مجلة التراث العلمي العربي

فصلية ،علمية ،محكمة العدد(8102 –)93م

االستحسافُعندُابفُىشاـُاألنصارم(تُُٕٔىػ) ُ
ًُ
حُك
ظيُالترجي ًُ
ألفا ُ
ـ.دُ.ىدلُناجيُعبيدُالبديرم ُ
يُ

مركزُإحياءُالتراثُالعمميُالعربيُُ-جامعةُبغداد ُ
Hudanajiََٖ@yahoo.com

الممخص ُ

تناكؿ ُمكضكع ُىذا ُ ُالبحث ُألفاظ ُالترجيح ُكاالستحساف ُعند ُابف ُىشاـُ
ُُ ى
ُكاف ُيتمتع ُبذكاءُ
األنصارمُ ،كىك
م ُ ُ ,ى
فاؽ ُأقرانو ُكمعاصريو ،ى
ُنحكم ُمصر ه
ه
خارؽُ ،كذاكرة ُقكيةُ ،كىك ُالمتفرد ُبالفكائد ُالغريبةُ ،كالمباحث ُالدقيقةُ،
كاالستدراكاتُالعجيبةُ،كاالقتدارُعمىُالتصرؼُفيُالكالـُ,ككافُلكتابيوُ:مغنيُ

المبيب ُعفُكتبُاألعاريبُكأكضح ُالمسالؾُإلىُألفيةُابف ُمالؾُُ ,صدل ُفيُ

ُالناسُ
أقبؿ
النفكسُ،كناؿ ُبيماُمنزلةُلدلُالعمماءُكاألدباءُفاشتيرُفيُحياتوُ،ك ى
ي

عميوُغيرُأفُشيرتوُلـُتكفُمحصكرةُفيُمصرُكحدىاُ،بؿُتعدتياُإلىُالمشرؽُ

وُظير ُبمصرُ
ُأن
كالمغربُ،قاؿُابفُخمدكفُعنوُ:ماُز
لناُكنحف ُبالمغربُنسمعي ٌ
ي
ى
ً
حىُم ٍفُسيب ُكيوُُ .
ُلوُ:ابفُىشاـُ،أن
َّةُ،يقا يؿ
ٍ
عالـُبالعربي ي
ه
كمماتُمفتاحيةُُ:ألفاظُُ،الترجيحُُ،االستحسافُُ ُ.
ُٕٔ( ُُThe words of weighting and favoring Ibn Hisham Al-Ansari
)A.H

ُ Dr. Hoda Naji Obaid Al - Budairi
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. .

ُالمقدمة ُ

Key words : words ,weighting ,appreciation .

ُكاُفُ
ُعالـ ُذك ُثقافة ُمتعددة ُالجكانب ُمتنكعة ُُ ,فيك ُ
ُُُابف ُىشاـ ُاألنصارم هُ
النُقدُاستكعبُمعارؼُ
اشتيرُبككنوُعالمُانُنحكيُانُنجدهُحيفُنتصفحُمصنفاتوُرج ُ
هُُ,كسبرُغكرُثقافةُجيموُُ,فنراهُإذاُتصدلُلشاىدُنحكمُ,أكُتناكؿُمسألةُ
ٌُ
عصر

لغكية ُُ ,يفيض ُفي ُالشرح ُكيتبسط ُفي ُالتكضيح ُُ ,كال ُينسى ُالمفتة ُالبارعةُ

كالحكايةُالظريفةُفكانتُكتبوُمعارضُأصيمةُلتراثناُالعربيُُُُُُُُُُُ .

الشيءُ
ىُ
حُ
ج ىُ
قُ)ُكرىُ
ىُ
ف ُعند ُابفُمنظكرُاألفريقي(تُُُٕ
ازيُ
ح ُىكُالك ًُ
اج يُ
الر ًُ
ُُُُُك ٌُ
ت ُلفالفُ
ح يُ
اف ُأمُأثقموُحتىُماؿُُ,ك ٍُأر ىج ٍُ
ح ُالميز ىُ
ج ىُ
مويُُ,ك ٍُأرىُ
ظرُماُثًٍُق ُ
ُ
بيده ُ :ىُرىُزىُن ىُ
وُكن
ػيئيفُعاـُفيُ
بُبيفُش ػ ػ
تُتىٍُرجيػ ػحاُإذاُُأىعط ػيتوُراجُػًػحاُُ...كالُتَّرجُحُيُ:الُتَّذبيُذ يُ
ح ُ
ج ٍُ
كرَُّ
ىُ
ٌ
(ُ)
الزبيدمُ(ُتَُُِٓ)ُالترجيحُبقكلوُ((ُ:كأرجحُالميزافُ
كفسرُ َُّ
كؿُماُيشػػبيوُ ُ ٌ
أثقموُحتىُماؿُكرجحُ))(ِ)ُُ .

فقاؿُىكُ:إثباتُمرتبةُفيُ
ككض ىُ
ُ َُّ
حُالجرجانيُ(تُُُٖٔىػُُ)الترجيحُاصطالحاُ ى
ُأف ُأحػ ػ ػد ُالدليميف ُيغمػ ػب ُعمى ُاآلخرُ
أحد ُالدليميف ُعمى ُاآلخر ُُ ,أم ُبمعنػ ػى ٌُ

لسب ػبُم ػاُيخ ػكلوُالرجحػ ػافُ(ّ)ُُ .
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ُن ٍُعت ُلماُ
سف ىُ
ُالح ٍُ
قيضو ُُ ,ك :يُ
ُكن ىُ
القيٍُبح ىُ
الح ٍس يف ُ:ضدُ ُ ُ
ُكأما ُاالستحساف ُفيك ُ ُ :ي
ناُكيقاؿُ
س يُ
هُح ىُ
أمُي يُعدُ ىُ
سفُالشيءُ ىُ
ىُ
سُتى ٍُ
ح
موُُ,كي ٍُ
ىُ
أمُي ٍُع ىُم
الشيءُ ىُ
ىُ
فُ
س يُ
ح ًُ
فُ...كىكُي ٍُ
يُ
ح يُ
س
ىُ
الناسُ(ْ)ُُ .
بؾُ ىُ
حاسفُ ىُ
ُ:إنيُُأي يُ
ٌُ
ُُُُُُُكقدُاستعمؿ ُابفُىشاـ ُعالماتُشتىُلترجيحُالرأمُالذمُيراهُصائباُأكُ
يتبناه ُُ ,منيا ُاستعمالو ُصيغة ُأفعؿ ُالتفضيؿ ُ(األكلى ُُ ,األحسف ُُ ,األرجح ُُ,

األجكدُ ,األصح ُ ُ) ُكغيرىا ُُ ,أك ُقد ُيمجأ ُإلى ُاستعماؿ ُصيغة ُاسـ ُالفاعؿُ

ُكأحيانُان ُيستعمؿ ُالفعؿ ُالمضارع ُالمبنيُ
(الظاىرُ ،عاؿ ُ) ُعالمة ُلمترجيح ُُ ,
ُيحسف ُ) ُُ ,كأحيانُان ُأخرل ُيستعمؿ ُالفعؿ ُالمضارع ُالمبنيُ
ُ(يرجح ُ ,يُ
لممفعكؿ يُ

لمفاعؿُ(نختارُ)ُُ .
ىُ

ُُُكمفُعالماتُالترجيحُعندهُأنوُيذكر ُأحيانا ُرأيُان ُكاحدُان ُأكُمذىبُان ُكاحدُان ُفيُ
المسألةُدكفُذكرُالمذاىبُأكُاآلراءُاألخرلُ,كربماُيكردُعبارةُتبيفُترجيحوُأكُ

استحسانوُلمسألةُماُمفُذلؾُقكلوُُ((ُ:كىذاُىكُالراجحُعندُالحذاؽُ))(ٓ)ُُ,أكُ

قكلوُ((ُ:كىذاُالذمُشيدُبوُاالستقرار ُكقضىُبوُالذكؽُالرفيعُ))(ٔ) ُأكُقكلوُُ:

((ُكىكُالراجحُفيُالقياسُكاألكثرُفيُكالميـ))(ٕ) ُكقكلوُ((ُ:كىذاُالقكؿُىكُ
المشيكرُبيفُالناس))(ٖ)ُُ ُ.

ىاُابفُىشاـُككجدت ُأٌُنياُ
يُ
ُُُُك ُعممتُالباحثةُبإحصاءُالمصطمحاتُالتيُذكر
زادت ُعمى ُالثمانية ُعشر ُجذ ُانر ُلغكيُان ُكتنكع ُظيكر ُىذا ُالجذر ُفي ُعدد ُمفُ

الصيغ ُيأتي ُفي ُمقدمتيا ُكيفكقيا ُعددُان ُصيغة ُ(أفعؿ ُالتفضيؿ) ُكحاز ُعمىُ
المرتبةُاألكلى ُفي ُاالستعماالت ُاإلصطالحية ُثـ ُيتبعو ُ(اسـ ُالفاعؿ) ُ ُكمف ُُثىَُّـُ

(صيغة ُالمبالغة) ُك ُ(الفعؿ ُالمضارع ُالمبني ُلممعمكـ ُأك ُلممجيكؿ) ُك ُ(الصفةُ
المشبيةُ)ُكُ(المصدر)ُ .

ظ ُالترجيح ُكاالستحسافُ
سرد ُألفا ىُ
ُُُُكقد ُكجدت ُكجكه ُعديدة ُأفضميا ُأف ُت ىُ
متسمسمةُعمىُالترتيبُاأللفبائيُلمادةُالجذرُالثالثيُُُ ُ:
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ُُ ػػُجكد ُ

ُجٍُي ًُكدُ
ُالج ٌيد ُُ :نقيض ُالردمء ُُ ,عمى ُفيعؿ ُُ ,كُأىصمو ىُ
ُُُقاؿ ُابف ُمنظكر ُ ((ُ :ىُ

ُثـ ُُأيدغمت ُالياء ُالزائدة ُفييا ُُ,
فقمبت ُالكاك نُ
ُياء ُالنكسارىا ُكمجاكرتيا ُالياء ٌُ ,
كدةُكج ٍُكدةُُأىمُصارُ
ىُ
جمعُالجمعُُ...كجادُالشيء ُ يُ
ج
يُ
جيادُُ,كجياداتُ
كالجمعُ ًُ

جيداُ))ُ(ٗ)ُُ ُ.
َُّ

)ُفيُنصُ
وُ
ُُُكاستعمؿ ُابفُىشاـُصيغةُ(جيد ُ)ُكصيغةُأفعؿُالتفضيؿ(أجكد ُ
احد ُفقاؿ ُ((ُ :الثاني ُُ :أف ُينصب ُعمى ُأصؿ ُالباب ُُ ,كىك ُعربي ُجيد ُُ,
ك وُ
كاالتباعُأجكدُمنوُ))(َُ)ُُ .

ُُُُكقاؿُُ((ُ:كيككفُالحذؼُمفُالصفةُالُمفُالصمةُُ,كنظيرهُقكلوُُ ُ:

اُعميؾُكربُقتؿُعارُ(ُُ) ُ
فُيقتمكؾُفافُقتمؾُلـُيكفُُُُُُُُُُُُعار
ُُُُإ
ٌ
ٌ

ُُُأمُىكُعارُُ,بؿُمعنىُالنكرةُىناُأحسفُُ,كاألجكدُأفُيستشيدُبقراءةُيحيىُ
بفُيعمرُ(تماماُعمىُالذمُأحسفُ)(ُِ)ُبرفعُأحسفُ))ُ(ُّ)ُ ُ.

ُُكتحدث ُعف ُ(ما ُ) ُكعمميا ُفقاؿ ُ((:كقكلو ُعمميا ُُ :أم ُعمؿ ُ(ما ُ) ُككافُ
األجكد ُأفُيقكؿُفيُ(ما)ُك(الُ)ُأٌُنيماُيعمالفُعمؿُ(ليسُ)ُألٌُنيماُمحمكلتافُ
عميياُ))(ُْ)ُ ُ.

أما ُاآلية ُالثانية ُففييا ُأيضا ُأكجو ُُ ,أرجحياُ
ُُُكقاؿ ُفي ُمكضع ُآخر ُُ ((ُ :ك ٌ
(الذيفُىادكاُ)ُمرتفعاُباالبتداءُُ....كالكجوُاألكؿُ
ُ
كجيافُُ:أحدىماُُ:أفُيككفُ

أجكدُ))ُ(ُٓ)ُ ُ.

ُُكقاؿُُ((ُ:كافُكانتُزائدةُُ,ككافُالجيدُأفُيستدؿُبقكلوُتعالىُ .ُ)ُٔ())ُ..
ُُ ػػُحسف ُ

ُُجاء ُفي ُلساف ُالعرب ُُ ((:حسف ُكحسف ُي ٍحسف ُحسنا ُفييما ُُ ,فيك ً
ُحاس هفُ
ىى ى ي يٍ
ىي
كح ىسف ُ))(ُٕ) ُُ ,استعمؿ ُابف ُىشاـ ُصيغة ُأفعؿ ُالتفضيؿ ُ(األحسف ُ) ُكىكُ
ى
يتحدث ُعف ُالنعت ُكحكمو ُمع ُمنعكتو ُفقاؿ ُُ ((ُ :كيتبع ُمنعكتو ُفي ُكاحد ُمفُ
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ثـ ُإفُرفعُضمي ُانرُمستت ُانرُتبعُفيُكاحدُ
أكجو ُاإلعرابُُ,كمفُالتعريؼُكالتنكيرٌ ُ ،

الُفيكُكالفعؿُُ,كاألحسفُُ:
مفُالتذكيرُكالتأنيثُُ,ككاحدُمفُاإلفرادُكفرعيوُُ,كا ٌُ

(ُجاءنيُرجؿُقعكدُغممانوُ)ُُ,ثـُ(قاعدُ)ُثـُ(ُقاعدكف)ُُ))ُ(ُٖ)ُ .

ُُُُُكاستعمؿ ُالصيغةُنفسياُمجردةُمفُ(اؿ) ُالتعريؼ ُ(ُ ,أحسف) ُفيُىذاُالبابُ

متحدثُان ُعف ُالنعت ُفقاؿ ُُ ((ُ :كيجب ُإفراد ُالكصؼ ُكلك ُكاف ُفاعمو ُمثنى ُأكُ

مجمكعا ُُ ,كما ُيجب ُذلؾ ُفي ُالفعؿ ُُ ,فتقكؿ ُ(قاـ ُأبكىما ُ) ُك(قاـ ُآباؤىـ ُ)ُ
ك(أكمكني ُالبراغيث ُ) ُثنى ُالكصؼ ُكجمعو ُجمع ُالسالمة ُُ ,فقاؿ ُ(ُ :قائميفُ

أبكىماُ)ُك(قائميفُآباؤىـُ)ُُ,كأجازُالجميعُأفُتجمعُالصفةُجمعُتكسيرُُ,إذاُ
كافُاالسـُالمرفكعُجمعاُُ,فتقكؿُ(:مررتُبرجاؿُقياـُآباؤىـُ)ُكُ(برجؿُقعكدُ

غممانو ُ)ُ ,ك أركا ُذلؾ ُأحسف ُمفُاإلفراد ُالذم ُىكُأحسف ُمف ُجمع ُالتصحيح))ُ

(ُٗ)ُ .

