
 

 
 

 
 
 
 

 

 
َرِب  ْرِفيَُّة ِفي ِكَتاِب ارتشاف الضَّ آَراُء ُيوُنَس ْبِن َحِبيٍب النَّْحِويَُّة َوالصَّ

 ِِلَِبي َحيَّانَ 
 ِدَراَسٌة َوْصِفيٌَّة َتْحِميِميَّةٌ 

 

The Grammatical and Morphological Views of Yunus Bin 

Habib in Abu Hayyan’s Book “Irtishaf Ad-Darb”:  

A Descriptive Analytical Study  

 

 

 إعداد الطالبة
 أمل عصام زيدان

 
 إشــــــــــــــراف 
 اِلستاذ الدكتور

  محمود دمحم العامودي  
 
 

رف ِبُكمّية ى مَ ول عَ ُص طمبات الحُ تَ ااًل لمُ مَ كْ تِ ث اسْ حْ ا البَ ذَ م ىَ دِّ قُ  َدَرجة الَماِجستير ِفي النَّحو والصَّ
  َعة اإلْسََلميَّة ِبَغزَّةاآلَداب ِفي الَجامِ 

 
 ه1442صفر/ -م2020سبتمبر/

 زةــغب ةــَلميــــــــــــــــة اإلســـــــــــــــــــــامعـالج
 عمادة البحث العممي والدراسات العميا

 ة اآلدابميــــــك
 ماجستير لغة عربية

 

The Islamic University of Gaza 

Deanship of Research and Graduate Studies 

Faculty of Arts 

Master of Arabic Language 



 أ

 رارـــــــــإق

 أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان:

َرِب  ْرِفيَُّة ِفي ِكَتاِب ارتشاف الضَّ آَراُء ُيوُنَس ْبِن َحِبيٍب النَّْحِويَُّة َوالصَّ
 ِِلَِبي َحيَّانَ 

 ةٌ ِدَراَسٌة َوْصِفيٌَّة َتْحِميِميَّ 
 

The Grammatical and Morphological Views of Yunus Bin 

Habib in Abu Hayyan’s Book “Irtishaf Ad-Darb”:  

A Descriptive Analytical Study  

أقربأفمااشتممتعميوىذهالرسالةإنماىكنتاججيدؼالخاص،باستثناءماتمتاإلشارةإليو
لنيلدرجةأكلقبخريفاآلكلأكأؼجزءمنيالـيقدـمفقبلحيثماكرد،كأفىذهالرسالةك

عمميأكبحثيلدػأؼمؤسسةتعميميةأكبحثيةأخرػ.

Declaration 

I understand the nature of plagiarism, and I am aware of the University’s policy 

on this. 

The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the 

researcher's own work, and has not been submitted by others elsewhere for any 

other degree or qualification. 

 

 :Student's nameأملعصاـزيدافاسـالطالب:

 :Signature التكقيع:

 :Dateالتاريخ:

 

 

 

 





 ت

 الدراسة ممخص

الحمدالكاحدالصمد،الحمدكاىبالنعـ،كصمىهللاعمىرسكلنادمحم،كعمىآلو
كصحبوأجمعيف،كبعد:

تناكلتالدراسةآراءيكنسبفحبيبالتيأكردىاأبكحياففيكتابوارتشاؼالضرب،
كتناكلتالبا كفصميف، فيتمييد كدراستيا كلمفأبيحيافكتكضيحيا حياة فيالتمييد حثة

كيكنسبفحبيب،أماالفصلاألكؿفقداشتملعمىآراءيكنسبفحبيبالنحكيةكالصرفيةفي
كتابارتشاؼالضرب،كاشتملالفصلالثانيعمىمكقفأبيحياففيكتابوارتشاؼالضرب

الضرب.مفآراءيكنسبفحبيب،كأثرآراءيكنسبفحبيبفيكتابارتشاؼ

التي كالصرفية النحكية المسائل حبيبفي يكنسبف الستعراضآراء كىدفتالدراسة
يكنسبف أبيحيافآلراء كتكضيحمدػمكافقة ارتشاؼالضرب، أبكحياففيكتابو ذكرىا

حبيبكمدػمخالفتوليما.
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Abstract 
Praise be to Allah, the One and the Everlasting, and peace and blessings be 

upon our Messenger Muhammad, and upon all his family and companions. This study 

deals with the views of Yunus bin Habib, which Abu Hayyan reported in his book 

‘Irtishaf Ad-Darb’ and were clarified and studied in an introduction and two chapters.  

 

In the introduction, the researcher dealt with the lives of Abu Hayyan and 

Yunus bin Habib. The first chapter included the grammatical and morphological 

views of Yunus bin Habib in the book ‘Irtishaf Ad-Darb’, and the s++++econd 

chapter included the position of Abu Hayyan in his book ‘Irtishaf Ad-Darb’ on the 

views of Yunus bin Habib, and the impact of Yunus bin Habib’s views in this book.  

 

This study aimed to review the views of Yunus bin Habib on the grammatical 

and morphological issues mentioned by Abu Hayyan in his book ‘Irtishaf Ad-Darb’, 

and to clarify the extent of Abu Hayyan’s approval and disagreement of Yunus bin 

Habib’s views.  

 

The nature of the study required that the researcher adopt the descriptive, 

analytical and statistical approach in her study. At the end of the research, the 

researcher reached some results, the most important of which are the following: 

 The researcher presented two figures, who were among the most prominent 

figures of Arabic grammar, for Yunus bin Habib was one of the most 

important figures of grammar in the second century AH, and Abu Hayyan was 

one of the most important figures of Arabic grammar in the seventh century 

AH. The researcher also addressed their grammatical and morphological 

efforts. 

 

 The researcher confined this study to examining seventy grammatical and 

morphological issues, and there was agreement between the views of Yunus 

bin Habib and Abu Hayyan in seven issues, and differences were traced in 

twenty-one issues, and Abu Hayyan had no opinion on the rest of the issues. 

 

Among the most important recommendations of the study are the following:  

 Paying more attention to Yunus bin Habib through researching his scholarly 

personality and grammatical views. 

 The grammatical doctrines and the opinions of grammarians need a balanced 

study of the data of modern grammar. 
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 داءــــــــــــاإلى
ةالتيعّطرتأرضالكطفبدمائيا..إلىمفرحلككانتكصيتوالتمسؾبالعمـ..األبيّإلىالركح

َمْفَتَرؾَثْغر ةفيحياتنااليممؤىاسكاه..معنىالحبكالكفاء..إلىالركحالطاىرةالتيعّممتني
 إلى أخي وحبيبي الشييد الجميل "جواد" رحمو هللا وطّيب ثراه..

أ التي األركاح كل إلى بيننا.. اليـك كنفتقدىا العمـ هللافسيح..إلى روح عمتي الحبيبة فاطمةحّبت أسكنيا
جناتو..

إلىالقمرالذؼأضاءحياتي..إلىالنبراسالذؼأنارطريقي..إلىمفعّممنياألدبكالتكاضع..
طريقالعمـ..إلىَمْفتجّرعالكأسليسقينيقطرةُحْب..إلىَمْفحصداألشكاؾعفدربيليميدلي

 إلى "والدي" أمّد هللا في عمره.. 

إلىحمكةالّمبفالتيماخالطلبنيايكما سكرالمصالح..
باردا فيىجيرالحياة..إلىذاتالصدرالحنكفالذؼكافليظبلِّ

كماربتني..(اء عط)تني،كإلىصاحبةالحبلالسرؼالذؼالزاؿأثرهباقيا فّيحتىاآلف؛ألككف)أمبل (كماسمَّ
إلىالقصةالتيصاغتحركفياكاقعاتالزماف..

 إلى أمي الرؤوم أمّد هللا في عمرىا..إلىالنكراليادغفيكحشةاألياـ..

كشاركنيالمشّقةكالتعبحتىكصكلينيايةرحمتيالعمميةىذه..لمعيآالـالمستقبل..إلىَمْفتحمّ
لعّمنيبيذاأرّدبعضا مفالكفاءإلى زوجي "حسام" أبو مالك..رفيقدربي..إلىأقربالناس،كأكفىالناس،إلى

كالحبكالعطاء..

إلىالعطفالمكنكفبيفأذرعيـ..إلىأجملصفحاتي..قدرؼكسندأيامي..إلىطكؽسعادتيالمحيطبيمف
كنعـاألخاألكبر..كاسعاب".. إلى "عبد الوىّ  .."إخوتي اِلعزاء"إلى كنتـخيرمفاتكأتعمييـ..كلجانب..

يحبو كفقؾهللالما المسافات.. بعد كقتكحيفرغـ كل الذؼكافحاضرا  الرفيق كخير كالعطاء.. التضحية
 إلىدمحم"إلى كيرضاه.. فيحياتي.. المشرقة البسمة كرسـ اليأسمفخاطرؼ.. أكىاـ بدد مف السند.. نعـ "
كا"صدام" بعينيو.. فيضحكتومفأرػالتفاؤؿ كالحياة فيبسمتو.. لسعادة مبلئكياليكػ..إلى "حسن".. ..

صديقالسراءكالضراء..كمتمـالركحكأجملعطاياالقدر..أسأؿهللالؾتكفيقا كتيسيرا كنكرا لدربؾ..لكـمني
كلعباراتالحب..

كجكادكرائدكعبدهللا..كنتـخيرماريةكرزافكرسيلكسيدراككليدكجكادكعصاـكأنسإلىفراشاتعائمتي..
األرزاؽلناكأجملتقاسيـالقدر..

قمعيافيآفاؽالمجدإلىكلمفعشقالمغةالعربية،كانبرػلمدفاععنيا،كحببالنفكسفييا،إلىمفحمّ
كالعزةكالفخار..

إلىكلَمفأحبنيفيهللا..كاحببتوفيو..

ـليـجميعا ىذاالعملالمتكا ضع...أقدِّ
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 شكر وتقدير

أَ العالميف، ربِّ  بينيما،ربِّدُمَحْالحمد ما كملء األرض، كملء السمكات، ملء ي
نزاؿالناسـعمىنبيّيكأسمّكأصمّ باالعتراؼلآلخريفبفضميـ،كا  أمرَنا والمختار،خيراألناـ،

،كعّممناشكرالناسعمىمعركفيـ.منازليـ

بلىكأدنىو،العكف،كذّللأماميالصعاببمستكفيوحقَّقّدـليفْكلسُتإذأشكرمَ
الدكتكر بشكرؼاألستاذ كأستيّل عمّي. بقبكؿاإلشراؼعمى:كاجبلو دمحمالعامكدؼ، محمكد

رسالتي،كعمىماقّدموليمفالعكفكالنصح،كاإلرشاد،فكافمثاال لؤلمانةكالكفاءكاإلخبلص،
فمومّنيكلتقديركاحتراـ.

رمضافدمحمالدكتكر:األستاذعطفشكرؼكامتناني،كتقديرؼإلىمناقشيالكريميف:كأ
اإلسبلميةالبع الجامعة األقصىعدكافدمحمجميلكالدكتكر:،مف جامعة تفضبلمف المذيف ،
النصائحكالتكجيياتالتيتكملالبحثب لتقديـ كمناقشتيا، الرسالة، االطبلععمىمحتكػىذه

أْفأككفأىبل لئلفادةمفعمميما.ة بإذفهللا،راجيكتزيدهنكرا 

رائدصالحة،كرئيسقسـالمغةالعربية:إلىعميدكميةاآلدابالدكتكركماأقدـشكرؼ
الدكتكر ك:األستاذ العرجا، التيجياد بغزة اإلسبلمية الجامعة العظيـ، كالبناء لمصرحالشامخ،

جستير.كالأنسىزميبلتيالفضميات،كرفقاءدربيجميعافيلنافرصةإتماـدراسةالمايّسرت
ككفاء. برنامجالماجستير،لكـمّنيكّلحبٍّّ

سيـ،كلكبكممةفيإنجازىذاالعملأكفيالنيايةفإّنيأقّدـشكرؼلكلَمْفشارؾأْك
المتكاضع..جزاكـهللاجميعا خيرالجزاء.
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 المقدمة

دمحمبفعبدهللاوكأصّميعمىرسكلالحمدكماينبغيلجبلؿكجيوكعظيـسمطانو،
إلىيكـالديف،كبعد... كعمىآلوكصحبوكَمْفتبعيـبإحسافٍّ

هللاشّرؼالّمغةالعربيةبأْفجعلكتابو {ٜ٘ٔالشعراء:}﴿ بلساٍن عريب مبني ﴾فإفَّ إّنو.ثـّ
 ىّيأ المغة خبلؿليذه مف كذلؾ كسننيا، أحكاميا كبّينكا كنظميا، قكانينيا ليا كضعكا عمماء

يرصدكف العمماء ىؤالء طبلئع كاف كقد أربابيا، كمخالطتيـ أىميا، كمشافيتيـ ليا، استقرائيـ
الظكاىرالمغكيةالمختمفة،كيبينكنيالتبلميذىـفيحمقيـ،كلـيعنكابتدكينيا،حتىىّيأهللاأعبلما 

لج العمماء كمفىؤالء كاستنباطاألفكاركحفظيا الشيكخكاألساتذة، عقكؿ أنتجتو ما اإلماـمع
أبكحّيافدمحمبفيكسفبفعميبفيكسفبفحّيافاألندلسي)ت ق(مفأعبلـ٘ٗٚالفقيو
الفقوالعدكؿالمشيكريف،كقدكافصكفيا أندلسيا فيمنيجوكطريقةتفكيره.

لتيتركيااإلماـاألندلسي:منيجالسالؾفيالكبلـعمىألفيةابفكمفالكتبالنحكيةا
مالؾ،كارتشاؼالضربمفلسافالعرب،كُيَعدكتابارتشاؼالضربمكسكعةنحكيةجمعفييا
فيتأليفكتابو،كلـ بيفالنحاة فريدا  أبكحّيافمسائلالنحككركافده،بحيثسمؾفيومنيجا 

أْفاّطمععمىآراءالنحاةالمتقدميفكالمتأخريف.بعديقدـلناىذاالكتابإالّ

كقداحتكػالكتابعمىآراءالنحاةبمختمفمذاىبيـكاتجاىاتيـالخاصة،كمفىنابدأت
ق(النَّحكيةكالّصرفيةفيكتابارتشاؼالضربٕٛٔفكرةجمعكدراسةآراءيكنسبفحبيب)ت

(.ق٘ٗٚألبيحيافاألندلسي)ت

 اختيار البحث سببأواًل: 

أسيمتفيتطكرالنحككالصرؼإسياما فّعاال ،يكنسبفحبيبالتيإبرازشخصية .ٔ
فجاءىذاالبحثإضافةإلىالجيكدالمبذكلةمؤخرا ،تأخذالمكانةالتيتستحقياـكل

إلبرازىذهالشخصية،كليجيبعمىمجمكعةمفالتساؤالت:ماآراءيكنسبفحبيب
 ؟فيكتابارتشاؼالضربالنحكيةكالصرفية



ٕ 

ليسيل،حصرآراءيكنسبفحبيبالتيأكردىاأبكحّياففيكتابوارتشاؼالضرب .ٕ
 تناكلياكاالّطبلععمييا.

 تحميلآراءيكنسبفحبيب،كبيافمدػمكافقةكمخالفةأبيحّيافليا. .ٖ
عدكتابأبيإبرازالمكانةالعظيمةالتييتمتعبياأبكحيافبيفأعبلـالنحاة،كمايُ .ٗ

منابعالنحككركافده،كلـيقّدـلنا حيافارتشاؼالضربمكسكعةنحكيةجمعفييا
ىذاالكتابإاّلبعدأفاطمععمىآراءالنحاةالمتقدميفكالمتأخريف،فأفادمنيا،فجاء

 عمىزبدةآرائوالنحكيةكالمغكية.شامبل كتابو
أب .٘ يمنيج النحاة بيف الفريد تأليحّياف الضربفي ارتشاؼ كتابو يمثل،ف الذؼ

 امتزاجثقافةالمغرببثقافةالمشرؽ.
 بيافمكقفأبيحّيافمفنحاةالبصرة. .ٙ

 ثانيًا: أىمية البحث

تكمفأىميةالبحثفيالنقاطاآلتية:

الضرب، .ٔ ارتشاؼ كتابو في حّياف أبك أكردىا التي حبيب بف يكنس آراء إحصاء
 ةتحميمية.كدراستيادراسةكصفي،كتكضيحيا

بيافمكانةيكنسبفحبيبالنحكيةبيفمعاصريوكمعرفةأساتذتوكتبلميذه. .ٕ
يكنسبفحبيب .ٖ آراء ليا،بيافمكقفأبيحّيافمف كاعتراضاتو،مفحيثمكافقاتو

 عمييا.

 أىداف البحثثالثًا: 

ييدؼىذاالبحثإلثباتمايأتي:
ةكالصرفيةالتيذكرىاأبكحّياففياستعراضآراءيكنسبفحبيبفيالمسائلالنحكي .ٔ

كتابوارتشاؼالضرب.
كمدػمخالفتولو.،تكضيحمدػمكافقةأبيحّيافآلراءيكنسبفحبيب .ٕ
كعمىرأسيـيكنسبفحبيب.،إبرازمدػتأثرأبيحّيافبآراءنحاةالبصرة .ٖ
 إثراءالمكتبةالعربيةبإضاءةبحثيةقيمة. .ٗ



ٖ 

 رابعًا: منيج دراسة البحث

التحميميلق الكصفي المنيج دراستيا في الباحثة تسمؾ أْف البحث طبيعة اقتضت د
اإلحصائي؛كذلؾلمناسبةىذاالمنيجلمثلىذهالبحكث،فالكصفكالتحميلمنيجعمماءالعربية

األكائلفيتناكؿمسائلالمغة.

 كاستخراجآراءيكنسبفحبيبمفكتابارت-بإذفهللاتعالى–كسأقكـ شاؼبرصد
األلفية،كالقياـبتحميلتمؾاآلراء،كبيافكتبكيبياحسبأبكاب،الضرب،ثـتجميعتمؾاآلراء

مدػمكافقةكمخالفةأبيحيافليما،كبيافمكافقةأبيحيافمفنحاةالبصرة.

 خامسًا: الدراسات السابقة 

َربِارتشاؼِفيِجنِّياْبفِالَفْتحَِأِبيآَراءُ .ٔ اِلؾَِكَمْنَيجِالضَّ َكْصِفيَّة ِدَراَسة -َحيَّافَأَلِبيالسَّ
د.أإشراؼ–ماجستيررسالة–الشافعيِلنشأت.َتْحِميِميَّة  –العامكدؼدمحممحمكد.
.ـٕٗٔٓ–قٖ٘ٗٔغزة–األقصىجامعة

َربِارتشاؼِكَتابِِفيالَفرَّاءَِعَمىَحيَّافََأِبياْعِتَراَضاتُ .ٕ .َكَصْرِفيَّة َنْحِكيَّة ِدَراَسة –الضَّ
د.أإشراؼ-ماجستيررسالة–حميبأبكخمفلزياد –العامكدؼدمحممحمكد.

.ـٕٔٔٓغزة–اإلسبلميةالجامعة
جماؿخالدألسماء.َتْحِميِميَّة َكْصِفيَّة ِدَراَسة -األَْلِفيَّةَِشاِرِحيَتبلِميِذهِِفيَحيَّافََأِبيَأَثرُ .ٖ

–اإلسبلميةالجامعة–العامكدؼدمحممحمكد.د.أإشراؼ-ماجستيررسالة-العربيد
 .ـٕ٘ٔٓغزة













ٗ 

 خطة البحث

ْرِفيَُّة ِفي ِكَتاِب  َرِب ِِلَِبي َحيَّانَ  ارتشافآَراُء ُيوُنَس ْبِن َحِبيٍب النَّْحِويَُّة َوالصَّ  الضَّ
 ةٌ يَّ يمِ مِ حْ تَ  ةٌ يَّ فِ ْص وَ  ةٌ اسَ رَ دِ 

إِِسػقَنْْفتَِةأَاَسػػرَُةالدَِّعػػيبَِضػْتطَتَاقْ كَيِمْتَةٍّكََمػػدِّقَىمَُلػػـَ َمػػائِقَةٍّكََمػػاتِخَكَْيفِمَْصػفَيػػدٍّ ِرادَِصػػلمَِباةٍّ
 ِع.اجِرَالمَكَ

 .ةُقَابِسَّاُتالاسَرَالدِِّثكَحُْجالبَيَنْمَاكَاُفيَدَىْأَاكَُتيَيَمِّىَأَِةكَاسَرَاِرالدِّيَتُِباخْبَاسَييَفِكَ:ةُ مَ دِّ قَ المُ 
 :يوِفِكَ:يدُ يِ مْ التَّ 
اةُيَحَ-  ق(.ٕٛٔت)ُيكُنَسْبِفَحِبيبٍّ
َرِب"ارتشاؼُق(،َكِكَتاُبُو"َ٘ٗٚحَياُةَأِبيَحيَّاَف)ت-  .الضَّ

لُ وَّ اِلَ  لُ ْص الفَ 
ْرِفيَُّة ُة ِويَّ النَّحْ  ُيوُنَس ْبِن َحِبيٍب آراُء   َوالصَّ

ػػْرِفيَّةِحِكّيػػةِالنَّلِائَِسػػِذْكػػُرالمَيػػوِفِكَ ْرِتَشػػاِؼاِابِتَػػيكِِفػػِلُيػػكُنَسْبػػِفَحِبيػػبٍَّدْترَيكَِتػػالََّكالصَّ
َرِبأَلِبيَحيَّافَ .يبِتِرَْبتَسَحَالضَّ َأْلِفيَِّةاْبِفَماِلؾٍّ

:ةَيََثاآلتِاحِبََفالمَمََّضتَدْقَكَ
.اتِكعَفُرْالمَكَكِحْالنَاتِمَدِّقَيمُفِلُائِسَمَ:لُ وَّ اِلَ  ثُ حَ بْ المَ 
.اتِكبَُصنْيالمَفِلُائِسَمَ:يانِ الثَّ  ثُ حَ بْ المَ 
.كِحْالنَّعِابِكَتَكَاتِكرَرُجْيالمَفِلُائِسَمَ:ثُ الِ الثَّ  ثُ حَ بْ المَ 

الّصْرِؼ.يفِلُائِسَمَ:الَمْبَحُث الرَّاِبعُ 
 يانِ الثَّ  لُ ْص الفَ 

َرِب ِمْن ُيوُنَس ْبِن َحِبيٍب اِ  وِ ابِ تَ ي كِ فِ  َأِبي َحيَّانَ  فُ قِ وْ مَ   ْرِتَشاِف الضَّ
 :ةُيَاآلتِثُاحِبَالمَيوِفِكَ
لُ اِلَ  ثُ حَ بْ المَ   .ُيكُنَسْبِفَحِبيبٍّاءِآلرََأِبيَحيَّافَاتُقَافَكَمُ:وَّ
 .ُيكُنَسْبِفَحِبيبٍَّأِبيَحيَّاَفَعَمىآَراءِاتُاَضرَتِاعْ:ثَّاِنيال ثُ حَ بْ المَ 

 . حيافكأبسكتعنيامسائل: الثالثالمبحث 
.وُاتُيَِصكْتَكَثِحْالبَجُائِتَانَييَفِكَ: ةُ مَ اتِ الخَ 

 الفيارس الفنية.
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 الفصل التمييدي
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 المبحث اِلول
 يونس بن حبيب

 م(ٜٛٚ-ٖٔٚه/ٕٛٔ-ٜٗ)

 اسمو وكنيتو ونسبو  .ٔ

كُيعرؼ الرحمف، عبد أبك ككنيتو يكنسبفحبيب، أغمبالذيف(ٔ)بالنحكؼاسمو كيكاد ،
ترجمكاأفيتفقكاعمىأّنوكاحدمفالمكاليالعرب،كلكّنيـاختمفكافيمفكافمكالهقاؿعبدهللا

:"ىكمكلىبنيليثبفبكربفعبدمناة(ٕ)المزربانيفيكتابو)المقتبسفيأخبارالنحكييف(
كقيلا كنانة، بف : بف ىرمي بف ببلؿ بمكلى الحمكؼضبيعة ياقكت كقاؿ جبالة"، :(ٖ)ف

الميثيبالكالء".:"..الضّبي،كقيل

"حبيب" في المؤرخكف اختمف أّمو:كما اسـ ىك أبيو،ىل اسـ األسماء؟أـ مف ألّنو
خمكاف ابف قاؿ كالرجاؿ. النساء عمى تطمق التي أّمو(ٗ)المشتركة اسـ "حبيب ال،: كليذا

فإّنواليعرؼلوأب،ك أبيوفينصرؼ.كهللاإ:ّنوكلدمبلعنة،كيقاؿإ:يقاؿيصرفكنو، ّنواسـ
أعمـ،ككذلؾدمحمبفحبيبالنسابةأيضا ".










                                                           

أبا(ٔ) مراتبالنحكييف، تحقيقكْنظر: الحمبي، الكاحد الطيبعبد إبراىيـ: الفضل دمحمأبك معجـ،ٕٔص،
.ٕٔ٘ٛإحسافعباس،صقيق:األدباء،ياقكتالحمكؼ،تح

 .ٕٗٗ:إحسافعباس،صقيقكفياتاألعياف،ابفخمكاف،تح(ٕ)
.ٕٕ٘ٛصعباس،إحساف:تحقيقمعجـاألدباء،ياقكتالحمكؼ،(ٖ)
 .ٕٛٗصعباسإحساف:تحقيقكفياتاألعياف،ابفخمكاف،(ٗ)



ٚ 

 مولده ووفاتو .ٕ

يكنسبفحبيب بيفبُّجَ فيكلد تقععمىدجمة الباءكضميا( كتشديد ل)بفتحالجيـ
.(ٔ)بغدادككاسط

كمكلدهسنة،:"...(ٕ)،قاؿابفخمكافكاختمفالمؤرخكفكذلؾفيسنةمكلدهكسنةكفاتو
،تسعيف أذكرمكتالحجاج،اثنيفكثمانيفكمائةكماتسنة سنة:كقيل،ككافيقكؿ:" مكلده
كتسعيفسنة".عاشثمانيا :كقيل،كعاشمائةكسنتيف،كأّنورأػالحجاج،ثمانيف

الجز ابف كمائة.".(ٖ)ؼركركػ كثمانيف اثنيف بعد القا،.تكفي خمس:ضيكقاؿ سنة
جاكزىا".:كقيل،قاربالمائة:كقيل،كلوثمافكثمانكفسنة،كثمانيفكمائة

ق".ٜٓكمكلدهكافسنة،:"قاربيكنستسعيفسنةكلـيتزكج(ٗ)كقاؿالسيكطي

كقدتفّرغمفالِكَبر،كُيقاؿ:قارب،إّفيكنسجاكزالمائة::"ُيقاؿ(٘)كقاؿأحمدبفيحيى
فييكنسرحموهللاسنةاثنيفكثمانيفكمائة.كتك،".المائة..

.(ٙ)كُيرجَّحسنةتسعيفمكلدا ليكنسبفحبيب

 نشأتو .ٖ

يذكركفأيفطمبالكلكف،تفقعميوالمؤرخكفأّفيكنسبفحبيبكلدببمدةجّبلاما
عأنَّوأنَّوأخمصلمعمـ،كطمبوفيكلمكافسميذكركنوالذؼكالعمـكالمتىانتقلإلىالبصرة،

:"أكؿمفتعممتمنوالنحكحمادبفسممة".(ٚ)فيو.يقكؿيكنسبفحبيب

                                                           

،ٔ٘فضلإبراىيـ،ص:دمحمأبكالقيقْنظر:طبقاتالنحكييفكالمغكييف،ألبيبكرالزبيدؼاألندلسي،تحا(ٔ)
،ص  .ٕٓٚالحمقةالمفقكدةفيتاريخالنحك،عبدالعاؿسالـمكـر

.ٕٚٗصتحقيق:إحسافعباس،كفياتاألعياف،ابفخمكاف،(ٕ)
 .ٕٖ٘:برجستراسير،صقيقغايةالنيايةفيطبقاتالقراء،ابفالجزرؼ،تح(ٖ)
.ٖ٘ٙ:دمحمأبكالفضلإبراىيـ،صقيقطي،تحبغيةالكعاةفيطبقاتالمغكييفكالنحاة،السيك(ٗ)
 .ٖ٘طبقاتالنحكييفكالمغكييف،ألبيبكرالزبيدؼ،ص(٘)
.ٔٔيكنسبفحبيب،حسيفنّصار،ص(ٙ)
 .ٔ٘صتحقيق:دمحمأبكالفضلإبراىيـ،طبقاتالنحكييفكالمغكييف،الزبيدؼ،(ٚ)



ٛ 

فكافلو،حتىصعدإلىقمتيا،فاستكعبثقافةعصره،كنمتعقميتو،ثـازدادتمعارفو
.(ٔ)حمقةيؤميارجاالتالفكركالعمـ

 صفاتو وأخَلقو .ٗ

فيالعمـ عالية م،بمغيكنسبفحبيبمكانة كافعميو كأمانةلما فإخبلصفيالعمـ
فقدكافشديدالتثبتفيتحصيمو،قكؼالحافظة،قاؿأبكالخّطابزيادبف،كصدؽفيالنقل

:"لـيكفعنديكنسعمـ إاّلمارآهبعينيو".(ٕ)يحيى:قاؿأبكعبيدة

ككافيكنسمفالرجاؿالمكثكؽفيركايتيـ،قاؿعنوإبراىيـبفإسحاؽالحربيفيماركاه
أربعةفإّنيـكانكا،أصحابأىكاء–يعنيأىلالعربيةمنيـ–:"كافأىلالبصرة(ٖ)ابفحجر إالَّ

.كاألصمعي"،أصحابسنة:أبكعمركبفالعبلء،كالخميلبفأحمد،كيكنسبفحبيب

بسكء.،ككافيكنسشديدالحبكالكالءلشيكخو ذكركا أبككاليممؾنفسوإذا قيل:حّدثنا
:كنُتعندأبيعمركبفالعبلء،فجاءهُشبيلبف(ٗ)ؿ:"حّدثناأبكعبيدةعفيكنسقاؿحاتـقا

أقبليحدثو،فقاؿُشبيل: ـّ َعْزَرةالضبعّي،فقاـإليوأبكعمركفألقىلوِلْبَدبغمتو،فجمسعميو،ث
سيعندياأباعمرك،سألترؤبتكـىذاعفاشتقاؽاسموفماعرفو."قاؿيكنس:"فمـأممؾنف

فأنا،ثـقمُت:لعّمؾتظّفأفمعّدبفعدنافأفصحمفرؤبةكمفأبيو،فزحفتإليو،ذكرهلرؤبة
فأقبلعميأبك مغضبا ، كقاـ جكابا ، يجد فمـ كالرؤبة؟ كالّركبة كالّركبة الّركبة فما رؤبة، غبلـ

جيتوبو،فقمُتكقدأسأتفيماكا،عمرككقاؿ:ىذارجلشريفيقصدمجالسناكيقضيحقكقنا
.لو:لـأممؾنفسيعندذكرهرؤبة..."





                                                           

،صالحمقةالمفقكدةفيتاريخالنحكالعربي،عبدالع(ٔ)  .ٕٔٚاؿسالـمكـر
 .ٔ٘طبقاتالنحكييفكالمغكييف،الزبيدؼ،ص(ٕ)
 .ٗٙٔ-ٖٙٔ،صٖبفحجرالعسقبلني،جاتيذيبالتيذيب،(ٖ)
هنباإ،ٕٕبيالطيبالحمبي،صأل.كينظر:مراتبالنحكييف،ٕ٘طبقاتالنحكييفكالمغكييف،الزبيدؼ،ص(ٗ)

 .٘ٚصأبكالفضلإبراىيـ،تحقيق:دمحم،القفطي،عمىأنباهالنحاةالركاة



ٜ 

 عممو وثقافتو .٘

كالنحك.أّماالمغةفقدكافغةاّتسمتشخصيةيكنسبفحبيبالعمميةبأنياجمعتبيفالمّ
الدقيقة، نظراتو خبلؿ مف يتضح فإّنو النحك كأما اشتقاقاتيا، كمعرفة غريبيا، فيـ في بارعا 

كؼلمجممةكمعرفةالظكاىراإلعرابية.حْتركيبالنَّالتوفيفيـالككتنا

كاف:"(ٔ)كأشادالمبّردبعمموكتفكقوعمىأبيزيدفيالنحككمضاىاتولوفيالمغة،فقاؿ
كلـيكفمثلالخميلكسيبكيو،ككافيكنسمفبابأبيزيدفيالعمـ،أبكزيدعالما فيالنحك

.يالنحك"بالمغات،ككافيكنسأعمـمفأبيزيدف

يكنسبفحبيببكلعمكـالمغة ـّ لكّفالّنحككافأغمبعميو.كاتفقالمؤرخكفأّنومف،كأل
.(ٕ)أكابرالنحاةالبارعيف

ـّبعمكـكثيرة،منيا:عمـاألنساب،كالتفسير،كالشعر. ككانتثقافةيكنسكاسعةفقدأل

 شيوخو .ٙ

فيأسيمكاصاحبيكنسبفحبيبشيكخا ثقةكألّفالعمـاليؤخذإالمفأفكاهالرجاؿ،فقد
بنائوالفكرؼكالعممي،ككانكاسّراتساعثقافتوفيعصره.

كمفالشيكخالذيفأخذعنيـيكنس:

 رغـ،:مفالشيكخالمرمكقيف،ككافيكنسبفحبيبيفضموق(ٚٙٔت)حّمادبفسممة
 .(ٖ)أّفاألقكاؿالتينقمياعفحمادتكادتككفمنعدمة

ذلؾماِمْفـالعربية،كمِأّفيكنسأخذعنوعَعمىركايةتناقمتياكتبالمؤرخيفتدؿّكىناؾ
قاؿ:"حّدثنيابفسبّلـ:قمتليكنس:أّيماأسّف،أنتأـحمادبفحيثركاهمسعكدبفعمرك

مّنيكمنوتعّممُتالعربية"أسممة؟قاؿ:ىك .(ٗ)سفُّ

                                                           

(ٔ) األلباء، نزىة اانظر: ألنبارؼ،ابف السامرائي، إبراىيـ األدباء،ٜٗصتحقيق: كمعجـ الحمكؼ،. ياقكت
 .ٕٕ٘ٛصتحقيق:إحسافعباس،

 .ٕ٘األنبارؼ،صابف،لباءنزىةاأل،ٕٔمراتبالنحكييفكالمغكييف،أبيالطيبالحمبي،ص(ٕ)
 .ٕٔبفحبيب،حسيفنصار،صيكنسانظر:(ٖ)
 .ٖ٘نظر:أخبارالنحكييفالبصرييف،أبيسعيدالسيرافي،صا(ٗ)



ٔٓ 

 عميا ،كيثقفيوكافيرفعومكانا يكنس،كأثنىعميو:ق(ٗ٘ٔ)تأبكعمركبفالعبلء
كيقكؿيكنسفيو:"لككافأحدينبغيأفيؤخذبقكلو،ككانتأكثرركاياتوعنو،كلالثقة

كاحد فيشيء كّمو؛كمو أفيؤخذ فيالعربية كافينبغيلقكؿأبيعمركبفالعبلء
 .(ٔ)"ا كلكفليسأحدإاّلكأنتآخذمفقكلوكتارك

ألبيعمرككيكنسكاف إلىأبيعمرك،راكية المنسكبة التيفكثيرمفاألخباركالنكادر
.(ٕ)كحتىركايةاألخبارفيعصرهكافيكنسالمصدراألكؿليذهاألخبار،جاءتعفطريقو

 العجاج بف فينظرق(٘ٗٔ)ترؤبة رؤبة كمكانة مبكرا ، يكنسلرؤبة بدأتصحبة :
فقدكافمفمخضرمي،صرهكلوقدسيةالقدماءيكنسترجعإلىأّنوأشيرراجزفيع

الدكلتيفكأعرابالبصرة،سمعمفأبيىريرةرضيهللاعنو.كتكفيفيزمفالمنصكر
 .(ٖ)سنةخمسكأربعيفكمائة

 إسحاؽ أبي هللابف إسحاؽق(ٚٔٔ)تعبد أبي بف يكنسمف أخذ كتتممذ،كلقيو،:
 عميو.

يكنسبف كعمـ الثانيلثقافة األعرابكالمصدر مف،حبيبكاففصحاء يتميزكفبو لما
كمنيـ:،القةكفصاحةفياأللسف،كالببلغةفيالكبلـذكسرعةفيالحفع،ك،طباعصافية

 .أبكميدية:كىكمفاألعرابالثقاتالذيفركػعنيـيكنسبفحبيب 

 :بأّنوكىكمفاألعرابالفصحاءالذيفأخذعنيـيكنس،كصفوأبكالطيبأبكالدقيش"
 .(ٗ)كافأفصحالناس"

 حمقة يونس بن حبيب العممية .ٚ

مفأصكليا، العربية أفاغترؼالمغة بعد مفالطبعيأفتككفليكنسبفحبيبحمقة
فكانتكاحدةمفأشيرالحمقاتالعمميةفيالبصرة.،كليسعجيبا أفيمتفحكلياتبلمذةكثر

                                                           

 .٘ٔ،كالنزىة،صٓٗ.األزىرؼ،ص٘ٔ،نقبلعف:ابفسبّلـ،صٕٕيكنسبفحبيب،حسيفنصار،ص(ٔ)
،صانظر:(ٕ)  .ٖٕٛالحمقةالمفقكدةفيتاريخالنحك،عبدالعاؿسالـمكـر
 .ٕٔ٘ٛء،ياقكتالحمكؼ،صاألدباـمعج(ٖ)
،ص(ٗ)  .ٜٕٛالحمقةالمفقكدةفيتاريخالنحكالعربي،عبدالعاؿسالـمكـر



ٔٔ 

فيكصفمركافبفأبيحفصة حمقةأعظـمفق(ٕٛٔ)تككانتحمقتوكما أَر ـْ "فم ليا:
.(ٔ)حمقةيكنس"

:"جمستق(ٕ٘ٔ)تكقدطاؿعمرىذهالحمقةبطكؿعمرصاحبيا.قاؿأبكزيداألنصارؼ
،(ٕ)عشريفسنة"ق(ٓٛٔ)تكجمسإليوقبميخمفاألحمر،إلىيكنسبفحبيبعشرسنيف
تمتازبالتنكع الحمقة األل،ككانتىذه طمبةيقكؿصاحبنزىة "ككافيقصدىا باءعفالحمقة:
.(ٖ)العربيةكفصحاءاألعرابكالبادية"

 رّواد حمقتو  .ٛ

بف معمر عبيدة أبك منيـ كثر، كركاة عمماء إلييا انضـ لمعمـ، يكنسمنارا  كانتحمقة
النحكؼ(ٗ)ق(ٕٓٔ)تالمثنى األنصارؼ زيد كأبك (٘)ق(ٕ٘ٔ)ت، بف الممؾ عبد قريب،

،كقدطالتصمةىؤالء(ٚ)ق(ٕٕٓ)ت،كأبكدمحمبفالمبارؾاليزيدؼ(ٙ)ق(ٕٙٔ)تاألصمعي
العربية.شيداءفّدككيع،بوككثرتركايتيـعنو عمىعمموكتمكنومفعمـك

كيع فأكثر عنو ركػ سيبكيو أّف عمى القدماء اتفق األكؿدكقد المصدر سيبكيو كتاب
المغةكالنحكك الصرؼ.الستنباطآراءيكنسبفحبيبفيعمـك

 عنو، الذيفرككا الككفةحيثكلـيكفالبصريكفكحدىـ أئمة حمقتو،زاره كنقمكا،كالزمكا
كالفراء.،عنو،مثل:الكسائي

                                                           

 ٖٗيكنسبفحبيب،حسيفنصار،ص(ٔ)
 ٖٙٙ،صٕأنباءالركاة،القفطي،ج(ٕ)
 .ٕ٘نزىةاأللباءفيطبقاتاالدباء،األنبارؼ،ص(ٖ)
 (ٛٚٔ-٘ٚٔالنحكييفكالمغكييف،الزبيدؼ،ص)ق(ينظر:سيرتوفيطبقاتٕٓٔنحكؼبصرؼ)ت(ٗ)
 (ٙٙٔ-٘ٙٔق(ينظر:سيرتوفيطبقاتالنحكييفكالمغكييف،الزبيدؼ،ص)ٕ٘ٔلغكؼمفأئمةاألدب)ت(٘)
-ٚٙٔق(ينظر:سيرتوفيطبقاتالنحكييفكالمغكييف،الزبيدؼ،ص)ٕٙٔراكيةكعالـبالمغةكالشعر)ت(ٙ)

ٔٚٗ) 
 .٘ٙنظر:سيرتوفيطبقاتالنحكييفكالمغكييف،الزبيدؼ،صق(يٕٕٓراكيةثقة)ت(ٚ)



ٕٔ 

 ىـ القرآنية، القراءات في تبلمذتو مف مجمكعة الجزرؼ ابف الجرميكذكر عمر )أبك
ق(ٕٕ٘)ت ك، براىيـ اا  بف حرمي كابنو سميماف، بف هللا عبد الحسف، كعيسىبف يكنس،

.(ٔ)(األسدؼ

فيعصره،كخّمفكراءهرجاال كانكايتضحلناأّفيكنسبفحبيبكافإماما هكمماذكرنا
كىـدليلعمىريادتوفيعمكـالمغةمفأدبكشعر،مناراتفيمختمفمياديفالعمـكالمعرفة

كنحككصرؼ.

 مؤلفاتو .ٜ

،در"،كيقكؿالسيكطي:"إّنولـيقفعميوكلوكتاب"الّنكا،ركؼعنوكتاب"معانيالقراف"
قكلو .(ٕ)كثيرالفائدة"،إنوقميلالكجكد:كلكفرأػبخطتاجالديفبفمكتـك

 منيجو بين السماع والقياس .ٓٔ

ماععمىالطابعالعاـلمنيجويغمب كرّبماقاس،لكثرةركاياتوعفالعرب،القياسعمىالسَّ
فكافكبلـالقمةيخ .(ٖ)الفالقياسعمىالقميلكا 

فإلىجانبالسماعكافليكنسبعضاالىتماـبالقياس.









                                                           

 .ٙٓٗ،صٕغايةالنياية،ابفالجزرؼ،ج(ٔ)
 .ٜٙتاريخالنحكفيالمشرؽكالمغرب،دمحممختاركلدأباه،ص(ٕ)
 .ٛٙالقياسفيالنحكالعربينشأتوكتطكره،سعيدجاسـالزبيدؼ،ص(ٖ)



ٖٔ 

 المبحث الثاني
 أبو حيان اِلندلسي

 م(ٖ٘ٗٔ-ٕٙ٘ٔه/ ٘ٗٚ-ٗ٘ٙ)

 اسمو وكنيتو: .ٔ

أثير كلقبو اسمو:دمحمبفيكسفبفعميبفيكسفبفحياف. المؤرخكفعمىأّف اتفّق
الديف،باتفاؽالمؤرخيفأيضا .

،كقداشتيرأبكحيافبيذهالكنيةحتى(ٔ)مؤرخيفإلىأّفكنيتو:أبكحيافكذىبجميكرال
الكنية كافيتكخىمفىذه إلىأنو أشارفيتفسيره كقد أكثرمفاسمو، غمبتعميوكالزمتو

أحدمعمفاالشتياربيا،حيفقاؿ:".. كانتالكنيةغريبةاليكاديشترؾفييا إذا السيما
،فإّنويطيربياذكرهفياآلفاؽ،كتتيادؼأخباَرهالرفاؽ،كماجرػفيكنيتيتكّنىبيافيعصره

بأبيحيافكاسميدمحم،فمككانتكنيتيأباعبدهللاأكأبابكرممايقعفيواالشتراؾ،لـأشتير
(ٕ)تمؾالشيرة"

قميلمفاألعبلـ اشتيربمثلكنيتوعدد أب،كقد لبغدادؼحيافالتكحيدؼاألديباكمنيـ
كأبكحيافالتميمي)ت(ٖ)ق(ٓٓٗ)ت أحاديثصالحةق(ٗٗٔ، كلو ثقة كأبكحيافدمحمبف، ،

.(ٗ)حيافبفأبيحيافحفيدهكىكأحدشيكخابفحجر




                                                           

،ابفحجرالعسقبلني،،كالدررالكامنةٕٚٙ/٘تحقيق:أحمداألرناؤكط،الصفدؼ،انظر:الكافيبالكفيات،(ٔ)
،السيكطي،تحقيق:دمحم،كبغيةالكعاة٘ٗٔ/ٙ،ابفالعماد،تحقيق:محمكداألرناؤكط،،كشذراتالذىبٗٚ/٘

 .ٕٓٛ/ٔإبراىيـ،
 .ٖٔٔ/ٛ،أبكحياف،البحرالمحيط(ٕ)
وفيمسكؼمتصكؼ،مفمؤلفاتو:"الصداقةكالصديق"،"كاإلمتاعىكعميبفدمحمبفالعباسالتكحيدؼ،فقي(ٖ)

 (.ٜٓٔ/ٕالسيكطي، ،بغيةالكعاةكالمؤانسة")انظر:
 .ٙٚ/٘،العسقبلنيحجر،ابفانظر:الدررالكامنة(ٗ)



ٔٗ 

 نسبو  .ٕ

النِّفزؼ األندلسي، الغرناطي، حياف: أبي نسبة في النحكؼ(ٔ)قالكا الحياني(ٕ)، ،(ٖ)،
.(ٛ)،المصرؼ،الظاىرؼ،المالكي(ٚ)،المغربي(ٙ)،األثرؼ(٘)،الشافعي(ٗ)الجّياني

فالغرناطي:نسبةإلىغرناطة،إحدػمدفاألندلس،كىيمسقطرأسو.

كاألندلسي:نسبةإلىاألندلس،فردكسالمسمميفالسميب.

،ككافأبكحيافيقكؿ(ٜ)كىيقبيمةمفالبربر،زة"بكسرالنكفكسككفالفاء"فْزؼ:نسبةإلىنِفالنّ
زة،قبيمةمفالبربر،كالبربرفيمايزعمكفمفكلدبربربفقيسبففزؼ:"ىينسبةإلىنفنّعفال

.(ٔٔ)،كبناءعمىىذافأبكحيافمفأصلبربرؼّ(ٓٔ)عيبلفبفمضر"

كالنحكؼ:نسبةإلىالنحك،حيثكافأبكحيافشيخالنحاةكأستاذىـفيعصره.

كالحياني:نسبةإلىجّدهاألكبر:حياف.

،كىيإحدػمدف(ٕٔ)حيثقاؿأبكحياف:كافأبيمفجّياف،الجّياني:نسبةإلىمدينة"جياف"ك
.(ٖٔ)األندلسالكسطىشرقيقرطبة

                                                           

الكافيبالكفيات(ٔ) ،ٕٓٛ،الصفدؼ،تحقيق:مصطفىعطا،ص،كنكتاليميافٕٚٙ/٘،الصفدؼ،انظر:
 .ٓٚ/٘،ابفحجرالعسقبلني،،كالدررالكامنة٘ٗٔ/ٙ،ابفالعماد،بكشذراتالذى

،أحمد،كدرةالحجاؿٕٛٗ/ٕ،تحقيق:أحمدالبدراكؼ،ابفالكردؼ،انظر:تتمةالمختصرفيأخبارالبشر(ٕ)
 .ٕٕٔ/ٕأبكالعباس،

.ٗٚ/٘العسقبلني،حجر،ابفالدررالكامنة(ٖ)
،تحقيق:محسفابفقاضيشيبةكالمغكييف،،كطبقاتالنحاةٗٚ/٘قبلني،العسحجر،ابفالدررالكامنة(ٗ)

.ٜٕٓغياض،
الزاىرة(٘)  .ٔٗٔ،التجيبيالسبتي،ص،كمستفادالرحمةكاالغترابٕٔٔ/ٓٔ،يكسفأبكالمحاسف،النجـك
 .ٖ٘٘/ٕ،التممساني،تحقيق:إحسافعباس،نفحالطيب(ٙ)
 .ٕٛٗ/ٕبفالكردؼ،تحقيق:أحمدالبدراكؼ،،اتتمةالمختصرفيأخبارالبشر(ٚ)
الزاىرة(ٛ) .ٕٔٔ/ٓٔالمحاسف،أبك،يكسفالنجـك
في"جميرةاالنساب"(ٜ)  ٗٙٗ،صذكرىاابفحـز
 .ٗٚ/٘،ابفحجرالعسقبلني،الدررالكامنة(ٓٔ)
.ٜٗ/ٖ،أحمدأميف،انظر:ظيراإلسبلـ(ٔٔ)
.ٕٜٕ،صكطبقاتالنحاةالبفالقاضيشيبة،ٗٚ/٘،ابفحجرالعسقبلني،الدررالكامنة(ٕٔ)
يرة،بينياكبيفقرطبةسبعةعشرفرسخا ،أؼحكاليثمانيفكيمكثكىيمدينةلياككرةكاسعةتجمعقرػك(ٖٔ)

(.ٜ٘ٔ/ٕ،ياقكتالحمكؼ،مترا )انظر:معجـالبمداف



ٔ٘ 

كالشافعي:لتمذىبوبمذىباإلماـالشافعيبعدقدكموإلىمصر.

بفتحاليمزة.،كاألثرؼ:نسبةإلىاألَثر

يحتكؼاألندلسكالمغرب.فظا عاما كالمغربي:نسبةإلىالمغرب،باعتبارالمغربل

كالمصرؼ:إلقامتوبمصر،كاستيطانوبياحتىكفاتو.

