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  :المقدمة
  وبعد ، والصالةُ والسالم على أشرف المرسلين، الحمد ِهللا رب العالمين

 القاموسِ المحيط ف صاحباالعتراض(يعر :(»الطريـقَ إذا  ، أنَّه المنع واألصُل فيه أن
هالسابلةَ من سلوك منع هأو غير فيه بناء ء في اللسان فـي مـادة   وجا »اعترض) ضـرع :(

وعلى المفهوم اللغوي نشأ المفهوم االصـطالحي  . »اعترض الشيء دون الشيء حاَل دونه«
اختالفٌ يجري بين نَحويينِ أو أكثَر في مسألة نحوية يكثر فيهـا  : لالعتراض في النحو وهو

  .الخالفُ
بين النُّحاة االعتراض وقد شاع ،نأشهرِ م نفـي كتابـه     فَم فيه أبو علي الفارسـي كتب

مما حدا بـابن  ) معاني القرآن وإعرابه(الذي اعترض فيه على الزجاج في كتابه ) اإلغفال(
ويعد كتـاب  ، في الرد على هذا االعتراضات) الهاذور(خالويه أن ينتصر للزجاج في كتابه 

  .مضيئةً في هذا الجانب البن األنباري عالمةً) اإلنصاف في مسائل الخالف(
                                                           

  ذ المساعد بقسم اللغة العربية وآدابها بكلية التربية األساسية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ـ الكويتاألستا  )•(

  

اعتراضات البغدادي النحویة في كتابھ 
  )خزانة األدب(

  )المقاصد النحویة(على العیني في كتابھ 
  

  (*)ھزاع سعد المرشد. د
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على العيني في كثيرٍ من ) خزانة األدب(ومن هؤالء النحاة البغدادي فقد اعترض في كتابه 

 هوتشـعبِها اختـرتُ   )المقاصد النحوية(مسائِل النحوِ احتواها كتاب هذه االعتراضات ؛ ولكثرة
  :بعضها موضوعاً لبحثي

أهمها َأن موضع االعتراضِ ال يكون في موضع  من، وقد واجهتني صعوباتٌ في البحث
الشاهد ،عليه النحويون لم يتكلّم في موضعٍ آخر بل يكون ،فمثالً الشاهد:  

  ال تجزعــي إن مــنفس أهلكتُــه  
  

ــاجزعي وإذا   ــك ف ــد ذل ــتُ فعن   هلك
   به النحاةُ في بابِ االشتغاِل على َأن استشهد)في رواية الرفعِ فاعٌل) منفس  لفعٍل محذوف

هالفعُل المذكور بعد هرفي موطنِ الشاهد، يفس لم يكن البغدادي اعتراض أن وإنَّما فـي  ، غير
 العيني بالبيت ألن نظره ، )وإذا(مكان ) فإذا(رواية استشهد نلم يلتفتْ إليه م وهذا االعتراض

  .كان موجهاً إلى موضع الشاهد فيه
نجمتْ صعوبةٌ أخرى وعلى هذه الصعوبة ، البغدادي لم تشتهر أكثَر اعتراضات وهي َأن

ي قليٍل من المصادرِ والمراجعِ، في الكتبِ النحويةها إالَّ فلم أجد هذه االعتراضات فبعض.  
أربعة في مسالك االعتراضات هي، وقد نظمتُ هذه:  

  .االختالف في التوجيه النحوي :المسلك األول
  .القصور في فهم المعنى :لثانيالمسلك ا

  .صحة الرواية :المسلك الثالث
  .الخطأ في العزو :المسلك الثالث

  ومن اهللا العون والسداد
  :االختالف في التوجیھ النحوي: المسلك األول

واضح أثر في المسألة الواحد التوجيه النحوي دلتعد ،   النحـوي وأرجـع  ، فـي الخـالف
واخـتالفُ  ، تعدد الروايـات فـي البيـت الواحـد    : منها، أسبابٍ كثيرةالباحثون نشوءه إلى 

على كثيرٍ من الشـواهد ، الروايات النحوية في توجيهاته العيني البغدادي وهـذه  ، وقد تعقَّب
  :بعض منها

  :في قوِل الشاعرِ) َألوجُل(أعرب العيني ـ  ١
ــي  ــا أدري وإنِّ ــرك م مــُللَع جَألو  

  
ــى َأ   ــةُ َأولُ عل و المنيــد ــا تع   )١(ين

ولم يرتضِ البغدادي هذا  )١(»من وجَِل يوجُل، خافأل: أي، َألوجُل«: قاَل، فعالً مضارعاً  
) وجِـلٌ (بمعنـى  ) ألوجُل(أي َأن ، ) ٢(خائفٌ: ومعناه، اسماً ال فعالً) َألوجُل(اِإلعراب معرباً 

                                                           
  .٦٠٠، ٢/٧٤، وأمالي ابن الشجري ١١٢٦لمعن بن أوس المزني في شرح الحماسة للمرزوقي ص   ) ١(
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الذين نصوا على َأن  )٣(وهو مذهب أكثرِ النحويين، ى الوصفيةخرج من وزنِ اسم التفضيِل إل
  :)٤(يقع على وجهين) َأفَعَل(

ويشـترطُ أن  ، وأكبر من عبـد اهللاِ ، هذا َأفضُل من زيد: نحو، أن يكون للتفضيِل: أحدهما
  .األصغر واألكبر: نحو، أو األلف والالمِ، كما مثَِّل) من(تأتي معه 
﴿وهو الَّذي يبدُأ الْخَلْقَ ثُم : كقوله تعالى، أن يخرج من باب التفضيل إلى الوصفية: رواآلخ

﴾هلَيع نوَأه وهو هيدع٥(ي( انوليست « :قال أبو حي)أفعَل تفضيٍل؛ ألنه ال تفاوتَ عند ) أهون
 »هين: عباسٍ والربيع بن خيثم أنَّه بمعنى فلذلك تأوله ابن، واإلعادة اإلبداء: اِهللا في النشأتينِ

: بمعنـى ) أوجـلُ (وكالبيت السابق فقد جـاء  ، كبير: بمعنى، اهللا أكبر: وكقولنا في اآلذانِ )٦(
  .وجٌِل

يجوز أن يكون وصفاً كمـا  ) َأوجُل(فـ، وأرى أن ما قاله العيني والبغدادي جائزانِ عندي
ويجوز أن يكون فعالً مضارعاً مبدوءاً بهمزة المتكلم؛ ألن المعنى ال ، ب النُّحاةذهب إليه أغل

يأباه ،يقوُل السيوطي :».. .   هل هي فعـٌل أو اسـم فَ في الكلمةإنَّه في بعضِ األماكنِ اختُل
  :تفضيٍل كقوله

ــُل جــي َألو ــا أدري وإنِّ ــرك م   لعم
  

ــة َأولُ    و المنيــد ــا تع ــى أين   )٧(»عل
ومن المعاصـرين الشـيخُ   ، ) ٨(وأعربها الفيومي أحد شراحِ شذورِ الذهب فعالً مضارعاً  
  .)٩(الجليُل محمد محيي الدين عبد الحميد في أحد قوليه

  :في قول عبيد اللِّه بن قيس الرقيات) قَضى(ذهب العيني إلى أن الفعَل ـ  ٢
ــينيكـــي  ــةُ  ِلتَقْضـ ــارقيـ   مـ

  
ــ   ــتلَسِوعـ ــر مخـ   )١٠(دتْني غيـ

  

                                                                                                                                                                     
  .لقة، والالم هي الم التوكيد المزح٣/٤٤٠المقاصد النحوية للعيني   ) ١(
  .٨/٢٩٠خزانة األدب للبغدادي   ) ٢(
  . ٨٧٦الكامل للمبرد ص   ) ٣(
  . ٢٤٦ – ٣/٢٤٥المقتضب للمبرد   ) ٤(
  ).٢٧(سورة الروم آية   ) ٥(
  .٧/١٦٩البحر المحيط   ) ٦(
  .٤/٤٧٩األشباه والنظائر للسيوطي   ) ٧(
  .٧٥شرح شواهد شذور الذهب للفيومي ص   ) ٨(
  .٣٠، وشرح قطر الندى البن هشام ص١٠٣ن هشام صحاشية شرح شذور الذهب الب  ) ٩(
  .١/١٨٤، وهمع الهوامع للسيوطي ١٦٠ديوانه ص  ) ١٠(



١٨٨  

  ھزاع سعد المرشد. د    

Α  

u 
: بمعنـى ، سواء أكانتَ موصـولةً ) ما: (واآلخر، ياء المتكلِّم: أحدهما، متعد إلى مفعولينِ

اهها: بمعنى، أم مصدريةً، الذي وعدتني إي١(وعد( . محتاج بَأنَّه على قوِله البغدادي واعترض
  .)٢(وهو غير مقيسٍ، وال سبيَل إليه إال بتضمينٍ ،متعدياً إلى مفعولينِ) قَضى(إلى َأن يثبتَ 

ويحسن قبَل ، إلى مفعولينِ) قَضى(وجه االعتراض بين العالمينِ إذاً هو هل يتعدى الفعل 
  :)٣(وهي) قَضى(الفصِل بين االعتراضين اإللمام بمعاني 

  
 .)٤(لَه كُن فَيكُون﴾ ﴿ وِإذَا قَضى َأمراً فَِإنَّما يقُوُل  : كقوله تعالى، كَتَب  -أ 
 .)٥(﴿فَِإذَا قَضيتُم منَاسكَكُم ﴾  : نحو قوِله تعالى، َأدى   -ب 
 .)٦(﴿فَمنْهم من قَضى نَحبه﴾  : ومثالُه قولُه تعالى، َأتَم  - ج 
 .)٧(﴿وقَضينَا ِإلَيه ذَِلك الَْأمر﴾  وفي التنزيل ، عهِد  -د 
 .)٨(ا لَما يقْضِ ما َأمره﴾﴿كَلَّ  : كقوله تعالى، فَعَل  - ه 
 .)٩(﴿وقُضي بينَهم بِالْحقِّ﴾  : نحو قوله تعالى، فَصَل  -و 
 .)١٠(﴿ قُضي الَْأمر الَّذي فيه تَستَفْتيانِ﴾  : قاَل سبحانه، وجب  - ز 
 . )١١(﴿فَقَضاهن سبع سماوات﴾:كقوله تعالى، خَلَقَ وصير  - ح 

  
وتعرب مفعوالً ثانياً إذا كان ) خَلَقَ(بمعنى ) قَضى(تعرب حاالً إذا كان الفعُل  هنا) سبع(فـ
 .)١٢( )صير(بمعنى 

