمٌُُ(َْ)فيُضالؿُمبيفُ(ُكاباؤكـأنتـُُ)ُلقدُكنتـتعالىُ
ُ ُتعالىُإالُبإمخفكضُالالعطؼُعمىُضمير ُكقكلو ُالخافضُ, ُكعميياُعادة (
ُ,ُ,ُكمفُالنحكييفُمفُلـُيشترط(ُْ)كعمىُالفمؾُتحممكفُ( ُفيُالمسألتيفُشيئا

ُ.(ِْ)صحُفييماُ((ُفعمىُقكلوُيجكزُالعطؼُ,ُكليذاُقمتُ:ُ))ُعمىُاأل
ُأنتُىُفٍُالمفعكؿُمعوُعمىُالعطؼُ,ُكذلؾُنحكُقكلؾُ:ُ))ُكُيُحيترجأفُالثانيةُ:ُ

ُأفُُفٍُنؾُلكُعطفتُ)زيداُ(ُعمىُالضميرُفيُ)كُياُكاألخُ((ُ,ُكذلؾُألكزيدُن (ُلـز
ماُتريدُأفُتأمرُمخاطبؾُبأفٌُنُاُ يككفُ)زيد(ُمأمكراُ,ُكأنتُالُتريدُأفُتأمرهُ,ُُك

ُخُ,ُقاؿُالشاعرُ:يككفُمعوُكاأل
ُ(ّْ)ػػيفُمػػػفُالطػػػحػػػاؿُفكػػػكنػػػكاُأنتـُكبنػػػيُأبيػػػػكـُُُُُُُُُُُُُمػػػكافُالكمػػيػػتُُُ

:ُ ُكذلؾُُيترجحأفُُالثالثة ,ُ ُأمكفُالعطؼُإالعطؼُكيضعؼُالمفعكؿُمعو ذا
ك((ُ,ُكعمرُهُ,ُنحكُ:ُ))قاـُزيدُهُبغيرُضعؼُفيُالمفظُ,ُكالُضعؼُفيُالمعنى

ُ.(ْْ)((ُفيترجحالعطؼُىكُاألصؿُ,كالُمضعؼُلوُُالفٌُ
ُيتحدثُعُكقاؿُفيُنصُآخرُُُ ُـىُفكىك ُقا ُما ُالنحكمُ)) ((ُُُىندُهإالٌُُالقكؿ

ُـىُيترجحالفعؿُنفسوُ)ُمستعمالُن ُ(:ُ))ُككافُالظاىرُأفُيجكزُفيُنحكُ:ُ))ُماُقا
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القاضيُامرأةُُالتأنيثُكماُفيُقكلؾُ:ُ))ُحضرُىُيترجح((ُالكجيافُ,ُكُُىندُهإالٌُ
ليسُالفاعؿُفيُ(ُماُبعدُ)إالٌُُيـُأكجبكاُفيوُترؾُالتاءُفيُالنثرُ,ُالفٌُ(ُ,ُكلكنٌُ

نٌُ ُكا  ُىكُبدؿُمفُفاعؿُمقدرُقبؿُ)إاٌل(ُكذلؾُالمقدرُىكُالمستثنىُالحقيقةُ, ما
ُ.ُ(ْٓ)((ُندُمنوُ,ُكىكُمذكرُ,ُفمذؾُذكرُالعامؿُ,ُكالتقديرُ:ُماُقاـُأحدُإاٌلُى

ُُُُُُُُ ُالتفضيؿ ُأفعؿ ُصيغة ُىشاـ ُابف ُ(كاستعمؿ ُ)أؿ ُبػػ ُرجح()األالميحمى
نيماُعىاُأخُر:ُ))ُكمثاؿُتُ(ظف)كمثاؿُذلؾُقكلوُفيُبابُالنكاسخُمتحدثاُعفُ

اُباالتفاؽُ,ُكيجكز:ُ))ُزيدُنُكىكُاألرجح,ُباإلىماؿُ((ُظننتُيُاُعالـزيدُنُ:((قكلؾُ
ُ.(ْٔ)((((ُباإلعماؿُُعالماُظننتُي

ُنٌصُُُُُُُُ ُفي ُُكاستعمؿ ُالمصدر ُصيغة ُ(آخر ُعفُُ)ترٌجح ُمتحدثا فقاؿ
))ُفشربكاُمنوُإاٌلُالمستثنىُ:ُ))ُكالمستثنىُبُ)إاٌل(ُمفُكالـُتاـُمكجبُنحكُ:ُ

)ماُفعمكهُالبدؿُفيُالمتصؿُ,ُنحكُ:ُُترٌجحفقدُااليجابُُفٍُإفُ(ْٕ)قميالُمنيـُ((
ُ.ُُ(ْٗ)(((ُْٖ)ُإاٌلُقميؿهُمنيـُ(

فقاؿُ:ُُكاحدُوُفيُنص ُ))ُبرجحافُ((ُكُ))بػمرجكحيةُ((كاستعمؿُالمصدريفُُُُُ
جنسُمكجكدُكرجؿُأكُمقدرُكشمسُُفيُكىكُماُشاع,ُُ:ُنكرةاالسـُضربافُ))
عمىُمتكمـُأكُمخاطبُأكُغائبُ,ُُكمعرفةُكىيُستةُ:ُالضميرُكىكُماُدؿَُّ,ُ

فيُنحكُ)زيدُُجكازاُنُفيُنحكُ)أقكـُكتقكـُ(ُأكُكىكُإٌماُمستترُكالمقدرُكجكباُن
ُمتصؿُكتاءُقمتُككاؼُ ُأكُبارزُكىكُإٌما )ُ ُأيقكـ ُأكُكرمؾُكىاءُ)غالمو )

ُفيُنحكُ ُإاٌل ,ُ ُإمكافُالكصؿ ُكالُفصؿُمع ُك)إيامُ( ُ(ك)ىك( ُكػ)أنا منفصؿ
ُ.(َٓ)((برجحافُككنتوُُكظننتكوُبمرجكحيةالياءُمفُ)سمنيوُ(ُ

)ُكالُيمتفتُ(ُقاؿُ:ُ))ُكمثاؿُالنييُقكلوُتعالىُ:ُُالمرجكحكاستعمؿُصيغةُ)ُُُ
ُُمنكـ ُعمىُاالبداؿُمفُُ(ُٓ)امراتؾُ(ُالٌُإأحد ُبالرفع ُكابفُكثير ُعمرك ُأبك قرأ

ُ:ُافُ ُالباقكفُبالنصبُعمىُاالستثناءُ,ُكفيوُكجيافُ:ُأحدىما ُكقرأ )أحدُ(ُ,
ُاأل ُقراءة ُكجاءت ,ُ )ُ ُ)أحد ُمف ُمستثنى ُيككف ُعمى ُالمرجكحكثر الٌفُُالكجو
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مرجعُالقراءةُالركايةُالُالرأمُ,ُكالثانيُ:ُأفُيككفُمستثنىُمفُ)أىمؾُ(ُفعمىُ
ُُُُ.(ّٓ)((ُُ(ِٓ)ىذاُيككفُالنصبُكاجباُ

ُػػُُشيرُُ
ُالشُ ُُُُ ُالناسُيُىشٍُةُحتىُيُىعُىنٍُالشيءُفيُشُيُيكرُي:ُظُيُرةُييٍُقاؿُابفُمنظكر:ُ)) ره

رةُةُ.ُالجكىرمُ:ُالٌشيٍُمذلٌُُرةُألبسوُاهللُثكبُىيٍُشُيُبُىكٍُثىُُسىًُبُلىُُفٍُكفيُالحديثُ:ُمُى

ُيُىيُىكحُاألمرُ,ُكقدُشُىضُيكُي ُفاشٍُرىُيٍُراُكشُييٍُرهُشُىيُىشٍُره ُتُىيَّرُكشُىيُىتُىةُ, ُكاشٍُشٍُره رهُيُىتُىييرا
ُ.ُُ(ْٓ)ر((يُىتُىفاشٍُ
ُثرةُمصطمحُاستعمؿُابفُىشاـُكبكُىُُُ قاؿُكىكُيتحدثُعفُ)كىكُالمشيكرُ(

ُمكضكعُالبدؿُ:
ؿُ,ُكٌُ))ُالثانيُ:ُبدؿُبعضُمفُكؿُ,ُكضابطوُ:ُأفُيككفُالثانيُجزءاُمفُاألُ

))كهللُعمىُالناسُحجُالبيتُمفُثمثوُ(ككقكلوُتعالىُُالرغيؼُىُكقكلؾُ:ُ)أكمتُي
ىكُالمشيكرُ,ُفمفُاستطاعُ:ُبدؿُمفُالناسُ,ُىذاُُ(ٓٓ)استطاعُاليوُسبيالُ((
ُُُُُ.(ٕٓ)((ُ،ُأمُ:ُكهللُعمىُالناسُأفُيحجُمستطيعيـُ(ٔٓ)كقيؿُ:ُفاعؿُبالحجُ

ُذاتُيُماُالمشيكرُاستعماؿُ)ذاتُ(ُبمعنىُ:ُصاحبةُكقكلؾُ:كقاؿُ:ُ))كُإنٌُُُُ
ُ.ُ(ٖٓ)جماؿُأكُبمعنىُ)ُالتيُ(ُفيُلغةُبعضُطيءُ((ُ

ُصحٌُػػػػُُ
ُكصُىُمنظكرقاؿُابفُُُُ ((ُ ُجعموُصحيحاُنُالشيءُىُحَُّ: ُكصُىُ: ُالكتابُىُحتُيحَُّ.

مُوُأُىتُيحٍُحُىفالناُفأصٍُُهُ.ُكأتيتُيفأصمحتُخطأُىُذاُكافُسقيماُنإُصحيحاُنتىُُكالحسابُى
ُ.ُ(ٗٓ)((ُكجدتوُصحيحا

ُالفعؿُُُُ ُىشاـ ُابف ُمعُُ)صٌح(استعمؿ ُحاال )ُ ُمجي)ثاني ُكصٌح ((ُ :ُ فقاؿ
ُ.ُ(ُٔ)((ُ(َٔ)ُ)ُثانيُعطفوُ(لىُالمعرفةُفيُقكلوُتعالىُإضافتوُإ

عالمةُلمترجيحُفقاؿُ:ُ))ُكقدُ)األصحُ(استعمؿُصيغةُأفعؿُالتفضيؿُُكُُُُُُُ
بؾُُكمررتُيُكزيداُنُثباتوُكمنوُقمتُياُ يجبُالنصبُكقكلؾُ:ُالُتنوُعفُالقبيحُُك
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ُُكزيداُن ُُاألصحعمى ُفييما ُ:ُُي، ُقكلؾ ُنحك ُفي ُكاألُأنتُىُكفٍُكيترجح خُكزيدا
ُ.ُ(ِٔ)كعمركُ((ُُزيدُهُكيضعؼُفيُنحكُ:ُقاُـى

ُُكُُُ ُأنتـُبمصرخي))ُُقكلوُتعالىكجوى ُكجوُكجييفُفقاؿُىتُ(ّٔ)ُ((ُكما ُما ((ُ :
((ُ :ُ ُبعضيـ ُبمصرخيقراءة ُأنتـ ُكماُ(ْٔ)((ُكما ُ؟ ُالياء ُقراءةُُبكسر تكجيو
ُ؟ ُبالفتح ُكأمٌُأمٌُُالجكابُ:ُالجماعة ...ُ ُكجياف ُفميا ُاألكلى ُالقراءة ُالقراءةُا ا