،كقدكافىذاالمذىبسائدافيزمنوفياألندلس.(ٔ)كالظاىرؼ:نسبةإلىالمذىبالظاىرؼ

أماالمالكي:فمعموُنسبإلىالمذىبالمالكيعمىاعتبارأنوالمذىبالسائدفيالمغرب،إالأف
لنصكصتذكرأفأباحيافكافظاىريا فيأكؿأمره،ثـتمذىببعدذلؾلمشافعي.ا

 مولده .ٖ

كلدأبكحياففيأكاخرشكاؿسنةأربعكخمسيفكستمائةىجرية،كقدذكرذلؾبنفسوفي
لمصفدؼ كستمائة"فقاؿ:،إجازتو كخمسيف أربع سنة أخرياتشكاؿ في بغرناطة .(ٕ)"كمكلدؼ

مسيفكمائتيفكألفميبلدية.كتكافقسنةستكخ

ب كلد غرناطة،"مطخشارش"ػمكافمكلده: مفحضرة قاؿأبكحياففي،كىيمدينة كما
 األندلسعمى...مقدمة بجزيرة السبعة قرأتالقرآفبقراءة "كقد المحيط: كعمىأبيعبد،البحر

غرناطة" حضرة بمطخشارشمف األنصارؼ بمطخشار(ٖ)الحق "كلد السبكي: كقاؿ كىي،ش،
.(ٗ)مدينةمسّكرةمفأعماؿغرناطة"





                                                           

رفيتنميةكتكضيحمسائلأصكؿكىكمذىبفيالفقو،يأخذالشريعةبظاىرلفعالقرآفكالسنة،كلوأث(ٔ)
المذىبإالفقو،بسبب ،داكدبفخمفالظاىرؼ.نكارهالمتشددلمرأؼكالقياس،كمفأشيرأعبلـىذا كابفحـز
األندلسي.

.ٕٙٚ/٘،الصفدؼ،الكافيبالكفيات(ٕ)
.ٚ/ٔ،أبكحياف،تحقيق،صدقيجميل،البحرالمحيط(ٖ)
.ٕٚٚ/ٜلسبكي،تحقيق:محمكدالطناحي،كالحمك،،ايةالكبرػعطبقاتالشاف(ٗ)



ٔٙ 

 رحَلتو  .ٗ

خرجأبكحيافمفاألندلسعفطريقالبحر،ككانتأكؿمحطةينزؿفيياىيفاس،حيث
،كيبدكأّفرحبلتأبيحيافلـتكفمتتابعة(ٔ)كأدرؾفيياأباالقاسـالمزياتي،أقاـبياثبلثةأياـ

 دخلمصرسنة ذكرأنو مفاألندلسقأؼبٓٛٙفقد مفخركجو كاحدة سنة فالذؼ(ٕ)عد ،
إفأباحيافبعدأفدخلمصرلممرةاألكلىخرجمنياكذىبلمحجكالشاـ،كما:يمكفأفيقاؿ

أنوزارببلدالسكداف.

 مكانتو العممية واالجتماعية .٘

يتقدـ كلـ عصره، عمماء أكابر عف العمـ يتمقى يسيرة غير فترة بمصر حياف مكثأبك
لمت سنة النحاس، ابف شيخو كفاة بعد مف(ٖ)قٜٛٙدريسإال كالعمـ الحكمة فانفجرتينابيع ،

كمحّدثو كمفسره كلغكيو نحكؼعصره كىك كيفال مجمسو، عمى العمـ طمبة كازدحـ جنباتو،
.(ٗ)كمقرئوكمؤرخوكأديبو

قطاراألرضلـيذكرمعوفيأ،قاؿتمميذهالصفدؼ:"كىكإماـالدنيافيالنحككالتصريف
غيرهفيالعربية،كلواليدالطكلىفيالتفسيركالحديثكالشركطكالفركعكتراجـالناسكتكاريخيـ

خصكصا  كترقيقكحكادثيـ كترخيـ إمالة مف بو يتمفظكف ما عمى أسماءىـ كيقّيد المغاربة،
ذلؾقدجّكدهكحّررهكأسماؤىـقريبةمنيـكألقابيـكذلؾ،كل،ألنيـمجاكركببلدالفرنج،كتفخيـ
.(٘)كقّيده"

                                                           

.ٗٛ٘/ٕ،التممساني،تحقيق:إحسافعباس،نفحالطيب(ٔ)
،كفي"طبقاتالشافعيةالكبرػ"ٚٚٙكقيلٛٚٙاختمففيسنةخركجأبيحيافمفاألندلس.فقيلسنة(ٕ)
ق.ٓٛٙأنودخلمصرقبلسنةٕٚٚ/ٜ
.ٜٕٓص،ابفالقاضيشيبة،طبقاتالنحاةكالمغكييفانظر:(ٖ)
ابفالعماد،تحقيق:محمكداألرناؤكط،شذراتالذىبانظر:(ٗ) السيكطي،تحقيق:،كبغيةالكعاة٘ٗٔ/ٙ، ،

.ٕٓٛ/ٔدمحمإبراىيـ،
،٘٘٘/ٕ،ابفشاكرالكتبي،تحقيق:إحسافعباس،،كفكاتالكفياتٕٚٙ/٘،الصفدؼ،الكافيبالكفيات(٘)

.ٓٚ/٘جرالعسقبلني،،ابفحكالدررالكامنة



ٔٚ 

كقاؿعنوالسبكي:"شيخالنحاةالعمـالفرد،كالبحرالذؼلـيعرؼالجزربلالمّد،كعبةعمـ
نياية فكاف مصر كاقتعد مغربيا، مف شمسو طمعت فّج... كل مف كيقصد َتُحّج، كال ُتَحّج

مامتو،كنشأتأكالد ىـعمىحفعمختصراتو،كآباؤىـمطمبيا...اتفقأىلالعصرعمىتقديموكا 
.(ٔ)عمىالنظرفيمبسكطاتو،كضربتاألمثاؿباسمومعصدؽالميجةككثرةاإلتقافكالتحرؼ"

بلنيمك المتعددة،كمفذلؾمااكلـيقتصرتمقيالناسعنوعمىعمـكاحد، مفعمكمو
ركايةكتابسيبكيو.كماكاف.كقدانفردأبكحيافب(ٕ)ذكرهالصفدؼأنوقرأعميو:األشعارالستة

أما.(ٖ)صاحبسندمتصلبالحديث،ككقعلوثبلثةأحاديثبينوكبيفرسكؿهللاملسو هيلع هللا ىلصفيياثمانية
،فيكالعالـالمتقف،صاحبالتصانيفالعديدةكقدأخذالقراءاتعفتسعةعشرفيالقراءات

فيالفارسيةكآخرفيفعالما بالمغات،فأّلفكتابا .كماكافأبكحيا(ٗ)كتابا مفكتبالقراءات
المغة في كتابا  أّلف كما القيمة، عظيما كىما اليكـ إلى مكجكداف كالمصنفاف التركية، المغة

.(٘)الحبشية

قاؿفيكتابو:"منيجالسالؾ":"كقداطمعتعمىجممةاأللسفكمسافالترؾكلسافالفرس
.(ٙ)كاستفدتمنياغرائب"،فيياكتبا فيلغتياكنحكىاكتصريفياكلسافالحبشكغيرىـ،كصنعت

نائب الناصرؼ، الدكادار أرغكف الديف سيف باألمير خصكصية حياف ألبي ككاف
.(ٔ)،ينبسطمعوكيبيتعنده،كقدامتدحوفيمقدمةكتابو"التذييلكالتكميل"(ٚ)السمطاف

                                                           

.ٜٕٚكٕٚٚ/ٜ،السبكي،تحقيق:محمكدالطناحي،كالحمك،طبقاتالشافعيةالكبرػ(ٔ)
انظر:(ٕ) كعنترة. كطرفة، كزىير، كعمقمة، كالنابغة، القيس، امرؤ : كىيدكاكيفمشاىيرالعربالستةكىـ

.ٜٕٙ/ٕٛٙ/٘،الصفدؼ،الكافيبالكفيات
.ٔٙ٘/ٕمساني،تحقيق:إحسافعباس،،التمانظر:نفحالطيب(ٖ)
.ٓٙ٘/ٕ،عباسإحساف:تحقيق،،التممسانينفحالطيب(ٗ)
.ٜ٘/ٖ،أحمدأميف،ظيراإلسبلـ(٘)
،بدعفيالتصريف"م،نقبلعفمقدمة:"الٖٕٔ،أبكحياف،تحقيق:عميفاخركالسكداني،صمنيجالسالؾ(ٙ)

.ٕٗ،صد.عبدالحميدالسيدطمبتحقيق:أبكحياف،
ق،كسارفيياسيرةحسنةككافخيراقميلالغضب،ككانتلوعنايةٕٔٚكلينيابةالسمطنةبمصرسنة(ٚ)

بجمعالكتب،كسمعصحيحالبخارؼبقراءةأبيحيافعميالحجار،كبرعفيالفقوكأصكلو،ماتبحمبسنة
.ٖٗٚ/ٔ،ابفحجرالعسقبلني،الدررالكامنةانظر:ق.ٖٔٚ



ٔٛ 

فكانكايجّمكنوكيقّدمكنو.،صركأدبائياكقدناؿأبكحيافمكانةمرمكقةبيفعمماءم

 مناصبو  .ٙ

تكلى كحكاميا، كعممائيا مصر أىل نفكس في المقامات أعمى حياف أبك تبكأ أف بعد
حياف أبك عّيف قد ككاف تسعى، المناصب فأتتو كمدارسيـ، مساجدىـ في العممية المناصب

.(ٖ)قٗٓٚسنة(ٕ)مدرسالمنحكفيجامعالحاكـ

عّيفمدرسا لمتفسيرفيقبةالسمطافالممؾالمنصكر،فيعيدالسمطافقٓٔٚكفيسنة
.(ٗ)القاىرالممؾالناصر

.(٘)كماتكّلىمنصباإلقراءبجامعاألقمر

.(ٙ)كدرسالتفسيربالجامعالطكلكني

.(ٚ)ثـأضيفإليومشيخةالحديثبالقبةالمنصكرية،فباشرىذهالكظائفكمياحتىمات





                                                                                                                                                                      

،التممساني،،كنفحالطيبٓٚ/٘،ابفحجرالعسقبلني،،الدررالكامنةٕٛٙ/٘،الصفدؼ،فيبالكفياتالكا(ٔ)
.ٕٕٛ/ٔ،السيكطي،تحقيق:دمحمإبراىيـ،،كبغيةالكعاةٔٗ٘/ٕتحقيق:إحسافعباس،

الفاطمييفبمصر.ق،كأتموابنوالحاكـبأمرهللاثالثالممكؾٖٓٛبناهالعزيزباالفاطمي،بدأبوسنة(ٕ)
د.سعاددمحم،ص)انظر:مساجدمصر كمدارسيإٙ-ٕٕ، القاىرة األكقاؼبمصر،كمساجد أحمد،طكزارة

.ٛٙ-ٖٙ/ٔ،فكرؼ
.ٕٕٛ/ٔ،السيكطي،،كبغيةالكعاةٙٗٔ/ٙ،ابفالعماد،شذراتالذىب(ٖ)
.ٙٗٔ/ٙ،ابفالعماد،شذراتالذىب(ٗ)
اآلمرب(٘) بناه الجامعاألقمر: الفاطمييفبمصرسنة ،ٖٓ-ٕٛمساجدمصرقانظرٜٔ٘أحكاـهللاسابع

 .ٖٚ-ٜٙ/ٔ،حسفعبدالكىاب،كتاريخالمساجداألثرية
-قٕٗ٘ق(:نسبةإلىمؤسسالدكلةالطكلكنيةالتيحكمتمصرمفٕٓٚمسجدأحمدبفطكلكف)ت(ٙ)

،كقدأصمحمرارا.انظر:مساجدالقاىرةقعمىجبليشكر،ٖٕٙق،كقدبدأابفطكلكفببناءالمسجدسنةٕٜٕ
.ٙٗ-ٕٖ/ٔ،حسفعبدالكىاب،،كتاريخالمساجداألثريةٙٔ-ٔٔأحمدفكرؼ،

.ٜٕٓص،ابفقاضيشيبة،طبقاتالنحاةكالمغكييفانظر:(ٚ)



ٜٔ 

 صفاتو .ٚ

أبكحّيافرحموهللا:حسفالنغمة،مميحالكجو،زاىرالمكف،مشربا ُحْمرة،منّكرالشيبة،كاف
كبيرالمحية،مسترسلالشعرفييالـتكفكثة،عبارتوفصيحةبمغةاألندلس،ككافيعقدالقاؼ

.(ٔ)عمىأّنوالينطقبيافيالقرآفإالفصيحة،مفالكاؼقريبا 

.(ٕ)قكؿ:"مافيىذهالببلدمفيعقدحرؼالقاؼ"قاؿالصفدؼ:كسمعتوي

الخط براعة ككافرقيقالنفس،(ٖ)ككافطّيبالنفسمع كالعبادة، كثيرالخشكعكالتبلكة ،
فالكريـ،كيجرؼدمعوإذاسمعأشعارالغزؿكالحماسة،ككافيقكؿ:يؤثرآيبكيإذاسمعالقر

.(ٗ)فإنياالتؤثرفّي"،أشعارالكـرأكحماسا ،إالفّيمفاألشعارماكافغزال 

كاالقتصادمعنفسو،كيقكؿ (٘)ككافيستعملالحـز يقاؿُ،احفعدراىمؾ": بخيلكال:كَدْع
."تحتاجإلىاألراذؿكالسفل

 شيوخو  .ٛ

ىماممايشيرإلىسعة،برعأبكحّياففيعمكـكثيرةفيالتفسيركالحديثكالمغةكغيرىا
قدتمقىأبكحيافالعمـعمىالكثيرمفالشيكخ،فكانكانحكأربعمئةكخمسيفاطبلعوكمعرفتو،ك

كأكثرمفألفمجيز.،شيخا 

:(ٙ)كمفشيكخوالذيفركػعنيـلمسماعأكالقراءة

 ق(.ٖ٘ٛ)تأبكبكربفعباسبفيحيىبفغريبالبغدادؼالقكاس 

                                                           

اكر،ابفش،كفكاتالكفياتٙٗٔ/ٙ،ابفالعماد،،كشذراتالذىبٕٔٛص،الصفدؼ،نكتالييمافانظر:(ٔ)
.ٗٚ/٘،ابفحجرالعسقبلني،،كالدررالكامنة٘٘٘/ٕالكتبي،

 .ٕٛٙ/٘،الصفدؼ،الكافيبالكفيات(ٕ)
.ٔٗٔص،التجيبيالسبتي،مستفادالرحمةكاالغترابانظر:(ٖ)
.٘ٚ/٘،ابفحجرالعسقبلني،الدررالكامنة(ٗ)
ج،أعيافالعصر(٘) الكامنةٖٖٗ/٘الصفدؼ، الدرر ، نفحالطيبٜٖٓ/ٗجالعسقبلني،ابفحجر،، ، ،،

.ٖٗ٘/ٕج،المقّرؼالتممساني
.ٓ٘٘/ٕالمقرؼالتممساني،ج،نفحالطيب(ٙ)



ٕٓ 

 ق(.ٜٜٙ)تالقاضيأبكعميالحسفبفعبدالعزيزبفأبياألحكصالقرشي 
 درباس بف الممؾ عبد بف دمحم بف الرحيـ عبد بف سنةإسحاؽ بعد خبره انقطع ،

 ،كغيرىـالكثير.(قٜ٘ٙ)

:(ٔ)كمفكتبعنيـمفمشاىيراألدباء

 ق(.ٕٚٙ)تأبكالحسيفيحيىبفعبدالعظيـبفيحيىاألنصارؼالجزار 
 األنصارؼالقرطاجني بفدمحمبفحاـز  .ق(ٗٛٙ)تأبكالحسفحاـز
 المرحل المالقيبف الفرح بفعميبف الرحمف مالؾبفعبد الحكـ ،ق(ٜٜٙ)تأبك

 كغيرىـ.

كممفأخذعنيـمفالنحاة:

 ق(ٓٛٙ)تأبكالحسفعميبفدمحمبفعميبفيكسفالكتاميبفالصائغ. 
 ق(ٜٔٙ)تأبكجعفرأحمدبفيكسفبفعميبفيكسفالفيرؼالمبمي. 
 كغيرىـ.ق(ٛٓٚ)تـبفالزبيربفدمحمبفالزبيرالثقافيبفإبراىيأبكجعفرأحمد. 

كمصر أفريقيا كديار كسبتة كمالقة أىلغرناطة مف جدا  كثير فعالـ لو أجازكا الذيف أّما
كالحجازكالعراؽكالشاـ.

 مذىبو .ٜ

ككاففيأكؿأمره،بحسفدينوكعقيدتومعركفا ،كافأبكحيافعفا  عفالممّذات، بعيدا 
المذىبمنتشرا ث،مالكيا  تمذىببالظاىريةكىكفياألندلسحيثكافىذا :(ٕ)ككافيقكؿ،ـ

."محاؿأفيرجععفمذىبالظاىرمفعمقبذىنو"

كاليرػفيآرائيـ،ككافأبكحيافيردعمىالرازؼكالزمخشرؼكغيرىمامفعمماءالمعتزلة
.(ٔ)ألنيـقدابتعدكاعفظاىرالقرآف،فائدة

                                                           

.ٔ٘٘/ٕالمقرؼالتممساني،ج،نفحالطيبانظر:(ٔ)
 .ٖٕ٘/ٛابفالعماد،ج،شذراتالذىب(ٕ)



ٕٔ 

  هتَلميذ .ٓٔ

لقدكافألبيحّيافأثرعظيـعمىالحركةالعمميةفيذلؾالعصر،كذاعصيتوكالتّفحكلو
كعندهتعظيـليـ،كقدأخذ،التبلميذينيمكفمفعممو،حيثكافلوإقباؿعمىالطمبةاألذكياء

عنوأكابرعصره،كمفتبلميذه:

 ق(.ٛٙٗتف)أبكالحسفالدينكرؼ(،)دمحمبفأحمدبفعميبفالمبا 
 ق(.ٗٗٚ)تأبكالفتحدمحمبفعبدالمطيفبفدمحمبفعميالسبكي 
 ق(.ٜٗٚ)تأحمدبفعبدالقادربفأحمدبفمكتكـ 
 ق(.٘ٚٚ)تإبراىيـبفأحمدبفعيسىبفالخشابالقاضي 
 ق(.ٓٓٛالدمشقي)تإبراىيـبفأحمدبفعبدالكاحد 

الناسعمىمصنفاتابفمالؾرحموهللا الذؼجسر كشرحليـكىك فيقراءتيا كرغبيـ
أاليقرغأحداإالإذاكاففيكتابسيبكيوأكفيالتسييلالبفمالؾأكفياغامضي ،كالتـز
.(ٕ)تصانيفو

 مؤلفاتو .ٔٔ

كتبا ألَّ حّياف الصفدؼفأبك الديف صبلح تمميذه كقاؿ مختمفة. عمكـ في كلو(ٖ)كثيرة ":
ك كانتشرت كطارت، صارت التي فسخت،التصانيف كما كدريتكنسخت كقرئت انتثرت، ما

كمفذلؾ:أخممتكتباألقدميف،كأليمتالمقيميفبمصركالقائميف".

 .البحرالمحيطفيتفسيرالقرآفالعظيـ 
 .إتحاؼاألديببمافيالقرآفالعظيـمفالقريب 
  لكتابسيبكيو.األسفارالممخصمفكتابالصفارشرحا 

                                                                                                                                                                      

ابفحجر،،دررالكامنة،الٕٔٛالصفدؼ،ص،،نكتالييمافٕٖٖ/٘الصفدؼ،ج،أعيافالعصرانظر:(ٔ)
.ٖٛٓ/ٗج
الييماف(ٕ) ص،نكت النيايةٕٓٛالصفدؼ، غاية ج،، الجزرؼ، الكعاةٜٕٗ/ٕابف بغية السيكطي،،،
.ٕٓٛ/ٔج
.٘ٚٔ/٘الصفدؼ،ج،الكافيبالكفيات(ٖ)



ٕٕ 

 حالتسييل.التذييلكالتكميلفيشر 
 .التخييلالممخصمفشرحالتسييل 
 التذكرة 
 .النافعفيقراءةنافع 
 نثرالزىركنظـالزىر،كغيرىا(ٔ). 

كممالـيكملتصنيفومفالكتب:

 .مسمؾالرشدفيتجريدمسائلنيايةابفرشد 
 .منيجالسالؾفيالكبلـعمىألفيةابفمالؾ 
 عراب.نيايةاألغرابفيعمميالتصريفكاإل 
 .مجانياليصرفيآدابكتكاريخأىلالعصر 
 خبلصةالتبياففيعمميالبديعكالبياف 
 .نكرالغبشفيلسافالحبش 
 .المخبكرفيلسافاليخمكر 

أّف كذكربعضيـ بيفكبيركصغير، مصنفاتوتزيدعمىخمسيفما أّف ذكرالقدماء كقد
.(ٕ)مصنفاتوبمغتالخمسةكالستيف

 في أصول النحوحيان  يمنيج أب .ٕٔ
لـيحدعنوكىكيؤلفكتبو،فيك،أخذأبكحّيافلنفسومنيجا صحيحا فيأصكؿالنحك

يعنىبالسماععنايةكبيرةعمىاختبلؼأنكاعو.

أبيحّياف مفأصكؿالنحكعند المذىب،كاإلجماعأيضا  القائميفبو،فيكيسرد ،كيسرد
بيحياففيأتيآخرا .أندكأّماالقياسعكيذكرالرأؼكمفنادػبو.

                                                           

(ٔ) الييمافانظر: ص،نكت الكعاةٖٕٛالصفدؼ، بغية ج،، الطيبٖٕٛ/ٔالسيكطي، نفح المقرؼ،،
.ٕ٘٘/ٕ،جالتممساني

المنيلالصافيٛٚ/ٗابفشاكرالكتبي،ج،فكاتالكفيات(ٕ) ،،نفحالطيبٛٙٔ/ٔٔابفتغرؼبردؼ،ج،،
.ٕ٘٘/ٕالمقرؼالتممساني،ج



ٕٖ 

 وفاتو .ٖٔ

تكفيأبكحّيافرحموهللابعدالعصرمفيكـالسبت،الثامفكالعشريفمفشيرصفرسنة
.(ٔ)ـ(،عمىىذاأكثرمفترجـلوٖ٘ٗٔ–يكليك-تمكزٔٔخمسكأربعيفكسبعمائة)المكافق

الت اليكـ في كدفف بالقاىرة، خارجبابالبحر بمنزلو بابالنصرككانتكفاتو اليخارج
.(ٕ)بمقبرةالصكفية

:(ٖ)قاؿفييا،كرثاهتمميذهالكفّياألديبالمبدعصبلحالديفالصفدؼبقصيدةبديعة

مػػػػػػػػاتأثيػػػػػػػػرالػػػػػػػػديفشػػػػػػػػيخالػػػػػػػػكرػ
 

 فاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعرالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارؽكاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعبرا 
كرؽمػػػػػػػػػػػفحػػػػػػػػػػػزفنسػػػػػػػػػػػيـالّصػػػػػػػػػػػبا 

 
كاعتػػػػػػػّلفػػػػػػػياألسػػػػػػػحارلمػػػػػػػاسػػػػػػػرػ 

عة،كجزاهعماقّدـلمقرآفالكريـكلغتوخيرالجزاء.رحـهللاأباحّيافرحمةكاس 

 

 









 

                                                           

،كطبقاتالشافعيةٙٚ/٘،ابفحجرالعسقبلني،،كالدررالكامنةٕٗٛ،الصفدؼ،انظر:نكتالييماف(ٔ)
السبكي،الكبرػ النجـكٜٕٚ/ٜ، ك ابفتغرؼبردؼ،الزاىرة، نفحالطيبٗٔٔ/ٓٔ، ك المقرؼالتممساني،، ،

ٕ/ٖ٘ٛ.
(ٕ) الكبرػانظر: السبكيطبقاتالشافعية ، شذراتالذىبٜٕٚ/ٜ، ، العماد، ابف الحجاؿٚٗٔ/ٙ، درة ،،

.ٖٛ٘/ٕ،المقرؼالتممساني،،نفحالطيبٕٗٔ/ٕأحمدأبكالعباس،
.ٜٖ٘/ٕ،،المقرؼالتممسانينفحالطيب(ٖ)



ٕٗ 

 

 

 

 

 

 لفصل اِلولا

آراء يونس بن حبيب الّنْحويَّة والصرفيَّة في 
 كتاب ارتشاف الَضَرب



ٕ٘ 

 اِلول الفصل
 ة في كتاب ارتشاف الَضَربيَّ فِ رْ ة والصَّ ويَّ حْ آراء يونس بن حبيب النَّ 

 اِلول المبحث
 النحو والمرفوعاتمسائل في مقدمات 

 باب نوني التوكيد .ٔ
 : (ٔ)ابن مالك قال

ُيػػػػػػػػػػػػػػؤكَِّداِفاْفَعػػػػػػػػػػػػْلَكيػػػػػػػػػػػػػػْفَعلآِتػػػػػػػػػػػػػػَيا
 

ػػػػػػػػػػػاَتاِلَيػػػػػػػػػػػاإأْكَشػػػػػػػػػػػْرطا َذاَطَمػػػػػػػػػػػبٍّ  مَّ
ٍـُّمْسػػػػػػػػػػػػَتْقَببلَ  أْكُمْثبتػػػػػػػػػػػػا ِفػػػػػػػػػػػػيَقَسػػػػػػػػػػػػ

 
َبْعػػػػػػػػػَد  "الَ"َكَبْعػػػػػػػػَد"َكَلػػػػػػـْ،َمػػػػػػػػا"َكَقػػػػػػػػلَّ

  
يقكلكف:"كأمَّ :(ٕ)قال أبو حّيان يكنسأنيـ فقاؿسيبكيو:زعـ التقميلالمكفكؼ)بما( ا

ْفشئتلـُتْقِحـالنكففيىذاالنحكفيكأكثركأجكد.." ذلؾ،كا  ذلؾكَكُثرماتقكَلفَّ .ربَّماتُقكَلفَّ

 التوضيح والتحميل
مفاألفعاؿفعلاألمر بيما كيؤكد ثقيمةكخفيفة، الفعلنكناف: ا،لتككيد ،ضربفَّنحك:

كالمضارعالمستقبل،لكفبشرطككنوفيالغالبطمبا ،أكشرطا لػ)إف(مقركنةبػ)ما(أكجكاب
كالمضارعمفغيرماذكرفبليؤكدبالنكفإالإذاكافبعد)ما(الزائدة،دكف)إْف(أك،قسـمثبتا 

فإنَّ يقلتككيدهبياباإلضافةإلىمنفيا بػ)لـ(أك)ال(،أككافشرطا لغير)إمَّا(،أكجزاء  وحينئذٍّ
تككيدهفيماسبق.

(،أماتككيدهبعد)َما(الزائدة :كمفذلؾقكليـ،فموشيكعفيالكبلـمالـيتقدميا)ُربَّ
ماأَرَينَّؾ(. )بعيفٍّ

)َما(لمَّاالزمتىذهالمكاضعأشبيتعندىـ التككيدشيكعمفقبلأفَّ نَّماكافليذا كا 
ـ،فعاممكاالفعلبعدىامعاممتوبعدالبلـ.الـالقس


                                                           

.ٖٗ/ٔاأللفية،ابفمالؾ،(ٔ)
 .ٛ٘ٙ/ٕ،أبكحياف،ارتشاؼالضرب(ٕ)



ٕٙ 

(لـيؤكدالفعلبعدىاإالفيماندرمفنحكقكؿالشاعر :(ٔ)فإفتقدمتعمى)َما()ُربَّ

ٍـّ ُربََّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاأْكَفْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػُتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَعَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

تَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْرَفَعْفثَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْكبيَشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَماالتُ 
(تصيِّرالفعلبعدىاماضيكقكليـ:)ربمايقكلفذلؾ(حكاهسيبكيورحموهللاألّف)ُربَّما 

.(ٕ)المعنى

شاىد الفعلا كافقأبكحيافرأؼيكنسبذكره بتأكيد تقدمتعمىما،عمىالندرة كقد
.) )ُربَّ

 فصل الذي تدخمو النون وكان متفقًا عمى إعرابو قبل دخوليا. .ٕ
 :(ٖ)ابن مالكقال 

َتَقػػػػػػػػػػْعَخفيَفػػػػػػػػػػة َبْعػػػػػػػػػػَداألَِلػػػػػػػػػػْف ـْ كَلػػػػػػػػػػ
 

ُرَىاُأِلػػػػػػػػػػػػػْفَلِكػػػػػػػػػػػػػْفشػػػػػػػػػػػػػديدة ككْسػػػػػػػػػػػػػ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا   َكَأِلفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ِزْدَقْبَمَيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامؤكِّ

 
ِفْعػػػػػػػػبل إلػػػػػػػػىُنػػػػػػػػكِفاإلنػػػػػػػػاِثُأْسػػػػػػػػِنَدا 

  
كتكسر،،..." :(ٗ)قال أبو حّيان الثقيمة إالَّ اإلناث كنكف االثنيف، ألف بعد تقُع كال
بألف النكف بيف كالككف،(٘)كتفصل يكنس، كأجاز عّني، اْخسأنافِّ كقكليـ: ، اْضربافِّ يكفنحك:

.َعْمرا ..."فتقكؿ:اْضرباْفَزْيدا ،كاْضِرْبَنافِ،كقكعالخفيفةبعدىما

التوضيح والتحميل 
بالنكفالخفيفة، الفعلالمسندإلىاأللفاليجكزتككيده مذىبسيبكيورحموهللا:أفَّ

تمعساكناففيألنوالسبيلعندهإلىتحريكياكالإلىالجمعبينياكبيفاأللفقبميا؛ألنواليج
.(ٔ)إالكاألكؿحرؼليفكالثانيمدغـ،غيرالكقف

                                                           

السيرافي،،ابفشرحأبياتسيبكيو ،ٖ٘ٔ/ٕ،سيبكيو،الكتابانظر:البيتمفالمديدكقائموجذيمةاألبرش.(ٔ)
ٕ/ٕٛٔ. 
 .ٕٗٗ-ٜٖٗعمىألفيةابفمالؾ،ابفالناظـ،صشرحابفالناظـانظر:(ٕ)
.ٖٗ/ٔلفية،ابفمالؾ،األ(ٖ)
.ٗٙٙ/ٕ،أبكحيَّاف،ارتشاؼالضرب(ٗ)
 .)األلفتفصلبيفنكنيالتككيد،كنكفضميرجمعالمؤنث((٘)



ٕٚ 

.(ٕ)كذىبيكنسإلىجكازتككيدالفعلالمسندإلىاأللفبالنكفالخفيفةمكسكرة

كقعتبعداأللفكسرت، إذا النكفالشديدة أِلْف(:أفَّ كمعنىقكؿابفمالؾ)ككسرىا
فكانتفيغيرذلؾمفتكحة،فعمكاذلؾمع األلففرارا مفاجتماعاألمثاؿ.كا 

لمفصلبيفاألمثاؿ،؛كتزادقبلنكفالتككيدألف،إذاأكدتفعبل مسندا إلىنكفاإلناث
. كارميَنافِّ كذلؾنحك:اضِرْبَنافِّ

 يجيز اإلناثكال نكف إلى المسند الفعل في الخفيفة إلحاؽ قبميا،سيبكيو يمـز ألنو
ه،فبلتدخلالخفيف.(ٖ)األلف التقاءالساكنيفعمىغيرحدِّ يمـز المثنى،كجمعالمؤنث،ألنو ة

ْفكانتساكنة،فييكالمتحركة،ألنويرتفعالمسافبيا، كأمَّامعالمثقمةفؤلفالنكفالمدغمة،كا 
. متحرؾٍّ كبالمتحركةارتفاعوكاحدة،فيماكحرؼكاحدٍّ

ذلؾ جكاز في،كمذىبيكنسكالككفييف: بشرطكسرىا ،الكصللكف اضرْبَنافِّ نحك:
.(ٗ)زيدا 

إال،أبكحّيافسيبكيوفيأّفنكفالتككيدالتقعبعدألفاالثنيف،كنكفاإلناثككافق
ثقيمةكُتْكَسر.








                                                                                                                                                                      

فإنياالتثبتمعاأللف،كال،يرػسيبكيوبماأفالنكفالخفيفةساكنةليستمدغمة(ٜٔ٘/ٖ)فيالكتاب(ٔ)
.ٕ٘٘/ٖالكتابسيبكيو،:انظر.لئبليمتبسبالكاحد،يجكزحذؼاأللف

:)كأمايكنسكناسمفالنحكييففيقكلكف:اضرباْفزيدا كاضرْبَناْفزيدا ،فيذالـتقمو(ٕٚ٘/ٖ)فيالكتاب(ٕ)
يما،اليقعبعداأللفساكفإالأفيدغـ(.يالعرب،كليسلونظيرفيكم

.ٕٚ٘/ٖ،سيبكيو،الكتابانظر:(ٖ)
(ٗ) الناظانظر: ابف ،ـشرح الناظـ، ٚٗٗ-ٙٗٗابف شرح الحاجب،، ابف االسترباذؼ،شافية الرضي
ٕ/ٔٗٗٛ-ٔٗ٘ٓ.



ٕٛ 

 باب الحكاية .ٖ
 :(ٔ)ابن مالكقال 

ِبَمػػػػػػػػػفْ ككْقَفػػػػػػػػػا اْحػػػػػػػػػِؾمػػػػػػػػػاِلمْنكػػػػػػػػػكرٍّ
 

كالنُّػػػػػػػػػػكَفَحػػػػػػػػػػرِّْؾُمطَمقػػػػػػػػػػا كَأْشػػػػػػػػػػِبَعفْ 
 
 

ْفتَ الَيختِمػػػػػػػْففِْصػػػػػػػْلفمْفػػػػػػػُعَمػػػػػػػكا 
 

ٍـُّعػػػػػػػػرْؼ  َمُنػػػػػػػػكَففػػػػػػػػينظػػػػػػػػ كَنػػػػػػػػاِدر 
  

لبعضالعرب،:(ٕ)قال أبو حّيان "كأجازيكنس:الحكايةبَمْففيالكصل،كىكمذىب 
تقكؿ:مُنكياىذا،كَمَناياىذا،كَمِنيياىذا،كالُينّكف،...،ُيْثبُتالزيادةفيالكصل
أن )َمُنكف فأمَّا: كيككفكقاؿ: بعضالعرب، يكنسعف التيحكاىا المغة ىذه عمى و َفُكجِّ تـ(

قاؿ المغة، ىذه كلشذكذ ، قميل  النكراتكىك كاالستثباتعف ُجِيَمْت المعارؼإذا عف استثباتا 
 .الُيَصّدُؽبياكلأحد،كقاؿسيبكيو:ىكشاذ...":يكنس

 التوضيح والتحميل 

)َمفْ بػ منكر مذككر عف ُسئل ف مفكا  لو ما خاصة الكقف في لفظيا في ُحِكي )
 فرادكتثنيةكجمع،فتقكؿلمفقاؿ:جاءنيرجل  الحركاتبإشباع،كمالومفتذكيركتأنيث،كا 

)َمني(.:كلمفقاؿ،رأيُترجبل )َمَنا(:كلمفقاؿ،)مُنك( مرْرُتبرجلٍّ
)َمَناف( َلِقَيِنيرُجبلف: قاؿ: لمف قاؿ،كتقكؿ باأللففيَرأْيتُ:كلمف )منيف( َرُجميف:

حكايةالمثنىالمرفكع،كبالياءفيحكايةالمثنىالمنصكب.
ثـ:كتقكؿلمفقاؿ قبلالتاءفيأحدالكجييف، بفتحما )َمَنْت( أْك )َمَنْو( رأيتامرأة:

َتْيف:رأيتامرأ:قمبياىاء،كببقاءماقبلالتاءساكنا فيالكجواآلخركسبلمتيا.كتقكؿلمفقاؿ
)َمْنَتْيف،أكَمَنتْيف(بإسكافالنكفأكفتحيا،كمافياإلفراد،كاإلسكافأجكدكأكثر.

:)مُنكف(،رأيتِنْسكة :)َمَنات(:كتقكؿلمفقاؿ :كلمفقاؿمَرْرُتبرجاؿٍّ،كلمفقاؿجاءرجاؿ 
)َمنيف(.

                                                           

 .ٓٗ/ٔاأللفية،ابفمالؾ،(ٔ)
 .ٖٛٙ-ٕٛٙ/ٕأبكحّياف،،ارتشاؼالضرب(ٕ)



ٕٜ 

فتى يا َمْف كصمتقمت: كالتذكي،فإف كالجمع، كالتثنية اإلفراد كأجازفي كالتأنيث، ر
يكنسالحكايةِبَمْفكْصبل ،كحكاهلغة عفبعضالعرب،كلشذكذىاقاؿيكنس:اليصدؽبيذه
المغةكلأحد؛فتثبتعمىىذهالمغةالزيادةكْصبل ،كماتثبتكقفا ،فتقكؿ:مُنكيافتى؟كَمَنايا

.(ٔ)فتى؟كَمِنييافتى؟ببلتنكيف

:(ٕ)لشاعركحملعمىقكؿيكنسقكؿا

؟َمُنػػػػػػػػكَفأنػػػػػػػػتـ:أتَػػػػػػػػْكانػػػػػػػػاِرؼفُقمػػػػػػػػتُ
 

ِعُمػػػػكاظبلمػػػػا :ُقْمػػػػتُ،الِجػػػػفُّ:فقػػػػالكا 
 فصل )غير العمم من المعارف( .ٗ 

 :(ٖ)ابن مالكقال 

َمػػػػػػػػػفَْبْعػػػػػػػػػدِِمػػػػػػػػػفْاْحِكَيّنػػػػػػػػػوَُكاْلَعَمػػػػػػػػػـَ
 

 اْقتَػػػػَرفِْبَيػػػػاَعػػػػاِطفٍِّمػػػػفَْعِرَيػػػػْتإفْ 
  

فبليحكى،...،ارؼ،إْفكافمضمرا غيرالعمـمفالمع":(ٗ)قال أبو حّيان

أخاؾ َمْف فتقكؿ: الحكاية؛ فيو أخيؾ؟كأجازيكنس: كَمْف أخاؾ،؟، رأيُت قاؿ: لَمْف ،
 .كمررتبأخيؾ،كالمجمععميومفالركاةحكايةالعمـاسما ككنية كلقبا فيلغةالحجاز..."

لتوضيح والتحميلا

ّما غيرىا،فغيراألعبلـفيياثبلثةأكجو:أشيرىا،أنوالالمعارؼبعد)َمْف(إمَّاأعبلـكا 
حكايةفييا،كالفيَمْف،بعدحذفيا.

                                                           

(ٔ) ،المساعدعمىتسييلالفكائدانظر: االسترباذؼ،ابفالحاجبشافية،شرحٕٙٙ/ٖابفعقيل، الرضّي ،
.ٖٔ٘-ٖٓ٘،صالناظـ،شرحابفٖٕٛ/ٕ
أثبت(ٕ) أنو كالثاني: مذككر، غير مقدرا  حكى أنو أحدىما: كجييف: مف البيتشذكذ في مالؾ: ابف كقاؿ

،،الكتابٛٔٚٔ/ٗابفمالؾ،،العبلمةفيالكصل،كحقياأالتثبتإالفيالكقف.انظر:شرحالكافيةالشافية
.ٕٙٗ/ٕ،ابفعقيل،،شرحابفعقيلٔٔٗ/ٕسيبكيو،

 .ٓٗ/ٔاأللفية،ابفمالؾ،(ٖ)
.ٜٓٙ/ٕأبكحّياف،،ارتشاؼالضرب(ٗ)
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كحكىالمبّردعفيكنس،كلـيحكوعفسيبكيو،أنياتذكربعد)َمْف(محكيةكاألعبلـ،
،كأجازذلؾسيبكيو،العمىكجواالختيار.؟إذاقاؿالقائل:رأيتأخازيد،قمت:َمْفأخازيد

المعرفة لككف كذلؾ النكرات، في كما )َمْف( في الحكاية كتثبتعبلمات تحذؼ أف كثالثيا:
المذككرةعندالسامعمجيكلةكالنكرة،كذلؾكماحكىسيبكيوأنويقاؿ:ذىبتمعيـ،فيقاؿ:مع

(ٔ)؟فتقكؿ:مَنا،كيقاؿ:خمفدارعبدهللا،فيقاؿ:دارمِني،كيقاؿ:قدرأيتو؟منيف

 فبليميل مضمرا  كاف إف المعارؼ، مف العمـ غير بأف الرأؼ الغالبمف إلى حياف أبك
يحكى.كبذلؾيخالفيكنسبفحبيبفيرأيو.

 غير العمم من المعارف .٘
 :(ٕ)ابن مالكقال 

 كالعمػػػػػػػػػـاْحِكَينَّػػػػػػػػػُوِمػػػػػػػػػْفَبْعػػػػػػػػػِدَمػػػػػػػػػفْ
 

ِبَيػػػػااْقتَػػػػَرفْ  إْفُعِرَيػػػػْتِمػػػػْفَعػػػػاِطفٍّ
  

أك:(ٖ)قال أبو حّيان الكصفكالمكصكؼمطمقا ، في الحكاية إلى عمي "كذىبأبك
مفالتكابع،كذىبغيرىـ لمحكايةكغيره العطفمبطل  إلىأفَّ فذىبيكنسكجماعة ، بعطفٍّ

 إلىجكازذلؾ".

 التوضيح والتحميل

األعبلـالمذككرةبعد)َمْف(فييامذىباف:مذىبأىلالحجاز،كمذىببنيتميـ،فأىل
يككفالمسؤكؿعنومنعكتا كالمؤكدا كالمبدال منوالحجاز يحككفالعمـبعد)َمْف(بشركط:أالَّ

إعادةىذهالمتبكعاتمعتكابعياُتْغنيعفحكايةإعرابيا؛إذ كالمعطكفا عميوعطفالبياف،فإفَّ
المسؤكؿعنوىكالمذككربإرشادإعادةالتكابعالمذككرةلعين ياإليو،فتقكؿيعرؼالمخاطبأفَّ

الظريف أبك؟كَمْفزيدنفسو؟لمفقاؿ:رأيتزيدا الظريف،أك:زيدا أبادمحم:َمْفزيد  كَمْفزيد 
بالرفعالغير.؟دمحم

                                                           

 .ٖٛٓ/ٕ،المقتضب،المبّرد،ٕ٘ٛ/ٕ،الرضياالسترباذؼ،ابفالحاجبشافيةشرحانظر:(ٔ)
 .ٓٗ/ٔاأللفية،ابفمالؾ،(ٕ)
.ٖٜٙ/ٕأبكحّياف،،ارتشاؼالضرب(ٖ)



ٖٔ 

كأمَّاعطفالنسقببلتكرير)َمْف(فيككسائرالتكابععند)يكنس(فيامتناعالحكاية
معو،سكاءكاناَعَمميفأكأحدىما.

عَمَما ،كحكىسيب كافالمعطكؼعميو إذا الحكاية تجكز أنو كاستحسنو، عفقكـ، كيو
لمفقاؿ:لقيت؟مركٍّاعكَمْفزيدا كأخ؟سكاءكافالمعطكؼعمما ،أْك،ال،نحك:َمْفزيدا كعمرا 

. زيدا كَعْمرا ،كلقيتزيدا كأخاعمركٍّ

كؿ،فالسؤاؿكاقعباالسـالمفرد،ثـكالفرؽبينوكبيفسائرالتكابع،أفالثانيفيوغيراأل
عطفعميوبعدالحكاية،كأمَّاسائرالتكابعفييفيالحقيقةمتبكعاُتيا.

،لـتجزالحكايةفي ْفلـيكفالمعطكؼعميوعمما ،كماإذاقيل:مررتبأخيؾكزيدٍّ كا 
فكذاالتابع.،السؤاؿاتفاقا ،بليجبالرفع؛ألفالمتبكعالتجكزحكايُتو

أك؟أكَمْفزيدا كَمْفأخكه؟كأّماإفأعدت)َمْف(فيالمعطكؼ،نحك:َمْفزيدا كَمْفعمرا 
مف؟َمْفأخكهكمفزيدا  فإنوتجكزالحكايةفيالَعَمـدكفماليسبَعَمـ؛كذلؾلككفكلكاحدٍّ

ـُنفسِ .(ٔ)ِو،كمالكانفردالمعطكؼكالمعطكؼعميواستفياما مستقبل ،فيككفلكلكاحدمنيماُحْك

 باب اإلعراب

 (رٌ فصل )اإلعراب ظاىٌر أو مقدَّ  .ٙ

 :(ٕ)ابن مالكقال 

ِمْنػػػػػػػػػػػػػػػػُوَكػػػػػػػػػػػػػػػػالَجَكاِرؼ كَذااْعػػػػػػػػػػػػػػػػِتبَلؿٍّ
 

َرْفعػػػػػػػػػػػػػػػا كجػػػػػػػػػػػػػػػّرا َأْجػػػػػػػػػػػػػػػِرِهَكَسػػػػػػػػػػػػػػػاِرؼ 
ذاقمت:(ٔ)قال أبو حّيان  فيالياءالمحذكفة:"كا  ر  ،فاإلعراُبمقدَّ قاؿفي،َمَرْرُتبجكارٍّ

فيقكلكف(ٕ)المفتاح الياء، في الفتحة فيظيركف كالكسائي، زيد، كأبي يكنس، عند إالَّ مَرْرُت::
 .كىذاعندغيرىـضركرةإذاُكِجد"،بجَكاِرؼَ

                                                           

(ٔ) الحاجب، ابف شافية الرضي شرح انظر: االسترباذؼ، عقيل،ٕٚٛ-ٕٙٛ/ٕالرضي ابف المساعد، ،
.ٗ٘ٔ/ٕ،ىمعاليكامع،السيكطي،ٕٚٙ/ٖ
.ٖ٘/ٔاأللفية،ابفمالؾ،(ٕ)



ٖٕ 

 لتوضيح والتحميل:ا

نابتعفمستثقمة  استثقمتأك الحركاتأْك تعّذرتفيو مكضع كقكلؾ:(ٖ)كّل رت، ُقدِّ
،إاّلعنديكنس،كأبيزيدمكسىيسعى،كالقاضييقضيكيدعك،كمر ،كالكسائي،(ٗ)رُتبجكارٍّ

:(ٙ)،كمنوعندىـقكؿالفرزدؽ(٘)فإّنيـيظيركفاألخير،فيقكلكف:مررتبجكارؼ

 كلكػػػػػػػػػػػّفعبػػػػػػػػػػػدهللامػػػػػػػػػػػكلىمكاليػػػػػػػػػػػا  .......................
 

