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 اإلهداء

 ه اهللإىل أبي الغايل رمح

 إىل أمي احلنىن أمدَّ اهلل يف عمزها

 ي وولدي البكز عبيدةإىل سوج

 العلم وحمبيه تبإىل طل

 إىل شهداء فلسطني الذيه رَوَوا بدمائهم الطاهزة ثزاها

 فأوبخج شجزةَ العشة والكزامت

 فكاوج معزكتُ حجارةِ السجيل البطىليت

 إىل جنىدها وقادهتا

 أهدي هذا اجلهد املخىاضع
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 شكر وتقدير

 "ال يشكر هللا مف ال يشكر الناس"

 انطبلقان مف اليدم النبكم الشريؼ فإنني أتقدـ بعظيـ الشكر كالتقدير

  محمود محمد العاموديإلى فضيمة األستاذ الدكتكر /   

 الذم أشرؼ عمى رسالتي كأسدؿ عميَّ مف عممو الكثير كخبرتو الطكيمة

 راجع التي استعنت بيا كأمدني بكؿ ما احتجت مف الكتب كالم 

 عمى إتماـ ىذا البحث

 فكاف خيرى عكف كأفضؿى سند لي  

 فنعـ المشرؼ كالمربي.
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 َحقٌّ وِعرفان

﴾ ـٍ كىٍرتيـٍ ألىًزيدىنَّكي  (ٕ)سكرة إبراىيـ: آية  ﴿لىًئف شى

زي ـي ًبجى , فإنًَّني أتىقىدَّ كًر إنَّو لىًمف كاًجبي أف أشكيرى أصحابى الفىضًؿ, كأساًتذىةى الًعمـً ًؿ الشُّ
مىى ًرسالىتي, محمود محمد العامودي/ ستاذم الفاًضؿ, األستاذ الدكتكركالتَّقدير أل , الذم أشرىؼى عى

 فىكافى لىوي باًلغي الفىضًؿ, ككىبيري األثًر في إنجاًز ىذا البىحًث.

كًر كالتَّقدير إلى عىميًد كيمًٌيًَّة اآلداًب بالجاًمعىًة اإلسبل ـي بالشُّ                ًميًَّة كىما أتىقىدَّ
راساًت العيميا األستاذ عامر محمد ول دفضيمة الدكتكر/  كري مىكصكؿه أيضان إلى عىميًد الدًٌ , كالشُّ

 , عمى جييكًدًىما المىبذكلىة في ًخدمىة مىسيرىًة البىحًث الًعمًميًٌ كدىعًميا.العاجز عمي فؤادالدكتكر/ 
كًر كالًعرفاًف ل ـي بالشُّ الدكتكر األستاذ ك , الجدب إبراى م  أحمد الدكتكر /الفاًضمىيًف  مناقشيفمكىما أتىقىدَّ

ًتًيـ,  خم ل عبد الفتاح حماد ثرىائيا ًمف فىيًض ًخبرى عمىى جييكًدًىما في ًقرىاءًة ىذه الرًٌسالىًة الًعمًميًَّة, كا 
ًفظىييما هللاي كرىعاىيما.  فىحى

كرم ـي ًبعظيـً امًتناني كخاًلًص شي كًعرفاني ألىساًتذًتي في الجاًمعىًة اإلسبلًميًَّة, الذيفى  كىما أتىقىدَّ
ًبيًَّة, كأخيصُّ ًمنيـ:  مىى أيدييـ مىساقات الماجستير في ًقسـً الُّمغًة العىرى  دىرىستي عى

األستاذ الدكتكر نبيؿ أبك عمي, كاألستاذ الدكتكر يكسؼ ًرزقة, كاألستاذ الدكتكر محمد عمكاف, 
أبك فيَّاض, كاألستاذ الدكتكر كماؿ غنيـ, كاألستاذ الدكتكر يكسؼ الكحمكت كاألستاذ الدكتكر فكزم 

زاءً  يرى الجى ميعان خى زاىيـ هللاي جى  كاألستاذ الدكتكر محمد الًبع, فىجى
مىى جي  ظَّفي مىكتىبىة الجاًمعىة اإلسبلًميَّة, عى في ًخدمىة  يكًدىـ التي تيبذؿي كال يىفكتيني أٍف أشكيرى إخكاني ميكى

بًؿ الراحة لمباحثيف, حًفظىييـ هللا جميعان كرىعاىيـ.ال طمبة , كتكفير سي  ًعمـً
ميعان  زيؿ لزمبلئي جى كًر الجى ميًؿ, كالشُّ و بالًعرفاف الجى قاـً أف أتىكىجَّ كما يىطيبي لي في ىذا المى

ًفظىيـ هللا جميعان كرىعاىي نياد عبدالفتاح بدر  دكف اسًتثناء, كأخيصُّ ًمنيـ األخ الحبيب /                       ـ., حى
قًٌيا أقكؿ: اًلح, كفي حى كجي الصَّ ـى الزَّ فيقىًة الدَّرًب, كصاًحبىًة الفىضًؿ, فكانىت ًنٍع كرم إلى رى ـي شي  كًختىا

 والِم ةةةةةةةةةةةُك لاحَبةةةةةةةةةةةاِب  َمةةةةةةةةةةةا ُكنةةةةةةةةةةةُت ناِ ةةةةةةةةةةة اً 
 َفَمُربََّمةةةةةةةةةةةةةا َ ةةةةومةةةةةةةةةةةةةًا َقةةَ ةةةةةةةةةةةةةةوُت َفةةةَ ةةاِمةةةةةةةةةةةحي 

ةةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبِر الذي أبةَد تةةِةوواألجُر بالصَّ

 ىةةةةةةةةةةذا الَوفةةةةةةةةةةةاَ  ألمِّ عب ةةةةةةةةةةةدة فاشةةةةةةةةةةةيدوا 
 وتَةةةةةةةةةةةةَذكِّري األحَبةةةةةةةةةةةةاَب َ ةةةةةةةةةةةةوَم َتَعاَىةةةةةةةةةةةةدوا
 َربِّةةةةةةةةةةةةةةةي ُ ةةةةةةَضاِعةةةةةةةةةةةةةُفو ف نِّةةةةةةةةةةةةي أجَحةةةةةةةةةةةدُ 
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Abstract 
 

This paper deals with a study of the most important topics of  Arabic grammar: 

And that relates to "Al-Moradi" quotations of Arab tribes dialects. 
"Al –Moradi is the imam of language and grammar in his time. 

He surpassed his peers and shot to fame in countries. 

And he's died by plague in  Cairo in "the Fitr Day" in 749 AH.  

I divided the research into an introduction, a preface, three chapters followed by 

annexes. 

In the preface I dealt with the biography of the great scientist Al- Hassan bin Qasim bin 

Abdu Allah bin Ali  Al moradi. 

In the first chapter, I dealt with Al-Moradi's quotation sources in his different books. 

In the second chapter, there is Al – Moradi's quotations in the Arab dialects. 

In the third chapter, Al Moradi's grammatical doctrine. 

And in the appendices, I briefly addressed the definition of some of the Arab tribes 

which language has been taken from, then I put the results and recommendations of the 

researcher . 

At the end of this research I concluded by mentioning sources and refrences that I seek 

help to complete the research.  
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 ممخصال

مكضكعات النحك العربي, كىك ما يتعمؽ باستشياد  مكضكع ميـ مفؿي ىذا البىحثي يىتىنىاكى  
ىػ( بميجات القبائؿ العربية, كيعدُّ المرادم إمىامان لمنحك كالمغة في عصره, فقد فاؽ ْٕٗالمرادم )ت

م حؿَّ بالقاىرة يـك بالطاعكف الذ يكفًٌ تي  أغمب الظف أفَّ المرادمقرناءه كذاع صيتو في البمداف, ك 
 الفطر لسنة سبعمائة كتسع كأربعيف لميجرة.  

يػػثي تىناكلػػتي فػػي  ػػة بػػالمىبلًحًؽ, حى تبكعى ػػةو كتىمييػػدو كثبلثىػػًة فصػػكؿو مى مى ػػمتي البىحػػثى إلػػى ميقىدًٌ كقػػد قىسَّ
ػػةن لمعػػالـ الكبيػػر: الحسػػف بػػف قاسػػـ بػػف عبػػد هللا بػػف عمػػي المػػرادم, كفػػي الفىصػػًؿ األ مى ًؿ التَّمييػػًد تىرجى كَّ

تناكلتي مصادر االستشياد عند المرادم في كتبو المختمفة, كالفىصًؿ الثَّاني تىناكلػتي استشػياد المػرادم 
بعػض بإيجػاز  عىرىضتي لممرادم, كفي المىبلًحًؽ بميجات العرب, كفي الفىصًؿ الثَّاًلًث المذىب النحكم 

َـّ كانت ا تىمتي البىحثى بًذكًر المىصػاًدر كالتَّكًصيات لنَّتاًئجي القبائؿ العربية التي أيخذت عنيا المغة, ث , كخى
اـً ىذا البىحثً   .كالمىراًجع التي استىعىنتي بيا عمىى إتمى
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  مقدم
 

 يى عطػػػالحمػػد  الػػػذم عمػػػـ بػػػالقمـ, عمػػػـ اإلنسػػػاف مػػػا لػػـ يعمػػػـ, كالصػػػبلة كالسػػػبلـ عمػػػى مػػػف أي 
, كمف سار و كصحبو أجمعيفلآعف  رضي هللا تعالى, ك جكامع الكمـ, فكاف أفصح مف نطؽ بالضاد

القػػرآف, فصػػنفكا فييػػا  ةبمغػػ اعمػػى نيجػػو إلػػى يػػـك الػػديف, كأثػػاب بفضػػمو عممػػاء المسػػمميف الػػذيف عنػػك 
ياىـكحرصكا عمى جمعيا, رضي هللا  .جنات النعيـ  عنيـ أجمعيف, كأدخمنا كا 

 أما بعد:

عميػا لغػة أىػؿ الجنػة, أشػرؼ كتبػو, كج - عز كجؿ - هللا المغة العربية بأف أنزؿ رفتمقد شف
فحؽ ليذه المغة أف تحظى باالىتماـ, كمما ال شؾ فيو أف عمـ النحك ىك عصب المغة العربيػة, فػإف 

ندرج مع عمـ النحك عمـ جميؿ ىك: عمـ الصػرؼ يفيـ القرآف الكريـ يتكقؼ عمى معرفة عمـ النحك, ك 
"فالتصػريؼ   النحػك, فيقػكؿ: عمػى دراسػة  أف دراسػتو يجػب أف تكػكف سػابقةن  يبػف جنػاالذم يرل فيو 