ُرحم ُػػ ُالقراء ُجماىير ُقرأ ُكبيا ,ُ ُالفتح ُقراءة ُكىي :ُ ُػػػُالثانية ُأجمعيف ُاهلل يـ
ُفتحمؿُكجييفُأيضاُ:ُ

ُالجمعُ ُياء ُإٌف :ُ ُاإلػػدغمتُفيُيأأحدىما ُالساكنػضاء ُفتحتُعمىُُةػػافة ـٌ ُث ,
ُال ُالتقاء ُػػأصؿ ُُساكنيف ُالجمع ُيػػػػاء ُأف :ُ ُاإلأ.كالثاني ُياء ُفي ضافةُدغمت

ُكىكُاألصؿُفيُالياءُ ,ُ ُمفُفتحيا ُعمىُلغة ُأٌفُُعمىُاألصحساكنػػػة ُكمػػػا ,
ُ.ُ(ٓٔ)ُكاؼُالخطػػػػابُ,ُكىػػاءُالغيبػػػػةُحكمػػياُالفتػػحُ((

كتحدثُعفُ)لديناُ(ُفقاؿُ:ُ))قكلوُلديناُقيؿُلدلُظرؼُلغةُفيُلدفُُُُُُُُُُ
ُ.ُ(ٕٔ)((ُ(ٔٔ)ياُمرادفةُلعندُكىكُقكؿُسيبكيوٌنُأُكالصحيح

ليستأذنكـُالذيفُممكتُأيمانكـُكالذيفُلـُ))ُ))ُ:وُتعالىُػػػيرُقكلػػكقاؿُفيُتفسُُُ
ثالثُمراتُ(ُك)ُثالثُُانتصبُ)ُالُـى,ُعُى(ٖٔ)يبمغكاُالحمـُمنكـُثالثُمراتُ((ُ

عكراتُ(ُالجكابُ:ُعمىُالظرؼُ.ُكقيؿُ:ُعمىُالمصدرُ.ُكالمعنىُ:ُفيُثالثةُ
ُكاألكؿُئأكقاتُأكُثالثُاست ُبٌيفُذلؾُبقكلُحػػىكُالصحيذاناتُ, ُسبػػػ, حانوُػػػو

يةُآلتُفيُىذهُاػػذاُثباُ لىُآخرهُ.ُُكإعالىُ:ُ))ُمفُقبؿُصالةُالفجرُ...ُ((ُػػػػػكت
ُعالىُػػػػػوُنحكُقكلوُتػػػػػػمؿُعميػػفميح

ُ.ُُ(َٕ)عربُظرفاُ((ػػػػػفتُ(ٗٔ)ٌرةُأخرلُ((ػػؾُمػػناُعميػػ))ُكلقدُمن
ُػػػػُصكب
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بوُ:ُقاؿُلوُُُ كَّ ُالخطأُكصى ُ:ُضد  كابي ُجاءُفيُلسافُالعربُ:ُ))ُالصَّ أصبتى
ُ ُفيُقكلوُ,ُكأىصابى ُ,ُكأصابى ُ:ُأرادُالصكابى ُ:ُجاءىُبالصكابُكأصابى كأصابى

))ُ ُ.ُ(ُٕ)القرطاسى
فيُالبيتُُ(ّٕ)دكرجحياُعمىُركايةُالمبرٌُُ(ِٕ)بُابفُىشاـُركايةُسيبكيوكَُّكصُىُُ

ُالشعرمُ:
ٌنيُلحاجًُيانيُكالُسألتُيطُىماُأعٍُُُُُُُُ ُُ(ْٕ)يًُمُرًُمُكُىزًُيماُُُُُُُُُُُُُإاٌلُكا 

وُلكثيرُعزةُ,ُكالشاىدُفيوُكسرُإٌفُ,ُلكقكعُجممتياُحاالُ.ٌُنُإفقاؿُفيوُ:ُ))ُفُُُ
ُ ُكجكبُالكسر ُيتقيد ُالمبرٌُكال ُكرٌد ...ُ ُلبعضيـ ُالحاؿُخالفا ُكاك ُعمىُبدليؿ د

ُفيُ ُالصكابُ)أالُ(ُإسيبكيو ُكقاؿُ: ,ُ ُالالـ ُكتشديد ُاليمزة ُبكسر ُ)إاٌل( نشاده
بعدُحرؼُاالستفتاحُ,ُفييُفيُابتداءُُبالفتحُكالتخفيؼُُفإٌفُمكسكرةُلكقكعيا
ٌفُسؤاؿُكثيرُركايةُسيبكيوُ,ُألُكالصكابالكالـُ,ُالُلكقكعياُفيُأكؿُالحاؿُ,ُ

ُأمرُبوُ,ُ ,ُ ُإياه ُكاعطاءىما لعبدُالممؾُكعبدُالعزيزُابنيُمركافُابفُالحكـُ,
ُ.ُ(ٕٓ)لحاؼُ,ُأكُعفُكفرُالنعمةُ((ُماُيريدُأٌفُكرموُيحجزهُعفُاإلٌنُا ُُك

يُنحكُ:ُ))فيقكؿُ:ُ)كال(ُفيقاؿُفيياُ:ُحرؼُردعُ.ُكزجرُ,ُفُكالفيُكقاؿُُُُ
حرؼُجكابُكتصديؽُُكُ,ُ,ُأمُ:ُانتوُعفُىذهُالمقالة(ٕٔ)ربيُأىانفُ,ُكال((

ُ ُنحك ُكالقمرفي ُكال ُُ:ُىنكالمع(ٕٕ)() ُحقا ُكبمعنى )ُ ُكالقمر ُ(ُ,)إم ُ)أال أك
ُ,ُالثانيكالصكابُُ(ٖٕ))كالُالُتطعوُ(االستفتاحيةُعمىُخالؼُفيُذلؾُنحكُ

ُ.ُ(ٕٗ)(كالُإٌفُاالنسافُليطغىُ)لكسرُاليمزةُفيُنحكُ
عربيفُ:ُأٌفُ)لكُ(ُمادُقكؿُالػػبيفُفسػػكتحدثُعفُلكُبقكلوُ:ُ))ُكمفُىناُيتُُُ

لىُإاعُالجكابُكالُػػلىُامتنإياُالُتعرضُلياُأنٌُُكالصكاباعُالمتناعُػػحرؼُامتن
ُ.ُ(َٖ)اعُالشرطُ((ُػػاُلياُتعرضُالمتنػػمٌنُاُ ثبكتوُُك
ُػػػػُظير
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ُكظُىُُ ((ُ :ُ ُمنظكر ُابف ُُرُىيُىقاؿ ُالشيء ُ,ظُي، ُ ُتُىيُيبالفتح :ُ ُكأظٍُيَُّبُىكرا ,ُ ُرتُييُىف
رنيُاهللُعمىُماُيُىظٍُ.ُيقاؿُ:ُأُىُكُالشيءُالخفيٌُدُييكرُ:ُبُيوُ,ُكالظُ تٍُينَّالشيءُ:ُبُى

ُكيُيسُي ,ُ ُفالفُالُيُىرؽُمنيُأمُأطمعنيُعميو ُأمُالُيُيُرُييُىظٍُقاؿُ: ُُـيٌمُسُىعميوُأحد
ُأُىيُيظٍُ.ُكقكلوُ:ُإفُيُىُعميوُأحد ُعميكـُ, ُ.ُيقاؿُ:ُظُىثيُعٍُمعكاُكيُىطَّمُيُىركا تُرٍُيُىركا

ُُُ(ُٖ)عمىُاألمرُُ((
ُالبيتُاألكؿُالُُ ((ُ ُفقاؿُ: ُالفاعؿُ)الظاىرُ( استعمؿُابفُىشاـُصيغةُاسـ
ُكأمٌُإ ُفيو ُفمكضشكاؿ ُالبيتُالثانيُ, ُػػا ُنصبُ)نإع ُ(ُػػشكالو ُ)القمرا ُك )ُ جكـ

ُ.ُُ(ِٖ)((يماُبػ)ُتبكي(ػػػػيُرفعػػيقتضُكالظاىر
أفُيجكزُفيُنحكُ)ماُُالظاىر))ُككافُُ:ُنفسياصيغةُالُمستعمالُنُكقاؿُُُُُُُُ

قاـُإالُىندُ(ُالكجيافُ,ُكيترجحُالتأنيثُكماُفيُقكلؾُ:ُحضرُالقاضيُامرأةُ
ُ))(ّٖ).ُُُُ
ك)ضمر(ُمرخـُضمرةُ,ُ))ُُكاستعمؿُصيغةُأفعؿُالتفضيؿُ)األظيرُ(ُفقاؿُ:ُُ

ُكلستُ (ُ ُبالصدؽُعمىُكجممة ُلو ُفييُتكصية ,ُ ُأكُمستأنفة ُحالية بكاذبُ(
ُاألكٌُ ُالثاني ُعمى ُبو ُعميو ُكثناء ُكلستُاألكٌُُكاألظيرؿ :ُ ُيركل ُلكف .ُ ؿ

ُ.ُ(ْٖ)ُ((ُبصادقي
ُُػػػػػُعاؿُ
ُشيء,ُفيكُأعمىُُُ ُهلًلُسبحانىوُكتىعالىىُعفُكؿَّ جاءُفيُكتابُالعيفُ:ُ))ُالعيميك 

ُ:ُ كأعظـُمماُييٍثنىىُعميوُ..ُكالعمكُأصؿُالبناءُ,ُكمنوُالعىالءيُكايلعيميٌكُ,ُفالعىالءي
ميٌكانُ ُعي ُيىٍعمك ُعال ,ُ ُعال ُشيءو ُلكٌؿ ُكتقكؿ ُكالتجبر.. ُالعظمة :ُ ُكالعيميكي الرٍَّفعىةي,

))(ٖٓ).ُ
ُفرغُمفُتعريؼُالفعؿُ,ُُُُ استعمؿُابفُىشاـُمصطمحُ)عاؿُ(ُفقاؿ:ُ))ُلما

ُفأمثمةػػػُرحموُاهللُػػػُفقاؿُ:ُ))ُكأٌماُاالفعاؿُُ(ٖٔ)كلـُيحدهُأيضاُكقدُحدهُسيبكيو



 م8102 –(93مجلة التراث العلمي العربي       فصلية، علمية، محكمة   العدد)

 

733 
 

أخذتُمفُلفظُأحداثُاألسماءُ,ُفبنيتُلماُمضىُكلماُيككفُكلـُيقعُكلماُىكُ
ُ.ُ(ٕٖ)((عاؿكائفُلـُينقطعُ.ُانتيىُكىكُكالـُحسفُ

ُعندمُػػػػػػُُ
لغيرهُ,ُكلفظوُُ:ُحرؼُالصفةُ,ُفيككفُمكضعاُنُدُىنٍُجاءُفيُكتابُالعيفُ:ُ))ُعًُُُ

ُظرؼُه ُألٌنو ُُنصبُ, ُلغيره ُالتٌُ, ُفي ُالزٍُالمَُّوُيبٍُقريبُشًُكىك ُإالٌُُؽ, ُيجيء يكاد
ُألٌنوُالُمنصكباُن ُأكُمضمراُنُيككفُإاٌلُصفةُمعمكالُنُ, ,ُ ُفيُُفييا ُإاٌل ُفعؿه فييا