فُ)ُفقاؿُكىكُيتحدثُعفُقكؿُ
س ىُ
لممجيكؿُ(ح يُ
ىُ
ُُُُكاستعمؿُصيغةُالفعؿُالمبنيُ

الشاعرُُ ُ:

لىُحمامتناُأكُنصفي ُويُُفىُقىًُد(َِ) ُ
ُ
قالتُأالُليتماُىذاُالحماـُلناُُُُُُُُُُُُُإ
يُ
ُُُُ

ُُُكقكلوُ(ُ((ُ:كنصفوُ)ُتابعُلقكلوُ(ىذاُ)ُُ,فمفُقدرهُمنصكبُانُكنصبُالحماـُ

نصبوُكمفُقدرُفيوُالرفعُرفعوُُ.كقدُيجكزُالرفعُمفُنصبُالحماـُُ,كذلؾُ

سفُذلؾُألجؿُالفصؿُ))ُ
كح يُ
عمىُأفُيجعموُمعطكفاُعمىُالمستترُفيُ(ُلناُ)ُ ُ,ىُ

(ُِ)ُ ُ.

الن ُ(الص ػفةُ
سف ُ) ُمستعم ُ
ُ(ح ىُ
ُبأن ػو ىُ
ُُُُُُكاستحسف ُقكؿ ُابف ُخركؼ ُككصف ػو ٌُ
المشبية)ُفقاؿ((ُ:كالضمائرُتردُاألشياءُإلىُأصكلياُُ,كالُفيُالمكقكؼُعميياُُ,

ُ,الف ُالفعؿُالمكقكؼُعميوُإذاُدخموُ
نص ُعمىُذلؾُابفُخركؼُُ,كىكُحسفُ ُ ٌُ
ٌ

الحذؼُحتىُبقيُعمىُحرؼُكاح ػ ػدُأكُحرفيفُكجبُالكقؼُعمي ػ ػوُبياءُالس ػكتُ

كقكلؾُ ):عو)ُك(ُلـُيعوُ)ُُ,فػػُ(لـُيؾ)ُبمنزلةُ(لـُيعُ)ُُ,فالكقؼُعميوُبإعادةُ
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الحرؼُالذمُكافُأكلىُمفُاجتالبُحرؼُلـُيكفُكال ُيقاؿُمثموُفيُ(لـُيعُ)ُ

ُ,بخالؼُ(لـُيكفُ)ُفإفُالجازـُاقتضىُ
ٌُ
الفُإعادةُالياءُتؤدمُإلىُإلغاءُالجازـُ
ٌُ
حذؼُالضمةُُ,الُحذؼُالنكفُ))(ِِ)ُ ُ.

ُُُكاستعمؿُ(أفعؿُالتفضيؿ) ُمضافاُإلىُالضميرُ(ُأحسنياُ)ُفقاؿُُ((ُ:أقساـُ
ُالكممةُإماُأفُيصحُ
أفُيقاؿُُ:إف
الكممةُ:كىيُاسـُكفعؿُكحرؼُُ...كأحسنيا ُ
ٌ
ٌ

أفُصحُُ,فإماُأفُيقترفُ
َُّ
إسنادىاُإلىُغيرىاُأكُالُُ,إفُلـُيصحُفييُالحرؼُُ,ك
بأحدُاألزمنةُالثالثةُأكُالُفإفُاقترنتُفييُالفعؿُكا ٌالُفييُاالسـُ))ُ(ِّ)ُ ُ.

ُُُكعُمٌؽُابفُىشاـُعمىُقكؿُالشاعرُُ :

ُُُُذـُالمنازؿُبعدُمنزلةُالمكلُُُُُُُُُُُُُكالعيشُبعدُاكلئؾُاألياـ(ِْ) ُ

ُُُكقاؿُ((ُ:ىذاُالبيتُلجريرُُ,كىكُمماُحسفُلمفظوُالُلمعناهُُ,كىكُأحسفُ
بيتُذكرُفيوُالمكمُ,كألكلئؾُفيوُمكقعُبديعُ))ُ(ِٓ)ُ ُ.

ػُحؽ ُ
ُُػ ٌُ

قاؽُكليسُلوُ
كح هُ
قكؽُ ًُ
ُ:نقيضُالباطؿُُ,كجمعوُح هُ
يُ
قاؿُابفُمنظكرُُ((ُ:الحؽُ ُ
ىُ
ُُ

ؽُ
ُ..كح َُّ
ىُ
ؾُحُقٌاُحُقٌاُأمُغيرُباطؿُ
كفيُحديثُالتمبيةُُ:لبٌُي ىُ
َُّ
بناءُأدنىُعددُُ ,
مُُ:معناهُكجبُ
ىُ
قكقاُُ:صارُحُقٌا ُكُثىبتُُ,قاؿُاألزىر
ىُ
حُقٌ يُ
اُكح
حؽُ ُ ىُ
كي يُ
حؽُ ُ ىُ
األمر ُىُي ًُ
يُ
ؽُ
ح ٌُ
ُالذيف ُ ىُ
ىُ
حُقىٍُقُتيوُأناُُ .كفي ُالتنزيؿُ(ُ :قاؿ
ؿ ُكُأى ٍُ
ؽ ُعميو ُالقك يُ
ُكح َُّ
ُكجكبا ُ ,ىُ
جب يُ
ىُي ًُ
عمييـُالقكؿُ)(ِٔ)ُ,أمُثبتُ))ُ(ِٕ)ُ .
الن ُُ ...ُ ((ُ :الثالث ُُ :مصدر ُمختصُ
ُُُُكاستعمؿ ُصيغة ُأفعؿ ُالتفضيؿ ُقائ ُ
نحكُ(ُفاذاُنفخُفيُالصكرُنفخةُكاحدةُ))(ِٖ) ُلعدـُالفائدةُُ,فامتناعُسير ُعمىُ

إضمارُالسيرُأحؽُُ,خالفُانُلمفُأجازهُ))(ِٗ)ُُ .

ا)ُُ((ُ:كقدُتضمفُسككتيُعفُ(إماُ)ُ
قاؿُابفُىشاـُكىكُيتحدثُعفُ(إم
ُُُك
ٌ
ٌ
كبوُقاؿُالجرجانيُُ:عدىاُفيُحركؼُالعطؼُ
أنياُغيرُعاطفةُُ،كىكُالحؽُ
ٌ

سيكُظاىر(َّ)))ُ(ُّ)ُ .
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أف ُجميع ُالحركؼ ُالجارة ُالكاقعة ُفيُ
ُُُكقاؿ ُفي ُمكضع ُآخر ُُ ((ُ :كالحؽُ ُ ٌ
مكضعُالخبرُكنحكهُتدؿُعمىُاالستقرارُ))(ِّ)ُُ .

ُُحؽ ُ

ىحقى ٍقتوُإذاُكنتُعمىُيقيفُمنوُُ..
ت ُاألمرُ:كأ ٍُ
ُُ
قاؿُابفُمنظكرُُ((:تقكؿُحقى ٍق ي
ى
ككالـُمحقٌؽُأمُرصيفُ))(ّّ)ُُ .
كحقٌ
ٌ
ى
ؽُقكلوُكظنوُتحقيقاُأمُصادؽُ ُ,ه

ُُُُاستػ ػعمؿ ُابفُىشاـ ُمصطمحُص ػيغةُالمبالغةُ(التحقيؽ) ُُ((ُ:كي ػعدُ(كلكفُ

كذبكا ُ) ُجم ػمة ُُ ,ك(فأخذناىـ ُبم ػا ُكانكا ُيكسب ػكف ُ)(ّْ) ُكم ػو ُجمػمة ُُ ,كىذا ُىكُ

الت ػحقيؽُُكالُينافيُذلؾُماُقدم ػناهُفيُتفسػيرُالجممةُ))ُ(ّٓ)ُ ُ.
ػ ػػُخير ُ

ُالشيء ُكاختاره:انتقاهُ ..كاالختيارُ :االصطفاءُ
ُجاء ُفي ُلساف ُالعربُ ((:خار
ى
ككذلؾُالتَّ ىخي ير))ُ(ّٔ)ُ .

ُُاستعمؿ ُابف ُىشاـ ُصيغة ُاسـ ُالفاعؿ ُ( ُالمختار ُ) ُفقاؿ ُ((ُ :كقيؿ ُبامتناعُ

التنكيفُكجكباُُ.كجكازُالفتحُراجحاُُ.كالكسرُمرجكحاُكىكُالمختار))ُ(ّٕ)ُ ُ.
ؿُ
ذاُبُنًيُالفع يُ
ُُُكاستعمؿُىذاُالمفظ ُكىك ُيتحدثُعفُبابُاالشتغاؿُفقاؿُ((ُ:إ يُ
ضميره ُُ ,أك ُكانتُ
ىُ
ضمنت ُالجمم ُةي ُالثاني ُةي ُ
ُكتى َُّ
عمى ُاسـ ُغير ُ(ما ُ) ُالتعجبية ُُ ,

قاـُ
يد ُ ىُ
ُنصبت ُُ ,كذلؾ ُنحك( ُز هُ
ىُ
فعت ُأك
معطكفة ُبالفاء ُ ُلحصكؿ ُالمشاكمة ُر ىُ
ُكعمركُ
هُ
يدا
ف ُىُز نُ
ُأحس ىُ
ىُ
ُأكريُمُتيو ُ)بخالؼ ُ(ما
ُألجمو ُ)ُ ,أك ُ(ُفى ىُع ٍُم ار ٍُ
ًُ
كرمُتيو
كعمرك ُأ يُ
هُ
ُضمير ُلألكؿ ُكلـُ
هُ
أكرمُتيو ُعنده ُ) ُفال ُأثر ُلمعطؼ ُُ ,فإف ُلـ ُيكف ُفي ُالثانية
يُ
يعطؼُبالفاءُفاألخفشُكالسيرافيُيمنعافُالنصبُُ,كىكُالمختار(ّٖ)ُُ ُ.
ػػُرجح(ّٗ) ُ

ُُُُُاستعمؿُابفُىشاـُعالماتُشتىُلترجيحُالرأمُالذمُيراهُصائباُأكُيتبناهُُ,

كمف ُذلؾ ُاستعمالو ُالفعؿ ُالمضارع ُ(يترجح ُ) ُب ىُكثرة ُُ ,كقد ُاستعممو ُفي ُبابُ

المفعكؿُمعوُفقاؿُفيُأصؿُكتابُقطرُالندلُُ((ُ:كقدُيجبُالنصبُُ,كقكلؾُ:
737

مجلة التراث العلمي العربي

فصلية ،علمية ،محكمة العدد(8102 –)93م

يداُ))ُ
بؾ ُكز نُ
اُ))ُك((مررت ُ ىُ
يُ
تيانوُ))ُكمنوُ((ُ:قمت ُكز نُ
يد
يُ
((الُتنوُعفُالقبيحُكا
يدا ُكاألخ ُ))ُ
أنت ُكز نُ
ف ُ ىُ
عمى ُاألصح ُفييما ُُ ,كيترجح ُفي ُنحك ُقكلؾ ُ ُ ((ُ :يُك ٍُ

كعمركُ))ُكقاؿُفيُالشرح ُُُ:لالسـُالكاقعُبعدُ
يد ُ هُ
ضعؼُفيُنحكُ((ُ:قاـُز هُ
كي ٍُ
ىُ
الكاكُالمسبكقةُبفعؿُأكُماُفيُمعناهُثالثُحاالتُُ :

إحداىماُُ:أفُيجبُنصبوُعمىُالمفعكليةُُ,كذلؾُإذاُكافُالعطؼُممتنعُانُلمانعُ
ُ,كذلؾُالفُ
ٌُ
معنكمُأكُصناعيُُ,فاأل ٌُكؿُكقكلؾُُ((:الُتنوُعفُالقبيحُكاتيانوُ))ُ

المعنى ُعمى ُالعطؼُ:ال ُتنو ُعف ُالقبيحُكعفُإتيانوُُ ,كىذا ُتناقضُُ .كالثانيُ
ُفالنو ُال ُيجكزُ
يدا ُ))ٌُ ,
بؾ ُكز نُ
ُك((مررت ُ ىُ
يُ
يدا ُ))
ُ((قمت ُكز نُ
يُ
كقكلؾ ُ:
ُأما ُاأل ٌُكؿ ٌ

ال ُبعدُالتككيدُبضميرُمنفصؿُ ,كقكلوُ
العطؼُعمىُالضميرُالمرفكعُالمتصؿُإ ٌُ
اُالثانيُفالنوُالُيجكزُ
تعالىُ(ُلقدُكنتـُأنتـُكاباؤكـُفيُضالؿُمبيفُ)(َْ)ُُ,ك ٌُ
أم
ٌ

العطؼ ُعمى ُضمير ُالمخفكض ُإال ُبإعادة ُالخافض ُُ ,كقكلو ُتعالى ُ( ُكعميياُ
كعمىُالفمؾُتحممكفُ)(ُْ)ُ,كمفُالنحكييفُمفُلـُيشترط ُفيُالمسألتيفُشيئاُُ,

فعمىُقكلوُيجكزُالعطؼُُ,كليذاُقمتُُ((ُ:عمىُاألصحُفييماُ))ُ(ِْ)ُ .

أنتُ
ف ُ ىُ
الثانيةُُ:أفُيترجح ُالمفعكؿُمعوُعمىُالعطؼُُ,كذلؾُنحكُقكلؾُ ُ((ُ:يُك ٍُ

فُ)ُلزـُأفُ
يداُكاألخُ))ُُ,كذلؾُألنؾُلكُعطفتُ(زيداُ)ُعمىُالضميرُفيُ( يُك ٍُ
كز نُ
هُُ,كاٌُُنماُتريدُأفُتأمرُمخاطبؾُبأفُ
يككفُ(زيد)ُمأمكراُُ,كأنتُالُتريدُأفُتأمر ُ

يككفُمعوُكاألخُُ,قاؿُالشاعرُُ :

ُُُفك ػػكنػ ػكاُأنتـُكبن ػػيُأبيػ ػػكـُُُُُُُُُُُُُم ػػكافُالكم ػيػػتػػيفُم ػػفُالطػ ػح ػػاؿُ(ّْ) ُ

الثالثة ُُ :أف ُيترجح ُالعطؼ ُكيضعؼ ُالمفعكؿ ُمعو ُُ ,كذلؾ ُإذا ُأمكف ُالعطؼُ
كعمرك))ُُ,
يد ُ هُ
بغيرُضعؼُفيُالمفظُُ,كالُضعؼُفيُالمعنى ُُ,نحكُ((ُ:قاـُز هُ

الفُالعطؼُىكُاألصؿُ,كالُمضعؼُلوُفيترجحُ))(ْْ)ُ .
ٌُ

ُىند ُ))ُ
إال هُ
ُقاـ ُ ٌُ
ُُُكقاؿ ُفي ُنص ُآخر ُكىك ُيتحدث ُعف ُالقكؿ ُالنحكم ُ(( ُما ىُ

)ُ((ُ:ككافُالظاىرُأفُيجكزُفيُنحكُُ((ُ:ماُقاـُ
ىُ
النُالفعؿُنفسوُ(يترجحُ
مستعم ُ
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التأنيثُكماُفيُقكلؾُُ((ُ:حضر ُالقاضيُامرأةُ
ىُ
ُىند ُ))ُالكجيافُُ,كيترجح ُ
إال هُ
ٌُ

الٌ)ُليسُالفاعؿُفيُ
اُفيوُترؾُالتاءُفيُالنثرُُ,الف ُماُبعدُ(إ ُ
ٌُ
)ُُ,كلكنيـُأكجبك
ٌُ
الحقيقةُُ,كاٌُنماُىكُبدؿُمفُفاعؿُمقدرُقبؿُ(إالٌ)ُكذلؾُالمقدرُىكُالمستثنىُ
منوُُ,كىكُمذكرُُ,فمذؾُذكرُالعامؿُُ,كالتقديرُُ:ماُقاـُأحدُإالٌُىندُ))ُ(ْٓ)ُ ُ.