ذا كػػاف حكالػػو المتنقمػػة .نمػػا ىػػك لمعرفػػة أإالنحػػك , ك نمػػا ىػػك لمعرفػػة أنفػػس الكممػػة الثابتػػةإ  األمػػر.. كا 
كػػذلؾ فقػػد كػػاف مػػف الكاجػػب عمػػى مػػف أراد معرفػػة النحػػك أف يبػػدأ بمعرفػػة التصػػريؼ, ألف معرفػػة ذات 

صػػػنكاف , ىمػػػا . فػػػالنحك كالصػػػرؼ(ُ)" ةف يكػػػكف أصػػػبلن لمعرفػػػة حالػػػو المتنقمػػػأ ينبغػػػيالشػػػيء الثابػػػت 
 . متعاضداف

كافػر الصرؼ في مقدمػة فنػكف المغػة العربيػة التػي حظيػت مػف العنايػة بنصػيب ك النحك  فعمما
أبك محمػد بػدر  ا رجاؿ أفذاذ فبرز مف ىؤالء العمماء )مقيمة, كعرؼ بي أسفار امفيي كصنفت ,زاخر

  .( ىػْٕٗ ت )المصرم المالكي  المرادم الديف حسف بف قاسـ بف عبد هللا بف عميٌ 
ا تفحصػت كتبػو, كقػد ب عنػدمالعػر  بميجاتاستشياد المرادم  :مكضكعكقع اختيارم عمى دراسة  كقد

االستشػػياد بميجػػات العػػرب, فأحببػػت أف ألػػج ىػػذا المكضػػكع, كأمػػا كتبػػو مكضػػكع  الحظػػت أنػػو يجيػػد
 :الدراسة فيي

 . بف مالؾاشرح ألفية بتكضيح المقاصد كالمسالؾ  .ُ
 . المقاصد كتكميؿ ح تسييؿ الفكائدشر  .ِ
 . الداني في حركؼ المعاني ىالجن .ّ
 . اإلعراب جمؿرسالة في  .ْ

                                                 
 .ْ/ُالمنصؼ  ((ُ
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أسػأؿ هللا تعػالى أف حصػمت عمييػا جميعػان ك رتبتيا عمى ذلؾ طبقػان لدرجػة أىميتيػا بحسػب رأيػي, ك كقد 
 يييػػل لػػي القبػػكؿ, كيزيػػدني مػػف عممػػو كأف ينتفػػع مػػف ىػػذا البحػػث خمػػؽ كثيػػر, فػػإف أصػػبت فمػػف هللا

ف أخطأت فمف نفسي كالشيطاف.  كحده, كا 
 

 أواًل: أىم   البحث:
 تكمف أىمية ىذه الدراسة في أمكر عدة:

التػدكيف ب , أغـر بو منػذ صػغره, كعمػؿبغ النحك في القرف الثامف اليجرمأف المرادم أحد نكا .ُ
 كالتصنيؼ, فيك اإلماـ الذم خدـ ىذا الفف أكثر عمره.

سػػػعة مداركػػػو كشخصػػػيتو العمميػػػة كيػػػة فػػػي مجػػػاؿ النحػػػك, ك رادم الفػػػذة القبيػػػاف شخصػػػية المػػػ .ِ
 الميمة التي تمثمت في العديد مف مؤلفاتو.

 اعتماد ليجات العرب مف مصادر االستشياد مف الناحية العممية . إلىتكجيو النحاة  .ّ

 ثان ًا:  بب اخت ار الموضوع:
 يساعد ىذا البحث في إثراء المكتبة العربية مف الناحية النحكية. .ُ
 ثار في الصرؼ كالنحك كتميز بو عمى مشاىير العمماء في زمانو.ركو المرادم مف آما ت .ِ
 كالصػػػرفية, النحكيػػةرب حجػػة فػػػي بعػػض القضػػػايا لقػػد عػػدَّ المػػػرادم االستشػػياد بميجػػػات العػػ .ّ

 عمييا القكاعد. : قضاعة كلخـ كخزاعة كغيرىا, كبنىمثؿ
 ميجات العرب .كثرة المسائؿ التي تعرض ليا المرادم في كتبة كاحتج بيا ب .ْ

 :لصعوبات التي واجيت الباحث: اثالثاً 
 :الصعكباًت في البحًث أذكري منيا لقد كاجيتي بعضى 

افتقػػار المكتبػػات فػػػي قطاعنػػا الحبيػػب إلػػػى الكتػػب النحكيػػة ذات الصػػػمة بمكضػػكع الدراسػػة جػػػراء  .ُ
إلخكة الحصار الظالـ المفركض عمى شعبنا في غزة , األمر الذم أدل إلى تكصية الكثير مف ا

كشػرائيا ,  كتػب المػرادم ىػذهكالباحثيف األحباب الذيف تمكنكا مف السفر إلػى مصػر لمبحػث عػف 
 كقد تـ ذلؾ بفضؿ هللا تعالي كتكفيقو كمنو ككرمو .

 رابعًا: الدرا ات ال ابق :
الشاىد النحكم عند المػرادم فػي كتابػو تكضػيح المقاصػد كالمسػالؾ , كابػف ىشػاـ فػي كتابػو:  .ٔ

كىي رسالة ماجستير تقدـ بيا الباحث عبد العزيز منػكر بػف خػزيـ الرشػيدم أكضح المسالؾ 
 .  بإشراؼ األستاذ الدكتكر: محمد أميف الركابدة
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 : منيج الدرا  :خام اً 
مي الذم يتناسب مع بع في دراستو المنيج الكصفي التحميتَّ لطبيعة البحث فإف الباحث ا نظران 

 ى النحك التالي:مكضكع الرسالة, كقد كانت خطة البحث عم
كالدراسات السابقة التي تتعمؽ ىذا المكضكع سبب اختيار أىمية البحث ك شممت المقدمة عمى 

  .كمنيج البحث بالمكضكع مجاؿ الدراسة
  .فيو تعريؼ بحياة المرادم كمؤلفاتوفكاف  :التمييدأما 

 الفصؿ األكؿ
 مصادر اال تشياد عند المرادي 

 كيشتمؿ عمى:
  :عند المرادي الكريـ بالقرآف االستشيادأكالن. 
  :عند المرادي االستشياد بالحديث النبكمثانيان. 
  :عند المرادي االستشياد بالشعرثالثان. 
  :عند المراديبالنثر  االستشيادرابعان. 

 الفصؿ الثاني
 ا تشياد المرادي بميجات العرب

 كيشتمؿ عمى:
  :العربات المسائؿ النحكية التي استشيد بيا المرادم بميجأكالن. 
  :المسائؿ الصرفية التي استشيد بيا المرادم بميجات العرب.ثانيان 

 الفصؿ الثالث
 المذىب النحوي لممرادي

  :النحكية. اآلراءأكالن 
  :مصطمحاتو النحكيةثانيان 

 
 مبلحؽ بميجات العرب 

 . ونتائج البحث كتكصيات قد تضمنت أىـك   الخاتم :وأخ رًا 
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 التمي د

 :*ح اة المراديّ 
 :ا مو ون بو -

ف المعركؼ بابف أـ قاسـ ىك الحسف بف قاسـ بف عبد هللا بف عمي أبك محمد بدر الدي
ف ما كصؿ مف ترجمك . (ُ)المصرم المكلد المغربي المحتد الفقيو المالكي النحكم المغكم  المرادمٌ   ةا 

مكسة تكشؼ زيادة ممفمـ أجد  سابقو, ىأخر مف المترجميف عم, كاعتمد المتالمرادٌم كحياتو قميؿ جدان 
في عمـك المغة العربية  ىذا المؤلؼ الذم صنؼ في مجاالت شتى ةالجانب األكبر مف شخصي

 غيرىا.ك 

ف(ِ)بحسب ما عثرت كانت عند الجزرم لو  ةكأكؿ ترجم كشؼ جانبان ال بأس  كاف قد , كا 
فت في القرف الثامف لكف الكثير ما زاؿ مجيكالن أغفمتو كتب التراجـ المشيكرة التي أل .بو مف حياتو

 اليجرم كما تبله.

 :مولده ونشأتو -
فحددكا مكاف الكالدة  ,(ّ)ككؿ الذم قالكه: إنو كلد بمصر لـ يذكر المترجمكف لو متى كلد؟

اإلنساف يكلد نكرة ال يحس بو ألف  -حسب ظني  – , كيمكف التماس العذر ليـ في ذلؾال تاريخيا
ه في زمف لـ تجًر فيو العادة بتسجيؿ المكاليد كما يحدث كال يدرم شخص شيئان عف يكـ مكلد ,أحد

 اىتـ الناس بو كرصدكا نشاطو في خدمو العمـ. ,فإذا اشتير أمره, في عصرنا الحالي

كما سيأتي تأكيد ذلؾ  -ػىْٕٗر طكيبلن كأف كفاتو كانت سنو كيظير أف المرادم لـ يعمَّ 
أك قبميا  ػىََٕأم: حكالي سنو ,ثامف اليجرمفي بداية القرف ال فمف المرجح أنو كلد –في مكضعو 

 قميبلن.
 -أم كالدتو  - إنيا قالكا: ألف أكثر المترجميف لو, ؛ف أسرتو رحمت إلي مصر قبؿ كالدتوكيبدك أ
 .(ْ)ىناؾ كذاع صيتو  ىكاشتير بالمغرب بعد أف رحؿ إل ثـ أقاـ بعد ذلؾ, ,بمصر

                                                 

  ُُّْ|ّكطبقػات القػراء ّٔٓ|ُكحسػف المحاضػرة ُٕٓ|ُبغيو الكعػاةك   ِّ|ِالدرر الكامنة رجمتو في:انظر ت (ُ)
كالمػػػػػػػدارس  ِٕٔ|ُكنشػػػػػػػأة النحػػػػػػػك ُُِ|ِكاألعػػػػػػػبلـ ِْٕ|ٖكشػػػػػػػذرات الػػػػػػػذىب  ُِّٓ|ّكمعرفػػػػػػػة القػػػػػػػراء الكبػػػػػػػار

  . ّّْ,ِّْ\ُالنحكية
 . َِٕ|ُ( غاية النياية في طبقات القراءِ)
 .ُٕٓ|ُانظر: بغية الكعاة (ّ)
 ِْٕ/ٖكشذرات الذىب  ُٕٓ|ُانظر: بغية الكعاة (ْ)
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ف الذم ذكركه عف أسرتو عم سميا زىراء ا سبؽ كىك جدتو أـ أبيو كاأرجح الركايتيف كم ىكا 
كالذم اتفؽ  ,كاشتيرت بذلؾ لمكانتيا كسعة عمميا, ,(ُ), كعرفت بالشيخةكأنيا جاءت مف المغرب

كانت تسكف مع أسرتو في المغرب كأنيا أكؿ مف رحمت مف  عميو أغمب المترجميف لممرادم أنيا
ا ذكرتو مصادر ترجمتو مف أف أسرتو كىذا يتفؽ مع ممصر التي كلد فييا المرادم  ىمكطنيا إل

 مصر. ىمف ببلد المغرب سكنان ثـ رحمت إلكانت متخذة 

ال؟ كلكف المعركؼ  ـكىؿ تزكج أكلـ تكشؼ تمؾ المصادر شيئان عف حياتو االجتماعية 
 كلدو لو عمميان كأبيو بعده. أم عدـ تصدر

 :لقب  وكن تو

المضني  البحثب حد زعـ البعض, كلكني فنسبة إلى قبيمة مراد عمى بالمرادم وأما عف لقب
, كبالمغربي ألصؿ المرادم بالمصرم لكالدتو في مصر كسميسبب ذلؾ .  ىكالجاد لـ أعثر عم
 عائمتو كأجداده .