ندمُكذاُككذاُ,ُفييقاؿُلوُحرؼُكاحدُ,ُكذلؾُقكؿُالقائؿُلشيءُبالُعمـُ:ُىكُعًُ
ُعًُ لىؾى ُ.(ٖٖ)((عُييرادُبوُالقمبُيضًُكٍُوُفيُىذاُالمُىعيُ,ُكزعمكاُأنَُّفىُرٍُده؟ُفيُينٍُ:ُأكى

قاؿُابفُىشاـُ:ُ))ُكأٌفُالظرؼُمتعمؽُبيكُالمحذكفةُلتضمنياُمعنىُالفعؿُ,ُُُ
أمُكنعـُالذمُىكُباؽُعمىُكدهُفيُسرهُكاعالنوُ,ُكأٌفُالمخصكصُمحذكؼُ,ُ

ُ ,ُ ُبفُمركاف ُفيُُكعندمأمُبشر ُبشر ُذكر ُ,تقدـ ُالمخصكصُىك ُيقدر أٌف
ُ.ُ(ٖٗ)البيتُقبموُ((ُ

ُكاستشيدُابفُىشاـُبقكؿُالشاعرُ:ُُُُ
ُ(َٗ)جانيؾُمفُيجنيُعميؾُكقدُُُُُُُُُُُُُُيعدمُالصحاحُمبارؾُالجربُُُُ
ُعميؾُمفُُُ ُجنايتو ُالذمُتعكد ُاٌف :ُ ُكمعناه ,ُ ُمبتدأ )ُ ُك)مف ُخبر )جانيؾُ(

العاقمةُىكُالذمُيكسبؾُ,ُكالصحاحُمفعكؿُ,ُك)مبارؾُ(ُتمييزُعفُالفاعؿُ,ُ
ُتعدمُاالبؿُالجربُاأل ُكقد ُكالمعنىُ: لتيُصحتُبؿُاكالجربُفاعؿُتعدمُ,

ُ ُخفضُ)الجربُ( ُمف ُأٌف ُ.كزعمكا ُذلؾُُمخطئمباركيا ُأٌف ُبعضيـ ُكذكر ,
ُ ُ.كىذا ُالقصيدةُُعندمركاية ُفي ُآخر ُبيت ُفي ُأقكل ُالشاعر ُكيككف ,ُ جيد

ُ.ُ(ُٗ)((سنكردهُكالمعنىُعمىُذلؾُحسفُ
ُمبُػػػػػُغُُُُ
ُُُ حي مىبانُ,ُكىيُأٍفصى ٍمبانُكغى مىبوُيىٍغمبويُغى ٍغمىبةنُقاؿُابفُمنظكر:ُ))ُغى ٍغمبانُكمى مىبةنُكمى كغى

..ُقىيىرهُ,ُكالغيميٌبةُبالضـُكتشديدُالباءُ:ُالغىمىبةُ((
(ِٗ)ُ.ُ
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ُكُُُ ُاستعمؿُابفُىشاـ ُالفاعؿصيغة ُُاسـ ُكمنياُبكُى)الغالبُ( ,ُ ُفيُكتبو ثرة
ُ ُيتحدثُعف ُُ(الت)كىك ُإكشرط ُكشرط ((ُ ُقاؿ: ,ُ ُػػعمإعماليا ُيككفُأاليا ف

ُلفظُالحػػاس ُكخبرىا ُػػميا ُػػفُيحذؼُأحأيُػػكالثانيفُ, ُُالجزئييفد فُأُبػػػكالغال,
ُ.(ّٗ)مياُ((ُػػذكؼُاسػػيككفُالمح

ُالمخُ(كذا)كتحدثُعفُُُُ ُأفُتككفُلصُصفيُكتابو :ُ ُأحدىا ((ُ ُفقاؿُ: يا
ُ ُكاعتقادمُفيُىذه ,ُ ُمررتُبدارُكذا ُكقكلؾُ: ٌُنُأكنايةُعفُغيرُعدد ٌنماُإيا

ياُتككفُمفُكالموُالُمفُكالـُالمخبرُعنوُ,ٌُنُأيتكمـُبياُمفُيخبرُعفُغيرهُ,ُُك
الضربُالثانيُ:ُكىكُُ,ىكُالذمُشيدُبوُاالستقرارُكقضىُبوُالذكؽُالصحيحُ

ُ.ُ(ْٗ)((ُالغالبُ
الةُعمىُالمشاركةُكالزيادةُ,ُكػُىكُالصفةُالدَُّ))كعٌرؼُاسـُالتفضيؿُبقكلوُ:ُُُُ

ُبمًُ ُكيستعمؿ ) ُأكـر (ُ ,ُ ُكيذٌكر ُفيفرد ،ُ ُلنكرة ُكمضافا ,ُ ُف ُ,ُُبأؿك فيطابؽ
ُمطمقاُنُكمضافاُن ُالمفعكؿ ُينصب ُكال ,ُ ُفكجياف ُُلمعرفة ُيرفع ُكال ُالغالب, ُفي
ُ.ُ(ٓٗ)ُ((فيُمسألةُالكحؿُالٌُإظاىراُ

مُليخمصُكدًُتغاثُبوُ,ُكىكُ:ُكؿُاسـُنُيسٍُمفُأقساـُالمنادلُ:ُالمُيُكقاؿُ:ُ))
)ياُ(ُُعيفُعمىُرفعُمشقةُ,ُكالُيستعمؿُلوُمفُحركؼُالنداءُإالٌُمفُشدةُ,ُأكُيُى

ُُُُ.ُُ(ٔٗ)بالـُمفتكحة((ُاستعمالوُمجركراُنُكالغالبخاصةُ,ُ
ُُُُُ :ُ ُُالغالبكقاؿ ُنحك ُالمؤنثُ, ُالالئيُلجمع )كالالئيُيئسفُمفُاستعماؿ

ُكقكلوُ:ُ(ٖٗ),ُكقدُيستعمؿُلجمعُالمذكر(ٕٗ)ُ(ُالمحيضُمفُنسائكـ
ُ(ٗٗ)فماُآباؤناُبأمػػػفُمنوُُُُُُُُُُُُُُعميناُالالئيُقدُميدكاُالحجكراُُُُُُُُ

ُػػػػػُفصحُُُُُ
يحُصًُصاحةُ,ُفيكُفُىالرجؿُفُىُحُىصُييافُ,ُفُى:ُالبُىُصاحةُيقاؿُابفُمنظكرُ:ُ))ُالفُىُُُ

ُ...ُتقكؿُ:ُرجؿُهصُيصاحُكفُيحاءُكفًُصُىمفُقكـُفُي يحُأمُصًُيحُككالـُفُىصًُفىُُحُ,
فمماُكثرُكعرؼُأضمركاُُالقكؿُىُالرجؿُيُحُىصُى,ُكأفٍُُؽُهمٍُصيحُأمُطُىميغُ,كلسافُفُىبُى
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ُبالفعؿُمثؿُأحٍُ ُكأسرعُىُالشيءُىُسفُىحٍُماُىكُأُىٌنُاُ أُ,ُُكطُىكأبٍُُعُىرُىكأسٍُُفُىسُىالقكؿُكاكتفكا
ُ.ُ(ََُ)((ُالعمؿُى
ُُالميحالةُب)أؿ(ُاستعمؿُابفُىشاـُصيغةُأفعؿُالتفضيؿُُُ ُ:ُ)))األفصحُ(
:ُقيؿُ,ُاسـُيكنىُبوُعفُأسماءُاألجناسُكرجؿُكفرسُ,ُكغيرُذلؾُ,ُُفكاليُي

استعماؿُكاألفصحُكقيؿُ:ُعٌماُيستقبحُالتصريحُبوُ,ُكقيؿُعفُالفرجُخاصةُ,ُ
ُُ.(َُُ)ُاليفُكغدُ((

ُُُُُُ :ُ ُفقاؿ ُاالستثناء ُمكضكع ُعف ُمكجبُ))كتحدث ُكالكالـ ُيفرغ ُلـ ف كا 
البدؿُُفاألفصحفُكافُغيرُمكجبُا ُُكُزيداُنُالٌُإُالنصبُنحكُقاـُالقكُـيُفاألفصح

ُ.ُ(َُِ)((ُاُننحكُ:ُماُقاـُالقكـُإاٌلُزيد
ُُكُُُُ ُ))أفٍُُبقكلوُالمؤنثذكر :ُُ ُالتأنيثُُظاىراُنُاسماُنُالمؤنثيككف مجازم

ؿُأرجحُ...ُكنعنيُبوُماُالُفرجُلوُتقكؿُ:ُطمعتُالشمسُكطمعُالشمسُكاألكٌُ
ُ ُالقاضي ُحضر ُكيجكز ُامرأة ُالقاضي ُحضرت :ُ ُكقكلؾ ُكاألكٌُكذلؾ ؿُامرأة

ُ.(َُّ)ُ((ُأفصح
ُقيسػػػػُُُُ

رهُذاُقدَُّإسوُيَُّتاسوُكقُىكاقٍُُكقياساُنُساُنيٍُوُقُىقيسُييىُُالشيءُىُقاؿُابفُمنظكرُ:ُ))ُقاسىُُُُُ
ُكالقًُ ...ُ ُمثالو ُالقُىُكالقاسيُُيسيُعمى ُدٍُ: ُقًُر :ُ ُيقاؿ ُالميثُُكقاسوُيُحُوٍمُرُيُيسيُ, .

ُ.ُ(َُْ)ةُمفُالقياسُ((ُمُىفاعُىمُيسةُُيقايُى:المُي
ُُُُ ُىشاـ ُابف ُُ(ُالقياس)ُلفظاستعمؿ ُُ))فقاؿ ُ(ُإجكاز ُ)غدكة ُقبؿ فرادىا

ُأكُعمىُإضمارُ ,ُ ُبو ُبالمفعكؿ ُعمىُالتشبيو ُأك ,ُ ُعمىُالتمييز ُإٌما فتنصبيا
ُ.ُ(َُٓ)((ُكالغالبُفيُاالستعماؿُالقياس)كافُ(ُتاٌمةُ,ُكالجرُ

ُُكُُُ ُالتفضيؿ ُأفعؿ ُصيغة ُكالزجاجُُ(ُ)أقيساستعمؿ ُفالككفيكف ((ُ :ُ فقاؿ
ُ ُتقدـُفيُبقيةُاألإيجيزكفُفيوُكجييفُ:ُأحدىما اـُ,ُػػقستباعُالمقبُلالسـُكما
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ُػػضافةُاالسإكالثانيُ ضافةُ,ُيكجبكفُاإلُ(َُٔ)لىُالمقبُ,ُكجميكرُالبصرييفإـ
ُ.ُ(َُٕ)افةُأكثر((ُػػضافةُ,ُكاإلػضمفُاإلُأقيسؿُ,ُكاالتباعُحيحُاألكٌُػػكالص

ُػػػػػػُكثرُ
:ُنقيضُالقمةُ.ُالتيذيبُ:ُكالُتقؿُُرُيثٍُكالكُيُرةُيثٍُكالكًُُرةُيثٍُقاؿُابفُمنظكرُ:ُ))ُالكُىُُ
ُةُُيرىُثٍُالكًُ ُبالكسرُ, ُالكُىُفأنيا, ُالميثُ: ُكثيركفُ. ُكثيرُكىـ ُكقـك ,ُ ُرديئة رةُثٍُلغة

ُكُى :ُ ُيقاؿ .ُ ُالعدد ُكُىُرةُنٍثُكُىُكثرُييىُُالشيءُيُرُىثُينماء ُفيك ُككُيُثيرُه, ُ:ُُرُيثٍُ. الشيء
ُ.ُُ(َُٖ)((هُُيثرُىأكٍُ
ُالفعؿُُُ ُعف ُيتحدث ُكىك ُىشاـ ُابف ُالتفضيؿُقاؿ ُأفعؿ الميحمىُُمستعمال