المحمى ُب ػ ُ(أؿ ُ)(األرجح)ُ
ُُُُُُُكاستعمؿ ُابف ُىشاـ ُصيغة ُأفعؿ ُالتفضيؿ ُ ي
أخرىاُعنيماُ
كمثاؿُذلؾُقكلوُفيُبابُالنكاسخُمتحدثاُعفُ(ظف) ُُ((ُ:كمثاؿُت ُ

يداُ
ظننتُ))ُباإلىماؿُ,كىكُاألرجحُباالتفاؽُُ,كيجكزُ((ُ:ز نُ
يداُعالـُ يُ
قكلؾُُ)):ز نُ
عالماُظننتُ))ُباإلعماؿُ))(ْٔ)ُ .
يُ

(ترجح ُ) ُفقاؿ ُمتحدثا ُعفُ
ُُُُُُُكاستعمؿ ُفي ٌُ
ُنص ُآخر ُصيغة ُالمصدر ُ ٌ
اُمنوُإالُ
المستثنىُبُ(إال)ُمفُكالـُتاـُمكجبُنحكُُ((ُ:فشربك
المستثنىُُ((ُ:ك
ٌ
ٌ

ترجح ُالبدؿُفيُالمتصؿُُ,نحكُ(ُ:ماُفعمكهُ
قميالُمنيـُ))(ْٕ) ُفإ ٍُ
ف ُفقدُااليجابُ ٌ

ٌإالُقمي هؿُمنيـُ)ُ(ْٖ)ُ))(ْٗ)ُُ ُ.

احد ُفقاؿُُ:
ُُُُكاستعمؿُالمصدريفُ((بػمرجكحيةُ))ُك((ُبرجحافُ))ُفيُنصُ ُك وُ

((ُاالسـُضربافُ:نكرةُُ,كىكُماُشاعُفيُجنسُمكجكدُكرجؿُأكُمقدرُكشمسُ
فةُكىيُستةُُ:الضميرُكىكُماُدؿ ُعمىُمتكمـُأكُمخاطبُأكُغائبُُ,
َُّ
ُ,كمعر
كىكُإماُمستترُكالمقدرُكجكبُان ُفيُنحكُ(أقكـُكتقكـُ)ُأك ُجكا ُانز ُفيُنحكُ(زيدُ
ٌ
ُإما ُمتصؿ ُكتاء ُقمت ُككاؼ ُأكرمؾ ُكىاءُ(غالمو ُ)ُأكُ
يقكـ ُ) ُأكُبارز ُكىك ٌ

ُإال ُفي ُنحكُ
منفصؿ ُكػ(أنا ُ)ك(ىك) ُك(إيام ُ) ُكال ُفصؿ ُمع ُإمكاف ُالكصؿ ٌُ ,

الياءُمفُ(سمنيوُ)ُبمرجكحيةُكظننتكوُككنتوُبرجحافُ))(َٓ)ُ .

ُُُكاستعمؿُصيغةُ(المرجكحُ)ُقاؿُُ((ُ:كمثاؿُالنييُقكلوُتعالىُُ(ُ:كالُيمتفتُ
الٌ ُامراتؾ ُ)(ُٓ) ُق أر ُأبك ُعمرك ُكابف ُكثير ُبالرفع ُعمى ُاالبداؿ ُمفُ
منكـ ُأحد ُإ ُ
(أحدُ)ُُ,كقرأُالباقكفُبالنصبُعمىُاالستثناءُُ,كفيوُكجيافُُ:أحدىماُُ:افُ

الفُ
يككف ُمستثنى ُمف ُ(أحد ُ) ُُ ,كجاءت ُقراءة ُاألكثر ُعمى ُالكجو ُالمرجكح ُ ٌ
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مرجعُالقراءةُالركايةُالُالرأمُُ,كالثانيُُ:أفُيككفُمستثنىُمفُ(أىمؾُ)ُفعمىُ

ىذاُيككفُالنصبُكاجباُ(ِٓ)ُ))ُ(ّٓ)ُ ُُُ.
ُُػػُُشير ُ

ش ُيىرهُالناسُ
ةُحتىُي ٍُ
ىُ
شٍُن ىُع
يكر ُالشيءُفيُ يُ
ظي يُ
ُُُُقاؿُابفُمنظكرُ((ُ:الشُ ٍُيرُةي ُُ ُ:

ةُألبسوُاهللُثكب ُمذُلٌةُُ.الجكىرمُُ:ال ٌش ٍُيرةُ
ىُ
ش ٍُير
ب ُ يُ
س ُُثىٍُك ىُ
ف ُُلىُبً ىُ
كفيُالحديثُُ:م ٍُ
ىُ

شُتى ُيىرهُ
شييراُكا ٍُ
هُتى ٍُ
ش ُيَّر ُ
شُتى ُيىرُك ىُ
ش ٍُيىُرةُُ,فا ٍُ
ش ٍُيراُك يُ
ش ُيىرهُ ىُ
هُي ٍُ
ش ُيىر ىُ
ضكحُاألمرُُ,كقدُ ىُ
يُك يُ

شُتى ُيىر))(ْٓ)ُُ ُ.
فا ٍُ

ُُُاستعمؿُابفُىشاـُكب ىُكثرةُمصطمحُ(كىكُالمشيكرُ) ُقاؿُكىكُيتحدثُعفُ
مكضكعُالبدؿُُ :

ُ((ُالثانيُُ:بدؿُبعضُمفُكؿُُ,كضابطوُُ:أفُيككفُالثانيُجزءاُمفُاأل ٌُكؿُُ,
غيؼ ُثمثوُ)ككقكلوُتعالىُ((كهللُعمىُالناسُحجُالبيتُمفُ
كقكلؾُ(ُ:أكمت ُالر ىُ
يُ

استطاعُاليوُسبيالُ))(ٓٓ) ُُ,فمفُاستطاعُُ:بدؿُمفُالناسُُ,ىذاُىكُالمشيكرُ

كقيؿُُ:فاعؿُبالحجُ(ٔٓ)ُ،أمُُ:كهللُعمىُالناسُأفُيحجُمستطيعيـُ))ُ(ٕٓ)ُ ُُُُ.

ذاتُ
كقاؿُ((ُ:كُإنماُالمشيكرُاستعماؿُ(ذاتُ)ُبمعنىُُ:صاحبةُكقكلؾُ ُ :يُ
ٌُ
ُُُ
جماؿُأكُبمعنىُ(ُالتيُ)ُفيُلغةُبعضُطيءُ))ُ(ٖٓ)ُ ُ.

صح ُ
ُػ ػػُ ٌُ

الكتابُ
ىُ
حت ُ
ح يُ
ُكص َُّ
الشيء ُُ :جعمو ُصحيحُان ُ .ىُ
ىُ
حُ
ُكص َُّ
ُُُقاؿ ُابف ُمنظكر ُ ((ُ :ىُ
حُتيوُُأىمُ
ح ٍُ
فالناُفأص ىُ
ٍُ
أتيتُ
الحسابُُتىصحيحُانُإذاُكافُسقيمُانُفأصمحتُخطُأىهُُ.ك يُ
ىُ
ك
كجدتوُصحيحا))ُ(ٗٓ)ُ ُ.

ُكصح ُمجي(ثاني ُ) ُحاال ُمعُ
(صح) ُفقاؿ ُ((ُ :
ٌ
ُُُُاستعمؿ ُابف ُىشاـ ُالفعؿ ٌ

إضافتوُإلىُالمعرفةُفيُقكلوُتعالىُ(ُثانيُعطفوُ)ُ(َٔ)ُ))(ُٔ)ُ ُ.

ُُُُُُُُكاستعمؿُصيغةُأفعؿُالتفضيؿُ(األصحُ)عالمةُلمترجيحُفقاؿُُ((ُ:كقدُ
كمررت ُبؾُ
يُ
ثباتوُكمنوُقمت ُكزيدُان ُ
يُ
يجبُالنصبُكقكلؾُُ:الُتنوُعفُالقبيحُكاُ
ُ
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أنت ُكزيدا ُكاألخُ
كف ُ ىُ
كزيدُان ُعمى ُاألصح ُفييما ُُ ،كيترجح ُفي ُنحك ُقكلؾ ُُ:يُ ٍُ
يدُكعمركُ))ُ(ِٔ)ُ ُ.
كيضعؼُفيُنحكُُ:قاـُز هُ
ىُ

ُفقاؿُ ((ُ :ماُكجوُ
ُُُُككجوى ُقكلو ُتعالى ُ((ُكماُأنتـُبمصرخي ُ)) ُ(ّٔ) ُتكجييف ىُ

قراءة ُبعضيـ ُ((ُ :كما ُأنتـ ُبمصرخي ُ))(ْٔ) ُبكسر ُالياء ُ؟ ُكما ُتكجيو ُقراءةُ
أما ُالقراءةُ
أما ُالقراءة ُاألكلى ُفميا ُكجياف ُُ ...ك ٌُ
الجماعة ُبالفتح ُ؟ ُالجكاب ٌُُ ُ :

الثانية ُُ :كىي ُقراءة ُالفتح ُُ ,كبيا ُق أر ُجماىير ُالقراء ُ ػ ُرحميـ ُاهلل ُأجمعيف ُ ػػُ

فتحمؿُكجييفُأيضاُُ ُ:

ُثـ ُفتحت ُعمىُ
أحدىما ٌُ :
ُإف ُياء ُالجمع ُأدغمت ُفي ُي ػاء ُاإلضػافة ُالساكن ػة ٌُ ,
أصؿ ُالتقاء ُال ػساكنيف ُ ُ.كالثاني ُُ :أف ُيػ ػػاء ُالجمع ُأدغمت ُفي ُياء ُاإلضافةُ
ُأفُ
ساكن ػػة ُعمى ُلغة ُمف ُفتحيا ُُ ,كىك ُاألصؿ ُفي ُالياء ُعمى ُاألصح ُُ ,كم ػػا ٌ

كاؼُالخطػ ػػابُُ,كىػػاءُالغيبػ ػػةُحكمػػياُالفتػػحُ))ُ(ٓٔ)ُ ُ.

ُُُُُُُُُ كتحدثُعفُ(لديناُ)ُفقاؿُ((ُ:قكلوُلديناُقيؿُلدلُظرؼُلغةُفيُلدفُ
كالصحيحُأٌُنياُمرادفةُلعندُكىكُقكؿُسيبكيو(ٔٔ)ُ))(ٕٔ)ُُ .

ُُُكقاؿُفيُتفس ػيرُقكلػ ػوُتعالىُ((ُ ُ((:ليستأذنكـُالذيفُممكتُأيمانكـُكالذيفُلـُ

الـ ُانتصبُ( ُثالثُمراتُ)ُك(ُثالثُ
ُ,ع ىُ
يبمغكاُالحمـُمنكـُثالثُمراتُ))ُ(ٖٔ) ىُ
عكراتُ)ُالجكابُُ:عمىُالظرؼُُ.كقيؿُُ:عمىُالمصدرُُ.كالمعنىُُ:فيُثالثةُ

ُبيف ُذلؾ ُبقكلػ ػو ُسبػ ػحانوُ
أكقات ُأك ُثالث ُاستئذاناتُُ ,كاألكؿ ُىك ُالصحي ػح ٌُ ,

هُُ.كاُذاُثب ػتُفيُىذهُاآليةُ
كتػ ػ ػعالىُُ((ُ:مفُقبؿُصالةُالفجرُُ))ُ...إلىُآخر ُ

فميح ػمؿُعمي ػ ػ ػوُنحكُقكلوُتػ ػ ػعالىُ ُ

((ُكلقدُمن ػناُعمي ػؾُم ػ ٌرةُأخرلُ))(ٗٔ)ُفتػ ػ ػعربُظرفاُ))(َٕ)ُُ ُ.
ػ ػػُصكب ُ
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أصبتُ
ُالخطأُكص َّكبوُُ:قاؿُلوُ
اب ُُ:ضد
ُُ
َّ
ى
جاءُفيُلسافُالعربُُ((ُ:الصك ي
ى
ىصابُ
اب ُُ,ك
ُُ:جاء ُبالصكابُك
أصاب
ك
أصاب ُفيُقكلوُُ,كأ ى
ى
أصاب ُُ:أرادُالصك ى
ى
ى
ى

القرطاسُ))(ُٕ)ُُ .
ى

ايةُالمبرد(ّٕ) ُفيُالبيتُ
ٌُ
كص َُّكبُابفُىشاـُركايةُسيبكيو(ِٕ) ُكرجحياُعمىُرك
ُُ ىُ

الشعرمُُ :

جًُزمُ ىُكًُرًُميُ
يماُُُُُُُُُُُُُإالُكا ٌنيُلحا ًُ
ُ
طىيانيُك
ماُأع ُ
ُُُُُُُ ٍُ
ٌ
الُسألتي

(ْٕ)

الشاىدُفيوُكسرُإفُُ,لكقكعُجممتياُحاالُُ.
ُُُفقاؿُفيوُُ((ُ:فإٌُنوُلكثيرُعزةُُ,ك
ٌ
ُالمبرد ُعمىُ
ٌُ
ُكرد
كال ُيتقيد ُكجكب ُالكسر ُبدليؿ ُكاك ُالحاؿ ُخالفا ُلبعضيـ ٌُ ...