فذىب قـك  لقد تعددت الركايات عند أصحاب التراجـ عف سبب تسميتو بابف أـ قاسـ,
, ببلد المغرب كعرفت بالشيخةنت تعيش في كاك   (ِ)جدتو مف أبيو "زىراء" ىنسبو إلبالقكؿ بأنو 

 .(ّ)أة بالتديف كحسف الخمؽ كالصبلححيث عرؼ كاشتير بشيرة ىذه المر 
نما ىي امرأة مف بيت العز ك  ,كقيؿ: إف ىذه المرأة ليست جدتو أحبت  السمطاف كالممؾ,كا 

اسمو  , كاشتيربنياكتبنتو كادعت أنو ا ,و كتقكاه كحسف معاممتو منذ صغره"المرادم" لخمقً  الحسف
 .(ْ)باسميا

 
 ثقافتو:

فف مف فنكف العمـ  ىبلحو ذا ثقافة عالية لـ تقتصر عمجانب كرعو كص ىكاف المرادم إل
ة  ثار في الصرؼ كالنحك كالعركض كالمغآذلؾ ما تركو مف  ىيدؿ عمك  بؿ تعددت جكانبيا.

 غيره.ندلسي ك ألمشاىير العمماء في زمانو كأبي حياف ا ىكالقراءات كالتفسير كتتممذ عم
 ةخذ العربية عف جماعكأ (ٓ)يخ مجد الديف إسماعيؿ البناكتىالش ىيث قرأ القرآف كأتقف القراءات عمح

مرادم عنو مف خر مف أخذ الآكىك  مف مشاىير عمماء القرف الثامف اليجرم كأبي حياف األندلسي,
                                                 

 .ُٕٓ|ُبغية الكعاة (ُ)
 .ُُّٓ\ّكطبقات القراء ُٕٓ|ُانظر: بغية الكعاة (ِ)
 .ِّ|ِالدرر الكامنة (ّ)
 .ِّ|ِالدرر الكامنة (ْ)
 .َِٕ|ُكغاية النياية ُٕٓ|ُانظر: بغية الكعاة(ٓ)
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كأبك زكريا الغمارم  ,لدمنيكرماالسراج ك  ,أيضان أبك عبد هللا الطنجي كمنيـ, (ُ)شيكخو في العربية
خذ األصكؿ عف الشيخ شمس الديف ابف كأ, (ّ)يمي المالكيقعف شرؼ الديف الم خذ الفقوكأ, (ِ)

 .(ْ)المباف

ـ النحرير المفسر األديب ككصؼ بالفقيو كالنحكم كالبارع كالمغكم كالتصريفي كالعال
 .(ٓ)األصكليرفان بالفقو المالكي ك ككاف عا ,األصكلي

فمـ يحصر عممو في جانب كاحد مف  ,تعمقو بالعمـ كرغبتو في التحصيؿ لف ىذا مدتضح مي
 جكانبو شأنو شأف أغمب العمماء.

تشابؾ العمكـ المختمفة كارتباطيا ببعضيا الفترة الزمنية التي عاش فييا ك  كربما كاف لطبيعة
إللماـ بالقرآف يرىما مف افبل بد لمتعمـ النحك كالصرؼ كغ ,آثر في تكجيو لطمبيا كبمكغ الغاية فييا

فالقرآف أعظـ نص في العربية  ,آلراء الصرفية كالنحكية كترجيحياا ىلبلستدالؿ عم ,كقراءاتو كتفسيره
 كأصحيا كأبمغيا, كنتيجة لذلؾ صار المرادم ذا ثقافة متعددة الجكانب.

 عممو:
 ابن أم قا م النحوي:*

النحك نابغة مف نكابغو, أغـر بو منذ اسـ في ىك المغكم التصريفي البارع, كاف ابف أـ ق
 , كشغؼ بالتدكيف ك التصنيؼ.صغره

يث كانت الحاجة في ىذا , حكاشتير اسمو كطار صيتوفيك اإلماـ الذم خدـ ىذا الفف أكثر عمره 
, خصيتو النحكية بركزان ال نظير لوفبرزت ش ,نشاط حركتي التدكيف كالتصنيؼ ىإل ىالعصر أدع
يكاقيت النحكية كأزىارىا كأخذ ما حمي لو مف ال ,فتأثر بيـ كتب السابقيف ىر الميالي عمكانكب كسي

بح عممان مف األعبلـ أنو أص مصنفاتيـ,راء السابقيف ك آ ىفكانت نتيجة اطبلعو عم ,الباسمة
 الكجكد في ثكب قشيب يحقؽ لمنحك كؿ آمالو كأمانيو. ىكالبركز إل ,تخطي الصعاب ىالقادريف عم

 , المسائؿعف السابقيف كاىتـ برأييـ كاعتمد عمييـ كناقش رأييـ في بعض  فنراه في كتبو نقؿ
رجاؿ عظاـ مف أئمة النحك ككبرائيـ أمثاؿ )أبي عبد هللا  ىحسب بؿ إنو تتممذ عمفكليس ىذا 

                                                 

 .َِٕ|ُغاية النياية (ُ)
 .ُٕٓ|ُبغية الكعاة (ِ)
 ِْٕ/ٖشذرات الذىب  (ّ)
 .ُٕٓ|ُبغية الكعاة (ْ)
 .َِٕ|ُغاية النياية(ٓ)
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 .(ُ)( كأخذ العربية عنيـالنحكم خ أبي حيافالطنجي, كالسراج الدمنيكرم كأبي زكريا الغمارم, كالشي
 لكاشتير في فف النحك فتأثر كاقتد قاسـ حيث نبغ كتقدـ ابف أـ ىعم ىليـ اليد الطكلكانت فيؤالء 

 طريقيـ. ىبيـ كسار عم
كأعمؿ ذلؾ  ,و عف شيكخو إال مف شيخو أبي حيافكلكف بالبحث رأيت أنو لـ ينقؿ في كتب

 .(ِ) كقربان لعيده خرىـ كأكثر مبلزمة لوآكخ ككاف بأنو كاف مف أفاضؿ الشي
 شأف ابف أـ قاسـ يتقمب ىنا كىناؾ ليناؿ الحظ الكفير مف المساف العربي القكيـ, كىكذا كاف

 كأغمب الظف أنو كاف في منطقة شماؿ القاىرة حيث دفف ىناؾ.

نيؿ الكثير مف مؤلفاتو  ,ككاف مف أكابر عصره ,نحكيان بارعان ناؿ إعجاب الجميع أصبحلقد 
النحاة,  لكجميع مؤلفاتو مصادر كثيقة لد بعده,التي ال ينضب معينيا سكاء كانكا في عصره أـ 

راء آنفسيا بما فييا مف معافو فياضة ك الكجكد مزىكة ب ىتعمـ النحك خرجت كتبو إل ىكلقكة حرصو عم
 .(ّ)فمذلؾ كثر الناقمكف عنو ,سديدة

 ابن أم قا م الفق و:
س در حيث  ,مع ذلؾ فقييان في المذىب المالكيلـ يكف المرادم حبيس فف كاحد فقد كاف 

في  حتى إنو يجمس ,كيأتمركف بقكلو ,ار إليو ناس لمفتيا يعتدكف برأيوكنبغ فيو حتى ص ,الفقو كأتقنو
عف عمـ مف  ىفي أحكاـ الشريعة, كذلؾ ألنو تمقكاالنتفاع بو  ,بعض األمكنة لمنح الناس درسو

 .(ْ)قو كشرائعوالف كاـفبث فيو ركحو كلقنو أح ,مالكي كىك الشرؼ المغيمي المالكيأعبلـ المذىب ال

فاستفاد منو  ,فمـ يمبث ابف أـ قاسـ أف بث ركح الشريعة بيف جمسائو كمستمعيو في أماكف خاصة
 كلكف لـ يثبت أنو ألؼ كتبان في الفقو المالكي. ,الجميع كانتفعكا بو

 ابن أم قا م األصولي:
صكليان , فكاف أصكؿاأللـ يكتؼ ابف أـ قاسـ بالنحك كالفقو المالكي بؿ نبغ أيضان في عمـ 

 أحد. ىكاف ال يضف بعممو كال يبخؿ بو عمف ,ماىران متينان فيو مجيدان 

                                                 

كشػذرات  َِٕ|ُكطبقػات القػراء ّٔٓ|ُكحسػف المحاضػرة ُٕٓ|ُبغية الكعاةك  ّّ؛ِّ| ِالدرر الكامنة انظر: (ُ)
 ِْٕ/ٖ الذىب

 .َِٕ|ُطبقات القراء (ِ)
 .ِّ|ِالدرر الكامنة (ّ)
 .َِٕ|ُكطبقات القراء ُٕٓ|ُلكعاةبغية اك  ِّ|ِالدرر الكامنة انظر: (ْ)
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شيخ  ىعم ىكذلؾ أنو تمق ألنو كاف تقيان كرعان محبان لمخير لمناس عامة. ,ىذا دأبو كعادتو
 .(ُ)كىك الشيخ شمس الديف بف المبافمف شيكخ األصكؿ 
لكف جميع فيك كغيره مف العمماء يتناك  ,ؿقو لـ يرد أنو صنؼ في عمـ األصك كمع تفك 