قاؿُ:ُقاماُيمحؽُعامموُعالمةُتثنيةُكالُجمعُ,ُفالُيُيُأفُال:ُ))ُ(األكثر)ُب)أؿ(
ُـىييُُأخكتؾُُكالُقمفُنسكتؾُبؿٍُكالُقامكاُُُأخكاؾُى فرادُكماُباإلُقاؿُفيُالجميع:ُقا

ُـىيُي كمفُالعربُمفُيمحؽُىذهُالعالماتُبالعامؿُىكُاألكثرُىذاُُأخكؾُىُقاؿُ:ُقا
ُ :ُ ُكالسالـ ُالصالة ُعميو ُفيك))كقكلو ُكمالئكةُيتعاقبكف ُبالميؿ ُمالئكة ـ

ُقاؿُ(َُُ)))ُأكُمخرجٌيُ((ُُ:اسماُكقكلوُعميوُالصالةُكالسالـُأكُ(َُٗ)((بالنيار
ُكددتُيلُذلؾ :ُ ُنكفؿ ُبف ُكرقة ُلو ُقاؿ ُأككفُىُما ,ُُؾُىمُيكٍُقىُُؾُىجٍُرًُخٍُييُُإذٍُُعؾُىمُىُأف

ُكأدغمتُالياءُفيُالياء ُفقمبتُالكاكُياءُ, ,ُ ُأكُمخرجكمُىـ ُ,(ُُُ)كاألصؿُ:
ُ.ُ(ُُِ)أفُيقاؿُ:ُيتعاقبُفيكـُمالئكةُُأكُمخرجيُىـُبتخفيؼُالياءُكاألكثرُ

ُالكتحدثُعفُ)لكالُ(ُمستعمالُُنُُُُُُ قائالُ:ُ))ُكالثالثُ:)ُلكالُ(ُفيُُمفظىذا
,ُ(ُُّ)لىُأٌفُ)لكالُ(ُفيُذلؾُجارةُإالمُ,ُكلكالؾُفذىبُسيبكيوُُكـُ:ُلبعضيًُُقكؿًُ

أفُيقاؿُ:ُلكالُأناُ,ُكلكالُأنتُ,ُكلكالُىكُ,ُكماُقاؿُكاألكثرُكالُتتعمؽُبشيءُُ
ُ.ُ(ُُٓ)(((ُُْ)ُ)ُلكالُأنتـُلكناُمؤمنيفُ(اهللُتعالىُ

ُ.ُ(ُُٔ)كصمتياُ((ُُفٍُفيُ)تعمـُ(ُأفُيتعدلُالىُأُكاألكثركقاؿُ:ُ))ُُُُ
كىكُيتحدثُكاستعمموُمرةُأخرلُبصيغةُجديدةُىيُصيغةُالمبالغةُ)كثيرُ(ُُُُ

ُعفُدخكؿُىمزةُاالستفياـُعمىُ)ال(ُفبيفُأنوُتارةُيرادُبيماُالتكبيخُ,ُكقكلوُ:
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ُُ(ُُٕ)أالُارعكاءُلمفُكلتُشبيبتوُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُكقكلوُ:,ُُكتارةُيرادُبيماُالتمنيُُ

ُ(ُُٖ)ىُمستطاعُرجكعوأالُعمرُكلٌُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُ
ُ.ُ(ُُٗ)ُكىكُكثيرُُ
ُ
ُػػػػػُكصؿُ
كسرُعمىُسفؿُكؿُشيءُكجمعوُأصكؿُالُيُيقاؿُابفُمنظكرُ:ُ))ُاألصؿُ:ُأُىُُ

ؿُالشيءُيصؿُميٍكصٌُغيرُذلؾُ,ُكىكُاليٍأصيكؿُ.ُييقاؿُ:ُأُى :ُصارُذاُؿُ..ُكأصي
ُ.ُ(َُِ)أصؿُ((

كاحداُمفُمصطمحاتُالترجيحُفقاؿُ:ُ))ُُ)األصؿُ(ُلفظاستعمؿُابفُىشاـُُُُُ
ُ:ُ(ُُِ)ُباهللُ(ُخمسةُأكجوالٌُإكلؾُفيُنحكُ)ُالُحكؿُكالُقكةُ

ُابفُكثير,ُُ(ُِِ))الُبيعُفيوُكالُخمةُ(نحككىكاألصؿأحدىا:ُفتحيا,ُُ فيُقراءة
ُُ(ُِّ)كأبيُعمركُ((

ُ:ُ(ُِْ)كاستشيدُابفُىشاـُبقكؿُالشاعرُُُُُُُ
ُتجريبُيُكبعضُالقكؿًُُبمغػػػياُُُُُُُُُُُُعٌنيُحديثاُنػفُيمُىُكابمغٍُُىذيالُنُابمغٍُُُُُُ
ُوُالذيػػػػػبُيعكمُحكلُىشريافُيُىُطفًُببُُُُُُُُُُخيرىـُحسباُنُبأٌفُذاُالكمبُعمراُنُُُُ
,ُُابفُعمركُمزيقياُنُ:ُأناُفيوُكاألصؿؿُفيكُلبعضُاألنصار,ُالبيتُاألكٌُُفأماُُُ

ُىك ُكافُمفُكعمركُىذا ممكؾُاليمفُ,ُككافُ:ُابفُعامرُبفُحارثةُاألزدمُ,
,ُكأفُيمبسيماُُقيماُكراىيةُأفُيمبسيماُثانياُنذاُأصبحُفُرإيمبسُكؿُيكـُحمتيفُ,ُف

ُ.ُ(ُِٓ)بُبذلؾُ((ُقٌُغيرهُ,ُفمُي
ُبعضيـُُُُُُ ُقراءة ُكجو ُما ((ُ :ُ ُتعالى ُقكلو ُفي ُُ(ُِٔ)كقاؿ ُأنتـُ: ُكما ((

ُتكجيوُقراءةُالجماعةُبالفتحُ؟ُالجكابُ:ُبكسرُالياءُ؟ُكماُ(ُِٕ)ُبمصرخيُ((
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اُالقراءةُالثانيةُ:ُكىيُقراءةُالفتحُ,ُكبياُاُالقراءةُاألكلىُفمياُكجيافُ...ُكأمٌُأمٌُ
ُاءُػػُرحميـُاهللُأجمعيفُػػػُفتحمؿُكجييفُأيضاُ:ُرٌُقرأُجماىيرُالقُي

ُ ُالجمع ُياء ُإٌف :ُ ُاإلأأحدىما ُياء ُثـٌُدغمتُفي ,ُ ُالساكنة فتحتُعمىُُضافة
ُ.أصؿُالتقاءُالساكنيف

فُفتحياُ,ُغةُمُىضافةُساكنػػػةُعمىُلُيدغمتُفيُياءُاإلأيػػػػاءُالجمعُُكالثانيُ:ُأفٌُ
ُكىػػاءُالغيبػػػػةُُكىكُاألصؿ ُأٌفُكاؼُالخطػػػػابُ, ُكمػػػا فيُالياءُعمىُاألصحُ,

ُ.ُ(ُِٖ)حكمػػياُالفتػػحُ((
ُػػػػُكلي

ُأمُأحٍُُُ ُأكلىُبكذا ُكفالف ((ُ :ُ ُابفُمنظكر ُكأُىقاؿ ُىكُُرُيدُىجٍُرلُبو ُيقاؿُ: .
.ُكتقكؿُفيُكفُمُىعاليُكاألعٍُفُعمىُمثاؿُاألعمىُكاألُىكٍُلُىاألكلىُكىـُاألكاليُكاألكٍُ

ُ.ُ(ُِٗ)لىُ((الكُيُفَُّافُكىُيييُىلٍُياُكىماُالكُيٍلُكُيالمرأةُىيُال
ُُُُ ُالتفضيؿ ُأفعؿ ُصيغة ُابفُىشاـ ُاستعمؿ ُالفعؿُُكىك)أكلىُ( يتحدثُعف

لىُأصكلياُ,ُكالُفيُالمكقكؼُإشياءُالمكقكؼُعميوُفقاؿُ:ُ))كالضمائرُتردُاأل
ذاُإالفعؿُالمكقكؼُعميوُُحسف,ُالفَُُّعميياُ,ُنٌصُعمىُذلؾُابفُخركؼُ,ُكىك

دخموُالحذؼُحتىُبقيُعمىُحرؼُكاحػػػػدُأكُحرفيفُكجبُالكقؼُعميػػػػوُبياءُ
عو(ُك)ُلـُيعوُ(ُ,ُفػػُ)لـُيؾ(ُبمنزلةُ)لـُيعُ(ُ,ُفالكقؼُعميوُ( السػػكتُكقكلؾ

يقاؿُمثموُفيُ)لـُُمفُاجتالبُحرؼُلـُيكفُكالُأكلػػػػىعادةُالحرؼُالذمُكافُإب
ُ,ُبخالؼُ)لـُيكفُ(ُفإفَُّإلىُإإعادةُالياءُتؤدمُُيعُ(ُالفَُّ ُُلغاءُالجاـز الجاـز

ُ.ُ(َُّ)ُ((اقتضىُحذؼُالضمةُ,ُالُحذؼُالنكفُ
كذلؾُُ:ُ))ةُفيُتعريؼُالمكصكؿُسميٌُكقاؿُكىكُيتحدثُعفُالمكصكالتُاإلُُُ
,ُفقاؿُأبكُعمركُبفُالحاجبُ:ُالمكصكؿُُاُالحدٌُأكُبالسردُكالٌعدُ,ُأمٌُُاُبالحدُ إمٌُ

تتـُُكمعناهُ:ُأنؾُاذاُقمتُ:ُ)قاـُالذمُ(ُفالُ(ُُّ)اُإاٌلُبصمةُكعائدجزءُنُيتـٌُُماال
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ذلؾُكىذاُالحسفُحسفُ,ُُفاعميةُالذمُااٌلُبقكلؾُ:ُقاـُأبكهُأكُخرجُأخكهُ,ُكنحك
ُ.ُ(ُّّ)اسماُإاٌلُبصمةُكعائد((ُيتـٌُُ:ُماالُ(ُِّ)مفُقكؿُالزمخشرمُأكلىُكىكُ
ُالمصطمحُفيُمكضعُآخرُقائالُنُُ ُ))ُكاستعمؿُابفُىشاـُىذا نصبُعمركُ:

ُرفعو ُمف ُُأرجح ُالمتعاطفتيف ُالجممتيف ُتناسب ُبأٌف ُذلؾ ُفتعميميـ مفُأكلػػػػى
ُ.ُ(ُّْ)((ُُتخالفيما

قكلوُ)الُنقصدُ(ُ))ُ:ُُ)األكلىُ(ػ)أؿ(حالةُبكاستعمؿُصيغةُأفعؿُالتفضيؿُمُيُُ
المضارعُالمنفيُبالُُأفُيقكؿُ:ُغيرُمقصكدةُ,ُالفَُُّاألكلىكافُالصكابُ,ُأكُ

ُفيوُُفٍُأيككفُمستقبالُحتىُاٌدعىُقكـُمنيـُُفٍُأالغالبُعميوُ ُ.ُ(ُّٓ)((ذلؾُالـز
ُالخاتمةُ