                                                           
  .٤/٣٨٠المقاصد النحوية للعيني    )١(
  .٨/٤٩٠خزانة األدب للبغدادي    )٢(
  . ١٣٧ – ٢/١٣٦الوجوه والنظائر للدامغاني    )٣(
  .١١٧سورة البقرة آية    )٤(
  .٢٠٠سورة البقرة آية    )٥(
  .٢٣سورة األحزاب آية    )٦(
  .٦٦سورة الحجر آية    )٧(
  .٢٣سورة عبس آية    )٨(
  .٧٥سورة الزمر آية   ) ٩(
  .٤١سورة يوسف آية   ) ١٠(
  .١٢سورة فصلت آية   ) ١١(
  .٧/٤٨٨البحر المحيط ألبي حيان   ) ١٢(
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إالَّ إذا جاء بمعنـى  ، بمعانيه السابقة جاء متعدياً إلى مفعوٍل واحد) قضى(وضح أن الفعَل 
)رصي (ِى إلى مفعولينن ، فإنَّه يتعدنضم وإذا أردنا أن)َىقمعنـى    ) ض في البيـت السـابق
)ريص (ولم يكن مفهوماً، اختلَّ المعنى ، أن والصحيح)ىقَض ( إلى واحد فعٌل متعد في البيت

ى: ومعناه، كما قال البغداديتَقُوُل، َأد :والدين يتُ الحجأديتهما: أي، قَض ، فـي  ) ما(وتكون
أكانت موصولةً أم مصدري سواء ِلتَقْضيني(في ) الياء(ةً بدَل اشتماٍل من البيت.(  

  :في قول كثيرِ عزةَ) ال ُأقيلُها(اختلفَ العيني والبغدادي في جملة ـ  ٣
   نـىإلـى م الراقصـات لَفْتُ وربح  

  
ــا    ــها وذميلُه نَص ــبالد ــوُل ال   )١(يغ

  لئن عاد لي عبـد العـــزيزِ بمثلها  
  

   ُأقيلُهـــا الوأمكننـــي منهـــا إذن  
  أولُهما إلى أنَّها جملةُ جوابِ الشرط في موضع جزمِ علـى  ) ال ُأقيلُها(وقوله «: قال، ذهب

لَتْ ، جوابِ الشرطموع)إن (اللفظ في الموضع دون«)٢( ،بالغرابة فَ الثاني قولَهصوا ، وناص
  .)٣(ناصا على أنَّها جملةُ جوابِ القسمِ
وقبَل الولوج في ترجيح أحد  الشرطُ والقسم النحاةَ قالوا إنَّه إذا اجتمع إلى أن الرأيينِ أشير

، في جملة اكتُفي بجوابِ السابق منهما عن جوابِ اآلخرِ ما لم يتقدم عليهما ما يحتاج إلى خبرٍ
  :يقوُل ابن مالك في ألفيته، )٤(فإنَّه يرجح الشرطُ على القسمِ

  شـرط وقَسـم   واحذفْ لدى اجتمـاعٍ 
  

      ملْتَـزتَ فهـو ممـا َأخَّـر ٥(جواب(  
  السابق فمثاُل الشرط :هواِهللا ُأكرم زيد يقُم إن.  

معه: ومثاُل القسمِ السابق نَألقوم زيد يقُم إن واللَّه.  
البغدادي رأي حالنُّحاةُ يرج إليه جملةَ ، وما ذهب ا) ال ُأقيلُها(فإن لقسمِ المذكورِ في جواب

لئن (والالم في ) لئن عاد(الذي أتى قبَل الشرط ) حلفتُ برب الراقصات(البيت الذي قبلَه وهو 
مٍ قبلَها ) عادعلى قَس بعدها مبني لإليذانِ بأن الجواب الشرط الداخلة على أداة التوطئة هي الم

٦(ال على الشرط( ،لقا َل ولو كانت جملةَ الشرط)١(بالجزمِ) ال ُأقلْها(   المنفـي المضـارع ؛ ألن
  .يجزم شرطاً وجواباً غير محتاجٍ إلى الفاء) لم(و) ال(بـ

                                                           
: تقطـع، والـنص والـذميل   : وتغول ٢/٨٥٢، وشرح الرضي لكافية ابن الحاجب ٣/١٥، والكتاب لسيبويه ٣٠٥ديوانه ص  ) ١(

  .ضربان من العدو
  .٤/٣٨٣المقاصد النحوية للعيني   ) ٢(
  .٨/٤٧٥خزانة األدب للبغدادي   ) ٣(
  .٣٩٨ – ٤/٣٩٧، والتصريح بمضمون التوضيح لخالد األزهري ٦/١٧٢المقاصد الشافية للشاطبي   ) ٤(
  .٢/٣٨١شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك   ) ٥(
  .١/٢٣٥البن هشام  مغني اللبيب  ) ٦(
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بـالتعليق  ) تَعلَّـم (و) هـب (وهو ، تختص األفعاُل القلبيةُ سوى ما لم يتصرفْ منهاـ   ٤

كمجيء مالـه صـدر   ، نعٍ من غيرهاأن التعليقَ إبطاُل عملها لما )٢(والفرقُ بينهما، واإللغاء
والمعلِّـقُ  ، الكالمِ بعده فيبطلُه لفظاً ال محلا؛ ألن ماله صدر الكالمِ ال يعمُل ما قبلَه فيما بعده

  :الذي له صدر الكالمِ ستُةُ أشياء
  .)٣(﴿لَقَد علمتَ ما هُؤالء ينْطقُون﴾: كقوله تعالى، النافيةُ) ما: (أحدها

  .)٤(﴿وتَظُنُّون ِإن لَبِثْتُم ِإلَّا قَليالً﴾: نحو قوِله تعالى، النافيةُ) إن: (انيالث
  .حسبتُ ال زيد عندك وال عمرو: نحو، النافيةُ) ال: (الثالث
ـ   : نحو قوِله تعالى، القسم) الم: (الرابع م ةرـي الْـآخف ا لَهم اهنِ اشْتَروا لَمملع لَقَدو﴿ ن

﴾٥(خَالق(.  
  .)٦(﴿وِإن َأدرِي َأقَرِيب َأم بعيد ما تُوعدون﴾: كقوله تعالى، أداةُ االستفهام: الخامس
  .علمتُ لزيد قائم: نحو، االبتداء) الم: (السادس

، وأما اإللغاء فهو إبطاُل عمِل العامِل وعود المبتدأ والخبرِ إلى حالهما األوِل مـن الرفـعِ  
زيد : نحو، أو تأخّر عنهما، زيد ظننتُ منطلقٌ: نحو، يجوز إذا توسطَ العامُل بين المعمولينف

  .ومع التأخَّرِ اإللغاء أرجح، ولكن مع التوسط اإلعماُل أرجح، منطلقٌ ظننتُ
زِ اإللغاءجالعامُل لم ي ممِ نحو ، وإذا تقدمع التقد اإللغاء ما يوهم درقول الشاعرِفإن و:  

  كذاك ُأدبتُ حتَّى صـار مـن خُلُقـي   
  

  )٧(وجـدتُ مـالك الشـيمة األدب   إنِّي   
ثُم حذفَتْ ، لمالك الشيمة األدب: تقديره، االبتداء) الم(علِّقَ بـ) وجدتُ(قُدر فيه أن الفعل   

  .وبقي التعليقُ على حاِله) الالم(
أما الكوفيون فجوزوا اإللغاء وال يحتاجون إلى تأويٍل ، مذهب البصريينوهذا التقدير هو 

  .)٨(مع أن اإلعماَل في مذهبهم أرجح، وتقديرٍ

                                                                                                                                                                     
  .٩/٢٢، وشرح المفصل البن يعيش ٣٩٨ – ١/٣٩٧سر صناعة اإلعراب البن جني    )١(
، والتصريح بمضـمون التوضـيح لخالـد األزهـري     ٢/٤٦٤، والمقاصد الشافية للشاطبي ٢/٨٨شرح التسهيل البن مالك    )٢(

١٨٦ – ٢/١٧٥.  
  .٦٥سورة األنبياء آية    )٣(
  .٥٢سورة اإلسراء آية    )٤(
  .١٠٢سورة البقرة آية    )٥(
  .١٠٩سورة األنبياء آية    )٦(
  .١/٣٢١، وشرح جمل الزجاجي البن عصفور ١/١١٧لبعض الفزاريين في المقرب البن عصفور    )٧(
  .٣/١٤٩١، وتمهيد القواعد البن ناظر الجيش ٦/٥٧التذييل والتكميل ألبي حيان  )٨(
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في تخريجِ هذا البيت وقاَل العيني :» رةَ فيه) وجدتُ(عمل  ُألغيأنَّهمقد لكونِ المِ االبتداء ،
األدب: والتقدير الشيمة الك١(ِلم(«      اإللغـاء بـين بجهـِل التفرقـة يصفُه ا جعَل البغداديمم
قْ بينهما«: فقال، والتعليقلم يفر العيني وكأن ،لكونِ الم االبتـداء  ) وجدتُ(عمل  ُألغي: لقوِله
  .)٢(»عن العمِل لفظاً لكونِ المِ االبتداء مقدرةً) وجدتُ( علِّقَوالصواب ، مقدرةً

، إما من العيني نفسه أو من النُساخ، في قول العيني قد كُتب سهواً) ُألغي(فظَ وأرى أن الل
بالبيت هوآيةُ ذلك َأنَّه قال في آخر استشهاد :» ن ذلك بأنع وأجيباإللغاء  رةههنا بالالم المقد

فـي  ) اإللغاء(رشِّح أن المقصود بـت) التعليق(فكلمةُ  )٣(»التعليقُفلما حذفَتْ بقي ، كما ذكرناه
  .ولكنَّها كُتبتْ سهواً على ما ذُكر) التعليق(النص هو 

فمـذهب  ، وإلغاِئهـا عنـد تخفيفهـا   ) كأن(اختلفَ البصريون والكوفيون في إعماِل ـ   ٥
وتخفّـفُ فيبطُـُل   «: قاَل الزمخشري في المفصل، )٤(الكوفيين َأنَّها تُلغى إذا خُفِّفتْ وال تعمُل

وتعمُل في ضمير ، يبطُل ظاهراً: على معنى) يبطُل عملُها(وحمَل ابن يعيشُ قوله ، )٥(»عملُها
فخصه بعضهم بضميرِ الشأنِ مقدراً فيهـا  ، ومذهب البصريين جواز إعماِلها )٦(ضمير الشأن

وإلـى  ، )٨(سـيبويه  وهو ظاهر كالمِ، )٧(وأجاز بعضهم عملَها في المظهرِ، كمذهب الكوفيين
فتعمُل في اسـم كاسـم   ) كأن(تُخَفَّفُ «: مذهبِ سيبويه ذهب ابن مالك في شرح التسهيل قال