كجكارٍّ عمـ غير كاف إْف منصرؼ غير الصحيح مف نظيره ٍـّفالمنقكصالذؼ كأعي
تصغير مجرػقاضفيالمفع،كفيالنصبجارٍّ أعمى،فبلخبلؼأّنوفيالرفعكالجرجارٍّ

ُيقَ ،كرأيتجكارؼ،كما ،كمررتبجكارٍّ فيقاؿ:ىؤالءجكارٍّ اؿ:ىذامجرػنظيرهمفالصحيح،
كرأيتقاضي،قاضٍّ ، بقاضٍّ كأبيا كمررُت فيمذىبالخميلكسيبكيو كافعَمَما  إْف ككذلؾ: ،

اسـامرأة:ىذهقاضي،ياسحاؽ،كأّمايكنسكأبكزيدكالكسائيفيقكلكففيقاضٍّعمرككابفأب
فيالرفع، بليثبتكفالياءساكنة كالجر، فبلينكففيرفعٍّ كمررتبقاضَي، كرأيتقاضي،
فيقكلكف:ىؤالء سميبيا تفعلبالصحيح.ككذلؾفينحكجكارإذا كما فيالجر، كيفتحكنيا

.(ٚ)رؼ،كمررُتبجكارؼجكارؼ،كرأيتجكا

أبػػػكحّيػػػافالػػػرأؼاألكؿبػػػأّفاإلعػػػرابمقػػػّدرفػػػياليػػػاءالمحذكفػػػةفتقػػػكؿ:مػػػررتكيكافػػػق
. بجكارٍّ

                                                                                                                                                                      

 .ٓ٘ٛ/ٕ،أبكحّياف،ارتشاؼالضرب(ٔ)
ق.انظر:ٕ٘٘مختصرلمقاضيأبيالعتيقأبيبكربفعبدهللااليافعيالمتكفىسنة:المفتاحفيالنحك(ٕ)

.ٓٚٚٔ/ٕ،جالظنكفكشف
أّفالفتحةفيالممنكعمفالصرؼنائبةعفالكسرة،كالكسرةثقيمة،التظيرعمىالياءفياالسـالمنقكص(ٖ)

الممنكعمفالصرؼ،ككذلؾالفتحةالنائبةعنيا،فالفتحةالنائبةعفالكسرةفينحك:مكاليكجكارؼالتظير،
ّنماتظيرفيحالةالنصب؛ألّنيافي ىذهالحالةغيرنائبةعفمستثقمة،بلىيعبلمةأصمية.كا 

دمفجمعكاالقرآف،تكفيسنةحَ،كأَا دحُىكسعيدبفأكس،كجّدهزيدبفثابت،شيدمعالرسكؿملسو هيلع هللا ىلصأُ(ٗ)
 .ٕٛ٘/ٔالكعاة،السيكطي،تحقيق:دمحمأبكالفضلإبراىيـ،جبغيةانظر:.قٕ٘ٔ

 .ٓ٘اإلعراب،أميفالديفاألنصارؼالمحمي،صمفتاحانظر:(٘)
فمككافعبدهللامكّلىىجْكُتُو.....................ىذابيتمفالطكيل،كصدره:(ٙ)

 كليسفيديكافالفرزدؽ.
 .ٔٓٗ-ٜٖٛ/٘جتحقيق:عبدالرحمفالسيد،كالمختكف،ابفمالؾ،،شرحالتسييلانظر:(ٚ)
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 باب ما ال ينصرف

 :(ٔ)ابن مالكقال 

 ...مرّكَبػػػػػػػػػػاوُفَرْكالعَمػػػػػػػػػػـاْمَنػػػػػػػػػػْعَصػػػػػػػػػػ
 

  
بَيػػػػػػػػػػػػػػػػاءٍّ ا َقػػػػػػػػػػػػػػػػُمْطمََكػػػػػػػػػػػػػػػػَذامؤنَّػػػػػػػػػػػػػػػػث 

 
اْرَتَقػػػػػػػىارككُنػػػػػػػوُكَشػػػػػػْرُطمنػػػػػػػُعاْلَعػػػػػػػ 

فػػػػػػْكَؽالػػػػػػػثَّبلِثأكَكُجػػػػػػكَرأكَسػػػػػػػَقْر 


َذَكػػػػػػػ  ـَ امػػػػػػػرأةٍّالاْسػػػػػػػ ـَ اْسػػػػػػػ ْرأْكزْيػػػػػػػدٍّ
 ـِتَػػػػػػْذكيرا سػػػػػػَبقْدِكْجَيػػػػػػاِففػػػػػػياْلَعػػػػػػا


كُعْجَمػػػػػػػػػػػػة كيْنػػػػػػػػػػػػَدكالمْنػػػػػػػػػػػػُعأَحػػػػػػػػػػػػقّ 

  
ذاسمَّيَتبثبلثّيمذكرساكفالكسط:(ٕ)قال أبو حّيان ،نحك:َزْيدكِنْعـكِبْئسمؤنثا ،"كا 

كاأل كسيبكيو، كيكنس، كالخميل، عمرك، كأبك إسحاؽ، أبي كالفراءفابُف ال،خفش، كالمازني
نقل كيكنسفي كالمبرد كالجرمي زيد كأبك عمر، بف كعيسى الصرؼ، منع إال فيو يجيزكف

" عنويصرفكنو،كدعكػأنَّوممنكعمفالصرؼببلخبلؼالتِصحُّ .خطابٍّ

التوضيح والتحميل:

فمذكرباسـامرأةسميتفإف:»السّراجالبفاألصكؿيفكجاء األكسطساكفكافكا 
فيذا،المؤنثكىكاألثقلإلىالمذّكركىكاألخفمفىذهألف؛كعمركزيد:نحك،تصرفولـ

كجيأؿكزينببسعادسميتورجلنظيرالمكضعىذافيكىك.(ٖ)البصرييفأؼأصحابنامذىب
.(ٗ)التأنيث"كحرؼكالرابعأحرؼأربعةعمىكىك،المؤنثبيااختّصماءأسألنيا،تصرفوفمـ

:اختبلفا فيوفإف؛عربيالكزفىذاعمىبمذكرمؤنثا سميتإف»أنوالمبردعندكجاء
يثقلبابمفأخرجألنو،يجكزالصرفوأففيركف،كالمازنيكاألخفشكالخميلسيبكيوفأما

«مصر»بأفكيحتجكف.عمرا أكزيدا سميتياامرأةنحككذلؾ.عدكؿالمبمنزلةفكاف،صرفو
﴿أَلْيَس يل ملُك :كجلعزقكلوكذلؾ.البمدةبوعنيتمذكراسمياألف،القرآففيمصركفةغير

                                                           

 .ٖ٘/ٔجاأللفية،ابفمالؾ،(ٔ)
 .ٕٛٛ/ٕارتشاؼالضرب،أبكحياف،(ٕ)
الكتاب(ٖ) ىاركف،انظر: السبلـ عبد تحقيق: سيبكيو، ،ٕ/ٕٖ دمحمعضيمة،المقتضب، تحقيق: المبرد، ،
ٖ/ٖ٘ٓ-ٖ٘ٔ.
.ٚٛ-ٙٛ/ٕ،ابفالسراج،تحقيق:عبدالحسيفالفتمي،األصكؿ(ٗ)
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،عميوبحجةفميس،{15البقرة: } ﴾ِبُطوا مصرا  اىْ ﴿:كجلعزّقكلوفأما،{15}الزخرف:ِمْصَر﴾
.أعمـكهللا،التفسيرفيجاءىكذا.بعينيامصركليس،مصاراألمفمصرألنو

عمركأبيقكؿكأحسبو،الجرميعمركأبك،حبيببفكيكنس،عمربفعيسىكأما
صرؼنجيزنحف:كيقكلكف،جائزا صرفورأكابمذكرمؤنثا سمكاإذاكانكافإنيـ؛العبلءبفا

نمابمؤنث،سميناهإذاالمؤنث أحقخفةحاؿحالتيوإحدػفالذؼ،ثقلإلىثقلمفأخرجناهكا 
لوليسأحرؼثبلثةعمىباسـمؤنثالمذكرمفغيرهأك،رجبل سّمينالكأّناكما،بالصرؼ

فيويكفلـ؛«عضدا أكفخذا أكقدما »رجبل سميتلكأنؾكذلؾ،الصرؼإاليكفلـ؛مانع
.(ٔ)التذكيرلخفةالصرؼإال

منقكالأكالكجييفجكازفيكيندإنو:فقيل:»األشمكنيعمىالصبافشيةحافيكجاء
المفعخفةعادؿثـ،التأنيثإلىبنقموحصلألنو،بوسميإذا)زيد(نحكمذكرمف ىذا.

كاختمف،الكجييفذكأنوإلىكالمبردكالجرميعمربفعيسىكذىب،كالجميكرسيبكيومذىب
.(ٕ)«يكنسعفالنقل

أبكحياففيارتشاؼالضرببعدذكرهلآلراءبأّنواليصحالدعكػبأّفتسميةكعقب
الصرؼببلخبلؼال )ممنكعمف كبئسمؤنثا  كنعـ زيد الكسطنحك: ساكف المذكر الثبلثي

تصح(.

 فصل )اِلسماء واِلفعال والحروف ُتْذكر باعتبار المفظ( .ٚ
بف:(ٖ)قال أبو حّيان َكَيَيَعَصا يكنس أربعتيا"كأجاز الصاد،تح في اإلعراب كجعل

"كاؼَىا كفيحكاشيمْبرمافيقكؿيكنس: الينصرؼ، الصادإعرابما برفع َعْيفَصاُد َيا
الكاؼكالعيف" اللتقاء،كبنصب العيف كبفتح الساكنيف الكاؼاللتقاء يكنسبفتح المبرد: قاؿ

.تيى"الساكنيف،كبضـالصاد،كيْجعُلماقبلالصادحشكا ،ان

 التوضيح والتحميل:

                                                           

.ٕ٘ٗ-ٖٔ٘/ٖ،المبرد،تحقيق:دمحمعضيمة،المقتضبانظر:(ٔ)
.ٖٕ٘/ٖ،دمحمالصباف،حاشيةالصباف(ٕ)
.ٚٛٛ/ٕارتشاؼالضرب،أبكحّياف،(ٖ)
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كاألنعاـ، كاألنفاؿ، الّصرؼ، كحكمو كالـ، ألف فيو ما أحدىا أقساـ: السكر أسماء
عراؼ.كاأل

يضفإلىسكرة لـ فإف العارؼمنيا، الصرؼ؛الثاني: كقرأت،ُمِنع ُىكُد، ىذه نحك:
ْفأضيفإليو)سكرة(لفظا أكتقديرا  مالـيكففيومانع،ىكدٍّنحك:قرأتسكرة،صرؼ؛ىكَد،كا 

نحك:قرأتسكرةُيكُنَس.،فيمنع

،فتحكى،{ٔالنحل:} ﴾أَتى َأْمُر هللا﴿ ،ك{ٔالجف:}﴾ُقْل أْوِحَي إيلي ﴿ الثالث:الجممةنحك:
ُقطع،ألفىمزالكصلاليككففيأسماء.إاّلفيألفاظمعدكدة؛فإفكافأّكلياىمزكصلٍّ
قمبتىاءفيالكقف،ألفذلؾشأفالتاءالتي؛يآخرىاتاءتأنيثتحفعكاليقاسعمييا.أكف

كالتأنيث لمَعَممّية كيمنع كالمكجبلمبناء، أسماء، كتعربلمصيرىا قرأت،،فياألسماء. نحك:
اقتربت،كفيالكقف:اقترَبْو.

فتحكىكما،الرابع:حرؼاليجاءكػ"ص،كف،كؽ"فتجكزفيوالحكاية،ألنياحركؼ
عمى،،كاإلعرابلجعمياأسماءلحركؼاليجاء،كعمىىذايجكزفيياالصرؼكعدموىي بناء 

تذكيرالحرؼكتأنيثو،كسكاءفيذلؾأضيفإليوسكرةأـال،نحك:قرأتصادأكسكرةصاد،
.(ٔ)بالسككفكالفتحمنّكنا كغيرمنّكف

كرفيوالحكاية،ألنياالخامس:ماكازفاألعجميكحاميـكياسيف،فأكجبابفعصف
مكبيف(فيوذلؾ،كاإلعرابغيرمصركؼلمكازنتوىابيلكقابيل،كقد ز)الشَّ حركؼمقطعةكجكَّ

قرغ"ياسيف"بنصبالنكف،كسكاءفياألمرييفأضيفإليوسكرةأـال.

عصفكر ابف رأؼ ففيو "سكرة" إليو يضف لـ فإف ميـ، سيف كطا المركَّب السادس:
يماقبمو،كرأؼثالث:كىكالبناءلمجزأيفعمىالفتحكخمسةعشر.كالشمكبيفف

النكف، كيجكزعمىاإلعرابفتح الرأياف، ففيو تقديرا ، أك لفظا  سكرة أضيفإليو ْف كا 
في)ميـ( بعده،كعمىىذا لما جراؤهعمىالنكفمضافا  جراءاإلعرابعمىالميـ)كبعمبؾ(،كا  كا 

رؼكعدُموبناءعمىتذك حـعسق،فبليجكز{ٔ}مريـ: ﴾كهيَ َعصَ ﴿يرالحرؼكتأنيثو.أمَّاالصَّ

                                                           

أؼعمىكجييالحكايةكاإلعراب.فعمىكجوالحكايةبالسككف،كعمىاإلعراببالفتح.(ٔ)



ٖٙ 

سكاءأضيفإلييماسكرةأـال.كاليجكزفييمااإلعراب،ألنوالنظيرليما،فييماإالالحكاية
اليركبوأسماءكبيرة.ألنوسماءالمعربة،كالتركيبالمزج،فياأل

ككجيوأنوجعمو،مفتكحة،كالصادمضمكمةالكاؼأْفتككف ﴾كهيَ َعصَ ﴿كأجازيكنسفي
ْفلـيكفلونظيرفياأل (ٔ)سماءالمعربةاسما أعجميا كأعربُو،كا 

.

 باب ما ال ينصرف .ٛ
 : (ٕ)ابن مالكقال 

منػػػػػػػػػػػػػػػػُوكػػػػػػػػػػػػػػػػالَجَكاِرؼ كَذااْعػػػػػػػػػػػػػػػػِتبلؿٍّ
 

 رْفَعػػػػػػػػػػػػػػػا كَجػػػػػػػػػػػػػػػرَّا أْجػػػػػػػػػػػػػػػِرهَكَسػػػػػػػػػػػػػػػارؼ 
  

قبمياكسرة:(ٖ)قال أبو حّيان ،كمصغرا ،فجمعا متناىيا يكك،"كماآخرهياء  نحك:جكارٍّ
ٍـّ ففيالرفعكالجر،كتظيرالفتحةبغير،كفعبل ُمسمَّىبو،نحك:أَُعْي ،كَيْرٍـّ،فيذاُيَنكَّ نحك:َيْغزٍّ

يكنس فمذىب عمما ، منو كاف كما النصب، في ،تنكيف كالكسائيزكأبي كعيسى، كأىل،يد،
الفتحةتظيرفيحالةالج ركماتظيرفيالنصب،كُيْمَنُعالتنكيُفمطمقا فتقكؿ:قاـبغداد:أفَّ

.جكاِرؼ،كرأيتجكاِرَؼ،كمررتبجكاِرَؼ،ككذاباقييا"

التوضيح والتحميل:

 ففيغيرالنصب،أؼفيالرفعكالجرماآخرهياءتميكسرةتقكؿ:ىؤالءجكارٍّ ُينكَّ
ٍـّ ٍـّ،كأَْعُي كأْعُي أعمى.،كمررتبجكارٍّ فيتصغير الصحيح يكنسبحكـ عند منو لمعمـ كيحكـ

ظيكرالرفع.
مفاألحكاؿ ففيحاؿٍّ يظيرفيحاؿالنصب،كالينكَّ الجركما حاَؿ فتحُو ،فيظيُر

ٍـّمسمىبيما،ىذهجكارَؼكأعيَمى،كرأيتجكارَؼكأْعيَمى،كمررت كأْعُي فتقكؿعمىرأيِوفيجكارٍّ
النكعألفا ؛ءألفا بجكارَؼكأعيَمَي.فإفقمبْتاليا منعالتنكيفباتفاؽ.أؼإْفقمبتالياءفيىذا

                                                           

 .ٚٔٔ-ٙٔٔ/ٔىمعاليكامع،السيكطي،تحقيق:أحمدشمسالديف،انظر:(ٔ)
.ٖ٘/ٔاأللفية،ابفمالؾ،(ٕ)
 .ٜٛٛ/ٕارتشاؼالضرب،أبكحياف،(ٖ)
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:ككذلؾصحاِرؼإذاقمت،فبلتنكيفباتفاؽالنحاة؛عذاَرػبفتحيا:كقكليـفيعذاِرؼبكسرالراء
.(ٔ)صحاَرػ

 باب الُمْضمر

 :(ٕ)ابن مالكقال 
َكِصػػػػْلأكاْفِصػػػػْلَىػػػػاَءَسػػػػْمِنيوكمػػػػا

 
ُكْنتُػػػػػػُوالُخْمػػػػػػُفاْنَتَمػػػػػػىأْشػػػػػػَبَيُوفػػػػػػي 

ْمَتنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِوكاتَصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالخَِكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَذاَؾ 
 

أْختَػػػػػػػاُرَغْيػػػػػػػرؼاختػػػػػػػاَراالْنِفَصػػػػػػػاال 
  

َضَرْبُتـبسككفالميـ:كلممخاَطِبيف،َضَرْبُتما:"كتقكؿلممخاَطَبْيفمطمقا :(ٖ)قال أبو حّيان
بكاك مكصكلة يا ِبَضمِّ أك أ(ٗ)مطمقا ، القطع ىْمزة مع أْك اتَّصلمطمقا ، فإف مكصكلة، غير ك

فاألعرؼكصميابكاك،ككذلؾميـأعطيتكمكه،كأَْعَطْيُتُيمكهكيجكزالتسكيف، بالميـضميُرنصبٍّ
عمىجكازهسيبكيو،كذكرأفالكصل كليستجكيزهمختصا بيكنس،كمازعـابفمالؾ،بلنصَّ

.بالكاكأْكَثُركأْعرؼ"

التوضيح والتحميل:
:فإذاأريدالمثنىفيالخطابأكالغيبة،زيدعمىالتاءفيالرفع،كالكاؼفركعالضمائر

نحك:َضَرْبُتمالممذّكركالمؤنث،كضمتالتاءفييماإجراء،كالجرميـكألف،كالياءفيالنصب
بِيما. لمميـمجرػالكاكلقربيمامْخرجا ،كَضَرْبُتكما،كمّرِبُكما،كَضرَبُيَما،كمرَّ

أري ذا ِبُكـ،،ِزيدميـفقط؛دالجمعالمذكرفيالمذككرافكا  ،مّر ـْ نحك:َضَرْبُتـ،َضَرَبُك
.كفيىذهالميـأربعلغات:أحسنياالسككف،كيقابمياالضـبإشباعكباختبلس، ـْ ِبِي ،مرَّ ـْ َضَرَبُي

كالضـّقبلىمزةقطع،كالسككفقبلغيرىا.

                                                           

،ابفالناظـ،،شرحابفالناظـٜٗٓ/ٕ،السميمي،تحقيق:د.الشريفالبركاتي،شفاءالعميلانظر: (1)
 .ٚ٘ٗص
 .ٗ/ٔاأللفية،ابفمالؾ،(ٕ)
 .ٖٜٔ/ٕ،أبكحياف،ارتشاؼالضرب(ٖ)
ذىْبتما،:تزيُدحرفا كمازْدَتفيالعدد.كذلؾقكلؾألحقتميما ،؛قاؿسيبكيو:إذاعنيتمذّكريفأكمؤنثيف(ٗ)
.ٕٔٓ/ٗكَذَىبُتمكاأْجَمعكف.انظر:الكتاب،عَطْيُتكما،كأَْعَطْيُتُكمكاخيرا أك
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عند كاجب  فالضـ ضميرمتصل، كلييا السككفعندفإْف راجحمعجكاز ابفمالؾ،
بالسككف.(ٔ)كقرغ"أنمزُمُكْميا"{.ٕٛ}ىكد:﴾أنُ ْلزِمُكُموىا﴿ :كه،كمنوسيبكيوكيكنس،نحك:َضَرْبُتمُ

األ اإلضماريردُّ أّف الضـ اإلشباعككجو الجمع كاألصلفيضمير غالبا ، إلىأصكليا شياء
ّنماترؾلمتخفيف.بالكاك،كماأشبعضميرالتثنيةباأللف، كا 

نما،أبكحيافعمىأفجكازالتسكيفليسمختصا بيكنسكمازعـابفمالؾكعمق كا 
 سيبكيو،كذكرأفالكصلبالكاكأكثركأعرؼ.عمىجكازهأيضا نصَّ

ذاأريدفيالمذككراتجمعاإلناث ،مّرِبُكّف،،زيدنكفمشّددة؛كا  ،َضَرَبُكفَّ نحك:ضربُتفَّ
.َضَرَبيُ ،مّرِبِيفَّ فَّ

األنثى الغيبة في أريد ذا ألف؛كا  الياء عمى ىك،زيد ىذا بيا. كمّر ضربيا، نحك:
تحركتبالفتحلمفرؽبيف الياءلمَّا تقكيةلحركة األلفزائدة إذ قاؿأبكحياف؛ كما الصحيح،

(ٕ)المذكركالمؤنث.











                                                           

الحركةلـتكف (1) فظنيا،الخمسةخفيفةإذكرالزمخشرؼأفىذهقراءةأبيعمرك،كَخطَّأىذهالقراءةبقكلوإفَّ
ألفالحركةاإلعرابيةاليسكغطرحياإالفي،؛كنقلعفالخميلكسيبكيوأفاإلسكافالصريحلحفالراكؼسككنا 

أباحيافاأل القّراءأجّلمفأفيمتبسعمييـضركرةالشعر.كلكفَّ عميوفي"البحرالمحيط"كذكرأفَّ ندلسيردَّ
.ٗٗٔ/ٙ،ةىكد(مفسكرٕٛاالختبلسبالسككف.انظر:البحرالمحيط)تفسيراآلية

،السيكطي،،ىمعاليكامعفيشرحالجكامعٕ٘/ٔ،األشمكني،شرحاالشمكنيعمىألفيةابفمالؾانظر:(ٕ)
 .ٜٗ-ٖٛ،ابفالناظـ،تحقيق:دمحمالسكد،ص،شرحابفالناظـٜٗٔ-ٖٜٔ/ٔتحقيق:أحمدشمسالديف،
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 باب الموصول .ٜ

 :(ٔ)كابن مالقال 
التػػػػيىثَػػػػذؼاألنْاّلػػػػاأَلْسػػػػماءَِمْكُصػػػػكؿُ

 تيالّ
َيػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالُتْثبػػػػػػػػػػػػػػػػػػتِاإذاَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػَيػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالْ   اُثنِّ

وَْدهِصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمَْعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبَزـُكُكمَُّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايْمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

ُمْشػػػػػػػػػػػػػػػَتِمَموَْعَمػػػػػػػػػػػػػػػىَضػػػػػػػػػػػػػػػ  الئػػػػػػػػػػػػػػػقٍّ ميرٍّ
كجممػػػػػػػػػػػػة أكِشػػػػػػػػػػػػْبُيَياالػػػػػػػػػػػػذؼُكِصػػػػػػػػػػػػلْ 


بػػػػػػػِوَكَمػػػػػػػػْفعنػػػػػػػػدؼالػػػػػػػذؼابُنػػػػػػػػوُكِفػػػػػػػػلْ 

  
"الذؼ"فزعـيكنس،كالفراء،كتبعيماابفمالؾأنَّوُيْسبُؾِمْنيا"كأّما:(ٕ)قال أبو حّيان

كخرَّ ، مصدر  صمتيا تعالى:كمف قكلو عميو كٖٕ}الشكرػ: ﴾هُ ادَ بَ عِ  هللاُ  رُ شِّ بَ ي ُ  يْ ذِ الي  كَ لِ ذَ ﴿ ج .}
ٜٙ}التكبة:وا﴾اضُ ي خَ ذِ الي م كَ تُ ضْ ﴿وخُ  كخكضيـ،{، كخضتـ هللِا، تبشير ذلؾ التقدير: قاؿ:
التككفصمتوإالجممة صريحة ،كال صحيحمنعذلؾ،كىكمذىبالبصرييف،كالمكصكُؿاالسـُ

.كمذىبالجميكرالتككفطمبية "

التوضيح والتحميل:
)الذؼ(قديقعمكصكال حرفيا فُيؤكؿبالمصدر. ذىبيكنس،كالفراء،كابفمالؾ:إلىأفَّ

{،أؼكخكضيـ.كالجميكرمنعكاٜٙ}التكبة:وا﴾اضُ ي خَ ذِ الي م كَ تُ ضْ وخُ ﴿ جكاعميوقكلوتعالى:كخرَّ
لكااآليةأؼ:كالجمعالذؼخاضكا .(ٖ)ذلؾ،كأكَّ

ُيسبؾمف)الذؼ( أْف منع الصحيحىك كأبكحيافكافقرأؼالبصرييفكالجميكرفيأّف
كصمتيامصدر.







                                                           

 .٘/ٔاأللفية،ابفمالؾ(ٔ)
.ٜٜٙ/ٕ حياف،،أبكارتشاؼالضرب(ٕ)
 .ٜٕٙ/ٔالديف،شمسأحمد:تحقيق،السيكطي،ىمعاليكامعانظر:(ٖ)
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 باب الموصول
 موصول(فصل )القول في الضمير العائد عمى ال .ٓٔ

 :(ٔ)ابن مالكقال 

ُتَضػػػػػػْفـَْلػػػػػػَمػػػػػػاْتَبػػػػػػرِعْأُاكََمػػػػػػكَأؼُّ
 

اْنحػػػػػػػَذْؼ   كَصػػػػػػْدُركْصػػػػػػػِمَياضػػػػػػػمير 
أْعػػػػػػػػػػَرَبمُعْكبَ  ـْ يقػػػػػػػػػػا كِفػػػػػػػػػػمَطُْضػػػػػػػػػػُي


 

َيْقَتِفػػػػػػػػيَذاالَحػػػػػػػػْذِؼأيَّػػػػػػػػا   َغْيػػػػػػػػُرأؼٍّّ
  

بشرْ :(ٕ)قال أبو حّيان الضـ، عمى ىذه )أّؼ( بناُء يجكز أنَّو أْف"كمذىبسيبكيو ط
يـقائـ ،كاْمُرْربأيُّيـاْضِرْبأيُّ:تككفمضافة ،كقدُحِذَؼالمبتدأالذؼىكصدرصمتيا،فيجيز

قاِئـ ،كيجيزاإلعراب،كذىبالككفيكف،كالخميل
إذذاؾإاّل(ٖ) إلىأنَّواليجكزفييا ،كيكنس:

.اإلعراب"

التوضيح والتحميل:

(تستعملمكصكلة،خبلفا  ألحمدبفيحيىفيقكلو:إنياالتستعملإالشرطا أك)أؼُّ
)ما(كقاؿأبكمكسى:إذاأريدبياكػاستفياما ؛كتككفبمفعكاحدفياإلفرادكالتذكيركفركعيما

كيجمعكنيا يثنكنيا المغة كحكىابفكيسافأفأىلىذه التاء، دكف،المؤنثلحقتيا )كأُْعربْت(
ُتَضْفكصد ـْ ل انحذْؼ(أخكاتيا)ما فإْفأضيفتكحذؼصدرصمتيابنيت،ُركصمياضمير 

فلـ،{ٜٙ}مريـ:﴿ُثُي لَنَ ْنزَِعني ِمْن ُكلِّ ِشيَعٍة أَي ُُّهْم َأَشدُّ﴾عمىالضـ،نحك: التقدير:أييـىكأشد،كا 
أعربت،كبعضالنحاة:كىك-نحك:أّؼقائـ،كأّؼىكقائـ،كأّييـىكقائـ-تضف،أكلـيحذؼ

فأضيفتكحذؼصدرصمتيا،كتأكَّال،الخميلكيكنسكمفكافقيما)أْعَرب(أيَّا)ُمطمقا ( أؼ:كا 
مفكلشيعةالذؼ،اآلية أّماالخميلفجعميااستفياميةمحكيةبقكؿمقدر،كالتقدير:ثـننزعفَّ

لقبمياعفالعمل؛يقاؿفيوأّييـأشد،كأمَّايكنسفجعميااستفياميةأيضا ،لكنوحكـبتعميقالفع
ألّفالتعميقعندهغيرمخصكصبأفعاؿالقمكب،كاْحتّجعمييمابقكلو:

                                                           

.ٙ/ٔاأللفية،ابفمالؾ،(ٔ)
 .ٚٔٓٔ/ٕ،أبكحّياف،ارتشاؼالضرب(ٕ)
القياُسالنصب(ٖ) أفضُل؟فقاؿ: أيُّيـ تقكؿ:،قاؿسيبكيو:كسألتالخميلرحموهللاعفقكليـ:اْضرْب كما

 .ٜٖٛ/ْٕفَضُل.انظر:الكتاباضِرْبالذؼأ
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إذامػػػػػػػػػػػػػػػػالقيػػػػػػػػػػػػػػػػتَبِنػػػػػػػػػػػػػػػػيَمالػػػػػػػػػػػػػػػػؾٍّ
 

َأْفَضػػػػػػػػػػػػػػػػلُ  ـْ َعَمػػػػػػػػػػػػػػػػىأيُُّيػػػػػػػػػػػػػػػػ ـْ  َفَسػػػػػػػػػػػػػػػػمِّ
بضـأّؼ؛ألفحركؼالجراليضمربينياكبيفمعمكلياقكؿ،كالتعّمق،كبيذايبطلقكؿمف 

شرطبنائياأفال .(ٔ)ازإيتككفمجركرة،بلمرفكعةأكمنصكبة،ذكرىذاالشرطابفزعـأفَّ

 باب المبتدأ والخبر .ٔٔ

 فصل )الظرف المكاني المتصرف, إْن وقع خبرا لمكان(

 :(ٕ)ابن مالكقال 

أكبحػػػػػػػرِؼجػػػػػػػرّ َكَأْخَبػػػػػػػُركابَظػػػػػػػْرؼٍّ
 

أْكاْسػػػػػػػػػػَتَقْر  َنػػػػػػػػػاكيَفَمْعَنػػػػػػػػػػىكػػػػػػػػػاِئفٍّ
َخَبػػػػػػػػػػػػػرا  ـُزمػػػػػػػػػػػػػافٍّ كاليكػػػػػػػػػػػػػكُفاْسػػػػػػػػػػػػػ

 
ْفُيِفػػػػػػػػػػػػػػْدَفػػػػػػػػػػػػػػأْخِبَراَعػػػػػػػػػػػػػػفْ  ُجثَّػػػػػػػػػػػػػػةٍّكا 

  
كْحَدُه،كمنعوالجميكر؛كىكمسمكع مف:(ٖ)قال أبو حّيان "أجازيكنس،كىشاـ:زْيد 

الجكاز قكالف: التفرد،كليشاـفيجكازتقديموعمىالمبتدأ مكاُف خبرا :أؼَزْيد  َجَعْمَتُو العرب،
َأْمرَ دبارا .كالمنع،أجراهفيالمنعمجرػ:َزْيد  إقباال كا  َتُواألكلى،كَزْيد  ِقصَّ ُهاألكؿ،كَسْعد 

كْحَدُهيدؿعمىضعفَمْفزعـانتصابوعمىالحاؿ،أكعمىأنَّواسـَجَرػ كقكؿالعرب:َزْيد 
.َمْجرػالمصدر"

 التوضيح والتحميل:

بو.  يخبر فبل المصدر جرػمجرػ اسـ ألنو "بكحده"، اإلخبار الجميكر كأجازهمنع
لومجرػ:"عنده"كتقديره:زيدمكضعالَتفرُّد.كعمىىذا، كحَدُه"إجراء  يكنسكىشاـ.فُيقاؿ:"زيد 

                                                           

(ٔ) األشمكنيانظر: شرح األشمكني، الناظـٚٚ/ٔ، ابف شرح الناظـ،، ابف النحكؼ،.٘ٙ-ٗٙ، إيَّاز: ابف
ق.انظر:المكسكعةالميسرةفئٛٙالحسيفبفبدربفأيازبفعبدهللاالبغدادؼ،جماؿالديف،أبكدمحم،ت

 .ٜ٘ٚ/ٔككالمغة،تراجـأئمةالتفسيركاإلقراءكالنح
.ٚ/ٔاأللفية،ابفمالؾ،(ٕ)
 .ٕٖٔٔ/ٖ،أبكحياف،ارتشاؼالضرب(ٖ)
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ىليجكزتقديموفيقاؿ:كْحدُهزيد،كماُيقاؿ:فيدارهزيد؟قاؿيكنسكىشاـ:ال.قاؿأبكحياف:
(ٔ)كحجةيكنسكىشاـ:نّصالعربعمىقكليـ:"زيدَكْحَدُه".

َراُد الجرِّ ِبإْضَماِر َحْرِفِو بعَد فاِء الجزاِء( فصل .ٕٔ  )اطِّ

فطالحٍّ:(ٕ)قال أبو حّيان صالحٍّ ال إْف يكنس: َفَقد،"كحكى بصالحٍّ أُمّر ال إْف "أْؼ
رُهابُفمالؾ،كأجاز "،كذاقدَّ ْفعمركٍّ:َمَرْرُتبطالحٍّ كا  إْفَمَرْرُت:أؼْ،اْمُرْربأيِّيـأفضُلإْفزْيدٍّ

، ،كىذاقبيحضعيف،بزيدٍّ فبطالحٍّ ،كقدَّرهسيبكيوأْؼ:الأُكْفَمَرْرُتبصالحٍّ ْفَمَرْرُتبعمركٍّ كا 
كليسمكضع:كىذاالذؼأجازهيكنسليسمذىبا لوإنَّماقاسويكنسعمى فطالحٍّ إْفالصالحٍّ

.قياس"

التوضيح والتحميل:

نماأجمعالنحاةالبصريكفعمىأفاألصلفيحركؼالجرأف التعملمعالحذؼ،كا 
كافلياعكض،كحيثالعكَضكجبالبقاءعمى تعملمعالحذؼفيبعضالمكاضعإذا

.ٖكالتمسؾباألصلتمسؾباستصحابالحاؿ،كىكمفاألدلةالمعتبرةاألصل،

الجر النحاة التيسكغفييا المكاضع الحذؼباطّكمف بفاءمع المقركف المجركر راد:
الجزاءاستنا يكنسعفالعربمفقكليـ: حكاه إلىما ا فطالحٍّ»د  إْفالصالحٍّ «مررُتبرجلٍّ

(،كمااستندكافيدعكاىـاالطرادعمىشيء فقدمررُتبطالحٍّ بصالحٍّ عمىتقدير:)إْفالأُمرُّ
فيمكهمفكبلـسيبكيوحكؿىذهالحكاية،بيدأنوليسفيكبلمومايدؿمفقريبأكبعيدعمى

لمقمةجكازا المكضع،بلعمىالجكازمعالضعفكالقبحالمستمـز لحذؼباطرادفيمثلىذا
  .لبلطرادكالكثرةكالندرةال

(،عمى:)إْفالكزعـيكنسأفَّ"قاؿسيبكيو: فطالحٍّ مفالعربمفيقكؿ:)إْفالصالحٍّ
قبيحضعيف؛ألنؾتضمربعد)إْفال (كىذا فطالحٍّ آخرفيوحذؼأُكْفَمرْرُتِبَصالحٍّ (فعبل 

يضمر أف كاليجكز ،) فطالح  ا صالح  يكْف ال )إْف فيقكلؾ: ال( )إْف بعد الذؼتضمر غير
                                                           

 .ٕٖ٘/ٔ،السيكطي،تحقيق:أحمدشمسالديف،ىمعاليكامع(ٔ)
.ٜٓٔٔ/ٖ،أبكحياف،ارتشاؼالضرب(ٕ)

. ٜٖٙ/ٔاإلنصاؼفيمسائلالخبلؼ،ابفاألنبارؼ،(ٖ)
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أقكػإذا عندىـ ككافىذا الفعل، مف بغيره شبيكه فيأكؿكبلميـ ذكركه لما كلكنيـ الجار،
قكليـ في كنحكىا ) )ُربَّ  :أضمرت

.ٔكَبْمَدةٍّليَسِبَياَأِنْيُس *

كمفثَ (،يعني:إفمررَتبزيدٍّ ْفعمركٍّ كا  قاؿيكنس:)اْمُرْرعمىأيُّيـأفضُلإفزيدٍّ َـّ
ٕ"أكمررَتبعمركٍّ

فسيبكيوفيىذاالتقريريحكـعمىماحكاهيكنسبالضعفكالقبحمفجيتيف:

كذلؾ ا، كاحد  أنؾتحتاجإلىإضمارأشياء،كُحكـاإلضمارأفيككفشيئ ا إحداىما:
 فتضمر:أنؾإذا بصالح، إفالأكفمررُت تقديره: الصالحفطالح، إْف برجلٍّ مررُت قمت:

 كالباء)أُكْف(ك)مررُت(،

كما كالجيةاألخرػ:أفحرؼالجريقبحإضمارهإالفيمكاضعقدجعلمنوعكض 
.ٖذكرالنحاة

ةيكنس:كقداتبعىذاالمسمؾفيتفسيركبلـسيبكيوأبكعميالذؼقاؿبعدنقموحكاي
ا(إنمايقبحىذا؛" –ألنؾمحتاجإلىإضمارفعميف،أحدىما:ماكنتتضمرهإذانصبت)صالح 

 )يكْف( )مررُت(،–يعني إضماركاآلخر: قبح كما ، بصالحٍّ مررُت أُكْف إال التقدير: فيككف
اأنؾتضمرمعوحرؼالخفض ٗ"الفعميفإذاأمرتالمخاطبأفيأمرالغائب،كيزيدىذاقبح 

(؛ألنويترتبعميويستقبح–تبع السيبكيو–فأبكعمي فطالحٍّ قكؿيكنس:)إْفالَصالحٍّ
ثبلثة بشيءأشياء،إضمار عنو معكض غير جر حرؼ  . أحدىا

                                                           

الع(ٔ) لجراف بيتمفأرجكزة مفشكاىدصدر الِعْيُس*كىك ال كا  الَيَعاِفيُر الحارثكعجزه:*إال بف عامر كد
فيالكتاب كشرحالسيرافئٖٖ/ٔسيبكيو اإلنصاؼٔٙ/ٕ، ك كشرحالمفصلالبفيعيشٕٔٚ/ٔ، ،

ٕ/ٛٓ التسييل كشرح ،ٕ/ٕٛٙ المسالؾ أكضح ك ،ٕ/ٙٔ الداني الجنى ك التصريحٗٙٔ، شرح ك ،
]كرببمدةٍّ[،كليست،كقداستشيدبوسيبكيولجكازإضمارحرؼالجر،كالتقدير:ٕٔٔ/ٗنة،كالخزاٚٗ٘/ٔ

امف . ]رب[بلحرؼعطفالكاكعندهعكض 
. ٕٛٗ/ٕ،األصكؿالبفالسراجٖٖٔ/ٔالكتاب(ٕ)
.ٚٔٔ/ٕ،شرحالمفصلٓٙٔ/ٕانظر:شرحالسيرافي(ٖ)
.ٗٚٔ/ٔي،التعميقةعمىكتابسيبكيو،أبكعميالفارس(ٗ)
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كقدزعـابفمالؾأفالجربحرؼمضمربعدفاءالجزاءسائغمطردعندسيبكيو،كالذؼدفعو
فيأكؿكبلميـشبيكهبغيرهمف–أؼالفعلالمحذكؼ–هكلكنيـلماذكرك"لذلؾقكؿسيبكيو:

(كنحكىاالفعل، .ٔ"ككافىذاعندىـأقكػإذاأضمرت)ُربَّ

بمضمربعد)إْف(ك)الفاء(الجزائيتيفماحكىيكنسمف"قاؿابفمالؾ: كمثاؿالجرِّ
بصا ،عمىتقدير:إْفالأمرُّ فطالحٍّ صالح؛إالصالحٍّ ،قكليـ:مررتبرجلٍّ فقدمررُتبطالحٍّ لحٍّ

ك،كجعلسيبكيوإضمارالباءبعدإفلَتَضمُِّفَما فعمرٍّ كا  كأجاز:اْمُرْرِبَأيِِّيَماأفضُل،إفزيدٍّ
(بعدالكاك،َقْبَمَياإيَّاَىاأسيلَ بذلؾاطرادُهعندهمفإضمار)ُربَّ ـَ .ٕ"َفُعِم

فيمومنوابفما أنويجيزماغيرأفكبلـسيبكيواليكحيبشيءمما بليفيـ لؾ،
 السيرافي: كلذلؾقاؿأبكسعيد يكنسعمىقبحكضعف؛ ما"أجازه إلجازة ا قاؿسيبكيومحتجِّ

ككافىذا مفالفعل، بغيره َشبَّيكه فيأكؿكبلميـ ذكركه لما كلكنيـ يكنسعمىقبحو: أجازه
(كنحكىا .ٖ"عندىـأقكػإذاأضمر)ُربَّ

فيـأبكالحسفالرما إذقاؿ:ككذا ا؛ فيقكؿ:)إال"نيمفكبلموأيض  كمنيـمفيجرُّه
الكبلـعميو جازلداللة إنما ضعيفمفأجلإضمارحرؼالجر؛ألنو (،كىذا فطالحٍّ صالحٍّ

) صالحٍّ برجلٍّ مررُت أُكْف )إال العربكتقديره: عف يكنس  ٗ"حكاه
 مالؾ ابف دعكػ في حياف أبك تشكؾ األك"كقد ىذه القياسعمى جائزأف كميا  :قائبل ٘"جو

عمىإضمارالحرؼينبغيأف" يجكزالجرفييا التيذكرابفمالؾأنو المسائل ىذه جميع
عمييا القياس في  ٙ"ُيَتَثبََّت





                                                           

. ٖٖٔ/ٔ،الكتابٕٜٔ/ٖشرحالتسييل (ٔ)
.ٕٚٛ/ٕ،شرحالكافيةالشافيةٕٜٔ/ٖشرحالتسييل(ٕ)
. ٔٙٔ/ٕشرحالسيرافي(ٖ)
. ٔٙ٘/ٕشرحالرماني(ٗ)
 .ٕٜٔ/ٖشرحالتسييل (٘)
. ٜ٘ٚٔ/ٗارتشاؼالضرب (ٙ)



ٗ٘ 

 فصل )ُربَّما ُأْضِمرْت كان الناقصة بعد )َلُدْن(( .ٖٔ

 :(ٔ)ابن مالكقال 

ِلَكػػػػػػػػػػػػاَفُمْنَجػػػػػػػػػػػػِزـْ َكِمػػػػػػػػػػػػْفُمَضػػػػػػػػػػػػارعٍّ
 

َكْىػػػػ  مػػػػااْلتُػػػػِزـُْتْحػػػػَذُؼُنػػػػكف   َكَحػػػػْذؼ 
  

لكثرة:(ٕ)قال أبو حّيان النكف، حذؼ جاز ، الجاـز عميو دخل إذا )كاف( "كمضارع
االستعماؿ...

ىذامالـيتصلبالمضارعالضميرالمتصلخبرا ليا،فبليجكزحذؼالنكف...
كأجازيكنسحذفيافي{،ٔنة:البيّ}﴾ََلْ َيُكِن الذيَن كفُروا﴿ككذلؾإْفَلِقَيْتساكنا نحكقكلوتعالى:

..........الكبلـكقكلو: َيُؾالحقُّ ـْ ل
(ٖ)

.غيرهفيالضركرة"كأجاز

التوضيح والتحميل:
يجكزحذؼنكفكافتخفيفا بشركط:

مضارع مف يككف كاألمر،أف الماضي بالسككف،بخبلؼ المرفكع،مجزكما  بخبلؼ
كالمنصكبكالمجزكـبالحذؼ.

 ﴿َلَْ َيُكِن الذيَن  ،كالبساكفنحك:(ٗ)َفَمْفُتَسمََّطعَمْيو"؛نحك:"إْفَيُكْنوُ،تكصلبضميركأالَّ
ٔ}البينة:كفُروا﴾ الشركط: فيو اجتمعت ما مثاؿ ﴿َلَْ َنُك ِمَن {،ٕٓ}مريـ:﴾ ﴿ َوَلَْ َأُك بَِغيًّا{.

{.ٕٚٔ}النحل:﴿َوال َتُك يف ضْيٍق﴾{،ٖٗ}المدثر: اْلُمَصلِّنَي﴾

                                                           

 .ٜ/ٔاأللفية،ابفمالؾ،(ٔ)
.ٜٗٔٔ-ٖٜٔٔ/ٖ،أبكحياف،ارتشاؼالضرب(ٕ)
ىذاجزءمفبيتكتمامو:(ٖ)

ِسػػػػػػػػػػػػػكػَأْفىاَجػػػػػػػػػػػػػوُ َيػػػػػػػػػػػػػُؾالحػػػػػػػػػػػػػقُّ ـْ َلػػػػػػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػرْر  ػػػػػػػػػػػػػػػػػْتبالسَّ َقػػػػػػػػػػػػػػػػػػْدَتَعفَّ دارٍّ ـُ َرْسػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الرمل،كالبيت  النكادرمف في عرفطة بف صمنسكبلحسيف حسف، عزة د. األعرابي، مسحل أبك ،ٕٜٙ،
،ابفجني،تحقيق:دمحمالنجار،ببلنسبةفيالخصائص،كٖٜ/ٔ،الشنقيطي،تحقيق:دمحمالسكد،كالدررالمكامع

كاليمعٜٓ/ٔ أحمدشمسالديف،، تحقيق: السيكطي، ابفالحاجب،،كشرحٕٕٔ/ٔ، تحقيق:لرضياشافية ،
 الحسف، كشرحالتسييلٕٓٔ/ٗدمحمنكر ابفمالؾ،، السيد الرحمف عبد تحقيق: ،– ،ٖٚٙ/ٔدمحمالمختكف،

.٘ٚٔ،تحقيق:أحمدالقيسي،الحديثي،مطمكب،جكاد،صابفجنيىذيل،فيتفسيرأشعاركالتماـ
(.كركاهأيضا مسمـفيالفتف)حديثٖٗ٘ٔ)حديثرقـٜٚجزءمفحديثركاهالبخارؼفيالجنائزباب(ٗ)

(.ٖٙ(،كالترمذؼفيالفتف)بابٜ٘



ٗٙ 

﴾َتُك َحَسَنة   َوِإنْ ﴿نحك:،لكفالحذؼفيياأقل،كسكاءفيذلؾالناقصةكمامّثمنا،كالتامَّة
{.ٓٗ}النساء:

قاؿأبكحّياف:كحذؼىذهالنكفشاذفيالقياس،ألنيامفنفسالكممة،لكفسّكغوكثرة
الضمير، مبلقاة عند يجز لـ نما كا  بحركؼالعّمة. النكف كشَبُو يرداالستعماؿ، الضمير ألف

الشيءإلىأصمو،كمارّدنكف"ّلُد"إذاأضيفتإليو،فقيل:"لدنو"،كاليجكز:لده.

معالساكف.،كالعندالساكف ،فيضعفالّشبو.كأجازيكنسحذفيا تحّرؾحينئذٍّ ألنيا
ككافقوابفمالؾتمّسكا بنحكقكلو:

ِسػػػػػػػػكػأْفىاجػػػػػػػػو لػػػػػػػػـيػػػػػػػػُؾالَحػػػػػػػػقُّ
 

قػػػػػػػػػدتع  ػػػػػػػػػَرْرَرْسػػػػػػػػػـدارٍّ  (ٔ)ّفػػػػػػػػػتبالسَّ
ابفمالؾ:مفأفالنكفحذفتلمتخفيف،  قالو كما ذلؾضركرة، إّف قالكا: كالجميكر،

أْكلى. كثقلالمفع،كالثقلبثبكتياقبلالساكفأشّد،فيككفالحذؼحينئذٍّ

هأبكحياف:بأّفالتخفيفليسىكالعّمة،إنماالعمةكثرةاالستعماؿمعشبييابحركؼ ردَّ
.(ٕ)ة،كقدضعفالشبوكماتقدـفزاؿأحدجزأييا،كالعّمةالمرّكبةتزكؿبزكاؿبعضأجزائياالعمّ















                                                           

 .سبقتخريجوفيالصفحةالسابقة(ٔ)
،األشمكني،،شرحاألشمكنيٖٛٛ-ٖٚٛ/ٔجالسيكطي،تحقيق:أحمدشمسالديف،،ىمعاليكامعانظر:(ٕ)
كد،ص،شرحابفالناظـٕٓٔ/ٔج  .ٕٓٔ،ابفالناظـ،تحقيق:دمحمالسَّ



ٗٚ 

 باب كان وأخواتيا

 فصل )"ما" النافية( .ٗٔ

 :(ٔ)ابن مالكقال 

إْعمػػػػػػَاَؿلػػػػػػيَسأُْعِمَمػػػػػػْتَمػػػػػػاُدكَفإفْ
ْْ 

ُزِكػػػػػػػفْ   (ٕ)مػػػػػػػعَبَقػػػػػػػاالنَّْفػػػػػػػيكَتْرِتيػػػػػػػبٍّ
"كحكىابُفمالؾجكازالنصبفيالخبربعدإاّلمفغيرتفصيل:(ٖ)قال أبو حّيان 

َعْفيكنس،كنقلابُفعصفكرعفالكسائيكالفراءأنَّوإذاَدَخمْتإاّلعمىالخبر،لـَيُجْزَنْصُبو،
.كالجرهبالباء..."

التوضيح والتحميل:

عمل،إذاكانتمثميافيالمعنى،فرفعكاألحقأىلالحجاز)ما(النافيةب)ليس(فيال
نحك: الخبر، كنصبكا االسـ، لعدـٖٔ}يكسف:﴿َمْا َىَذا َبَشَرا ﴾  بيا التميميكف كأىمميا ،}
اختصاصياباألسماء،كىكالقياس.

بقاء الخبر. كتأخير النفي، كبقاء الزائدة، )إف( فقد عنده: عمميا فَشْرُط أعمميا كمف
ككَذاإذاأبدؿ{.ٗٗٔ}آؿعمراف:﴾َوَما ُُمَميٌد إالي َرُسولٌ ﴿نحك:،إاّلبطلالعملالنفي،فإْفانتقضب

إاّلشيءُيْعَبُأبو،التحادحكـالبدؿكالمبدؿ،مفالخبربدؿمصحكببإالِّ شيء  نحك:مازيد 
منو.

مطمقا ،لكركده فيقكلو:كخالفقكـ ىذاالشرط،فجكَّزيكنس،كالشمكبيفالنصبمعإالَّ

منجنكنػػػػػػػػػا بأىمػػػػػػػػػو كَمػػػػػػػػػاالػػػػػػػػػّدىُرإالَّ
 

ُمعذَّبا   (ٗ)كَماصاِحُبالحاجاِتإالَّ


                                                           

 .ٜ/ٔاأللفية،ابفمالؾ،(ٔ)
 .ُزِكْفأؼُعِمـْ(ٕ)
 .ٕٓٓٔ/ٖ،أبكحياف،ارتشاؼالضرب(ٖ)
السيكطي،شرحشكاىدالمغنيبفلقيطاألسدؼ،شاعرجاىمي،لمشاعرمغمسالبيتمفالطكيل،كىك(ٗ) ،

أحمدككجاف، .كببلنسبةفياكضحالمسالؾٜٕٔصتحقيق: ابفىشاـ، ابفيصالشكاىدم،كتخٕٙٚ/ٔ، ،
عباسالصالحي، تحقيق: كالجنىالدانئٕٚصىشاـ، الديفقباكة،ص، فخر د. تحقيق: المرادؼ، ،ٖٕ٘،

األشمكني األشمككشرح ، المبيبٕٔٔ/ٔني، كمغني ص، المبارؾ، مازف تحقيق: ىشاـ، ابف كالمقاصدٖٚ، ،
،كيركػ"أرػالدىر"مكاف:"كماالدىر"كماىيركايةٕٜ/ٕ،العيني،تحقيق:عميفاخر،كالسكداني،النحكية

 المغني.



ٗٛ 

ُيعذبمعذبا ،أؼتعذيبا ،كيدكرَدَكرافمنجنكف،أْؼ::كُأجيببأنَّونصبعمىالمصدر،أؼ
دكالب.