 يشتيركف بو.الفنكف كينبغكف في فف ك 

 ابن أم قا م المقرئ:
فد إليو ككاف لو مجمس ي كتفنف فييا كتبحر كأجاد, ,أيضان  نبغ ابف أـ قاسـ في القراءات لقد 

 ليقو كاىتدع طر ىك بعمـ مف أعبلـ القراء الذم اتب لكما اقتد بو,االقتداء الكثير لتعمـ القراءات ك 
كىشاـ في كقؼ حمزة  كثبت أنو ألؼ كتابان صغير الحجـ (ِ)كىك الشيخ مجد الديف إسماعيؿ , وبيدي
  (ْ) .فيو ف مجيدان في تصنيفو متفننان كأخيران كا (ّ) .الشاطبية  ىاليمز عم ىعم

 ش وخو:
ـ يذكر في لكنو ل ,مف الشيكخ ةمجمكع ىالتي ترجمت لممرادم أنو تتممذ عمنقمت المصادر 

حكالي خمسة  في ( غالبان فقد نقؿ عنو المرادمة غير اسـ شيخ كاحد ىك )أبك حيافكتبو المتكفر 
 شرح التسييؿ. كعشريف مكضعان في

إف بعض الشيكخ الذيف نسبكا إليو كاف شيخو أبك حياف نقؿ عنيـ بعض أرائيـ, كلكف ىذه 
 (ٓ) .ون بوثق يـ مكتفيان بما ذكره أبك حياف أكاآلراء ذكرت في شرح التسييؿ لممرادم مف غير نسبوة إلي

النحك  مرادم المعركؼ بابف أـ قاسـ كذاع صيتو كاشتير بيف الخمؽ كبرع فيلا حيث نبغ
كذلؾ لدقو قكلو  كأخذ عنو الكثير كنقمكا مف كتبو, ,كلو في كؿ فف خبرة ,كالفقو كاألصكؿ كالقراءات

كفاؽ الكثير  ,كفتو ةرأيو بميزاف العدؿ في حج فككز  ككضعو األمكر في نصابيا, ,كحصافة رأيو
 ,أيدييـ كجمس في حمقات دركسيـ ىعنيـ كتعمـ عم ىفضؿ شيكخو الذيف تمقمف أقرانو كذلؾ ب

لـ ينقؿ إال  , كبالبحثذلؾ بأفكاره كآرائو كمقترحاتو, معضدان استمد شعاع النكر منيـ عمي نيجيـك 
 .(ٔ) عف شيخو أبي حياف

                                                 

 .ِٕٓ/ٖكشذرات الذىب  َِٕ|ُكطبقات القراءُٕٓ|ُغية الكعاةكب ّّ؛ِّ|ِالدرر الكامنةانظر:  (ُ)
 .َِٕ|ُطبقات القراء (ِ)
 .َِٕ|ُطبقات القراء  (ّ)
 .ِْٕ/ٖكشذرات الذىب  َِٕ|ُكطبقات القراء ُٕٓ|ُبغية الكعاةك   ِّ|ِالدرر الكامنة انظر: (ْ)
 .َٕ|ِغية الكعاةب (ٓ)
 .ُٕٓ|ُبغية الكعاة (ٔ)
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 :الذ ن تتممذ عم يم ىم وش وخ ابن أم قا م
أبك حياف األندلسي: ىك محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف حياف اإلماـ أثير الديف أبك  -ُ

كالمنشأ فيك الغرناطي المكلد  نىٍفزة قبيمة مف البربر, ىألندلسي الغرناطي النفزل نسبو إلحياف ا
كاؿ سنة أربع كخمسيف في أكاخر ش-مدينة في حضرة غرناطة-كلد بمطخشارش كالمصرم الدار,

مات في ثامف عشريف  ,كمفسره كمحدثو كمؤرخو كأديبو كأبك حياف نحكم عصره كلغكيو كستمائة,
 .(ُ), كدفف في مقبرة الصكفيةىجرية  بعمائةخمس كأربعيف كسسنة  صفر

أبك زكريا الغمارل: ىك يحيى بف أبي بكر عبد هللا الغمارل التكنسي أبك زكريا الصكفي, كلد  -ِ
كانتفع مف الكثير كأفاد الجمع مف  كتعمـ العربية كمير فييا, ثبلث كأربعيف كستمائة مف اليجرة, ةسن

كتقمب عمي أيدم العمماء كجمس في حمقاتيـ طمبان لمعمـ كالتحصيؿ, ككاف بارزان في  عممو بعربيتو,
ثالث عشر مف مات أبك زكريا الغمارل في  كابف حجر: كقاؿ السيكطى العربية المعان بيف أقرانو,

 .(ِ)ىجرية أربع كعشريف كسبعمائة سنة ذم الحجة 
كاف عالمان مف , بف عيسى المغيمي الشيخ شرؼ الديفىك عيسى بف مخمكؼ  الشرؼ المغيمي: -ّ

 درس مذىب اإلماـ مالؾ كنبغ فيو, كالتؼ الجميع حكلو ينتفعكف بو كيتمقكف عنو, ,عمماء المالكية
حتى أحبو الناس كأكبركه كأجمكه  حكمان عدالن يعطي الحقكؽ لذكييا ككاف ككلي مناصب دينية ىامة,

كحسف األخبلؽ  المركءةك  ,ي اليمة عظيـ القدر,يمتاز بالكـرككاف رجبلن عال لنزاىتو كحصافتو,
تكفي رحمو هللا ك  الناس ىكثير الفضؿ عم ككاف ذا عقؿ راجح مفكر حصيؼ الرأم ,بصيران باألمكر

 .(ّ) ة مف اليجرةست كأربعيف كسبعمائ ةسن
ىك إسماعيؿ بف محمد بف عبد هللا الششترل مجد الديف النحكم  المجد إسماعيؿ الششترل: -ْ

 تاريخ ميبلده, ىكلـ يتعرض مرجع مف المراجع إل قرية ششتر ىنسبة إل المقرئ األستاذ كالششترم:
 لمقراءات حتى صار شيخان لمقراء,ككاف إمامان عالمان حافظان عارفان بالمغة العربية مقرئان ضابطان متقنان 

درس األصكؿ كبرع فيو كتفنف كأجاد كترأس مدارس عمميو كظيرت حصافتو, كىذا مما زاد مف عمك 
ككاف رجبلن عالمان فاضبلن تقيان كرعان محبان لمخير كالعمـ  قدره كازدىار عممو بالقراءات كسمك اسمو,

 .(ْ)مف اليجرة كسبعمائةثماف كأربعيف  كتكفي سنة  بو,كاالنتفاع 
ىك محمد بف أحمد بف عبد المؤمف الشيخ شمس الديف بف المباف  شمس الديف بف المباف: -ٓ

خمس كثمانيف  كلد سنة الدمشقي ثـ المصرم الشافعي اإلماـ العبلمة المعركؼ بابف المباف.

                                                 

 . َِّ|ْكالدرر الكامنة ُِٓ|ٖكشذرات الذىب ُٗ|َُكالنجـك الزاىرة ُٕٓ|ٓانظر:الكافي بالكفيات (ُ)
 .ُّْ|ْانظر:الدرر الكامنة  (ِ)
 .َْٔ|ُانظر:  حسف المحاضرة  (ّ)
 . ِٓٓ| ُكبغية الكعاة  ُِٓ|ُانظر: غاية النياية ( ْ)
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مف أبي حفص  أديبان شاعران, سمع بدمشؽ األصكؿ كالعربية,كاف عارفان بالفقو ك  كستمائة مف اليجرة,
الجد  ىيميؿ إل , ككاف ابف المباف لسنان فطنان ذا ىمة كقكة كصرامة كحـز عمر بف المنعـ بف القكاس,

كمع ىذا كاف محترمان مقدران  كال يحاكؿ االندماج في الناس كقد يرغب في االبتعاد كاالنقباض عنيـ,
تسع كأربعيف كسبعمائة مف  ؿ سنةالمباف بالطاعكف في شكا كمات ابف بيف الخمؽ يخافكنو كييابكنو,

 .(ُ) اليجرة
ىك عمر بف محمد بف عمي بف فتكح سراج الديف أبك حفص الغزل  سراج الديف الدمنيكرل: -ٔ

ان مفضاالن متقنان بعد الثمانيف كستمائة مف اليجرة, كاف عالم هكمكلد الدمنيكرل المصرم الشافعي,
 دركسيـ ىكاستمع إل مف الفنكف كجمس في حمقاتيـ, تنقؿ بيف يدم العمماء في كثير ,جامعان لمعمكـ

اثنيف  كرل بمكة شير ربيع األكؿ سنةكتكفي سراج الديف الدمني ,كدرس في أماكف مختمفة كمتعددة
 (ِ) كخمسيف كسبعمائة مف اليجرة

 
 ت م ذه:

لكف كتب التراجـ لـ تذكر لو سكل  ,كال بد لمشيخ مف تبلميذ ,اشتغؿ المرادم بالتدريس
مف  ةثيرة بمد ىنسبة إل بف أحمد بف يكسؼ التيزينى الثيرمبف رسكؿ ( ّ)ذ كاحد ىك جبلؿ الديفتممي

التبانة خارجيا بالقرب مف باب  ةكاستقر في محم ,قدـ القاىرة في أخر دكلة الناصرة ببلد الشاـ,
 الكزير.