ستعمؿُابفُىشاـُعالماتُمتعددةُلترجيحُالرأمُتكصؿُالبحثُإلىُأفُُقدُاُُ
يتبناهُمنياُاستعمالوُصيغةُافعؿُالتفضيؿُمثؿُ)األكلىُ،ُالذمُيراهُصائباُأكُ

رجحُ(ُ,ُأكُقدُيستعمؿُاسـُالفاعؿُمثؿُ)الظاىرُ,ُعاؿُ(ُعالمةُػاألحسفُ،ُاأل
ُحسفُ(ُ.حُ،ُيُىرجًُيستعمؿُالفعؿُالمضارعُالمبنيُلممفعكؿُ)يُيُلمترجيحُ,ُكأحياناُن

مىُالثمػػػانيةُادتُعػياُُزنػَّأالمصطمحاتُالتيُذكرىاُابفُىشاـُككجدتُُػػػُاحصيتُي
ُجذراُن ُفيُلغػػكياُنُعشر ُيأتي ُالصيغ ُمف ُعدد ُفي ُالجذر ُىذا ُظيكر ُكتنكع ,

ُاأل ُالمرتبة ُعمى ُكحاز ُالتفضيؿ ُأفعؿ ُصيغة ُعددا ُكيفكقيا ُفيُكٌُمقدمتيا لى
ُاإل ُُكصطالحيَُّاالستعماالت ُالفاعؿ ُاسـ ُيتبعو ُثـ ُة ُكَُُُـّثُىمف ُالمبالغة صيغة

ُأكُل ُممجيكؿُأكُالصفةُالمشبيةُأكُالمصدرُ.الفعؿُالمضارعُالمبنيُلممعمـك
ُُقائمةُاليكامشُ

                                                           

 مادةُ)ُرجحُ(ُ.ُْْٔكُْْٓ/ِابفُمنظكرينظرُلسافُالعربُ,ُ(ُُ
ُمادةُ)رجحُ(ُ.ُُُُُْ/ِ(ُتاجُالعركسُمفُجكاىرُالقامكسُلمزبيدمُِ
ُ.ْٔٔ/ُُكينظرُتاجُالمغةُكصحاحُالعربيةُُّٕ(ُالتعريفاتُلمجرجانيُصّ
ُمادةُ)حسفُ(ُ.ُُُٕػػػُُُْ/ُُُّلسافُالعربُ(ْ
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,ُكينظرُشرحُقطرُالندلُُُٔ(ُاإلعرابُعفُقكاعدُاإلعرابُ,ُابفُىشاـُاالنصارمُصٓ
َُُُٕكبٌؿُالصدلُص

ُ.َُٖالشذاُبمسألةُكذاُ،ُابفُىشاـُاالنصارمُصُ(ُفكحُُٔ
ُ.ُْٕالندلُكبٌؿُالصدلُ،ُابفُىشاـُاالنصارمُصُ(ُشرحُقطرٕ
ُ.ُٕٔ(ُالمسائؿُالسفريةُفيُالنحكُ،ُابفُىشاـُاالنصارمُصُٖ
ُ.ُُّٓ/ُُّافُالعربُ(ُلسٗ

ُ.َُِّ(ُشرحُقطرُالندلُكبٌؿُالصدلُصَُُ
ُينظرُُُ ,ُ ُصفرة ُأبي ُبف ُالميمب ُبف ُيزيد ُبيا ُرثى ,ُ ُقطنة ُلثابت ُقصيدة ُمف ُالبيت )

ُ ُُٔٔ/ّالمقتضب ُعصفكر ُالبف ُكالمقرب ُخالدُُْٕ/ُ, ُالتكضيح ُعمى ُالتصريح ,كشرح
ُ.ُُٖٔ/ُُُ,ُكُمعجـُشكاىدُالعربيةُّْٔ/ُُِ,ُكىمعُاليكامعُُُ/ُِاألزىرمُ

,ُكتماماُمفعكؿُمفُأجموُأكُمصدرُ,ُ)عمىُالذمُأحسف(ُقيرئُبالنصبُُُْٓ(ُاألنعاـُُِ
كالرفعُػػُفمفُرفعُػػُكىيُقراءةُيحيىُبفُيعمرُكابفُأبيُإسحاؽُػػػُفعمىُتقديرُ:ُتماماُعمىُ
ُمفُأجؿُحذؼُالمبتدأُالعائدُعمىُالذمُ,ُينظرُ الذمُىكُأحسفُ,ُقاؿُالميدكمُ:ُكفيوُبعده

ُ.ُُِْ/ٕامعُألحكاـُالقرآفُألبيُعبدُاهللُاألنصارمُالقرطبيُ,ُالج
ُ.َُُٔ(ُتخميصُالشكاىدُابفُىشاـُاألنصارمُصُُّ
ُ.ُّٓ(ُشرحُالممحةُالبدريةُصُْ
ُ.ُُّٕ(ُشرحُشذكرُالذىبُفيُمعرفةُكالـُالعربُصُُٓ
ُ.َُّٓ/ُِ(ُمغنيُالمبيبُعفُكتبُاألعاريبُُٔ
ُ.ُُُْ/ُّ(ُلسافُالعربُُٕ
ُ.ِٕٔكبٌؿُالصدلُص(ُشرحُقطرُالندلُُٖ
ُ.َِٕكُِٗٔ(ُالمصدرُنفسوُصُٗ
,ُحققوُكقٌدـُلوُُِٕ(ُالبيتُلمنابغةُالذبيانيُكىكُمفُمعمقتوُالمشيكرةُ,ُينظرُديكانوُصَُِ

/ُِكأماليُابفُالشجرمَُُْٔ/ُِكالخصائصُُِِٕ/ُُالمحاميُفكزمُعطكمُ,ُكسيبكيوُ
ُ.ُُِْكُِْ
ُ.ُّّٔكُِّٔ(ُتخميصُالشكاىدُصُِ
ُ.ُّّبٌؿُالصدلُصُُ(ُشرحُقطرُالندلُُكِِ
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ُ.ُِْٗػػػػػِْٕ(ُشرحُالممحةُالبدريةُصُِّ
,ُتأليؼُمحمدُإسماعيؿُعبدُاهللُُٓٓ(ُالبيتُلجريرُ,ُينظرُشرحُديكافُجريرُصُِْ

مضافاُإليوُتفسيراتُالعالـُالمغكمُأبيُجعفرُمحمدُبفُحبيبُ,ُكقالوُيجيبُُالصاكم,
كالمقتضبُِٗٗ/ِكينظرُسيبكيوُُالفرزدؽُ,ُكفيُشرحُالديكافُ)األقكاـُ(ُبدؿُ)األياـُ(ُ,

ُ.ُّْ/ْكالخصائصُُُٖٓ/ُ
ُ.ُُِّ(ُتخميصُالشكاىدُصُِٓ
 .ُّٔ(ُالقصصُِٔ
ُ.ْٗ/َُُ(ُلسافُالعربُِٕ
ُ.ُُّ(ُالحاٌقةُِٖ
ُ.ُُْصُُِ(ُأكضحُالمسالؾُِٗ
قائالُْٓٗكْْٗ/ِ(ُتحدثُعبدُالقاىرُالجرجانيُفيُكتابوُالمقتصدُفيُشرحُااليضاحَُّ

عطؼُلماُذكرهُالشيخُأبكُعميُمفُالكجييفُأحدىماُ:ُأٌنؾُُ:ُ))ُكذلؾُأٌفُ)إٌما(ُليسُبحرؼ
تقكؿُ:ُضربتُإٌماُزيداُ,ُفتذكرهُقبؿُمعمكؿُالفعؿُ,ُكماُيككفُمعمكالُلمفعؿُالُييعطؼُعميوُ

تقكؿُ:ُضربتُكزيداُمفُقكلؾُضربتُزيداُكعمراُ...ُالكجوُالثانيُ:ُماُُ,ُأالُترلُأٌنؾُال
ُفتدخؿ ُعمرا ٌما ُكا  ُيدخؿُعميوُُذيكرُفيُأٌنؾُتقكؿُ: ُكافُحرؼُالعطؼُلـ ُكلك ُعميو الكاك
ُأٌنؾُال ُكيكضحو ُ)أٍك(ُُحرؼُعطؼُآخر ُبمنزلة ُكاف ُفمك ُعمرا ُكأك ُضربتُزيدا :ُ تقكؿ

ُيمتنعُ)أٍك(ُكىذاُىكُالدليؿُالقاطعُ,ُكقدُاستمرُالنحكيكفُعمىُجعؿُ المتنعُمفُالكاكُكما
ُالشيخُأبيُعمي كليذاُقاؿُفيُأٌكؿُالكتابُُ)إٌماُ(ُمفُحركؼُالعطؼُكلـُيعرؼُتحقيقوُغيري

:ُإٌفُحركؼُالعطؼُتسعةُكىـُيقكلكفُ:ُإٌنياُعشرةُ,ُلعدىـُ)ُإٌما(ُفيُجممتياُكذلؾُسيكُ
ُظاًىرُ((ُ.

ُ.ُّّْالندلُكبٌؿُالصدلُصُُ(ُشرحُقطرُّ
ُُٖٕٓ/ِ(ُمغنيُالمبيبِّ
 مادةُ)حقؽُ(ُ.ُِٓكُْٗ/َُُ(ُلسافُالعربُّّ
ُ.ُٔٗ(ُاألعراؼُّْ
ُ.ُُْٗ/ِ(ُمغنيُالمبيبّٓ
ُ.ُِٔٔكُِٓٔ/ُْلسافُالعربُ(ُّٔ
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,ُكاستعمؿُالكممةُنفسياُفيُكتابوُأكضحُُِِكينظرُمنوُصُُٕٓ(ُالممحةُالبدريةُصُّٕ
ُ.ُُٓٔ/ُِالمسالؾُ

ُ.ُُُٕ/ِ(ُأكضحُالمسالؾُّٖ
كُْْٓ/ِ(ُتطرقناُإلىُالمعنىُالمغكمُلكممةُ)رجح(ُفيُبدايةُالبحثُينظرُلسافُالعربُّٗ

ُُُُْ/ُِكتاجُالعركسُْْٔ
ُ.ُْٓ(ُاألنبياءَُْ
ُ.ُِِ(ُالمؤمنكفُُْ
ُ.ُِٕالندلُكبٌؿُالصدلُصُ(ُشرحُقطرِْ
/ُِكشرحُالمفصؿُُِٓ/ُكمجالسُثعمبَُُُٓ/ُُ(ُالقائؿُابفُالمعتزُ,ُينظرُسيبكيوُّْ
ُ.ُُّٗ/ِكشرحُاألشمكنيَُُِ/ّكشرحُشكاىدُاأللفيةُلمعينيُُْٖ
ُ.ُُِٖالندلُكبٌؿُالصدلُصُ(ُشرحُقطرْْ
ُ.َُٔ/ُِالؾ,ُكينظرُأكضحُالمسَُُٕ(المصدرُنفسوُصُْٓ
 .ُٔ(ُشرحُشذكرُالذىبُصْٔ
ُ.ُِْٗ(ُالبقرةُْٕ
ُ.ُٔٔ(ُالنساءُْٖ
ُ.َُُّالندلُكبٌؿُالصدلُصُ(ُشرحُقطرْٗ
ُ.ْْٓ(ُتخميصُالشكاىدُصَُٓ
ُ.ُُٖ(ُىكدُُٓ
))ُ)إاٌلُامرأتىؾُ(بالنصبُكىيُُ:َُٖ/ُٗ(ُجاءُفيُكتابُالجامعُألحكاـُالقرآفُلمقرطبيُِٓ