)٩(»)...أن( تُخفّفُ «: وقــاَل المرادي)(فال تُلْغَى فهي مثُل ) كأنأن (ها  . ..المفتوحةواسـم
  .)١٠(»)َأن(في الغالبِ منوي كاسمِ 

  :عند تخفيفها قوُل الشاعرِ) كَأن(الف في ومن شواهد الخ
  وصــــدرٍ مشــــرق النَّحــــرِ

  
ــانِ    ــدياه حقَّــ ــأن ثــ   )١١(كــ

  
                                                           

  . ٢/٤١١المقاصد النحوية للعيني    )١(
  .٩/١٤٠خزانة األدب للبغدادي    )٢(
  .٢/٤١١المقاصد النحوية للعيني    )٣(
  .١٨٨ – ٢/١٨٧، وهمع الهوامع للسيوطي ٣/١٢٧٨ارتشاف الضرب ألبي حيان    )٤(
  .٣٠١المفصل للزمخشري ص   )٥(
  .٨/٨٢شرح المفصل البن يعيش    )٦(
  .٣/١٢٧٨ارتشاف الضرب ألبي حيان    )٧(
  .١٣٥ – ٢/١٣٤الكتاب لسيبويه    )٨(
  .٢/٤٥شرح التسهيل البن مالك    )٩(
  .١/٥٤١توضيح المقاصد للمرادي  )١٠(
مكـان  ) ووجـه (، وفي بعـض الروايـات   ١/٢٤٦، واألصول في النحو البن السراج ٢/١٣٥بال نسبة في الكتاب لسيبويه  )١١(

  .وهو وعاء ينحتُ من الخشب أو العاج) الحق(مثنّى : والحقَّان) وصدرٍ(
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 على تخفيف فيه العيني استشهد)كَأن (هاعمل وإلغاء)١( إليه الكوفيون كما ذهب ، واعترض

وإلغاء ) كأن(يه على تخفيف االستشهاد ف: والعجب من العيني في قوِله«: عليه البغدادي بقوله
، واسمها ضـمير شـأنٍ محـذوف   ، عاملةٌ ال ملغاةٌـ   أي البغدادي –فهي عنده ، )٢(»عملها

  .)٣( )كَأن(في محلِّ رفعِ خبرِ ) ثدياه حقّان(وجملةَ ، خبره) حقّان(و، مبتدا) ثدياه(و
هفي استشهاد على العيني عمـل   فهو ، وأرى أنَّه ال نكران في إلغـاء لخطا الكوفيين تِّبِعم

)كأن (عاملـةً فـي    ، عند التخفيف إعماِلها لفظاً ذلك أنَّها تكـون عندهم عدم باإللغاء والمراد
  .)٤(ضميرِ شأنٍ مقدرٍ
  :القصوُر في فھم المعنى: المسلُك الثاني

في الدرس النحوي ملموس واضح، للمعنى أثر هذا األثر ويظهر    النُّحـاة اً فـي صـياغة
ويقصـد بـالمعنى   ، وفي جدِلهم في اختالف أوجه اإلعرابِ في اللفظ الواحـد ، أصوَل النحو

النحوي :أو اإلضافة باإلسناد عليـه   ، المعنى الذي ينشُأ من تركيبِ األلفاظ وهو ما اصـطُلح
  .)٥(بالمعنى الوظيفي

البغدادي على العيني أنَّه قَصر في فهم المعنى مما وكان من مسالك االعتراضِ التي َأخذها 
  :وهذه بعض األمثلة على ذلك، نشَأ عنه خطٌأ في إعراب لفظ أو تركيبٍ

١-  العيني في قول األعشى) ما(أعرب:  
هــار ــا عفــ   بانَــــتْ لتحزنَنَــ

  
ــا    ــا جارت ــاي ــاره  م ــت ج   )٦(أن

  :)٧(أعرابينِ  
ما (واستشهد بأنَّها نافيةٌ برواية الديوانِ ، خبره) جارةٌ(و، مبتداٌ) أنت(و، أنَّها نافيةٌ: أولهما
هجار كنت.(  
، تمييـز ) جارةً(و، خبره) أنت(و، أنَّها استفهاميةٌ في موضعِ الرفعِ على االبتداء: وثانيهما
  .عظُمت من جارة: والمعنى

                                                           
  .٢/٣٠٦د النحوية للعيني المقاص   )١(
  .١٠/٤٠٠خزانة األدب للبغدادي    )٢(
  .٢/١٧٨، وأمالي ابن الشجري ٢٨٦انظر أيضاً تحصيل عين الذهب للشنتمري ص   )٣(
  . ٥٧٥الجني الداني للمرادي ص    )٤(
  .١٢ – ١١نظرية المعنى في الدراسات النحوية للدكتور كريم الخالدي ص   )٥(
، والمقاصد الشـافية للشـاطبي   ٣/٣٢، وبرواية النحاة في شرح التسهيل البن مالك )ما كنت جاره( رواية ١٥٣ديوانه ص    )٦(

٥٤٥، ٣/٤٧٤.  
  .٣/٦٤٠المقاصد النحوية    )٧(
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 كون المعنى ليس على النفيمعلّ، نافيةً) ما(ولم يرتضِ البغدادي وإنَّما هـو علـى   ، الً أن
 نصب ١(على التمييزِ إنَّما هو من االستفهامِ التعجبي) جارةً(التعجب كاإلعرابِ الثاني؛ ألن(.  

ألن ، بل على االستهامِ التعجبي كما قاَل البغدادي، وأرجح أن معنى البيت ليس على النفي
وهو ما ، )٢(﴾القارعةُ ما القارعةُ﴿: يم والتعظيم كما في قوله تعالىفي الشاهد تفيد التفخ) ما(

من النُّحاة إليه كثير (و، مبتـداٌ ) ما(«: كالقيسي شارحِ شواهد اإليضاح إذْ يقول، ذهب أنـت (
هروى ، وفيه معنى التعظيمِ، خبروي)هجار ومعناه كمعنى األوِل) ما كنت ،هوتقدير : جارة أي
  .)٣(»كنت

مـا  (فمعنى ، كَملْت جارةً: أي، االستفهاميةُ تفيد التفخيم) ما(«: وهو ما نَص عليه الرضي
أنت :(لْتكَم«)٤(.  

 إلى أن اننت معنى التعظيمِ) ما(ونحا أبو حيقـالَ ، االستفهاميةَ تضم الشاعر مـا  : فكأن
  .)٥(أعظمك جارةً

  :ي قول الشاعرف) رأى(قاَل العيني َأن ـ  ٢
ــتُ ــاً رأي ــا قُريش ــا حاش ــاس م   الن

  
ــاال      ــلُهم فع ــن أفض ــا نح   )٦(فإنَّ

وخالفَه البغدادي واصفاً هذا القـوَل  ، )٧( )الناس(من الرأي؛ لذا يكتفي بمفعوٍل واحد وهو   
ـ  ) أرى(ذاهباً إلى أن ، وال يستقيم مع مراد الشاعرِ، بأنَّه ال معنى له ة في البيت مـن الرؤي

مفعولينِ، القلبية أولهما، تطلب :والثاني محذوفٌ، الناس ،ه٨(أقَلَّ منَّا: أو، دونَنا: تقدير(.  
 ؛ ألنإليه البغدادي إلى الصواب عندي ما ذهب في قوِل الشـاعرِ لليقـينِ   ) رأى(وأقرب

  :نحو قوِل الشاعر، والعلمِ
  ــيء ــلِّ ش ــر كُ ــه َأكب ــتُ اللَّ رأي  

  
ــةً وأ   ــوداًمحاولـ ــرهم جنـ   )٩(كثـ

  
                                                           

  .٣/٣٠٩خزانة األدب    )١(
  .٢ – ١سورة القارعة آية    )٢(
  . ٢٥٥ – ١/٢٥٤إيضاح شواهد اإليضاح للقيسي    )٣(
  .١/٧١٥حاجب شرح الرضي لكافية ابن ال   )٤(
  .٣/١٥٨٦االرتشاف ألبي حيان    )٥(
، ١٢١إلى األخطل، وليس في ديوانه، وبال نسبة في مغني اللبيب البن هشام ص  ٣/١٣٦عزاه العيني في المقاصد النحوية    )٦(

  .٢/٦٨٩وتوضيح المقاصد للمرادي 
  .٣/١٣٦المقاصد النحوية    )٧(
  .٣/٣٨٧خزانة األدب    )٨(
  .٢/١٩، وشرح األشموني ٤/٩٧لمقتضب للمبرد بال نسبة في ا   )٩(
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والمفعوُل الثاني محذوفاً يفهـم مـن سـياق    ) الناس(هو ) رأيتُ(فيكون المفعوُل األوُل لـ

وذهب الدماميني أن المفعوَل الثاني يحتمـُل أن يكـون   ، )١(أو َأقَلَّ منا، دوننا: تقديره، الكالمِ
زيـد  : فـي مثـلِ  ، ائدةً على رأي األخفشوالفاء تكون ز) فإنَّا نحن أفضلُهم(الجملةَ االسميةَ 

٢(فقائم(.  
مثل التـي  ، من الرأي) رأى(فإنَّه زعم َأن ، وأما قوُل العيني فهو بعيد عن مقصد الشاعرِ

وليس الذي ، وعلى هذا تكون متعديةً إلى مفعوٍل واحد، أبو حنيفةَ حرمةَ كذا رأى: في قولهم
بسديد هواليقينِ بل هي بمعنى العلمِ، زعم ،مى إلى مفعولينِ كما تقد٣(وتتعد(.  