عرض عميو  ,ديدان عمي اإللحاديةحسف العقيدة ش ,ؿ الديف ىذا عالمان بفنكف كثيرةككاف جبل
 .(ْ)كمعرفة اصطبلح كال يكفي فيو االتساع في العمـ" ةدرب ى"ىذا يحتاج إل كقاؿ: ,القضاء فامتنع

 (ٔ) كترؾ عدة مؤلفات منيا: ,(ٓ)أخذ العربية عف ابف عقيؿ كالمرادم كابف ىشاـ األنصارم 

(ٔ) 

 التمكيح في شرح الجامع الصحيح. -ُ
 شرح مختصر ابف الحاجب في األصكؿ. -ِ
 منظكمة في الفقو كشرحيا.ال -ّ

                                                 

 .ُُٖ|ِي بالكفيات انظر: الكاف( ُ)
 .ُِٕ|ٔكشذرات الذىب  ِٕٓ| ُانظر:غاية النياية( ِ)
 .َُٓ؛ََٓ|ِكمعجـ المؤلفيف ُ|ِكاألعبلـ  ٔٗ|ُِكالنجـك الزاىرة ْٖٖ|ُانظر ترجمتو:بغية الكعاة (ّ)
 .ْٖٖ|ُبغية الكعاة( ْ)
 .ْٖٖ|ُكبغية الكعاة  ِْٕ|ُانظر:حسف المحاضرة( ٓ)
 . ْٖٖ|ُكبغية الكعاة ٔٗ|ُِانظر:النجـك الزاىرة( ٔ)
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كلـ يعثر  ,حدان في النحك أك الصرؼ أك المغةلكنو لـ يترؾ مؤلفان كا ,(ُ)ككصؼ بأنو نحكم
فتتممذ  ,التدريس التي كاف يقيميا المرادمكيبلحظ أنو جمس في حمقات  مف مؤلفاتو. ءشي ىعم

عشر مف شير رجب سنة بيا في يـك الجمعة ثالث  كقيؿ: ,كتكفي جبلؿ الديف خارج القاىرة عميو
 عف بضع كستيف سنة. ػىّٕٗ

ف كاف لـ يثبت أنو تتممذ عميو فإنو نقؿ عنو  ,ه تمميذان لوعمى ذلؾ اتخذك  كأيضان ابف ىشاـ كا 
 كسأذكر بعض التبلميذ الذيف تأثركا بابف أـ قاسـ كأخذكا عنو: كىك في عصره.

كلد في  ,د هللا بف ىشاـ األنصارممد بف عبىك عبد هللا بف يكسؼ بف أح ابف ىشاـ األنصارم: -ُ
 ىالتكاضع كيعطؼ عم ىكاف ابف ىشاـ يميؿ إل ثماف كسبعمائة مف اليجرة, ػىَٖٕذم القعدة سنة 
 رقيؽ القمب, , ككاف دمث األخبلؽ الفقراء كالمحتاجيف كيشفؽ عمييـ. ىكيعطؼ عم ,أقربائو كيبرىـ

كتكفي ليمة الجمعة خامس  ,ف المرادم كتأثر بوستفاد مكا ,نان كديعان يحب التعامؿ مع الناسسيبلن لي
 .(ِ)كستيف كسبعمائة لحدإ ػىُٕٔسنة ذم القعدة 

ككاف شديد الحرص  ىك جبلؿ بف أحمد بف يكسؼ التيزينى المعركؼ بالتبانى, جبلؿ التبانى: -ِ
تو كعمك ألنيـ كانكا سببان في نبكغو كشيرتو كعظم مبلقاة العمماء كاالجتماع بيـ كمبلزمتو ليـ, ىعم

 .(ّ)ثبلث كتسعيف كسبعمائة عف بضع كستيف سنة  القاىرة في ثالث عشر رجب سنةكتكفي ب قدره.

 خمقو وكراماتو:
ر المركءة كثي كاف ابف أـ قاسـ عمي خمؽ كبير صالحان متدينان تقيان كرعان يخاؼ هللا كيخشاه,

عظيـ الكقار  ,المحاسفف الشمائؿ كثير ككاف متعبدان حس ,المناصب ىكالتكاضع غير مزاحـ عم
ف العشرة كرحب الصدر, حس ,القدر ظاىر الخشكع كثير القناعة كالسكينة محمكد السيرة جميؿ

,فقاؿ لوكمف كراماتو أنو رأل النبي صمي  (ْ)هللا عز كجؿ ىمتقربان إل "يا  :هللا عميو كسمـ في النـك
 .(ٓ)مصحؼ"حسف اجمس انفع الناس بمكاف المحراب بجامع مصر العتيؽ بجكار ال

                                                 

 .ٔٗ|ُحسف المحاضرة( ُ)
 .ِْٕ|ُكحسف المحاضرةْٖٖ|ُانظر: بغية الكعاة( ِ)
 .ٔٗ|ُِكالنجـك الزاىرة َُٓ؛ََٓ|ِكمعجـ المؤلفيف ْٖٖ|ُانظر: بغية الكعاة (ّ)
 ِٕٓ/ٖشذرات الذىب  انظر: (ْ)
  ِّ|ِالدرر الكامنة (ٓ)
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 :ومؤلفاتو آثاره
فاقتطؼ مف  فدرس كتب السابقيف كتفحصيا, لممرادم مؤلفات كثيرة بذؿ فييا كؿ جيده,

ذلؾ ما حكتو قريحتو كجاد بو تفكيره كمف ىذه  ىكأضاؼ إل ما أعجبو مف ثمارىا, ىكجن أزىارىا,
 : (ُ)المؤلفات

 -, غزة كد محمد العامكدم: محمالدكتكر كقد حققو األستاذ شرح عركض ابف الحاجب: -ُ
 .فمسطيف

 .(ِ) فيو بالفكائد الكثيرة ىتأ مجمدات ةكىك عشر  تفسير القرآف: -ِ
 .(ّ)"إعراب القرآف" -ّ
 .(ْ) ككاف منو نسخو بخط المؤلؼ عند السيكطي شرح االستعاذة كالبسممة: -ْ
 .: عبد الرحمف عمي سميماف, كقد حققو كطبعو الدكتكرشرح ألفية ابف مالؾ -ٓ

 : ناصر حسيف عمي .حققو كنشرهؿ كتاب في النحك البف مالؾ كالتسيي شرح التسييؿ, -ٔ
 مشيكرة مكجزة في النحك. ةكالجزكلية مقدم ,شرح الجزكلية -ٕ
 . شرح الحاجبية في النحك -ٖ
 .(ٓ)شرح الفصكؿ الخمسيف البف معط -ٗ

 .(ٔ) شرح المفصؿ -َُ
 دكتكرة : سيير محمد خميفة ., كىك كتاب مطبكع بتحقيؽ الجمؿ اإلعراب -ُُ
 .(ٕ)منظكمة في الحركؼ .جمع فييا معاني الحركؼ -ُِ
 . األستاذ الدكتكر: محمكد محمد العامكدم مخطكطة يحققيا شرح الكاضحة -ُّ
 منظكمة في الظاء كالضاد. -ُْ
كقاؿ ابف حجر في الدرر: ذكر فيو احتماالت  ,(ٖ)شرح باب كقؼ حمزة كىشاـ مف الشاطبية -ُٓ
 .(ٗ)كثرىا ال يصحأ

                                                 

 ِٕٓ|ٖكشذرات الذىب ُٕٓ|ُكبغية الكعاة ُُّٓ|ّانظر: طبقات القراء (ُ)
 .ُٕٓ|ُكبغية الكعاة ِّ|ِكالدرر الكامنةَِٕ|ُانظر:غاية النياية (ِ)
 ِّ/ِالدرر الكامنة  (ّ)
  ُٕٓ|ُبغية الكعاة (ْ)
 .ُٕٓ|ُكبغية الكعاة ِّ|ِالدرر الكامنة  (ٓ)
 ُْٕٕ|ِكشؼ الظنكف  (ٔ)
  ِّ|ِالدرر الكامنة (ٕ)
  ِّ|ِالدرر الكامنة (ٖ)
 .َِٕ|ُكغاية النياية  ِّ|ِةالدرر الكامن (ٗ)
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 كتاب سركر النفس. -ُٔ
 كراسة أفردىا لمحديث عف األداتيف. ,ىكبل كبم -ُٕ
                                                                  .سفكلو شرح إلبراىيـ بف الح تميدة.ثمانية أبيات مف بحر الكامؿ عف فنكف السيؼ ال -ُٖ
 .(ُ)مة كالداؿ الميممةفي الذاؿ المعجمنظكمة  -ُٗ
فخر الديف قباكة : كىك كتاب مطبكع بتحقيؽ الدكتكر الداني في حركؼ المعاني الجنى -َِ

 محمد نديـ فاضؿ . :كاألستاذ
 

  :وفاتو
( ػىْٕٗالراجح في كفاتو سنة )ك  ,(ِ)تكفي بالقاىرة يكـ الفطر سنة تسع كأربعيف كسبعمائة       
 ألمريف:

كىك القكؿ المكثكؽ البف , ػىْٕٗأف سنة كفاتو كانت سنة  ىمترجميف لو عمإجماع الاألمر األكؿ: 
 حجر نفسو.

ذكرىا العماد  لميجرة, ةئافي كفيات سنة تسع كأربعيف كسبعمكردت كفاة المرادم كاألمر الثاني: أنيا 
 رة .بميدة في نكاحي القاى ,(ْ)كدفف في سرياقكس .(ّ)في كتابو الحنبمي

 :(ٓ)بأب ات من الشعر وىي وقد رثاه أحد الشعرا 
 َوقَ ْفُت على يَِقيِِن يف اْعِتَقاِدي
 ِكَتاٌب جل يف ََتِْصي       ِل ن  ح   و

 ُمَؤلِّ    ف ُ               ُو لَ      ُو ع ِ  ل ْ    ٌم غَ       زِي        ر
 لَ    ق َ   ْد َسَبَق الوَرى يف علِم ََنْو

               اقوفاق فما يطاق لو سب            
 وقد بذل النصيحة يف كت        اب

 شهري فضلو يف الن       اِس طرا
 فمهما شئت فن النحو خ        ذه

 مرادّي ت    ك      ف               ل بامل                   راد
 َفُخْذ بِال         ج   ِ   دِّ بال     ت   ذَكاِر فيو

 ملُراِديَفَما َشَرَح اخُلالَصة َكا
 َوتَ ْنِقيٍح على ِوفِق املُ                      راِدي
 َوُذْىٌن ثاق    ِ            ب يف االج     ت هادِ 

 على أَْلِفي     َّة س   ب     ق ال         ج  وادي
 على اخليِل املضمرة اهل      وادي

 لو شرف وىا أنا في                و ب  ادي
  و إال ذو ع        ن          اديوما خيف    ي     

 ففوزك يف مرادك بامل                          رادي
 وفيو ك  فاية لذوي الرش                         ادي

 فَ َهذا النُّْصُح َعْن ََمِْض الِوَدادِ 

                                                 

 .َِٕ|ُكغاية النياية ُٕٓ|ُكبغية الكعاة ِّ|ِانظر: الدرر الكامنة (ُ)
  .ُِٕ|ّكمعجـ المؤلفيف ُٕٓ|ُكبغية الكعاة ُّّٓ|ّانظر: معرفة القراء الكبار (ِ)
 .ِْٕ/ٖشذرات الذىب  (ّ)
 .َِٕ|ُغاية النياية  (ْ)
 .ِِٓ/ُتكضيح المقاصد  (ٓ)
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 : ر اقوسقر    بذة عن نُ 
رية مف قسـ الخانقاه ىي ق "بابف أـ قاسـ"يا المرادم المعركؼ فيسرياقكس التي دفف 

 غربي الخميج المصرم بنحك اطل الشرقي لترعة اإلسماعيميةالش ىالقميكبية مكضكعة عم ةمحافظ
كفي جنكب كفر  ,كب بنحك ثبلثة أالؼ متر كخمسمائةالجن ىغربي الخانقاه مائمة إلك  مائتي متر,
دكار أكسية لمخديكم البحرية كفييا مف الجية  ,بمنارةجامع  ياكل ,كأغمب أبنيتيا باألجر ,حمزة كذلؾ

كيزرع في أراضييا صنؼ البصؿ  الترعة اإلسماعيمية, ىكفي مقابمتيا قنطرة عم ,إسماعيؿ باشا
مشيكر في مصر قكسي كالعسؿ السريا ككذا قصب السكر كلو فييا عصارات, كالتنباؾ بكثرة,

 ,سرياقكس كثيران  ىردد إلكف كاف يتبالجكدة....كىي مف الببلد القديمة....كالسمطاف محمد بف قبلك 
 كأنشأ في شرقييا ميدانان بالقرب مف الخانقاه...