أخاؾ إاّل زيد  كافالخبرىكاالسـفيالمعنىنحك:ما أك،كقاؿقكـ:يجكزالنصبإْف
إاّلقائما .،منّزال منزلتو إاّلزىيرا .كقاؿآخركف:يجكزإْفكافصفة،نحك:مازيد  نحك:مازيد 

البصرييف فيجبالنصبعند يؤثر، لـ انتقضبغيرإالَّ ْف كأجاز،كا  غيرقائـ. زيد ما نحك:
.(ٔ)الفراءالرفع

 وليت ولعل وكأنَّ  باب إنَّ وأنَّ ولكنَّ 
 (نَّ تخفيف لكفصل ) .٘ٔ

،فيبطُلإعماليا،كتميياالجممةاالسميَّةكالفعميَّة،كنقل:(ٕ)قال أبو حّيان "كُتخفَُّفَلِكفَّ
،كابفمالؾ،عفيكنسجكازإعماِليامخففة،كنقمُوابفمالؾأيضا عف(ٖ)أبكالقاسـبُفالرمَّاؾ

.األخفش،كحكىبعُضيـعفيكنسأنوحكىفيياالعمَل"

ميل:التوضيح والتح

(،فبلتعمل صبل ،لعدـسماعو،كُعمِّلبمباينةلفظيالمفعالفعل،كبزكاؿمكجبأتخفَّف)لكفَّ
إْعماليا،كىكاالختصاص،إذصارتيمييااالسـكالفعل،كأجازيكنسكاألخفشإعمالياقياسا 

.(ٗ)عمىإْف،كأْف،ككأفْ

(ُتخّفففيب )لكفَّ طلإعماليا،كتميياالجممةاالسميةكالفعمية.أبكحيافمعرأؼالجميكربأفَّ


                                                           

،ابفالناظـ،اظـ،شرحابفالنٜٖٓ-ٜٖٛ/ٔ،السيكطي،تحقيق:أحمدشمسالديف،ىمعاليكامعانظر:(ٔ)
 .ٗٓٔ,ٖٓٔص
 .ٕٗٚٔ/ٖ،أبكحياف،ارتشاؼالضرب(ٕ)
النحكؼالمعركؼبابف(ٖ) األمكؼاإلشبيمي القاسـ بفعيسىأبك الرحمف عبد بفدمحمبف الرحمف عبد ىك

ّماؾكافأستاذا فيالعربيةأخذعفابفالطراكة سيكطي،،ال.انظر:ترجمتوفيبغيةالكعاةٔٗ٘تكفيسنة،الرَّ
 .ٙٛ/ٕتحقيق:دمحمإبراىيـ،

(ٗ) اليكامعانظر: ىمع أحمدشمسالديف، تحقيق: السيكطي، العميلٚ٘ٗ/ٔ، شفاء د.، تحقيق: السميمي، ،
 .ٜٖٙ/ٔالشريفالبركاتي،



ٜٗ 

 باب ال العاممة عمل )إن( .ٙٔ
ذاكافالمجركرالخبر:(ٔ)قال أبو حّيان فتقكؿ:،تعيَّفإثباُتالنكف،كحذؼاأللف؛"كا 

نحك:اليد آخر،أْكَظْرؼ  ـبياَلَؾ،كالَيَدْؼاليكؼْالَيَدْيِفلؾكالأبلؾ،كالَفَصلالبلـجارّّ
في(ٕ)لؾ ذلؾ أجاَز فإنَّو ليكنس، خبلفا  االختيار، في ذلؾ امتنع ، ِلَزْيدٍّ ِعْنَدؾ غبلَمْي كال ،

االختيار،ىكذاأطمقاْبُفمالؾمذىبيكنس.

يكنسفرَّؽبيفالظرؼالناقص ،فأجازالفصَلفيكالظرؼالتاـكفيكتابسيبكيو:أفَّ
يجزهبالظرؼالتاـ،ك ـْ باأأجازسيبكيوالفصَلبينيمابجممةاالعتراضفقاؿ:الفصيحالكبلـ،كل

لَؾ..." ـْ .فاْعَم

التوضيح والتحميل:

: مفشركطعمل"ال"عملإفَّ
أْفيككفمدخكليانكرة،فبلتعملفيمعرفةبإجماعالبصرييف،ألفعمكـالنفياليتصكرفييا.

ليافيالعمـالمفردنحك:الزيد.كالمضاؼكخالفالككفيكففيىذاالشرط،فأجازالكسائيإعما
لكنية،نحك:الأبادمحم،أكالعبدهللا.

:(ٖ)كأمَّاقكليـ:"الأبالؾ"،ك"الأخالؾ"،ك"الَيَدْؼلؾ"ك"الغبلميلؾ"قاؿ

أَىػػػػػػػػػػػػػػػػَدمكاَبْيتَػػػػػػػػػػػػػػػػَؾالأبػػػػػػػػػػػػػػػػاَلَكػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 كزعمػػػػػػػػػػػػػػػكاأنَّػػػػػػػػػػػػػػػؾالَأَخػػػػػػػػػػػػػػػاَلَكػػػػػػػػػػػػػػػػا 
ميكر:أّنياأسماءمضافةإلىالمجركربالبلـ،كالبلـزائدةففيوأقكاؿ:أحدىا:كعميوالج 

الاعتدادبيا،كالتعّمق،كالخبرمحذكؼ،كاإلضافةغيرمحضة؛ألنَّولـيقصدفيأب،أْكأخ

                                                           

 .ٖٗٓٔ,ٖٖٓٔ/ٖ،أبكحياف،ارتشاؼالضرب(ٔ)
(ٕ) نؾإذاقمت:أكىكالكجو.كذلؾ،لؾ،إثباتالنكفأحسفقاؿسيبكيو:كتقكؿ:الَيَدْيِفبيالؾ،كالَيَدْيِفاليـك

ٍـّليس بمنزلةاْس بينوكبيفالمضاؼإليوشيء ،نحك:إاّلِمْثَلزيد.فكماقبحأف،اليدْؼلؾكالأبالؾ،فاالسـُ
فتفصل،قبحأفتقكؿ الجمعةالَيَدْؼبيالؾ،كلكفتقكؿ:الَيَدْيِفبيالؾ،ك:تقكؿ:المْثَلبيازيدٍّ الأَبيـك

الجمعة،ثـجعْمَتلؾخبرا ،فرارا مفالقبح.ألؾ،كأنؾُقْمت:إاّلَيَدْيِفبياكال .ٜٕٚ/ٕانظر:الكتابَبيـك
تزعـالعرب(فيالحيكاف(ٖ) ،الشنقيطي،تحقيق:دمحمالسكد،،كالدررٕٛٔ/ٙ،الجاحع،الرجزلمضّب)كما
،أبكبكراألزدؼ،تحقيق:،كببلنسبةفيجميرةالمغةٖٔ٘/ٔ،سيبكيو،يفيالكتاب،كالبفىماـالمكلٜٔٔ/ٔ

 .ٜٖٓٔصرمزؼبعمبكي،
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ظاىره ما عمى ال تدخل لئبل لمفع، تحسينا  البلـ كزيدت معرفة، في "ال" تعمل فمـ ، معّيفٍّ
التعريف.

عكممتمعاممةالمضاؼفياإلعراب،كالمجركربالبلـ،ءمفردةغيرمضافةالثاني:أنياأسما
فيمكضعالصفةليا.كىيمتعمقةبمحذكؼ،كالخبرأيضا محذكؼ.كعميوىشاـ،كابفكيساف.
لككانتمضافةلكانتاإلضافةمحضة،إذليسصفةعاممة، ابفمالؾ.قاؿ:ألنيا كاختاره

بعدـ التعريف.كردَّ انحصارغيرالمحضةفيالّصفة.فيمـز

كابف الفارسّي، القْصر.كالمجركربالبلـىكالخبر.كعميو جاءتعمىلغة مفردة أّنيا الثالث:
نمااخترتولسبلمتومفالتأكيلكالزيادةكالحذؼ،ككمياخبلؼاألصل. الطراكة.كا 

قاؿ:أبياإلسبلـالككافالقياسفيىذهااللفاظ:الأبلؾ،كالأخلؾ،كاليدْيفلؾ،
ـمعمخالفةالقياس.كلـيردفيغيرضركرةإاّل(ٔ)أبليِسكاه ،إاّلأنَّوكثراالستعماؿبماتقدَّ
معالبلـ.

:(ٕ)َكَرَدبحذفيافيالضركرةقاؿ

ػػػػػػػػػػػػػي أنِّ َأِبػػػػػػػػػػػػػاْلَمكتالػػػػػػػػػػػػػذؼالُبػػػػػػػػػػػػػدَّ


فيني  الأبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِؾُتَخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكِّ  ُمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبَلؽٍّ
ال  فصلبيفالبلـكاالسـبظرؼأكمجركرآخرنحك:كاليجكزأيضا فيغيرضركرةٍّ

زهيكنسفياالختيار.كذاحكاهابفمالؾ.كقاؿأبك-بيا–الأبااليكـلؾ،كاليدؼ لؾ.كجكَّ
يكنسيفّرؽفيالفصلبالظرؼبيفالناقصكالتاـ،فيجيزه أّف الذؼفيكتابسيبكيو: حّياف:

باألكؿدكفالثاني.
هسيبكيوبأّنو كاسميا،كالفيبابكاف،فبليجكز:إفكردَّ منيمابيفإفَّ اليجكزبكاحدٍّ

اليكـزيدا مسافر،ككذافيكاف.فإذفالفرؽبيفالناقصكالتاـ. ف  عندؾزيدا مقيـ،كا 

.(ٔ)لؾ-فاعمـ–كأجازسيبكيوالفصلبجممةاالعتراضنحك:الأبا
                                                           

أكتميـِ(ٔ)  صدربيتمفالكافر،كعجزه:إذاافتخركابقيسٍّ
،البغدادؼ،تحقيق:عبدالسبلـىاركف،دبالبيتمفالكافر،كىكألبيحّيةالنميرؼفيخزانةاأل(ٕ)

،السيكطي،،كببلنسبةفياألشباهكالنظائرٜٕٔ/ٕ،الشنقيطي،تحقيق:دمحمالسكد،،كالدررٚٓٔ,٘ٓٔ,ٓٓٔ
،خالداألزىرؼ،تحقيق:دمحم،كشرحالتصريحٖ٘ٗ/ٔ،ابفجني،تحقيق:دمحمالنجار،،كالخصائصٕٖٔ/ٖ

 .ٕٙ/ٕالسكد،
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  ؛حوُب )ال( َأْو كاَن معرفةفصل )َزَعَم اْبُن مالك أنَّو إذا انفصل مص .ٚٔ
 َبُطل العمل بإجماع(

 :(ٕ)ابن مالكقال 

اْسػػػػػػػػػػػتفياـِكأْعػػػػػػػػػػػِطاَلَمػػػػػػػػػػػْعىمػػػػػػػػػػػزةِ
 

 ُدكَفاالْسػػػػػػػػػػػػػػػتْفَياـِقُّتحِمػػػػػػػػػػػػػػػاَتْسػػػػػػػػػػػػػػػ 
  

بسيطة كضعتلمعنىالتحضيضكماىي:(ٖ)قال أبو حّيان "كالذؼأذىبإليوأنَّيا
فتفيالمعنىكالحكـ،فبليميياإاّلالفعلظاىرا بسيطة إذاكانتلمتنبيو،كاالستفتاح،كىذهخال

ْفكاَفمماينكف الشاعر:نحكقكؿ،أكمقّدرا ،كا 

(ٗ)أالَرُجػػػػػػبل َجػػػػػػَزاُههللُاخْيػػػػػػرا .......


  
كأنوقاؿ:أالَتَرْكَنِنيرجبل ،كزعـيكنس،،حمموالخميلعمىالتحضيض،َكَأْضمَرالفعل

فمضطرا  التركيبكاألخفشأّنوُنكِّ التيلمتمنيفادُّعيفييا بيف،َحَمبلهعمىالتمني،كأمَّا لما
لمتمنيعمى في)َأاَل( )ال( لظيكربعضأحكاـ مفقكد، كبلىما إذ النفيكالتمنيمفالمعنى؛

.َمْذىبسيبكيو،كجميعأحكامياعمىرأؼالمازنيكالمبرد"

التوضيح والتحميل:
االستفياـعمى دخمتىمزة معنىإذا يدخميا أْف كمفمعانييا ، كانتعمىمعافٍّ "ال"

فياالسـخاصة ،كاليككف التمنِّي.فمذىبسيبكيوكالخميلكالجرمي:أنَّياالتعملإاّلعملإفَّ
لياخبر،الفيالمفع،كالفيالتقدير،كالُيْتبعاسُمياإاّلعمىالمفعخاصة.كالُيْمغىبحاؿ.كال

لي،أالماَءباردا كالأبالي.،تعملعمل"ليس" نحك:أالغبلـَ

                                                                                                                                                                      

،السميمي،تحقيق:د.،شفاءالعميلٙٙٗ/ٔ،السيكطي،تحقيق:أحمدشمسالديف،ىمعاليكامعانظر:(ٔ)
 .ٖٖٛ/ٔالشريفالبركاتي،

 .ٔٔ/ٔاأللفية،ابفمالؾ،(ٕ)
 .ٜٖٔٔ,ٖٛٔٔ/ٖ،أبكحياف،ارتشاؼالضرب(ٖ)
َتِبيمفالكافرىذاصدربيت(ٗ) مةٍّ عمىُمَحصِّ .كالبيتمنسكبلعمركبفقنعاسالمرادؼفيتُكعجزه:َيُدؿُّ

،عبدالقاىرالجرجاني،،كالطرائفاألدبيةٔٗٙ,ٕٗٔ،تحقيق:أحمدككجاف،صكطيلسيا،شكاىدالمغنيشرح
 .ٖٛٓ/ٕ،سيبكيو،،كببلنسبةفيالكتابٖٚتحقيق:عبدالعزيزالميمني،ص
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كالمجردة،فيككفلياخبرفيالمفعأكفيالتقدير. كذىبالمبّردكالمازنيإلىجعميا
التمنيكاقععمىاسـالعمىاأل أفَّ المعنى: كؿ،كعمىالخبركالفرؽبيفالمذىبيفمفجية

عمىالثاني.

ْفجاءبعدىااسـ ُحِمَلعمىإْضماِرفعلٍّ،كأمَّاالتيلمعرضفتختصبالفعلِ كمنو:،كا 

أاَلرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَزاُههللُاخيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا 
 

عمػػػػػػػػػػػػػػىمحّصػػػػػػػػػػػػػػ  ُتِبيػػػػػػػػػػػػػػتُيػػػػػػػػػػػػػػدؿُّ مةٍّ

 
كأنَّوقاؿ:أالَتَرْكَننيرجبل ،كزعـيكنس،حمموالخميلعمىالتحضيض،كَأْضَمَرالفعل

فمضطرا حمبلهعمىالّتمّنيكاأل .(ٔ)خفشأّنوُنكِّ

بكحيافإلىأّنيابسيطةكضعتلمعنىالتحضيض.أذىب

 باب النواصب لمفعل المضارع المعرب

 )حتى( .ٛٔ

 :(ٕ)ابن مالكقال 

 كَبْعػػػػػػػػػَدحتَّػػػػػػػػػػىىكػػػػػػػػػَذاإْضػػػػػػػػػػماُرأفْ
 
 

ذاَحػػػػػػػَزفْ  َكُجػػػػػػػدحتَّػػػػػػػىَتُسػػػػػػػرَّ ـ  َحػػػػػػػْت
َكِتْمػػػػػػػػػػػػػَكَحتَّػػػػػػػػػػػػػىحػػػػػػػػػػػػػاال أْكُمػػػػػػػػػػػػػَؤكَّال  

 
كاْنِصػػػػػػػػػػِبالُمْسػػػػػػػػػػَتْقَببَل  بػػػػػػػػػػواْرَفَعػػػػػػػػػػفَّ

  
:َسِمْعُتيكنسيقكؿ:إّفمفالعربمف(ٗ)"قاؿأبكعمرفيالَفْرخ:(ٖ)ال أبو حّيانق

شيءٍّ .فيذاكجوآخر،كلغةشاذةالينبنيالكبلـعمييا"،َيْنِصُببػ)حتى(فيُكلِّ

 التوضيح والتحميل:

                                                           

.د:تحقيق،،السميمي،شفاءالعميلٕٚٗ,ٔٚٗصالديف،شمسأحمد:تحقيق،،السيكطيىمعاليكامع(ٔ)
 .ٖٛٛ,ٖٚٛ/ٔجالبركاتي،الشريف

.ٖٙ/ٔلفية،ابفمالؾ،األ(ٕ)
 .ٖٙٙٔ/ٗ،أبكحياف،ارتشاؼالضرب(ٖ)
ق.ىذاالكتابلـيذكرهحاجيخميفةٜٕٔأكٕٕ٘كتاب)الَفْرخ(لمجرميصالحبفإسحاؽالمتكفَّىسنة(ٗ)

.لعممية(،دارالكتباٙٛدباء،كذكرهابفالنديـفيالفيرست)صفيكشفالظنكفكالياقكتفيمعجـاأل



ٖ٘ 

فحاال فإفكاأكماضيا فيحكـالمستقبل.،ُيْنصبالمضارعبعدحّتىإْفكافمستقببل 
كمؤكال بوُرفع،كذلؾبأفيككفماقبمياسببا لمابعدىا،كاليككفمّتصميالكقكعفيمامضى،أ

بلماقبلحتىكقعكمَضى،كمابعدىافيحاؿالكقكع،كعبلمةذلؾصبلحيةجعلالفاءمكاف
أؼ،حتى َمرضفبلفحتىاليرجكنو، كالمؤكؿ:نحكقكليـ: بالحاؿأففيكاآلفالُيْرَجى،

مفإيقاعوفيالحاؿ نحك:سرُتحتىأدخُلالمدينة،،يككفمابعدحّتىلـيقْع،لكنَّؾمتمكف 
مفدخكؿالمدينة:أؼ الأمنعمفذلؾ.،فأنااآلفمتمّكف 

كشرطالّرفعأيضا :أْفيككفمابعدىافضمة ،فمككافكاقعا خبرالمبتدأ،أكخبركاف
نحك:كافسيرؼحتىأدُخَميا،ألّنولكرفعلكانتحتىحرؼابتداء،،أكنحكىماكجبنصبو

فيبقىالُمْخَبُرعنوببلخبر.

فيو كما المنفّي، كىك ُمكجب، غير فعل بعد كاألكثريف سيبكيو عند النصب كيتعّيف
المدينة،كقّمماسرتحتىأدُخَميا،االستفياـ،كقّمما مَّماإذاأردتبق،نحك:ماسرتحتىأدخَل

نَّمالـيجزالرَّفعألنوعمىمعنىالسببيةلؤلكؿ النفيالمحض،كأسْرتحتىتدُخَلالمدينة؟.كا 
فيالثاني،كاألكؿمنفيلـيقع،فبليككفنْفُيالسببُمكجبا لكجكدُمسبِّبو.

 

 باب المجزوم

 فصل )أّي, كيف( .ٜٔ
:(ٔ)قال أبو حيَّان الشرط أداة عمى اليمزة تقّدمت ذا جزائو"كا  كِفْعُل فعُمُو، الذؼ
نيآِتَؾ؟فكَمالكلـتدخلاليمزة،كذىبيكنسإلىأّنوُيْبَنىعمىأداةمضارعافنحك:أإْفَتْأتِ

أْفيككففعلالشرطإذذاؾماضيا ،فيككفالتركيب: االستفياـ،كينكػبوالتقديـإذذاؾ،كيمـز
،أْفُيْجَزـاألكؿكُيْرفعالثانيَنْحَك:إْفتأِتنيآتيؾإْفتأتينيآتيؾ،كاليجكزعندهجزميما،كال

فيالشعر" .إالَّ

 التوضيح والتحميل:

                                                           

 .٘ٚٛٔ/ٗالضرب،أبكحياف،ارتشاؼ(ٔ)
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أُقـ".فسيبكيويجعلاالعتمادعمىالشرط تُقـ "أإْف تقدـعمىالشرطاستفياـنحك: إذا
.حيث(ٔ)ثانيكأّفاالستفياـلـيكف.كيكنسيجعلاالعتمادعمىاالستفياـناكيا تقديـالفعلال

مفذلؾككففعلالشرطماضيا  فيقكؿ:أإْف،ألنَّومحذكؼالجكاب،جعلالجكابمحذكفا ،كلـز
أتيتني،كاليجكزعنده آتيؾإْف التقدير: تأتني:أتيتنيآتيؾ، أإْف تأتنيآتؾبجزميا،كال: أإْف

األكؿكرفعالثانيإاّلفيالضركرة .(ٕ)آتيؾبجـز

خطأ! مل يتم العثور على مصدر  ﴿َأفَإْين ِمتي فَ ُهُم اخلالدون﴾نحك:قكلوتعالى:كمفحجةسيبكيو

ـُأككجودليلسيبكيومفاآليةالشريفة.{ٖٗاألنبياء:}املرجع. ّنواليجكزأْفيككفالتقدير:أَفُي
؟ألّفالذؼيقكؿ:أنتظالـ ال،إففعمت،فيحذؼالجكابلداللةماتقدـعميوالخالدكففإْفمتُّ

"الفاء"حرؼاستئناؼيمنعماقبمياأفيفسرمابعدىا .(ٖ)يقكؿ:أنتظالـفإْففعمت؛ألفَّ

 باب القول في اِلفعال وأقساميا .ٕٓ
"كركػأُبكعمركالزاىدفينكادرابفاألعرابي:اإلبُلَتْشَمْمَفيعني:(ٗ)قال أبو حيَّان

قراءةبال كىي )َيَتفطَّْرَف( في بالتاء تتفطرف( الّسمكاُت )تكاد عمرك، أبي يكُنسعف كقَرأ تاء،
.شاذة..."

التوضيح والتحميل:

أـسكاءأكافالمتكمـمذكرا ،يتميزالمضارعبافتتاحو:بيمزةلممتكمـ،كمثمو:أقكـكأكـر
،أكافمذكرا ،أـمؤنثا ،أـمفردا ،أـمثنى سكاء،أكبتاءلممخاطبمطمقا مؤنثا اليختمفالحاؿ.

 أـمجمكعا .أكتاءالغائبة،سكاءأكانتظاىرةأـمضمرة،حقيقيةالتأنيثأكمجازية،نحك:تقـك

                                                           

.قاؿسيبكيو:"ىذابابالجزاءإذاأدخمتفيوألفاالستفياـ،كذلؾقكلؾ:أإْفٗٗٗ/ٔ،سيبكيو،الكتاب(ٔ)
تأتنيآتؾ...التغيرالكبلـعفحالو.كذلؾ؛ألّنؾأدخمتااللفعمىكبلـقدعملبعضوفيبعضفمـيغيره،

ّنمااال لفبمنزلةالكاككالفاءك"ال".كأّمايكنسفيقكؿ:أإْفتأتنيآتيؾ،كىذاقبيحيكرهفيالجزاء"كا 
.ٕ٘ٛ/ٙكالتكميل،أبكحياف،تحقيق:حسفىنداكؼ،انظر:التذييل(ٕ)
التذييل(ٖ) كالتكميلانظر: حيافأبك، تحقيق، ىنداكؼحسف: كانظر:ٕ٘ٛ/ٙ، مالؾ،. ابف التسييل، شرح

،ابفمالؾ،تحقيق:عبدالمنعـىريدؼ،،شرحالكافيةالشافيةٖٖ٘ٗ/ٜتحقيق:عبدالرحمفالسيد،كالمختكف،
ٖ/ٔٙٔٛ.
 .ٜٕٕٓ/ٗارتشاؼالضرب،أبكحياف،(ٗ)
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،كتنفطرالسماء،كالسماءتنفطر.أكتاءالغائبتيف كالينداف،نحك:تقكـالينداف،ىند،كىندتقـك
نافتدمعاف.كالياءبشرطإشعارىابغيبة.كالعي،تقكمافكتدمعالعيناف

زادالزمخشرؼأّنوركػيكنسف،{ٜٓ}مريـ:﴿َتَكاُد السيمواُت يَ تَ َفطيْرَن﴾كفيقكلوتعالى:
)تنفطرف(بتاءيفمعالنكف.:عفأبيعمرقراءةغريبة

.(ٔ)كنظيرىاحرؼنادر،ُرِكؼفينكادرابفاألعرابي:"اإلبلتتشمَّْمَف"

منو،ألفابفخالكيوقاؿفيشاّذالقرآفمانّصوقاؿأب ىذاكىـ  كحياف:كالظاىرأفَّ
.(ٕ)يكنسعفأبيعمرك،قرأىا"َتْنَفِطْرَف"بالتاءكالنكف

،الُيقاؿ:(ٖ)قاؿابفخالكيو:كىذاحرؼنادر؛ألّفالعربالتجمعبيفعبلمتيالتأنيث
ركػ(ٗ)اتُيْرِضْعَف،كالُيقاؿ:ُتْرضْعَف.كقدكافأبكعمرالزاىدالنساءَتُقْمَف،كلكفَيُقْمَف،كالكالد

.(ٙ)فأنكرناه،فقدقكاهاآلفىذا(٘)فينكادرابفاألعرابي:اإلبلتتشمَّْمفَ

فيك،"بتائيفمعالنكف"::فإفكانتنسخالزمخشرؼمتفقةعمىقكلو(ٚ)قاؿأبكحياف
ْفكاففيبعضيابتاءمعالنكف ككافبتاءيفتحريفا مف،لقكؿابفخالكيوكافمكافقا كىـ،كا 

.(ٛ)كتشّممفبتاءيف،تتفّطرف:ككذلؾكتبيـ،النّساخ








                                                           

 .ٜ٘ٗ/ٖانظر:الكشاؼ،الزمخشرؼ،(ٔ)
 .ٛٓ٘/ٚالبحرالمحيط،أبكحيافاألندلسي،تحقيق:صدقيجميل،(ٕ)
أنيثكنكفالنسكة.تاءالت(ٖ)
دمحمبفعبدالكاحدبفأبيىاشـالمعركؼبغبلؼثعمبكالممقببالزاىدمفأكابرأئمةالمغةكالنحكأخذ(ٗ)

 .ٚٚٔ/ٖعفثعمب.انظر:إنباهالركاة،القفطي،
فيمختصرابفخالكيو)تَسّمف(بالسيفكالنكفالمشددة.(٘)
كت(ٙ) مف القرآف شكاذ في مختصر صانظر: خالكيو، ابف البديع، المحيط،ٖٗٔاب كالبحر حياف، أبك

.ٛٓ٘/ٚاألندلسي،تحقيق:صدقيجميل،
.ٛٓ٘/ٚالبحرالمحيط،أبكحيافاألندلسي،تحقيق:صدقيجميل،(ٚ)
الكتاب،ابفعادؿالحنبمي،تحقيق:الشيخعادؿالمكجكد،كمعكض،(ٛ) -ٗٙٔ/ٚٔانظر:المبابفيعمـك

ٔٙ٘.
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 فصل الفعل متصرف وجامد .ٕٔ

 قال ابن مالك:   
ُيَرػ َكَلْيَسَأْدَنىِمْفُثبَلِثيٍّّ


ِسَكػَماُغيَِّرا  َقاِبَلَتْصِريفٍّ

صباحا ("كذكرابُف:(ٔ)قال أبو حيَّان ـْ :بمعنى،مالؾفياألفعاؿالتيالتتصرؼ)ِع
ـُ،فيككفالزما ...كمتعديا ،أنعـصباحا ،كينبغي،كىككىـ َيْنَع ـَ فيمعنىَنِع ـُ َيَع ـَ قاؿ،ُيَقاؿ:كِع

 .اْنَعِمي...":َأْؼقمُتليا،يكُنس:كَعْمُتالداَرأَِعـُ

التوضيح والتحميل:

)ِعـْ صباحا (فعلاليتصرَّؼ،كأنَّولـُيستعملإالفعلأمر،كذكرذكرابفمالؾأفَّ
)عـ(متعدٍّ كقاؿاألعمـ:ُيَقاؿ:كعـ.(ٕ)قمتليا:انعمي:أؼ،أعـ،نحك:عمتالدار،يكنسأفَّ

.،يعـ فيمعنى:نعـينعـ،فيذاالـز

ّنماكمانقلأبكحياَّفبقكؿابفمالؾبأّف)عـ(مفاألفعاؿالتيالتتصركلـيقبل ؼ،كا 
زـ .كالكاألعمـبأنَّومتعدٍّ،مفيكنس

 باب اِلفعال الداخمة عمى المبتدأ والخبر
 )ما يعمَّق من أفعال القموب وغيرىا( .ٕٕ

 قال ابن مالك:

ِبالتَّْعِميِقَكاإِلْلَغاِءَما  ِمْفَقْبِلَىْبَكاأَلْمَرَىْبَقْدُأْلِزَما  َكُخصَّ
َكلِ ـْ َماَلُوُزكػػػػْلكُػػػػػااْجعَػػػػػػػمَػػػَكاىُػػػػػسِ  َغْيِراْلَماِضِمفَْكَذاَتَعمَّ  فْػػػػِلَّ

}مريـ﴿ُثُي لَنَ ْنزَِعني ِمْن ُكلِّ ِشيَعٍة أَي ُُّهْم َأَشدُّ﴾ "كأجازيكنسفيقكلوتعالى::(ٖ)قال أبو حّيان
ْفلـتُكفِمْفأفعاؿالقمكب،كالمفبابالنظركالالسؤاؿ،لَنْنِزعفَّ:وعمَّق{،أنّٜٙ: ."كا 

                                                           

.ٖٕٛٓ/ٗتشاؼالضرب،أبكحياف،ار(ٔ)
 .ٜٕ٘ٗ/ٜ،ابفمالؾ،تحقيق:عبدالرحمفالسيد،كالمختكف،تسييلالانظر:شرح(ٕ)
.ٜٕٔٔ-ٕٛٔٔ/ٗأبكحياف،،الضربارتشاؼ(ٖ)
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 التوضيح والتحميل:
:كأنَّوقاؿ،مفرفع)أيُّيـ(ففيذلؾلمنحكييفثبلثةأقكاؿ.رفعوعمىالحكاية ثـلننزعفَّ

في:قائميف ألّف حسف، كجو كىذا أشد، القكؿأيُّيـ عمىمعنى دليبل  بالقكؿ.،ننزع ُيْنزع ألّنو
بنيتعمى العائد حذؼمنيا لما صمتيا أّف بمعنىالذؼإال إّنيا الثانيقكؿسيبكيو: كالكجو

قد:كمايعمقالعمـفيقكلؾ،الضـ،كالكجوالثالثقكؿيكنس:إّفقكلوتعالى:لننزعّفمعمقة
مررتبرجلأؼرجل،كحاؿنحك:َمررتبزيدأؼرجل،عممتأّييـفيالدار،كصفةكقكلؾ:

.(ٔ)فبليجكزأْفتجرؼعميوالصفة،ألّفالذؼقبميامعرفة،تنصبأؼرجلعمىالحاؿ

َـّ﴿كالرضيفيشرحالكافيةأفسدقكؿيكنس:بأّفالفعلاألكؿمعّمقفيقكلوتعالى: ُث
معٜٙ:}مريـ﴾َأَشدَُّأيُُّيـِْشيَعةٍُّكلِِّمفَلَننِزَعفَّ تعمق كميا األفعاؿ أفَّ مذىبو ِمْف ألّف ،}

كىذافاسد؛ألّنوالتعمقإالأفعاؿالقمكبعمى،استفيامية،قاؿ:"...–ىنا–االستفياـ،ك)أؼ(
التعميق،الصحيح،كألّفحرؼالجراليعمق،كقدرفعتبعده نحك:)عمىأيُّيـأفضل(؛كألّف

.(ٕ)صبتكثيرا "يجباليجكز،كىذهقدن

 باب المحمول عمى فعل واجب اإلضمار .ٖٕ
ُتْنَصب،ك)لّبيؾ(:لزكما لطاعتؾ،"...:(ٖ)قال أبو حّيان بالمكافأقاـبو،كلـز مفألبَّ

ببلخبلؼ مثناة المصادر كىذه معناىا، مف ،،بفعلٍّ لبَّ تثنية أّنو فمذىبسيبكيو لبَّيؾ، إال
ىنالمتكثير...كليستالكاؼحرؼخطاب،فتحذؼالنكفلشبوكالتثنية،كمذىبيكنسأّنومفرد 

.خبلفا لؤلعمـ"،اإلضافة

 التوضيح والتحميل: 

                                                           

 .٘/صٔجالرماني،معانيالحركؼ،(ٔ)
 .ٙٙٔ/ٗحالشافية،الرضي،،شرٛٙ/ٔ،دمحمأبكزيد،البركدالضافيةكالعقكدالصافيةالكافمةانظر:(ٕ)
 .ٕٚ٘ٔ-ٕٙ٘ٔ/ٗ،الضربارتشاؼ(ٖ)
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فذىبالخميلكسيبكيوإلىأّفلفع"لّبيؾ"مثنى،اختمفالعمماءفيتأصيلكممة"لبَّيؾ"
،إقامةلؾبعدإقامة:ؼأ،ُيرادبوالتكثيركالتككيد،كمفرده"الّمب"كىكاإلقامة،كأصمو"لّبيفلؾ"

.(ٔ)فحذفتالنكفلئلضافة،كنصبعمىالمصدرية

كُقمبتألفوياء ،،"لّبى":كأّنوعندهقبلاإلضافة،كذىبيكنسإلىأّف"لبيؾ"اسـمفرد
نحك المضمر، إلى كعميؾ:إلضافتيا "لّبيؾ"(ٕ)لديؾ أّف بعضيـ كرأػ كلّما،. "لبّبؾ" أصمو

كمستثقلقمبكاُأْخراىّفياء ،فقالكا:"لّبيؾ"اجتمعتثبلثباءاتكى
،كقدعرضالعكبرؼىذه(ٖ)

المذىبالثالث "لّببتمبية "،المسألةمرّجحا  مثل،مستدال عمىذلؾبقكليـ:لّبىتمبية ،كأصميا
ْيُت،كتظّننُتكتظنْيتُ إذاتكررت:،إذقاؿ(ٗ)شّدْدُتكشدَّ تقكؿ،بَلبّ:نحك،"كقدأبدلتالباءياء 

ّنمافعمكاذلؾكراىية الجتماعاألمثاؿ،فأّمالّبيؾففيوقكالف: "لّبيُت"،فالياءبدؿالباءالثالثة،كا 
أحدىماىكمفىذاالباب،كأصمومفألّببالمكافإذاأقاـبو،كالثاني:ىكتثنيةلّب،كاألكؿ

ّنما،كيبدكأّفمذىبيكنساليجكزاألخذبوألّفكممة(٘)قكػ"أ "لّبى"لـتردعفالعرباسما،كا 
.(ٙ)كردتعنيـ"لّب"

ألّنوُحملعمىأمثمةكثيرةفيلغة،كُيعدالمذىبالذؼرّجحوالعكبرؼأصحالمذاىب
،العرب،كالحملعمىماىكمكجكدأفضلمفاتباعاالفتراضات،فكممة"لّبيؾ"أصميا"لّبْبُتؾ"

لضميرلفعالجبللة"الكاؼ"أقمتبالمكافالذؼتريده،ثـ:أؼ ،حذؼضميرالفاعلتعظيما 
عمىحّدالقمبفي"تظّننتكتظنيُت"،فرارا مفاجتماعاألمثاؿ،كُقمبتالباءاألخيرةياءلمتخفيف

.(ٚ)ك"تسّرْرُتكتسّريُت"



                                                           

 .ٗٔٗ/ٕ،تحقيق:فكازالشعار،ابفعصفكر،،كشرحالجملٕٖ٘-ٖٔ٘/ٔ،سيبكيو،نظر:الكتابا(ٔ)
.ٗٔٗ/ٕالشعار،فكاز:تحقيق ،ابفعصفكر،،كشرحالجملٕٖ٘-ٖٔ٘/ٔ،سيبكيو،نظر:الكتابا(ٕ)
.ٖٖٙ-ٔٛٗبفقتيبةالدينكرؼ،تحقيق:عميفاعكر،،انظر:أدبالكاتبا(ٖ)
.ٛ٘ٙ-ٚ٘ٙ/ٕ،عبدالغنيالميداني،تحقيق:دمحمعبدالحميد،نظر:المبابا(ٗ)
ٚ٘ٙ/ٕالمباب،(٘)
.ٗٔٗ/ٕانظر:شرحالجمل،ابفعصفكر،تحقيق:فكازالشعار،(ٙ)
.ٜٙ/صٔ،مجيدالزاممي،جنظر:أبكالبقاءالعكبرؼصرفيا ا(ٚ)
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 الثاني مبحثال
 مسائل في المنصوبات

 باب المفعول المطمق

 لقرينة لفظية( فصل )يحذف عامل المصدر جوازاً  .ٕٗ

 :(ٔ)ابن مالكقال 

ػػػػػػػػػػكَحػػػػػػػػػػْذُؼعاِمػػػػػػػػػػِلالمؤَ عِْداْمَتَنػػػػػػػػػػكِّ
 

ُمتََّسػػػػػػػػػػػػػػػػعْ   كفػػػػػػػػػػػػػػػػيِسػػػػػػػػػػػػػػػػَكاُهلػػػػػػػػػػػػػػػػَدليلٍّ
َبػػػػػػػػػػػػَدال  َمػػػػػػػػػػػػْعآتٍّ ـ  كالَحػػػػػػػػػػػػْذُؼَحػػػػػػػػػػػػْت

 
َكَنػػػػػػػػػػْدال المَّػػػػػػػػػػْذكاْنػػػػػػػػػػُداَلوِِمػػػػػػػػػػْفِفْعَمػػػػػػػػػػ 

  
("فأمَّا)َلبَّْيَؾ(فذىبالخميل،كسيبكيو،كالجميكر:إلى:(ٕ)قال أبو حّيان ،أنَّوتثنية)َلبَّ

مفرد اْسـ  أنَّو إلى يكنس كذىب ، َحَنافٍّ تْثنيُة حَناَنْيَؾ أفَّ إلى،كما لئلضافة ياء  َأِلُفو ُقِمَبْت
عمى ،كحكىسيبكيوعفبعضالعرب:َلبَّ َلبَّا،كُسِمَعَلبَّ المضمر،كمافيَعَمْيَؾكلـُيْسَمْع

،َكَأْمِس،كَغاِؽ،كِلقّمِةتمكنو،كنصبونصبالمصدر،يعمىالكسرأّنومفرُدَلبَّيَؾ،غيرأنَُّومبن
.كأّنوقاؿ:إجابة لؾ"

التوضيح والتحميل:

حذؼفعمو، كجكُب ُيعَرؼبيا التي الضكابط مف مثنى ليسكقكعو المطمق المفعكؿ
كافالمراُدبالتثنيةالتكرير رجعا :أؼ{،ٗ}الممؾ:﴾فثـاْرِجِعالبَصَركرَّتيْ﴿كقكلوتعالى:،سكاء 

كافلغيرالتكرير أك مكررا ، بلالضابطبكجكب،كثيرا  نحك:ضربتو)ضربيفأؼمختمفيف(،
الحذؼفيىذاكأمثالوإضافُتوإلىالفاعلأكالمفعكؿ.

                                                           

.ٙٔ/ٔاأللفية،ابفمالؾ،(ٔ)
 .ٖٗٙٔ/ٖ،أبكحياف،ارتشاؼالضرب(ٕ)
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يكنس عند كَمَدػ مفرد  سيبكيو. عند مثّنى إلىتُقِمبَ،كلّبيؾ أضيف لمَّا ياء ألفو
:(ٔ)الشاعركليسبكجو،لبقاءيائومضافا إلىالظاىر.قاؿكألفلدػ،المضمر

دعػػػػػػػػػػػػػػكُتلّمػػػػػػػػػػػػػػانػػػػػػػػػػػػػػابنيِمْسػػػػػػػػػػػػػػَكرا 
 

(ٕ)فمّبػػػػػػػػػػػػػىفمّبػػػػػػػػػػػػػْيَيػػػػػػػػػػػػػَدؼِمْسػػػػػػػػػػػػػكرٍّ 

 

ليكنس-(ٖ)قاؿأبكعمي الكصلمجرػ":-معتذرا  ُيقاؿ:أجرػالشاعُر يجكزأْف
."الكقف،عمىلغةمفكقفعمىأفَعىأفَعْيبالياء

لؾإلباَبيف،أؼكأصُللّبيؾ أقيـلخدمتؾ،كامتثاؿمأمكرؾ،كالأبرحعفمكاني::ُأِلبُّ
كالُمقيـفيمكضع.

فيكمشتقمفلبيؾ،ألفمعنىلبَّى:قاؿ:لّبيؾ،كماأّفمعنى،كأمَّاقكليـ:لبَّىُيمبِّي
.(ٗ)سبَّحكسمَّـكبْسَمل:قاؿ:سبحافهللا،كسبلـعميؾ،كبسـهللا

 ل لوباب المفعو .ٕ٘

 : (٘)ابن مالكقال 

ُيْنَصػػػػػػػُبَمْفعػػػػػػػكال َلػػػػػػػُوالَمْصػػػػػػػَدُرإفْ
 

 أَبػػػػػػػػػػاَفَتْعمػػػػػػػػػػيبل كُجػػػػػػػػػػْدشػػػػػػػػػػػكرا َكِدفُ 
يكنسأّف:(ٙ)قال أبو حّيان  كزعـ مصدرا ، يككَف أْف "تضافرتالنصكصعمىَشْرِط

َؿَنْصَبا بالنَّْصب،كتأكَّ ْفَقْكَما مفالعربيقكلكف:أمَّاالعبيَدفذكعبيدٍّ لعبيِدعمىالمفعكؿلو،كا 

                                                           

ىذاالبيتمجيكؿالنسبة.(ٔ)
،كفيالخزانة،البغدادؼ،ٖٕ/ٕكٛٚ/ٔ،كفيالمحتسب،ابفجني،ٙٚٔ/ٔالبيتفيالكتاب،سيبكيو،(ٕ)

.ٕٜ/ٕتحقيق:عبدالسبلـىاركف،
أجابهللادعاءه.،فأجابني،المعنى:دعكتمسكرا لدفعماأصابني

لبيؾمثنىعندسيبكيوالمفردكمدػ،لبقاءيائوعندإضافتوإلىالظاىر.  الشاىد:أكردهالرضيشاىدا عمىأفَّ
عفأبيعمي،قاؿ:قاؿأبكعمي:يمكفيكنسأفيقكؿإّنوأجرػٜٚ/ٔذكرذلؾابفجنيفيالمحتسب(ٖ)

 الكقف:عصْيكفتْي.كذلؾقاؿ:فمّبْيثـكصلعمىذلؾ.الكصلمجرػالكقف،فكمايقكؿفي
 .ٖ٘ٛ,ٖٗٛ/ٔج،الرضي،تحقيق:دمحمنكرالحسف،ابفالحاجبشافيةشرحانظر:(ٗ)
 .ٙٔ/ٔاأللفية،ابفمالؾ،(٘)
 .ٖٖٛٔ/ٖالضرب،أبكحياف،ارتشاؼ(ٙ)



ٙٔ 

سيبكيو ذلؾ كقبَّح ، َمْصدرٍّ َغْيَر )العبيُد( عبيدا ،كاَف ُيِرْد لـ إذا ضعفو، عمى أجازه نما كا 
.بأعيانيـ"

 التوضيح والتحميل: 

يشترطلنصبالمفعكؿلوخمسةشركط:أفيككفالمفعكؿلو،كيسمىالمفعكؿألجمو.
يّتحدمععامموفيالكقتكفيالفاعل.قمبيا ،سيقلمتعميل،أفرا مصد

ْمَفكالعَسَل،قالوالجميكر،كأجازيكنس "أمَّاالَعبيَد:كككنومصدرا ؛فبليجكز:جئتؾالسَّ
ألجلعبيد "بمعنىَمْيَمايذكرشخص  (ٔ)فالمذككرذكعبيد،كأنكرهسيبكيو..."،َفُذكَعبيدٍّ

 باب المفعول فيو
 ى التصرف وعدمو أقسام(فصل )الظروف بالنسبة إل .ٕٙ

 )َلُدن(

 :(ٕ)ابن مالكقال 

"َفَجػػػػػػػػػػػػرفْدُُمػػػػػػػػػػػػكاإضػػػػػػػػػػػػافة"َلػػػػػػػػػػػػكَأْلزَ

 

ْردَـَنػػػػػػيُاعػػػػػػنْ"بَيػػػػػػةٍّكَدْ"ُغػػػػػػكَنْصػػػػػػبُ 
  

ْفكافالمفردلفع)ُغْدَكة(،فيجكزالجرعمىاألصل،كىكاأل:(ٖ)قال أبو حّيان كثر،"كا 
)ُغْدكة (، َلُدف فيقكؿ: ينِصب بعُضيـ يكُنس: كيعنيكقاؿ ُغْدَكة ، َلُد تقكؿ: النكف حذؼ كمع

.الكّلاسـ..."،ُغْدكة:يكنس

 التوضيح والتحميل: 

بالحرؼفي  لشبييا أكثرالعرب، عند كىيمبنية مكاف، زمافأك غاية البتداء "لدف"
 استعماؿكاحد الغاية–لزكـ كابتداء كالتخرجعف–كىكالظرفية، جكازاإلخباربيا، كعدـ

                                                           

 .ٕٚٔ/ٔج،االشمكني،لفيةبفمالؾألشمكنيشرحاألانظر:(ٔ)
.ٕٕ/ٔااللفية،ابفمالؾ،(ٕ)
 .ٙ٘ٗٔ/ٖالضرب،أبكحياف،ارتشاؼ(ٖ)



ٕٙ 

﴿َوَعليْمنََُٰو ظرفيةإاّلبجرىابِمْف،كىكالكثيرفييا،كلذلؾلـتردفيالقرآفإاّلبِمْف،كقكلوتعالى:ال

.{٘ٙ}الكيف:ِمن ليُدَّني ِعْلم ا﴾

فإّنيـنصبكىابعد"َلُدف".،ماكلي"لدف"باإلضافة،إاّل"غدكة"كيجرُّ

يز،أكخبركافالمحذكفة،أكعمىكفينصب"غدكة"ثبلثةأقكاؿ،النصبعمىالتمي
فمك القياس، في نادر كنصبيا القياس، كىك الجر، "غدكة" في كيجكز بو. بالمفعكؿ التشبيو
عطفتعمى"غدكة"المنصكبةبعد"لدف"جازالنصبعطفا عمىالمفع،كالجرمراعاة لؤلصل.

أبكحيافأّنواليجكزفيالمعطكؼإالالنصب.كقاؿ

كىكمرفكعبكافالمحذكفة،كالتقدير:لدف،كفيكفالرفعفي"غدكة"بعد"لدف"كحكىالك
.(ٔ))ككاف"تامة"(،كانتغدكة

 فصل )مع( .ٕٚ

 :(ٕ)ابن مالكقال 

َكُنِقػػػػػػػػػػػلََقِميػػػػػػػػػػػل ِفيَيػػػػػػػػػػػاَمػػػػػػػػػػػعَْكَمػػػػػػػػػػػعَ
 

 َيتَِّصػػػػػػػػػػػػلِْلُسػػػػػػػػػػػػُككفٍَّكَكْسػػػػػػػػػػػػر َفػػػػػػػػػػػػْتح  
  

ا فذىَبالخميل،كسيبكيوإلىأنَّيافتحةإعراب"كاختمفكافيحركةمع:(ٖ)قال أبو حّيان
كحالتيافيحالةاإلضافة،كالكممةثنائيةالمفعحالةاإلفراد،كحالةاإلضافة.

 حيفُأْفِرَدْتُردَّ )َفَتى(؛كأّنيا كفتحة)تاء( الفتحةفييا كذىبيكنس،كاألخفشإلىأفَّ
 .كىكالصحيح":كقاؿابفمالؾإليياالمحذكؼ،كىكالـالكممة،فصارمقصكرا ،

 التوضيح والتحميل:

فيككف:قيل،اْخُتِمَففيفتحةالعيفمف"معا " ىيفتحةإعرابكفتحةداؿرأيتيدا ،
االسـثنائيالمفعفيحالياإلضافةكاإلفرادكفتحةتاءفتى،فيككفاالسـقدجبركنقصحيف

كالخمي سيبكيو مذىب فاألكؿ ، ألنيـأفرد الصحيح؛ كىك يكنسكاألخفش، مذىب كالثاني ل،
كماترفعاألسماءالمقصكرة،،كالعمركفمعا فيكقعكف"معا "فيمكقعرفع،الزيدافمعا :يقكلكف

                                                           

 .ٜٙ-ٚٙ/ٕشرحابفعقيل،ابفعقيلاليمذاني،انظر:(ٔ)
.ٕٕ/ٔاأللفية،ابفمالؾ،(ٕ)
 .ٛ٘ٗٔ/ٖالضرب،أبكحياف،ارتشاؼ(ٖ)



ٖٙ 

،كلككافباقيا عمىالنقصلقيل،فتى:كقكليـ كاحدةك:الزيدافمع،كماقاؿ:كىـِعدؼ  ىـيد 
.(ٔ)عمىَمْفسكاىـ،كىـجميع

في إعرابكحالتيا فتحة بأنَّيا معا ، فيحركة كافقأبكحيافمذىبالخميلكسيبكيو
حالةاإلضافة،كالكممةثنائيةالمفعحالةاإلفراد،كحالةاإلضافة.

 باب المستثنى .ٕٛ

 :(ٕ)ابن مالكقال 

ٍـَّيْنَتِصػػػػػػػْبإمػػػػػػػااْسػػػػػػػَتْثَنِت َمػػػػػػػْعَتمػػػػػػػا الَّ
 

اْنتُ  َأْكَكَنْفػػػػػػػػػػػػػيٍّ ِخػػػػػػػػػػػػػْبَكَبْعػػػػػػػػػػػػػَدَنْفػػػػػػػػػػػػػيٍّ
عَْطػػػػقَانْإْتَبػػػػاُعمػػػػااتََّصػػػػلكاْنِصػػػػْبمػػػػا 

 اْنَقَطعْ
َكَقػػػػػػػػػػػػعْ  ٍـّفيػػػػػػػػػػػػِوإْبػػػػػػػػػػػػَداؿ  كَعػػػػػػػػػػػػْفتمػػػػػػػػػػػػي

فػػػػػػيالنفػػػػػػيَقػػػػػػدْ  َسػػػػػػابقٍّ كَغْيػػػػػػُرَنْصػػػػػػبٍّ


يػػػػػػػأتيكلكػػػػػػػْفنصػػػػػػػَبُواختَػػػػػػػْرإْفَكَرد 
ْْ 


 
حكىيكنسع":(ٖ)قال أبو حّيان تابعا ، كالمستثنىمنو المستثنىمتبكعا  ُيْجَعُل فكقد

،كقاؿالفّراء:كِمفالعرب ،كَماَمررُتبمثموأحد  بعضالعربالمكثكؽبيـ:َماِليإاّلَأُبكَؾَأَحد 
االستثناءالمقدـ،كأجازذلؾالككفيكف،كالبغداديكف َيْرفُع كمخرجوعمىالبدؿ،كعمىذلؾ،َمْف

.خّرجوسيبكيو،كالفّراء..."