ُ(إال) ُبكسر ُاليمزة ُكتشديد ُالالـ ُُ ,كقاؿ ُُ :الصكاب ُ(أال ُ)ُ
سيبكيو ُفي ُإنشاده ٌ

التخفيؼُُفإف ُمكسكرةُلكقكعيا ُبعدُحرؼُاالستفتاحُُ,فييُفيُابتداءُ
بالفتحُك
ٌ
الكالـُُ,الُلكقكعياُفيُأكؿُالحاؿُُ,كالصكاب ُركايةُسيبكيوُُ,أل ٌف ُسؤاؿُكثيرُ
لعبدُالممؾُكعبدُالعزيزُابنيُمركافُابفُالحكـُُ,كاعطاءىماُإياهُُ,أمرُبوُُ,

يدُأفُكرموُيحجزهُعفُاإللحاؼُُ,أكُعفُكفرُالنعمةُ))ُ(ٕٓ)ُ ُ.
ُكاٌُُنماُير ٌ

ُُُكقاؿُفيُكالُ(ُ:كال)ُفيقاؿُفيياُُ:حرؼُردعُُ.كزجرُُ,فيُنحكُ((ُ:فيقكؿُ
ربيُأىانفُُ,كال))(ٕٔ)ُ,أمُُ:انتوُعفُىذهُالمقالة ُُ ,ك ُحرؼُجكابُكتصديؽُ

في ُنحك ُ( ُكال ُكالقمر)(ٕٕ)كالمعنى ُ(ُ :إم ُكالقمر ُ) ُكبمعنى ُحقا ُ,أك ُ(أال ُ)ُ
االستفتاحيةُعمىُخالؼُفيُذلؾُنحكُ(كالُالُتطعوُ)(ٖٕ) ُكالصكابُالثاني ُُ,

كالُإفُاالنسافُليطغىُ)(ٕٗ)ُ ُ.
لكسرُاليمزةُفيُنحكُ(
ٌ

بيفُُ:أف ُ(لكُ)ُ
ُُُكتحدثُعفُلكُبقكلوُُ((ُ:كمفُىناُيت ػبيفُفس ػادُقكؿُالمعر
ٌ
حرؼُامتن ػاعُالمتناعُكالصكاب ُ ٌُأنياُالُتعرضُلياُإلىُامتن ػاعُالجكابُكالُإلىُ
ثبكتوُكاٌُُنم ػاُلياُتعرضُالمتن ػاعُالشرطُ))ُ(َٖ)ُ ُ.
ُ
ػ ػػُظير ُ

733

ُ

مجلة التراث العلمي العربي

فصلية ،علمية ،محكمة العدد(8102 –)93م

رتُ
ظ ُيى يُ
ُتىىُبَُّيف ُُ ,كأ ٍُ
ظي ُييك ار ُُ :
ظ ُيى ىُر ُالشيء ُُ ،بالفتح ُ ُُ ,
ُُقاؿ ُابف ُمنظكر ُُ ((ُ :ك ىُ

ظ ُيىرنيُاهللُعمىُماُ
كُالشيءُالخفي ُُ.يقاؿُُُ:أى ٍُ
ٌُ
يكرُُ:بيُد
يُ
الشيءُُ:بينَُُّتٍوُُ,كالظُ
ىُ

سُمٌيُـُ
ُي ىُ
ظ ُيىيُر ُعميو ُأحد ُأمُال يُ
ُفالفُالُي ٍُ
ىُ
ُكيقاؿ ُ:
سرؽ ُمني ُأم ُأطمعنيُعميو ُ ,يُ
يُ
اُكي ٍُعُثيركاُُ.يقاؿُُ:ظىُ ُيىٍُرتُ
طَّمعك ىُ
مُي ُ
ظ ُييركاُعميكـُُُ,أى ىُ
ُ.كقكلوُُ:إفُي ٍُ
ىُ
عميوُأحد ُ
عمىُاألمرُُ))(ُٖ)ُُ ُ
ُاستعمؿُابف ُىشاـ ُصيغةُاسـُالفاعؿ ُ(الظاىرُ)ُفقاؿُُ ((ُ:البيتُاألكؿ ُالُ

أما ُالبيت ُالثاني ُُ ,فمكض ػع ُإشكالو ُنصب ُ(ن ػجكـ ُ) ُك ُ(القم ار ُ)ُ
إشكاؿ ُفيو ُك ٌُ
كالظاىرُيقتض ػيُرفع ػ ػيماُبػ(ُتبكي)))(ِٖ)ُُ ُ.

النُالصيغةُنفسياُُ((ُ:ككافُالظاىرُأفُيجكزُفيُنحكُ(ماُ
ُُُُُُُُكقاؿُمستعم ُ

قاـُإالُىندُ)ُالكجيافُُ,كيترجحُالتأنيثُكماُفيُقكلؾُُ:حضرُالقاضيُامرأةُ

))ُ(ّٖ)ُ ُُُ.

ُُكاستعمؿُصيغةُأفعؿُالتفضيؿُ(األظيرُ)ُفقاؿُُ((ُ:ك(ضمر)ُمرخـُضمرةُُ,
كجممة ُ( ُكلست ُبكاذب ُ) ُحالية ُأك ُمستأنفة ُُ ,فيي ُتكصية ُلو ُبالصدؽ ُعمىُ

األكؿ ُُ .لكف ُيركل ُُ :كلستُ
األكؿ ُكثناء ُعميو ُبو ُعمى ُالثاني ُكاألظير ُ ٌُ
ٌُ
بصادقي))ُُ(ْٖ)ُ ُ.

ُ ػ ػػُعاؿُ ُ

ُُجاءُفيُكتابُالعيفُُ((ُ:العميك ً
َّ
ىُعفُكؿ ُشيءُ,فيكُأعمىُ
ُهلل
ُسبحانوُكتىعالى
ى
ي

الء ُُ:
لعمي ٌك
أعظـُمماُيثٍىنىُعميوُُ..ك
ك
ي
ُُ,فالع ي
ى
الء ُكاي ي
العمكُأصؿُالبناءُُ,كمنوُالع ي
ى
و
ُعمي ٌكانُ
َّ
ُي ٍعمك ي
العمي يك ُُ :العظمة ُكالتجبرُ ..كتقكؿ ُلك ٌؿ ُشيء ُعال ُُ ,عال ى
الرٍف ىعةيُ ,ك ي
))(ٖٓ)ُ .
ُُُاستعمؿُابفُىشاـُمصطمحُ(عاؿُ)ُفقاؿُ((ُ:لماُفرغُمفُتعريؼُالفعؿُُ,
(ٖٔ)
أماُاالفعاؿُفأمثمةُ
كلـُيحدهُأيضاُكقدُحدهُسيبكيو ُ ػػُرحموُاهلل ُ ػػُفقاؿُُ((ُ:ك ٌ
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أخذتُمفُلفظُأحداثُاألسماءُُ,فبنيتُلماُمضىُكلماُيككفُكلـُيقعُكلماُىكُ

كائفُلـُينقطعُُ.انتيىُكىكُكالـُحسفُعاؿ))(ٕٖ)ُ ُ.
ُُ ػ ػ ػُعندم ُ

جاءُفيُكتابُالعيفُُ((ُ:عٍُنىُدُُ:حرؼُالصفةُُ,فيككفُمكضعُانُلغيرهُُ,كلفظوُ
ًُ
ُُ
المٍَُّزؽُ ,ال ُيكاد ُيجيء ُإالٌُ
ُشٍُب ُوي ُ ُ
ُالتٌقريب ًُ
ُظرؼ ُلغيره ُُ ,كىك ُفي ُ
هُ
ُألنو
نصب ٌُ ,
الن ُفييا ُُ ,أك ُمضم ُانر ُفييا ُفع هؿ ُإالٌ ُفيُ
ُألنو ُال ُيككف ُإالٌ ُصفة ُمعمكُ
منصكبُان ٌُ ,
ندمُكذاُككذاُُ,فيقاؿُلوُ
ًُ
احدُُ,كذلؾُقكؿُالقائؿُلشيءُبالُعمـُُ:ىكُع
حرؼُك
ي
ادُبوُالقمب))(ٖٖ)ُ .
يُ
عُير
وُفيُىذاُالم ٍُك ًُ
ىُ
؟ُفيٍُرُفىعيُُ,كزعمك َُّ
اُأن
ُعٍُن هد يُ
ُ:أكلى ىؾ ًُ
ض ي
ى
أفُالظرؼُمتعمؽُبيكُالمحذكفةُلتضمنياُمعنىُالفعؿُُ,
ُُقاؿُابفُىشاـُُ((ُ:ك ٌ

أفُالمخصكصُمحذكؼُُ,
أمُكنعـُالذمُىكُباؽُعمىُكدهُفيُسرهُكاعالنوُُ,ك ٌ
أف ُيقدر ُالمخصكص ُىك ُ,تقدـ ُذكر ُبشر ُفيُ
أم ُبشر ُبف ُمركاف ُُ ,كعندم ُ ٌ

البيتُقبموُ))ُ(ٖٗ)ُ ُ.

ُُُُكاستشيدُابفُىشاـُبقكؿُالشاعرُُ :

ُُُُجانيؾُمفُيجنيُعميؾُكقدُُُُُُُُُُُُُُيعدمُالصحاحُمبارؾُالجرب(َٗ) ُ

ُاف ُالذم ُتعكد ُجنايتو ُعميؾ ُمفُ
ُُ(جانيؾ ُ) ُخبر ُك(مف ُ) ُمبتدأ ُُ ,كمعناه ٌُ :

العاقمةُىكُالذمُيكسبؾُُ,كالصحاحُمفعكؿُُ,ك(مبارؾُ)ُتمييزُعفُالفاعؿُُ,
كالجرب ُفاعؿ ُتعدم ُُ ,كالمعنى ُُ :كقد ُتعدم ُاالبؿ ُالجرب ُاألبؿ ُالتي ُصحتُ

ُأف ُذلؾُ
ُأف ُمف ُخفض ُ(الجرب ُ) ُمخطئ ُُ ,كذكر ُبعضيـ ٌ
مباركيا ُ.كزعمكا ٌ
ركاية ُ.كىذا ُعندم ُجيد ُُ ,كيككف ُالشاعر ُأقكل ُفي ُبيت ُآخر ُفي ُالقصيدةُ
سنكردهُكالمعنىُعمىُذلؾُحسفُ))(ُٗ)ُ ُ.

ُُُُػ ػػُغػمبُ ُ

ُكم ٍغمىبةنُ
ُُ
ص يحُ ى
ُغٍمبان ى
بوُي ٍغمبوي ى
ى
قاؿُابفُمنظكرُ((ُ:غمى ى
ُكغمىبانُُ,كىيُأ ٍف ى
ُكم ٍغمبان ى
كغمىبةن ى
ةُبالضـُكتشديدُالباءُُ:الغمىبةُ))(ِٗ)ُُ .
الغميٌب
ى
ُ..قىيىرهُُ,ك ي
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ُُُكاستعمؿ ُابف ُىشاـ ُصيغة ُاسـ ُالفاعؿ ُ(الغالب ُ) ُب ىُكثرة ُفي ُكتبو ُُ ,كمنياُ
كىك ُيتحدث ُعف ُ(الت) ُكشرط ُإعماليا ُُ ,قاؿُ ((ُ :كشرط ُإعم ػاليا ُأف ُيككفُ

اس ػميا ُكخبرىا ُلفظ ُالح ػيف ُُ ,كالثان ػي ُأف ُيحذؼ ُأح ػد ُالجزئييف ُُ ,كالغالػ ػب ُأفُ
يككفُالمح ػذكؼُاس ػمياُ))ُ(ّٗ)ُ .

ُُُكتحدث ُعف ُ(كذا) ُفي ُكتابو ُالمخصص ُليا ُفقاؿ ُُ ((ُ :أحدىا ُُ :أف ُتككفُ
كناية ُعف ُغير ُعدد ُكقكلؾ ُُ :مررت ُبدار ُكذا ُُ ,كاعتقادم ُفي ُىذه ُأٌُنيا ُإٌنماُ

هُُ,كأٌُنياُتككفُمفُكالموُالُمفُكالـُالمخبرُعنوُُ,
يتكمـُبياُمفُيخبرُعفُغير ُ

ىكُالذمُشيدُبوُاالستقرارُكقضىُبوُالذكؽُالصحيحُُ ,الضربُالثانيُُ:كىكُ

الغالبُ))ُ(ْٗ)ُ ُ.

ىكُالصفةُالدالةُعمىُالمشاركةُكالزيادةُُ,كػُ
َُّ
كعرؼُاسـُالتفضيؿُبقكلوُ((ُ:
ُُُ ٌ
ُبمف ُُ ,كمضافا ُلنكرة ُُ ،فيفرد ُكيذ ٌكر ُُ ,ك ُبأؿ ُفيطابؽ ُُ,
( ُأكرـ) ُكيستعمؿ ًُ
كمضافُان ُلمعرفة ُفكجياف ُُ ,كال ُينصب ُالمفعكؿ ُمطمقُان ُُ ,كال ُيرفع ُفي ُالغالبُ

الٌُفيُمسألةُالكحؿ))ُ(ٓٗ)ُ ُ.
ظاىراُإ ُ

كدمُليخمصُ
تغاثُبوُُ,كىكُُ:كؿُاسـُن ًُ
يُ
مفُأقساـُالمنادلُُ:الم ٍُ
س
يُ
كقاؿُُ ((ُ:

الُيستعمؿُلوُمفُحركؼُالنداءُإالُ(ياُ)ُ
ٌُ
مفُشدةُُ,أكُيعيفُعمىُرفعُمشقةُُ,ك
ىُ

خاصةُُ,كالغالبُاستعمالوُمجرك ُانرُبالـُمفتكحة))(ٔٗ)ُُ ُُُُ.

ُُُُكقاؿ ُُ :الغالب ُاستعماؿ ُالالئي ُلجمع ُالمؤنث ُُ ,نحك ُ(كالالئي ُيئسف ُمفُ
المحيضُمفُنسائكـُ)ُ(ٕٗ)ُ,كقدُيستعمؿُلجمعُالمذكر(ٖٗ)ُكقكلوُُ :

ُُُُُُُُفماُآباؤناُبأم ػػفُمنوُُُُُُُُُُُُُُعميناُالالئيُقدُميدكاُالحجك ار(ٗٗ) ُ
ُُُُُ ػ ػػُفصح ُ

صيحُ
حُالرجؿُُفىصاحةُُ,فيكُُفى ًُ
ص ىُ
ُ:البيافُُُ,فى يُ
قاؿُابفُمنظكرُُ((ُ:الفصاح ُةيُ ىُ
ىُ
ُُُ
صيحُأمُ
صيحُككالـُُفى ًُ
ؿ ُُفى ًُ
صحُُ...ُ,تقكؿُُ:رج هُ
صحاءُكًُفصاحُكُفي يُ
مفُقكـُُفي ىُ
القكؿ ُفمماُكثرُكعرؼُأضمركاُ
ؿ ُ ىُ
ح ُالرج يُ
ص ىُ
ؽ ُُ,كأٍُف ىُ
ىُبميغُ,كلسافُُفىصيحُأمُطىٍُُم هُ
733

مجلة التراث العلمي العربي

فصلية ،علمية ،محكمة العدد(8102 –)93م

عُ
الشيء ُكأسرىُ
ىُ
سف ُ
ح ىُ
أُُ,كاٌُُنماُىكُُأى ٍُ
ط ُ
ع ُكٍُأب ىُ
أسُىرىُ
ف ُك ٍُ
س ىُ
اُبالفعؿُمثؿُأح ىُ
ٍُ
القكؿُكاكتفك
العمؿُ))(ََُ)ُُ .
ىُ

المحالةُب(أؿ) ُ(األفصحُ) ُُ((ُ:
ُُُاستعمؿُابفُىشاـُصيغةُأفعؿُالتفضيؿ ُ ي

الييف ُُ:قيؿُُ,اسـُيكنىُبوُعفُأسماءُاألجناسُكرجؿُكفرسُُ,كغيرُذلؾُُ,
كُ
كقيؿُُ:عماُيستقبحُالتصريحُبوُُ,كقيؿُعفُالفرجُخاصةُُ,كاألفصحُاستعماؿُ
ٌ

اليفُكغدُ))ُ(َُُ)ُ ُ.