 .(ُ)كبني فيو قصكران جميمة ,ثبلث كعشريف كسبعمائة ػىِّٕككاف إنشاؤه سنة 

 :عام الوفاة
عاـ تسع كأربعيف  ففيلذم تكفي فيو ابف أـ قاسـ ممل بالنكبات كاألمراض."العاـ ا 
يـك ما  فكاف يخرج مف القاىرة في كؿ يار المصرية كعـ سائر الببلد,الدفي الفناء  عَـّ  كسبعمائة"

مف  كقد ضبط في شير شعباف كرمضاف فبمغ عدد مف مات فييما ,ينكؼ عف عشريف ألؼ جنازة
الناس نحك تسعمائة ألؼ إنساف. كلـ يسمع بمثؿ ىذا الطاعكف فيما تقدـ مف الطكاعيف المشيكرة في 

 صدر اإلسبلـ.

 إف الطكاعيف المشيكرة في صدر اإلسبلـ خمسة:"كىي طاعكف شيركيو, كقاؿ الذىبي:
 كطاعكف عمكاس كطاعكف الجارؼ كطاعكف الفتيات كطاعكف قتيبة".

 ىكمات فيو مف الناس ماال يحص عـ الببلد قاطبة, وفمـ يسمع بطاعكف ىذه السنة ألن
ت جميع البضائع لقمة في الببلد نحك سبع سنيف حتى عز  ان كأقاـ دائر  عددىـ مف مسمـ ككافر,

بالقاىرة . كمع انتشار ىذا الداء ثمف الراكية مف الماء اثني عشر درىمان كبمغ  الجالب في الببلد,
ف ,(ِ)سـ المرادم مات بسبب ىذا الطاعكفالكبيؿ لـ يثبت مؤرخ مف المؤرخيف أف ابف أـ قا كاف  كا 

 .لتقي الكليكرامات ابف أـ قاسـ ا ىىذا األمر يضاؼ إل ذلؾ صحيحان فإفَّ 

                                                 

 ُٗٗ/ِ عظ كاالعتبارانظر: المكا  (ُ)
 ُٔٓ؛ُٓٓ, كمآثر اإلنافة  ِْٕ/ٖانظر: شذرات الذىب ( ِ)
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 :شرحو
 "وصف لكتاب توض ح المقاصد و الم الك بشرح ألف   ابن مالك لممرادي":

ما كقع تحت أيدينا ىك شرح المرادم المرسـك ب"تكضيح المقاصد كالمسالؾ بشرح ألفية ابف 
أستاذ المغكيات في جامعة األزىر كعميد  -عبد الرحمف عمي سميمافمالؾ" بتحقيؽ األستاذ الدكتكر 

–ـ ََِٖ-قُِْٖكىذا الشرح طبعت طبعتو األكلي عاـ , ية البنات اإلسبلمية بأسيكط سابقان كم
 بدار الفكر العربي في مدينة نصر بالقاىرة.-كىك الذم بيف أيدينا

اشتمؿ المجمد األكؿ عمي قسميف: , كقد كقع ىذا الشرح في ستة أجزاء مكزعة عمي ثبلثة مجمدات
 ؽ لنص الكتاب(.األكؿ)الدراسة( كالثاني)التحقي

 فذكر ذلؾ في ثبلثة أبكاب: األكؿ: )الدراسة( أما القسـ
عف العصر المممككي أم عصر  ضـ فصميف تحدث في الفصؿ األكؿ :الباب األكؿ -

 كفي الفصؿ الثاني تحدث عف مصر كنحاتيا في عصر الممالؾ. , المؤلؼ)المرادم(
صاحب األلفية كألفيتو, كفي ضـ أربعة فصكؿ تحدث في الفصؿ األكؿ عف  :الباب الثاني -

كفي الفصؿ الثالث تحدث عف شيكخو كتبلميذه, كفي , الفصؿ الثاني تحدث عف المرادم
 الفصؿ الرابع تحدث عف الناقميف عف المرادم.

تحدث في الفصؿ األكؿ منيا عف شرح المرادم, كالفصؿ  ,فصكؿ كفيو أربعة :باب الثالثال -
السماع, كفي الفصؿ الثالث تحدث  ف كاعتماده عمىيؿ المرادم لمبصرييالثاني تحدث عف م

كألفيو ابف  عف شكاىده, كفي الفصؿ الرابع كاألخير تحدث عف مكقفو مف ألفيو ابف مالؾ
 معط.

اشتمؿ المجمد األكؿ عمي الجزء األكؿ , فقد كقع الشرح في ستة أجزاء :كأما القسـ الثاني )التحقيؽ(
 صفحة . ٖٕٓكقد كقع ىذا المجمد في  ,أعمـ كأرلمقدمة األلفية إلي باب  الذم يبدأ مف

يبدأ مف الجزء الثاني ف : الجزء الثاني كالثالث, أيفكأما المجمد الثاني فقد اشتمؿ عمي جز 
المنادم  عماؿ المصدر إلىالثالث يبدأ مف إ  المضاؼ إلي ياء المتكمـ, كالجزءب الفاعؿ كينتيي 

مع المجمد األكؿ, كأما المجمد  اتصفح َُٕٗمد في المضاؼ إلي ياء المتكمـ, كقد كقع ىذا المج
كأما الجزء الرابع فيبدأ مف أسماء , الثالث كاألخير فيضـ ثبلثة أجزاء الرابع كالخامس كالسادس

كالجزء الخامس يبدأ مف التأنيث كينتيي إلي فصؿ في زيادة  , الزمت النداء كينتيي إلي الحكاية
كقد كقع ىذا المجمد  ,يبدأ مف اإلبداؿ إلي نياية شرح األلفية , كالجزء السادس كاألخيرىمزة الكصؿ

 مدات الثبلثة مرقمةكقد جاءت ىذه المج ,اتصفح َُّٕمضافان إليو المجمديف األكؿ كالثاني في 
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كبذلؾ يككف الشرح كمو  , َُّٕكينتيي بالرقـ  ُفالشرح كمو يبدأ بالرقـ  , ترقيمان متكاصبلن كمتتابعان 
 صفحة. َُّٕقد كقع في 

 :منيج المرادي في شرحو
فقد اعتمد عمي عرض آراء ابف مالؾ , إف المرادم ماؿ لمتجديد كاالبتكار في منيج تأليفو

فنراه يسأؿ كيجيب, كقد أفرد مسائؿ في تنبييات يضعيا بعد كؿ مسألة , في شرحو مؤيدان أك معارضان 
 تحتاج لمتكضيح كالتبييف.

نو ليصرح حتى أ لسيكلة كاليسر في كؿ ما ذىب إليوكقد ماؿ ابف أـ قاسـ في شرحو إلي ا
كأنو يختار , عقب المسائؿ الخبلفية المطكلة بتحقيؽ يشتمؿ عمي إجماؿ لما كقع فيو الخبلؼ

راء ابف مالؾ آ كثيران عمىكيعتمد , أك لبعده عف التكمؼ كالتعقيد ألنو األصكب,, المذىب الذم يريده
 في التسييؿ كالكافية كشرحييما.

فيك يعرض , كيمتاز المرادم بالجمع بيف مذاىب النحاة بصرييف كككفييف كبغدادييف كمغاربةكما 
 كيرجح كيتخير ما يراه مناسبان. راء بدقة كأمانةاآل

نما يتجاكز بشرحو إلي التصريؼ كالمغة كالقراءات  ,كال يقؼ المرادم حبيسان لمنحك فقط كا 
الكريـ, كأكرد بعض الشكاىد ممف ال يحتج بقكلو  كمف ىنا جاءت شكاىد المرادم مف القرآف كغيره.

 الذيف سبقكه. كأبي نكاس مقتديان بغيره مف العمماء

كقد ذكر أراء لكبار النحاة في شرحو مثؿ سيبكيو كالكسائي كالفراء كاألخفش كالمبرد كابف 
كابف  السراج كثعمب كالجرمي كالفارسي كالسيرافي كالزمخشرم كابف كيساف كابف برىاف كابف جني

 فتارة يكافؽ ,مضاء كابف خركؼ كابف الحاجب كابف عصفكر كأبي حياف كغيرىـ مف كبار النحاة
أك يصححو أك يخطئو كيكازف بيف كتارة يخالفو أك يضعفو , مف يعرض لو الرأم مف ىؤالء األعبلـ

 راء كيرجح كيختار في تبصروة كثقةو كاعتداد.اآل
كنيج نيجو كاتبع , ألشمكني في شرحو لؤللفيةىذا المنيج مف خمفو مثؿ ا كقد سار عمى

 كىذا دليؿ إعجاب كرضا عمي ىذا المنيج كىذا الشرح. ,سبيمو

 " منيج المرادي في شرحو لكتاب ت ي ل الفوائد وتكم ل المقاصد البن مالك ":
فقد جمع بيف دفتيو يعد كتاب تسييؿ الفكائد كتكميؿ المقاصد مف الكتب الضخمة القيمة, 

حاطة بأكابده. ,كاستكشاؼ لمخبآتو, أسرارىا بابتكار يدؿ عمي تعمؽ في النحكحك ك قكاعد الن  كا 
 كىك الفيصؿ تستحكـ الفكرة عنده فيبرزىا مدعكمة بالدليؿ النقمى كالنظرم .
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كقد ذيمو بفكائد جمة تكشؼ  ,فعمؽ ابف أـ قاسـ عمى التسييؿ تعميقان يفيد المعنى كيبيف المراد
 نو ., كتفصح مف مكنك مقاصده

فبدأ  ,, بؿ كضع األمر في نصابو دكف ممؿ أك خمؿلكنو ماؿ إلى عدـ اإلكثار كاإلسياب
فيعرض أكالن كبلـ  ,راء النحاة كخبلفاتيـ, عارضان آأكؿ ما بدأ بشرح الكبلـ عمى طريقة ابف مالؾ

 المصنؼ ثـ يعقبو بشرحو الكافي المختصر حتى يتسنى لمقارئ أف يفيمو دكف جيد كنصب كعناء.
 شافعان ذلؾ باآليات القرآنية كاألحاديث النبكية كأمثاؿ العرب كأشعارىـ.