  :في قوِل الشاعرِ) احبس(قَدر العيني مفعوَل الفعل ـ  ٣
ــي  ــاء ببغلت ــن النَّج ــى أي ــأين إل   ف

  
  )٤(أتاك أتاك الالحقون احـبسِ احـبسِ    

أحبس : يرهتقد، والمفعوُل محذوفٌ، جملةً من الفعِل والفاعِل) احبس(«: قال، )نفسك(بأنَّه   
  .)٥(»تأكيد لألول الثانية) احبس(و، نفسك ونحوه

المقام هذا ال يناسب بأن البغدادي هر المفعوَل بَأنَّه ، وردبغلتي(وقَد (القرينة لوجود)٦(.  
وعندي أن تقدير العيني أولى بالقبوِل وَأقرب للمعنى الذي أراده الشاعر؛ ألن مفهوم البيت 

ال نجـاةَ لـك مـن    : يوضح أن الشاعر يقوُل لصاحبِه أو لنفسه على سبيل الحثِّ والتشجيعِ
الالحقين ،وال تظهرِ الجزع كنفس عيقوُل الجرجاوي، )٧(فشج :»أي امنع ـ ، احبس ُل أمـرٍ  فع

، العارضِ للشعرمنع من ظهورِه اشتغاُل المحلِّ بالكسرِ ، على آخرِه مبني على السكونِ المقدر
احـبس  : أي، ومفعولُه والمتعلقُ به محذوفٌ، أنتَ: تقديره، وفاعلُه ضمير مستتر فيه وجوباً

  .)٨(»وجملةُ احبس الثانية مؤكَّدةٌ لألولى، نفسك عن السيرِ
  :)٩(في قوِل الراجزِ) يعشيها(أرجع العيني الضمير في ـ  ٤

ــاتَ  ــيهاب ــاترِ  يعش ــبٍ ب صبع  
  

  ها وجــائرِ   يقــوفــي َأس ــدقص  
                                                             

  .١/١٩٨، والدرر اللوامع للشنقيطي ١/٢١٢، وحاشية الخضري على ابن عقيل ٣/٨٦شرح أبيات مغني اللبيب للبغدادي    )١(
  .١/٤٤٩شرح الدماميني على مغني اللبيب    )٢(
  .١/٦٢٣انظر تعليق محقق شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك    )٣(
  .امنع: ، واحبس٤١٠، وشرح قطر الندي البن هشام ص١/٣٧٢هول القائل في أمالي ابن الشجري مج   )٤(
  .٣/١٠المقاصد النحوية    )٥(
  .٥/١٥٩خزانة األدب    )٦(
  .٢/٩٨حاشية الصبان على شرح األشموني    )٧(
  .٢٠٤شرح الجرجاوي على شواهد ابن عقيل ص    )٨(
أي أقام لها السـيف مقـام   : ، يعيشيها٤٢٧، وكتاب الشعر للفارسي ص ٢/١٩٨، ١/٢١٣بال نسبة في معاني القرآن للفراء    )٩(

  .جمع ساق: قاطع وأسوق: السيف، وباتر: العشاء، والعصب
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ها بالسيفها زوجالتي عاقب مناسـبٍ   ، )١(إلى المرأة غيـر أنَّه اهواصفاً إي ه البغداديورد
  .)٢(وأرجع الضمير إلى اإلبِل، لسياق الكالمِ

الشاعر المعنى الذي أراده ال يالئم العيني إليه ما ذهب فهـو يصـفُ رجـالً   ، وأرى أن 
يقطـع سـيقان التـي    ، ويعمها بسيف قاطعٍ نافذِ في ضربِه، وأنَّه ينحر إبلَه لضيوفه، بالكرمِ

إلى أخرى ال تستحقُّه مثَل الحوامِل، تستحقُّ الذبح ٣(ويجور( ، في فالضمير)يعشيها (  راجـع
البغدادي إليه قبَل الشطر، إلى اإلبل كما ذهب ذلك أن حينِ السابقينِومما يرج:  

  )٤(باشر راعٍ وسطَها لجابر
  .تومُئ َأن الضمير لإلبِل ال للمرأة) راعٍ(فكلمةُ 

  :في قول الراجزِ) إذاً ظَللْتُ الدهر أبكي أجمعا(اتّفق العيني والبغدادي على َأن جملةَ ـ  ٥
  )٥(ياليتني كُنْـتُ صـبيا مرضعـــا   

  
ــوالً     ــذَّلفاء ح ــي ال ـــاتحملن   أكتع

  إذا بكيتُ قبلتنـي أربعـــــــا    
  

ــا     ــي أجمع ــدهر أبك ــتُ ال   إذاً ظَللْ
  محذوف لشرط جواب ،المحذوف واختلفا في تقديرِ الشرط ،عند العيني هفتقدير : لم يكن إن

كاءكذا استمررتُ في الب البغدادي، )٦(األمر رهلتُ أبكـي : وقدظل َل ما تمنيتُهصح حتَّـى   إن
  .)٧(تستمر الذلفاء تحملني وتقبلني كلّما بكيتُ

وأرى أن ، وما فهماه من مراد الراجزِ، وال شك أن اختالفَهما في التقديرِ عائد إلى المعنى
    يكـون اجـزِ تمنّـى أنالر هو الموافقُ لمعنى الرجزِ؛ ألن المحذوف للشرط البغدادي تقدير

  .)٨(فهو يتمنّى أن يستمر حتى تستمر في تقبيله كلّما بكى، ا بكى قبلته الذلفاءرضيعاً كُلَّم
  :في قول لبيد بن ربيعةَ رضي اهللا عنه) يجزي(قال العيني إن الفعل ـ  ٦

زِهــاج ــاً فـ ــتَ قَرضـ   إذا ُأقْرِضـ
  

  )٩(لـيس الجمـلْ   يجـزي الفتـى  إنَّما   
  

                                                           
  .٤/١٧٥المقاصد النحوية    )١(
  .٥/١٤١خزانة األدب    )٢(
  ).عشا(لسان العرب البن منظور    )٣(
  .١/٢٥٣شرح جمل الزجاجي البن عصفور    )٤(
  .اسم امرأة: ، والذلفاء٦١٤، ومغني اللبيب البن هشام، ص ١٩٨ عز في شرح ابن الناظم، ص بال   )٥(
  .٤/٩٤المقاصد النحوية    )٦(
  .٥/١٦٨خزانة األدب للبغدادي،   ) ٧(
، وشرح الجرجاوي على شواهد ابـن عقيـل   ٢/١٥٦، والدرر اللوامع للشنقيطي ٧/٢٨٦شرح أبيات مغني اللبيب للبغدادي    )٨(

  .٢٠٣ص 
  .٢/٣٣٣، والكتاب لسيبويه ١٧٩ديوانه، تحقيق إحسان عباس ص   )٩(
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واعترض عليه البغدادي َأن صحةَ رواية البيت ، )١(نائب الفاعِل) الفتى(و، مبني للمجهول

معلِّالً أن الذي يجزي بما يعامُل به من حسنٍ أو ، فاعلُه) الفتى(و، بالبناء للمعلومِ) يجزي(هو 
  .)٢(ورد ما قاله العيني أنَّه لم يتصورِ المعنى، قبيحٍ هو اِإلنسان ال البهيمةُ

وعندي أن اعتراض البغدادي في محلِّه؛ فإن روايةَ العيني للبيت ال تتالءم مـع المعنـى   
الشاعر هالذي قصد زِي عليـه : إذْ يقوُل، المرادجي أن إليه نقرضاً وُأحس أقرض نينبغي ِلم ،

وواضح مـن شـرحِ   . )٣(به مة ال تعرفُ اإلحسان وال تُجازِىيهفيكون كالب، وال يكفر النعمةَ
  .البيت أن الفعَل مبني للمعلوم ال للمجهوِل

  :صحَُّة الروایِة: المسلُك الثالُث
النحوي في التقعيد نَى عنها ال غأمراً مهم النحوي الشاهد صحةُ رواية دتُع ، تحريف فأي

ِلذَا كَثُر الخالفُ بين ، وجيه سهامِ النقد إليهسواء أكان في حروفه أم في حركاته مدعاةٌ لت، فيه
ذلك اءمن جر نظرةً واحدةً في كتاب ، النحويين وهو فـي مآخـذ   ، للمرزباني) الموشح(وإن

هوتؤكد تُجلِّي هذا األمر على الشعراء نقوداً كثيرةً لحمتُها ، العلماء في كتبِ النُّحاة وأنتَ واجد
  .في الروايةوسداها التحريفُ 

من ذلك في نجوة لم يكن على العيني هفي اعتراضات والبغدادي ، في أنَّه العيني فقد تعقَّب
، وسأذكر بعض األمثلة على ذلك، اعتمد على روايات محرفة للبيت بنى عليها إعراباً خاطئاً

هحاً رأيي في اعتراضاتموض ،االعتراض قـد ال   مع التذكير أن من البيت في كلمة قد يكون
  :تكون هي موطن الشاهد الذي ذكره النُّحاةُ

  :روى العيني قوَل النَّمرِ بنِ تولبٍ رضي اُهللا عنهـ  ١
  أهلكتُــه مــنفس زعــي إنال تَج  

  
  )٤(هلكْتُ فعنـد ذلـك فـاجزعي    وإذا  

ولم َأر في جميعِ الطـرق مـن   «: بغدادي بقولهوتعقَّبه ال، )٥( )وإذا(بالفاء مكان الواوِ في   
وأرى أن قوَل البغدادي فيه شيء مـن التجنِّـي علـى    ، )٦(»روى بالفاء بدَل الواو إال العيني

هذه الروايةَ، العيني ه من ذكروحد فلم يكن ، سبعةُ نُحاة على مـا استقصـيتُ    –بل سبقَه– 

                                                           
  .٤/١٧٧المقاصد النحوية للعيني    )١(
  .٣٠١ – ٩/٣٠٠خزانة األدب للبغدادي    )٢(
  .١/٣٧٠، وشرح الحماسة للمرزوقي ٣٦٨ – ٣٦٧تحصيل عين الذهب للشنتمري ص    )٣(
  .١/١٣٤وري حمودي القيسي، والكتاب لسيبويه جمع ن) شعراء إسالميون(ضمن كتاب  ٣٥٧ديوانه ص    )٤(
  .٢/٥٣٧المقاصد النحوية للعيني    )٥(
  .١/٣١٤خزانة األدب للبغدادي    )٦(
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هم مرتبين زمنياً منبهاً إلى أن الروايةَ قد تكون في إحـدى  وسأذكر، استشهدوا بها في كتبهم
  :النسخِ التي اعتمد عليها المحقِّقُ في تحقيق الكتابِ

وفي «): هـ٢٨٥ت(قاَل الدكتور محمد الدالي في حاشية تحقيقه لكتابِ الكامِل للمبرد  –أ 
  .)١(») فإذا(األصل وفي وط وي 

  .)٢( )االنتصار لسيبويه على المبرد(في كتابِه ) هـ٣٣٢ت(ذكرها ابن والّد  –ب 
في حاشـية تحقيقـه لكتـاب     –رحمه اُهللا تعالى  –ذكر الدكتور محمود الطناحي  ـ جـ

وهي تشهد ، بالفاء) فإذا هلكتُ): (ب(وجاء في «): هـ٣٧٧ت(ألبي علي الفارسي ) الشعر(
رواها هكذا، لما في العيني ٣(»فإنّه(.  