ُُُُُكتحدث ُعف ُمكضكع ُاالستثناء ُفقاؿ ُ((ُ :كاف ُلـ ُيفرغ ُكالكالـ ُمكجبُ
ال ُزيدُان ُُكاُفُكافُغيرُمكجبُفاألفصح ُالبدؿُ
النصبُنحكُقاـُالقكـ ُإ ٌُ
يُ
فاألفصح ُ
نحكُُ:ماُقاـُالقكـُإالُزيدُانُ))(َُِ)ُ ُ.
ٌ

ُ((أف ُيككف ُالمؤنث ُاسمُان ُظاى ُانر ُمجازم ُالتأنيثُ
ٍُ
ُُُُ ُكذكر ُالمؤنث ُبقكلو ُ:

األكؿُأرجحُُ...
كنعنيُبوُماُالُفرجُلوُتقكؿُُ:طمعتُالشمسُكطمعُالشمسُك ٌُ
األكؿُ
كذلؾ ُكقكلؾ ُُ :حضرت ُالقاضي ُامرأة ُكيجكز ُحضر ُالقاضي ُامرأة ُك ٌُ

أفصحُ))ُ(َُّ)ُ .
ُُُػ ػػُقيس ُ

ذاُقدرهُ
قيسوُُقىٍُيسُانُكقياسُانُكاٍُقتاسوُكُقىَُّيسوُإ َُّ
الشيءُىُي يُ
ىُ
قاؿُابفُمنظكرُُ((ُ:قاسُ
ىُ
ُُُُ
كقاسوي ُُ .الميثُ
حُ ُ
يس ُيُرٍُم وُ
ُق يُ
ُالقىٍُدر ُُ ,يقاؿ ًُُ :
القاس ُُ :
يس ُك يُ
الق يُ
عمى ُمثالو ُُ ...ك ًُ
فاعُمىةُمفُالقياسُ))ُ(َُْ)ُ ُ.
سةُ يُم ىُ
قاي يُ
:الم ىُ
يُ
ُُُاستعمؿ ُابف ُىشاـ ُلفظ ُ(القياس ُ) ُفقاؿ ُ(( ُجكاز ُإفرادىا ُقبؿ ُ(غدكة ُ)ُ
ُإما ُعمى ُالتمييز ُُ ,أك ُعمى ُالتشبيو ُبالمفعكؿ ُبو ُُ ,أك ُعمى ُإضمارُ
فتنصبيا ٌ

(كافُ)ُتامةُُ,كالجرُالقياسُكالغالبُفيُاالستعماؿُ))(َُٓ)ُ ُ.
ٌ

ُُُُكاستعمؿ ُصيغة ُأفعؿ ُالتفضيؿ ُ(أقيس ُ) ُفقاؿ ُُ ((ُ :فالككفيكف ُكالزجاجُ
يجيزكفُفيوُكجييفُُ:أحدىماُإتباعُالمقبُلالسـُكماُتقدـُفيُبقيةُاألقس ػاـُُ,
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كالثانيُإضافةُاالس ػـُإلىُالمقبُُ,كجميكرُالبصرييف(َُٔ) ُيكجبكفُاإلضافةُُ,

حيحُاألكؿُُ,كاالتباعُأقيسُمفُاإلضػافةُُ,كاإلض ػافةُأكثر))ُ(َُٕ)ُ ُ.
ٌُ
كالص ػ

ُػ ػ ػػُكثر ُ

الكُثٍرُةيُكال يُكُثٍيُر ُُ:نقيضُالقمةُُ.التيذيبُُ:كالُتقؿُ
ُُقاؿُابفُمنظكرُُ((ُ:ال ىُكُثٍرُةيُك ًُ
ةُُ ,بالكسر ُُ ,فأنيا ُلغة ُرديئة ُُ ,كقكـ ُكثير ُكىـ ُكثيركف ُُ .الميث ُُ :ال ىُكُثٍرةُ
الكُثٍىُريُ
ًُ
ثير ُُ .كيُكُثٍيُر ُالشيء ُُ:
كثر ُ ىُكُثٍرُةن ُُ ,فيك ُ ىُك هُ
الشيء ُىُي يُ
يُ
نماء ُالعدد ُُ .يقاؿ ُ ُ :ىُكُثيىُر ُ
هُ))(َُٖ)ُُ ُ.
أ ٍُك ىُثريُ
المحمىُ
ُُُقاؿ ُابف ُىشاـ ُكىك ُيتحدث ُعف ُالفعؿ ُمستعمال ُأفعؿ ُالتفضيؿ ُ ي

الُجمعُُ,فالُيقاؿُُ:قاماُ
يُ
ب(أؿ)ُ(األكثر)ُ((ُ:أفُالُيمحؽُعامموُعالمةُتثنيةُك

قاؿُفيُالجميعُ:قاـ ُباإلفرادُكماُ
ىُ
الُقمفُنسكتؾُبؿ ُيُي
ٍُ
اؾ ُُكالُقامكاُأخكتؾُُك
أخك ىُ

أخكؾ ُىذاُىكُاألكثرُكمفُالعربُمفُيمحؽُىذهُالعالماتُبالعامؿُ
قاؿُُ:قاـ ُ ىُ
ىُ
يُي
كقكلو ُعميو ُالصالة ُكالسالـ ُ((ُ :يتعاقبكف ُفيكـ ُمالئكة ُبالميؿ ُكمالئكةُ

(َُٗ)
((ُأكُمخرجيُ))(َُُ)ُقاؿُ
ُ
ُ
:
السالـ
ك
اسماُكقكلوُعميوُالصالةُ
ُ
أك
ُ
بالنيار))
ٌ

ؾ ُُ,
ؾ ُُقى ٍُكيُم ىُ
ج ىُ
خًُرٍُ
عؾ ُإٍُذ ُيُي ٍُ
ُأككف ُ ىُم ىُ
ىُ
ُكددت ُأف
يُ
ذلؾ ُلما ُقاؿ ُلو ُكرقة ُبف ُنكفؿ ُ:
كاألصؿُُ:أكُمخرجكم ُىـُُ,فقمبت ُالكاك ُياءُُ ,كأدغمتُالياءُفي ُالياء(ُُُ)ُ,

كاألكثرُأفُيقاؿُُ:يتعاقبُفيكـُمالئكةُُأكُمخرجيُىـُبتخفيؼُالياءُ(ُُِ)ُ ُ.

ُُُُُُكتحدثُعفُ(لكالُ)ُمستعمالُنُىذاُالمفظ ُقائالُُ((ُ:كالثالثُُ(:لكالُ)ُفيُ
لىُأفُ(لكالُ)ُفيُذلؾُجارةُ(ُُّ)ُ,
قكؿُبعض ًُيـُُ:لُكالمُُ,كلكالؾُفذىبُسيبكيوُإ
ًُ
ٌ
كالُتتعمؽُبشيءُُكاألكثرُأفُيقاؿُُ:لكالُأناُُ,كلكالُأنتُُ,كلكالُىكُُ,كماُقاؿُ

اهللُتعالىُ(ُلكالُأنتـُلكناُمؤمنيفُ)ُ(ُُْ)))(ُُٓ)ُُ .

فُكصمتياُ))ُ(ُُٔ)ُ ُ.
ُُُكقاؿُُ((ُ:كاألكثرُفيُ(تعمـُ)ُأفُيتعدلُالىُأ ٍُ

ُُُكاستعمموُمرةُأخرلُبصيغةُجديدةُىيُصيغةُالمبالغةُ(كثيرُ)ُكىكُيتحدثُ
عفُدخكؿُىمزةُاالستفياـُعمىُ(ال)ُفبيفُأنوُتارةُيرادُبيماُالتكبيخُُ,كقكلوُُ :
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ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُأالُارعكاءُلمفُكلتُشبيبتو(ُُٕ)ُ ُ

ُُكتارةُيرادُبيماُالتمنيُُ,كقكلوُُ :

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُأالُعمرُكُلٌىُمستطاعُرجكعو(ُُٖ) ُ
ُ

ُُكىكُكثيرُ(ُُٗ)ُ ُ.
ُ

ُ ػ ػػُكصؿ ُ
سفؿُكؿُشيءُكجمعوُأصكؿُالُيكسرُعمىُ
يُ
ُُقاؿُابفُمنظكرُُ((ُ:األصؿُُُ:أى
ؿُالشيءُ:صارُذاُ
يُ
أص
صؿُم ٍك ٌُ
كؿُُ.يقاؿُُُ:أى
ٍص
ي
صؿُُ..ك ي
غيرُذلؾُُ,كىكُاليأ ي
ي

أصؿُ))(َُِ)ُُ .

ُُُُاستعمؿُابفُىشاـُلفظُ(األصؿُ)ُكاحداُمفُمصطمحاتُالترجيحُفقاؿُُ((ُ:
الُباهللُ)ُخمسةُأكجو(ُُِ)ُُ :
كلؾُفيُنحكُ(ُالُحكؿُكالُقكةُإ ٌُ

ُأحدىاُ:فتحياُ,كىكاألصؿنحك(الُبيعُفيوُكالُخمةُ)(ُِِ) ُفيُقراءةُابفُكثيرُ,
كأبيُعمركُ))(ُِّ)ُ ُ

ُُُُُُُكاستشيدُابفُىشاـُبقكؿُالشاعر(ُِْ)ُُ :

يب ُ
كبعضُالقكؿُتجر يُ
ًُ
ػياُُُُُُُُُُُُعنيُحديثُانُ
ابمغُ ىُمفُيػبمغ ػ
النُك ٍُ
ابمغُىذي ُ
ُُُُُ ٍُ
ٌ

ػب ُ
يافُيعكمُحكُلىوُالذي ػ ػ يُ
طفُشر ىُ
بأفُذاُالكمبُعم ُانرُخيرىـُحسبُانُُُُُُُُُُبب ًُ
ُُُُ ٌ

البيتُاألكؿُفيكُلبعضُاألنصارُ,كاألصؿُفيوُُ:أناُابفُعمركُمزيقيُانُُ,
ٌُ
ُُُفأماُ
كعمركُىذاُىكُ:ابفُعامرُبفُحارثةُاألزدمُُ,كافُمفُممكؾُاليمفُُ,ككافُ
ذاُأصبحُفرقيماُكراىيةُأفُيمبسيماُثانيُانُُ,كأفُيمبسيماُ
ُ
يمبسُكؿُيكـُحمتيفُُ,فإ

غيرهُُ,فُميُقٌبُبذلؾُ))ُ(ُِٓ)ُ ُ.

ُُُُُُكقاؿ ُفي ُقكلو ُتعالى ُُ ((ُ :ما ُكجو ُقراءة ُبعضيـ(ُِٔ) ُُ ((ُ :كما ُأنتـُ

بمصرخيُ)) ُ(ُِٕ) ُبكسرُالياءُ؟ُكما ُتكجيوُقراءةُالجماعةُبالفتحُ؟ُالجكابُُ:
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أماُالقراءةُالثانيةُُ:كىيُقراءةُالفتحُُ,كبياُ
أماُالقراءةُاألكلىُفمياُكجيافُُ...ك ٌُ
ٌُ
أُجماىيرُالقيٌُراءُػػُرحميـُاهللُأجمعيفُ ػػُفتحمؿُكجييفُأيضاُُ ُ:
ُ
قر

ُثـ ُفتحت ُعمىُ
ُإف ُياء ُالجمع ُأدغمت ُفي ُياء ُاإلضافة ُالساكنة ٌُُ ,
أحدىما ٌُ :
أصؿُالتقاءُالساكنيفُ .

غةُمفُفتحياُُ,
الثانيُُ:أفُيػ ػػاءُالجمعُأدغمتُفيُياءُاإلضافةُساكن ػػةُعمىُُلي ىُ
ٌُ
ك

ػاُأف ُكاؼُالخطػ ػػابُُ,كىػػاءُالغيبػ ػػةُ
كىكُاألصؿ ُفيُالياءُعمىُاألصحُُ,كم ػ ٌ

حكمػػياُالفتػػحُ))(ُِٖ)ُ ُ.
ػ ػػُكلي ُ

جىُد يُر ُُ .يقاؿ ُُ :ىكُ
ُأحرل ُبو ُكُأى ٍُ
ُُقاؿ ُابف ُمنظكر ُُ ((ُ :كفالف ُأكلى ُبكذا ُأم ٍُ
األعُمىكفُُ.كتقكؿُفيُ
ألىعاليُك ٍُ
األكُلىٍُكفُعمىُمثاؿُاألعمىُكا ُ
األكلىُكىـُاألكاليُك ٍُ
الكلىُ))(ُِٗ)ُ ُ.
افُكىفَُُّ يُ
يُ
ياُكىماُالكٍُل ىُيي
يُ
المرأةُىيُال يُكٍُل

ُُُاستعمؿ ُابف ُىشاـ ُصيغة ُأفعؿ ُالتفضيؿ ُ(أكلى ُ) ُكىك ُيتحدث ُعف ُالفعؿُ
المكقكؼُعميوُفقاؿُ((ُ:كالضمائرُتردُاألشياءُإلىُأصكلياُُ,كالُفيُالمكقكؼُ

عميياُُ,نص ُعمىُذلؾُابفُخركؼُُ,كىك ُحسفُ,الفَُّ ُالفعؿُالمكقكؼُعميوُإذاُ
ٌ

دخموُالحذؼُحتىُبقيُعمىُحرؼُكاحػ ػػدُأكُحرفيفُكجبُالكقؼُعميػ ػػوُبياءُ

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

بإعادةُالحرؼُالذمُكافُأكلػ ػػىُمفُاجتالبُحرؼُلـُيكفُكالُيقاؿُمثموُفيُ(لـُ
يعُ)ُالفَُّ ُإعادةُالياءُتؤدمُإلىُإلغاءُالجازـُُ,بخالؼُ(لـُيكفُ)ُفإفَُّ ُالجازـُ
اقتضىُحذؼُالضمةُُ,الُحذؼُالنكفُ))ُ(َُّ)ُ ُ.

سميةُفيُتعريؼُالمكصكؿُُ((ُ:كذلؾُ
ُُُكقاؿُكىكُيتحدثُعفُالمكصكالتُاإل ٌُ

اُالحدُُ,فقاؿُأبكُعمركُبفُالحاجبُُ:المكصكؿُ
ٌُ
ٌُ
دُُ,أم
الع
ٌُ
إماُبالحدُُأكُبالسردُك ٌ
يتـُجزنُءاُإالٌُبصمةُكعائد(ُُّ)ُكمعناهُُ:أنؾُاذاُقمتُ(ُ:قاـُالذمُ)ُفالُتتـُ
ماالُ ٌُ
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فاعميةُالذمُاالُبقكلؾُُ:قاـُأبكهُأكُخرجُأخكهُُ,كنحكُذلؾُكىذاُالحسفُحسفُُ,
ٌ
يتـُاسماُإالٌُبصمةُكعائد))(ُّّ)ُ ُ.
كىكُأكلىُُمفُقكؿُالزمخشرم(ُِّ)ُُ:ماالُ ٌُ

الن ُ((ُ :نصبُعمركُ
ُُكاستعمؿ ُابف ُىشاـُىذا ُالمصطمح ُفي ُمكضع ُآخرُقائ ُ
ُبأف ُتناسب ُالجممتيف ُالمتعاطفتيف ُأكلػ ػػى ُمفُ
أرجح ُمف ُرفعو ُفتعميميـ ُذلؾ ٌ
تخالفيماُ))ُ(ُّْ)ُ ُ.