ُابفُمسعكدُ ُفيُقراءة ُككذا ُامراتؾُ, ُبأىمؾُإاٌل ُأمُفأسر ُالمعنىُ, ُالبينة ُالكاضحة القراءة
)فأسرُبأىمؾُإاٌلُامراتؾ(ُفيكُاستثناءُمفُاألىؿُ,ُكعمىُىذاُلـُيخرجُبياُمعوُ,ُكقدُقاؿُاهللُ

مركُكابفُكثيرُ)إاٌلُامراتيؾ(ُبالرفعُعٌزُكجٌؿُ)كانتُمفُالغابريف(ُأمُمفُالباقيفُ,ُكقرأُأبكُع
يصحُذلؾُإاٌلُُعمىُالبدؿُمفُ)أحد(ُ,ُكانكرُىذهُالقراءةُجماعةُمنيـُأبكُعبيدُ,ُكقاؿُ:ُال

ُبرفعُ)يمتفت(ُكيككفُنعتاُ((ُ.
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منوُ,ُكاستعمؿُابفُىشاـُلفظُُُكينظرصُِٖٔالندلُكبٌؿُالصدلُصُُ(ُشرحُقطرّٓ
عمؿُ)ترجيح(ُفيُتخميصُالشكاىدُكاستَُٔكُٕٓ/ِ)مرجكحُ(ُفيُأكضحُالمسالؾُ

ُ.َُِّص
ُ.ُُُِّْكُّْ/ُُْ(ُلسافُالعربُْٓ
ُ.ُٕٗ(ُآؿُعمرافُٓٓ
:ُ))ُ)مف(ُفيُمكضعُخفضُُُْٔ/ْ(ُجاءُفيُكتابُالجامعُألحكاـُالقرآفُلمقرطبئُٓ

ُفيُ ُكأجازُالكسائيُأفُيككفُ)مف( ُقكؿُأكثرُالنحكييفُ, عمىُبدؿُالبعضُمفُالكؿُىذا
ُالتقديرُ:ُ أفُيحجُالبيتُمفُ,ُكقيؿُىيُشرطُك)استطاع(ُفيُمكضعُمكضعُرفعُبحجُ,

ُ,ُكالجكابُمحذكؼُ,ُأمُمفُاستطاعُاليوُسبيالُفعميوُالحجُ((ُ.  جـز
ُ.َُِّكينظرُمنوُصُِٖٔ(ُالممحةُالبدريةُصٕٓ
ُ.َُُُ(ُشرحُقطرُالندلُكبٌؿُالصدلُصٖٓ
 َُٖٓ/ُِ(ُلسافُالعربُٗٓ
ُ.ُٗ(ُالحجَُٔ
ُ.ُِّٖالندلُكبٌؿُالصدلُصُُ(ُشرحُقطرُٔ
ُمنوُ.ُُْكينظرُصُُُِٔالندلُكبٌؿُالصدلُصُُ(ُشرحُقطرِٔ
ُ.ُِِ(ُإبراىيـُّٔ
ُ(ُُّٕٓ/ٗ(ُقاؿُالقرطبيُفيُكتابوُالجامعُألحكاـُالقرآفُْٔ :ُ))ُقراءةُالعاٌمةُ)ًُبميٍصرخيَّ

ُ)ُ ُ)بمصرخييف ُفييا ُكاألصؿ ُالياء ُبكسر )ُ ُ)ًبمصًرخي ُاألعمشُكحمزة ُكقرأ ,ُ ُالياء بفتح
ُفألجؿُ ُنصب ُفمف ,ُ ُاإلضافة ُياء ُفي ُالجماعة ُياء ُكأدغمت ,ُ ُلإلضافة ُالنكف فذىبت

إلضافةُإذاُسكفُماُقبمياُتعٌيفُفيياُالفتحُمثؿُ:ُىىكامُكعىصامُ,ُفإفُالتضعيؼُ,ُكألٌفُياءُا
ُ ُكسر ُكغالمتيُكمف ُغالمي ُمثؿ ,ُ ُكاإلسكاف ُالفتح ُجاز ُقبميا ُما الساكنيفُُفالتقاءتحرؾ

ُمفُسمـُ ُمنوُ,ُكقىؿَّ حركتُإلىُالكسرُ,ُألٌفُالياءُأختُالكسرةُكقاؿُالفٌراءُ:ُقراءةُحمزةُكىـه
ُكجوُلياُإاٌلُكجوُضعيؼُ((ُ.ٌُُجاجُ:ُىذهُقراءةُرديئةُكالمنيـُعفُخطأُ,ُكقاؿُالُز

ُ.ُّْ(ُكينظرُالممحةُالبدريةُصْْمسألةُ)ُٖٗػػُُٕٖ(ُالمسائؿُالسفريةُفيُالنحكُصُٓٔ
 .ُِّْ/ْ(ُقاؿُسيبكيوُ:ُ))ُكلىدىلُبمنزلةًُعندىُ((ُُ,ُينظرُالكتابُٔٔ
ُ.ُٕٗ(ُشرحُقصيدةُبانتُسعادُصُٕٔ
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ُ.ُُٖٓ(ُالنكرٖٔ
ُ.ُّٕ(ُطوُٗٔ
ُ.ُُٔلمسائؿُالسفريةُفيُالنحكُصُ(ُإَ
ُ.ُّٓٓ/ُُ(ُلسافُالعربُُٕ
ُ:ُ))ُكمثؿُذلؾُقكؿُكثٌيرُ:ُُْٔكُُْٓ/ُّ(ُقاؿُسيبكيوُفيُكتابوُِٕ

ٌنيُلحاًجًزمُكىرىًميُُُُُُ ُماُأٍعطىيانيُكالُسألتييماُُُُُُُُُُُُُإاٌلُكا 
ن يُحاجزمُكىًرًميُ((ُ.ُُُُ ُككذلؾُلكُقاؿُ:ُإاٌلُكا 
ُ:ُ))ُكنظيرُالتفسيرُاألٌكؿُقكؿُالشاعرُ:ّْٔ/ِالمقتضبُ(ُقاؿُالمبٌردُفيُّٕ
ٌنيُلحاًجًزمُكىرىًميُُُُُ ُماُأٍعطىيانيُكالُسألتييماُُُُُُُُُُُُُإاٌلُكا 
ُيقكؿُ:ُإاٌلُكىذهُحاليُ,ُفعمىُىذاُكضعوُسيبكيوُ.ُكغيرهُينشدهُ:ُُُ

ٌنيُلحاًجًزمُكىًرًميُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُأالُكا 
فُذلؾُالتفسيرُ,ُكمعناهُ:ُأٌفُ)ُأالُ(ُتنبيوُ,ُكأرادُ:ُأناُحاجزمُفيذهُالركايةُخارجةُمُُُُ

ُكرميُمفُأفُأسأؿُ,ُأكُأقبؿُ((ُ.ُُ

ُعبدُالممؾُبفُْٕ ُلوُيمدحُفييا ُالبيتُلكثيرُعزةُكىكُكثيرُبفُعبدُالرحمفُمفُقصيدة )
ُينظر ُالعزيزُبفُمركافُ, ُعبد ُُمركافُكأخاه كُُّْٔ/ِكالمقتضبُُُْٓ/ّكتابُسيبكيو

ُ.ُِْٖ/ِكىمعُاليكامعَُُِٖ/ُُيؿُشرحُبفُعق
ُ.ُّْٕ(ُتخميصُالشكاىدُصُٕٓ
 .ُُٕ(الفجرٕٔ
ُ.ُْٕ(ُالمدثرُٕٕ
ُ.ُُٗ(ُالعمؽُٖٕ
ُ.ُٔ(ُالعمؽُٕٗ
ُ.َُُٖكَُُٕكينظرُمنوُصُٖٓكُْٖإلعرابُصُُ(ُاإلعرابُعفُقكاعداَٖ
ُ.ُِٕٓ/ْ(ُلسافُالعربُُٖ
ُ.ُُُْكينظرُمنوُصَُُُُ(ُاأللغازُالنحكيةُصُِٖ
ُ.َُٕالصدلُصُالندلُكبٌؿُُ(ُشرحُقطرّٖ
ُ.َُُُْ(ُتخميصُالشكاىدُصُْٖ
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ُ.ُُِٖٕ/ِ(ُترتيبُكتابُالعيفُلمخميؿُبفُأحمدُٖٓ
ُمفُالعربيةُ(ُٖٔ ـي ))كأٌماُالفعؿُُ:ُُِ/ُ(ُقاؿُسيبكيوُفيُكتابوُفيُبابُ)ُبابًُعٍمـُماُالكىم

فأمثمةُأيخذٍتُمفُلفظُأحداثُاألسماءُ,ُكبينيٍتُلماُمضىُ,كلماُيككفُكلـُيقعُ,ُكماُىكُكائفُ
ُلـُينقطع((ُ.

ُ.ُِٕٓ(ُالممحةُالبدريةُصٕٖ
 .ُُُِٗ/ُِ(ُترتيبُكتابُالعيفُٖٖ
ُ.ُُٕٓ/ِ(ُمغنيُالمبيبُٖٗ
ُ.ُِٖ/ُٓ(ُالقائؿُمجيكؿُينظرُشرحُالمفصؿَُٗ
ُ.ََِكُٗٗ(ُتخميصُالشكاىدُصُُٗ
ُ.ُُٓٔ/ُ(ُلسافُالعربُِٗ
ُ.َُُْالندلُكبٌؿُالصدلُصُُ(ُشرحُقطرّٗ
,ُكقدُتحدثُسيبكيوُفيُكتابوُعفُ)كذا(ُفيُبابُ)ُىذاَُُٖ(ُفكحُالشذاُبمسألةُكذاُصُْٗ

ُمنو.ُُُُٕكَُُٕ/ُِبابُماُجرلُمجرلُكـُفيُاالستفياـُ(ُينظرُ
ُ.َُّٔ(ُشرحُقطرُالندلُكبٌؿُالصدلُصُٓٗ
ُ.ُِّٖكُِّٕ(ُالمصدرُنفسوُصُٔٗ
ُ.ْ(ُالطالؽُٕٗ
 .ُُّٖكُّٕ(ُتخميصُالشكاىدُصٖٗ
كشرحُشكاىدُشركحَُُّٖ/ِمفُبنيُسميـُ,ُينظرُأماليُابفُالشجرمُُ(ُىذاُالبيتُلرجؿٗٗ

ُ.ُٕٓ/ُكالدررُالمكامعُُُُٓ/ُكشرحُاألشمكنيُُِْٗ/ُاأللفيةُلمعينيُ
ُ.ُْْٓ/ُِ(ُلسافُالعربََُُ
ُ.ُْٓالندلُكبٌؿُالصدلُصُُ(ُشرحُقطرَُُ
ُ.ُُِٕ(ُالممحةُالبدريةُصَُُِ
ُ.ُُٗٔ(ُشرحُقطرُالندلُكبٌؿُالصدلُصَُّ
ُ.ُُٕٖ/ُٔ(ُلسافُالعربَُُْ
ُ.ُُٕٕكينظرُالممحةُالبدريةُصُُْٕ/ُّ(ُأكضحُالمسالؾَُُٓ
عرابوُفيُكتابؤَُُ  .ُٕٗ/ِ(ُتحدثُسيبكيوُعفُالمقبُكا 
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ُ.ُُُٖكينظرُتخميصُالشكاىدُصََُُ(ُشرحُقطرُالندلُكبٌؿُالصدلُصَُٕ
ُ.ُُُّ/ٓ(ُلسافُالعربَُُٖ
ُالقطعةُفيَُُٗ ُالجممةُىيُقطعةُمفُحديثُمطكؿُكقدُركلُمالؾُىذه ُىذه )ُ,ُ المكطأ