للبـاقولي  ) شـرح اللمـع  (قاَل الدكتور إبراهيم أبو عباة في حاشية تحقيقه لكتـابِ   –د 
  .)٤(») فإذا): (ب(في «): هـ٥٤٣ت(

  .)٥( )شرح الكافية الشافية(في كتابه ) هـ٦٧٢ت(جاءتْ عند ابنِ مالك ـ  هـ
 )٦( )ريـب مغني اللبيب عـن كتـب األعا  (في كتابيه ) هـ٧٦١ت(رواها ابن هشامٍ ـ   و
  .)٧( )شرح قطر الندى وبّل الصدى(و

  .)٨(في شرحه على ألفية ابنِ مالك) هـ٧٦٢ت(استشهد بها ابن عقيٍل ـ  ز
  هو الوحيـد العيني أن تنفي قوَل البغدادي المشهورين النُّحاة عند هؤالء هذه الرواية فذكر

  .الذي رواها
  :عبد الوالبيأنشد العيني بيتَ مسلمِ بن مـ  ٢

 ــد ــلَّ لَـ ــيحةَ كُـ ــددتم النّصـ   لـ
  

  )٩(وافقـاؤ فمجوا النُّصـح ثُـم ثَنَـوا      
  

                                                           
  .، والحروف تشير إلى رموز المخطوطات٣/١٢٢٩الكامل للمبرد    )١(
  . ٦٦االنتصار لسيبويه على المبرد البن ولّاد ص    )٢(
  .١/٧٧كتاب الشعر ألبي علي الفارسي    )٣(
  .٢/٥٧٦شرح اللمع للباقولي    )٤(
  .٢/١٢٥٧شرح الكافية الشافية البن مالك    )٥(
، وبتحقيق الدكتور مازن المبارك ومحمد علي حمـد  ١٦٦مغني اللبيب البن هشام تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ص    )٦(

  .١٧٩اهللا ص 
  .٢٧١شرح قطر الندى وبل الصدى البن هشام ص    )٧(
  .١/٥٢١بن عقيل على ألفية ابن مالك شرح ا   )٨(
رمـاه،  : صببتُ في فمه صـبا، ومجـه  : ما يصب من األدوية في أحد شقي الفم، ولددته كَذَّا: اللَّدود بالفتح: لددتم النصيحة   )٩(

  .عطفوا، وقاءوا بالقاف من القئ: وثنوا
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، واوهـم فـاؤ  : أي، خبر مبتدأ محذوف) فاءوا(ثُم أعرب ) وافقاؤ(مكان ) وفاؤوا(بوضع 

واعترض البغدادي على كـالمِ العينـي بأنَّـه    ، )١(في محل نصب حاٍل) واوهم فاؤ(وجملة 
  .)٢(»وهذا مما ال يقضى منه العجب«: واصفاً كالمه، ريفٌ للروايةتح

  :وأولُها، ورجعتُ إلى القصيدة التي منها هذا البيتُ
 ــاء ــا البك ــقَّ له ــي وح ــتْ إبل   بكَ

  
    ــداء ــالم والعـ ــا المظـ   وفرقَهـ

وكتـابِ  ، )٣(لمحمد بن المبارك بـن ميمـون  ) منتهى الطلب من أشعار العرب(في كتاب   
فوجدتُ ، )٥(للبغدادي) شرح شواهد مغني اللبيب(وكتابِ ، )٤(للسيوطي) شرح شواهد المغني(

  :فوجدتُ األمر على ما قال البغدادي برواية عجزِ البيت
  واجوا النُّصح ثُم ثَنوا فقاؤفم

علـى   ويكون اإلعراب، )٦(بل إنِّي وجدتُ السيوطي يصفُ كالم العيني بأنَّه تخبيطٌ فاحشٌ
لصحيحةُ وهي اـ   رواية البغدادي–  أن)وافقاؤ(في ) الفاء (وجملةٌ ، حرفُ عطف) واقـاؤ (

  .الما أعرب العيني؛ فإنَّه إعراب خاطٌئ بني على رواية محرفة) ثَنوا(معطوفةٌ على جملة 
  :روى العيني قوَل الشاعرِـ  ٣
الجـزورِ مخـا     شُم أبـدان مهـاوين  
  

  )٧(العشـيات الخُـورٍ وال قَـزمِ    ميصِ  
  :وما بعده على النحو التالي) شم(برفع   

  شُم مهـاوين أبـدان الجـزورِ مخـا    
  

     موال قَـز ال خُـور اتالعشـي ميص  
   على أن)شُم (لمبتدأ محذوف ه، خبرتقدير :و، هم شُم)(و) مهاوين (و) مخـاميص خـور (

  .)٨(تٌأخبار أوصفا) القزم(و
  :؛ َألن قبلَه)١(وما بعده أوصافاً مجرورةً) شم(ورد البغدادي روايةَ العيني معرباً 

                                                           
  .٤/١٠٢المقاصد النحوية للعيني    )١(
  .٢/٣١١ي خزانة األدب للبغداد   )٢(
  .٨/١٦٩منتهى الطلب من أشعار العرب لمحمد بن مبارك بن ميمون    )٣(
  .١/٥٠٦شرح شواهد المغني للسيوطي    )٤(
  .٤/١٤٤شرح أبيات مغني اللبيب للبغدادي    )٥(
  .١/٥٠٦شرح شواهد المغني للسيوطي    )٦(
، ونُسب للكميت بن معروف األسدي فـي شـعره   ١/٤٠٣داود سلوم . نُسب للكميت بن زيد األسدي في شعره الذي جمعه د   )٧(

  .١٩٩ص) شعراء مقلون(حاتم الضامن ضمن كتاب . شعره الذي جمعه د
جمع مخماص، وهو الشـديد  : الناقة المسنّة المتّخذة للنحر، ومخاميص: جمع مهوان، مبالغة في مهين، والجزور: ومهاوين  

  .رذال الناس وسفلتهم: وهو الضعيف، والقَزم) أخور(جمع : وريؤخرون العشاء انتظاراً لضيف يطرقهم، والخ: الجوع، أي
  . ٣/٥٧١المقاصد النحوية للعيني    )٨(
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  يأوي إلـى مجلـسٍ بـاد مكـارمهم    
  

ــمِ   ــيهم وال ظُلُ ــي ظــالمٍ ف   ال مطعم
 وأرى أن روايةَ العيني للبيت وإعرابه تابع فيه البنِ الحاجبِ في أماليه كما أشـار إليـه    

هفي اعتراض فقد أعرب ، البغدادي)شم (مبتدأ محذوف خبر ،وما بعده أخبار)؛ والذي دعاه )٢
وصحةُ الروايـة مـا رواهـا    ، إلى هذا اإلعراب أنه لم يقفْ على البيت األوِل فظنّه مرفوعاً

  .)٣(فهي روايةُ سيبويه ومن بعده، البغدادي
  :عرِأنشد البغدادي قوَل الشاـ  ٤

 فـــال واللَّـــهال يلقـــاه نـــاس  
  

       أبـي يزيـد حتَّـاك يـا ابـن ٤(فتى(  
بكسرِ ) ال يلفي أناس: (وروى العيني«: ثُم أردفَ قائالً) حتَّاك(وخرج موضع الشاهد في   

فـ، الفاء)أناس (أين مفعوال ، فاعلُه نظَروي)َألفى( ؟؛ فإن)٥(»لخبرِمن نواسخِ المبتدأ وا) َألفى(.  
  :يتَّضح من رد البغدادي على العيني أنَّه معترض من جهتينِ

  .صحةُ الرواية: أوالهما
  ).ألفى(تعيين مفعولي : وثانيهما

والجواب عن االعتراضِ األوِل َأن روايةَ العيني هي التي تشيع في كتبِ النحويين خالفـاً  
فأقدم من روى روايةَ العيني ابـن  ، ال النزر القليُل من النُّحاةلرواية البغدادي التي لم يروها إ

وأبو ، )٨(ثُم رواها شُراح ألفية ابنِ مالك، )٧( )المقرب(و )٦()شرح الجمل(عصفورٍ في كتابيه 
 في كتابيه انب(حيربعدهم )١٠( )النكت الحسان(و )٩()ارتشاف الض جاء نوم.  
 ا الجوابان مؤونته إذْ يقوُلوأممرادفةُ ) ألفى(و«: عن االعتراضِ الثاني فقد كفانا أبو حي

)دجى إلى اثنينِ) ووهذه فيها خالفٌ، التي تتعد :ى إلى واحدَأنَّها تتعد زعم نم نِ النحويينفَم ،
                                                                                                                                                                     

  .٨/١٥١خزانة األدب للبغدادي    )١(
  .٣٩٧ – ١/٣٩٦أمالي ابن الحاجب    )٢(
مفصل البن يعيش ، وشرح ال٢/٤٨٧، والغرة المخفية البن الخباز ٢٢٨، والمفصل للزمخشري ص ١/١١٤الكتاب لسيبويه    )٣(

٦/٧٤.  
  ).يا ابن أبي زياد(، ويروى في آخره ١/٢٦١بال نسبة في شرح اللمع البن برهان    )٤(
  .٣/٢٦٥، وقول العيني في المقاصد النحوية ٤٧٥ – ٩/٤٧٤خزانة األدب للبغدادي    )٥(
  .١/٤٧٤شرح الجمل    )٦(
  .١/١٩٤المقرب    )٧(
، والمكـودي  ٣/٥٨٢، والشـاطبي فـي المقاصـد الشـافية     ٢/١١، وابن عقيل ٢/٧٤٨مثل المرادي في توضيح المقاصد    )٨(

  .٢/٢١٠، واألشموني ١/٣٩٩
  .٥/٢٤٥٥، ٤/١٧٥٦ارتشاف الضرب    )٩(
  .١١٢النكت الحسان ص  )١٠(



٢٠٠  

  ھزاع سعد المرشد. د    

Α  

u 
الدليَل  وذكر أن، )صادفَ(و) أصاب(بمعنى ) ألفى(فيكون ، والثاني هو منصوب على الحال

ضاحكاً؛ فدلَّ علـى  : بل، ألفيتُ زيداً الضاحك: فال تقوُل، على ذلك التزام العربِ التنكير فيه
  .)١(». ..وذهب غيره إلى أنَّها تتعدى إلى اثنين، وإلى هذا ذهب ابن عصفورٍ، أنَّه حاٌل

عدى إلى مفعوٍل واحد في البيت تت) َألفى(فإن ، وعلى هذا فال اعتراض على رواية العيني
وتتعدى إلى ، وهو إعراب العيني) الفتى(ومفعولُه هو ) صادفَ(أو ) أصاب(إذا كانت بمعنى 