استعمؿُصيغةُأفعؿُالتفضيؿُمحالةُبػ(أؿ)(األكلىُ) ُُ((ُ:قكلوُ(الُنقصدُ)ُ
يُ
ُُك
كافُالصكابُُ,أكُاألكلى ُأفُيقكؿُُ:غيرُمقصكدةُُ,الفَُّ ُالمضارعُالمنفيُبالُ

فُذلؾُالزـُفيوُ))(ُّٓ)ُ ُ.
يككفُمستقبالُحتىُادعىُقكـُمنيـُأ ٍُ
فُ
الغالبُعميوُأ ٍُ
ٌ

الخاتمةُ ُ

ُُتكصؿُالبحثُإلىُأفُُقدُاستعمؿُابفُىشاـُعالماتُمتعددةُلترجيحُالرأمُ
الذمُيراهُصائباُأكُيتبناهُمنياُاستعمالوُصيغةُافعؿُالتفضيؿُمثؿُ(األكلىُُ،
األحسفُُ،األػرجحُ)ُُ,أكُقدُيستعمؿُاسـُالفاعؿُمثؿُ(الظاىرُُ,عاؿُ)ُعالمةُ

حُُ،يحسفُ)ُُ .
ىُ
عُالمبنيُلممفعكؿُ(ي ًُ
رج
يُ
لمترجيحُُ,كأحيانُانُيستعمؿُالفعؿُالمضار

ػياُزادتُعمىُالثم ػػانيةُ
ػُاحصيتُالمصطمحاتُالتيُذكرىاُابفُىشاـُككجدتُأنُػَّ ُ
يُ
ػ
عشر ُجذ ُانر ُلغػػكيُانُ ,كتنكع ُظيكر ُىذا ُالجذر ُفي ُعدد ُمف ُالصيغ ُيأتي ُفيُ
مقدمتيا ُكيفكقيا ُعددا ُصيغة ُأفعؿ ُالتفضيؿ ُكحاز ُعمى ُالمرتبة ُاأل ٌُكلى ُفيُ

صطالحية ُثـ ُيتبعو ُاسـ ُالفاعؿ ُ ُكمف ُُثىَُّـ ُصيغة ُالمبالغة ُكُ
َُّ
االستعماالت ُاإل

الفعؿُالمضارعُالمبنيُلممعمكـُأكُلممجيكؿُأكُالصفةُالمشبيةُأكُالمصدرُُ .
قائمةُاليكامشُُ ُ

ُ)ُينظرُلسافُالعربُُ,ابفُمنظكرُِْْٓ/كُْْٔمادةُ(ُرجحُ)ُ.
ِ)ُتاجُالعركسُمفُجكاىرُالقامكسُلمزبيدمُُُُِْ/مادةُ(رجحُ)ُُ ُُ.
ّ)ُالتعريفاتُلمجرجانيُصُّٕكينظرُتاجُالمغةُكصحاحُالعربيةُُُ .ُْٔٔ/
ْ)ُلسافُالعربُُّ ُُُْ/ػػُُُُٕمادةُ(حسفُ)ُُ .
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ٓ)ُاإلعرابُعفُقكاعدُاإلعرابُُ,ابفُىشاـُاالنصارمُصُُُٔ,كينظرُشرحُقطرُالندلُ
كب ٌؿُالصدلُصَُُٕ ُ

ُٔ)ُفكحُُالشذاُبمسألةُكذاُُ،ابفُىشاـُاالنصارمُصَُُٖ .
ٕ)ُشرحُقطرُالندلُكب ٌؿُالصدلُُ،ابفُىشاـُاالنصارمُصُُْٕ .
ٖ)ُالمسائؿُالسفريةُفيُالنحكُُ،ابفُىشاـُاالنصارمُصُُُٕٔ .
ٗ)ُلسافُالعربُُّ .ُُُُّٓ/

َُ)ُشرحُقطرُالندلُكب ٌؿُالصدلُصَُُُِّ .

ُُ ) ُالبيت ُمف ُقصيدة ُلثابت ُقطنة ُُ ,رثى ُبيا ُيزيد ُبف ُالميمب ُبف ُأبي ُصفرة ُُ ,ينظرُ
المقتضب ُُّ ,ُ ٔٔ/كالمقرب ُالبف ُعصفكر ُُ,ُ ْٕ/كشرح ُالتصريح ُعمى ُالتكضيح ُخالدُ
األزىرمُُِ,ُُُ/كىمعُاليكامعُُِ,ُُُّْٔ/كُمعجـُشكاىدُالعربيةُُُ .ُُُٖٔ/
ُِ)ُاألنعاـُُْٓ ُُ,كتماماُمفعكؿُمفُأجموُأكُمصدرُ(ُ,عمىُالذمُأحسف)ُقيرئُبالنصبُ
كالرفع ُػػُفمفُرفع ُػػُكىيُقراءةُيحيىُبفُيعمرُكابفُأبيُإسحاؽ ُ ػػُفعمىُتقديرُُ:تماماُعمىُ

الذمُىكُأحسفُُ,قاؿُالميدكمُُ:كفيوُبعد ُمفُأجؿُحذؼُالمبتدأُالعائدُعمىُالذمُُ,ينظرُ
ه

الجامعُألحكاـُالقرآفُألبيُعبدُاهللُاألنصارمُالقرطبيُُ .ُُِْ/ُٕ,
ُّ)ُتخميصُالشكاىدُابفُىشاـُاألنصارمُصَُُُُٔ .
ُْ)ُشرحُالممحةُالبدريةُصُُّٓ .

ُٓ)ُشرحُشذكرُالذىبُفيُمعرفةُكالـُالعربُصُُُّٕ ُ.
ُٔ)ُمغنيُالمبيبُعفُكتبُاألعاريبُُِ .َُُّٓ/
ُٕ)ُلسافُالعربُُُّ .ُُُْ/

ُٖ)ُشرحُقطرُالندلُكب ٌؿُالصدلُصُِٕٔ .
ُٗ)ُالمصدرُنفسوُصُِٗٔكَُِٕ .

ُ,حققوُكقدـُلوُ
َِ)ُالبيتُلمنابغةُالذبيانيُكىكُمفُمعمقتوُالمشيكرةُُ,ينظرُديكانوُصُُِٕ
ٌ
المحاميُفكزمُعطكمُُ,كسيبكيوُُُُِِٕ/كالخصائصَُُُِْٔ/كأماليُابفُالشجرمُُِ/

ُِْكُُُِْ .

ُِ)ُتخميصُالشكاىدُصُِّٔكُُّّٔ .
ِِ)ُشرحُقطرُالندلُ ُكب ٌؿُالصدلُصُُُُّّ .
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ِّ)ُشرحُالممحةُالبدريةُصُِْٕػ ػ ػُُِْٗ .
ِْ)ُالبيتُلجريرُُ,ينظرُشرحُديكافُجريرُصُُُٓٓ,تأليؼُمحمدُإسماعيؿُعبدُاهللُ
الصاكمُ,مضافاُإليوُتفسيراتُالعالـُالمغكمُأبيُجعفرُمحمدُبفُحبيبُُ,كقالوُيجيبُ

الفرزدؽُُ,كفيُشرحُالديكافُ(األقكاـُ)ُبدؿُ(األياـُ)ُُ,كينظرُسيبكيوُِِٗٗ/كالمقتضبُ
ُُُٖٓ/كالخصائصُُْ .ُّْ/
ِٓ)ُتخميصُالشكاىدُصُُُُِّ .
ِٔ)ُالقصصُُّٔ.

ِٕ)ُلسافُالعربَُُُُ .ْٗ/
ِٖ)ُالحاقٌةُُُُّ .

ِٗ)ُأكضحُالمسالؾُُِصُُُُْ .
َّ)ُتحدثُعبدُالقاىرُالجرجانيُفيُكتابوُالمقتصدُفيُشرحُااليضاحُِْْٗ/كْٓٗقائالُ

هُالشيخُأبكُعميُمفُالكجييفُأحدىماُُ:أنؾُ
ُ(إما)ُليسُبحرؼُعطؼُلماُذكر
ٌ
ٌ
ُ((ُ:كذلؾُأف ٌ

الُلمفعؿُالُيعطؼُعميوُ
بتُإماُزيداُُ,فتذكرهُقبؿُمعمكؿُالفعؿُُ,كماُيككفُمعمك
ي
تقكؿُُ:ضر ٌ
لُأنؾُال ُتقكؿُُ:ضربتُكزيداُمفُقكلؾُضربتُزيداُكعمراُُ...الكجوُالثانيُُ:ماُ
ُ,أالُتر ٌ
ُأنؾ ُتقكؿ ُُ :كا ٌما ُعم ار ُفتدخؿ ُالكاك ُعميو ُكلك ُكاف ُحرؼ ُالعطؼ ُلـ ُيدخؿ ُعميوُ
يذكر ُفي ٌ

ُ(أك)ُ
حرؼ ُعطؼ ُآخر ُكيكضحو ٌ
ُأنؾ ُال ُتقكؿ ُُ :ضربت ُزيدا ُكأك ُعم ار ُفمك ُكاف ُبمنزلة ٍ

اكُكماُيمتنعُ(أك)ُكىذاُىكُالدليؿُالقاطعُُ,كقدُاستمرُالنحكيكفُعمىُجعؿُ
المتنعُمفُالك
ٍ
كليذاُقاؿُفيُأكؿُالكتابُ
اُ)ُمفُحركؼُالعطؼُكلـُيعرؼُتحقيقوُغيرُالشيخُأبيُعميُ
(إم
ٌ
ي
ٌ

ةُُ,لعدىـُ(ُإما)ُفيُجممتياُكذلؾُسيكُ
ُحركؼُالعطؼُتسعةُكىـُيقكلكفُُ:إنياُعشر
ُ:إف
ٌ
ٌ
ٌ
ً
ظاىرُ))ُُ .
ُّ)ُشرحُقطرُالندلُكب ٌؿُالصدلُصُُُّّْ .
ِّ)ُمغنيُالمبيبُِ ُٕٖٓ/

ّّ)ُلسافُالعربَُُُُْٗ/كُِٓمادةُ(حقؽُ)ُ.
ّْ)ُاألعراؼُُُٔٗ .

ّٓ)ُمغنيُالمبيبُِ .ُُْٗ/
ّٔ)ُلسافُالعربُُُِْٔٓ/كُُِٔٔ .
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ّٕ)ُالممحةُالبدريةُصُُٕٓكينظرُمنوُصُُُِِ,كاستعمؿُالكممةُنفسياُفيُكتابوُأكضحُ
المسالؾُُِ .ُُُٔٓ/

ّٖ)ُأكضحُالمسالؾُُِ .ُُُٕ/
ّٗ)ُتطرقناُإلىُالمعنىُالمغكمُلكممةُ(رجح)ُفيُبدايةُالبحثُينظرُلسافُالعربُِْْٓ/كُ
ْْٔكتاجُالعركسُُِ ُُُُْ/
َْ)ُاألنبياءُُُْٓ .

ُْ)ُالمؤمنكفُُُِِ .
ِْ)ُشرحُقطرُالندلُكب ٌؿُالصدلُصُُِٕ .

ّْ)ُالقائؿُابفُالمعتزُُ,ينظرُسيبكيوَُُُُُٓ/كمجالسُثعمبُُُِٓ/كشرحُالمفصؿُُِ/
ُْٖكشرحُشكاىدُاأللفيةُلمعينيَُُِّ/كشرحُاألشمكنيُُِ .ُُّٗ/
ْْ)ُشرحُقطرُالندلُكب ٌؿُالصدلُصُُُِٖ .

ْٓ)المصدرُنفسوُصَُُُُٕ,كينظرُأكضحُالمسالؾُِ .َُُٔ/
ْٔ)ُشرحُشذكرُالذىبُصُٔ.
ْٕ)ُالبقرةُُُِْٗ .
ْٖ)ُالنساءُُُٔٔ .

ْٗ)ُشرحُقطرُالندلُكب ٌؿُالصدلُصَُُُّ .
َٓ)ُتخميصُالشكاىدُصُُْْٓ .
ُٓ)ُىكدُُُُٖ .
ِٓ)ُجاءُفيُكتابُالجامعُألحكاـُالقرآفُلمقرطبيُٗ(ُ((ُ :َُُٖ/إالٌُامرأتىؾُ)بالنصبُكىيُ
القراءة ُالكاضحة ُالبينة ُالمعنى ُُ ,أم ُفأسر ُبأىمؾ ُإالٌ ُامراتؾ ُُ ,ككذا ُفي ُقراءة ُابف ُمسعكدُ
(فأسرُبأىمؾُإالٌُامراتؾ)ُفيكُاستثناءُمفُاألىؿُُ,كعمىُىذاُلـُيخرجُبياُمعوُُ,كقدُقاؿُاهللُ
ُكجؿُ(كانتُمفُالغابريف)ُأمُمفُالباقيفُُ,كقرأُأبكُعمركُكابفُكثيرُ(إالٌُامراتيؾ)ُبالرفعُ
عز ٌ
ٌ
عمىُالبدؿُمفُ(أحد)ُُ,كانكرُىذهُالقراءةُجماعةُمنيـُأبكُعبيدُُ,كقاؿُُ:ال ُيصحُذلؾُإالٌُ

برفعُ(يمتفت)ُكيككفُنعتاُ))ُُ .
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ّٓ)ُشرحُقطرُالندلُكب ٌؿُالصدلُصُِٖٔكينظرصُُُمنوُُ,كاستعمؿُابفُىشاـُلفظُ
(مرجكحُ)ُفيُأكضحُالمسالؾُُِٕٓ/كَُٔكاستعمؿُ(ترجيح)ُفيُتخميصُالشكاىدُ

صَُُِّ .

ْٓ)ُلسافُالعربُُُُّْْ/كُُِّْ ُُ.
ٓٓ)ُآؿُعمرافُُُٕٗ .
ٔٓ)ُجاءُفيُكتابُالجامعُألحكاـُالقرآفُلمقرطبيُْ(ُ((ُ:ُ ُْٔ/مف)ُفيُمكضعُخفضُ
عمى ُبدؿ ُالبعض ُمف ُالكؿ ُىذا ُقكؿ ُأكثر ُالنحكييف ُُ ,كأجاز ُالكسائي ُأف ُيككف ُ(مف) ُفيُ

مكضعُرفعُبحجُُ,التقديرُُ:أفُيحجُالبيتُمفُُ,كقيؿُىيُشرطُك(استطاع)ُفيُمكضعُ
جزـُُ,كالجكابُمحذكؼُُ,أمُمفُاستطاعُاليوُسبيالُفعميوُالحجُ))ُ.
ٕٓ)ُالممحةُالبدريةُصُِٖٔكينظرُمنوُصَُُِّ .
ٖٓ)ُشرحُقطرُالندلُكب ٌؿُالصدلُصَُُُُ .
ٗٓ)ُلسافُالعربَُُُِٖٓ/
َٔ)ُالحجُُُٗ .
ُٔ)ُشرحُقطرُالندلُكب ٌؿُالصدلُصُُُِّٖ .

ِٔ)ُشرحُقطرُالندلُكب ٌؿُالصدلُصُُُِٔكينظرُصُُُْمنوُُ .
ّٔ)ُإبراىيـُُُِِ .