كأصموُ:ُ)ُإفُهللُمالئكةُيتعاقبكفُفيكـُمالئكةُبالميؿُكمالئكةُبالنيار(ُ،ُكىذهُالمغةُالقميمةُ
ُ.ُُٔ/ُِىيُالتيُيعبرُعنياُبمغةُ)اكمكنيُالبراغيثُ(ُينظرُشرحُابفُعقيؿُ

 .ُّ(ُأخرجوُالبخارمُفيُبدءُالكحيُبرقـَُُُ
ُ.َُْْ/ُُينظرُشرحُالتصريحُعمىُالتكضيحُُ(ُُُ
ُ.ُُٗٔرُالندلُكبٌؿُالصدلُ(ُشرحُقطُُِ
:ُ))ُكذلؾُلكالؾُّّٕ/ُِ(ُقاؿُسيبكيوُفيُبابُ)ىذاُبابُماُيككفُمضمرانُفيوُاالسـُ(ُُُّ

ُريفعُ,ُكلكُجاءُعالمةُ ذاُأىظيرتى ُ,ُكا  ُاالسـُفيوُجيرَّ عمىُُاإلضماركلكالمُ،ُإذاُأىظمرتى
ُلكٌناُميؤمًنيفُ(ُ,ُكلكنيـُجعمكهُمضمراُ ـٍ ُ,ُكماُقاؿُسبحانوُ:)ُلكالُأنت القياسُلقمتُلكالُأنتى

ُمجركرا((.
ُ.ُُّ(ُسبأُُُْ
 .ُٖٓكٕٓ(ُاإلعرابُعفُقكاعدُاإلعرابُصُُٓ
ُ.ُُِٗ(ُشرحُشذكرُالذىبُصُُٔ
ُ(ُصدرُُبيتُمفُالبسيطُ,ُكعجزهيُ:ُُٕ

ـيُُُُُُ,ُكىكُبالُُُ ُبعدهُىىرى كاأليزىيةُفيُُُُنسبةُفيُحركؼُالمعانيُصُكآذنٍتُبمشيبو
/ُُكىمعُاليكامعُُُّٕكالجنىُالدانيُفيُحركؼُالمعانيُُُْٕكُّٕعمـُالحركؼُص

ُُُِْٕ.ُ
ُ(ُصدرُبيتُمفُالطكيؿُ،ُكعجزهيُ:ُُٖ
كتخميصُُِٔ/ِفيىػػٍرأبُمػاُأثٍػػأتُيىػػديُالغىفالًتُُ,ُكىكُبالُنسبةُفيُأكضحُالمسالؾُُُُ

ُ.ُُّْٕ/ُكىمعُاليكامعُُِْٓ/ُكشرحُالتصريحُُُّٓ/ُمكنيُكشرحُاألشُْٓالشكاىدُص
ُُُٗ ُالمسالؾ ُأكضح ُالمسالؾُُِٖ/ِ( ُأكضح ُفي ُأخرل ُمرة )ُ ُ)كثير ُلفظ ُاستعمؿ كقد

ِ/َُُٕ.ُ
ُ.ُُٔ/ُُ(ُلسافُالعربَُُِ
ُ.ُُِْكينظرُشرحُقطرُالندلُكبٌؿُالصدلُُصُُْ/ُِ(ُأكضحُالمسالؾُُُُِ
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ُ.ُِْٓ(ُالبقرةُُِِ
:ُ))ُقرأُابفُكثيرُكأبكُعمركُُِٔٔ/ُّامعُألحكاـُالقرآفُ(ُذكرُالقرطبيُفيُكتابوُالجُِّ
ٌمةىُكالُشفاعةُ(ُبالنصبُمفُغيرُتنكيفُ,ُككذلؾُفيُسكرةُإبراىيـُ)ُالُ)ُال بٍيعىُُبٍيعىُفيوُكالُخي

كجةُجائزةُفيًُُخالؿُ(ُكفيُالطكرُ)ُالُلىٍغكُفيياُكالُتأثيـُ(ُ...ُكىذهُالخمسةُاألُفيوُكال
ُُباهللُ((ُ.قكلؾُ:ُالحكؿُكالُقكةُإالٌُ

كشرحُُّٓٗ/ُُالقائؿُجنكبُأختُعمركُ,ُينظرُشرحُشكاىدُشركحُاأللفيةُلمعينيُُُِْ)
ُ.ُُٕ/ُُكىمعُاليكامعُُُْٔ/ُُكالدررُالمكامعُُِٗ/ُُاألشمكنيُأللفيةُابفُمالؾُ

ُ.ُُُٖتخميصُالشكاىدُص(ُُُِٓ
ُُّٕٓ/ٗ(ُقاؿُالقرطبيُفيُكتابوُالجامعُألحكاـُالقرآفُُُِٔ :ُ))ُقراءةُالعاٌمةُ)ًُبميٍصرخيَّ

ُ)بمصرخييفُ(ُ ُبكسرُالياءُكاألصؿُفييا ُ)ًبمصًرخيُ( ُاألعمشُكحمزة ُكقرأ ُبفتحُالياءُ, )
ُفألجؿُ ُنصب ُفمف ,ُ ُاإلضافة ُياء ُفي ُالجماعة ُياء ُكأدغمت ,ُ ُلإلضافة ُالنكف فذىبت

إلضافةُإذاُسكفُماُقبمياُتعٌيفُفيياُالفتحُمثؿُ:ُىىكامُكعىصامُ,ُفإفُالتضعيؼُ,ُكألٌفُياءُا
ُالساكنيفُ ُفممتقاء ُكسر ُكغالمتيُكمف ُغالمي ُمثؿ ,ُ ُكاإلسكاف ُالفتح ُجاز ُقبميا ُما تحرؾ
ُمفُسمـُ ُمنوُ,ُكقىؿَّ حركتُإلىُالكسرُ,ُألٌفُالياءُأختُالكسرةُكقاؿُالفٌراءُ:ُقراءةُحمزةُكىـه

ٌُجاجُ:ُىذهُقراءةُرديئةُكالكجوُلياُإاٌلُكجوُضعيؼُ((ُ.ُمنيـُعفُخطأُ,ُكقاؿُالُز
ُ.ُِِ(ُإبراىيـُُِٕ
ُصُُِٖ ُالنحك ُفي ُالسفرية ُالمسائؿ )ُُٖٕ ُ)ُٖٗػػ ُالبدريػػةُْْمسػػػألة ُالممحػػة ُكينظر )
ُُ.ُُُّْص

ُ.َُْٖ/ُُٓ(ُلسافُالعربُُِٗ
ُ.ُُّّ(ُشرحُقطرُالندلُكبٌؿُالصدلُصَُّ
ُ.ُٖٖ/ّشرحُكافيةُابفُالحاجبُينظُرُ(ُُُّ
ُ.ُُِْينظرُالمفصؿُفيُعمـُالعربيةُصُ(ُُُِّ
ُ.ُّٕٓ(ُالممحةُالبدريةُصُُّّ
ُ.ُُٓ(ُشرحُقصيدةُبانتُسعادُصُّْ
ُ.ُُِٗ(ُالممحةُالبدريةُصُّٓ
ُالمصادرُكالمراجعقائمةُ
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ُالكريـُالقرآف
ىػ(ُ،ُتحقيؽُعبدُالمعيفُُْٓػػػُاأليزىٌيةُفيُعمـُالحركؼُ،ُعميُبفُمحمدُاليركمُ)تُ

ُـ.ُُٕٗىػُػُُُّٗالمغةُالعربيةُبدمشؽُ،ُ،ُمطبكعاتُمجمعُالممكحي
ػػػػػُاإلعرابُعفُقكاعدُاإلعرابُ,ُابفُىشاـُاألنصارمُ,ُتحقيؽُالدكتكرُعميُفكدةُنيؿُ,ُ

المكتباتُػػُجامعةُالرياضُػػُالمممكةُالعربيةُالسعكدية,ُالطبعةُاألكلىُُشؤكفالناشرُ:ُعمادةُ
ُـُ.ُُٖٗػػػػُػىَُُْ،ُ

ؼُجماؿُالديفُبفُىشاـُاألنصارمُ,ُتحقيؽُكتعميؽُمكفؽُفكزمُػػػُاأللغازُالنحكيَّة,ُتصني
ُـُ.ُٕٗٗىػُُػػػػُُُْٕالجبر,ُدارُالكتابُالعربيُ,ُالطبعةُاألكلىُ

األماليُالشجريَّةُ،ُابفُالشجرمُ،ُ)ضياءُالديفُأبيُالسعاداتُىبةُاهللُبفُعميُبفُحمزةُُػػ
ُلبنافُ،ُ)ُد.ُت(ُ.ُ–ىػُ(ُدارُالمعرفةُلمطباعةُكالنشرُ،ُبيركتُِْٓالعمكمُتُ

ػػػػُأكضحُالمسالؾُإلىُألفيةُابفُمالؾُكمعوُعٌدةُالسالؾُإلىُتحقيؽُأكضحُالمسالؾُ,ُابفُ
ليؼُمحػػمدُمحييُالديػػػفُعبدُالحميد,ُمنشكراتُالمكتبػػةُالعصرٌيةُ،ُىشاـُاألنصارمُ,ُتأ

ُصػػيداُػُبيركتُ.
ػػػػُتاجُالعركسُمفُجكاىرُالقامكسُ,ُلإلماـُمحبُالديفُأبيُالفضؿُالسيدُمحمدُمرتضىُ

ُالحسينيُالكاسطيُالزبيدمُ,ُمنشكراتُدارُمكتبةُالحياةُ,ُبيركتُػػُلبنافُُ.
(ُ,ُتحقيؽُكتعميؽُػىُٕٔيصُالفكائدُ,ُابفُىشاـُاألنصارمُ)تػػػػُتخميصُالشكاىدُكتمخ

الدكتكرُعباسُمصطفىُالصالحيُ,كٌمٌيةُالتربيةُ,ُجامعةُبغدادُ)ساعدتُجامعةُبغدادُعمىُ
ُـ.ُٖٔٗػػُُػىَُْٔنشرُىذاُالكتابُ(ُ,ُالطبعةُاألكلىُ,الناشرُالمكتبةُالعربيةُ,ُبيركتُ

ىػ(ُ،ُتحقيؽُالدكتكرُميدمُُٕٓراىيدمُ)تُػُترتيبُكتابُالعيفُ،ُالخميؿُبفُأحمدُالف
المخزكميُكالدكتكرُإبراىيـُالسامرائيُ،ُتصحيحُاألستاذُأسعدُالطيبُ،ُالطبعةُاألكلىُ،ُ

 ىػُ.ُُْْ
ىػُ(ُ,ضبطوُكصححوُجماعةُمفُُٖٔػػػػُالتعريفاتُ,ُعميُبفُمحمدُالشريؼُالجرجانيُ)تُ
ُ.ُُّٖٗتُػػػػُلبنافُالعمماءُ,ُدارُالكتبُالعمميةُ,ُالطبعةُاالكلىُ,ُُبيرُك
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ػػػُالجامعُألحكاـُالقرآفُألبيُعبدُاهللُمحمدُبفُأحمدُاألنصارمُالقرطبيُ,ُدارُإحياءُالتراثُ
ُـُ.ُٓٔٗالعربيُ،ُبيركتُػػُلبنافُ

ىػُ(ُتحقيؽُ،ُطوُْٕٗالجنىُالدانيُفيُحركؼُالمعانيُالمرادمُ)ُحسفُبفُقاسـُ،ُتُُػػػ
ُـُ.ُُٕٔٗ–ىػُُّٔٗمحسفُ،ُمؤسسةُدارُالكتبُلمطباعةُكالنشرُ،ُبغداد،ُ

ىػ(ُ،ُتحقيؽُالدكتكرُعميُتكفيؽُالحمدُ،َُّْػػػُحركؼُالمعانيُ،ُأبكُالقاسـُالزجاجيُ)تُ
ُـ.ُْٖٗىػُػَُُْْالطبعةُاألكلىُ،ُمؤسسةُالرسالةُ،ُ

ىػ(ُحققوُمحمدُعميُالنجارُ،ُِّٗػػُالخصائصُ،ُابفُجنيُ)أبكُالفتحُعثمافُالمكصميُ
ُدارُاليدلُلمطباعةُكالنشرُ،ُالطبعةُالثانيةُ،ُبيركتُ،ُد.ُتُ.