 التوضيح والتحميل:

تثناءمتصبل بعدنفي،أكشبيو،كالمستثنىمتقدـعمىالمستثنىمنو،كماإذاكافاالس
:(ٗ)ككقكؿالشاعر،فينحك:ماَجاَءإاّلزيدا أحد 

                                                           

،،شفاءالعميلٕٓٗ-ٜٖٕ/ٕجابفمالؾ،تحقيق:عبدالرحمفالسيد،كالمختكف،شرحالتسييل،انظر:(ٔ)
.ٚٛٗ/ٔجالسميمي،تحقيق:د.الشريفالبركاتي،

.ٚٔ/ٔاأللفية،ابفمالؾ،(ٕ)
 .ٙٔ٘ٔ/ٖالضرب،أبكحياف،ارتشاؼ(ٖ)
،كد.القيسي،مفالطكيلالبيت(ٗ) لمكميتفيشرحىاشمياتالكميت،ابفزيداألسدؼ،تحقيق:د.داكدسمـك

صٓ٘ص المرداكؼ، كاإلنصاؼ، صٕ٘ٚ، عباسالصالحي، تحقيق: ىشاـ، ابف كتخميصالشكاىد، ،ٕٛ،
،كالدرر،الشنقيطي،تحقيق:دمحمالسكد،ٜٖٔ،ٖٗٔ/ٗكخزانةاألدب،البغدادؼ،تحقيق:عبدالسبلـىاركف،

كد،ٚٛٗ/ٔ ،كالمقاصدالنحكية،العيني،تحقيق:عميٖ٘٘/ٔ،كشرحالتصريح،خالداألزىرؼ،تحقيق:دمحمالسَّ
،ٕٙٙ/ٕ.كببلنسبةفيأكضحالمسالؾ،ابفىشاـ،تحقيق:محيالديفعبدالحميد،ٔٔٔ/ٖركالسكداني،فاخ



ٙٗ 

 َمْذَىَبالحّقمْذىبُإالّكَمالي  كَماليإاّلآَؿأْحَمَدشيَعة 
كجوفيونصبوعمىامتنعجعلالمستثنىبدال ،الفالتابعاليتقدـعمىالمتبكع،ككافال

االستثناء،كقديرفععمىتفريغالعامللو،ثـاإلبداؿمنو.

(ٔ)قاؿسيبكيو ناصر  أبكَؾ ليإالَّ ما يقكلكف: يكثقبعربيتيـ قكما  )حدثنييكنسأفَّ :
اف حكىيكنسقكؿحسَّ كمثلما ،) أحد  بمثِمَؾ مررُت ما قكلؾ: كنظيره بدال ، فيجعمكفناصرا 

:(ٕ)ورضيهللاعن

النبيُّكَفشافعُ  ألنَّيـَيْرُجكَفِمْنُوَشَفاعة   إذالـيُكْفإالَّ
ْفكافاالستثناءمتصبل بعدإيجابتعيفنصبالمستثنى،سكاءتأخرعفالمستثنى كا 

زيدا القكـ َزيدا ،كقاـإالَّ منو،أكتقدـعميو،كذلؾنحك:قاـالقكـُإالَّ
(ٖ).

 باب الحال

 ي تنكير الحالالقول ف .ٜٕ

 :(ٗ)ابن مالكقال 

كالَحػػػػػػػػاُؿإْفُعػػػػػػػػرَِّؼَلفظػػػػػػػػا فاعَتِقػػػػػػػػد
ْْ 

كَكْحػػػػػػػػػػَدَؾاجتِيػػػػػػػػػػدْ   تنكيػػػػػػػػػػَرُهمعنػػػػػػػػػػى 
  

                                                                                                                                                                      

،كشرحٔٓٙ/ٔ،كشرحابفعقيل،ابفعقيل،تحقيق:دمحممحيالديف،ٖٕٓ/ٔكشرحاألشمكني،األشمكني،
 .ٜٖٛ/ٗالخالقعضيمة،،كالمقتضب،المبرد،تحقيق:عبدٜٚ/ٕالمفصل،ابفيعيش،تحقيق:إميليعقكب،

 .ٖٖٚ/ٕالكتاب،سيبكيو،(ٔ)
:تحقيق،،كالدرر،الشنقيطئٕٗلحسافبفثابتفيديكانو،تحقيق:عبدأمينا،صمفالطكيل،البيت(ٕ)

خالدٛٛٗ/ٔالسكددمحم األزىرؼ،كشرحالتصريح، تحقيق، كد،دمحم: العينيٖ٘٘/ٔالسَّ النحكية، كالمقاصد ،،
تحقيق فاخرميع: ابفٗٔٔ/ٖكالسكداني، تحقيق،ىشاـ.كببلنسبةفيأكضحالمسالؾ، عبدالديفمحي:

 ابفٕٛٙ/ٕالحميد، كشرحابفعقيل، عقيل، تحقيق، محيدمحم: السيكطي،ٕٓٙ/ٔالديف، اليكامع، كىمع ،
 .ٕٕ٘/ٔتحقيق:أحمدشمسالديف،

 .ٕٛٔالسكد،ص،ابفالناظـ،تحقيق:دمحمشرحابفالناظـانظر:(ٖ)
 .ٛٔ/ٔاأللفية،ابفمالؾ،(ٗ)



ٙ٘ 

"كمذىبالجميكراشتراطتنكيرالحاؿ،كأجازيكنس،كالبغداديكفأْف:(ٔ)قال أبو حيَّان
الراكب،كأجازالككفيكفأنوإذاكاففيي امعنىالشرطجازأفتأتيتأتيمعرفةنحك:َجاَءَزْيد 

.عمىصكرةالمعرفة،كىيمعذلؾنكرة..."

 التوضيح والتحميل:

نصب عند نعتا  ككنيا يتكىـ كلئبّل المعنى، في خبر ألنيا التنكير، الحاؿ في يجب
صاحبيا،أكخفاءإعرابيا،ىذامذىبالجميكر.

الراك،كجّكزيكنسكالبغداديكفتعريفيا عمىالخبر،كعمىما،بَنحك:جاءزيد  قياسا 
سمعمفذلؾ.

رطجازأفيأتيعمىصكرةالمعرفة،كىي كقاؿالككفّيكف:إذاكاففيالحاؿمعنىالشَّ
أحسَفأفضلمنوإذا،معذلؾنكرة إذا منوالمسيَء،كالتقدير: أفضُل هللاالُمْحِسَف نحك:عبُد

فيالمفعأساَء.فإفلـيكففييامعنىالشرطلـيجزأ الرَّاكب.،فتأتيمعرفة  نحك:جاءزيد 
.(ٕ)بتقدير:إذاكاف،كفياآلخرْيفبفعِلالّتسمية،كلكفقالكا:المنصكبفياألكؿكاأل

 "اِلول فاِلول" :القول في )أل( في قوليم .ٖٓ

ؿ(ٗ)"كذىبالمبرد:(ٖ)قال أبو حّيان فاألكَّ ؿ األكَّ قكلو: في )أؿ( أفَّ إلى كالسيرافي ،
العربتقكؿ:قاـزيد  بنفسو،كىكمعرفة،كحكى:أفَّ معرِّفةالزائدة،كذىبيكنسإلىأنَّوحاؿ 

سّيَدالناس..." .أخاؾ،كىذاَزْيد 

 

 

                                                           

.ٕٙ٘ٔ/ٖالضرب،أبكحياف،ارتشاؼ(ٔ)
 ٖٕٓ/ٕىمعاليكامع،السيكطي،تحقيق:أحمدشمسالديف،جانظر:(ٕ)
.٘ٙ٘ٔ/ٖأبكحياف،ارتشاؼالضرب،(ٖ)
،ٕٔٚ/ٖ:دمحمعضيمة،رأؼالمبردأنيازائدةكليسكماقاؿأبكحياف.انظر:المقتضب،المبرد،تحقيق(ٗ)

 .ٖٖ٘/ٗإعرابالقرآف،النحاس،تحقيق:عبدالمنعـإبراىيـ،
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 التوضيح والتحميل:

فيحكـبشذكذه،كتأكيموبنكرة.فمف،قديجيءالحاؿمعرفا باأللفكالبلـ،أكباإلضافة 
كتأكيمو:ادخمكاكاحدا بعدكاحد.،يـ:)ادخمكااألّكَؿفاألّكَؿ(المعرؼباأللفكالبلـقكل

فجريا معيكد، غير عمى ألّنو األلفكالبلـ؛ كفيو الحاؿ انتصبعمى فإّنما األّكؿ فأّما
.(ٔ)مجرػسائرالزكائد

 القول في )وحده( .ٖٔ

:(ٕ)قال أبو حيَّان )َكْحَدُه( أنَّفذىَ"كأمَّا إلى كسيبكيو الخميل مكضكعمكضعَب اْسـ  و
المصدرالمكضكعمكضعالحاؿ...

كذىبيكنس،كىشاـ،فيأحدقكليوإلىأنَّوينتصُبانتصاَبالظركؼ،فُتْجريومجرػ)عْنده(،
ـُّحِذؼالحرؼ،كُنِصَبعمىالظرؼ" عمىَكْحِده،ث كْحَدُه،تقديره:جاَءزيد  .فجاءزْيد 

 التوضيح والتحميل:

مذ المكضكعفي"كحده" مكضكعمكضعالمصدر، قاؿسيبكيوكالخميل:ىكاسـ  اىب:
. دا فيالبلـز ؼ،كمتكحِّ دا فيالمتعدِّ يحادا مكضعمكحِّ مكضعالحاؿ،كأنوقاؿ:إيحادا كا 

إي مف حذؼحركؼالزيادة عمى مصدر إنَّو قكـ: كقاؿحكقاؿ الحاؿ. مكقع كاقع اد
إنَّومصدرلـيمفعلوبفعل َكَحَد،آخركف: إّنومصدرببلحذؼ،ألنوسمع: كاألخّكة.كقيل:

.(ٖ)َيِحدُ

:إّنومنصكبانتصابالظرؼ،فيجرؼمجرػ"عنده".(ٗ)كقاؿيكنسكىشاـ

                                                           

،المقتضب،المبرد،ٖٕٓشرحابفالناظـعمىألفيةابفمالؾ،ابفالناظـ،تحقيق:دمحمالسكد،صانظر:(ٔ)
 .ٕٔٚ/صٖتحقيق:دمحمعضيمة،

 .ٚٙ٘ٔ/ٖالضرب،أبكحياف،ارتشاؼ(ٕ)
َيْكَحُد،كيقاؿ:َكِحَدكَكُحَد:أؼبقيكحده.انظرالمسافَكَحَدَيحِ(ٖ) ،ُد،منصكبعمىالمصدر.كيقاؿ:َكِحَدفبلف 

 .ٜٗٗ/ٖابفمنظكر،
.ٖٚٚ/ٔ،سيبكيو،حكاهسيبكيوعفيكنس،قاؿ:"كزعـيكنسأّف"كحده"بمنزلة"عنده"...انظر:الكتاب(ٗ)
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كسمع: كنصبعمىالظرؼ. ُحِذؼالجار، عمىكحده، كحَدُه: زيد  كاألصلفيجاء
تفرد،كىذاالمثاؿمسمكع،كىكأقكػزيدكحده:زيدمكضعالجمَساعمىكْحَدْييما.كالتقديرفي

حيثجعمكهخبرا الحاال ،إْذاليجكز:زيدجالسا .كقيل:إنوفيزيدكحده،دليلعمىظرفيتو
ْدبارا  إقباال كا  .(ٔ)أؼ:ُيْقبل،كُيْدِبر،منصكببفعلمضمر،أؼَكِحدَكْحَدُه،كماقالكا:زيد 

 القول في العدد .ٕٖ

َمَرْرُتبيـَثبلَثتَ:(ٕ)قال أبو حيَّان الحجازَنْصُبىذاعمى"كأمَّا َفُمغُة ُيـإلىالعشرة،
.كذىبيكنسإلىأنَّوصفة فياألصل،فيككفحاال مبينة..."،الحاؿ...

 التوضيح والتحميل:

قد كالتعريفصكرة الجميكر، عمىقكؿ بناء  نكرة  الصكرة في الحاؿمعرفا  يجيء قد
أك)باإلضافة(،كمفاإلضافة)العددعندالحجازييفمفثبلثةإلىعشرةمضافا يككف)باألداة(

نحك:مرْرُتبيـَثبلَثَتُيـأكخمَسَتُيـأكعشرَتُيـ،كتأكيموعندسيبكيو:أّنو،إلىضميرماتقدـ(
سا ليـ. فيمكضعمصدر،كضعمكضعالحاؿ،أؼُمَثمِّثا أكُمَخمِّ

ذلؾ يتبعكف تميـ كعمىكبنك "جميعيـ"، بػ يقدر فعمىىذا فياإلعرابتككيدا ، قبمو لما
.(ٖ)االكؿبػ"جميعا "

 القول في )قّضيم بقضيضيم( .ٖٖ

عمى:(ٗ)قال أبو حّيان قبمو لما االتباع فيو فحكىسيبكيو بَقضيضيـ، ُيـ َقضَّ "كأمَّا
َقَضْضتُ قالكا: ِفْعل  َلُو كُحِكَي كالنَّصبعمىالحاؿ، عمييـ،التككيد، َجَمْعَتيا إذا الخيَل عمييـ

بقضيضيـ يـ فيانقضاضيـ،كىككالجمَّاء(٘)كمعنىَقضَّ َأَتْكا أْؼ: آخرىـعمىأّكليـ ا  منقضَّ

                                                           

.ٕٖٕ/ٕجالديف،شمسأحمد:قتحقي،،السيكطيىمعاليكامعانظر:(ٔ)
 .ٛٙ٘ٔ/ٖارتشاؼالضرب،أبكحياف،(ٕ)
.ٖٕٔ/ٕجالديف،شمسأحمد:تحقيق،السيكطيىمعاليكامع،انظر:(ٖ)
 .ٜٙ٘ٔ/ٖالضرب،أبكحياف،ارتشاؼ(ٗ)
يـبالنصبعمىا(٘) ُيـبقضيضيـأْؼكّميـ،كقاؿسيبكيو:كيجكزقضَّ قضَّ لمصدر.قاؿالميداني:جاءالقكـُ

.ٕٙٛ/ٔانظر:مجمعاألمثاؿلمميداني
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مفاالنقضاضالمشتقمفالصفة،كىكبمنزلةَجْيَدؾفيأنَّولمفاعل، الغفيرفيأنَّومأخكذ 
.بنفسوكاإلضافةغيرمحضة..."كيكنسيجعُمُوكالجمَّاءكْصفا ،فيكحاؿ

 التوضيح والتحميل: 

قديجيءالحاؿمعّرفا باأللفكالبلـ،أكباإلضافة،فيحكـبشذكذه،كتأكيموبنكرة.كِمْف 
يـبقضيضيـ(،أؼجاؤكاجميعا .كتأتيقّضيـبقضيضيـ، المعّرؼباإلضافةقكليـ:)جاؤكاقضَّ

الرفععمىالتككيد،كمافيثبلثتيـكأخكاتو،قاؿسيبكيو:بالنصبكالرفع،فالنصبعمىالحاؿ،ك
أكليـعمىآخرىـ .(ٔ)كأّنوقاؿ:انقضَّ

 فصل )مجيء المصدر موضع الحال( .ٖٗ

 :(ٕ)ابن مالكقال 

َحػػػػػػػػػػػػػاال َيَقػػػػػػػػػػػػػػعْ ػػػػػػػػػػػػػر  ُمْنكَّ كَمْصػػػػػػػػػػػػػَدر 


َطَمػػػػػػػػػػػػػػػػػع   ِبَكْثػػػػػػػػػػػػػػػػػَرةٍَّكَبْغتَػػػػػػػػػػػػػػػػػة َزْيػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
َقكما مفالعربيقكلكف:)أمَّا"كقاؿسيبكيوبعدكبلـ: :(ٖ)قال أبو حّيان    يكنسأفَّ ـَ كزَع

ُيْجركنوُمجَرػالمصدر ،) فُذكَعْبدٍّ الَعْبَد كأمَّا َفُذكعبيد، كْجُيو،العبيَد نََّما كا  خبيث، كىكقميل 
الخميَلخاَلَفُيما،كَقْدحَمُمكهعمى ـُ كصكاُبُوالرَّْفع،كىكقكؿالعرب،كأبيعمرك،كيكنس،كالأعم

عبيدا ،مصدرال كانكا كلك قبيح، كىذا ، عبيدٍّ كذك ٍـّ ِعْم فذك كالعبيَد ـَ العم أمَّا النحكيكف: فقاؿ
َرْفَعا ..." َيُكفإالَّ ـْ .بأعيانيـَل

التوضيح والتحميل:

بن بالرفع.كترفع فعالـ ، ـُ العم أّما فيقكلكف: كجكبا ، التعريف في )أمَّا( لػ التالي تميـ
،كالرفعأكثر.كلمحجازييففيال معرَّؼرفع كنصب 

.كأمَّاسيبكيوفنصبالمعرَّؼالمذككرعمىأنَّومفعكال لو،كأنَّوأجابمفقاؿ:لمو؟
                                                           

،ابفعقيل،،المساعدعمىتسييلالفكائدٖٕٔصابفالناظـ،تحقيق:دمحمالسكد،شرحابفالناظـ،انظر:(ٔ)
.ٖٔ/صٕجتحقيق:دمحمبركات،

.ٛٔ/ٔاأللفية،ابفمالؾ،(ٕ)
 .ٗٚ٘ٔ/ٖالضرب،أبكحياف،رتشاؼا(ٖ)
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المنكركالمعرَّؼينتصبافعمىالمفعكلية. كأّماماذىبإليوالككفيكف،مفأفَّ

كأمَّ عبيد، فذك العبيَد أّما العرب: مف قـك يكنسعف حكاه ما عبد،كأّما فذك العبَد ا
(ٔ)بالنصب،فقميلجدا ،كالكجوفيىذاالرفع،كقاؿسيبكيو،كذكرماحكاهيكنس:إنَّوخبيث.

فًة( .ٖ٘  فصل )الغالب في ذي الحال َأْن تكون ُمَعرَّ

 :(ٕ)ابن مالكقال 

ػػػػػػػػػْرغالبػػػػػػػػػا ُذكالَحػػػػػػػػػاِؿإفْ ُيَنكَّ ـْ كَلػػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػْصأْكَيػػػػػػػِبفْ  ْرَأْكُيَخصَّ َيتَػػػػػػػأخَّ ـْ َلػػػػػػػ
أكمُ  بَلَكػػػػػػيوِاىَِضػػػػػػِمػػػػػػْفَبْعػػػػػػِدَنْفػػػػػػيٍّ

 
ُمْسَتْسػػػػػِيبَلرِىاْمػػػػػَمػػػػػعَؤ رَُيْبػػػػػِغاْمػػػػػ  غٍّ

"الغالبفيذؼالحاؿأفتككفمعرفة ،كقدَذَكَرسيبكيوالحاؿمف:(ٖ)قال أبو حّيان   
تكفبمنزلةاإلتباعفيالقكة،كالقياُسقكؿيكنسكالخميل، ـْ ْفَل كَقْدجاَءمفالنكرةكثيرا قياسا ،كا 

.ذلؾألفاظعفالعرب"

 التوضيح والتحميل: 

الحاؿكصاحبياخبر،كمخبرعنوفيالمعنى،فأصلصاحبياأْفيككفمعرفة،كماأّف
أصلالمبتدأأفيككفمعرفة.ككماجازأْفيبتدأبالنكرةبشرطكضكحالمعنى،كأمفالمبسكذلؾ

نى،كأمفالمبس.كاليككفذلؾغالبا إاّلبمسّكغ.يككفصاحبالحاؿنكرةبشرطكضكحالمع

إّما يتخّصص: أْف . رجل  قائما  ىذا كقكلؾ: عميو، الحاؿ يتقّدـ أْف المسّكغات: كمف
بإضافة،كقكلوتعالى:٘-ٗ}الدخاف: ﴿ِفيَها يُ ْفَرُق ُكلُّ َأْمٍر َحِكيٍم﴾كقكلوتعالى:بكصف، ّما {،كا 

َها َأقْ َوات َ  ٍم َسَواء  ِللسيائِلنْيَ﴾﴿َوَقديَر ِفي ْ مت:َها يف َأْربَ َعِة َأَّيي ـصاحبالحاؿنفيأكنيئٔ}فصِّ {.أْفيتقدَّ
.(ٗ){ٗ}الحجر:﴾َلْكنا ِمْن قَ ْريٍَة إالي َوََلَا ِكَتاٌب َمْعلومٌ ﴿َوَمْا َأىْ أكاستفياـ.نحكقكلوتعالى:

                                                           

 ٙٔ/ٕج،ابفعقيل،تحقيق:دمحمبركات،عمىتسييلالفكائدالمساعدانظر:(ٔ)
 .ٛٔ/ٔاأللفية،ابفمالؾ،(ٕ)
 .ٚٚ٘ٔ/ٖالضرب،أبكحياف،ارتشاؼ(ٖ)
بركاتدمحم:تحقيق،عقيل،ابف،المساعدٖٕٗصابفالناظـ،تحقيق:دمحمالسكد،شرحابفالناظـ،انظر:(ٗ)
 .ٚٔ/صٕ
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فيمجيئومعرفةأكنكرةيقيسأبكحياففيصاحبالحاؿعمىقكؿالخميلكيكنس
كيمنعمجيئودكفمسكغعمىقكؿالخميلكيكنسبخبلؼقكؿسيبكيوالذؼ،كىكقميل،بمسكغ

يجيزذلؾ.

 باب التمييز .ٖٙ

 : (ٔ)ابن مالكقال 

َنكػػػػػػػػػرةَ ـ بمْعَنػػػػػػػػػىِمػػػػػػػػػْفُمبػػػػػػػػػيف  اْسػػػػػػػػػ


ػػػػػػػػػػَرهْ   ُيْنَصػػػػػػػػػُبَتْمييػػػػػػػػػزا بَمػػػػػػػػػاَقػػػػػػػػػْدَفسَّ
كَتَمقَّى"التمي:(ٕ)قال أبو حيَّان  َغْيرؾ، عشركَف َلُو ذلؾيكنسفتقكؿ: أجاَز بَغْير، يز

.سيبكيوقكؿيكنسبالقبكؿ،كمنَعذلؾالفراء"

 التوضيح والتحميل:

فيومعنى"ِمْف"،التمييز،كُيقاؿلوالمميَّز،كالتبييف،كالمبّيف،كالتفسير،كالمفّسر:نكرة
إلبياـجممةٍّ َعَرقا نحك:تصبَّ،الجنسية،رافع  عددا ،بزيد  نحك:أحدعشَرَرُجبل .أك،أكمفردٍّ

ذّرة  ِمْقداِركْيل،أْككْزف،أكمساحةٍّ.أكشبييا:كمثقاؿٍّ ذىبا ".ُأُحدٍّأكمماثمةنحك:"مثلُ،مبيـُ
نحك:لناغيرىاشاء .أكتعجبنحك:َكْيَحُوَرُجبل ،كياُحْسنياليمة .،أْكمغايرة 

إاّلفيككنوبمعنى"مْف".،مييزمشتركاففيسائرالقيكدكالحاؿكالت

ّنمايأتيالتمييزبعدتماـبإضافة }آؿعمراف:﴿ِمْلُء اْْلْرِض َذَىَبا ﴾:قكلوتعالىنحك،كا 
زيتا .أكنكفتثنية،أكنكفجمع،أكشبوالجمع.كشممتالنكرة{.ٜٔ أكتنكيفظاىر:كرطلٍّ

كّلنكرة.

منيا:"ِمْثل"،"كما"فيبابنعـ،كغير.،كراتكقداختمففين

منعالفراءالتمييزبيا،ألنياأشدإْبياما .كأجازهيكنسكسيبكيو،ألنواليخمكمف،"غير"
عندهماليسبمماثلليذا .(ٔ)فائدة،إذأفادأفَّ

                                                           

 .ٜٔ/ٔاأللفية،ابفمالؾ،(ٔ)
 .ٕٛٙٔ/ٗ،أبكحياف،ارتشاؼالضرب(ٕ)



ٚٔ 

 باب النداء .ٖٚ

كذىبيكنس:إلىكفينحكنداءالمنقكصالمعيفبالنداءخبلؼ..." :(ٕ)قال أبو حّيان
الياء في مقّدرة فالضمة الياء، رّد غير مف حالتو عمى بقي النداء في ُحذؼالتنكيف لّما أّنو
نحك: فمـيبقإالأصلكاحدثبتتالياءإجماعا  المحذكفة،فإفكافالمنقكصقدحذؼمنو،

،كَيِف،فسّمىبيما .فتقكؿ:ياُمرؼ،كياَيِفي"،ُمرٍّ

 ل:التوضيح والتحمي

ُيحذؼتنكيفالمنقكصالمعيفبالنداء.كتثبتياؤهعندالخميلالعندسيبكيو،فإفكاف 
،فإفكافذاأصلكاحد ذاأصلثبتتالياءبإجماع.فتقكؿ:ياقاِضي،كيكنسيقكؿ:ياقاضٍّ

"أرػ" مف الفاعل "،كاسـ "ُمرٍّ فيو: تقكؿ ببل،فإّنؾ الياء بإثبات ُمرؼ يا قمت: ناديتو فإف
.(ٖ)خبلؼ

 باب الندبة .ٖٛ

خبلفا ليكنس،كالفّراء،كابفكيسافكغيرىما،"كالَتْمَحُقَنْعَتالمندكب:(ٗ)قال أبو حّيان
.مفالككفييف،قتقكؿعمىمذىبيـ:كازْيُدالظريفكه،كيجكزالظريفاه..."

التوضيح والتحميل:  

فيالكتاب األ(٘)قاؿسيبكيو التمحقو بابما "ىذا كذلؾ: لفالتيتمحقالمندكب،
أّنومنعومفأفيقكؿ:)الظريفاه(أف-رحموهللا–قكلؾ:كازيُدالظريُفكالظريَف،كزعـالخميل

غيرمنادػ،كماناالظريفليسبمنادػ،كلكجازذالقمت:كازيُدأنتالفارسالبطبله؛ألّنوى
نيناه(،كالمثل:)كاعبدقيساه(مفقبلأّفأفذلؾغيرنداء،كليسىذاكقكلؾ:)كاأميرالمؤم

                                                                                                                                                                      

،معانيالقرآف،الفراء،تحقيق:ٖٕٙ-ٕٕٙ/ٕجالديف،شمسأحمد:تحقيق،،السيكطيىمعاليكامعانظر:(ٔ)
 .ٚ٘/ٔأحمدالنجاتي،كالنجار،

 .ٜٕٓٔ/ٗأبكحياف،ارتشاؼالضرب،(ٕ)
.ٚٓٛ/ٕالسميمي،،كشفاءالعميل،ٜٖ٘/ٖانظر:شرحالتسييل،ابفمالؾ،(ٖ)
.ٕٕٙٔ/٘أبكحياف،،الضربتشاؼرا(ٗ)
 .ٕٕٙ-ٕٕ٘/ٕسيبكيو،الكتاب،(٘)



ٕٚ 

المضاؼإليوبمنزلةاسـكاحدمنفرد،كالمضاؼإليوىكتماـاالسـكمقتضاه..."،كممفقاؿ
.(ٔ)بيذاالرأؼ:ابفخركؼفيشرحالجمل،كابفيعيشفيشرحالمفصل

فيقكؿ:)ك(ٕ)كقاؿسيبكيوفيكتابو يكنسفيمحقالصفةاأللف، "كأّما الظريفاه(،: زيُد ا
.(ٖ)أّفىذاخطأ-رحموهللا–كزعـالخميل

























                                                           

،ابف،شرحالمقدمةالكافيةٗٔ/ٕ،ابفيعيش،،شرحالمفصلٕٛٚ/ٕابفعصفكر،شرحالجمل،انظر:(ٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٕالحاجب،تحقيق:جماؿأحمد،

 .ٕٕٙ/ٕسيبكيو،الكتاب،(ٕ)
،تحقيق:ابفخركؼ،،كشرحالجملٖٛ٘/ٔ،ابفالسراج،،كاألصكؿٕ٘ٚ/ٗ،المبرد،بنظر:المقتضا(ٖ)

 .ٜٖ٘/ٔزيد،أبك،دمحم،كالبركدالضافيةكالعقكدالصافيةالكافمةٕٛٚ/ٕسمكػعرب،



ٖٚ 

 الثالث المبحث
مسائل في المجرورات وتوابع النحو

 باب الكناية عن العدد

 فصل )يكنى عن العدد بكم( .ٜٖ

 : (ٔ)ابن مالكقال 

ِبِمْثػػػػِلَمػػػػػا ـْ ػػػػزفػػػػياالسػػػػػتْفياـَكػػػػ َميِّ
 
 

شخصػػػػا َسػػػػمَ  ـْ اَميَّػػػػْزَتعشػػػػريَفَكَكػػػػ

 

ِمػػػػػػػػػػػْفُمْضػػػػػػػػػػػَمراهُرَُّجػػػػػػػػػػػتَفْأَزَِجػػػػػػػػػػػكأَ
 

ُمْظَيػػػػػػراْتإْفَكِلَيػػػػػ  َحػػػػػػْرَؼجػػػػػرٍّ ـْ كػػػػػ
كاْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتْعِمَمْنياُمْخِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا َكَعَشػػػػػػػػػػػػػػػػػػرهْ 


أكَمػػػػػػػػػػػػَرهْ  رجػػػػػػػػػػػػاؿٍّ ـْ َكَكػػػػػػػػػػػػ أْكمائػػػػػػػػػػػػةٍّ

  
(الخبرية...:(ٕ)قال أبو حّيان ـْ كقدجاءمجركرا ،كقدفصلبينيمابظرؼأك،"تمييز)َك

:كىكمذىبالككفييف،كقاؿصاحبالبسيط،أحدىا:أنويجكزفيالكبلـ:ذاىبكفيوم،مجركر
ىكرأؼيكنس.

الشعر في إال يجكُز ال أنو أك،الثاني: الظرُؼ، كاف كسكاء البصرييف، مذىبجميكر كىك
المجركرتاما أـناقصا .

فكافبناقصجاز كـبؾمأخكذا :زفيجي،كىكمذىبيكنس،الثالث:إفكافبتاـلـيجز،كا 
.أتاني،ككـاليكـجائع جاَءني..."

 التوضيح والتحميل:

بينيما الفصل ألجميا فيجكز الضركرة، في إال كمميزىا، الخبرية )كـ( بيف يفصل ال
كبالجممة. فصلبالظرؼكشبيواختيرنصبالمميز،كجازأيضا بالظرؼكشبيو، جره،فإذا

نورأؼيكنس.إ:الجرفيالكبلـكىكمذىبالككفييف،كقيلكفيالجرمذاىب:األكؿ:يجكز

                                                           

.ٓٗ/ٔاأللفية،ابفمالؾ،(ٔ)
 .ٕٛٚ/ٕأبكحياف،،ارتشاؼالضرب(ٕ)



ٚٗ 

الثاني:أنواليجكزإالفيالشعركىكمذىبجميكرالبصرييف،سكاءكافالظرؼأكالمجركر
فكافبناقصجاز،كىكمذىبيكنس .(ٔ)تاما أـناقصا .الثالث:إفكافبتاـلـيجز،كا 

مل{:}مفالكا(ٕ)كِمْفجرِّهقكؿالشاعر

سػػػػيِّدٍّ فػػػػيبنػػػػيَسػػػػْعِدْبػػػػِفبكػػػػرٍّ ـْ َكػػػػ
 

ػػػػػػػػػػػػاعِ  نفَّ سػػػػػػػػػػػػيعِةَماجػػػػػػػػػػػػدٍّ ـِالدَّ َضػػػػػػػػػػػْخ
أبكحيافأنوإففصلبيفكـالخبريةكتمييزىاُنِصب.كذكر 


 فصل )"كأّين" زعموا أنَّيا مركبة( .ٓٗ

 :(ٖ)ابن مالكقال 

ككػػػػػػػػػػػـَكػػػػػػػػػػػَأيِّفْككػػػػػػػػػػػذاكَينتِصػػػػػػػػػػػْب
 

ُتِصػػػػْبفَْتْمييػػػػُزَذْيػػػػِفأْكبػػػػِوِصػػػػْلَمػػػػ 
  ُتِصْب

عمى:(ٗ)قال أبو حّيان "ك)كأيِّف(الذؼيظيُرمفاستعماؿكبلـالعربأنَّياخبرية،تُدؿُّ
﴾قاؿهللاتعالى:،التكثير،كتمييزىايكثرجّرهبِمفْ ﴿وََكأَيِّن ِمْن ،{ٙٗٔ}آؿعمراف:﴿وََكأَيِّْن ِمن نيِبٍّ

تمييزىا)ِمْف(،كقاؿ،كأخطأابفعصفكرفيقك{ٛ}الطبلؽ:قَ ْريٍَة﴾ سيبكيو:ككأيِّفلو:أنَّوَيمـز
أكثرالعربإنمايتكممكفبيامع رُجبل قدرأيت،زعـذلؾيكنس،ككأيِّفقدأتانيرجبل ،إالأفَّ

.)ِمْف(،انتيى"




                                                           

كد،ابفالناظـ،،انظر:شرحابفالناظـ(ٔ) تحقيق:األنبارؼ،اإلنصاؼ،ابف ،ٜٕ٘-ٕٛ٘صتحقيق:دمحمالسَّ
 .ٓ٘/ٕتحقيق:فكَّازالشعار،جابفعصفكر،،،شرحالجملٖٗٓ-ٖٖٓ/ٔجكدةمبركؾ،ج

األدب(ٕ) جالبغدادؼ،،البيتلمفرزدؽفيخزانة ىاركف، السبلـ عبد شرحالمفصلٙٚٗ/ٙتحقيق: ابف،،
إميليعقكبيعيش، جتحقيق: الكتابٕٖٔ/ٗ، فياإلنصاؼٛٙٔ/ٕجسيبكيو،،، كببلنسبة األنبارؼ،ابف،،

.ٖٗٓ/ٔج
 المفردات:الدسيعة:العطية،مفدسعالبعيربجرتو،قذؼبيا،كيقاؿلمدسيعة:الجفنة،كىككنايةعفكرمو.

 .ٓٗ/ٔاأللفية،ابفمالؾ،ج(ٖ)
 .ٜٛٚ/ٕدمحم،جأبكحياف،تحقيق:د.رجبعثماف،ارتشاؼالضرب(ٗ)



ٚ٘ 

 التوضيح والتحميل:

كي كقيل: كأؼاالستفيامية، مفكاؼالتشبيو كىيمركبة التكثير، حتملأفكأيِّفتفيد
:(ٔ)كقكلو-تككفبسيطةكتقتضيمميزا منصكبا 

منعـُ  ككائفلنافضبل عميكـكنعمة   قديما ،كالتدركفماَمفَّ
كاليجكزأفتضاؼإلىالمميزكالإلىغيره،ألفالمركبيحكى،كاإلضافةتقتضي

فتفكتالحكاية.،نزعالتنكيف
كأيف بعد بِمْف( كقكلو-)كاألكثرَجرُّه ﴾ككأيِّفمفنبيّ﴿تعالى: .﴾ككأّيفمفقريةٍّ﴿،

فجاءمجركرا كىيزائدةلتأكيدالبياف،كلماكافأصمواالستفياـصاركأنّ يربغوغيركاجب،كا 
رة،ىذاقكؿالخميلكسيبكيوكالكسائي،كليسج هباإلضافة،خبلفا البفرّلفعِمْففيكبِمْفمقدَّ

.(ٕ)كيساف
)ِمْف(أبكحيافإيميلك إاّلأّفيكنس،لىالكثيرمفقكؿالعربفيجّرتمييزكأّيفبػ

يكردتمييزىادكف)ِمْف(.
 (مركبة أنَّيا زعموا" كأّين)" فصل .ٔٗ

"كاختمفكاأيضا فيالكقفعمى)كائف(كىيالمغةالتيتمياألكلى:(ٖ)قال أبو حّيان
يكنسفيالشيرة،فكقفالمبرد،كابفكيسافبالنكف،كجماعة بحذفيا،كمفغريبالمنقكؿأفَّ

)كائْف(اسـفاعلمفكاف،فعمىىذااليكقفإالبالنكف،كتثبت ذىبفيىذهالمغةإلىأفَّ
.خطا ككقفا ..."

 التوضيح والتحميل: 

)كأيِّف(، التيتمياألكلىفيالشيرة كىيالمغة كقعخبلؼفيالكقفعمى)كائف(،
كابفكيساف عفالكسائيالكقفعمىفكقفالمبرد حيثكرد كجماعةبحذفيا، بالّنكف، عمييا

التنكيفالداخلعمىالكممةمعالحركؼ،كاألكثر النكففييانكفإعراب،يعنيأّنيا الياء،ألفَّ

                                                           

: استشهد به على جواز نصب تمييز 1/212قال في الدرر اللوامع, الشنقيطي, تحقيق: أحمد السود, ج (1)
 كائن, واألكثر الجر. وال يعرف قائله.

 111-2/111انظر: المساعد على تسهيل الفوائد, ابن عقيل, تحقيق: دمحم بركات, ج (2)
 .2/393ارتشاف الضرب, أبو حيان, ج (3)



ٚٙ 

يكنسفيىذهالمغةإلىأّف)كائف(اسـفاعلمفكاف،فعمىىذاالكذىبكقفعمىالنكف،
.(ٔ)ككقفا خطا كتثبت،يكقفإالبالنكف

 أبكحيافرأؼيكنسفي)كأّيف(بأنَّيااسـفاعلمفكافمفغريبالمنقكؿ.كعدَّ

 باب المجرور

 فصل )الَلم( .ٕٗ

 :(ٕ)ابن مالكقال 

لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى لبلْنِتَيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَحتَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىكالـ كا 
 

 اء ُيْفَيَمػػػػػػػػػػػػػػػاِفبػػػػػػػػػػػػػػػَداَلكِمػػػػػػػػػػػػػػػْفكَبػػػػػػػػػػػػػػػ 
ِلْممِ  كِشػػػػػػػػػػػػػْبِيِوكفػػػػػػػػػػػػػيْمػػػػػػػػػػػػػؾِكالػػػػػػػػػػػػػبلـُ

 
أََيػػػػػػػػػػػػػػدِعْتَ  قُمِعْا كتََضػػػػػػػػػػػػػػيْةٍّ يِفػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػلٍّ

  
ك:(ٖ)قال أبو حّيان كيكنس، عمرك، أبك سمعكاأ"حكى أّنيـ الحسف، كأبك عبيدة، بك

زيد،كَحَكىالمحيانيعفَبْعِضالعربالعربتفتحيامعالظاىرعمىاإلطبلؽ،فيقكلكف:الماُؿلَ
.و،كىكقميلجدا "يُقكُلكف:الماؿلِ،غيرمعيفأّنيـيكسركنيامعالمضمر

 التوضيح والتحميل:

كمعالفعِلُلَغُةُعْكِلكَبْمَعْنَبر.،َفْتُحالبلـمعالمضمرُلغُةغيِرُخزاعةَ

فيضميرالمتكمـ، إالَّ َلُكفَّ َلُكـ َلؾَلُكَما المشيكُر: ىك الجميكرجاءكما كعمىلغة
:(ٗ)قكؿالشاعرىذافيالمسألةاألكلى،كفيالثانيةكما،كخزاعةيكسركنياكالمْظَيرِ

                                                           

.ٕٙ٘-ٕ٘٘/ٔانظر:اإلقناع،ابفالباذش،تحقيق:عبدالمجيدقطامش،ج(ٔ)
.ٕٓ/ٔااللفية،ابفمالؾ،(ٕ)
 .ٙٓٚٔ/ٗالضرب،أبكحياف،ارتشاؼ(ٖ)
ص(ٗ) دمحمطريفي، تحقيق: ديكانو، تكلب، بف النمر كقائمو الكافر كالتذييلٚٗالبيتمف الديكاف كركاية  ،

تحقي حياف، أبك كالتكميل، ىنداكؼ، حسف د. ىاركف،ٙٔ/ٗق: السبلـ عبد تحقيق: البغدادؼ، كالخزانة، ،
بالياءٖٙٚ/ٗ ألشرييا قكلو،: في كالضمير فيالمخطكط، كرد كما بالباء عمى:بدؿألشربيا يعكد ألشربيا

فيالبيتالسابق،كلعّلالنقطةالثانيةلحرؼالباءقدسقطتسيكا ،اإلبل الكجولكممةإذ،كماكصفيابالكـك
 "ألشربيا"ىنا.



ٚٚ 

َيػػػػػػػػػػػػػػػْكٍـّ كتَػػػػػػػػػػػػػػػْأُمُرنيَربيَعػػػػػػػػػػػػػػػُةُكػػػػػػػػػػػػػػػلَّ
 

 َجاَجادََّياكَأْقَتِنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَيالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَألْشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَ 
معالِفْعل  ففتحكاالبلـَ

(ٔ).

ك عمىسمع الظاىر مع تفتحيا العرب الحسف، كأبك عبيدة كأبك كيكنس عمرك أبك
.(ٕ)اإلطبلؽ،فيقكلكفالماؿَلزيد

سرالبلـإالمعالمضمرغير)الياء(.كأبكحيافمعالمشيكرمفالقكؿبك


 فصل )ِمْن( .ٖٗ

قاؿ :(ٖ)قال أبو حّيان الباء تعالى::(ٗ)"كلمكافقة قكلو ﴿يَ ْنظُُروَن ِمن َطْرٍف َخِفيٍّ﴾نحك
َخِفّي":قاؿيكنس:أؼْ،{٘ٗ}الشكرػ: .ِبَطْرؼٍّ

 التوضيح والتحميل:

خِفيّ﴿تعالى:مفمعانيحرؼالجر)ِمْف(مكافقةالباء.نحكقكلو ،﴾ينظركَفِمْفَطْرؼٍّ
خفيّ:أؼْ َخِفيّ﴿:قاؿيكنس:(٘)قاَؿاألخفش،بَطْرؼٍّ ،تقكؿ:أؼْ،﴾ينظركفِمْفَطْرؼٍّ :بطرؼٍّ

.(ٙ)بالسيف:أؼ،ضربتومفالسيف




                                                           

،شرحالشافية،الرضي،تحقيق:ٖٙٙ-ٕٙٙ/ٕانظر:شفاءالعميل،السميمي،تحقيق:الشريفالبركاتي،ج(ٔ)
.ٖٗٚ/ٗدمحمالحسف،

فخرالديفقباكة،ص(ٕ) د. تحقيق: المرادؼ، الجنىالداني، تحقيق:ٖٛٔانظر: األخفش، معانيالقراف، ،
.ٖٓ/ٔىدػقراعة،

 .ٕٔٚٔ/ٗارتشاؼالضرب،أبكحياف،(ٖ)
قكؿ)ابفمالؾ((ٗ)
(٘) ىدػقراعة، تحقيق: األخفش، القرآف، قاؿٚٛٙ/ٕمعاني كأنو الطْرؼالعيف "جعل عقباآلية: قاؿ ،

ضعيفةكهللاأعمـ.كقاؿيكنس:إّفِمْفطرؼمثلبطرؼكماتقكؿالعربضربتوفيالسيف كنظرىـمفعيفٍّ
"كبالسيف

 .ٖٚٔ/ٖانظر:شرحالتسييل،ابفمالؾ،تحقيق:عبدالرحمفالسيدكالمختكف،ج(ٙ)



ٚٛ 

ٗٗ. )  فصل )ُربَّ

 :(ٔ)ابن مالكقال 

كاْخُصػػػػػْصِبُمػػػػػذكُمْنػػػػػُذَكْقتػػػػػا كِبػػػػػُربَّ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا كالتَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُء   كَرْبُمَنكَّ
كَمػػػػػػػػاَرَكْكاِمػػػػػػػػْفَنْحػػػػػػػػػِكُربَّػػػػػػػػُوَفتَػػػػػػػػػى 

 
كػػػػػػػػػػػَذاَكَيػػػػػػػػػػػاكنحػػػػػػػػػػػكُهأَ  تَػػػػػػػػػػػىَنػػػػػػػػػػػْزر 

  
كالخميل،:(ٕ)قال أبو حيَّان لمتقميل أنَّيا إلى َذَىبالبصريكف البسيط: كفي ،... "ُربَّ

.كسيبكيو،كعيسىبفعمر،كيكنس،كأبيزيد،كأبيعمركبفالعبلء،كاألخفش،كالمازني..."

 توضيح والتحميل: ال

) )ُربَّ كىي،مفحركؼالجر كستبتخفيفيا. الباء، بتشديد أربع لغات: عشر كفييا
حرؼعندالبصرييف،كاسـعندالككفييف...

سيبكيو، كمنيـ األكثر قكؿ كىك دائما ، لمتقميل أنَّيا أحدىا: أقكاؿ: فيمفادىا ) ك)ُربَّ
كالفّراءكىشاـ،كالمخالفليـإاّلصاحبالعيف.كيكنسكغيرىـكجممةمفالككفييف:كالكسائي

كركؼعفالخميل.،ثانييا:لمتكثيردائما ،كعميوصاحب"العيف"كابفدرستكيو،كجماعة

(ٖ)كفاقا لمفارابيأبينصر،ثالثيا:كىك)المختار(عند)السيكطي(
كطائفة)أّنيالمتقميل,

غالبا ،كالتكثيرنادرا .

)عكسو كلمتكثيركثيرا كرابعيا: أؼلمتقميلقميبل ، ابف(، كاختاره فيالتسييل، بو جـز ،
ىشاـفيالمغني.

                                                           

 .ٕٓ/ٔاأللفية،ابفمالؾ،(ٔ)
.ٖٛٚٔ/ٗالضرب،أبكحياف،ارتشاؼ(ٕ)
الفارابي:ىكأبكنصراسحاؽبفأحمدبفشبيببفنصربفشبيببفالحكـالصّفارالبخارؼالفارابي.(ٖ)

ف بالعربية، عالـ سنة تكفيبعد شاعر. المدخلالصغيرفي٘ٓٗقيو، المدخلإلىسيبكيو، مفتصانيفو: ىػ،
،ياقكتالحمكؼ،تحقيق:إحسافالنحك،الرّدعمىحمزةفيحدكثالتصحيف.انظرترجمتوفيمعجـاألدباء

 .ٜٙ-ٙٙ/ٙعباس،



ٜٚ 

بعض عف حّياف أبك نقمو أحدىما. في غمبة غير مف )ليما( مكضكعة  كخامسيا:
المتأخريف.

عمىتكثيركالتقميل، بلىيحرؼإثباتالَيُدّؿ منيما، تكضعلكاحد لـ كسادسيا:
ّنماُيفيـ ذلؾمفخارج.كاختارهأبكحّياف.كا 

سابعيا:أّنيا)لمتكثير(فيمكضع)المباىاة(كاالفتخار،كلمتقميلفيماعداذلؾ،كىكقكؿ
األعمـكابفالسيِّد.