وثانيهما محذوفٌ يقدر ، الفتى: أولهما، التي تنصب مفعولينِ) وجد(مفعولين إذا كانت بمعنى 
ال يلفي أنـاس فتـى   : أو، مالهم حتَّاكال يلفي أناس فتى مقصوداً آل: فيكون، من سياق الكالمِ

  . وما أشبه ذلك. )٢(متّصفاً بالصفات الحميدة حتى يجدوك
  :لهذا الرجزِ )٣(أنكر البغدادي روايةَ العينيـ  ٥

  )٤(أريتَ إن جاءتْ به أملودا
ــرودا ــبس البـ   مرجـــــالً ويلـ

  
   ــاِئلُن ــرواأقـ ــهودا أحضـ   الشـ

  :الشطرِ األخيرِ وذهب إلى أن صحةَ  
  أقاِئلُن َأحضري الشهودا

، والجملـةُ جـواب الشـرط   ، أفأنتم قاِئلُن: والتقدير، خبر مبتدًأ محذوف) أقائلُن(«: وقاَل
يقوُل بقوِله نها ومدلسي أحضري: (وقوله، والخطاب (للمرأة مـن  ، خطاب أمـر :  هأحضـر

  .)٥(»وال وجه له، واو الجمعب) أحضروا(ورواه العيني ، إحضاراً
فهذا الرجز نُسب على رواية البغدادي إلى رجـٍل مـن   ، وعندي أن الرواييتين صحيحتانِ

وابن جنِّـي فـي    )٧( )إعراب ثالثين سورة من القرآن(ورواه ابن خالويه في كتابه ، )٦(هذيل
: ناه على ما ذهب إليه البغداديوتأوَل مع، )٨( )المحتسب في تبيين وجه شواذ القراءات(كتابه 

 كيشايع نوتقوُل أنت وم هأتجحد هالبسٍ برد هحٍ شعرناعمٍ مسر يقوُل أخبرني إن جاءتْ بولد
المرأة لهذه :منك على أنَّه ها بذلك، أحضري الشهودتكيد.  

                                                           
  .٦/٢٩التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل    )١(
  .١٤٣شرح الجرجاوي على شواهد ابن عقيل ص    )٢(
  .٤/٣٣٤، ٣/٦٤٨، ١/١١٩في المقاصد النحوية  رواية العيني   )٣(
  .جمع برد، وهي ثياب مخططة: الناعم، والبرود: األملود   )٤(
  . ١١/٤٢٧خزانة األدب للبغدادي    )٥(
  ).أحضري(مكان ) أعجلي(، برواية ٢/٦٥٤شرح أشعار الهذليين للسكري    )٦(
  .١٣٨إعراب ثالثين سورة من القرآن البن خالويه ص    )٧(
  .١/١٩٣المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات البن جني    )٨(
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ورواه ابـن جنِّـي فـي كتابـه     ، )١(ونُسب أيضاً على رواية العيني إلى رؤبة بن العجاج
مغنـي  (وابن هشامٍ فـي كتابيـه   ، )٣( )شرح التسهيل(وابن مالك في كتابه ، )٢( )الخصائص(

: ويكون معنى الرجز على هذه الروايـة ، )٥( )أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك(و) ٤()اللبيب
كأنَّه الغصن الناعم  أخبرني إن جاءتْ هذه المرأةُ بشاب مرجٍل الشعرِ حسنِ الملبسِ: الرواية

آمر بإحضارِ الشهود ليحضروا عقد الزواجِ؟ ينكر ذلـك  ، أفأنت موافقٌ على ذلك، ليتزوجها
  .يعني َأن االستفهام إنكاري، منه

  :الخطأ في العزو: المسلُك الرابُع
أو ، م يقلْـه من مسالك اعتراضات البغدادي على العيني أنَّه يخطُئ في عزوِ قوٍل لنحوي ل

في كتبِه ذكراألخـرى   ، رأياً لم ي المسـالك قليلةً بالقياسِ إلى أمثلـة أمثلةُ هذا المسلك دوتُع ،
  :وسأذكر بعضاً منها

مكـان  ، )٦(أغني: ومعناه –بدال مهملة  –) أحدو(عزا العيني إلى السكري أنَّه روى ـ   ١
  :في بيت أبي ذؤيب الهذلي) أحذو(

ــتُ  ــك فآلي ــذوال أنف ــيدةً أح   قص
  

  )٧(تكون وإياهـا بهـا مـثالً بعـدي      
  .)٨(فكيف يفسرها بما ذكر) أحدو(واعترض عليه البغدادي أن السكري لم يروِ   

: ثُم قاَل في الشـرحِ  –بالذاِل المعجمة  –) أحذو(من اإلنصاف أن السكري رواها : وأقوُل
وعلـى  ، فيكون أتى بالروايتين )٩(»أغني: قال) أحدو(من قاَل و، أقوُل: قاَل) أحذو(من قال «

 في عزوِ رواية أحدو(هذا فال مالمةَ على العيني (إلى السكري ، وتكون)ًعلى هـذا  ) قصيدة
وتكون مفعوالً به على الرواية ، أغني بقصيدة: والتقدير، الرواية منصوبةً على نزعِ الخافضِ

  .)١٠(أقوُل أو أصنع أو ُأحكم قصيدةً: ديروالتق، )أحذو(األخرى 
                                                           

  .١٧٣ملحق ديوان رؤبة بن العجاج ص    )١(
  .١/١٣٦الخصائص البن جني    )٢(
  .١/١٤شرح التسهيل البن مالك    )٣(
  .٣٣٩مغني اللبيب البن هشام ص    )٤(
  .١/٢٤أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك البن هشام    )٥(
  .٢٩٨ – ١/٢٩٧نحوية للعيني المقاصد ال   )٦(
  .٢١٦، واإليضاح ألبي علي الفارسي ص١/٢١٩شرح أشعار الهذليين للسكري    )٧(
  .٥١٨ – ٨/٥١٧خزانة األدب للبغدادي    )٨(
  .١/٢١٩شرح أشعار الهذليين للسكري    )٩(
  .١/٤٠، والدرر اللوامع للشنقيطي ١٨١شرح شواهد اإليضاح البن بري ص    )١٠(
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وابن بـري  ، )٢( )الحلل في شرح أبيات الجمل(وابن السيد البطليوسي في كتابه ، )١( )الجمل(
  .)٤( )إيضاح شواهد اإليضاح(القيسي في كتابه و، )٣( )شرح شواهد اإليضاح(بري في كتابه 

)٤(.  
  :قاَل الكميتُ بن معروفـ  ٢

  لَئن تَك قـد ضـاقتْ علـيكم بيـوتُكم    
  

  ــيعلَم ــع  ل ــي واس ــي َأن بيت   )٥(رب
استشهد النُّحاةُ به على َأن المضارع الواقع جواباً للقسم إن كان للحاِل وجب االكتفاء بالالمِ   

غير أن البغدادي ، ومن هؤالء النُّحاة ابن الناظم، )٦(ليعلم اآلن ربي: فإن المعنى، نونِدون ال
االستشهاد («: إذْ قال العيني، )٧(انتقد العيني في عزوِ كالمٍ البنِ الناظمِ لم يقلْه في هذا الشاهد

  .)٨(»توكيد فحذفَهابنونِ ال) ليعلَمن(إذْ أصلُه ) ليعلم: (في قوله) االستشهاد فيه(«
  على ألفيـة في شرحه إلى كالمه الرجوع يحسن قوِل ابنِ الناظمِ في هذا الشاهد ولمعرفة

أبيه ،هبحروف هوهذا نص :».. .ا لم يؤكّدمضارعاً منفي الجواب بمعنـى   ، ولو كان ولو كـان
وال ، واللَّه ليفعُل زيد اآلن: وذلك نحو، ستقبِلالحاِل ُأكد بالالمِ دون النونِ؛ ألنَّها مختصةٌ بالم

ومنع البصريون هذا االستعماَل استغناء عنه بالجملـة االسـمية المصـدرة    ، )ليفعلَّن(يجوز 
كقولك، بالمؤكد :زيداً ليفعُل اآلن إن واللَّه ،الكوفيون ويشهد لهم قراءةُ ابـن كثيـر   ، وأجازه

  :وقوُل الشاعر أنشده الفراء ﴾يامةألقسم بيومِ الق﴿
  لئن يك قـد ضـاقت علـيكم بيـوتُكَم    

  
ــع    ــي واس ــي أن بيت ــيعلم رب   »)٩(ل

  
                                                           

  .٣١٨جاجي ص الجمل للز   )١(
  .٣٦٨الحلل في شرح أبيات الجمل البن السيد ص    )٢(
  .١٨١شرح شواهد اإليضاح البن بري ص    )٣(
  .١/٢٤٢إيضاح شواهد اإليضاح للقيسي    )٤(
وعليهـا  ) وإنِّي إذا ضاقت عليكم بيوتكم: برواية) شعراء مقلون(حاتم الضامن ضمن كتاب . الذي جمعه د ١٧٢شعره ص    )٥(

  .٥/٥٤١، والمقاصد الشافية للشاطبي ٢/١٣١معاني القرآن للفراء : شاهد، وهي برواية النحويين فيوعليها يفوت ال
  .٦/٣٠٩٩، وتمهيد القواعد البن ناظر الجيش ٣/٢٠٨شرح التسهيل البن مالك    )٦(
  .١/٦٩خزانة األدب للبغدادي    )٧(
البن الناظم في أول االستشهاد إشارةً إلى أنَّـه هـو   ) ظ(، وقد رمز العيني بحرف ٣٢٨ – ٤/٣٢٧المقاصد النحوية للعيني    )٨(

  .هو قائله
  .٢/٤١٤، وقراءة ابن كثير في إعراب القراءات السبع وعللها البن خالويه ٢٤٠شرح ابن الناظم على األلفية ص    )٩(
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وأن اعتـراض  ، يتّضح بعد قراءة نص ابنِ الناظمِ َأن العيني لم يكن مصيباً في العزوِ له
حلِّهفي م البغدادي.  

  :في قوِل الشاعرِ) اأحق(مذهب سيبويه في انتصابِ ـ  ٣
ــوالً    ــف رس ــي خَلَ ــغْ بن   أال أبل

  
ــاني   ــم هجـ ــا أن أخطلكـ   )١(أحقـ

  بعدها من ، َأنَّها ظرفٌ مجازي والمصدر)فـي   ، وصلتها في محلِّ رفعِ مبتدأ) َأن هوخبـر
الظرف ،كم: والتقديرو أخطلقٍّ هج٢(أفي ح( ، وقوع وجاز)افـي    –ظرفاً ) حق وهو مصـدر

فكأنَّه على حذف الوقت وإقامـة المصـدرِ   ، لما بين الفعل والزمانِ من المضارعة –صل األ
هقامم ،قِّ يهجوني اخطلُكم: والتقديرح ٣(أفي وقت(.  