خي ُ)ُ
ْٔ)ُقاؿُالقرطبيُفيُكتابوُالجامعُألحكاـُالقرآفُُٗ((ُ:ُ ّٕٓ/قر
صر َّ
اءةُالعامةُ(ُبً يم ٍ
ٌ

بفتح ُالياء ُُ ,كق أر ُاألعمش ُكحمزة ُ(بً ً
مصرخي ُ) ُبكسر ُالياء ُكاألصؿ ُفييا ُ(بمصرخييف ُ)ُ
فذىبت ُالنكف ُلإلضافة ُُ ,كأدغمت ُياء ُالجماعة ُفي ُياء ُاإلضافة ُُ ,فمف ُنصب ُفألجؿُ

امُكعصامُُ,فإفُ
فُفيياُالفتحُمثؿُُ:ىك
إلضافةُإذاُسكفُماُقبمياُتعي
ألفُياءُا
ٌ
ى
ى
التضعيؼُُ,ك ٌ

تحرؾ ُما ُقبميا ُجاز ُالفتح ُكاإلسكاف ُُ ,مثؿ ُغالمي ُكغالمتي ُكمف ُكسر ُفالتقاء ُالساكنيفُ

ةُكىـُمنوُُ,كىق َّؿُمفُسمـُ
حركتُإلىُالكسرُُ,ألفُالياءُأختُالكسر
ٌ
ٌ
ةُكقاؿُالفراءُُ:قراءةُحمز ه

كجوُلياُإالُكجوُضعيؼُ))ُُ ُ.
منيـُعفُخطأُُ,كقاؿُالزٌجاجُُ:ىذهُقراءةُرديئةُكالُ
ُ
ٌ

ٓٔ)ُالمسائؿُالسفريةُفيُالنحكُصُُٕٖػػُُٖٗمسألةُ(ْْ)ُكينظرُالممحةُالبدريةُصُُّْ .
ٔٔ)ُقاؿُسيبكيوُُ((ُ:كلى ىدلُبمنز ً
ندُ))ُُُ,ينظرُالكتابُْ.ُِّْ/
لةُع ى
ٕٔ)ُشرحُقصيدةُبانتُسعادُصُُُٕٗ .
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ٖٔ)ُالنكرُُُٖٓ .
ٗٔ)ُطوُُُّٕ .

َٕ)ُالمسائؿُالسفريةُفيُالنحكُصُُُُٔ .
ُٕ)ُلسافُالعربُُُ .ُُّٓٓ/
ِٕ)ُقاؿُسيبكيوُفيُكتابوُُُُّْٓ/كُُُْٔ((ُ:كمثؿُذلؾُقكؿُكثٌيرُُ :
يماُُُُُُُُُُُُُإالُكاٌنيُلحا ًج ًزمُ ىك ىرًمي ُ
ٌ
ماُأعطىيانيُكالُسألتي
ُُُُُُ ٍ

ُُككذلؾُلكُقاؿُُ:إالٌُكانيُحاجزمُ ىك ًرًميُ))ُُ ُُ.

ُ((ُ:كنظيرُالتفسيرُاألكؿُقكؿُالشاعرُُ :
)ُقاؿُالمبردُفيُالمقتضبُِّْٔ/
ّٕ
ٌ
ٌ
يماُُُُُُُُُُُُُإالُكاٌنيُلحا ًج ًزمُ ىك ىرًميُ ُ
ٌ
ماُأعطىيانيُكالُسألتي
ُُُُ ٍ

يقكؿُُ:إالُكىذهُحاليُُ,فعمىُىذاُكضعوُسيبكيوُُ.كغيرهُينشدهُُ :
ُُُ
ٌ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُأالُكاٌنيُلحا ًج ًزمُ ىك ًرًمي ُ

فُذلؾُالتفسيرُُ,كمعناهُُ:أف ُ(ُأالُ)ُتنبيوُُ,كأرادُُ:أناُحاجزمُ
ُُُُفيذهُالركايةُخارجةُم
ٌ
كرميُمفُأفُأسأؿُُ,أكُأقبؿُ))ُُ ُُ.

ْٕ )ُالبيتُلكثيرُعزةُكىكُكثيرُبفُعبدُالرحمفُمفُقصيدةُلوُيمدحُفيياُعبدُالممؾُبفُ
مركاف ُكأخاه ُعبد ُالعزيز ُبف ُمركاف ُُ ,ينظر ُكتاب ُسيبكيو ُُّ ُْٓ/كالمقتضب ُُِ ّْٔ/كُ
شرحُبفُعقيؿَُُُُِٖ/كىمعُاليكامعُُِ .ُِْٖ/
ٕٓ)ُتخميصُالشكاىدُصُُُّْٕ .
ٕٔ)الفجرُُٕ.
ٕٕ)ُالمدثرُُُْٕ .
ٖٕ)ُالعمؽُُُُٗ .
ٕٗ)ُالعمؽُُُٔ .

َٖ)ُاإلعرابُعفُقكاعداُإلعرابُصُُْٖكُٖٓكينظرُمنوُصَُُٕكَُُُٖ .
ُٖ)ُلسافُالعربُُْ .ُِٕٓ/
ِٖ)ُاأللغازُالنحكيةُصَُُُُكينظرُمنوُصُُُُُْ .
الندلُكبؿُالصدلُصَُُُٕ .
ّٖ)ُشرحُقطرُ
ٌ
ْٖ)ُتخميصُالشكاىدُصَُُُُْ ُ.
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ٖٓ)ُترتيبُكتابُالعيفُلمخميؿُبفُأحمدُُِ .ُُِٕٖ/
ً
أماُالفعؿُ
ٖٔ)ُقاؿُسيبكيوُفيُكتابوُفيُبابُ(ُبابُع ٍمـُماُال ىك يمـ ُمفُالعربيةُ)ُُ((ُ :ُُِ/ك ٌ
نيتُلماُمضىُ,كلماُيككفُكلـُيقعُُ,كماُىكُكائفُ
يخذت
ُمفُلفظُأحداثُاألسماءُُ,كب ٍ
فأمثمةُأ ٍ
ي
لـُينقطع))ُُ .
ٕٖ)ُالممحةُالبدريةُصُُِٕٓ .
ٖٖ)ُترتيبُكتابُالعيفُُِ.ُُُِٗ/
ٖٗ)ُمغنيُالمبيبُُِ .ُُٕٓ/

َٗ)ُالقائؿُمجيكؿُينظرُشرحُالمفصؿُُٓ .ُُِٖ/
ُٗ)ُتخميصُالشكاىدُصُُٗٗكََُِ .
ِٗ)ُلسافُالعربُُُ .ُُٔٓ/
ّٗ)ُشرحُقطرُالندلُكب ٌؿُالصدلُصَُُُُْ .

ْٗ)ُفكحُالشذاُبمسألةُكذاُصَُُُٖ,كقدُتحدثُسيبكيوُفيُكتابوُعفُ(كذا)ُفيُبابُ(ُىذاُ
بابُماُجرلُمجرلُكـُفيُاالستفياـُ)ُينظرَُُُُِٕ/كُُُٕمنوُ ُ.
ٓٗ)ُشرحُقطرُالندلُكب ٌؿُالصدلُصَُُُّٔ .
ٔٗ)ُالمصدرُنفسوُصُُِّٕكُُِّٖ .
ٕٗ)ُالطالؽُُْ .

ٖٗ)ُتخميصُالشكاىدُصُّٕكُُّٖ.
ٗٗ)ُىذاُالبيتُلرجؿُمفُبنيُسميـُُ,ينظرُأماليُابفُالشجرمَُُِّٖ/كشرحُشكاىدُشركحُ
األلفيةُلمعينيُُُِْٗ/كشرحُاألشمكنيُُُُُٓ/كالدررُالمكامعُُُ .ُٕٓ/

ََُ)ُلسافُالعربُُِ .ُُْْٓ/

َُُ)ُشرحُقطرُالندلُكب ٌؿُالصدلُصُُُْٓ .
َُِ)ُالممحةُالبدريةُصُُُُِٕ .

َُّ)ُشرحُقطرُالندلُكب ٌؿُالصدلُصُُُٗٔ .
َُْ)ُلسافُالعربُُٔ .ُُُٖٕ/

َُٓ)ُأكضحُالمسالؾُُُُّْٕ/كينظرُالممحةُالبدريةُصُُُٕٕ .
َُٔ)ُتحدثُسيبكيوُعفُالمقبُكاعرابوُفيُكتابوُِ.ُٕٗ/
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َُٕ)ُشرحُقطرُالندلُكب ٌؿُالصدلُصََُُكينظرُتخميصُالشكاىدُصُُُُٖ .
َُٖ)ُلسافُالعربُُٓ .ُُُّ/

َُٗ ) ُىذه ُالجممة ُىي ُقطعة ُمف ُحديث ُمطكؿُكقد ُركل ُمالؾ ُىذه ُالقطعة ُفي ُالمكطأ ُُ,
كأصموُُ(ُ:إفُهللُمالئكةُيتعاقبكفُفيكـُمالئكةُبالميؿُكمالئكةُبالنيار)ُُ،كىذهُالمغةُالقميمةُ
ىيُالتيُيعبرُعنياُبمغةُ(اكمكنيُالبراغيثُ)ُينظرُشرحُابفُعقيؿُُِ .ُُُٔ/
َُُ)ُأخرجوُالبخارمُفيُبدءُالكحيُبرقـُُّ.

ُُُ)ُينظرُشرحُالتصريحُعمىُالتكضيحُُُ .َُُْْ/
ُُِ)ُشرحُقطرُالندلُكب ٌؿُالصدلُُُُٗٔ .

ُُّ)ُقاؿُسيبكيوُفيُبابُ(ىذاُبابُماُيككفُمضم انرُفيوُاالسـُ)ُُِ((ُ:ُّّٕ/كذلؾُلكالؾُ

ُرفعُُ,كلكُجاءُعالمةُاإلضمارُعمىُ
ُاالسـُفيوُجَّرُُ,كاذاُأ
ىظمرت
كلكالمُُ،إذاُأ
ى
ى
ي
ىظيرت ي
اُمؤمنًيفُ)ُُ,كلكنيـُجعمكهُمضمراُ
الُأنتـ ٌ
القياسُلقمتُلك ى
الُأنتُُ,كماُقاؿُسبحانوُُ(:لك ٍ
ُلكن ي
مجركرا))ُ .
ُُْ)ُسبأُُُُّ .
ُُٓ)ُاإلعرابُعفُقكاعدُاإلعرابُصٕٓكُٖٓ.
ُُٔ)ُشرحُشذكرُالذىبُصُُُِٗ .

ُُٕ)ُصدرُُبيتُمفُالبسيطُُ,كعجزهيُُ :

و
ُبعدهُى ىريـُُُُُُُ,كىكُبالُنسبةُفيُحركؼُالمعانيُصُُُُكاأليزىيةُفيُ
ُبمشيب
آذنت
ُُك ٍ
ى
عمـُالحركؼُصُّٕكُُْٕكالجنىُالدانيُفيُحركؼُالمعانيُُُّٕكىمعُاليكامعُُُ/

ُُِْٕ ُُ.

ُُٖ)ُصدرُبيتُمفُالطكيؿُُ،كعجزهيُُ :
ُالغ ً
فالتُُُ,كىكُبالُنسبةُفيُأكضحُالمسالؾُُِِٔ/كتخميصُ
ػأتُيػ يػد ى
ُُُ ىفيػ ٍػرأبُمػاُأثٍػ ى
الشكاىدُصُْٓكشرحُاألشمكنيُُُُّٓ/كشرحُالتصريحُُُِْٓ/كىمعُاليكامعُُُ ُ.ُّْٕ/
ُُٗ) ُأكضح ُالمسالؾ ُُِ ِٖ/كقد ُاستعمؿ ُلفظ ُ(كثير ُ) ُمرة ُأخرل ُفي ُأكضح ُالمسالؾُ
ُِ .َُُٕ/

َُِ)ُلسافُالعربُُُُ .ُُٔ/
حُقطرُالندلُكبؿُالصدلُُصُُُِْ .
ُُُِ)ُأكضحُالمسالؾُُُُِْ/كينظرُشر
ٌ
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ُِِ)ُالبقرةُُُِْٓ .
ُِّ)ُذكرُالقرطبيُفيُكتابوُالجامعُألحكاـُالقرآفُُّ((ُ:ُُِٔٔ/قرأُابفُكثيرُكأبكُعمركُ

الُخمٌةىُكالُشفاعةُ)ُبالنصبُمفُغيرُتنكيفُُ,ككذلؾُفيُسكرةُإبراىيـُ(ُالُ ٍبي ىعُ
(ُالُ ٍبي ىعُفيوُك ي
فيوُكالُ ًخالؿُ)ُكفيُالطكرُ(ُالُلى ٍغكُفيياُكالُتأثيـُ)ُُ...كىذهُالخمسةُاألُكجةُجائزةُفيُ
الٌُباهللُ))ُُ .
قكلؾُُ:الحكؿُكالُقكةُإ ُ
ُِْ(ُالقائؿُجنكبُأختُعمركُُ,ينظرُشرحُشكاىدُشركحُاأللفيةُلمعينيُُُُّٗٓ/كشرحُ
األشمكنيُأللفيةُابفُمالؾُُُُِٗ/كالدررُالمكامعُُُُُْٔ/كىمعُاليكامعُُُ .ُُُٕ/

ُِٓ)ُُتخميصُالشكاىدُصُُُُٖ .

رخيُ
ُُِٔ)ُقاؿُالقرطبيُفيُكتابوُالجامعُألحكاـُالقرآفُُٗ((ُ:ُّٕٓ/قر
ص َّ
اءةُالعامةُ(ُبً يم ٍ
ٌ
) ُبفتح ُالياء ُُ ,كق أر ُاألعمش ُكحمزة ُ(بً ً
مصرخي ُ) ُبكسر ُالياء ُكاألصؿ ُفييا ُ(بمصرخييف ُ)ُ
فذىبت ُالنكف ُلإلضافة ُُ ,كأدغمت ُياء ُالجماعة ُفي ُياء ُاإلضافة ُُ ,فمف ُنصب ُفألجؿُ

امُكعصامُُ,فإفُ
فُفيياُالفتحُمثؿُُ:ىك
إلضافةُإذاُسكفُماُقبمياُتعي
ألفُياءُا
ٌ
ى
ى
التضعيؼُُ,ك ٌ

تحرؾ ُما ُقبميا ُجاز ُالفتح ُكاإلسكاف ُُ ,مثؿ ُغالمي ُكغالمتي ُكمف ُكسر ُفممتقاء ُالساكنيفُ
ةُكىـُمنوُُ,كىق َّؿُمفُسمـُ
حركتُإلىُالكسرُُ,ألفُالياءُأختُالكسر
ٌ
ٌ
ةُكقاؿُالفراءُُ:قراءةُحمز ه
الكجوُلياُإالُكجوُضعيؼُ))ُُ ُ.
منيـُعفُخطأُُ,كقاؿُالزٌجاجُُ:ىذهُقراءةُرديئةُك
ُ
ٌ

ُِٕ)ُإبراىيـُُُِِ .

ُِٖ) ُالمسائؿ ُالسفرية ُفي ُالنحك ُص ُٕٖ ُ ػ ُٖٗ ُمس ػػألة ُ(ْْ) ُكينظر ُالممحػػة ُالبدريػػةُ
صُُُّْ ُُ.
ُِٗ)ُلسافُالعربُُُُٓ .َُْٖ/

َُّ)ُشرحُقطرُالندلُكب ٌؿُالصدلُصُُُّّ .
ينظرشرحُكافيةُابفُالحاجبُُّ .ُٖٖ/
ُُّ)ُُ ُ

ُُِّ)ُينظرُالمفصؿُفيُعمـُالعربيةُصُُُُِْ .
ُُّّ)ُالممحةُالبدريةُصُُّٕٓ .
ُّْ)ُشرحُقصيدةُبانتُسعادُصُُُٓ .
ُّٓ)ُالممحةُالبدريةُصُُُِٗ .
قائمةُالمصادرُكالمراجع ُ
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القرآفُالكريـ ُ
ىيةُفيُعمـُالحركؼُُ،عميُبفُمحمدُاليركمُ(تُُْٓىػ)ُُ،تحقيؽُعبدُالمعيفُ
ػػُاأليز ٌ
الممكحيُ،مطبكعاتُمجمعُالمغةُالعربيةُبدمشؽُُُُّٗ،ىػُػُُُٕٗـُ .