األفياـ...  ليقربيا إلى ,لمسألة كشرحيا كرأم العمماء فيياكقد يعرض تمخيصان بعد سرد ا
 :قاؿ " كتمخيص مف نقؿ الككفييف أف مف جعميا اسمي فعؿ .:فقاؿ في إلحاؽ نكف الكقاية بقد كقط

 : بغير نكف "كمف جعميا بمعني حسب. قاؿ, ع نصبكتككف الياء في مكضقدني كقطني بالنكف 
زالة الشبيات كرفع ثـ يعمؽ عميو برأيو كرأم النحاة, تسييبلن ك  كقد يأتي بالشاىد تقريبان إلي األذىاف كا 

مدارؾ المتعمـ ك القارئ دكف  د, فيبرزه في صكرة براقة تصؿ إلىالغمكض الذم يسيطر عمي الشاى
 ة .تعب كمعانا

فقاؿ في  ,ائو بالنحاةكفي باب إف كأخكاتيا بيف الطريؽ الذم سار عميو ابف مالؾ في اقتد
ألف أف المفتكحة فرع مف إف المكسكرة اقتداء  ؛عد المصنؼ ىذه األحرؼ خمسةإف كأخكاتيا: "

 ".كابف السراج في األصكؿ بسيبكيو كالمبرد في المقتضب
فإنو يأتي لو بمقدمة مف عنده ثـ يعرض شرحو كقد  ,كنراه حينما يدخؿ في باب مف األبكاب

كقد اعتمد في النقؿ عمي كثير مف النحاة  النص مف كتبيـ باسطان آراءىـ. يعرض رأم النحاة ذاكران 
قاؿ في نكف التككيد .  في شرحو أمثاؿ أبي حياف كالمبرد كاألخفش كالسييمى كالزمخشرم كغيرىـ.

, , فيذا لـ تقمو العرباضرباف كاضربناف زيدان  يف فيقكلكف:قاؿ سيبكيو أما يكنس كناس مف النحكي
 كلك. , شيخو أبي حياف فقاؿ في زيادة الكاك في أك كاعتمد أيضان عمى كليس لو نظير في كبلميا.

كيمكف عندم أف يككف زادكا الكاك منو  ,: لـ أظفر في تعميمو بنصقاؿ الشيخ أبك حياف
كال  ,كحممت حالة الرفع عمي النصب كالجر ,ف إلي الحرؼلمفرؽ بيف أكلي حالة النصب كالجر كبي

كقد يعارض  ,نيجو لنقؿ عنو أك التأسي بو كالسير عمىخو في اخر مف شيك أراه تعرض لشيخ آ
 النحاة في آرائيـ مراعيان ضبط الحقائؽ مع ترجيح ما يراه مبلئمان كنافعان مفيدان .

 ()ببلـ االبتداء :فقاؿ في قكؿ ابف مالؾ
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نيًني أىف  ﴿ :تعالى لقكلو ,كليس كذلؾ ,: زعـ أكثرىـ أنيا مخمًٌصة لمحاؿ(ُ)مرادمقاؿ ال إني لىيىٍحزي
 متكقع... فيحزف مستقبؿ إلسناده إلى (ِ)﴾تىٍذىىبيكا ًبًو 

" نكف مكسكرة لمكقاية كحذفيا  :( كيؤيده حينما قاؿ ابف مالؾكنراه يجارم المصنؼ في )لدف
 مع لدف كأخكات ليت جائز ".

بتخفيؼ  (ْ)﴾ ي عذران ًمف لىدين قىٍد بىمىٍغتى  ﴿ي بكر : مف حذفيا مع لدف قراءة نافع كأب(ّ)المرادم قاؿ
 لقراءة نافع . ,كليس كذلؾ, لحاقيا لمدف مف الضركراتقاؿ المصنؼ: زعـ سيبكيو أف عدـ النكف, 

 كىكذا كاف ابف أـ قاسـ يعرض اآلراء كيفندىا كيرجح ما فيو الفائدة كالنفع.
فيك منيؿ لمف أراد أف  ,باحثالقارئ ك يد جعؿ تسييؿ ابف مالؾ يسيران لمإنو شرح مف حقان 

 , المذاؽ عمو قطفان دانيان طيب الرائحة حمككج , ينيؿ مف شرابو العذب . حيث أبرز محاسف التسييؿ
يدؿ  كىذا, كمفتاحان لكؿ طارؽ ألبكاب النحك . فكاف مصدران كثيقان لمنحاة ينقمكف عنو كيعكلكف عميو

 عمى كتب السابقيف كاالقتداء بيـ .كحسف لباقتو كاجتياده كانكبابو  عمى براعتو

 ": الجنى الداني في حروف المعان " منيج المرادي في شرحو لكتاب
حيث أنار لمقارئ , ةالداني في حركؼ المعاني مف الكتب القيمة العظيم يعد كتاب الجنى

كيسر , كمعانييا فكشؼ عف غامضيا و الحركؼيعينككضع نصب , فقد دقؽ كبلمو, طريؽ اليداية
 كذكرىا جممة كتفصيبلن, كىي مع قمتيا كثر درىا كبعد غكرىا. الكقكؼ عمييا .

الداني في  كسماه الجنىدينا كجعمو في متناكؿ أي فقرب البعيد كسيؿ ما صعب منيا,
مقدمة  عمى - ضاىيوالذم ندر كجكده كقؿ ما يماثمو أك ي - كيحتكم ىذا الكتاب المعاني.حركؼ 

 خمسة فصكؿ. كخمسة أبكاب, كاشتممت المقدمة عمى

ثالث في جممة ؟ كفي ال ف في الفصؿ األكؿ حد الحرؼ كفي الثاني لماذا سمي حرفان بيَّ 
 . النحكييف جعمكا لمحرؼ خمسيف معنى إف :حتى إنو قاؿ الحرؼ كمعانيو كأقسامو,

إف  :كالخامس في عدة الحركؼ كقاؿ ,ر عامؿ: إنو عامؿ كغيكقاؿ, كفي الرابع في بياف عممو
 .كتسعيف حرفان  ذكر بعضيـ نيفان  ,المعاني ثبلثة كسبعكف حرفان  إف جممة :بعض النحكييف قالكا

 , المائة حرفيتيا ترتقي ليا عدة الحركؼ إلىمختمؼ في  لخر د كقؼ ابف أـ قاسـ .عمى كممات أكلق
 .أقساـ كجعؿ لكؿ قسـ بابان  كىي منحصرة في خمسة

                                                 

  ٔٗ/ُتكضيح المقاصد  (ُ)

 ُّ/ُِسكرة يكسؼ  (ِ)

 ٕٗ/ُتكضيح المقاصد ( ّ)
 ٕٔ/ُٖسكرة الكيؼ  (ْ)
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كالسيف,  ,كالباء, كالتاء , . اليمزة ر حرفان كىي أربعة عش, فالباب األكؿ في األحادم
كقد جمعيا  , كالياء , كاأللؼ , كالكاك , كالياء , كالنكف , كالميـ , كالبلـ ,كالكاؼ , كالشيف, كالفاء

 "بكشؼ سألتمكنييا".: ابف أـ قاسـ في كتابو ىذا في قكلؾ
اربان األمثمة مف القرآف الكريـ كأشعار العرب عارضان رأم النحاة ثـ بدأ باليمزة مفصبلن ض

 فيما يدكر في ىذا المكضع كما يطرأ عميو مف تغيير.

رأم سيبكيو  في عرضو  يعتمد عمى كقد ثـ عرض الباء مكضحان معانييا زائدة كغير زائدة.
, كما ذكر سيبكيو, اإللصاؽ مف المحققيف سائر معاني الباء إلى معنىرد كثير  :فمثبلن قاؿ, لمكبلـ

زالة  كىكذا. عارضان  (ال) كجعمكه معنى ما في الباب األكؿ مف حركؼ المعاني مع تكضيح كا 
براز المحاسف كفي بعض األح ذىف القارئ مزيبلن ما  ياف يسأؿ كيجيب ليقرب المعاني إلىالغمكض كا 

أك تكضيح ما  ,مبلحظاتوكقد يذكر تنبييات عقب كؿ قسـ مف األقساـ, إلبداء  , فيو مف شبيات
 فيو رأم النحاة. كإلظيار ما أبيـ .عارضان , أشكؿ
 , كقيؿ ليست زائدة فتتعمؽ.فبل تتعمؽ بشيء .ىي زائدة :(ُ)في تنبيو لو "الـ االستغاثة" قيؿ :فمثبلن 
 :كىك اختيار ابف عصفكر كالثاني, أنو الفعؿ المحذكؼ :ىماأحد :ما يتعمؽ بو قكالفففي :ىذا كعمى
ليو ذىب ابف جني ,رؼ نداءأنو ح ... كىكذا يكضح  أؿ أف ىذه البلـ بقية ب الككفيكف إلىكذى, كا 
كيعتمد عمي ابف الناظـ في شرحو لؤللفية كغير ذلؾ , ككثيران ما يعتد برأم ابف مالؾ كيؤيده كيبيف.

 كغيرىـ.مف النحاة البارزيف المشيكريف أمثاؿ األخفش كابف األنبارم كالزجاج كالمبرد كابف يعيش 

ضرب متفؽ عميو كمختمؼ  :ضربيف ( كقسمو إلىالثنائي)الباب الثاني, كىك  ثـ انتقؿ إلى
ف , كأـ , كأؿ , إذ :فيو كجميع ذلؾ ثبلثة كثبلثكف حرفان كىي ذا... , كبؿ , كأم , كأك , كا   كا 

المقصكد, ك  قان مبينان معانييا كأغراضيا عارضان رأم النحاة مؤيدان ما يراه متف الترتيب ثـ ذكرىا عمى
 متفؽ عميو :كىك ضرباف, الباب الثالث في الثبلثي ثـ ينتقؿ إلى مستشيدان بكتاب هللا كأشعار العرب.