 أن المبرد ا(ومذهبحق (لـ مصدر)َّق(و، محذوفاً) ح٤(وصلتُها في محلِّ رفعِ فاعٍل) أن( ،
 المشهور في هذا هو المذهب ا(للمبردحق (إليه قوالً آخر بنَس العيني إالَّ أن ، وهو أن)احق (

صفةٌ لمصدرٍ محذوف ا: أي، في البيت٥(أهجاني أخطلُكم هجواً حق( ،    ـا جعـَل البغـداديمم
على عزوِه يعترض ،مشهورٍ عن المبرد هذا غير بأن ٦(ويصفُه(.  

صائب البغدادي في ، واعتراض عن المبرد المشهور ا(ذلك أنُل ال مـا   ) حقالقـوُل األو
إليه العيني عزاه.  

                                                           
  .١/٥٨٤، والمقاصد الشافية للشاطبي ١٦٤نُسب للنابغة الجعدي رضي اهللا عنه في ديوانه ص   )١(
  .١٣٧ – ٣/١٣٥الكتاب لسيبوية    )٢(
  .٤٣٦ – ٤٣٥تحصيل عين الذهب للشنتمري ص    )٣(
، والتصريح بمضمون التوضـيح  ٥٥لم أجد قول المبرد في كتبه المطبوعة، وهو منسوب له في مغني اللبيب البن هشام ص   )٤(

٢/٤٣.  
  .١/٥٠٧المقاصد النحوية للعيني    )٥(
  .١٠/٢٧٥خزانة األدب للبغدادي    )٦(
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  :خرجت هذه الدراسة بالنتائج اآلتية
يرجع إليه النحاةُ في اسـتداللهم  ، للشاهد الشعري أثر عظيم الشأن في التقعيد النحوي ـ١

ومن ينظر في كتاب سيبويه ير هـذا  ، د شعريةوقلّما يخلو كتاب نحوي من شواه، وخالفهم
  .واضحاً ال مريةَ فيه

، أسهم النحاةُ في تأليف مصنَّفات تحوي الشواهد الشعريةَ التي احتج بها مـن قـبلهم   ـ٢
فقد قام على شواهده علماء تتبعوها وتكلمـوا علـى   ، ولعلَّ كتاب سيبويه خير مثاٍل على ذلك

وضرب العيني ، مثل األعلم الشنتمري والنحاس وابن السيرافي وغيرهم، يهامواطن الشاهد ف
المقاصد النحوية في شـرح شـواهد   (والبغدادي بسهمٍ وافرٍ في هذا المجال بتأليف كتابيهما 

  ).خزانة األدب ولب لباب لسان العرب(و) شروح األلفية
ها المسألةُ الزنبوريـةُ التـي   ومن أشهر، كثُرت االعتراضاتُ النحويةُ بين النحويين ـ٣

للبغدادي ) خزانة األدب(ويعد كتاب ، مما أثرى الدرس النحوي –جرت بين سيبويه والكسائي 
هعلى كثيرٍ من النحاة، شاهداً قائماً بذات واعترض قبلَه نم ويأتي فـي مقـدمتهم   ، فقد تعقَّب

  .العيني إذْ أكثر من اعتراضاته عليه
، عي لبعض اعتراضات البغدادي على العيني وجدت أنها لم تكن كُلُّها صـائبةً من تتب ـ٤

الحقُّ مع البغدادي فمنها ما يكون ،صيبهو الم العيني نت ذلـك فـي   ، ومنها ما يكونوقد بي
  .الدراسة

يرة بالشواهد ظَهر لي من الدراسة أن العيني والبغدادي كانا على علمٍ واسعٍ ودراية كب ـ٥
وإن كان هنـاك مـن   ، بيد أن الضوء كان خافتاً في إظهارِ جهودهما وتتبع أرائهما، النحوية

توصية فهي دراسةُ هذين العلَمينِ دراسة وافية تظهر جهودهما النحويةَ وتبرز قيمةَ كتابيهما 
النحوية في ميدانِ الدراسات.  
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  )•(فھرس المصادر و المراجع
مكتبـة  ، رجب عثمان محمـد . الضرب من لسان العرب ألبي حيان األندلسي تحقيق د ارتشاف -١

 .م١٩٩٨ـ  هـ١٤١٨الطبعة األولى ، القاهرة، الخانجي
، وغـازي طليمـات  ، األشباه والنظائر في النحو لجالل الدين السيوطي تحقيق عبد اإلله نبهـان  -٢

ـ ١٤٠٦دمشـق  ، العربيـة  وإبراهيم محمد عبد اهللا وأحمد الشريف مطبوعات مجمع اللغـة  ـ   هـ
 .م١٩٨٥

، بيروت، مؤسسة الرسالة، عبد الحسين الفتلي. األصول في النحو ألبي بكر بن السراج تحقيق د -٣
 .م١٩٨٨ـ  هـ١٤٠٨الطبعة الثالثة 

مصـورة عـن   ، ت. بيروت د، إعراب ثالثين سورة من القرآن البن خالويه دار الكتب العلمية -٤
 .م١٩٤١ـ  ـه١٣٦٠طبعة دار الكتب المصرية 

، عبد الـرحمن العثيمـين  . إعراب القراءات السبع وعللها للحسين بن أحمد بن خالويه تحقيق د -٥
 .م١٩٩٣ـ  هـ١٤١٣الطبعة األولى ، القاهرة، مكتبة الخانجي

، دار الجيـل ، فخر صـالح قـدارة  . أمالي ابن الحاجب ألبي عمرو عثمان بن الحاجب تحقيق د -٦
 .م١٩٨٩ـ  هـ١٤٠٩، عمان، ودار عمار، بيروت

مكتبة الخـانجي  ، محمود محمد الطناحي. هبة اهللا بن علي العلوي تحقيق د، أمالي ابن الشجري -٧
 .م١٩٩٢ـ  هـ١٤١٣بالقاهرة الطبعة األولى 

مؤسسـة  ، زهير عبد المحسن سـلطان . االنتصار لسيبويه على المبرد ألحمد بن ولّاد تحقيق د -٨
 .١٩٩٦ـ  هـ١٤١٦الطبعة األولى ، بيروت، الرسالة

، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لجمال الدين بن هشام تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميـد  -٩
 .م١٩٦٧ـ  هـ١٣٨٦الطبعة الخامسة ، المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة

دار ، محمد بن حمود الـدعجاني . إيضاح شواهد اإليضاح للحسن بن عبد اهللا القيسي تحقيق د -١٠
 .م١٩٨٧ـ  هـ١٤٠٨الطبعة األولى ، تبيرو، الغرب اإلسالمي

الريـاض  ، دار العلـوم ، حسن شاذلي فرهود. اإليضاح العضدي ألبي علي الفارسي تحقيق د -١١
 .م١٩٨٨ـ  هـ١٤٠٨

                                                           
 .دون تاريخ= ت . د   )•(
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مصورة دار إحيـاء  ، ١٣٢٨البحر المحيط لمحمد بن يوسف أبي حيان مطبعة السعادة بمصر  -١٢

 .م١٩٩٠ـ  هـ١٤١١الطبعة الثانية ، بيروت، التراث العربي
 –دار القلـم  ، حسـن هنـداوي  . التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل ألبي حيان تحقيق د -١٣

 .م١٩٩٧ـ  هـ١٤١٨الطبعة األولى ، دمشق
زهير عبـد المحسـن   . تحصيل عين الذهب من معدن جوهر األدب لألعلم الشنتمري تحقيق د -١٤

 .م١٩٩٤ـ  هـ١٤١٥الطبعة الثانية ، بيروت، مؤسسة الرسالة، سلطان
الزهـراء  ، عبد الفتاح بحيري إبـراهيم . ريح بمضمون التوضيح لخالد األزهري تحقيق دالتص -١٥

 .١٩٩٢ـ  هـ١٤١٣الطبعة األولى ، القاهرة، لإلعالم العربي
علـي  . تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد لمحمد بن يوسف المعروف بناظر الجيش تحقيق د -١٦

، محمد نـزال . علي السنوسي ود. ابر مبارك ودج. إبراهيم العجمي ود. جابر البراجة ود. فاخر ود
 .م٢٠٠٧ـ  هـ١٤٢٨الطبعة األولى ، القاهرة، دار السالم

عبد الرحمن بن علي . توضيح المقاصد بشرح ألفية ابن مالك للحسن بن قاسم المرادي تحقيق د -١٧
 .م٢٠٠١ـ  هـ١٤٢٢الطبعة األولى ، القاهرة، دار الفكر العربي، سليمان

فخر الدين قباوة واألسـتاذ  . حروف المعاني للحسن بن قاسم المرادي تحقيق دالجنى الداني في  -١٨
 .م١٩٨٣ـ  هـ١٤٠٣الطبعة الثانية ، بيروت، منشورات دار اآلفاق العربية، محمد نديم فاضل

حاشية الصبان على األشموني لمحمد بن علي الصبان بذيل كتاب شرح األشموني على األلفية  -١٩
 .اآلتي ذكره

مطبعـة الـدار   ، مصطفى إمـام . أبيات الجمل البن السيد البطليوسي تحقيق د الحلل في شرح -٢٠
 .م١٩٧٩الطبعة األولى ، المصرية

، خزانة األدب ولب لباب لسان العرب لعبد القادر البغدادي تحقيق عبد السالم محمـد هـارون   -٢١
 .م١٩٨٩ـ  هـ١٤٠٩الطبعة الثانية ، القاهرة، مكتبة الخانجي

بيـروت  ، دار الكتاب العربي، ثمان بن جني تحقيق محمد علي النجارالخصائص ألبي الفتح ع -٢٢
 .م١٩٥٢ـ  هـ١٣٧١مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية ، ت. د

الطبعة ، القاهرة، الدرر اللوامع على همع الهوامع ألحمد بن األمين الشنقيطي مطبعة كردستان -٢٣
 .هـ١٣٢٨األولى 

 .م١٩٥٠القاهرة ، محمد حسين مكتبة اآلدابمحمد . شرح وتعليق د، ديوان األعشى الكبير -٢٤
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الطبعـة  ، بيـروت ، ديوان رؤبة بن العجاج اعتنى بتصحيحه وليم بن الورد دار اآلفاق الجديدة -٢٥
 .م١٩٠٢م مصورة عن طبعة ليبزج ١٩٨٠ـ  هـ١٤٠٠الثانية 