ػ ػػُاإلعرابُعفُقكاعدُاإلعرابُُ,ابفُىشاـُاألنصارمُُ,تحقيؽُالدكتكرُعميُفكدةُنيؿُُ,
الناشرُُ:عمادةُشؤكفُالمكتباتُػػُجامعةُالرياضُػػُالمممكةُالعربيةُالسعكديةُ,الطبعةُاألكلىُ
َُُُْ،ىػُ ػ ػُُٖٗـُُ .
ػػُاأللغازُالنحكيَّةُ,تصنيؼُجماؿُالديفُبفُىشاـُاألنصارمُُ,تحقيؽُكتعميؽُمكفؽُفكزمُ
الجبرُ,دارُالكتابُالعربيُُ,الطبعةُاألكلىُُُْٕىػُُػ ػػُُٕٗٗـُُ .
ػُاألماليُالشجريَّةُُ،ابفُالشجرمُ(ُ،ضياءُالديفُأبيُالسعاداتُىبةُاهللُبفُعميُبفُحمزةُ
العمكمُتُِْٓىػُ)ُدارُالمعرفةُلمطباعةُكالنشرُُ،بيركتُ–ُلبنافُُ(ُ،دُ.ت)ُُ .
ػُأكضحُالمسالؾُإلىُألفيةُابفُمالؾُكمعوُعدةُالسالؾُإلىُتحقيؽُأكضحُالمسالؾُُ,ابفُ
ػػ
ٌ
ىشاـُاألنصارمُُ,تأليؼُمحػػمدُمحييُالدي ػػفُعبدُالحميدُ,منشكراتُالمكتبػػةُالعصرٌيةُُ،
صػػيداُػُبيركتُُ .

ػ ػػُتاجُالعركسُمفُجكاىرُالقامكسُُ,لإلماـُمحبُالديفُأبيُالفضؿُالسيدُمحمدُمرتضىُ
الحسينيُالكاسطيُالزبيدمُُ,منشكراتُدارُمكتبةُالحياةُُ,بيركتُػػُلبنافُُُ .
ػ ػػُتخميصُالشكاىدُكتمخيصُالفكائدُُ,ابفُىشاـُاألنصارمُ(تُٕٔىػ)ُُ,تحقيؽُكتعميؽُ
الدكتكرُعباسُمصطفىُالصالحيُ,كمٌٌيةُالتربيةُُ,جامعةُبغدادُ(ساعدتُجامعةُبغدادُعمىُ
نشرُىذاُالكتابُ)ُُ,الطبعةُاألكلىُ,الناشرُالمكتبةُالعربيةُُ,بيركتَُُْٔىػُػػُُٖٔٗـُ .

ػُترتيبُكتابُالعيفُُ،الخميؿُبفُأحمدُالفراىيدمُ(تُُٕٓىػ)ُُ،تحقيؽُالدكتكرُميدمُ
المخزكميُكالدكتكرُإبراىيـُالسامرائيُُ،تصحيحُاألستاذُأسعدُالطيبُُ،الطبعةُاألكلىُُ،
ُُْْىػُ.
ػ ػػُالتعريفاتُُ,عميُبفُمحمدُالشريؼُالجرجانيُ(تُُٖٔىػُ)ُ,ضبطوُكصححوُجماعةُمفُ
العمماءُُ,دارُالكتبُالعمميةُُ,الطبعةُاالكلىُُُ,بيرُكتُػ ػػُلبنافُُُُّٖٗ .
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ػػُالجامعُألحكاـُالقرآفُألبيُعبدُاهللُمحمدُبفُأحمدُاألنصارمُالقرطبيُُ,دارُإحياءُالتراثُ
العربيُُ،بيركتُػػُلبنافُُٓٔٗـُُ .
ػ ػُالجنىُالدانيُفيُحركؼُالمعانيُالمرادمُ(ُحسفُبفُقاسـُُ،تُْٕٗىػُ)ُتحقيؽُُ،طوُ
محسفُُ،مؤسسةُدارُالكتبُلمطباعةُكالنشرُُ،بغدادُُّٗٔ،ىػُ–ُُٕٔٗـُُ .
ػػُحركؼُالمعانيُُ،أبكُالقاسـُالزجاجيُ(تَُّْىػ)ُُ،تحقيؽُالدكتكرُعميُتكفيؽُالحمدُُ،
الطبعةُاألكلىُُ،مؤسسةُالرسالةَُُُْْ،ىػُػُُْٖٗـُ .
ػػُالخصائصُُ،ابفُجنيُ(أبكُالفتحُعثمافُالمكصميُِّٗىػ)ُحققوُمحمدُعميُالنجارُُ،
دارُاليدلُلمطباعةُكالنشرُُ،الطبعةُالثانيةُُ،بيركتُُ،دُ.تُُ .
ػػُالدررُالمكامعُعمىُىمعُاليكامعُُ،لمشنقيطيُ(ُأحمدُبفُاألميفُتُُِّىػ)ُمطبعةُ
كردستافُالعمميةُُ،القاىرةُُُِّٖ،ىػُُ .
افُالنابغةُالذبيانيُُ,حققوُكقدـُلوُالمحاميُفكزمُعطكمُُ,الشركةُالمبنانيةُلمكتابُ
ػػُديك
ٌ
لمطباعةُكالنشرُكالتكزيعُُ,بيركتُػػُلبنافُُٗٔٗـُُ .
ػػُشرحُابفُعقيؿُُ،ابفُعقيؿُ(بياءُالديفُعبدُاهللُالعقيميُاليمدانيُُ،تُٕٗٔىػ)ُعمػىُألفيػةُ
ابفُمالؾُُ،تحقيؽُُ:محمدُمحييُالديفُعبدُالحميدُُ،الطبعةُالرابعةُعشرةُُ،مطبعةُالسعادةُ
ُ،مصرُُّْٖىػُ–ُُْٔٗـُُ .
ػػُشرحُاألشمكنيُُ،المسمىُ(منيجُالسالؾُعمىُألفيةُابفُمالؾُلألشمكنيُ(عميُبفُ
محمد،تََٗىػ)ُعمىُألفيةُابفُمالؾُُ،حققوُكشرحُشكاىدهُُ:محمدُ
محييُالديفُعبدُالحميدُُ،مطبعةُكمكتبةُمصطفىُالبابيُالحمبيُُ،

طُّ،مصرُُُّٔٓ،ىػُ–ُُْٔٗـُُ .
ػػُشرحُالتصريحُعمىُالتكضيحُعمىُألفيةُابفُمالؾُاألزىرمُ(خالدُبفُعبدُاهللُتَُٓٗىػ)ُُ,
تحقيؽُمحمدُباسػؿُعيػكفُالسػكدُُ،الطبعػةُالثانيػةُُ،دارُالكتػبُالعمميػةُُ،بيػركتُُِْٕ،ى ػ ُػُ

ََِٔـُ.
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ػػُشرحُديكافُجريرُُ,تأليؼُمحمدُإسماعيؿُعبدُاهللُالصاكمُُ,مضافاُإليوُتفسيراتُالعالـُ
المغكم ُمحمد ُبف ُحبيب ُُ ,مكتبة ُمحمد ُحسيف ُالنكرم ُُ ,دمشؽ ُ ػ ُسكريا ُُ ,الشركة ُالمبنانيةُ
لمكتابُُ,بيركتُػػُلبنافُُ,مكتبةُدارُالثقافةُالعربيةُُ .
ػ ػ ُشرح ُشذكر ُالذىب ُفي ُمعرفة ُكالـ ُالعرب ُُ ,لإلماـ ُجماؿ ُالديف ُأبي ُمحمد ُعبد ُاهلل ُبفُ
يكسؼُالمعركؼُبابفُىشاـُالنحكمُ(تُُٕٔ ُىػ)ُُ,طبعةُجديدةُمصححةُكمنقحةُُ,اعتنىُ
بيا ُمحمد ُأبك ُفضؿ ُعاشكر ُُ ,دار ُاحياء ُالتراث ُالعربي ُلمطباعة ُكالنشر ُكالتكزيعُ ,الطبعةُ
االكلىُُ,بيركتُػػُلبنافُُُِِْػ ػػََُُُِـُُ .
ػ ػػُشرحُقصيدةُبانتُسعادُُ,جماؿُالديفُبفُىشاـُاالنصارمُ(تُُٕٔىػُ)ُُ,دراسةُالدكتكرُ
عبدُاهللُعبدُالقادرُالطكيؿُُ,الناشرُالمكتبةُاالسالميةُ,الطبعةُاالكلىُُ,مصرََُُُُِ .
ُكبؿ ُالصدل ُُ ,تصنيؼ ُابف ُىشاـ ُاالنصارم ُ(ت ُُٕٔىػ ُ) ُُ ,الطبعةُ
ػ ػ ُشرح ُقطر ُالندل ٌ
الرابعةُُ,دارُالكتبُالعمميةُُُ,بيركتُػػُلبنافََُِْـُُ .
ػ)ُُ،تحقيؽُأحمدُالسيدُأحمدُ
ػػُشرحُكافيةُابفُالحاجبُُ،رضيُالديفُاالستراباذمُ(تُٖٔٔى
ٌ
ُ،القاىرةُُ،المكتبةُالتكفيقيةُ(ُ،د.ت)ُُ .

ػ ػػُشرحُالممحةُالبدريةُفيُعمـُالمغةُالعربيةُالبفُىشاـُاالنصارمُُ,االستاذُالدكتكرُىادمُ
ػُعمافُُُ .
نيرُُ,دارُاليازكرمُلمنشرُكالتكزيعُُ,االردفُ ػ ٌ

ػػػُشػػرحُالمفصػػؿُابػػفُيعػػيشُ(مكفػػؽُالػػديفُيعػػيشُبػػفُعمػػيُبػػفُيعػػيشُالحمبػػيُُ،تّْٔى ػػ)ُ
عنيتُبطبعوُإدارةُالمطبعةُالمنيريةُُ،دُ.تُُ .

ػ ػػُُالص حاحُتاجُالمغةُكصحاحُالعربيةُُ,تأليؼُاسماعيؿُبفُحمادُالجكىرمُُ,تحقيؽُأحمدُ
عبدُالغفكرُعطاُُ,دارُالعمـُلممالييفُُ,الطبعةُاالكلىُُُّٕٔ،ىػُ ػػُُٔٓٗـُُ .
ػ ػػُصػػحيحُالبخػػارمُُ،أبػػكُعبػػدُاهللُمحمػػدُبػػفُإسػػماعيؿُالبخػػارمُ(تُِٔٓىػػ)ُُ،تحقيػػؽُمحمػػدُ
أحمدُعيسىُُ،الطبعةُاألكلىُُ،مكتبةُالرحابُُ،القاىرةُُِْٖ،ىػُػََُِٕـ.
ػػُفكحُالشذاُبمسألةُكذاُُ,ابفُىشاـُاالنصارمُُ,تحقيؽُأحمدُمطمكبُمدرسُفيُقسـُالمغةُ
العربيةُُ,بغدادُُُّٔٗـُ .
ػػُالكتابُُ،سيبكيوُ(ُ،أبكُبشرُعمرُبفُعثمافُبفُقنبر)ُتحقيؽُكشرحُعبدُالسالـُىاركفُُ ،
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ػ ػػُلسافُالعربُُ,لإلماـُالعالمةُأبيُالفضؿُجماؿُالديفُمحمدُبفُمكرـُابفُمنظكرُاالفريقيُ
المصرمُُ,دارُصادرُبيركتُُ .
ػ ػػُمجػػالسُثعمػػبُُ،ثعمػػبُ(أبػػكُالعبػػاسُأحمػػدُبػػفُيحيػػىُُ،تُُِٗى ػػ)ُشػػرحُكتحقيػػؽُُ:عبػػدُ
السالـُىاركفُُ،دارُالمعارؼُُ،الطبعةُالثانيةُُ،القاىرةُُُْٗٔ،ـُُ .
ػ ػ ػ ُالمسائؿ ُالسفرية ُفي ُالنحك( ُأبحاث ُنحكية ُفي ُمكاضيع ُمف ُالقرآف ُالكريـ ُ) ُُ ,ابف ُىشاـُ

األنصارمُُ,تحقيؽُالدكتكرُعميُحسيفُالبكابُ ُ,يُك ٌُميةُالمغةُالعرٌُبيةُُ,الرياضُُ .

ػ ػػُمغنيُالمبيبُعفُكتبُاألعاريبُُ,جماؿُالديفُبفُىشاـُاألنصارمُ(تُُٕٔىػُ)ُ,حققوُ
كعمَّؽُعميوُالدكتكرُمازفُالمبارؾُكمحمدُعميُحمدُاهللُُ,الطبعةُاأل ٌُكلىُُ,مؤسسةُالصادؽُ
ُ
لمطباعةُكالنشرُُُّٕٖ,ىػ ُ

ػػُالمفصؿُفيُعمـُالعربيةُُ,ألبيُالقاسـُمحمكدُبفُعمرُالزمخشرمُ(تّٖٓقُ)ُُ,الطبعةُ

الثانيةُُ,دارُالجيؿُُ,بيركتُػُلبنافُُ .
ػ ػػُالمقتصػػدُفػػيُشػػرحُاإليضػػاحُ(ُعبػػدُالقػػاىرُالجرجػػانيُتُْْٕى ػػ)ُتحقيػػؽُدُ.كػػاظـُبحػػرُ
المرجػػافُُ،دارُالرشػػيدُلمنشػػرُُ،سمسػػمةُكتػػبُالتػراثُ(ُُٓ)ُُ،بغػػدادُُ،
ُِٖٗـُُ .

ػ ػػُالمقتضػػبُالمبػػردُ(أبػػكُالعبػػاسُمحمػػدُبػػفُيزيػػدُتُِٖٓىػ ػ)ُتحقي ػػؽُُ:محمػػدُعبػػدُالخػػالؽُ
عظيمةُ،القاىرةُُُّٖٔىػُ ُ
ػ ػػُالمقػربُُ،ابػفُعصػفكرُ(ُعمػيُبػفُمػؤمفُتُٗٔٔىػػ)ُتحقيػؽُُ،أحمػدُعبػدُالسػتارُالجػكارمُ
كعبدُاهللُالجبكرمُُ،مطبعةُالعانيُُ،الطبعةُاألكلىُُ،بغدادُُُُٕٗ،ـُ

ُ ُ.

ػ ػػُىمػػعُاليكامػػعُفػػيُشػػرحُجمػػعُالجكامػػعُُ،جػػالؿُالػػديفُالسػػيكطيُ(تُُُٗىػػ)ُ،تحقيػػؽُأحمػػدُ
شمسُالديفُُ،الطبعةُالثانيةُُ،دارُالكتبُالعمميةُُ،بيركتُػُلبنافََُُِٔ،ـ.
ُ
ُ
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