ىػ(ُمطبعةُُُِّػػػُالدررُالمكامعُعمىُىمعُاليكامعُ،ُلمشنقيطيُ)ُأحمدُبفُاألميفُت
ُىػُ.ُِّٖكردستافُالعمميةُ،ُالقاىرةُ،ُ

ػػػُديكافُالنابغةُالذبيانيُ,ُحققوُكقٌدـُلوُالمحاميُفكزمُعطكمُ,ُالشركةُالمبنانيةُلمكتابُ
ُـُ.ُٗٔٗلمطباعةُكالنشرُكالتكزيعُ,ُبيركتُػػُلبنافُ

ىػ(ُعمػىُألفيػةُٕٗٔػػػُشرحُابفُعقيؿُ،ُابفُعقيؿُ)بياءُالديفُعبدُاهللُالعقيميُاليمدانيُ،ُتُ
يُالديفُعبدُالحميدُ،ُالطبعةُالرابعةُعشرةُ،ُمطبعةُالسعادةُابفُمالؾُ،ُتحقيؽُ:ُمحمدُمحي

ُـُ.ُُْٔٗ–ىػُُّْٖ،ُمصرُ
لألشمكنيُ)عميُبفُػػػُشرحُاألشمكنيُ،ُالمسمىُ)منيجُالسالؾُعمىُألفيةُابفُمالؾُ

ىػ(ُعمىُألفيةُابفُمالؾُ،ُحققوُكشرحُشكاىدهُ:ُمحمدََُٗمحمد،ت
محييُالديفُعبدُالحميدُ،ُمطبعةُكمكتبةُمصطفىُالبابيُالحمبيُ،ُ

ُـُ.ُُْٔٗ–ىػُُّٓٔ،ُمصرُ،ُّط
ُ,ُىػ(َٓٗشرحُالتصريحُعمىُالتكضيحُعمىُألفيةُابفُمالؾُاألزىرمُ)خالدُبفُعبدُاهللُتُػػػُ

ُػُُِْٕتحقيؽُمحمدُباسػؿُعيػكفُالسػكدُ،ُالطبعػةُالثانيػةُ،ُدارُالكتػبُالعمميػةُ،ُبيػركت،ُ ىػػ
 ـُ.ََِٔ
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ُشرحُديكافُجريرُ,ُتأليؼُمحمدُإسماعيؿُعبدُاهللُالصاكمُ,ُمضافاُإليوُتفسيراتُالعالـُ ػػػ
ُالمبنانيةُ ُالشركة ,ُ ُسكريا ُدمشؽُػػ ُالنكرمُ, ُحسيف ُمحمد ُمكتبة ُبفُحبيبُ, المغكمُمحمد

ُمكتابُ,ُبيركتُػػُلبنافُ,ُمكتبةُدارُالثقافةُالعربيةُ.ل
ُ ُالعربُ, ُشرحُشذكرُالذىبُفيُمعرفةُكالـ ُاهللُبفُُلإلماـػػػػ ُعبد جماؿُالديفُأبيُمحمد

(ُ,ُطبعةُجديدةُمصححةُكمنقحةُ,ُاعتنىُػىُُٕٔيكسؼُالمعركؼُبابفُىشاـُالنحكمُ)تُ
ُالتراثُ ُدارُاحياء ,ُ ُفضؿُعاشكر ُأبك ُمحمد ُالطبعةُبيا ُكالنشرُكالتكزيع, العربيُلمطباعة

ُـُ.ََُُِػػػػُُُِِْاالكلىُ,ُبيركتُػػُلبنافُ
ىػُ(ُ,ُدراسةُالدكتكرُُٕٔػػػػُشرحُقصيدةُبانتُسعادُ,ُجماؿُالديفُبفُىشاـُاالنصارمُ)تُ

ُ.ََُُِعبدُاهللُعبدُالقادرُالطكيؿُ,ُالناشرُالمكتبةُاالسالميةُ,الطبعةُاالكلىُ,ُمصرُ
ُشرحُق ُاالنصارمُ)تُػػػػ ُتصنيؼُابفُىشاـ ُالصدلُ, ُالندلُكبٌؿ ُالطبعةُُٕٔطر ,ُ )ُ ىػ

ُـُ.ََِْالرابعةُ,ُدارُالكتبُالعمميةُ,ُُبيركتُػػُلبنافُ
ىػ(ُ،ُتحقيؽُأحمدُالسٌيدُأحمدُٖٔٔػػػُشرحُكافيةُابفُالحاجبُ،ُرضيُالديفُاالستراباذمُ)تُ

ُ،ُالقاىرةُ،ُالمكتبةُالتكفيقيةُ،ُ)د.ت(ُ.
ُشرحُالم محةُالبدريةُفيُعمـُالمغةُالعربيةُالبفُىشاـُاالنصارمُ,ُاالستاذُالدكتكرُىادمُػػػػ

ُنيرُ,ُدارُاليازكرمُلمنشرُكالتكزيعُ,ُاالردفُػػػُعٌمافُُ.
ىػػػ(ُّْٔػػػػػُشػػرحُالمفصػػؿُابػػفُيعػػيشُ)مكفػػؽُالػػديفُيعػػيشُبػػفُعمػػيُبػػفُيعػػيشُالحمبػػيُ،ُت

ُعنيتُبطبعوُإدارةُالمطبعةُالمنيريةُ،ُد.ُتُ.
حاحُتاجُالمغةُكصحاحُالعربيةُ,ُتأليؼُاسماعيؿُبفُحمادُالجكىرمُ,ُتحقيؽُأحمدُػػػػُُالص

ُـُ.ُٔٓٗىػُػػػُُّٕٔعبدُالغفكرُعطاُ,ُدارُالعمـُلممالييفُ,ُالطبعةُاالكلىُ،ُ
ىػػػ(ُ،ُتحقيػػؽُمحمػػدُِٔٓػػػػػُصػػحيحُالبخػػارمُ،ُأبػػكُعبػػدُاهللُمحمػػدُبػػفُإسػػماعيؿُالبخػػارمُ)تُ

 ـ.ََِٕىػُػُُِْٖبةُالرحابُ،ُالقاىرة،ُأحمدُعيسىُ،ُالطبعةُاألكلىُ،ُمكت
ػػػُفكحُالشذاُبمسألةُكذاُ,ُابفُىشاـُاالنصارمُ,ُتحقيؽُأحمدُمطمكبُمدرسُفيُقسـُالمغةُ

ُـ.ُُّٔٗالعربيةُُ,بغدادُ
ُػػػُالكتابُ،ُسيبكيوُ،ُ)أبكُبشرُعمرُبفُعثمافُبفُقنبر(ُتحقيؽُكشرحُعبدُالسالـُىاركفُ،
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ُابفُمنظكرُاالفريقيُُلإلماـػػػػُلسافُالعربُ,ُ العالمةُأبيُالفضؿُجماؿُالديفُمحمدُبفُمكـر
ُالمصرمُ,ُدارُصادرُبيركتُ.

ىػػػ(ُشػػرحُكتحقيػػؽُ:ُعبػػدُُِٗمجػػالسُثعمػػبُ،ُثعمػػبُ)أبػػكُالعبػػاسُأحمػػدُبػػفُيحيػػىُ،ُتُػػػػػُ
ُـُ.ُْٔٗالسالـُىاركفُ،ُدارُالمعارؼُ،ُالطبعةُالثانيةُ،ُالقاىرةُ،ُ

ُفيُمكاضيعُمفُ ُأبحاثُنحكية ُفيُالنحك) ُالمسائؿُالسفرية ُابفُىشاـُُالقرآفػػػػػ ,ُ )ُ الكريـ
ُةُ,ُالرياضُ.ةُالمغةُالعربيٌُميٌُنصارمُ,ُتحقيؽُالدكتكرُعميُحسيفُالبكابُ,ُكُياأل

ىػُ(ُ,حققؤُُٕنصارمُ)تُعاريبُ,ُجماؿُالديفُبفُىشاـُاألػػػػػُمغنيُالمبيبُعفُكتبُاأل
لىُ,ُمؤسسةُالصادؽُكٌُكتكرُمازفُالمبارؾُكمحمدُعميُحمدُاهللُ,ُالطبعةُاألؽُعميوُالدكعمَّ

ُػىُّٖٕلمطباعةُكالنشرُ,ُ
قُ(ُ,ُالطبعةُّٖٓػػػُالمفصؿُفيُعمـُالعربيةُ,ُألبيُالقاسـُمحمكدُبفُعمرُالزمخشرمُ)ت

ُالثانيةُ,ُدارُالجيؿُ,ُبيركتُػُلبنافُ.
ىػػػػ(ُتحقيػػػؽُد.ُكػػػاظـُبحػػػرُْْٕالجرجػػػانيُتُػػػػػُالمقتصػػػدُفػػػيُشػػػرحُاإليضػػػاحُ)ُعبػػػدُالقػػػاىرُ

(ُ،ُبغػػدادُ،ُُُٓالمرجػػافُ،ُدارُالرشػػيدُلمنشػػرُ،ُسمسػػمةُكتػػبُالتػػراثُ)
ُـُ.ُِٖٗ

(ُتحقيػػػؽُ:ُمحمػػػدُعبػػػدُالخػػػالؽُىػػػػِٖٓػػػػػػُالمقتضػػػبُالمبػػػردُ)أبػػػكُالعبػػػاسُمحمػػػدُبػػػفُيزيػػػدُتُ
ُىػُُُّٖٔ،ُالقاىرةُعظيمة

يػؽُ،ُأحمػدُعبػدُالسػتارُالجػػكارمُىػػ(ُتحقٗٔٔػػػػُالمقػربُ،ُابػفُعصػفكرُ)ُعمػيُبػفُمػؤمفُتُ
ـُُُٕٗكعبدُاهللُالجبكرمُ،ُمطبعةُالعانيُ،ُالطبعةُاألكلىُ،ُبغدادُ،ُ

ُ.ُ
ىػػػ(،ُتحقيػػؽُأحمػػدُُُٗػػػػػُىمػػعُاليكامػػعُفػػيُشػػرحُجمػػعُالجكامػػعُ،ُجػػالؿُالػػديفُالسػػيكطيُ)تُ
 ـ.ََِٔشمسُالديفُ،ُالطبعةُالثانيةُ،ُدارُالكتبُالعمميةُ،ُبيركتُػُلبنافُ،ُ

ُ
ُ
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