 .ت.د، بيروت، دار صادر، محمد يوسف نجم. تحقيق د، ديوان عبيد اهللا بن قيس الرقيات -٢٦
 .م١٩٧١ـ  هـ١٣٩١بيروت ، دار الثقافة، إحسان عباس. جمع وشرح د، كثير عزة ديوان -٢٧
مطبعة حكومة الكويت ، إحسان عباس. تحقيق د، ديوان لبيد بن ربيعة العامري رضي اهللا عنه -٢٨

 .م١٩٨٤
للدكتور نوري حمودي ) شعراء إسالميون(ديوان النمر بن التولب رضي اهللا عنه ضمن كتاب  -٢٩

 .م١٩٨٤ـ  هـ١٤٠٥الطبعة الثانية ، بيروت، كتب ومكتبة النهضة العربيةعالم ال، القيسي
المكتبـة التجاريـة   ، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد -٣٠

 .م١٩٦٤ـ  هـ١٣٨٤الطبعة الرابعة عشرة ، الكبرى بمصر
، رباح وأحمد يوسف الـدقاق  شرح أبيات مغني اللبيب لعبد القادر البغدادي تحقيق عبد العزيز -٣١

 .م١٩٨٨ـ  هـ١٤٠٧الطبعة الثانية ، دمشق، دار المأمون للتراث
، دار إحياء الكتب العربية) هـ٩٢٩(شرح األشموني على ألفية ابن مالك لنور الدين األشموني  -٣٢

 .ت. القاهرة د، عيسى البابي الحلبي
تحقيق محمـد سـليم اللبابيـدي     شرح األلفية البن الناظم لبدر الدين محمد بن محمد بن مالك -٣٣

 .هـ١٣١٢بيروت ، المكتبة العثمانية
هجـر  ، محمـد بـدوي المختـون   . ود، عبد الرحمن السيد. شرح التسهيل البن مالك تحقيق د -٣٤

 .م١٩٠٠ـ  هـ١٤١٠الطبعة األولى ، القاهرة، للطباعة والنشر
. د، بيـروت ، رشرح الجرجاوي على شواهد ابن عقيل لعبد المنعم عوض الجرجاوي دار الفك -٣٥
 .ت

، عـالم الكتـب  ، صاحب أبـو جنـاح  . شرح جمل الزجاجي البن عصفور األشبيلي تحقيق د -٣٦
 .م١٩٩٩ـ  هـ١٤١٩الطبعة األولى ، بيروت

شرح الدماميني على مغني اللبيب لمحمد بن أبي بكر الدماميني صححه وعلّق عليه أحمد عـز   -٣٧
 .م٢٠٠٧ـ  هـ١٤٢٨ الطبعة األولى، بيروت، مؤسسة التاريخ العربي، عناية

مطبعة لجنـة التـأليف   ، شرح ديوان الحماسة ألبي علي المرزوقي تحقيق عبد السالم هارون -٣٨
 .م١٩٦٧ـ  هـ١٣٨٧القاهرة ، والترجمة والنشر
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حسن بن محمد الحفظي . شرح الرضي لكافية ابن الحاجب لرضي الدين االستراباذي تحقيق د -٣٩
الطبعـة األولـى   ، سـعود اإلسـالمية بالريـاض    جامعة اإلمام محمد بن، يحيى بشير مصري. ود

 .١٩٩٣ـ  هـ١٤١٤
المكتبـة  ، شرح شذور الذهب لجمال الدين بن هشام تحقيق محمد محيي الـدين عبـد الحميـد    -٤٠

 .م١٩٦٥ـ  هـ١٣٨٥الطبعة العاشرة ، التجارية الكبرى بمصر
، العربية مجمع اللغة، عيد مصطفى درويش. شرح شواهد اإليضاح لعبد اهللا بن برى تحقيق د -٤١

 .م١٩٨٥ـ  هـ١٤٠٥القاهرة 
، دار الطالئـع ، شرح شواهد شذور الذهب لمحمد بن علي الفيومي تحقيق محمد إبراهيم سـليم  -٤٢

 .م١٩٩٢القاهرة 
منشـورات دار مكتبـة   ، شرح شواهد المغني لجالل الدين السيوطي تحقيق أحمد ظافر كوجان -٤٣

 .ت. د، بيروت، الحياة
المكتبـة  ، اهللا بن هشام تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد شرح قطر الندى وبل الصدى لعبد -٤٤

 .م١٩٦٣ـ  هـ١٣٨٣الطبعة الحادية عشرة ، التجارية الكبرى
مكـة  ، جامعـة أم القـرى  ، عبد المنعم أحمد هريدي. شرح الكافية الشافية البن مالك تحقيق د -٤٥

 .م١٩٨٢ـ  هـ ١٤٠٢الطبعة األولى ، المكرمة
، السلسلة التراثيـة ، فايز فارس. الواحد بن علي األسدي تحقيق دشرح اللمع البن برهان عبد  -٤٦

 .م١٩٨٤ـ  هـ١٤٠٤الطبعة األولى ، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب
جامعة اإلمام محمد ، إبراهيم بن محمد أبو عباة. شرح اللمع لعلي بن الحسين الباقولي تحقيق د -٤٧

 .م١٩٩٠ـ  هـ١٤١٠األولى  الطبعة، الرياض، بن سعود اإلسالمية
مصورة عن طبعـة إدارة الطبعـة   ، بيروت، دار صادر، شرح المفصل لموفق الدين بن يعيش -٤٨

 .م١٩٢٨المنيرية بمصر 
الطبعـة  ، بيروت، عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية، حاتم الضامن. صنعة د، شعراء مقلون -٤٩

 .م١٩٨٧ـ  هـ١٤٠٧األولى 
الطبعة الثانيـة  ، بيروت، عالم الكتب، داود سلوم. وتقديم دجمع ، شعر الكميت بن زيد األسدي -٥٠

 .م١٩٩٧ـ  هـ١٤١٧
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، منشورات المكتـب اإلسـالمي  ، شعر النابغة الجعدي رضي اهللا عنه تحقيق عبد العزيز رباح -٥١
 .م١٩٦٤ـ  هـ١٤٨٤الطبعة األولى ، دمشق 

الطبعـة  ، دمشق، دار القلم، حسن هنداوي. سر صناعة اإلعراب ألبي الفتح ابن جني تحقيق د -٥٢
 .م١٩٨٥ـ  هـ١٤٠٥األولى 

بغداد ، دار األنبار، الغرة المخفية في شرح الدرة األلفية البن الخباز تحقيق حامد محمد العبدلي -٥٣
 .م١٩٩١ـ  هـ١٤١١الرمادي  –

، مؤسسـة الرسـالة  ، محمد أحمد الـدالي . الكامل ألبي العباس محمد بن يزيد المبرد تحقيق د -٥٤
 .م١٩٨٦ـ  هـ١٤٠٦الطبعة األولى ، بيروت

الطبعـة الثالثـة   ، القـاهرة ، مكتبة الخانجي، الكتاب لسيبويه تحقيق عبد السالم محمد هارون -٥٥
 .م١٩٨٠ـ  هـ١٤٠٨

، القـاهرة ، مكتبة الخـانجي ، محمود محمد الطناحي. كتاب الشعر ألبي علي الفارسي تحقيق د -٥٦
 .م١٩٨٨ـ  هـ١٤٠٨الطبعة األولى 

 .م١٩٦٨ـ  هـ١٣٨٨بيروت ، دار صادر، رلسان العرب لجمال الدين بن منظو -٥٧
المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات لعثمان بن جنـي تحقيـق علـي النجـدي ناصـف       -٥٨
 .هـ١٣٨٦القاهرة ، المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، عبد الفتاح شلبي. عبدالحليم النجار ود.ود

د علي النجار وعبدالفتاح معاني القرآن ليحيى بن زياد الفراء تحقيق أحمد يوسف نجاتي ومحم -٥٩
 .م١٩٧٢إسماعيل الهيئة العامة للكتاب 

المكتبـة  ، مغني اللبيب عن كتب األعاريب البن هشام حقّقه محمد محيي الدين عبـد الحميـد   -٦٠
 .ت. التجارية الكبرى بمصر د

 .ت. الطبعة الثانية د، بيروت، دار الجيل، المفصل في علم العربية لجار اهللا الزمخشري -٦١
عبد الرحمن . الشافية في شرح الخالصة الكافية إلبراهيم بن موسى الشاطبي تحقيق دالمقاصد  -٦٢

سـليمان بـن   . عبد المجيد قطامش ود. عياد بن عيد الثبيتي ود. محمد إبراهيم البنا ود. العثيمين ود
 .م٢٠٠٧ـ  هـ ١٤٢٨الطبعة األولى ، مكة المكرمة، جامعة أم القرى، إبراهيم العايد

دار ، ية في شرح شواهد األلفية لمحمود العيني مطبوع بهـامش خزانـة األدب  المقاصد النحو -٦٣
 .هـ١٢٩٩مصورة عن طبعة بوالق ، ت. بيروت د، صادر
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المجلس األعلـى للشـؤون   ، المقتضب لمحمد بن يزيد المبرد تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة -٦٤

 .هـ١٣٨٥القاهرة ، اإلسالمية
مد عبد الستار الجواري وعبد اهللا الجبـوري رئاسـة   المقرب البن عصفور اإلشبيلي تحقيق أح -٦٥

 .م١٩٧١ـ  هـ١٣٩١الطبعة األولى ، بغداد، ديوان األوقاف
دار ، منتهى الطلب من أشعار العرب لمحمد بن مبارك بن ميمون تحقيق محمد نبيل طريفـي  -٦٦

 .م١٩٩٩الطبعة األولى ، بيروت، صادر
، مكتبة المجتمـع العربـي  ، حسين الخالدينظرية المعنى في الدراسات النحوية للدكتور كريم  -٦٧

 .م٢٠٠٦ـ  هـ١٤٢٧عمان الطبعة األولى 
عبـد الحسـين   . النكت الحسان في شرح غاية اإلحسان لمحمد بن يوسف أبي حيان تحقيـق د  -٦٨

 .م١٩٨٨ـ  هـ١٤٠٨الطبعة الثانية ، بيروت، مؤسسة الرسالة، الفتلي
، عبد العال سالم مكـرم . لسيوطي تحقيق دهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع لجالل الدين ا -٦٩

 .م١٩٧٥ – ١٣٩٤، الكويت، دار البحوث العلمية
الوجوه والنظائر أللفاظ كتاب اهللا العزيز للحسن بن محمد الدامغاني تحقيق محمد حسن أبو العزم 

  .م١٩٩٦ـ  هـ١٤١٦القاهرة ، المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، الزفيتي
  

  
/   /   
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