ىي)لمْبيـالعدد(تككفتقميبل كتكثيرا ،قاؿابفالباذشكابفطاىر،فيذهثمانية:كقيل
﴿ُرََبَا يَ َودُّ ْاليذين َكَفُروا :ييل.كمفكركدىالمتكثيرقكلوتعالىأقكاؿ،حكاىاأبكحياففيشرحالتس

.(ٔ)،فإنَّويكُثرمنيـتمّنيذلؾ{ٕالِحْجر:}َلْو َكانُوا ُمْسِلِمنَي﴾

:(ٕ)كمفمكاضعالفخر:قكؿالشاعر

َلَيػػػػػػػػْكُتكليمػػػػػػػػػةٍّدَْقػػػػػػػػػكٍـّفيػػػػػػػػاُرّبَيػػػػػػػػ
 

 بآِنَسػػػػػػػػػػػػػػػةٍّكأّنيػػػػػػػػػػػػػػػاخػػػػػػػػػػػػػػػطُِّتْمثَػػػػػػػػػػػػػػػاؿ 
:(ٖ)متقميلكمفكركدىال 

،كلػػػػػػػػػػػيسلػػػػػػػػػػػوأب  َمْكلػػػػػػػػػػػكدٍّ أالُربَّ
 

 كافَِبػػػػػػػػػػػػػػػػَيْمػػػػػػػػػػػػػػػػَدهأَـَْلػػػػػػػػػػػػػػػػدٍَّلػػػػػػػػػػػػػػػػؼكَكذِ 
  

                                                           

،ابفالناظـ،شرحابفالناظـ،ٖٛٗ,ٖٚٗ/ٕج،السيكطي،تحقيق:أحمدشمسالديف،انظر:ىمعاليكامع(ٔ)
-ٙٚٔ/ٖ،ابفمالؾ،تحقيق:عبدالرحمفالسيدكالمختكف،،شرحالتسييلٜٕ٘-ٕٛ٘تحقيق:دمحمالسكد،ص

ٔٛٗ.
،كخزانةاألدب،ٜٕص،تحقيق:عبدالرحمفالمصطاكؼ،البيتمفالطكيل،كىكالمرغالقيسفيديكانو(ٕ)

الشنقيطي،،كالدررٗٙ/ٔف،البغدادؼ،تحقيق:عبدالسبلـىارك ،...،كببلنسبةفيشرحالتصريحٛٔٔ/ٗ،
دمحمالسكد، تحقيق: المبيب،ٛٔ/ٕاألزىرؼ، ،كمغني المبارؾكالحمد مازف تحقيق: ابفىشاـ، ،ٔ/ٖٔ٘،

 .ٜٜٔ/ٔ،ابفعصفكر،تحقيق:أحمدالجكارؼ،كالمقرب
،كشرحٛٔ/ٕالسكد،دمحم:تحقيق،،األزىرؼحالتصريحالبيتمفالطكيلكىكلرجلمفأزدالسراةفيشر(ٖ)

.كلوأكلعمركٕٙٙ/ٕ،سيبكيو،،كالكتابٕٚ٘ص،ابفبرؼ،تحقيق:د.عبيددركيشكعبلـ،شكاىداإليضاح
(التقميل،كفيقكلؤٖٛ/ٕىاركف،السبلـعبد:تحقيق،،البغدادؼالجنبيفيخزانةاألدب :.حيثأفادت)ُربَّ

َفالبلـلمضركرةالشعرية،فالتقىساكناف،فحرِّؾالثانيبالفتح،كاألصل)لـيِمْده(،ه()لـَيْمدَ  ألنوأخف.،فسكَّ



ٛٓ 

 باب اإلضافة

 فصل )معمول المضاف إليو تمامو )ذو( وفروعو( .٘ٗ

 :(ٔ)ابن مالكقال 

َغْيػػػػرا إْفَعػػػػػِدْمَتَمػػػػػا ِبَنػػػػػاء  ـْ كاْضػػػػُم
 

 َلػػػػػػػػػػُوُأِضػػػػػػػػػػيَفَناكيػػػػػػػػػػا َمػػػػػػػػػػاُعػػػػػػػػػػِدَما 
ْسػػػػػػػػػػػػُبأّكؿَُقْبػػػػػػػػػػػػُلَكَغْيػػػػػػػػػػػػُرَبْعػػػػػػػػػػػػُدحَ 

 
اُتأْيضػػػػػػػػػػػػػػا َكَعػػػػػػػػػػػػػػلَُيػػػػػػػػػػػػػػكالجِكُدكفَ 

ػػػػػػػػػػػػػرَ  اكأْعَرُبػػػػػػػػػػػػػكاَنْصػػػػػػػػػػػػػبا إذامػػػػػػػػػػػػػاُنكِّ


ِهَقػػػػػػػػْدُذِكػػػػػػػػَراَقػػػػػػػػْببل كَمػػػػػػػػاِمػػػػػػػػْفَبْعػػػػػػػػدِ 
  

"ذىبيكنسإلىأّنؾإذاَحَذفَتالمعرفةجازفيالمضاؼاإلعراب:(ٕ)قال أبو حيَّان
ا،بالنصبمفغيرتنكيف ُقدَّ عمىفتقكؿ:َقَعَدَزْيد  ماَيُدؿُّ َـّ مثبل ،إذاكافَث اـعمركٍّ ـ،تريد:قدَّ

.المحذكؼفكأنَّونطقبالمحذكؼ"

 التوضيح والتحميل: 

ِمْفاألسماءمايقطععفاإلضافةلفظا ،كُيْنكػمعنى،فيبنىعمىالضـ،كذلؾ)غير، 
،الغيرُ،كقبُل،كبعُد( {ٗ:}الركـ ﴾ْمُر ِمن قَ ْبُل َوِمْن بَ ْعدُ لِلِِّ ْاْلَ ﴿ كقكلوتعالى:،كتقكؿ:عندؼرجل 

فتبنيياعمىالضـ،لماقطعتياعفاإلضافة،كنكيتمعنىالمضاؼإليودكفلفظو.

:(ٖ)كلكصرحتلماتضاؼإليوأعربت،ككذالكنكيتلفعالمضاؼإليو،كقكؿالشاعر

َقَرابػػػػةٍّ َمػػػػْكَلى  كِمػػػػْفَقْبػػػػِلَنػػػػاَدػكػػػػلُّ
 

عَمْيػػػػػػوِ  العكاطػػػػػػففمػػػػػػاَعَطَفػػػػػػتمػػػػػػْكلى 
)مفقبِلذلؾ(.:ركؼبالخفض،كالمقصكد الَعَكاِطفُ

                                                           

.ٕٕ/ٔاأللفية،ابفمالؾ،(ٔ)
 .ٙٔٛٔ/ٗالضرب،أبكحياف،ارتشاؼ(ٕ)
الحميد،ببلنسبةفيأكضحالمسالؾمفالطكيل،البيت(ٖ) تحقيق:محيالديفعبد ابفىشاـ، ،ٖ/ٔ٘ٗ،

السكد،كالدرر دمحم تحقيق: الشنقيطي: األشمكنيٛٛٗ/ٔ، كشرح األشمكني،، التصريحٕٕٖ/ٕ، كشرح ،،
 .ٖٗٗ/ٖ،العيني،تحقيق:عميفاخركالسكداني،،كالمقاصدالنحكيةٓ٘/ٕاألزىرؼ،تحقيق:دمحمالسكد،



ٛٔ 

 كقدالينكػب)قبل،بعد(اإلضافة،فيعربافمنكريف،كعميوفراءةبعضيـقكلوتعالى:

.{ٗ:الركـ}(ٔ)﴾َبْعدٍَّكِمفَقْبلٍِّمفاأْلَْمرُلِلَِّ﴿

كر)حسب،كأّكؿ،كدكف(كأسماءالجياتنحك:)يميف،كمثل)قبل،بعد(فيجميعماذ
مصّرحا  كنحكىا، األسماء ىذه مف كاف فما كعُل(. كفكؽ، كتحت، كأماـ، ككراء، كشماؿ،
بإضافتو،أكمنكّيا معولفعالمضاؼإليو،أكغيرمنكّؼاإلضافةفيكمعرب.كماكافمقطكعا 

معن .(ٕ)ىفيكمبنيعمىالضـعفاإلضافةلفظا ،كالمضاؼإليومنكؼّّ

 فصل )في إضافة أسماء الزمان إلى الجمل( .ٙٗ

 : (ٖ)ابن مالكقال 

ِشػػػْبِوِفْعػػػلٍّ َنَصػػػباَمػػػَفْصػػػَلُمَضػػػاؼٍّ
 َنَصْب

 ُيَعػػػػػػْبـَْلػػػػػػكَْزِجػػػػػػَمْفُعػػػػػػكال َأْكَظْرفػػػػػػا أَ 
كاضػػػػػػػػػػػػِطرارا ُكِجػػػػػػػػػػػػَدا  َفْصػػػػػػػػػػػػُليمػػػػػػػػػػػػيفٍّ

 
أْكِنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَدا  َأْكِبَنْعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍّ ِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَأْجَنِبيٍّّ

  
،"كالمضاؼإليويتنزؿمفالمضاؼمنزلةالتنكيف،كىكمفتمامو:(ٗ)ال أبو حّيانق

عمىسبيلالضركرة إاّلماكقعفيوالفصلبيف،فالقياسيقتضيأفاليجكزالفصُلبينيماإالَّ
في الكبلـ يكنسفي كأجاَزُه الشعر، في إاّل ُيْسَمْع لـ سيبكيو: قاؿ المضاؼكالمضاؼإليو،

.كؼغيرالمستقبمية"الظر




                                                           

(أبكالسماؿكالجحدرؼكعكف.كقرئتبا(ٔ) ،بعدٍّ لكسردكفتنكيف)قبِل،بعِد(.كقرئت)مفقرأىابالتنكيف)قبلٍّ
شرحابفعقيل انظر: كمفبعُد(. قبلٍّ الحميد، تحقيق:دمحمعبد ابفعقيل، كأكضحالمسالؾٕٚ/ٕ، ، ابف،

،كىمعٓ٘/ٕالسكد،دمحم:تحقيق،،األزىرؼ،كشرحالتصريحٙ٘ٔ/ٖالحميد،عبدالديفمحي:تحقيق،ىشاـ
،ابفىشاـ،تحقيق:مازفالمبارؾكحمد،كمغنيالمبيبٕٓٔ/ٔالديف،شمسحمدأ:تحقيق،،السيكطياليكامع

،ٔ/ٖٔٙ.
  .ٕٙٛ,ٕ٘ٛصابفالناظـ،شرحابفالناظـ،انظر:(ٕ)

.ٕٕ/ٔاأللفية،ابفمالؾ،(ٖ)
 .ٕٗٛٔ/ٗالضرب،أبكحياف،ارتشاؼ(ٗ)



ٕٛ 

 التوضيح والتحميل:

 مذىبكثيرمفالنحكييفأنَّواليجكزالفصلبيفالمضاؼكالمضاؼإليوبشيءإالَّ
عةالفصلبينيمافيثبلثصكر:وفيالشعر.كذىبابفمالؾإلىانّ يجكزفيالسَّ

مفىكلاأل مف بالمصدر تعّمق بما الفاعل المضاؼإلى المصدر فصل أك: بو، عكؿ
تعالى قكلو عامر ابف كقراءة ﴿وََكَذِلَك زُيَِّن ِلَكِثرٍي ِمن اْلُمْشرِِكنَي قَ ْتَل َأْواَلِدِىْم ُشرََكاُؤُىْم﴾:ظرؼ،

.{ٖٚٔاألنعاـ:}

األ مفعكلو المضاؼإلى الفاعل اسـ فصل الثانية: كقكؿالصكرة الثاني، بمفعكلو كؿ
:(ٔ)الشاعر

ػػػػػَؾبػػػػػػالِغَنىمػػػػػازاؿُيػػػػػكِقُفَمػػػػػػْفَيؤُ مُّ
 

 كِسػػػػػػػػػكاَؾَمػػػػػػػػػانُعفْضػػػػػػػػػَموالُمحتػػػػػػػػػاج 
 

مف الكسائي حكاه ما نحك بالقسـ، أضيفإليو المضاؼعمَّا فصل الثالثة: الصكرة
(.كقدأشارابفمالؾبجكازالفص كهللاَزْيدٍّ فيىذهالصكرالثبلثة.كالفصللقكليـ:)ىذاغبلـُ

البابمخصكصبالضركر ذكرفيىذا قكؿبغيرما مثاؿالفصلباألجنبيمفالمضاؼ ة.
:(ٕ)الشاعر

يكمػػػػػػػػا َكَمػػػػػػػػاُخػػػػػػػػّطالكتػػػػػػػػاُببكػػػػػػػػفِّ
 ْ

 

 ُيقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارُبأْكُيزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلَُييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدؼّّ 
 
 

:(ٖ)كمثاؿالفصلبالنعتقكؿمعاكية

                                                           

،ٛ٘/ٕ،كشرحالتصريحٕٖٚ/ٕحاألشمكني،كشرٕٛٔ/ٖببلنسبةفيأكضحالمسالؾمفالكامل،البيت(ٔ)
.ٜٙٗ/ٖكالمقاصدالنحكية

الكافر،البيت(ٕ) صمف ديكانو في النميرؼ حية كاإلنصاؼٖٙٔالبي األدبٕٖٗ/ٕ، كخزانة ،ٗ/ٕٜٔ،
.ٕ٘/ٕ،كىمعاليكامعٜ٘/ٕ،كشرحالتصريحٔٙٔ/ٕكالدرر

لكتابة.المفردات:يقارب:يجعلبعضالكتابةقريبةمفبعض.يزايل:يباعدا
البيت(ٖ) الطكيل، الدررمف في سفياف أبي بف التصريحٕٙٔ/ٕلمعاكية شرح كالمقاصدٜ٘/ٕ، ،

.ٕ٘/ٕ،كىمعاليكامعٗٛ/ٕ،كشرحابفعقيلٕٛ٘/ٔ،كببلنسبةفيشرحاالشمكنيٛٚٗ/ٖالنحكية
رضيهللاعنو،المفردات:المرادؼ:عبدالرحمفبفعمركالمشيكربابفممحـ،كىكقاتلعميبفأبيطالب

االباطح:جمعبطحاء،كالمرادبيامكة.



ٖٛ 

الُمػػػػػػرادّؼسػػػػػػْيَفوُ نجػػػػػػكُتكقػػػػػػدسػػػػػػلَّ
 

طالػػػبِشػػػيِخاألبػػػاطحأبػػػيِمػػػْفابػػػفِ 
طالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبِ

 
،فكصفالمضاؼقبلذكرالمضاؼإليو.طالبشيخاألباطحفأراد:مفاب

:(ٔ)كمثاؿالفصلبالنداءقكؿالراجز

ِبػػػػػػػػػػػػػػػػْرَذكَفأبػػػػػػػػػػػػػػػػاِعَصػػػػػػػػػػػػػػػػاـِ كػػػػػػػػػػػػػػػػأفَّ
 

بالمِّجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـِ  ُدؽَّ حمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار   َزْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍّ
.(ٕ)أراد:كأّفبرذكفزيدياأباعصاـحمار 

 باب التابع

 فصل )النعت( .ٚٗ

 : (ٖ)ابن مالكقال 

َأكْيرِكِذْكالتَّػػػػػػػػكىػػػػػػػػكَلػػػػػػػػَدػالتَّْكحيػػػػػػػػدِ
 

ِسػػػػػػػَكاُىَماَكالفعػػػػػػػلفػػػػػػػأْقُفَمػػػػػػػاَقَفػػػػػػػْكا 
  

مف:(ٗ)قال أبو حّيان أْكبشيءٍّ ضارُبوَزْيد  "ماالتبسبالمكصكؼنحك:َمَرْرُتبرجلٍّ
،فماكافمنكنا فبلخبلؼفيجريانوعمىاألكؿ،كما أباهَزْيد  ضاربٍّ سببونحك:َمَرْرُتبرجلٍّ

ليسبمنكف،فسيبكيويجعموكالمنكفج فيمـز فيماكقععبلجا  اريا عمىاألكؿ،ككافقوالفراءإالَّ
مبلزمورجل... نصُبُونحك:َمَرْرُتِبَرُجلٍّ

كيكنساليجرؼشيئا ،بلينصُبماكافكاقعا عبلجا ،أكغيرعبلج،كيرفعمالـيقع
.عبلجا أكغيرعبلج"

 التوضيح والتحميل: 

                                                           

،الشنقيطي،،كالدررٗٓٗ/ٕ،ابفجني،تحقيق:دمحمالنجار،ببلنسبةفيالخصائص،الرجزالبيتمف(ٔ)
 ،كشرحاالشمكنيٖٙٔ/ٕتحقيق:دمحمالسكد، األشمكني، النحكيةٜٕٖ/ٕ، كالمقاصد تحقيق:عمي، العيني، ،

 .ٖ٘/ٕ،السيكطي،تحقيق:أحمدشمسالديف،،ىمعاليكامعٓٛٗ/ٖني،فاخركالسكدا
 .ٖٜٕ-ٜٕٓ،ابفالناظـ،تحقيق:دمحمالسكد،صانظر:شرحابفالناظـ(ٕ)
.٘ٗ/ٔاأللفية،ابفمالؾ،(ٖ)
 .ٜٔٔٔ-ٜٓٔٔ/ٗالضرب،أبكحياف،ارتشاؼ(ٗ)



ٛٗ 

.كالفرَّاءيكافق(ٔ)يجريانوعمىالمكصكؼعندسيبكيوالكصفإْفكافمنكنا فبلخبلؼف
مبلزمورجل فيماكافعبلجا كاقعا نحك:مررتبرجلٍّ النصب،سيبكيوإالَّ ،كعيسى(ٕ)فيمـز

فيوالنصب الرفعفيالعبلجمطمقا ،كغيرالعبلجإْفكافكاقعا التـز أكغيركاقعأجراه،يمتـز
،كالعبلجماكافمف(ٖ)بلينصبماكافكاقعا عبلجا كغيره،رؼعمىالمكصكؼ،كيكنساليج

أضيفإليو ما فعل بو يفعمو،المرفكع فعل لو يكف لـ ما العبلج ،كغير مررتبرجلٍّ نحك:
مخالطوداء،فميسلمداءفعليفعمو،كالكاقعماكافحاال ،كغيرالكاقعماكافمستقببل ،كمف

.(ٗ)عمىاالبتداءنصبفعمىالحاؿ،كمفرفعف

أبكحيافسيبكيوكيقكؿأّفمذىبوىكالصحيح.كيكافق

 فصل )ُيْفَرق نعت غير واحد إذا اختمف( .ٛٗ

 :(٘)ابن مالكقال 

ْفنُ ْتَمػػػػػػػػػػػػػػػْتكقػػػػػػػػػػػػػػػدتَرَثُػػػػػػػػػػػػػػػكَكت ُعػػػػػػػػػػػػػػػكا 
 

ُأْتِبَعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْترَِقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتَفْمُ   ا ِلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِذْكِرِىفَّ
كاقَطػػػػػػػػػػػػعأْكاْتِبػػػػػػػػػػػػْعإْفيُكػػػػػػػػػػػػْفُمعيَّنػػػػػػػػػػػػا  

 
ْعُمْعِمنػػػػػػػػػػػػاَطػػػػػػػػػػػػااقْيََضػػػػػػػػػػػػعِْبػػػػػػػػػػػػُدكِنَياأْكبَ 

ُمْضػػػػػِمَراإْفَقَطْعػػػػػتَكارَفػػػػػْعأْكاْنِصػػػػػْب 
ُمْضِمرا 

مبتػػػػػػػػػػػػػػػػدأأْكناصػػػػػػػػػػػػػػػػبا َلػػػػػػػػػػػػػػػػْفَيْظَيػػػػػػػػػػػػػػػػرا 
  

آخر:(ٙ)قاَل أبو حيَّان ْمُوَنْعت  يتقدَّ ـْ ْفكاَفالنعُتلنكرةٍّ،فإْفَل ،"كا  فبليُجكُزالقطُعإالَّ
الشعر باب ع،في ِبَرُجلٍّ َمَرْرُت فقاؿنحك: آخر َمُو تقدَّ ْف كا  بالنصب، عاقبل  أْك بالرفع، اِقل 

ٍـّجازالقْطُع،كخالفوالخميل،فيالمدح،كالذـ،كيكنسفي ٍـّ،أكذ ،أكترّح سيبكيو:إْفكاَفلمدحٍّ
.الثبلثة..."

 التوضيح والتحميل:

                                                           

 .ٕٕٗ-ٕٔٗ/ٔ،سيبكيو،نظر:الكتابا(ٔ)
.ٚٔٔ/ٕع،السيكطي،تحقيق:أحمدشمسالديف،اليكامىمعانظر:(ٕ)
.ٖٕٗ/ٔ،سيبكيو،الكتابانظر:(ٖ)
 .ٖٖٗٚ/ٚ،كالمختكف،السيدالرحمفعبد:تحقيق،مالؾانظر:شرحالتسييل،ابف(ٗ)
.٘ٗ/ٔاأللفية،ابفمالؾ،(٘)
 .ٕٜٚٔ-ٕٜٙٔ/ٗالضرب،أبكحياف،ارتشاؼ(ٙ)



ٛ٘ 

)ُأتْ جميعيا بذكر إالَّ ُيْعرُؼ ال كاف منعكتا  كتبعت النعكت تعّددت كاقطعإذا ِبَعْت(،
ْتِبعالجميع،أكاقطعالبعضكأتِبعالبعض)إْفَيُكْف(المنعكتُمَعّينا بدكنيا.أالجميع،أْك

ذاكافالمنعكتنكرةتعيََّففياألكؿمفنعكتواالتباع،كجازفيالباقيالقطع. كا 

زالقطعإاّلفيكالنعتإْفكافنكرةُيْشَترطتأّخرهعفآخر،فإْفلـيتقدـآخر،لـيج
ْفتقّدـآخرفسيبكيويقكؿ :الشعر،كىذاىكالمشيكر،كعفسيبكيوجكازالقطع.كا  إْفكافلمدحٍّ

ٍـّأكترحـأْكلغيرذلؾجازالقطع،كخالفوالخميلفيالمدحكالذـ،كيكنسفيالثبلثة. أكذ

الحميُد"بالرفعبإضمارالذـّ،نحكقكلؾ:"الحمُدِكمثاؿالقطعلمنعتلمجردالمدحأك
.(ٔ)بالنصببإضمارأذُـّ{ٗسكرةالَمَسد:}﴿َواْمَرأَتُُو ََحياَلَة اْْلََطِب﴾ىك،كنحكقكلوتعالى:

 باب عطف النََّسق

 فصل )لكن( .ٜٗ

 :(ٕ)ابن مالكقال 

كأتَبَعػػػػػػػػػػْتَلْفَظػػػػػػػػػػا َفَحْسػػػػػػػػػػُبَبػػػػػػػػػػْلكال
 

َلِكػػػػػػػْفَطػػػػػػػبَل  َيْبػػػػػػػُدامػػػػػػػرؤ  ـْ  َلِكػػػػػػػْفَكَمػػػػػػػ
ِؿَلِكػػػػػػػػػػػػػػػػْفنفيػػػػػػػػػػػػػػػػا َأْكَنْيَيػػػػػػػػػػػػػػػػا كالكَأكْ 

 
َأْكأْمػػػػػػػػػػػػػَرا َأْكإْثَباتػػػػػػػػػػػػػا تَػػػػػػػػػػػػػبَل  ِنػػػػػػػػػػػػػَداء 

  
،:(ٖ)قال أبو حّيان ليستبَحْرِؼَعْطفٍّ )َلِكْف(ففيياخمسةمذاىب:أحدىا:أنَّيا "أمَّا

كلكْفَسِعيد ،كىكمذىُبيكنس،بلىيحرؼاستدراؾكالعطفبالكاك َسْعد  ـَ ،كالكتقكؿ:ماَقا
.َتُزرزيدا كلكْفعمرا "

 التوضيح والتحميل: 

                                                           

،ابفعقيل،تحقيق:دمحمبركات،،المساعدعمىتسييلالفكائدٓٓٗ/ٕ،األشمكني،نظر:شرحاألشمكنيا(ٔ)
 .ٖٗ٘،ابفالناظـ،تحقيق:دمحمالسكد،ص،شرحابفالناظـٙٔٗ/ٕ
.ٚٗ/ٔاأللفية،ابفمالؾ،(ٕ)
 .ٜ٘ٚٔ/ٗالضرب،أبكحياف،ارتشاؼ(ٖ)



ٛٙ 

دكف اإلعراب في تشرؾ أؼ فحسب، لفظا  تعطف التي العطف حركؼ ِمْف )َلِكْف(
بعدنييكقكلؾ:الالمعنى. َأْك ، َلِكْفعمرك  زيد  ـَ َقا َما مثبت،بعدنفي،كقكلؾ: كُيْعَطفبيا

َتْضِربَزْيدا َلِكْفعمرا .

فبأّف)َلِكْف(حرؼعطفاختمفكاعمىثبلثةأقكاؿ:كالقائمك

تدخلعميياالكاك؛كىكمذىبالفارسيككثيرمفاألكؿ ـْ :أنَّياالتككفعاطفةإاّلإذال
النحكّييف.

بالكاكالزائدةقبميالزكما ،كصحَّحوابفعصفكر. الثاني:أنَّياعاطفةكالُتْستعملإالَّ

 عاطفة أنَّيا يمّثلالثالث: ـْ كل كيساف. ابف مذىب كىك ميا؛ تتقدَّ لـ َأْك الكاك تقّدمتيا
سيبكيوالعطفبياإاّلبعدالكاك،فقاؿ:مامررُتبصالح،كلِكْفطالح،كُيسمىالمعطكؼبياكبػ

)َبْل(بدال .

)َلِكْف(حرؼاستدراؾكليستبعاطفة،كالكاكقبمياعاطفةِلَمابعدى اكَذَىَبيكنسإلىأفَّ
.(ٔ)عمىماقبمياعطفمفردعمىمفرد

 فصل )إمَّا( .ٓ٘

 :(ٕ)ابن مالكقال 

ػػػػػاالثَّ ةَيػػػػػانِكِمْثػػػػػُلَأْكفػػػػػيالَقْصػػػػػِدإمَّ
 

ػػػػػػػػاالناِئَيػػػػػػػػوْ  مَّ ػػػػػػػػاِذؼكا   فػػػػػػػػينحػػػػػػػػِكإمَّ
مذىب:(ٔ)قاَل أبو حيَّان  "كأمَّا)إمَّا(كىيالتيَتْدُخُلعميياالكاك،فذكرابفمالؾ:أفَّ

العطفبالكاكالبػ)إمَّا(إذايكنس،كا بفكيساف،كأبيعمي:عمىأنَّياليستبحرؼعطف،كأفَّ
"... مَّاعمرك  ،كا  إمَّاَزْيد  ـَ .قمت:قا

                                                           

ابفعصفكر،تحقيق:فكاز،،شرحالجملٜٓٔ/ٛ،ابفيعيش،تحقيق:إميليعقكب،نظر:شرحالمفصلا(ٔ)
،ابفىشاـ،تحقيق:،أكضحالمسالؾٗٚٔالفكائد،ابفمالؾ،تحقيق:دمحمبركات،ص،تسييلٕٔٗ/ٔالشعار،

 الحميد، عبد الديف ٘٘/ٖمحي ، التصريحشرح السكد، دمحم تحقيق: األزىرؼ، ،ٕ/ٖٔ٘ ، ،شمكنياألشرح
.ٕٚٙ,ٕٕٙ/ٔ،سيبكيو،،الكتابٜٔ/ٖاألشمكني،

.ٛٗ/ٔاأللفية،ابفمالؾ،(ٕ)



ٛٚ 

 التوضيح والتحميل: 

"إمَّا"المسبكقةبمثمياعاطفة،كمذىبابفكيساف،كأبي )إمَّا(مذىببعضالنحكييفأفَّ
العطفإنَّم اىكبالكاكالتيقبميا.كىيجائيةلمعنىمفالمعانيالمستفادةمفعميالقاليأفَّ

كىكاختيارابفمالؾ.كالصحيحأنَّياليستبحرؼعطف،كالعاطفىكالكاكالمبلزمة،)َأْك(
ليا.

حركؼالعطفاليدخلبعضياعمى قاؿابفالّسراج:ليست"إمَّا"بحرؼعطف؛ألفَّ
نحك،فيكبلميـ،فقدخرجأحدىامفأْفيككفحرؼعطفبعض،فإْفكجدتشيئا مفذلؾ

زيدكالعمرك ـَ كنحفنجد"إمَّا"،"فبل"فيىذهالمسألةليستعاطفة،إنَّماىينافية،قكلؾ:ماَقا
إنَّياُيْبَتدأ ـّ بيانحك:قكلو،ىذهاليفارقياحرؼالعطففقدخالفتماعميوحركؼالعطف،ث

{ٙٛ:الكيف}تُ َعذَِّب َوِإميا َأْن تَ تيِخَذ ِفيِهْم ُحْسَنا ﴾ ﴿ِإميا َأنْ تعالى: فيكبل، "أْف" مكضع كذلؾأّف
مَّااتخاذالحسف .(ٕ)المكضعيفرفعباالبتداءكالتقدير:إمَّاالعذابشأنؾ،كا 


 فصل ) )لوال(, )ىَل(, )كيف( ( .ٔ٘

نَّياَحْرُؼنسق،كزعـأنَّوالُيْنَسُقبيا"كأمَّا)َكْيَف(فذىبىشاـإلىأ:(ٖ)قاَل أبو حيَّان
ْف،إاّلَبْعَدنفيٍّ كا  فكيفبعمرك،كقاؿيكنس:اْمُرْرعمىأيِّيـأفضلإْفزيدٍّ كأجاز:َمَرْرُتبزيدٍّ
،يعني )ما:َعْمركٍّ يشبوقكؿالنحكييف: قاؿسيبكيو:كىذا ، بعمركٍّ َمَرْرَت ْف كا  ، بَزْيدٍّ َمَرْرَت إْف

فكيفأخيو(َمَرْرُتبزَ الجّرخطأ ،كنسب،ْيدٍّ قاؿ:كىذاردؼءالتتكمـبوالعرب،كزعـيكنسأفَّ
.عصفكرالعطفبكيفلمككفييف..."بفا

 التوضيح والتحميل: 

                                                                                                                                                                      

 .ٜٙٚٔ/ٗارتشاؼالضرب،أبكحياف،(ٔ)
،األصكؿفيالنحك،ابفٕٕٖ/ٔ،األشباهكالنظائر،السيكطي،ٖٓٔ/ٛانظر:شرحالمفصل،ابفيعيش،(ٕ)

.ٕٛ-ٕٚ/ٔالسراج،تحقيق:عبدالحسيفالفتمي،
 .ٜٓٛٔ-ٜٜٚٔ/ٗارتشاؼالضرب،أبكحياف،(ٖ)



ٛٛ 

أْثَبَتِىَشاـالعطف)بكيفبعدنفي(نحك:ماَمَرْرُتبزيدفَكْيَفَعْمرككقاَؿسيبكيوكىك
)أْيف(كنحكىاُيْبَتَدأبيّفكالردؼءالتتكمـبوالعرب،كز بعد)كيف(خطأألفَّ الجرَّ عـيكنسأفَّ

:ُيريد:أّنيّفاليجريفمجرػحركؼالعطفالتيالسيرافيُيْضَمربعدىفشيء.قاؿأبكسعيد
يعملفيمابعدىّفعاملاالسـالذؼقبميّف،كىذااليجكزفيحركؼاالستفياـألّنيّفاليعمل

فيمابعدىف.التقكؿ:رأيُتزيدا فأيفعمرأكفيلبشرا .فإذاقمت:كيفرجلراغبماقبميفّ
مبتدأ،كراغبنعتو،ككيفخبره. فيالصدقة؟فرجل 

(ٔ)كنسبابفعصفكرالعطفبكيفلمككفييف،كقاؿابفبابشاذ يقلبومنيـإالَّ ـْ :كل
كدخكؿحرؼالعطفعمىىذه حّياف: كقاؿأبك كحده. ليستىشاـ األحرؼدليلعمىأّنيا

.(ٕ)حركؼعطف

 باب ِذْكر الحروف المتفق عمييا وبعض أحكام ِمْن المْخَتمف فيو

 فصل )يجوز عطف اِلسماء بعضيا عمى بعض( .ٕ٘

 :(ٖ)ابن مالكقال 

عمػػػػػى َلػػػػػَدػَعْطػػػػػفٍّ َكَعػػػػػْكُدَخػػػػػاِفضٍّ
 

الزمػػػػػػا َقػػػػػػْدُجِعػػػػػػبَل   َضػػػػػػِميرَخْفػػػػػػضٍّ
َقػػػػػػػْدأتَػػػػػػػىَكَلػػػػػػػْيَسِعْنػػػػػػػِدؼالزمػػػػػػػا إْذ 

 
ػػػػػحيِحُمْثَبتَػػػػػا  ـِكالنَّْثػػػػػِرالصَّ فػػػػػيالػػػػػَنْظ

  
ذاعطفتعمىالضميرالمجركربغيرَلْكاَلفيمفقاؿىكضمير:(ٔ)قال أبو حيَّان "كا 

الجار بإعادة إالَّ المْنع عمى البصرييف جميكر األكؿ: فمذاىب: حقيقة بَؾ،جرٍّ َمَرْرُت نحك:
. كِبَزْيدٍّ

                                                           

ـ(،ىكأبكالحسفطاىربفأحمدبفبابشاذبفداككدبفسميمافٚٚٓٔىػ/ٜٙٗالنحكؼ)ت.ابفباَبشاذ(ٔ)
بفإبراىيـالنحكؼالجكىرؼالمصرؼ،نحكؼمصرؼ.انظر:كفياتاألعياف،ابفخمكاف،تحقيق:إحسافعباس،

ٕ/٘ٔ٘-٘ٔٚ.
،شرحكتابسيبكيو،ٜٕٔ/ٖانظر:ىمعاليكامعفيشرحالجكامع،السيكطي،تحقيق:أحمدشمسالديف،(ٕ)

.ٕٖٚ/ٕالسيرافي،تحقيق:أحمدميدليكعمي،
.ٛٗ/ٔاأللفية،ابفمالؾ،(ٖ)



ٜٛ 

،خفشفيالكبلـ،كالُيْشترطإعادةالخفض،كىكمذىبالككفييف،كيكنس،كاألالثاني:جكازذلؾ
.كىكاختياراألستاذأبيعمي..."

التوضيح والتحميل: 

جميعحركؼالعطفإذاعَطْفَتبيااالسـالّظاىرعمىالمضمرالمجركراحتيجإلى
مذىبالبصرييف.إعادةحرؼالجرمعالظاىر،كقكلؾ:)َمَرْرُتبؾكبزيد(،كىذا

كذىبالككفّيكفكابفمالؾكيكنسإلىجكازالعطفعمىالضميرالمجركربدكفإعادة
.(ٕ)الجار

الضمير المعطكؼعمى مع الخافض، إعادة لزكـ عمىعدـ الدليل مالؾ ابف كجعل
حمزة: كقراءة كنثرا ، نظما  السماع في كركده ُلوَن ِبِو َوْاَْلْرَحاَم﴾﴿َوات يُقوْا هللَا اليذي َتَساءَ المجركر

.(ٖ)بخفضاألْرَحاـ،كىيقراءةابفعباسكالحسفكمجاىدكقتادةكالنخعيكغيرىـ،{ٔلنساء:ا}

أبكحيافجكازالعطفعمىالمضمرمطمقا ،لتصرؼالعربفيالعطفعميوكيختار
)أك(،كتارة  بػ )ِبَبل(،كتارة  ببلكاك،كتارة  )بالكاك(كتارة  ُيَعادفتارة  كافاألكثرأْف ْف (،كا  ـْ )َأ بػ

الجاّر.





                                                                                                                                                                      

 .ٖٕٔٓ/ٗالضرب،أبكحياف،ارتشاؼ(ٔ)
الممحةفيشرحالممحة(ٕ) انظر: الصاعدؼ، إبراىيـ تحقيق: ابفالصائغ، ابف،شرحابفالناظـٕٓٚ/ٕ، ،

 .ٖٙٛالناظـ،تحقيق:دمحمالسكد،ص
"بالنصب،كالقراءةالمستشَيدبياقرأىاأيضاحمزةكالمطكعيكاألعمش.انظر:(ٖ) ـَ الرسـالمصحفي"كاألرحا

،أبكحيافاألندلسي،تحقيق:صدقي،كالبحرالمحيط٘ٛٔ،أحمدالبنا،تحقيق:شعبافإسماعيل،صاإلتحاؼ
 المسالؾٚ٘ٔ/ٖجميل، أكضح شكاىد مف كالقراءة ت، ىشاـ، ابف ، الحميد، عبد الديف محي ،ٕٜٖ/ٖحقيق:

،ابفعقيل،تحقيق:محيالديفعبد،كشرحابفعقيلٔ٘ٔ/ٕ،األزىرؼ،تحقيق:دمحمالسكد،كشرحالتصريح
،ٖ٘/ٛ،ابفيعيش،،كشرحالمفصلٕ٘ٛ/ٔ،ابفجني،تحقيق:دمحمالنجار،،كالخصائصٕٓٗ/ٕالحميد،

.ٖٙٗ/ٕ،المرداكؼ،كاإلنصاؼ



ٜٓ 

 الرابع المبحث
 مسائل في الصرف

 باب محالِّ حروف الزيادة

 (إن تضمنت كممة متباينين أصمين أو متماثمين)فصل  .ٖ٘

 :(ٔ)قال ابن مالك

َكالَّػػػػػػػِذؼَفَأْصػػػػػػػل َيْمػػػػػػػَزـِإفَْكاْلَحػػػػػػػْرؼُ
 

 ِذؼاْحتُػػػػػػػػتَػػػػػػػػاِمْثػػػػػػػػلَالزَّاِئػػػػػػػػدَُيْمػػػػػػػػَزـُالَ 
فْ  َأْصػػػػػػػػػػلِِضػػػػػػػػػػْعفَالزَّاِئػػػػػػػػػػدَُيػػػػػػػػػػؾَُكاِ 

 
ِلؤَلْصػػػػلَِمػػػػااْلػػػػَكْزفِِفػػػػيَلػػػػوَُفاْجَعػػػػلْ 

 
الزائد:(ٕ)انقال أبو حيّ  ىك األكؿ المضاعفأف مف الحرفيف في ،"كمذىبالخميل

.صححوابفعصفكر،كمذىبيكنس،أفالثانيىكالزائد..."ك

 :التوضيح والتحميل

فضعَّالزائدمفالمُفَّإ:فمنيـمفقاؿ،فلحرؼالزائدمفالمضعَّاختمفالعمماءفيا
"كالصحيحعندؼماذىبإليوالخميلمف،ىكالحرؼاألكؿ،كمنيـالخميلككافقوابفعصفكر

،ح"مِيْمَقالكا:"ُص،ا"حَمَحْمَركا"َصيـلماصغَّبدليميف:أحدىما:أنَّ،أفالزائدمنيماىكاألكؿ
ا لكجبحذؼالثانية،،لحاءاألكلى،كلككانتاألكلىىياألصميةكالثانيةىيالزائدةفحذفكا

نحك،اليككفإالزائدا ذلؾالفاصلأبدا كاآلخرأفالعيفإذاتضعفت،كفصلبينيماحرؼ،فإفَّ
.(ٖ)"َعَثكثل"

قاؿ مف العمماء إكمف المُفَّ: مف الثاني يكنضعَّالحرؼ كمنيـ الزائد، ىك بفف س
الفارسيأفَّ،حبيب كاستدؿ"كزعـ الثانيمفالمثميف، يكنسمفزيادة ذىبإليو الصحيحما

فيكبلميـ" كأشباىيما ك"اقعنسس" "اْسَحْنَكَؾ" :كبلىما(٘)،كقاؿسيبكيو(ٗ)عمىذلؾبكجكد

                                                           

.ٗٚ/ٔجابفمالؾ،،يةاأللف(ٔ)
 .ٕٕٚ/ٔأبكحياف،ج،ارتشاؼالضرب(ٕ)
 .ٖٚٓ-ٖٙٓ/ٔابفعصفكر،تحقيق:د.فخرالديفقباكة،فيالتصريف،انظر:الممتع(ٖ)
.ٖ٘ٓ/ٔالمرجعالسابق،انظر:(ٗ)
 .ٜٕٖ/ٗسيبكيو،،انظر:الكتاب(٘)



ٜٔ 

في"اقعنسس":"كثانيالمثميفَأْكلىبالزيادة(ٔ)صكاب،كابفمالؾيفصلفيىذهالمسألةكيقكؿ
.كأكليماَأْكلىفي"َعمَّـ"،..."

 باب محال البدل والقمب والنقل

 إبدال اليمزة من اِللف والواو والياء .ٗ٘

ثـ :(ٕ)يقول أبو حيان مفالياءىمزة فأبدلكا الجميكركأصمو"أىل"، عند "كفي"آؿ"
الباذش ابف كتبعو كذىبالكسائي، ألفا ، ت(ٖ)منيا "َأْكؿ" أصمو ماإلىأف كانفتح حركتالكاك

.قبميا،فقمبتألفا ،كنقلالكسائيأفتصغير"آؿ"ُأَكْيل،ككافقويكنسعمىتصغيره..."

 التوضيح والتحميل:

ىمزة كاأللف كالياء الكاك إبداؿ (ٗ)مكاضع أربعة، في كجكبا ىمزة كالياء الكاك تبدؿ
مكاضع:

كأصلىذهكساء،نحك:بناءكطبلء،سماء،األكؿ:إذاتطرفتالياءأكالكاكبعدألفزائدة،
الكمماتبناؼ،طبلؼ،سماك،كساك.

شقراػ.:كأصميا،نحك:شقراء،ككذلؾاأللفإذاكقعتفيآخرالكممةبعدألفزائدةتقمبىمزة


بشرطأفتككفىذه،السـفاعلمشتقمففعلأجكؼالثاني:إذاكقعتالياءأكالكاكعينا 
فيالفعل،كذلؾنحك:بائعكطائركصائـ،كقائل...العيفقدأعمت

إذاكقعتبعدألفجمعجاءعمىكزفمفأكزافصيغة،الثالث:تقمبالياءأكالكاكىمزةكجكبا 
فيالمفرد،نحك:ا زائدا منتيىالجمكع،التيبعدألفياحرفاف،بشرطأفتككفالياءأكالكاكحرف

كصحيفةصحائف.قصيدةقصائد،كجزيرةجزائر،
                                                           

.ٙٚٓٔ/ٖتحقيق:د.الشريفالبركاتي،سميمي،شفاءالعميلفيإيضاحالتسييل،أبكعبدهللاال(ٔ)
.ٕٗٙ/ٔأبكحياف،،ارتشاؼالضرب(ٕ)
ىكأحمدبفعميبفأحمدبفخمفاألنصارؼالغرناطيأبكجعفرالمعركؼبابفالباذشألفاإلقناعفي(ٖ)

تكفيسنة نحكؼمتقدـ الكعاةٓٗ٘القراءاتإماـ ترجمتوفيبغية انظر: تحقق. السيكطي، يق:دمحمإبراىيـ،،
ٔ/ٖٖٛ. 
زرندح،ص،أسسالدرسالصرفيفيالعربيةانظر:(ٗ)  .ٕٕٓد.كـر



ٜٕ 

ألفجمععمىكزفمفأكزافصيغة،ككذلؾاأللفتقمبىمزةكجكبا  كقعتبعد إذا
منتيىالجمكع،بشرطأفتككفاأللفحرؼمدزائدفيالمفردأيضا،كذلؾنحك:رسالةرسائل،

كسادةكسائد،قبلدةقبلئد.

كقعتثانيحرفيف إذا كجكبا تقمبالياءأكالكاكىمزة الرابع: ألفمفاعلأكمالينيفبينيما
نيائفجمعنيِّف،كاألصلنيايف، أكائلجمعأكؿكيشبيوفيالحركؼكنكعالحركات،نحك:

كاألصلأكاكؿ.
كجكبا ككذلؾ كاكأخرػغيرمنقمبةعفحرؼآخر،تقمبالكاكىمزة بعدىا جاء إذا

،بشرطأفتككففيأكؿالكممةكذلؾنحك:كاصمة،كاقية،فيا لجمعتصبح:ككاصل،ككاؽٍّ
،فنقكؿ:أكاصل،فتقمبالكاكاألكلىىمزة،فتجتمعكاكاففيأكؿالكممة،كالثانيةمنيماأصمية

. كأكاؽٍّ

كفي،"ماهكأمكاه":كاألصل،كمافي"ماءكأمكاء"،تبدؿاليمزةمفالياء:كىناؾمفقاؿ
".كفي"آؿ"عندالجميكركأصمو"أىل،"آذا"كأصموىذا

فأبدلتالياءىمزةكمنياألف،،فمنيـمفقاؿمفأىل،كاختمفالعمماءفيأصل"آؿ"
مفقاؿ فقمبتألفا إ:كمنيـ قبميا، تحركتالكاككانفتحما َأْكؿ، كقاؿالكسائيفأصميا فإ:،
ككافقوفيذلؾيكنسبفحبيب،كلـيذكرسيبكيوأفالياءتبدؿىمزة.،(ٔ)تصغيرىا"أكْيل"

مفاآلراء.ذكرك أبكحيافالمسألةكآراءالعمماءبيادكفأفيميلإلىرأؼٍّ

 باب التصغير

تصغير )أفعل( في التعجب .٘٘

كألكػ،فإفصغرتعمىقكؿمف(ٖ)"فإفكافذلؾمفباب)أحكػ(:(ٕ)قال أبو حيان
ُأَسْيكد،أظير نصبا ،أك،فقاؿ: رفعا كجرا ،ك"ُأَحيِكَؼ" "ُأَحْيك" "ُأَسيِّد"قمت: عمىقكؿمفقاؿ:

                                                           

 .ٕٕٙ/ٔ،تحقيق:عبدالمجيدقطامش،البفالباذش،انظر:رأؼالكسائيفياإلقناع(ٔ)
.ٖٙ٘-ٖ٘٘/ٔأبكحياف،،ارتشاؼالضرب(ٕ)
،كالقامكس(ٔٙٓٔ/ٕ)اد.انظر:مادة)حكػ(فيالمسافتضِربإلىالسك:كقيل،الُحكَّة:سكادإلىالخضرة(ٖ)
(ٗ/ٖٕٔ).



ٜٖ 

عمرك فأبك ُأَحيّّ(ٔ)فأدغـ، : عمر بف كعيسى ، )أعيـ( ؾ نصبا  كُأَحَيَي كجرا ، رفعا  ُأَحيٍّّ :
جعموكعطّي،كيكنسيحذؼاألخيرةكيجعلفيمايمييااإلعراب،كيمنع،محذكؼالياءمصركفا 

.الصرؼ،كىكاختيارسيبكيو،كالمبرد"

 :التوضيح والتحميل

،أكالىماتفإفلياأحكاما :إْفكِلَيالياءياءافُحذف،أككاكا ،إذاكلَيياءالتصغيرياء 
فكليياكاكساكنةنحك:عجكز،أك نحك:عمي،نقكؿفيتصغيرىا:ُعَمّي،بحذؼياءالمد،كا 

ياءالتصغير،معتمةنحك:ُمقاـ،أكالـالكممةنحك:غْزككغْزكة،قمبتياء كجكبا .كأدغمتفييا
فتقكؿ:ُعَجيِّز،ُمقيِّـ،ُغَزّؼ،كُغَزّية.

فكانتالكاكمتحركةفيإفرادكتكسير،كلـتكفالما ،كالإللحاؽفيكممةخماسيةمثل: كا 
الكجي فييا يجكز فإنو باإلظيار،:فنقكؿاف،أسكد، أسيكد، أك كاإلدغاـ، ياء بقمبالكاك أسيِّد
ألكػ سكدفيتصغيرىا،فإفصغَّرتعمىقكؿمفأظيرالكاكأ(عمىكقاسالعمماء)أحكػ،

"رفعاكجرا ،:"أسيِّد"قمت:،أكعمىقكؿمفأدغـقمت:"ُأَحيك"رفعا كجرا ،ك"أحيكَؼ"نصبا  "ُأَحيِّ
.ك"ُأَحِيَي"نصبا 

 (ى ُفَعْيل بما بقي من منقوصإْن تأتَّ ) .ٙ٘

 :(ٕ)قال ابن مالك

ػػػػػلالمَ َمػػػػػايرِغِْصػػػػػتَّيالِفػػػػػكَصُقػػػػػنْككمِّ
 ما

 اَمػػػػػػػػا كَالثَػػػػػػػػثَاالتَّػػػػػػػػرَْيػػػػػػػػغَكِْحػػػػػػػػيَـَْلػػػػػػػػ 
    

فتأّتىُفَعْيلبمابقيمفمنقكصلـُيردإلىأصمو،فتقكؿفي:(ٖ)انقال أبو حيّ  :"كا 
 ، كُشكْيؾ،ك"ىارٍّ ُىَكْير، ُأَناس: مف محذكفا  جعمو فيمف ، كناسٍّ ، كشرٍّ ، كخْيرٍّ ، كمْيتٍّ ، شاؾٍّ

                                                           

.انظرٗ٘ٔأحدالقراءالسبعةتكفيسنة،النحكؼالمقرغ،ىكأبكعمركبفالعبلءبفعبدهللاالمازني(ٔ)
 .ٕٖٕ/ٕ،السيكطي،ترجمتوفيبغيةالكعاة

 .ٜٙ/ٔاأللفية،ابفمالؾ،(ٕ)
 .ٖ٘ٙ/ٔالضرب،أبكحياف،رتشاؼا(ٖ)



ٜٗ 

هفي(ٔ)،كشذىكيئر،كذىبأبكعمرك،كيكنسر،كُشَرْير،كُنَكْيسكمَيْيت،كُخَييْ إلىجكازردِّ
.ذلؾ،فتقكؿ:ُىكيئر،كُمَييِّت،كُأَخيِّر،ككذاباقيياكفيماأشبيو..."

 التوضيح والتحميل:

راالسـالمنقكص ُصغِّ ككافعمىثبلثةأحرؼكثالثوغير-مانقصمنوحرؼ–إذا
كيكنسبفعمىلفظو،كلـُيَردإليوشيءفتقكؿفي:شاِؾالسبلح)ُشِكْيؾ(.رُصغِّ،تاءالتأنيث

،ىكير،ىكيئر(. حبيبقاؿبجكازالرد)ىارٍّ

الردمفالشكاذ.عدَّأبكحيافككلـيكافقو


 االسم المؤنث, إن كان ثَلثيًا مصدرًا في اِلصلتصغير  .ٚ٘

فسميتمذكرا بمؤنث،ف:(ٕ)انقال أبو حيّ  نحك:،الجميكرعمىأنوالتمحقوالتاء"كا 
 فتقكؿ:"ُأذينة".،كذىبيكنسإلىأنوتمحقوالتاءتقكؿ:"ُأَذيف".،ُأذف

التوضيح والتحميل:

كذلؾ،إذاسمَّْيَتُمذكرا باسـمؤنث،الجميكريقكؿعمىأنوالتمحقوالتاءفيالتصغير
"ُأذْينة".:فتقكؿ،تاءبأنوتمحقوال:نحك:ُأذف"ُأذْيف"،كيقكؿيكنس







                                                           

نمااألصلىائر،غيرأنيـحذفكااليمزةكماحذفكاياء(ٔ) ُىَكْير،كا  قاؿسيبكيو:"كمفذلؾقكليـفيىارٍّ
ميِّت،ككبلىمابدؿمفالعيف.كزعـيكنسأفأناسا يقكلكف:ُىكيئرعمىمثاؿىكيعر،فيؤالءلـيحقركاىارا إنما

،ابفالسراج،تحقيق:عبد،كانظر:رأؼيكنسفياألصكؿٙ٘ٗ/ٖ،سيبكيو،حقركاىائرا ".انظر:الكتاب
 .ٕٕ٘/ٔ،تحقيق:دمحمالحسف،،كشرحالشافيةلمرضيٙ٘/ٖالحسيفالفتمي،

 .ٖٛٚ/ٔأبكحياف،الضرب،ارتشاؼ(ٕ)



ٜ٘ 

 تصغير جمع الكثرة عمى لفظو إن كان لو واحد مستعمل ليس عمى القياس .ٛ٘

فكافعمىزنةالجمعمفرد،فتقكؿفيو::(ٔ)انقال أبو حيّ  "كالصحيحأف"سراكيل"كا 
هإليوكصغَّرهكمفزعـأنياجمع)سركالة(ردَّ،"ُدَنْينير":"ُسريَّيل"نظير"دنانير"عمما تقكؿفيو

)ُسَريِّيبلت(، يكنس: يصغرىا سراكيل الُغرَّة: كفي ُسَريِّيبلت. فقاؿ: كالتاء باأللف مجمكعا 
.كبعضيـيصغرعمىلفظيافيقكؿ:ُسَريِّيل،كُسرْيكيل..."،ك)ُسَرْيكيبلت(...

 التوضيح والتحميل:

رأػسيبكيوأنياك؟أـجمع،ىناؾخبلؼبيفالنحاةعمىكممة)سراكيل(ىلىيمفرد
:"كأما"سراكيل"فشيء(ٕ)كصغركىاعمى)ُسَريِّيل(؛كلذلؾقاؿسيبكيو،كقدأيَّدهأبكحياف،مفرد
إالأف)سراكيل(أشبومفكبلميـماالينصرؼ،كماأعرباآلُجر،كىكأعجميأعرب،كاحد

كقاؿابفمالؾ كمعرفة". (ٖ)فينكرة أإ: ُسَريِّيل، كذلؾفتصغير)سراكيل( جكدمفُسَريِّيبلت؛
ُيَصغَّرعمى)ُدنينير(.فصاركدنانيرعمما ،ألفاألصحأنومفرد

ُسريِّيبلت،ألنيـإ:يكنسبفحبيبكقاؿ فمفالعربمفيقكؿفيتصغيرسراكيل:
جعمكهجمعابمنزلةدخاريص.

أباحيافقدعارضيكنسفيتصغير)سراكيل (،فصغرىاكمفخبلؿماتقدـنبلحعأفَّ
فالمفعمفردجاءعمىكزفالجمع.بخبلؼيكنسالذؼاعتبرىاجمعا إ:عمى"ُسريِّيل"،حيثقاؿ

كصغرىاعمىُسَريِّيبلتكُسريكيبلت.،ليسلوكاحد







                                                           

 .ٖٗٛ-ٖٖٛ/ٔ،حيافأبك،الضربارتشاؼ(ٔ)
.ٜٕٕ/ٖ،سيبكيو،انظر:الكتاب(ٕ)
.ٓٙٓٔ/ٖ،أبكعبدهللاالسميمي،تحقيق:د.الشريفالبركاتي،ميلانظر:شفاءالع(ٖ)



ٜٙ 

 مسائل متفرقة في باب التصغير
 تصغير "سنين" .ٜ٘

ُمْعربا ":(ٔ)انقال أبو حيّ  "ِسنيف" صغَّرت ذا كاكا  ال،لياءبالكاك ُسَنيَّات، قمت:
أك،.قمَتفيمذىبالفارسي:ُسَنيِّف،كُسَنيِّيف.،بالحركاتفيالنكفُسَنيُّكف...أك"ِسنينا"معربا 

أك كالياءرجبل ، بالكاك، معربا ب"سنيف"،امرأةسميت"بأرضكف" أكسميتيما ُأَرْيُضكف، قمت:
ُقمت:ُسنيِّفكَصَرفت،كلـَتُرد،بالحركاترجبل معربا قمت:ُسَنيُّكف،أك"سنيف"،ُمعَربابالحرفيف

سيبكيو. عند كلـالمحذكؼ الخبلؼ عمى ُسَنْيف ُقمَت: امرأة أك كَيُرد، ُسَنييِّف يكنس: كيقكؿ
تصرؼ."

 التوضيح والتحميل:

إعرابجمعالمذكرالسالـ إعرابيا األكلى: الكاكرفعا ىناؾلغتاففيإعراب"سنيف"، ،
الياءنصبا كجرا .الثانية:إعرابيابالحركاتفيالنكف.ك

 عمى تصغر كال )ُسنيَّات(، عمى كالياء بالكاك المعربة سنيف ألف(ُسنيُّكف)كتصغر ؛
رتُردَّتالبلـ،كلكأبقيإعرابيابالكاك إعرابيابالكاككالياءإنماكافعكضامفالبلـ،فإذاُصغِّ

اجت .(ٕ)العكضمعالمعكَّضعنوماعكالياءمعالتصغيرلـز

فسميت"سنيف"رجبل أكامرأة،كلـتجعلالنكفمعتقباإلعراب،رددتوإلىكاحده؛ كا 
،(أريضكف)ألفعبلقةالجمعباقيةمتصمةباسـثنائي،كاليتـبيابنيةالتصغيركماتمتفي

فكانت كا  ألنيما كالنكف؛ كالتحذؼالكاك المحذكفة، البلـ عكضا فترد فيا المحذكفة مفالبلـ
العمميجزء،األصل بالكضع صارتا أنيما رفعا ا إال ُسنيُّكف فتقكؿ: العمـ، نصبا كسنيِّمف يف
.(ٖ)كجرا 

                                                           

 .ٖٚٛ/ٔ،أبكحياف،الضربارتشاؼ(ٔ)
 .ٜٛٔٔ/ٗابفمالؾ،تحقيق:عبدالمنعـىريدؼ،،انظر:شرحالكافيةالشافية(ٕ)
.ٕٕٕٚ/ٔالرضياالسترباذؼ،تحقيق:دمحمالحسف،،انظر:شرحالشافية(ٖ)



ٜٚ 

كلممرأة كيرد، "ُسنييِّف" يكنسعمى تصرؼ.كيصغرىا الخبلؼكلـ عمى كُسَنيِّف ُسنْيف
أؼ)النكف(معالعممي(ٔ)يقكؿالرضيك فجعمتيا ةمعتقباإلعرابقمتُسنييِّفمنصرفا في:كا 

المذكرغيرمنصرؼفيالمؤنث.

بالكاككالياءعمىُسنيَّاتكافقأبكحيّ افسيبكيوكابفمالؾفيتصغير)سنيف(معربا
بخبلؼيكنسالذؼصّغرىاعمىُسنييِّف.

 تصغير مطايا .ٓٙ

يفمختمفيفىمافيقبائل"كفي"مطايا"عمـمذكر"ُمطّي"عمىتقدير:(ٕ)انقال أبو حيّ 
تعكضفتقكؿ أف كلؾ قبيئل، يقكؿ: الخميل الخميل:عمما : قكؿ فعمى ُقَبيِّل، كيكنس: ُقبيئيل،

تحذؼاأللفالتيقبلالياء،كعمىقكؿيكنستحذؼالياءالتيبيفاأللفيف،ألنيماكاليمزةمف
.قبائل،كجكزالفارسيالكجييف"

 التوضيح والتحميل:

أكتصغر الطاء، بحذؼاأللفالتيبعد عمىتقديريفمختمفيف: عمىُمَطّي )مطايا(
حيثلؾأفتحذؼاأللفالتيقبلاليمزة،بتقديرحذؼالياءبيفاأللفيف،كذلؾكمافي)قبائل(

التيبيف،)ُقَبيئل( عمى)ُقبيِّل(بحذؼاليمزة كذلؾعمىقكؿالخميلكسيبكيو،كيكنسصغرىا
:كأمانحك:قبائلكعجائزَعَمما فسيبكيوكالخميل(ٖ)قاؿالرضيلفارسيجكزالكجييف.كا،األلفيف

كيكنساختارحذؼاليمزةلقربيامفالطرؼ.،اختاراحذؼاأللفلضعفيا

أما،:فإذاصغرتعمىىذامطاياقمت:ُمَطّيبياءمشددةعمىالقكليف(ٗ)كقاؿالرضي
الطاءالخميلفإنويحذؼاأللفالتيبع الياء،فتصيرَمطّيا،د ،فتدخلياءالتصغيرقبلىذه

الياء ىذه ثبلثياءات،كتكسر فيجتمع ياء، قبميا ما تصغير،فتنقمباأللفلكسرة في كما
فيبقىألفافبعد،عطاء،فتحذؼالثالثةنسيا ،كأمايكنسفيحذؼالياءالتيىيبدؿمفاليمزة

                                                           

 .ٕٕٚ/ٔاالسترباذؼ،الرضي،شافيةانظر:شرحال(ٔ)
 .ٜٖٙ/ٔ،أبكحياف،ارتشاؼالضرب(ٕ)
 .ٕٛ٘/ٔالرضياالسترباذؼ،،انظر:شرحالشافية(ٖ)
 ٕٛ٘/ٔالمرجعالسابقانظر:(ٗ)



ٜٛ 

ا،الطاء قبل التصغير ياء ففتدخل ياءتألكلى، أيضا  فتنقمبالثالثة مكسكرة، ياء قمباألكلى
لكسرةماقبميا؛فيصيرمثلتصغيرعطاء.

 باب جمع التكسير

 جموع القمة .ٔٙ

 : (ٔ)ابن مالكقال 

َـَّأْفُعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلَُأْفِعَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  ِفْعَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةْثُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػتَ   ِقمَّػػػػػػػػػػػػػػػػةُْجمػػػػػػػػػػػػػػػػكعُأفعػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ُثمَّ
  

نحك:َقَدـ،فزعـيكنس،كالفراءأنو،َفَعل"فإذاكافاالسـمؤنثا عمى :(ٕ)انقال أبو حيّ 
نحك:أْقُدـ،أكعمىِفْعلنحك:ِقْدر،أكُفْعلنحك:ُغكؿأكَفُعلنحك:َعُجز،أك،يطردفيوأْفُعل

.ُفُعلنحك:ُعُنق،فزعـالفراءأنويطردفيياأْفُعل،كاليطردعندالجميكرالفييفكالفيفعل"

 التوضيح والتحميل:

كي . كثرة كجمع قمة، جمع نكعيف: عمى التكسير جمع بطريقمأتي القمة جمع دلكؿ
النياية. إلىما فكؽالعشرة ما بطريقالحقيقة الكثرة كمدلكؿجمع إلىعشرة، ثبلثة الحقيقة

كلجمعالقمةأربعةأبنيةكلمثانيثبلثةكعشركفبناء.

األكؿ:ماكافعمىَفْعل:المفرداتكمفأبنيةجمعالقمة)أفُعل(،كيطردفينكعيفمف
فتقكؿفييا:،فْمسككّفكدلكككجوبشرطيف:أفيككفاسما ،كأفيككفصحيحالعيف،نحك:

كأْكُجو،كاحترزمفشرطاالسميةالصفةنحك:ضخـ،فبليجمععمىأفعل، أْفُمسكأُكف،كأْدؿٍّ
كثكبعمىأْفُعل.بابكبيت:نحك،كصحيحالعيف،فبليجمعمثلمعتلالعيف

كأفيككف،بأربعةشركط:أفيككفاسما ،كقبلآخرهمّدةالنكعالثاني:ماكافرباعيا 
فتقكؿفييا:أْعُنقكأْذُرع،كأْعُقب.،نحك:عناؽكذراعكُعقاب،مؤنثا ،كأفيككفببلعبلمة

                                                           

 .ٕٗ/ٔابفمالؾ،،األلفية(ٔ)
 .ٔٔٗ/ٔأبكحّياف،،ارتشاؼالضرب(ٕ)
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َضُبعكأْضُبع،:نحك،كَفُعل،جبلكأْجُبل:نحك،َفَعل :كمماحفعفيوأْفُعلمفاألسماء
كَفَعمةنحك:أكمةكآُكـ،كِفَعلنحكِضَمعكأْضُمع،،ُقُرطكأْقُرط:نحك،كُفْعلنحكُقْفلكأْقُفل،كُفُعل

كأْحُمف،فبلذئبكأذؤب،كِحْمف:ِنعمةكأْنُعـ،كفيِفْعلمطمقا أؼاسما كصفةنحك:كِفْعمةنحك
يقاسعمييا.

رادأفُعلفيَفَعلنحك:قدـ،كيخالفيكنسالجميكرفيذلؾكليسالتأنيثمصححا الط
.(ٔ)بأفاالسـإذاكافمؤنثا عمىَفَعليطردفيوأفُعلكيكافقوفيذلؾالفراء


 فصل ما زاد عمى ثَلثة أحرف من غير ما سبق جمعو عمى فواعل .ٕٙ

 :(ٕ)ابن مالكقال 

ػػػػػػػيفَ َأزِكالسِّ ؿْكالتَّػػػػػػػاِمػػػػػػػْفكُمْسػػػػػػػَتدعٍّ
 

 ِعَبقاىمػػػػػػػػػػػاُمِخػػػػػػػػػػػلْْمػػػػػػػػػػػَنػػػػػػػػػػػاالجَإْذِببِ 
  

ذاتعذرمثاؿفعاللأكفعاليللكجكدزكائدَحذْفتماتعّذرببقائو: (ٖ)انقال أبو حيّ  كا 
:َعَياِطميس،فتعذرَعَطاميس،ألنؾلكأقررتالياءقمت:تقكؿ،نحك:َعْيَطُمكس،أحدالمثاليف

بقاءب نحك:،عض،حذفتمالومزيةفيالمفعببقائياأحدالمثاليف:فإفتأتَّىبحذؼبعضكا 
تقكؿ:،تخاريجالسخاريج،...أكمزيةفيالمعنى:ؾ)منطِمقكمغتِمـكمستخرج(:تقكؿ،استخراج

ككذا"حطائط"تقر،ككذاقبائلمسّمىبوتحذؼاأللف،كُتِقراليمزة،مطاِلقكمغاِلـكمخاِرج...
.فتنقمباأللفىمزة..."،ليمزةقياأللفكيحذؼاباليمزةكتحذؼاأللف،كيكنسي

  التوضيح والتحميل:
نيايةمايرتقيإليوبناءالجمعأفيككفعمىمثاؿفعاللأكفعاليل،فإذاكاففياالسـ
بقاءبعضُأبقيمالو مفالزكائدمايخلبقاؤهبأحدالمثاليفحذؼ،فإفتأتَّىبحذؼبعضكا 

تخاريج،:ؼمخير،كعمىىذاتقكؿفيجمعاستخراجمزيةفيالمفع،فإفثبتالتكافؤفالحاذ

                                                           

 .ٔٚٙ-ٓٚٙ/ٖكني،األشم،انظر:شرحاألشمكنيأللفيةابفمالؾ(ٔ)
 .ٗٗ/ٔابفمالؾ،،األلفية(ٕ)
 .ٓٙٗ-ٜ٘ٗ/ٔأبكحّياف،،ارتشاؼالضرب(ٖ)
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السيف عمى بالبقاء التاء النظير،فتؤثر إلىعدـ يخرج ال بقاءىا ،ألف كتماثيل،ألفتخاريج
النظير؛ألفسفاعيلليسفيكبلـ معحذؼالتاءيخرجإلىعدـ بخبلؼالسيففإفبقاءىا

حطائط في كتقكؿ فتحذؼاأللفكتب:العرب، اليمزةحطئط، األلف،قي عمى مزية ليا ألف
.(ٔ)بالتحريؾ،كيكنسيبقياأللفكيحذؼاليمزةفتنقمباأللفىمزة

بخبلؼيكنسالذؼيبقياأللف،بحذؼمالومزيةفيالمفعأبكحيافابفمالؾكيكافق
كيحذؼاليمزةالتيليامزيةعمىاأللفبالتحريؾ.

 ذكر السالم(باب جمعي التصحيح )جمع الم

 فصل إذا كان في االسم تاء التأنيث .ٖٙ

،" :(ٕ)انقال أبو حيّ  ابف  فكافمذكره كا  بناتكذا، اليعقلُيقاؿفيو: ككلجمعلما
أْكنكرةنحك:ابُفلُبكفتقكؿ:بناُتُعرس،كبناُتآكػ،كبناُت،كسكاءكافعمما نحك:ابُفآكػ

كابفنع فيابفآكػ، كبناتِقْترة، ِقْترة...نعش، كبنات،شكابف بناتالّدايات، كيكنسيقكؿ:
،األطباؽ،كأمياتالعكاِمر،كآباءالضبيرات،كآباءَبَراِقشات،كسيبكيواليجمعماأضيفإليو

كآماتعامر،كآباءضبيرة،كىكالصحيح...".،كبناتطبق،تقكؿ:بناتداية

 التوضيح والتحميل: 
،كسكاءكافعَمما نحك:كلجمعلمااليعقلُيقاؿف ْفكافمذّكرهابف  يو:بناتكذا،كا 

ابفآكػأكنكرةنحك:ابفَلُبكف:تقكؿ:بناتآكػكبناتنعش،فيابفآكػكابفنعش.كجاء
قاؿ:،بنكنعش:فيالشعر

.........................
 

ُبكا  َدَنػػػػػػػػْكافتصػػػػػػػػكَّ (ٖ)إذاَبُنػػػػػػػػكنْعػػػػػػػػشٍّ

                                                            

الشافية،ابفالكافيةشرح،ٙٗٓٔ/ٖشفاءالعميل،أبكعبدهللاالسميمي،تحقيق:الشريفالبركاتي،انظر:(ٔ)
 .ٚٚٛٔ/ٗتحقيق:عبدالمنعـىريدؼ،،مالؾ

.ٜٛ٘-ٜٚ٘/ٕ،أبكحّياف،ارتشاؼالضرب(ٕ)
عجزبيت(ٖ) َصَباَحو.مفالطكيل،ىذا كالّديؾَيْدعك بيا َشِرْبُت الجعدؼفيالديكافكصدره: لمنابغة ،كىك

 ،ٕٖٚ/ٕبرؼ،تحقيق:مصطفىحجازؼ،،ابفالتنبيو ،ٚٗ/ٕسيبكيو،،،الكتاب(ٓٔ)تحقيق:كاضحالصمد،
 .ٖٙٗ/ٔ،األعمـ،تحقيق:يحيىمراد،النكت
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،كيكنسيجمعماأضيفإليو.يقكؿ:بناتالدايات،:كىذهضركرة،كالقياس بناتنعشٍّ
 حيث سيبكيو، يكافق حياف كأبك إليو. أضيف ما يجمع ال كسيبكيو األطباؽ، ىكإكبنات ّنو

المسمكععفالعرب.

 باب النسب

 إذا كانت ألف المقصور خامسة .ٗٙ

 :(ٔ)ابن مالكقال 

ؿْزِعػػػػػػػػػػػػػػػػػاأَبَرْأَزَائِالَجػػػػػػػػػػػػػػػػػكاألَِلػػػػػػػػػػػػػػػػػفَ
 
 

 ؿْزُِعػػػػػا َسػػػػػامِخَكصُِقػػػػػنْمَاالَْيػػػػػاؾَذََكػػػػػ 
    

كالجميكر:(ٕ)انأبو حيّ قال  فسيبكيو ُمعمَّى، نحك: مشدد كقبميا خامسة كانت "فإف
".جكازا ...:كقيل،كجكبا :كيقكلكف:ُمَعمِّّي،كيكنسيقمبفيقكؿ:ُمَعمَِّكّؼ،فقيل،يحذفكف

 التوضيح والتحميل:

المن المقصكر ألف كانت معّمى،إذا نحك: مشدد، حرؼ بعد خامسة أصل عف قمبة
يشددفمذىبسيبكيوكالجميكرالحذؼ، لكلـ خبلفا :نحك،كما متفقعميو. فحذفيا ُمْشترػ،

مثل:جعميفييكنسل فيكمعطىمْمَيىا ، قمبيا، إجازة ضعيف، فميسالحرؼالمشددكىك
.(ٖ)كالحرؼالكاحد،بلىماحرفاف



 معتل الَلم .٘ٙ

                                                           

.٘ٗ/ٔفية،ابفمالؾ،األل(ٔ)
.ٚٓٙ/ٕأبكحّياف،،ارتشاؼالضرب(ٕ)
ٖ،ابفعقيل،المساعدعمىتسييلالفكائد،ٕٚٚ/ٖ،مالؾ،األشمكنيابفأللفيةاألشمكنيشرح:انظر(ٖ)
/ٖٜ٘.
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 :(ٔ)ن مالكابقال 

ٍـُّمَعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلَّكَأْلَحُقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا َعِرَيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااَل
 

 أكلَيػػػػػػػػػػاالتَّػػػػػػػػػػاِبَمػػػػػػػػػػااْلِمثَػػػػػػػػػػالْيفِِمػػػػػػػػػػفَ 
  

كالصحيح":(ٕ)انأبو حيّ قال  َفُعكلة مف البلـ عدكَّة:،كالمعتل إلى النسب في تقكؿ
فمـيذكرسيبكي َكَعِدؼكُقَصّي، فكافعمىكزفُفَعيلأكَفِعيلمعتميالبلـ، وفيَعَدكّؼ،...كا 

فتقكؿ:َعَدِكّؼ،كذكرالفارسيفيوكجييُقَصّي،كنقليكنساإلثباتفيمثل،َعِدّؼإالالحذؼ
َعِديِّّي،كىكقكؿإبراىيـ،َعِدؼّ عميوالجرميفيحكايةجرت بفسيار(ٖ)فتقكؿ: النظاـ،كرّد

..".بينيما.

 التوضيح والتحميل:

فإماأفيككفصحيحالبلـأكمعتميا؛فإفكاف،اءماكافعمى)َفِعيلأكُفَعْيل(بغيرت
صحيحالبلـفالمطردفيالنسبإليوأاليحذؼمنوشيء،كذلؾنحكقكليـفيَعقيلكُعَقيل:

فّي،كفيىذيل:َىَذِلّي.كشذنحكقكليـفيثقيف:َثقََعقيمّيكُعقيمّي.

فكافمعتلالبلـفيككالمؤنثفيكجكبحذؼيائو،كفتحم اقبمياإفكافمكسكرا ،كا 
.(ٗ)فيقاؿفيَعدّؼكُقصّي:َعَدكّؼكُقَصِكّؼ،كمايقاؿفيأمية:َأَمكؼّ

 الثَلثي المحذوف أحد أصولو .ٙٙ

 :(٘)قال ابن مالك

ـِِبػػػػػَردَِّكاْجُبػػػػػْر ُحػػػػػِذْؼِمْنػػػػػوَُمػػػػػاالػػػػػبلَّ
 

هَُيػػػػػػػػػػػػػؾَُلػػػػػػػػػػػػػـْإفَْجػػػػػػػػػػػػػَكازا    ُأِلػػػػػػػػػػػػػْفَردُّ
 

                                                           

.ٙٗ/ٔابفمالؾ،،األلفية(ٔ)
 .٘ٔٙ-ٗٔٙ/ٕأبكحّياف،،ارتشاؼالضرب(ٕ)
بفسيارالبم(ٖ) إبراىيـ مفشيكخالجاحع.ىك ذكرابفخمكافأّنو المشيكر، المتكمـ خيالمعركؼبالنظاـ

.ٔٚٗ/ٖابفخمكاف،،انظر:كفياتاالعياف
مالؾ(ٗ) ابف ألفية عمى الناظـ ابف شرح ،انظر: الناظـ، مالؾٜٙ٘صابف ابف أللفية االشمكني شرح ،،

 .ٕٓٓٔ/ٖبدهللاالسميمي،أبكع،،شفاءالعميلفيايضاحالتسييلٖٖٚ/ٖاألشمكني،
 .ٙٗ/ٔابفمالؾ،،األلفية(٘)



ٖٔٓ 

 
عمىكزفَفْعمةكػ)غزكةكظبية(،أك"إفكاف:(ٔ)انأبو حيّ قال  آخراالسـكاكا أكياء 

ُفْعمةكػ)ُغدكة(ك)ُدْمية(،أكِفْعمةكرشكةكِزْنَية،...مذىبيكنسكاختارهالزجاجأنوُيْفَتحالساكف
 .فتقكؿ:َغَزِكّؼ،كَظَبكّؼ،كَعَدِكّؼ،كَدَمِكّؼ،كِرَشِكّؼ،كِزَنِكّؼ"،مفذكاتالكاككالياء

 التوضيح والتحميل:

مفتاءالتأنيثكظبيكغزك ،أكخاؿٍّ أككاك  الُيغيَّرساكفالعيفصحيحياالموياء 
:(ٕ)فإفُأنِّثبالتاءكظبيةكُدْميةكُعركةففيوأقكاؿباتفاؽ،فيقاؿ:ُظَبيّيكُغَزِكّؼ.

أنوالُيغيَّرأيضا ،بلينسبإاألكؿ ليوعمىلفظوبعد:كىكمذىبسيبكيوكالخميل،
حذؼالتاء،سكاءكافمفذكاتالكاك،أكمفذكاتالياء.

فياليائي كاكا  فتقمبالياء ينسبإلىالمنقكصالثبلثي، كما ينسبإليو أنو كالثاني:
كيفتحماقبلالكاكفييا،كفيالكاكؼ،فُيقاؿ:َظَبكّؼ،كُعَرِكّؼ،كعميويكنس،كاختارهالزجاج.

التف بيفذكاتالياءالثالث: كبيف،رقة كالثبلثيالمنقكص، كاكا  كتقمبيا قبميا، فتفتحما
ذكاتالكاك،فتبقيوساكنا،كتقكؿ:ُعْركّؼ،كعميوابفعصفكر.

 النسب إلى بنت وأخت... .ٚٙ

 :(ٖ)ابن مالكقال 

ِبْنتَػػػػػػػػػػػػػػػػػاَكِبػػػػػػػػػػػػػػػػػاْبفٍُّأْختػػػػػػػػػػػػػػػػػا َكِبػػػػػػػػػػػػػػػػػَأخٍّ
 

التَّػػػػػػػاَحػػػػػػػْذؼَأَبػػػػػػػىَكُيػػػػػػػكُنُسَأْلِحػػػػػػػقْ 
كَذْيتككْيت...مذىبيكنس :(ٗ)انأبو حيّ ل قا  "النسبإلىبنتكأختكِثْنتيفككمتا

عمىلفظيا ينسبإلييا كاتفقىككالخميل،أنو كَكْيِتّي، كَذْيتّي، كِكْمِتّي، كِبْنِتّي، ُأْخِتّي، فتقكؿ:
.عمىحذؼالتاءمفَىْنت،كَمْنتإذانسبتإلييما..."

                                                           

.ٕٙٙ/ٕأبكحّياف،،ارتشاؼالضرب(ٔ)
 .ٖٚٚ-ٖٙٚ/ٖابفعقيل،،،المساعدعمىتسييلالفكائدٖٙٙ-ٖ٘ٙ/ٖالسيكطي،،انظر:ىمعاليكامع(ٕ)
.ٙٗ/ٔابفمالؾ،،األلفية(ٖ)
 .ٕٚٙ/ٕأبكحّياف،،ارتشاؼالضرب(ٗ)



ٔٓٗ 

 التوضيح والتحميل: 

:(ٔ)لنسبإلىبنتكأخت،كثنتافككمتا،ككيتكذيتمذاىبفيا

 َبَنكّؼ،،كمذكراتيااألكؿ:كعميوالخميلكسيبكيو،أنوتحذؼالتاء،كينسبإلييا فيقاؿ:
كَكَمِكّؼ،ككتكّؼ،كذيكّؼ،كسائراأللفاظالمؤنثةبالتاء.

يُ أنَّو يكنس، كعميو نالثاني: التاء، بإبقاء لفظيا عمى إلييا كأْخِتّي،سب بْنتّي، فُيقاؿ:
مفالمبس،كىكاختيارؼ. كِثْنتّي،كِكِمّيأككمتكّؼكَكْيِتّي،كذْيِتّيفرار 

قبلالساكف كما عمىسككنو قبميا كيقرما تحذؼالتاء، أنو األخفش: كعميو الثالث:
ّؼكَذْيكّؼ.عمىحركتو،كيردالمحذكؼ،فُيقاؿ:ِبْنكّؼ،كُأْخكّؼكثْنتّي،كِكْمكّؼ،كَكْيك


 باب الوقف .ٛٙ

 :(ٕ)ابن مالكقال 

اَمػػػػكَحػػػػْذُؼيػػػػاالمْنُقػػػػكِصذؼالتَّْنػػػػكيفَ
 َما

ُيْنَصػػػػػػَبأْكَلػػػػػػىِمػػػػػػْفُثبػػػػػػكتٍّ  ـْ َفاْعَمَمػػػػػػاَلػػػػػػ
التَّْنػػػػػػػػػكيِفبػػػػػػػػػالعْكِسَكِفػػػػػػػػػيؼكَغْيػػػػػػػػػُرذِ فاْعَمَما

 
اْلَيػػػػػػػػػػػػااْقُتِفػػػػػػػػػػػػي  َردِّ لػػػػػػػػػػػػزكـُ نْحػػػػػػػػػػػػِكُمػػػػػػػػػػػػرٍّ

  
،بأْفكافمنادػإْفلـيكفمنكنا ،"المنقكصالمجركر،كالمرفكع...:(ٖ)انقال ابو حيّ 

يحذؼ كيكنسيختارأْف فالخميليختارأفيكَقفبالياء، فُيكقُفعمْيو، قاِضيأْقبل، يا نحك:
كاحد،فالكقفبالياءنحك:يا فتقكؿ:ياقاْض،فمككافالمنادػَلْكُحِذَفْتياؤهلبقيعمىحرؼٍّ

أكْ فإثباتالياءأقيُسكأكثرُمِرْؼ، أكمجركرا ، كافمرفكعا  فإْف بأْفسقطالتنكيفألجل)أؿ(؛
.قالوسيبكيو"،كالسككفعربيكثير

 التوضيح والتحميل:
                                                           

ابفمالؾانظ(ٔ) شرحاألشمكنيأللفية ،ر: اليكامعٔٗٚ-ٓٗٚ/ٖاألشمكني، ىمع ،، -ٖٙٙ/ٖالسيكطي،
ٖٙٚ. 

.ٚٗ/ٔاأللفية،ابفمالؾ،ج(ٕ)
.ٗٓٛ/ٕأبكحياف،ج،ارتشاؼالضرب(ٖ)



ٔٓ٘ 

:(ٔ)إذاُكقفعمىالمنقكصكلـيكفمنكنا ،فاإلثباتأجكد،كىذاالمفعيتناكؿأربعصكر
قاضاأل يا نحك: المبني، المنادػ بياءكلى: الكقفعميو فيجكز عمما ؛ أك مقصكدة ، نكرة  ي،

كبدكنيا؛كالخميليختاراإلثبات،كيكنسيختارالحذؼ،كرجحسيبكيوقكؿيكنس،كرجحغيره
قكؿالخميل،كيجبإثباتالياءفيياُمِرؼكنحكىالماسبق.

فف مجركرا ، أك مرفكعا  كاف فإف القاضي؛ نحك: بأْؿ، المحّمى الياء،الثانية: إقرار لغتاف: يو
﴿اْلَكبرُي كالحذؼ،قاؿسيبكيو:كاإلثباتأقيسكأكثر،كقاؿفيالحذؼ:إنوعربيكثير،كمنو:

فكافمنصكبا نحك:رأيتالقاِضَي،فاإلثبات،{ٕٖ:غافر} ﴿يَ ْوَم الت يَناِد﴾،ك{ٜ:الرعد}املُتَ َعاِل﴾ كا 
م يسكنيا مف كأما بالفتح؛ الياء يحّرؾ مف كيقكؿ:عند يقفبالكجييف، فينبغيأف العرب، ف

الُمِرؼ،باإلثبات،قكال كاحدا .

الثالثة:ماسقطتنكينولمنعالصرؼ؛كىذايكقفعميوباإلثبات،نحك:جكارؼ.

الرابعة:ماحذؼتنكينولئلضافة،نحك:قاضيمكة،كقاضيالمدينة؛فإذاكقفتعمىالمضاؼ
ف.مفىذيفكنحكىما،جاءفيوالك جيافالمذكراففيالمنكَّ
















                                                           

ابفعقيل،تحقيق:دمحمبركات،جانظر:(ٔ) ،شرحابفالناظـ،ٖٓٔ-ٜٖٓ/ٗالمساعدعمىتسييلالفكاائد،
 .ٗٚ٘صظـ،تحقيق:دمحمالسكد،ابفالنا



ٔٓٙ 









 الفصل الثاني

موقف أبي حيان من آراء يونس بن 
 حبيب














ٔٓٚ 

 الفصل الثاني
 موقف أبي حيان من آراء يونس بن حبيب

 المبحث اِلول
موافقات أبي حيان آلراء يونس بن حبيب في كتابو ارتشاف الضرب

كاضحمفعمماءالنحك،فنجدآراءهمتناثرةفيكتباىتماـبلقدحظيتآراءيكنسبفحبيب
حياف ألبي ارتشاؼالضرب، يكنسكتاب آراء اشتممتعمى التي الكتب أبرز كمف النحك،

(رأيا ،ككافألبيحيافمكاقفوالخاصةمفآراءيكنس،فنجدهٓٚاألندلسي،حيثبمغتآراؤه)
السككتيكافقوالرأؼحينا ،كيخالفوفيأغمباألحياف، ليكـبعضكيمتـز فيمالـيعمقعميو،كا 

النماذجالتيتدؿعمىذلؾ:

 :موافقات أبي حّيان آلراء يونس بن حبيب

مسائل،كىيالتيخمسكافقأبكحيافيكنسبفحبيبفيمجمكعةمفالمسائل،بمغعددىا
(.كنذكرمنيا:ٗ٘،ٖ٘،ٖٚ،ٖٕ،ٔتحملاألرقاـ)

 فصل الفعل متصرف وجامد .ٖٕ

صباحا (بمعنى:(ٔ)قال أبو حيَّان ـْ "كذكرابُفمالؾفياألفعاؿالتيالتتصرؼ)ِع
ـُ،فيككفالزما ...كمتعديا  َيْنَع ـَ فيمعنىَنِع ـُ َيَع ـَ قاؿ،أنعـصباحا ،كينبغي،كىككىـُيَقاؿ:كِع

ـَُأؼْ،يكُنس:كَعْمُتالدارَ .اْنَعِمي...":قمُتليا:أَِع

حميل:التوضيح والت

صباحا (فعلاليتصرَّؼ،كأنَّولـُيستعملإالفعلأمر،كذكر ـْ )ِع ذكرابفمالؾأفَّ
)عـ(متعدٍّ كقاؿاألعمـ:ُيَقاؿ:كعـ(ٕ)قمتليا:انعمي.:أؼ،نحك:عمتالدارأعـ،يكنسأفَّ

. يعـفيمعنى:نعـينعـ،فيذاالـز

                                                           

.ٖٕٛٓ/ٗارتشاؼالضرب،أبكحياف،(ٔ)
 .ٜٕ٘ٗ/ٜ،ابفمالؾ،تحقيق:عبدالرحمفالسيد،كالمختكف،تسييلالانظر:شرح(ٕ)



ٔٓٛ 

ّنماكمانقلأبكحياَّفبقكؿابفمالؾبأّف)عكلـيقبل ـ(مفاألفعاؿالتيالتتصرؼ،كا 
.كالزـ مفيكنسكاألعمـبأنَّومتعدٍّ

فًة(ف .ٖٚ  صل )الغالب في ذي الحال َأْن تكون ُمَعرَّ

 :(ٔ)ابن مالكقال 

ػػػػػػػػػْرغالبػػػػػػػػػا ُذكالَحػػػػػػػػػاِؿإفْ ُيَنكَّ ـْ كَلػػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػْصأْكَيػػػػػػػِبفْ  ْرَأْكُيَخصَّ َيتَػػػػػػػأخَّ ـْ  َلػػػػػػػ
أكمُ  بَلَكػػػػػػوِيْاىَِضػػػػػػِمػػػػػػْفَبْعػػػػػػِدَنْفػػػػػػيٍّ

 
ُمْسَتْسػػػػػِيبَلرِعمػػػػػىاْمػػػػػؤ رَُيْبػػػػػِغاْمػػػػػ  غٍّ

  
"الغالبفيذؼالحاؿأفتككفمعرفة ،كقدَذَكَرسيبكيوالحاؿمف:(ٕ)قال أبو حّيان

تكفبمنزلةاإلتباعفيالقكة،كالقياُسقكؿيكنسكالخميل،كَقْدجاَءمف ـْ ْفَل النكرةكثيرا قياسا ،كا 
.فالعرب"ذلؾألفاظع

 التوضيح والتحميل: 

الحاؿكصاحبياخبر،كمخبرعنوفيالمعنى،فأصلصاحبياأْفيككفمعرفة،كماأّف
كأمفالمبس بشرطكضكحالمعنى، بالنكرة يبتدأ جازأْف ككما أفيككفمعرفة. ،أصلالمبتدأ

 يككف كال المبس. كأمف المعنى، بشرطكضكح نكرة يككفصاحبالحاؿ إاّلكذلؾ غالبا  ذلؾ
بمسّكغ.

 . رجل  قائما  ىذا كقكلؾ: عميو، الحاؿ يتقّدـ أْف المسّكغات: إّماككمف يتخّصص: أْف
 تعالى: كقكلو َأْمر اَأْمرٍُّكلُُّيْفَرؽُِفيَيا﴿بكصف، ٍـّ، فَْحِكي ﴾ِعنِدَنامِّ ّما٘-ٗ}الدخاف: كا  ،}
 كقكلوتعالى: رَ﴿بإضافة، ٍـَّأْرَبَعةِِفياَأْقَكاَتيَِفيَياَكَقدَّ اِئِميفََسَكاء َأيَّا ﴾ِلمسَّ مت: أْفك{.ٔٔ}فصِّ

                                                           

 .ٛٔ/ٔاأللفية،ابفمالؾ،(ٔ)
 .ٚٚ٘ٔ/ٖالضرب،أبكحياف،ارتشاؼ(ٕ)



ٜٔٓ 

﴿َوَمْا َأْىَلْكنا ِمْن قَ ْريٍَة إالي َوََلَا ِكَتاٌب يتقدَّـصاحبالحاؿنفيأكنييأكاستفياـ.نحكقكلوتعالى:

.(ٔ){ٗ}الحجر:َمْعلوٌم﴾ 

فيمجيئومعرفةأكنكرةيقيسأبكحياففيصاحبالحاؿعمىقكؿالخميلكيكنس
بخبلؼقكؿسيبكيوالذؼ،كيمنعمجيئودكفمسكغعمىقكؿالخميلكيكنس،كىكقميل،بمسكغ

يجيزذلؾ.

 فصل )يجوز عطف اِلسماء بعضيا عمى بعض( .ٗ٘

 :(ٕ)ابن مالكقال 

عمػػػػػى َلػػػػػَدػَعْطػػػػػفٍّ َكَعػػػػػْكُدَخػػػػػاِفضٍّ
 

الزمػػػػػػا َقػػػػػػْدُجِعػػػػػػبَل   َضػػػػػػِميرَخْفػػػػػػضٍّ
ِعْنػػػػػػػِدؼالزمػػػػػػػا إْذَقػػػػػػػْدأتَػػػػػػػىَكَلػػػػػػػْيَس 

 
ػػػػػحيِحُمْثَبتَػػػػػا  ـِكالنَّْثػػػػػِرالصَّ فػػػػػيالػػػػػَنْظ

  
ذاعطفتعمىالضميرالمجركربغيرَلْكاَلفيمفقاؿ:(ٖ)قال أبو حيَّان ىكضمير:"كا 

حقيقة الجار،جرٍّ بإعادة جميكرالبصرييفعمىالمْنعإالَّ األكؿ: بَؾ،فمذاىب: َمَرْرُت نحك:
.كِبَزيْ دٍّ

خفشالثاني:جكازذلؾفيالكبلـ،كالُيْشترطإعادةالخفض،كىكمذىبالككفييف،كيكنس،كاأل
.كىكاختياراألستاذأبيعمي..."

التوضيح والتحميل: 

جميعحركؼالعطفإذاعَطْفَتبيااالسـالّظاىرعمىالمضمرالمجركراحتيجإلى
ْرُتبؾكبزيد(،كىذامذىبالبصرييف.إعادةحرؼالجرمعالظاىر،كقكلؾ:)َمرَ

                                                           

بركاتدمحم:تحقيق،عقيل،ابف،المساعدٖٕٗصالسكد،ابفالناظـ،تحقيق:دمحمشرحابفالناظـ،انظر:(ٔ)
 .ٚٔ/صٕ
.ٛٗ/ٔاأللفية،ابفمالؾ،(ٕ)
 .ٖٕٔٓ/ٗالضرب،أبكحياف،ارتشاؼ(ٖ)



ٔٔٓ 

كذىبالككفّيكفكابفمالؾكيكنسإلىجكازالعطفعمىالضميرالمجركربدكفإعادة
.(ٔ)الجار

الضمير المعطكؼعمى مع الخافض، إعادة لزكـ عمىعدـ الدليل مالؾ ابف كجعل
 حمزة: كقراءة كنثرا ، نظما  السماع في كركده هللاَ﴿المجركر ِبِوكاتَُّقكا َتَساَءُلكَف الِذؼ

،بخفضاألْرَحاـ،كىيقراءةابفعباسكالحسفكمجاىدكقتادةكالنخعي{ٔالنساء:}﴾كاألْرحاـِ
.(ٕ)كغيرىـ

أبكحيافجكازالعطفعمىالمضمرمطمقا ،لتصرؼالعربفيالعطفعميوكيختار
ب )ِبَبل(،كتارة  ببلكاك،كتارة  )بالكاك(كتارة  ُيَعادفتارة  كافاألكثرأْف ْف (،كا  ـْ )َأ بػ )أك(،كتارة  ػ

الجاّر.














                                                           

الممحةفيشرحالممحة(ٔ) انظر: الصاعدؼ، إبراىيـ تحقيق: ابفالصائغ، ابف،شرحابفالناظـٕٓٚ/ٕ، ،
 .ٖٙٛالناظـ،تحقيق:دمحمالسكد،ص

"بالنصب،كالقراءةالمستشَيدبياقرأىاأيضاحمزةكالمطكعيكاألعمش.انظر:(ٕ) ـَ الرسـالمصحفي"كاألرحا
،أبكحيافاألندلسي،تحقيق:صدقي،كالبحرالمحيط٘ٛٔ،أحمدالبنا،تحقيق:شعبافإسماعيل،صاإلتحاؼ
 المسالؾٚ٘ٔ/ٖجميل، أكضح شكاىد مف كالقراءة تحقي، ىشاـ، ابف ، الحميد، عبد الديف محي ،ٕٜٖ/ٖق:

،ابفعقيل،تحقيق:محيالديفعبد،كشرحابفعقيلٔ٘ٔ/ٕ،األزىرؼ،تحقيق:دمحمالسكد،كشرحالتصريح
،ٖ٘/ٛ،ابفيعيش،،كشرحالمفصلٕ٘ٛ/ٔ،ابفجني،تحقيق:دمحمالنجار،،كالخصائصٕٓٗ/ٕالحميد،

.ٖٙٗ/ٕ،المرداكؼ،كاإلنصاؼ



ٔٔٔ 

 المبحث الثاني
 اعتراضات أبي حيان ليونس بن حبيب

 المسائل، مف يكنسبفحبيبفيعدد حيافآراء خالفأبك عددىا بمغ إحدػكعشريفكقد
 المسائلتحملاألرقاـ: مسألة،كىذه (ٕ،ٗ،ٙ،ٚ،ٔٔ،ٔٗ،ٔ٘،ٔٚ،ٜٔ،ٕٜ،ٗٔ،

كنذكرمنيا:(٘ٙ،ٗٙ،ٔٙ،ٓٙ،ٛ٘،ٜٗ،ٙٗ،ٗٗ،ٖٗ،ٕٗ

 باب الموصول .ٔٔ

 :(ٔ)ابن مالكقال 

اّلِتػػػػيىثَػػػػذؼاألنْاّلػػػػاأَلْسػػػػماءَِمْكُصػػػػكؿُ
 تيالّ

َيػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالُتْثبػػػػػػػػػػػػػػػػػػتِاإذاَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػَيػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالْ   اُثنِّ
وْبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَدهِصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمَزـُكُكمَُّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايْمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 
ُمْشػػػػػػػػػػػػػػػَتِمَموْ  الئػػػػػػػػػػػػػػػقٍّ َعَمػػػػػػػػػػػػػػػىضػػػػػػػػػػػػػػػميرٍّ

أكِشػػػػػػػػػػػػْبُيَياالػػػػػػػػػػػػذؼُكِصػػػػػػػػػػػػلْكجممػػػػػػػػػػػػة  


ُنػػػػػػػػوُكِفػػػػػػػػلْؼالػػػػػػػػذؼابْدِْنػػػػػػػػِوَكَمػػػػػػػػْفعِِبػػػػػػػػ 
  

"كأّما"الذؼ"فزعـيكنس،كالفراء،كتبعيماابفمالؾأنَّوُيْسبُؾِمْنيا:(ٕ)قال أبو حّيان
،كخرجعميوقكلوتعالى: ُرهللُاعباَدهُ﴿كمفصمتيامصدر  {.ٖٕ/ٕٗ.}الشكرػ:﴾ذلؾالذؼُيبشِّ

قاؿ:التقدير:ذلؾتبشيرهللِا،كخضتـكخكضيـ،{،ٜٙ/ٜ}التكبة:﴾ُتـكالذؼَخاُضكاكُخْض﴿ك
التككفصمتوإالجممة صريحة ، كالصحيحمنعذلؾ،كىكمذىبالبصرييف،كالمكصكُؿاالسـُ

.كمذىبالجميكرالتككفطمبية "

التوضيح والتحميل:

)الذؼ(قديقعمكصكال حرفيا فُيؤكؿبالمصدر.ذىبيكنس،كالفراء،كابفمالؾ :إلىأفَّ
 تعالى: قكلو عميو َخاُضكا﴿كخرجكا كالذؼ كالجميكرٜٙ}التكبة:﴾كُخْضْتـ كخكضيـ. أؼ ،}

لكااآليةأؼ:كالجمعالذؼخاضكا .(ٖ)منعكاذلؾ،كأكَّ

                                                           

 .٘/ٔابفمالؾاأللفية،(ٔ)
.ٜٜٙ/ٕ ،أبكحياف،ارتشاؼالضرب(ٕ)
 .ٜٕٙ/ٔالديف،شمسأحمد:تحقيق،السيكطي،ىمعاليكامعانظر:(ٖ)



ٕٔٔ 

بؾمف)الذؼ(أبكحيافرأؼالبصرييفكالجميكرفيأّفالصحيحىكمنعأْفُيسككافق
كصمتيامصدر.

 فصل )ُربَّما ُأْضِمرْت كان الناقصة بعد )َلُدْن(( .٘ٔ

 : (ٔ)ابن مالكقال 

ِلَكػػػػػػػػػػػػاَفُمْنَجػػػػػػػػػػػػِزـْ َكِمػػػػػػػػػػػػْفُمَضػػػػػػػػػػػػارعٍّ
 

مػػػػااْلتُػػػػِزـْ  َكْىػػػػَكَحػػػػْذؼ   ُتْحػػػػَذُؼُنػػػػكف 
  

لكثرة:(ٕ)قال أبو حّيان النكف، حذؼ جاز ، الجاـز عميو دخل إذا )كاف( "كمضارع
ىذامالـيتصلبالمضارعالضميرالمتصلخبرا ليا،فبليجكزحذؼالنكف...،تعماؿ...االس

{،كأجازيكنسحذفيافئ}البينة:﴾ََلْ َيُكِن الذيَن كفُروا﴿ككذلؾإْفَلِقَيْتساكنا نحكقكلوتعالى:
الكبلـكقكلو:

.......... َيُؾالحقُّ ـْ ل
.،كأجازغيرهفيالضركرة"(ٖ)

توضيح والتحميل:ال

يجكزحذؼنكفكافتخفيفا بشركط:

 بخبلؼاألكؿ: بالسككف. مجزكما  كاألمر. الماضي بخبلؼ مضارع. مف يككف أف
بالحذؼ. المرفكعكالمنصكبكالمجزـك

                                                           

 .ٜ/ٔاأللفية،ابفمالؾ،(ٔ)
.ٜٗٔٔ-ٖٜٔٔ/ٖ،أبكحياف،ارتشاؼالضرب(ٕ)
كتمامو:مفالرمل،ىذاجزءمفبيت(ٖ)

ِسػػػػػػػػػػػػػكػَأْفىاَجػػػػػػػػػػػػػوُ َيػػػػػػػػػػػػػُؾالحػػػػػػػػػػػػػقُّ ـْ َلػػػػػػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػرْر  ػػػػػػػػػػػػػػػػػْتبالسَّ َقػػػػػػػػػػػػػػػػػػْدَتَعفَّ دارٍّ ـُ َرْسػػػػػػػػػػػػػػػػػ

،،كالدررالمكامعٜٕٙ،أبكمسحلاألعرابي،د.عزةحسف،صكالبيتمنسكبلحسيفبفعرفطةفيالنكادر 
دمحمالسكد، تحقيق: الخصائصٖٜ/ٔالشنقيطي، في نسبة كببل دمحمالنجار،، تحقيق: جني، ابف ،ٔ/ٜٓ،

السيكطي،تحقيق:أحمدشمكاليمع ،تحقيق:دمحمنكرلرضياشافيةابفالحاجب،،كشرحٕٕٔ/ٔسالديف،،
في،كالتماـٖٚٙ/ٔدمحمالمختكف،–،تحقيق:عبدالرحمفالسيدابفمالؾ،،كشرحالتسييلٕٓٔ/ٗالحسف،

.٘ٚٔ،تحقيق:أحمدالقيسي،الحديثي،مطمكب،جكاد،صابفجنيتفسيرأشعارىذيل،



ٖٔٔ 

تكصلبضميرنحك:"إْفَيُكْنُوَفَمْفُتَسمََّطعَمْيو"الثاني: َْل يُكِن ﴿،كالبساكفنحك:(ٔ)أالَّ

َأُؾبغيا ﴿{.مثاؿمااجتمعتفيوالشركط:ٔ}البينة:﴾كفُرواالذين   ـْ َنُؾِمَف﴿{،ٕٓ}مريـ:﴾كَل ـْ َل
{.ٕٚٔ}النحل:﴾كالَتُؾفيضيقٍّ﴿{،ٖٗ}المدثر:﴾اْلُمَصمِّيفَ

أقل فييا الحذؼ لكف كالتامَّة مّثمنا، كما الناقصة ذلؾ في ،كسكاء ﴾وإْن َتُك َحَسنة  ﴿نحك:
{.ٓٗ}النساء:

ؿأبكحّياف:كحذؼىذهالنكفشاذفيالقياس،ألنيامفنفسالكممة،لكفسّكغوكثرةقا
يرد الضمير ألف الضمير، مبلقاة عند يجز لـ نما كا  بحركؼالعّمة. النكف كشَبُو االستعماؿ،

الشيءإلىأصمو،كمارّدنكف"ّلُد"إذاأضيفتإليو،فقيل:"لدنو"،كاليجكز:لده.

معالساكف.كالعندالسا ،فيضعفالّشبو.كأجازيكنسحذفيا تحّرؾحينئذٍّ كف.ألنيا
ككافقوابفمالؾتمّسكا بنحكقكلو:

ِسػػػػػػػػكػأْفىاجػػػػػػػػو لػػػػػػػػـيػػػػػػػػُؾالَحػػػػػػػػقُّ
 

ػػػػػػػػػَرْر  قػػػػػػػػػدتعّفػػػػػػػػػتبالسَّ  (ٕ)َرْسػػػػػػػػػـدارٍّ
ابفمالؾ:مفأفالنكفحذفتلمتخفيف،  قالو كما ذلؾضركرة، إّف قالكا: كالجميكر،

أْكلى.كثقلالمفع، كالثقلبثبكتياقبلالساكفأشّد،فيككفالحذؼحينئذٍّ

هأبكحياف:بأّفالتخفيفليسىكالعّمة،إنماالعمةكثرةاالستعماؿمعشبييابحركؼ ردَّ
(ٖ)العّمة،كقدضعفالشبوكماتقدـفزاؿأحدجزأييا،كالعّمةالمرّكبةتزكؿبزكاؿبعضأجزائيا.




                                                           

(.كركاهأيضا مسمـفيالفتف)حديثٖٗ٘ٔ)حديثرقـٜٚبخارؼفيالجنائزبابجزءمفحديثركاهال(ٔ)
(.ٖٙ(،كالترمذؼفيالفتف)بابٜ٘
ىاركف،(ٕ) السبلـ عبد تحقيق: البغدادؼ، األدب، خزانة في عرفطة ابف لحسيف كىك الرمل، مف البيت
،كببلنسبةفيالخصائص،ٚٚادرأحمد،ص،كالنكادر،أبكزيداألنصارؼ،تحقيق:دمحمعبدالقٖ٘ٓ,ٖٗٓ/ٜ

َرر)بفتحٕٚٔ/ٙالسكد،دمحم:تحقيق،الشنقيطي،،كالدررالمكامعٜٓ/ٔابفجني،تحقيق:دمحمالنجار، .كالسَّ
 ،مادةَسَرر.ٖٚ٘/ٗالسيفكالراء(:آخرليمةمفالشير.انظر:المساف،ابفمنظكر،

،األشمكني،،شرحاألشمكنيٖٛٛ-ٖٚٛ/ٔجتحقيق:أحمدشمسالديف،،السيكطي،ىمعاليكامعانظر:(ٖ)
كد،ص،شرحابفالناظـٕٓٔ/ٔج  .ٕٓٔ،ابفالناظـ،تحقيق:دمحمالسَّ



ٔٔٗ 

 عمى لفظو إن كان لو واحد مستعمل ليس عمى القياستصغير جمع الكثرة  .ٓٙ

فكافعمىزنةالجمعمفرد،فتقكؿفيو::(ٔ)قال أبو حّيان "كالصحيحأف"سراكيل"كا 
هإليوكصغَّره:تقكؿفيو،"ُسريَّيل"نظير"دنانير"عمما  "ُدَنْينير"كمفزعـأنياجمع)سركالة(ردَّ

كالتاء باأللف ُسرَ،مجمكعا  )ُسَريِّيبلت(،فقاؿ: يكنس: يصغرىا سراكيل الُغرَّة: كفي يِّيبلت.
.كبعضيـيصغرعمىلفظيافيقكؿ:ُسَريِّيل،كُسرْيكيل..."،ك)ُسَرْيكيبلت(...

 التوضيح والتحميل:

كرأػسيبكيوأنيا؟أـجمع،ىلىيمفرد:ىناؾخبلؼبيفالنحاةعمىكممة)سراكيل(
:"كأما"سراكيل"فشيء(ٕ)كىاعمى)ُسَريِّيل(؛كلذلؾقاؿسيبكيوكقدأيَّدهأبكحيافكصغر،مفرد

أعربكماأعرباآلُجرإالأف)سراكيل(أشبومفكبلميـماالينصرؼفي،كاحدكىكأعجمي
:أفتصغير)سراكيل(ُسَريِّيل،أجكدمفُسَريِّيبلت؛كذلؾألف(ٖ)نكرةكمعرفة".كقاؿابفمالؾ

كدنانيرعمماُيَصغَّرعمى)ُدنينير(.فصار،األصحأنومفرد

كذلؾإ:كيكنسبفحبيبقاؿ ُسريِّيبلت، فمفالعربمفيقكؿفيتصغيرسراكيل:
ألنيـجعمكهجمعابمنزلةدخاريص.

أباحيافقدعارضيكنسفيتصغير)سراكيل(،فصغرىا كمفخبلؿماتقدـنبلحعأفَّ
فردجاءعمىكزفالجمع.بخبلؼيكنسالذؼاعتبرىاجمعا فالمفعمإ:عمى"ُسريِّيل"،حيثقاؿ

كصغرىاعمىُسَريِّيبلتكُسريكيبلت.،ليسلوكاحد







                                                           

 .ٖٗٛ-ٖٖٛ/ٔ،حيافأبك،الضربارتشاؼ(ٔ)
.ٜٕٕ/ٖ،سيبكيو،انظر:الكتاب(ٕ)
.ٓٙٓٔ/ٖفالبركاتي،،أبكعبدهللاالسميمي،تحقيق:د.الشريانظر:شفاءالعميل(ٖ)



ٔٔ٘ 

 المبحث الثالث
 حيان ومسائل لم يعرض ليا أب

مكقفأبيحّيافمفيكنسبفحبيبمكقفالمختارالمميز،يتفقمعوكأحيانا كاف
دكدمايبلئـمنيجو.يختمفمعو،كلـيرتبطبفكرةإاّلفيح

ككافأبكحيافقدسكتعفثبلثكأربعيفمسألةمفالسبعيفمسألةالتيتـحصرىا
دكفأفيبيفرأيو،فيىذهالدراسة،حيثذكرفيياآراءالنحاةبمافييارأؼيكنسبفحبيب

فييا.كمفىذهالمسائل:

 إبدال اليمزة من اِللف والواو والياء .ٙ٘

"أىل"،فأبدلكامفالياءىمزةثـ:"كفي"آؿ"عندالجميكركأصمو :(ٔ)يقول أبو حيان
ألفا ،كذىبالكسائي،كتبعو تحركتالكاككانفتحما،"َأْكؿ":إلىأفأصمو(ٕ)ابفالباذشمنيا

.قبميا،فقمبتألفا ،كنقلالكسائيأفتصغير"آؿ"ُأَكْيل،ككافقويكنسعمىتصغيره..."


 حد أصولوالثَلثي المحذوف أ .ٛٙ

عمىكزفَفْعمةكػ)غزكةكظبية(،أك:(ٖ)قال أبو حّيان "إفكافآخراالسـكاكا أكياء 
ُفْعمةكػ)ُغدكة(ك)ُدْمية(،أكِفْعمةكرشكةكِزْنَية،...مذىبيكنسكاختارهالزجاجأنوُيْفَتحالساكف

 .كَدَمِكّؼ،كِرَشِكّؼ،كِزَنِكّؼ"فتقكؿ:َغَزِكّؼ،كَظَبكّؼ،كَعَدِكّؼ،،مفذكاتالكاككالياء





                                                           

(.ٕٗٙ/ٔأبكحياف،ارتشاؼالضرب)(ٔ)
ىكأحمدبفعميبفأحمدبفخمفاألنصارؼالغرناطيأبكجعفرالمعركؼبابفالباذشألفاإلقناعفي(ٕ)

 .(ٖٖٛ/ٔ)ق.انظر:ترجمتوفيبغيةالكعاةٓٗ٘القراءاتإماـنحكؼمتقدـتكفيسنة
.ٕٙٙ/ٕاف،أبكحيّ،ارتشاؼالضرب(ٖ)



ٔٔٙ 

 النسب إلى بنت وأخت... .ٜٙ

 :(ٔ)ابن مالكقال 

ِبْنتَػػػػػػػػػػػػػػػػػاَكِبػػػػػػػػػػػػػػػػػاْبفٍُّأْختػػػػػػػػػػػػػػػػػا َكِبػػػػػػػػػػػػػػػػػَأخٍّ
 

التَّػػػػػػػاَحػػػػػػػْذؼَأَبػػػػػػػىَكُيػػػػػػػكُنُسَأْلِحػػػػػػػقْ 
  

كَذْيتككْيت...مذىبيكنس":(ٕ)قال أبو حّيان النسبإلىبنتكأختكِثْنتيفككمتا
عمىل ينسبإلييا كاتفقىككالخميل،فظياأنو كَكْيِتّي، كَذْيتّي، كِكْمِتّي، كِبْنِتّي، ُأْخِتّي، فتقكؿ:

.عمىحذؼالتاءمفَىْنت،كَمْنتإذانسبتإلييما..."

 التوضيح والتحميل: 

:(ٖ)فيالنسبإلىبنتكأخت،كثنتافككمتا،ككيتكذيتمذاىب

كمذكراتيااألكؿ:كعميوالخميلكسيبكيو،أنوتحذؼالتاء، َبَنكّؼ،،كينسبإلييا فيقاؿ:
كَكَمِكّؼ،ككتكّؼ،كذيكّؼ،كسائراأللفاظالمؤنثةبالتاء.

كأْخِتّي، بْنتّي، فُيقاؿ: التاء، بإبقاء لفظيا عمى إلييا ُيسب أنَّو يكنس، كعميو الثاني:
مفالمبس،كىكاختي ارؼ.كِثْنتّي،كِكِمّيأككمتكّؼكَكْيِتّي،كذْيِتّيفرار 

قبلالساكف كما عمىسككنو قبميا كيقرما تحذؼالتاء، أنو األخفش: كعميو الثالث:
عمىحركتو،كيردالمحذكؼ،فُيقاؿ:ِبْنكّؼ،كُأْخكّؼكثْنتّي،كِكْمكّؼ،كَكْيكّؼكَذْيكّؼ.







                                                           

.ٙٗ/ٔابفمالؾ،،األلفية(ٔ)
 .ٕٚٙ/ٕأبكحّياف،،ارتشاؼالضرب(ٕ)
ابفمالؾ(ٖ) شرحاألشمكنيأللفية ،انظر: اليكامعٔٗٚ-ٓٗٚ/ٖاألشمكني، ىمع ،، -ٖٙٙ/ٖالسيكطي،

ٖٙٚ. 



ٔٔٚ 

 الخاتمة:

 لي يّسر إذ كآخرا ، أكال   كالفضل الصالحات، تتـ بنعمتو الذؼ  ىذاالحمد إنجاز
النحكيةكالصرفية،البحثالمتكاضع،فيرحمةعمميةرائعةبيفعمماءالنحكالعظماء،كآرائيـ

ذاقصرت.كالتيأظيرتفيياعمّكمنزلتيـكرفعةقدرىـكمكانتيـ فإذاأحسنتفبتكفيقمفهللا،كا 
ـالنحكالعربي،كقدفمفأعبليْمَمَكىاىيرحمتناتصلإلىنيايتيا،مععَفمفنفسيكالشيطاف،

فيدراسةكاحدة،فكانتالثمرةأفجمعتآراءكقركفمفالزمفخمسةبينيمافصل جمعناىا
في يكنسبفحبيبمفكتابارتشاؼالضرب،ككانتسبعيفمسألة،اتفقالعالمافبرأيييما

يىذاكف.كعشريفمسألة،كسكتأبكحيافعفباقيالمسائلإحدػسبعمسائل،كاختمفافي
:البحث

 فإفيكنسبفحبيبمفأىـ-مفأىـأعبلـالنحكالعربي–كقفتعمىشخصيتيف
أعبلـالنحكفيالقرفالثانياليجرؼ،كأبكحيافمفأىـأعبلـالنحكالعربيفيالقرف

 السابعاليجرؼ،كعمىجيكدىماالنحكيةكالصرفية.

 ٍـّجـّأبكحيافاألندلسيالغرناطيمفكبارعمماءالقر فالسابعاليجرؼ،كافعمىعم
بالعربية،لغة،كنحكا ،كصرفا ،كشعرا .ككاففكؽذلؾصاحبيدطكلىفيالتفسير،

 كالحديث،كتراجـالرجاؿ،كالقراءاتالقرآنية.

 كمفتبلمذتو فيعصره، البصرة نحاة أئمة مف أديبنحكؼ، حبيبىك يكنسبف
 اكيا كبيرا مفركاةالمغةكالغريب.سيبكيوكالكسائي،كالفّراء.ككافر

 .كانتالدراسةحكؿأىـكتبأبيحياف،ارتشاؼالضربكىكآخركتبوالمعتدة 

 قمتبالكشفعفآراءيكنسبفحبيبالنحكيةكالصرفية،فيكتابارتشاؼالضرب
ليذه حياف أبي كاعتراضات مكافقات في النظر ثـ كتكثيقيا، كدراستيا حياف ألبي

 .اآلراء







ٔٔٛ 

:كيجدربيأفأعرضأبرزالنتائجكالتكصياتالتيتكصمتإلييا

 أواًل: النتائج:

 ككاف كصرفية، نحكية بالبحثسبعيفمسألة الخاصة الدراسة حصرتفيىذه لقد
كاالختبلؼفي مسائل، يكنسكأبيحياففيسبع كعشريفإحدػالتكافقبيفآراء

 مسألةكسككتأبيحيافعفباقيالمسائل.
  ، مفاألعبلـ، ذكرأبكحيافآراءأكثرمفأربعمائةكعشرة فيكلقد يكنسترتيبو

آرائو ذكر في العمماء، مف قميل إالعدد يسبقو فمـ حياف، أبي عند المتقدمة الفئة
النحكيةكالبصرية.

  كافمكقفأبيحيافمفيكنسبفحبيبمكقفالمختارالمميز،يتفقمعوكأحيانا
 لـيرتبطبفكرةإالفيحدكدمايبلئـمنيجو.يختمفمعو،ك

 ال كافأبكحيافينحازفيأكثرالمسائلإلىرأؼالبصرييف،كرأؼسيبكيو،كلكننا
 نممستعصبا أكاعتراضا غيرمكضكعي.

 آراء إالأننيالحظتليما البصرية، مفميلكلمفالعمميفلممدرسة عمىالرغـ
فك البصرية، المدرسة مع بأّنوتختمف اعتقدا لما العممية المكضكعية لدييما انت

 عفالذاتيةكالعصبية.بعيدا ،صحيح
  خبلفا ألستاذهابفمالؾ،الذؼأكثرمف،لـيستشيدأبكحيافبالحديثالشريفكثيرا

الكريـ بالقرآف االستشياد مف حياف أبك أكثر بينما الشريف، بالحديث االستشياد
 كالشعر.

 ّننانراهأحيانا إمنيجيكنسبفحبيبميموإلىالسماععفالعرب.حتىأبرزمايميز
القمةيخالف فكافاألخذبكبلـ يبنيقكاعدهعمىكبلـبعضالعرب،الكثرتيـ،كا 

 القياس.





 



ٜٔٔ 

 توصيات الدراسة:ثانيًا: أىم 

 .اإلقباؿعمىكتبأبيحّيافلثرائيابآراءالنحاةفيشتىالعصكر 
 ب يكنس كآرائوإيبلء العممية، شخصيتو في كالدراسة بالبحث أكثر حظا  حبيب ف

 النحكية.
 النحك عمـ معطيات في مكازنة دراسة إلى بحاجة النحاة كآراء النحكية المذاىب

 الحديث.
 .بيافسببسككتأبيحّيافعفاثنتيفكأربعيفمسألةمفمسائليكنس 





























ٕٔٓ 















 المصادر والمراجع






















ٕٔٔ 

 المصادر والمراجع:

 القرآفالكريـ. .ٔ
،ٔإتحاؼفضبلءالبشربالقراءاتاألربعةعشر،أحمدالبنا،تحقيق:شعبافإسماعيل،ط .ٕ

.ٜٚٛٔ-ٚٓٗٔمكتبةالكمياتاألزىرية،-عالـكتب
ط .ٖ فاعكر، عمي تحقيق: الدينكرؼ، قتيبة ابف الكاتب، بيركتٔأدب الكتب-، دار لبناف،

.ٜٛٛٔ-ٛٓٗٔالعممية،
دمحم، .ٗ عثماف رجب د. تحقيق: األندلسي، حياف أبك العرب، لساف مف الضرب ارتشاؼ

ـ.ٜٜٛٔ–قٛٔٗٔالقاىرة،مكتبةالخانجي،
.ٜٜٓٔ-ٔٔٗٔ،دارالكتبالعممية،ٔشباهكالنظائر،السيكطي،طاأل .٘
بيركتاأل .ٙ الفتمي، الحسيف عبد تحقيق: السراج، ابف النحك، في مؤسسة-صكؿ لبناف،

سالة.الر
ط .ٚ إبراىيـ، المنعـ عبد تحقيق: النّحاس، القرآف، العممية،ٔإعراب الكتب دار بيركت، ،

ٕٔٗٔ.
-ٛٔٗٔ،ٔأعيافالعصركأعكافالنصر،الصفدؼ،تحقيق:عميأبكزيد،كأبكعشمة،ط .ٛ

ٜٜٔٛ.
طاإل .ٜ قطامش، المجيد عبد تحقيق: الباذش، ابف السبع، القراءات في أـٔقناع جامعة ،

ق.ٖٓٗٔالقرػ،
عميبف .ٓٔ تنسيق: هللابفمالؾاألندلسي، أبكعبد كالصرؼ، ابفمالؾفيالنحك ألفية

نايفالشحكد.
-ٙٓٗٔ،بيركت،ٔإنباهالركاةعمىأنباهالنحاة،القفطي،تحقيق:أبكالفضلإبراىيـ،ط .ٔٔ

ٜٔٛٙ.
تحقيق:نصاؼفيمسائلالخبلؼبيفالبصرييفكالككفييف،أبكالبركاتبفاألنبارؼ،اإل .ٕٔ

.ٕٕٓٓ،ٔجكدةمبركؾ،ط
،دارإحياءالتراثالعربي.ٕنصاؼفيمعرفةالراجحمفالخبلؼ،المرداكؼ،طاإل .ٖٔ



ٕٕٔ 

دار .ٗٔ الحميد، محيالديفعبد تحقيق: ابفىشاـ، ابفمالؾ، المسالؾإلىألفية أكضح
الفكر.

.ٕٓٗٔبحرالمحيط،أبكحّيافاألندلسي،تحقيق:صدقيجميل،بيركت،دارالفكر،ال .٘ٔ
بركدالضافيةكالعقكدالصافيةالكافمةلمكافيةبالمعانيالثمانيةكافيةلجماؿالديفبفأبيال .ٙٔ

األزىر جامعة جامعية(، )رسائل زيد، أبك الستار دمحمعبد تحقيق: صنعاني، -القاسـ
مصر.

ٔٚ.  السيكطي،تحقيق:دمحمإبراىيـ،كالحمبي، فيطبقاتالمغكييفكالنحاة، ،ٔطبغيةالكعاة
ٖٔٛٗ-ٜٔٙٗ.

بقاءالعكبرؼصرفيا ،مجيدالزاممي،)أطركحةدكتكراة(،جامعةالقادسية.أبكال .ٛٔ
،القاىرة،الييئةالمصريةالعامةلمكتاب،ٕتاريخالمساجداألثرية،حسفعبدالكىاب،ط .ٜٔ

ٜٜٔٗ.
ؼ،تتمةالمختصرفيأخبارالبشر:تاريخابفالكردؼ،ابفالكردؼ،تحقيق:أحمدالبدراك .ٕٓ

.ٜٓٚٔ،بيركت،دارالمعارؼ،ٔط
،دارالكتابٔتخميصالشكاىدكتمخيصالفكائد،ابفىشاـ،تحقيق:عباسالصالحي،ط .ٕٔ

.ٜٙٛٔ-ٙٓٗٔالعربي،
،دمشق،دارالقمـ.ٔتذييلكالتكميل،أبكحيافاألندلسي،تحقيق:حسفىنداكؼ،طال .ٕٕ
دمحم .ٖٕ تحقيق: مالؾ، ابف المقاصد، كتكميل الفكائد العربي،تسييل الكاتب دار بركات،

ٖٔٛٚ-ٜٔٙٚ.
ماـفيتفسيرأشعارىذيل،ابفجني،تحقيق:أحمدالقيسي،كآخريف،بغداد،مطبعةتّال .ٕٗ

.ٕٜٙٔ-ٖٔٛٔالعاني،
طتّال .ٕ٘ حجازؼ، مصطفى تحقيق: بّرؼ، ابف كاإليضاح، المصرية،ٔنبيو الكتب دار ،

ٜٔٛٓ.
.ٜٜٔٔياءلمتراثالعربي،تيذيبالتيذيب،ابفحجرالعسقبلني،داراإلح .ٕٙ
،بيركت،دارالعمـلممبلييف،ٔجميرةالمغة،أبكبكراألزدؼ،تحقيق:رمزؼبعمبكي،ط .ٕٚ

ٜٔٛٚ.



ٕٖٔ 

األندلسي،تحقيق:عبدالسبلـىاركف،ط .ٕٛ ،القاىرة،دار٘جميرةأنسابالعرب،ابفحـز
المعارؼ.

قال .ٜٕ الديف فخر تحقيق: المرادؼ، حركؼالمعاني، في الداني طجنى كفاضل، ،ٔباكة،
.ٕٜٜٔ-ٖٔٗٔلبناف،دارالكتبالعممية،-بيركت

ط .ٖٓ الشافعي، الصباف دمحم مالؾ، ابف أللفية األشمكني شرح عمى الصّباف ،ٔحاشية
.ٜٜٚٔ-ٚٔٗٔلبناف،دارالكتبالعممية،-بيركت

،طال .ٖٔ لبناف،مؤسسةالرسالة،ٕحمقةالمفقكدةفيتاريخالنحكالعربي،عبدالعاؿمكـر ،
ٖٔٗ-ٜٜٖٔ.

.ٕٗٗٔ،بيركت،دارالكتبالعممية،ٕحيكاف،الجاحع،طال .ٕٖ
خزانةاألدبكلبلبابلسافالعرب،عبدالقادرالبغدادؼ،تحقيق:عبدالسبلـىاركف، .ٖٖ

.ٜٜٚٔ-ٛٔٗٔ،مكتبةالخانجي،ٗط
دارالكتبالمصرية.-خصائص،ابفجني،تحقيق:دمحمالنجار،القاىرة،المكتبةالعمميةال .ٖٗ
-ٜٖٔٔ،ٔرةالحجاؿفيأسماءالرجاؿ،أحمدأبكالعباس،تحقيق:دمحمأبكالفكر،طد .ٖ٘

ٜٔٚٔ.
المعارؼالعثمانيةال .ٖٙ دائرة ابفحجرالعسقبلني، الثامنة، -دررالكامنةفيأعيافالمائة

.ٜٖٗٔحيدرآباد،
،ٔطدررالمكامععمىىمعاليكامعشرحجمعالجكامع،الشنقيطي،تحقيق:دمحمالسكد،ال .ٖٚ

.ٜٜٜٔ-ٜٔٗٔدارالكتبالعممية،
،بيركت،دارصادر،ٔديكافالنابغةالجعدؼ،النابغةالجعدؼ،تحقيق:كاضحالصمد،ط .ٖٛ

ٜٜٔٛ.
ديكافالنابغةالذبياني،النابغةالذبياني،تحقيق:دمحمأبكالفضلإبراىيـ،دارالمعارؼ. .ٜٖ
.ٕٓٓٓبيركت،دارصادر،،ٔديكافالنمربفتكلبالعكمي،تحقيق:دمحمطريفي،ط .ٓٗ
ط .ٔٗ المصطاكؼ، الرحمف عبد تحقيق: القيس، امرؤ امرغالقيس، دارٕديكاف بيركت، ،

.ٕٗٓٓ-ٕ٘ٗٔالمعرفة،
ط .ٕٗ مينا، عبدأ تحقيق: ثابت، بف حّساف بيركتٕديكاف العممية،-، الكتب دار لبناف،

ٔٗٔٗ-ٜٜٔٗ.



ٕٔٗ 

،بيركت،ٔاألرناؤكط،طشذراتالذىبفيأخبارمفذىب،ابفالعماد،تحقيق:محمكد .ٖٗ
.ٜٙٛٔ-ٙٓٗٔدارابفكثير،

لبناف،-،بيركتٔشرحابفالناظـعمىألفيةابفمالؾ،ابفالناظـ،تحقيق:دمحمالسكد،ط .ٗٗ
.ٕٓٓٓ-ٕٓٗٔدارالكتبالعممية،

الحميد،ط .٘ٗ تحقيق:دمحمعبد ابفعقيل، الجميل، كتابمنحة ،ٕٓشرحابفعقيلكمعو
.ٜٓٛٔ-ٓٓٗٔارمصرلمطباعة،د-القاىرة،دارالتراث

.ٕٛٓٓ-ٜٕٗٔ،ٔشرحأبياتسيبكيو،السيرافي،تحقيق:أحمدميدلي،كعمي،ط .ٙٗ
لبناف،دارالكتبالعممية،–،بيركتٔشرحاألشمكنيأللفيةابفمالؾ،األشمكني،ط .ٚٗ

ٜٔٗٔ-ٜٜٔٛ.
شرحالتسييل،ابفمالؾ،تحقيق:عبدالرحمفالسيد،كالمختكف،دارىجر. .ٛٗ
لبناف،دار-،بيركتٔلتصريحعمىالتكضيح،خالداألزىرؼ،تحقيق:دمحمالّسكد،طشرحا .ٜٗ

.ٕٓٓٓ-ٕٔٗٔالكتبالعممية،
ط .ٓ٘ الشعار، فكاز تحقيق: عصفكر، ابف الجمل، ٔشرح العممية، الكتب دار ،ٜٔٗٔ-

ٜٜٔٛ.
أـ .ٔ٘ جامعة المكرمة، مكة ىريدؼ، المنعـ عبد تحقيق: مالؾ، ابف الشافية، الكافية شرح

لقرػ.ا
لبناف،دارالكتبالعممية،-،بيركتٔشرحالمفصل،ابفيعيش،تحقيق:إميليعقكب،ط .ٕ٘

ٕٕٔٗ-ٕٓٓٔ.
تحقيق:جماؿأحمد،ط .ٖ٘ ابفالحاجب، الكافيةفيعمـاإلعراب، ،مكتبةٔشرحالمقدمة

.ٜٜٚٔ-ٛٔٗٔالباز،
.ٜٔٗٔشرحجملالزجاجي،ابفخركؼ،تحقيق:سمكػعرب،جامعةأـالقرػ، .ٗ٘
طشر .٘٘ الشعار، فكاز تحقيق: عصفكر، ابف الزجاجي، جمل العممية،ٔح الكتب دار ،

ٜٔٗٔ-ٜٜٔٛ.
لبناف،-شرحشافيةابفالحاجب،الرضياالسترباذؼ،تحقيق:دمحمنكرالحسف،بيركت .ٙ٘

.ٜ٘ٚٔ-ٜٖ٘ٔدارالكتبالعممية،



ٕٔ٘ 

القاى .ٚ٘ كعبلـ، دركيش، مصطفى عبيد د. تحقيق: بّرؼ، ابف اإليضاح، شكاىد رة،شرح
ٔٗٓ٘-ٔٙٛ٘.

.ٜٙٙٔ-ٖٙٛٔشرحشكاىدالمغني،السيكطي،تحقيق:أحمدظافرككجاف، .ٛ٘
شرحمايقعفيالتصحيفكالتحريف،أحمدالعسكرؼ،تحقيق:عبدالعزيزأحمد،مطبعة .ٜ٘

مصطفىالحمبي.
،بيركت،ٕشرحىاشمياتالكميت،ابفزيداألسدؼ،تحقيق:د.داكدسّمكـ،كالقيسي،ط .ٓٙ

.ٜٙٛٔ-ٙٓٗٔةالعربية،مكتبةالنيض
،ٔشفاءالعميلفيإيضاحالتسييل،أبكعبدهللاالسميمي،تحقيق:د.الشريفالبركاتي،ط .ٔٙ

ـ.ٜٙٛٔ-قٙٓٗٔمكةالمكرمة،مكتبةالفيصمية،
.ٜٗٙٔ-ٖٖٛٔطبقاتالشافعيةالكبرػ،السبكي،تحقيق:محمكدالطناحي،كالحمك، .ٕٙ
ابفقاضيشيبة .ٖٙ كالمغكييف، النجف،ٔ٘ٛ)طبقاتالنحاة محسفغياض، تحقيق: ق(،

مطبعةالنعمات.
طبقاتالنحكييفكالمغكييف،أبكبكرالزبيدؼاألندلسي،تحقيق:دمحمأبكالفضلإبراىيـ، .ٗٙ

،مصر،دارالمعارؼ.ٕط
.ٖٜٚٔطرائفاألدبية،عبدالقاىرالجرجاني،تحقيق:عبدالعزيزالميمني،القاىرة،ال .٘ٙ
.ٜٙٗٔ-ٖ٘ٙٔ،القاىرة،ٕ،طظيراإلسبلـ،أحمدأميف .ٙٙ
تحقيق:برجستراستر،ط .ٚٙ ابفالجزرؼ، النيايةفيطبقاتالقراء، بيركتٔغاية لبناف،-،

.ٕٙٓٓدارالكتبالعممية،
ط .ٛٙ عباس، إحساف تحقيق: الكتبي، شاكر ابف الكفيات، صادر،ٔفكات دار بيركت، ،

ٜٔٚٗ.
لخانجي.،مكتبةاٖكتاب،سيبكيو،تحقيق:عبدالسبلـىاركف،ط .ٜٙ
طال .ٓٚ الزمخشرؼ، غكامضالتنزيل، حقائق عف العربي،ٖكشاؼ الكتب دار بيركت، ،

ٔٗٓٚ.
عبدال .ٔٚ الديف دمحممحي تحقيق: الميداني، الدمشقي الغني عبد الكتاب، شرح في مباب

بيركت،المكتبةالعممية.-الحميد،لبناف
لسافالعرب،ابفمنظكر،بيركت،دارصادر. .ٕٚ



ٕٔٙ 

الممال .ٖٚ شرح في طممحة الصاعدؼ، إبراىيـ تحقيق: الصائغ، ابف البحثٔحة، عمادة ،
.ٕٗٓٓ-ٕٗٗٔالعمميبالجامعةاإلسبلمية،المدينةالمنكرة،

طال .ٗٚ طمب، الحميد عبد تحقيق: األندلسي، حياف أبك التصريف، في الككيت،ٔمبدع ،
.ٕٜٛٔ-ٕٓٗٔمكتبةدارالعركبة،

ال .٘ٚ محي دمحم تحقيق: الميداني، األمثاؿ، بيركتمجمع الحميد، عبد دار-ديف لبناف،
المعرفة.

األكقاؼال .ٙٚ كزارة جني، ابف عنيا، كاإليضاح القراءات شكاذ كجكه تبييف في -محتسب
.ٜٜٜٔ-ٕٓٗٔالمجمساألعمىلمشئكفاإلسبلمية،

مختصرفيشكاذالقرآفمفكتابالبديع،ابفخالكيو،القاىرة،مكتبةالمتنبي. .ٚٚ
،مصر،دارالمعارؼ.ٚيف،طمدارسالنحكية،شكقيضال .ٛٚ
مكتبة .ٜٚ القاىرة، إبراىيـ، الفضل أبك دمحم تحقيق: الحمبي، الطيب أبك النحكييف، مراتب

النيضة.
.ٕٜٙٔمساجدالقاىرةكمدارسيا،أحمدفكرؼ،القاىرة،دارالمعارؼ، .ٓٛ
المجمس .ٔٛ القاىرة، تقديـ:دمحمعكيضة، الصالحكف،د.سعاددمحم، مساجدمصركأكلياؤىا

األعمىلمشؤكفاإلسبلمية.
طال .ٕٛ دمحمبركات، تحقيق: عقيل، ابف الفكائد، تسييل عمى القرػ،ٔمساعد أـ جامعة ،

ٕٔٗٓ-ٜٕٔٛ.
تكنس،الدارالعربيةلمكتاب.-مستفادالرحمةكاالغتراب،التجيبيالبمنسيالسبتي،ليبيا .ٖٛ
.ٜٔٛٔالشركؽ،،جدة،دارٕمعانيالحركؼ،الّرماني،تحقيق:عبدالفتاحشمبي،ط .ٗٛ
ط .٘ٛ قراعة، ىدػ تحقيق: األخفش، القرآف، ٔمعاني الخانجي، مكتبة القاىرة، ،ٔٗٔٔ-

ٜٜٔٓ.
،مصر،دارالمصريةلمتأليفٔمعانيالقرآف،الفّراء،تحقيق:أحمدالنجاتيكآخريف،ط .ٙٛ

كالترجمة.
ط .ٚٛ عّباس، إحساف تحقيق: الحمكؼ، ياقكت األدباء، الغربٔمعجـ دار بيركت، ،

.ٖٜٜٔ-ٗٔٗٔبلمي،اإلس
.ٜٚٚٔ-ٜٖٚٔمعجـالبمداف،ياقكتالحمكؼ،دارصادر، .ٛٛ



ٕٔٚ 

،دارٔمغنيالمبيبعفكتباألعاريب،ابفىشاـ،تحقيق:مازفالمبارؾ،كحمدهللا،ط .ٜٛ
.ٜٗٙٔ-ٖٛٙٔالفكربدمشق،

النشر .ٜٓ دار عامر، دمحم د. تحقيق: المحمي، األنصارؼ عمي بف دمحم اإلعراب، مفتاح
لمجامعات.

مفتاحفيالنحك،مختصرلمقاضيأبيبكراليافعي.ال .ٜٔ
،دارٔمقاصدالنحكيةفيشرحشكاىدشركحاأللفية،تحقيق:عميفاخر،كآخريف،طال .ٕٜ

.ٕٓٔٓ-ٖٔٗٔالسبلـلمطباعةكالنشر،
،القاىرة،كزارةاألكقاؼ،لجنةإحياءالتراثٔمقتضب،المبّرد،تحقيق:دمحمعضيمة،طال .ٖٜ

.ٜٜٗٔ-٘ٔٗٔاإلسبلمي،
.ٕٜٚٔ-ٕٜٖٔ،ٔمقرب،ابفعصفكر،تحقيق:أحمدالجكارؼ،طال .ٜٗ
،بيركت،دارالمعرفة،ٔممتعفيالتصريف،ابفعصفكر،تحقيق:فخرالديفقباكة،طال .ٜ٘

ٔٗٓٚ-ٜٔٛٚ.
منيجالسالؾفيالكبلـعمىألفيةابفمالؾ،أبكحيافاألندلسي،تحقيق:عميفاخر، .ٜٙ

.ٖٕٔٓاعةالدمحمية،دارالطب-،األزىرٔكالسكداني،ط
منيلالصافيكالمستكفيبعدالكافي،بفتغرؼبردؼ،تحقيق:دمحمأميف،الييئةالمصريةال .ٜٚ

.ٜٗٛٔالعامةلمكتاب،
نجكـالزاىرةفيممكؾمصركالقاىرة،ابفتغرؼبردؼالظاىرؼأبكالمحاسف،مصر،ال .ٜٛ

دارالكتب.-كزارةالثقافة
طبقاتاألدباء، .ٜٜ في األلباء طنزىة السامرائي، إبراىيـ تحقيق: األنبارؼ، مكتبةٖابف ،

.ٜ٘ٛٔ-٘ٓٗٔالمنار،
نفحالطيبمفغصفاألندلسالرطيب،المقرؼالتممساني،تحقيق:إحسافعباس،دار .ٓٓٔ

.ٜٛٙٔ-ٖٛٛٔصادر،
لبناف،-،بيركتٔنكتاليمياففينكتالعمياف،الصفدؼ،تحقيق:مصطفىعطا،ط .ٔٓٔ

.ٕٚٓٓ-ٕٛٗٔدارالكتبالعممية،
لبناف،-كتفيتفسيركتابسيبكيو،األعمـالشنتمرؼ،تحقيق:د.يحيىمراد،بيركتنّال .ٕٓٔ

دارالكتبالعممية.



ٕٔٛ 

طنّال .ٖٓٔ أحمد، القادر دمحمعبد تحقيق: األنصارؼ، زيد أبك المغة، في ٔكادر ،ٔٗٓٔ-
ٜٔٛٔ.

.ٜٔٙٔ-ٖٓٛٔكادر،أبكِمْسحلاألعرابي،تحقيق:د.عزةحسف،دمشق،نّال .ٗٓٔ
طىمع .٘ٓٔ الديف، شمس أحمد تحقيق: السيكطي، الجكامع، جمع شرح في ،ٔاليكامع

.ٜٜٛٔ-ٛٔٗٔلبناف،دارالكتبالعممية،-بيركت
طال .ٙٓٔ كمصطفى، األرناؤكط، أحمد تحقيق: الصفدؼ، الديف صبلح بالكفيات، ،ٔكافي

.ٕٓٓٓ-ٕٓٗٔلبناف،دارإحياءالتراثالعربي،-بيركت
ا .ٚٓٔ أبناء داركفياتاألعيافكأنباء بيركت، إحسافعباس، تحقيق: ابفخمكاف، لزماف،

.ٕٜٚٔصادر،
.ٕٕٓٓ-ٙٙٗٔ،مكتبةالثقافةالدينية،ٔيكنسبفحبيب،حسفنصار،ط .ٛٓٔ



























ٕٜٔ 

 فيرس اآليات القرآنية

 رقم الصفحة رقم اآلية اآليـــــة الـــســـــــــورة م.
ٜٔ٘ٔ ﴿ بلساٍن عريب مبني ﴾الشعراء .ٔ
ٖٗٔ٘ ﴿أَلْيَس يل ملُك ِمْصَر﴾الزخرؼ .ٕ
ٖ٘ٔٙ ﴾اىِبُطوا مصرا  ﴿البقرة .ٖ
ٖ٘ٔ ﴾ُقْل أْوِحَي إيلي ﴿الجف .ٗ
ٖٗٔ ﴾أَتى َأْمُر هللا﴿النحل .٘
ٖٙٔ ﴾كهيَ َعصَ ﴿مريـ .ٙ
ٖٕٛٛ ﴾أنُ ْلزِمُكُموىا﴿ىكد .ٚ
ٜٖٖٕ ﴾هُ ادَ بَ عِ  هللاُ  رُ شِّ بَ ي ُ  يْ ذِ الي  كَ لِ ذَ ﴿الشكرػ .ٛ
ٜٖٜٙ وا﴾اضُ ي خَ ذِ الي م كَ تُ ضْ ﴿وخُ التكبة .ٜ

ٜٓٗٙ ﴿ُثُي لَنَ ْنزَِعني ِمْن ُكلِّ ِشيَعٍة أَي ُُّهْم َأَشدُّ﴾مريـ .ٓٔ
ٙٗٔ ﴿ََلْ َيُكِن الذيَن كفُروا﴾البّينة .ٔٔ
ٕٙٗٓ ﴾ ﴿ َوََلْ َأُك بَِغيًّامريـ .ٕٔ
ٙٗٓٗ ﴾َحَسَنة  َتُك  َوِإنْ ﴿النساء .ٖٔ
ٖٙٗٗ ﴿ََلْ َنُك ِمَن اْلُمَصلِّنَي﴾المّدثر .ٗٔ
ٕٙٗٚٔ ﴿َوال َتُك يف ضْيٍق﴾النحل .٘ٔ
ٖٚٗٔ ﴿َمْا َىَذا َبَشَرا ﴾يكسف .ٙٔ
ٚٗٗٗٔ ﴿َوَما ُُمَميٌد إالي َرُسوٌل﴾آؿعمراف .ٚٔ
ٖٗ٘ٗ ﴿َأفَإْين ِمتي فَ ُهُم اخْلِلُدون﴾ األنبياء .ٛٔ
ٜ٘٘ٓ ﴿َتَكاُد السيمواُت يَ تَ َفطيْرَن﴾مريـ .ٜٔ
ٜٚ٘ٙ ﴿ُثُي لَنَ ْنزَِعني ِمْن ُكلِّ ِشيَعٍة أَي ُُّهْم َأَشدُّ﴾مريـ .ٕٓ
ُو ِمن ليُدَّني ِعْلم ا﴾﴿َوعَ الكيف .ٕٔ ٕٙ٘ٙ ليْمنََٰ
ٓٚٗ ﴿ِفيَها يُ ْفَرُق ُكلُّ َأْمٍر َحِكيٍم﴾الدخاف .ٕٕ
ٍم َس          َواء  فصمت .ٖٕ َه          ا َأقْ َواتَ َه          ا يف َأْربَ َع          ِة َأَّيي َر ِفي ْ ﴿َوقَ          دي

 ِللسيائِلنْيَ﴾
ٔٓٚٓ

ٓٚٗ ﴾﴿َوَمْا َأْىَلْكنا ِمْن قَ ْريٍَة إالي َوََلَا ِكَتاٌب َمْعلومٌ الحجر .ٕٗ
ٜٔٚٔ ﴿ِمْلُء اْْلْرِض َذَىَبا ﴾آؿعمراف .ٕ٘



ٖٔٓ 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآليـــــة الـــســـــــــورة م.
﴾آؿعمراف .ٕٙ ٗٚٙٗٔ ﴿وََكأَيِّْن ِمن نيِبٍّ
ٗٚٛ ﴿وََكأَيِّن ِمْن قَ ْريٍَة﴾الطبلؽ .ٕٚ
ٚٚ٘ٗ ﴿يَ ْنظُُروَن ِمن َطْرٍف َخِفيٍّ﴾الشكرػ .ٕٛ
ٜٕٚ ﴿ُرََبَا يَ َودُّ ْاليذين َكَفُروا َلْو َكانُوا ُمْسِلِمنَي﴾الحجر .ٜٕ
ٓٛٗ ﴾لِلِِّ ْاَْلْمُر ِمن قَ ْبُل َوِمْن بَ ْعدُ ﴿الرـك .ٖٓ
﴿وََك         َذِلَك زُيِّ         َن ِلَكثِ         رٍي ِم         ن اْلُمْش         رِِكنَي قَ ْت         َل األنعاـ .ٖٔ

 َأْواَلِدِىْم ُشرََكاُؤُىْم﴾
ٖٕٔٚٛ

٘ٛٗ ﴿َواْمَرأَتُُو ََحياَلَة اْْلََطِب﴾المسد .ٕٖ
ٚٛٙٛ تَ تيِخَذ ِفيِهْم ُحْسَنا ﴾ ﴿ِإميا َأْن تُ َعذَِّب َوِإميا َأنْ الكيف .ٖٖ
ٜٛٔ ﴿َوات يُقوْا هللَا اليذي َتَساَءُلوَن ِبِو َوْاَْلْرَحاَم﴾النساء .ٖٗ
ٜ٘ٓٔ ﴿اْلَكبرُي املُتَ َعاِل﴾الرعد .ٖ٘
ٕٖ٘ٓٔ  ﴿يَ ْوَم الت يَناِد﴾غافر .ٖٙ
 



  



ٖٔٔ 

 فيرس اِلبيات الشعرية
 

 البيت
 

 البحر
 

رقم  الشاعر
 الصفحة

 

ــور   ــدين شــي  ال ــر ال  مــات أثي
 

ـــــــارق واســـــــتعبرا   فاســـــــتعر الب
 

 ورق مـــن حـــزن نســـيم الّصـــبا
 

 واعتــّل فــي اِلســحار لمــا ســر   
 

صبلحالديفسريعال
الصفدؼ

ٕٖ 

 

ـــتُ  ـــاِري فُقم ـــْوا ن ـــوَن  :أَت  أنػػػتـَمُن
 

ـــــالوا  ـــــن   :فق ـــــتُ  ,الِج ِعُمػػػػػكا :ُقْم
 ظبلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

  

 ٜٕتأّبطشرا الكافر

 فمو كان عبد هللا موّلى ىجْوُتوُ 
 

 ولكّن عبد هللا مولى مواليا 

  ٕٖالفرزدؽالطكيل  
 إذا مـــــــا لقيـــــــت َبِنـــــــي َمالـــــــكٍ 

 

 َفَســـــــمِّْم َعَمـــــــى أي ُيـــــــْم َأْفَضـــــــلُ  

 

غّسافبفالمتقارب
كعمة

ٗٔ 

 

 كم يــا ةَ عمــّي بطــون َضــنّ ت بَ دِ َحــ
 

ــــيِيْم َواِْْن َمْظُمْومــــا   ِإْن َظاِلمــــًا ِف
 

النابغةالكامل
الذبياني

ٕٗ 

 
 ُل بَ جَ ُل واليْ جنوُده ضاَق عنيا السَّ   و َمِمكاً و َبْغي ولَ ذُ  ىرَ أمُن الدَّ ال يَ 

المعيفالبسيط
المنقرؼ

ٖٗ 

 

 َلْم َيُك الحق  ِسو  َأْن ىاَجوُ 
 

ررْ    َرْسُم داٍر َقْد َتَعفَّْت بالسَّ
 

حسيفبفالرمل
عرفطة

ٗٗ 

 

 وَما الّدىُر إالَّ منجنونًا بأىمو

 

  إالَّ الحاجاِت صاِحُب  كَما

 وَما صاِحُب الحاجاِت إالَّ ُمعذَّبا

 ٙٗقائمومجيكؿالطكيل

 

ـــــــا ـــــــا َلَك ـــــــَك ال أب ـــــــَدموا َبْيَت  أَى

 

ـــــــا  ـــــــك ال َأَخـــــــا َلَك  وزعمـــــــوا أنَّ

 

ٗٛ 
 

 

ــــــي  َأِبــــــاْلَموت الــــــذي ال ُبــــــدَّ أنِّ

 
 

فيني  ــــــــوِّ ــــــــاِك ُتَخ ــــــــََلٍق ال أب  ُم

 

أبكحيةالكافر
النميرؼ

ٜٗ 

 

ـــــــــراً   أاَل رجـــــــــًَل جـــــــــزَاُه هللُا خي

 

 مٍة ُتِبيــــــتُ يــــــدل  عمــــــى محّصــــــ 

 

عمركبفالكافر
قنعاس

٘ٓ 

 

 دعــــــوُت لّمــــــا نــــــابني ِمْســــــَوراً 

 

 فمّبــــــى فمّبــــــْي َيــــــَدي ِمْســــــورٍ  

 

 ٜ٘قائمومجيكؿالمتقارب
 

 وَمــــا لــــي إاّل آَل أْحَمــــَد شــــيَعةٌ 

 

 َمْذَىَب الحّق مْذىبُ  إالّ  وَما لي 

 

 ٕٙالكميتالطكيل
 

ــــَفاعةً  ــــُو َش ــــوَن ِمْن  ِلنَّيــــم َيْرُج

 

ــم يُكــْن إالَّ النبي ــوَن شــافعُ    إذا ل

 

حّسافبفالطكيل
ثابت

ٖٙ 



ٖٕٔ 

 

 َكْم في بني َسـْعِد ْبـِن بكـٍر سـيِّدٍ 

 

ــــاعِ   ســــيعِة َماجــــٍد نفَّ  َضــــْخِم الدَّ
 
 
 
 
 
 

 ٖٚالفرزدؽالكامل
 

 وكائن لنـا فضـًَل عمـيكم ونعمـةً 

 

 قديمًا, وال تدرون ما َمنَّ منعمُ  

 
 
 
 

 ٗٚاألعشىالطكيل
 

 وَتــــــْأُمُرني َربيَعــــــُة ُكــــــلَّ َيـــــــْومٍ 

 

 َجاَجادَّ َيا وَأْقَتِنــــــــــَي الــــــــــيَ ِلْشــــــــــرَ  

 
 

النمربفالكافر
تكلب

ٚٙ 

 

ـــ  َلَيـــْوُت وليمـــةٍ  دْ َقـــ ومٍ فيـــا ُرّب َي

 

ــــــــال   بآِنَســــــــٍة كأّنيــــــــا خــــــــ   ِتْمَث

 

 ٛٚامرؤالقيسالطكيل
 

ـــو أبٌ  ـــيس ل ـــوٍد, ول  أال ُربَّ َمْول

 

ــــــــي وَ وذِ   ــــــــ دٍ َل ــــــــَده أَ  مْ َل ــــــــَيْم  وانَب

 

 ٛٚمفأزدالسراةالطكيل
 

 وِمْن َقْبِل َناَد  كل  َمـْوَلًى َقَرابـةٍ 

 

 ٜٚقائمومجيكؿالطكيل  العواطف فما َعَطَفت مْولًى عَمْيوِ  
 

ــَك بــالِغَنىمــا زال ُيــوِقُن َمــْن َيؤُ   م 

 

 وِســــواَك َمــــانُع فْضــــَمو الُمحتــــاج 

 

 ٔٛقائمومجيكؿالكامل
 

 َكَمـــا ُخـــّ  الكتـــاُب بكـــفِّ يومـــا

 

ـــــــــــلُ  َييـــــــــــودي     ُيقـــــــــــارُب أْو ُيزي

 

أبكحّيةالكافر
النميرؼ

ٛٔ 

 

طالـِب  شـيِ  اِلبـاطح أبي ِمْن ابنِ   نجوُت وقد سلَّ الُمرادّي سْيَفوُ 
 طالبِ

عاكيةبفمالطكيل
أبيسفياف

ٛٔ 

 

 كـــــــأنَّ ِبـــــــْرَذوَن أبـــــــا ِعَصـــــــاِم

 

 
 

ــــــــــــٍد حمــــــــــــاٌر ُدقَّ بالمِّجــــــــــــاِم  َزْي

 

 ٕٛقائمومجيكؿالرجز
 

 َشِرْبُت بيا والـّديك َيـْدعو َصـَباَحوٓٓٔ

 

ُبوا  ـــــْوا فتصـــــوَّ ـــــٍش َدَن ـــــو نْع  إذا َبُن

 

النابغةالطكيل
الجعدؼ

ٔٓٓ 

 

 