لى :كمختمؼ فيو كجممة ذلؾ أربعة كثبلثكف حرفان, كىي ال, كا  ذا, كا  ذف, كا  ما..., ذكرىا أجؿ, كا  , كا 
 مبينان معانييا كما يتعمؽ بيا ضاربان لذلؾ األمثمة. مرتبة
ليعرض فييا رأم النحاة في إيجاز كاقتصار, ليقؼ القارئ  , د يذكر فكائد عقيب بعض المسائؿكق

 عمي رأم النحاة في مسألة ما.

                                                 

 .َُْانظر: الجني الداني  (ُ)
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بفتح التاء كضميا ككسرىا كالفتح ىك  (ِ)﴾اصو نى مى  يفى ت حً الى كى  ﴿فائدة في "الت" قرئ  :(ُ)فمثبلن قاؿ
قؼ أكثر القراء كبو ك , كالزجاج ,كابف كيساف ,كالفراء ,المشيكر, كالكقؼ عمييا بالتاء عند سيبكيو

 كبو قرأ الكسائي. ,كالمبرد ,بالياء عند الكسائيالكقؼ عمييا ك 

 متفؽ عميو كمختمؼ فيو كجممتو تسعة :كىك ضرباف, الباب الرابع في الرباعي لىثـ انتقؿ إ
ما.......ثـ ذكرىا أيضان عمىإذما, كأال, كأم كىي: عشر حرفان   سطيا بأسمكبو بسطان الترتيب. ب ا, كا 

 .يزيؿ كؿ غمكض
كال يجكز  :برأيو معارضان رأم ابف مالؾ, قاؿ في: "حتى" أبي حياف, كاعتدَّ  د اعتمد عمىكق
ألف الفعؿ المتعدم بيا الغرض منو  :أكمت السمكة حتى نصفيا أك ثمثيا, قاؿ الزمخشرم :أف تقكؿ

                  ال يمـز كاستدؿ بقكؿ الشاعر:. كقاؿ ابف مالؾ أف ينقضي شيئان فشيئان حتى يأتي عميو 
 (ٖ)نْصِفيا رَاج ًا َفُعْدُت  ئو اً   َع َّنْت ل مً  فمازْلُت حّتى

 
 
 
 

حرفيتو كىك  كاحد متفؽ عمى, كىك ثبلثة أحرؼ :الباب الخامس في الخماسي ثـ انتقؿ إلى
 أنتف( ذكر ذلؾ مفصبلن.كاثناف فييما خبلؼ كىما )أنتما ك )لكف( 
" في قكؿ ككذلؾ "أصبح كأمسى, كذكر بعضيـ أف "كاف" الزائدة حرؼ :(ْ)نياية كتابو قاؿ كفي

 ألف األفعاؿ ال تزاد. :أدفأىا" قاؿ "ما أصبح أبردىا كما أمسى :العرب

نما أىممت ذكرىا ىنا , كقد كاف حؽ ىذه األلفاظ أف أذكرىا في باب الثبلثي كالرباعي كا 
 الداني في حركؼ المعاني بحران فياضان لمف كىكذا كاف كتاب الجنى لشيرتيا كغرابة القكؿ بحرفيتيا.

 فنرل .سوكمعينان ال ينضب لمف أحب تزكيد نف ,لمف أراد أف يستشفيكبمسمان شافيان  ,أراد أف يرتكم
 كنيؿ مف معينو كسار عمى, بدلكه قد أدلى, ابف ىشاـ في كتابو مغني المبيب عف كتب األعاريب

 .نيجو كاتبع طريقتو

 :شرحو لكتاب ر ال  في جمل ا عرابالمرادي في منيج 
ألف أصميا أف  ؛أف أصؿ الجممة أال يككف ليا محؿ مف اإلعرابالمرادم ف كفي الرسالة بيَّ 

 , كما كاف مف الجمؿ لو محؿ مف اإلعراب فإنما ذلؾ , كال تقع مكقعو ,تككف مستقمة ال تتعدد بمفرد
 , فنحكـ عمىر الجممة الكاقعة مكقع المفرد جزءان لما قبميافتصي ,لكقكعو مكقع المفرد كسد مسده

                                                 

 .َْٗ؛ْٖٗالجنى الداني  (ُ)
 .ّ/ّٖسكرة ص  (ِ)
كىمػػػػع اليكامػػػػع  ِْٔ/ِلمبيػػػػب كمغنػػػػي ا ٔٓٔ/ُكشػػػػرح التصػػػػريح  ْْٓى الػػػػداني البيػػػػت بػػػػبل نسػػػػبة فػػػػي الجنػػػػ (ّ)
ِ/َّْ. 
 .ُِٔ؛َِٔ الداني الجنى (ٗ)
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الجمؿ التي ليا محؿ مف اإلعراب  :كنراه قد ذكر أكالن  مكضعيا بما يستحقو المفرد الكاقع في ذلؾ.
 :بأنيا سبعة

   , كالمعمؽ عنيا العامؿ -ٓإلييا,  كالمضاؼ -ْ, كالمحكية بالقكؿ -ّكالحالية, -ِالخبرية, -ُ
الكاقعة جكاب أداة شرط جازمة مصدرة ك  -ٕ, ما ىك معرب أك لو محؿ مف اإلعرابة لكالتابع -ٔ

 إذا أك قد .بالفاء أك 

كتكمـ عمييا بإيجاز غير مخؿ عارضان رأم النحاة ضاربان لذلؾ  ,ثـ تناكؿ ىذه الجممة
ككشؼ  ككثيران ما يقؼ في بعض األماكف إلزالة الغمكض األمثمة مف القرآف الكريـ كأشعار العرب.

 ليتسنى لمقارئ الفيـ كالمعرفة عمي ضكء بسط المسائؿ كعرضيا . ,ما أبيـ
الحاؿ  ضع نصب عمىفي مك  :مذ كمنذ " فقاؿ السيرافيفكقؼ عند الجممة الكاقعة بعد "

ما احتكاه مف ىذا القسـ ك  عمى الكبلـ كبعد أف أنيى. كالجميكر أنو ال مكضع ليا مف اإلعراب..
 كىك الجمؿ التي ال مكضع ليا مف اإلعراب. :دخؿ في القسـ الثاني, معاف كآراء كخبلفات

كجكاب القسـ,  -ٓكالتفسيرية,  -ْكالصمة,  -ّكاالعتراضية,  -ِاالبتدائية,  -ُ :: ىي تسعفقاؿ
كالكاقعة  -ٖبعد أدكات التعميؽ غير العاممة,  كالكاقعة -ٕ, كالكاقعة بيف أدكات التحضيض -ٔ

 لما ال مكضع لو. كالتابعة -ٗ, جكابان ليا
القارئ حفظيا ثـ بسطيا مع إيجاز  لذم قبمو في أبيات شعرية يسيؿ عمىكقد جمع ىذا القسـ كا

 يستطيع المريد أف يستنبط ىذه األحكاـ في صكرة مجممة مكجزة يسيؿ عمية استيعابيا.
كلينيؿ  ,ليستشؼ ما صمح منيا, نحاة العربالراء عمى كثير مف آ المرادم يعتمد ريب في أف كال

 مف معينيا.
ف ىذه الرسالة مع إيجازىا كاختصارىا قد أفادت المراد كفتحت الطريؽ أماـ الباحث كي  كا 

حيث استفاد منيا , ككانت نبراسان البف ىشاـ في كتابو مغني المبيب يستنير بيا كييتدم بيدييا.
 طريقو التقسيـ كالتنظيـ, غير أنو جعؿ القسـ الثاني في العدد كاألكؿ.

 :ِتَماُد الُمراِديِّ َعَمي آراِ  ابِن َماِلكاع
ابف مالؾ كمف أمثمة  كنقؿ عنيما آراء, سييؿ كشرحييماكالت الشافية فَّ المرادم استىعىافى بالكافيةقمنا إ
 :ذلؾ

 (ٔم أل  )
 :اإلعراب في االصطبلح مذىباف :قاؿ :في باب المعرب كالمبني
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 بو لبياف مقتضى يء: اإلعراب ما ج(ُ)ييؿ بقكلو"كحده في التس :نو لفظي . قاؿقاؿ أحدىما: إ
 العامؿ مف حركة أك سككف أك حذؼ ".

ما جيء بو ال  :(ِ)" كأما في االصطبلح فقد حده في التسييؿ بقكلو:كالبناء في االصطبلح . قاؿ
 كليس حكاية أك إتباعان أك نقبلن أك تخمصان مف سككنيف "., العمؿ مف شبو اإلعراب لبياف مقتضى

 (ٕ  )م أل
 تعريفو :في باب المكصكؿ

فو جممة صريحة أك مؤكلة غير عائد أك خم ما افتقر أبدان إلى :(ّ)" كقد حده في التسييؿ بقكلو :قاؿ
 كال إنشائية ". طمبية

كؿ مع ما يميو بمصدر كلـ فحده في التسييؿ بقكلو ما أ :كأما الحرفي" :كالمكصكؿ الحرفي قاؿ
 عائد ". يحتج إلى

 (ٖ أل  )م
 :باب اإلضافة . بعد قكؿ الناظـ في

ًذم اإلً  مىٍعنىًكيَّةٍ كى ة كى  ضاىفىة اٍسمييىا لىٍفًظيٍَّة           ًكتىٍمؾى مىٍحضى
 ".كذكر "غير كمثؿ , بعد الشرح المطكؿ

. فيحكـ صة كمماثمة خاصةمثؿ مغايرة خاقد يعني بغير ك  :(ْ)قاؿ في شرح التسييؿ" :قاؿ
منيـ –يف كأجاز بعض العمماء في "غير" إذا كقع بيف ضدككف ذلؾ كأكثر ما ي, بتعريفيما
ـٍ  ﴿ :أف يعمؿ عمى ىذا قكلو تعالى -السيرافى مىٍيًي كًب عى ٍيًر اٍلمىٍغضي لكقكع غير فيو بيف  (ٓ)﴾غى

اًلحان غىٍيرى الًَّذم كينَّا نىٍعمىؿي  ﴿ :لقكلو تعالى , متضاديف كليس ببلـز فنعت بو النكرة مع  (ٔ)﴾نىٍعمىؿ صى
 بيف متضاديف ". مع كقكعو

  :ابن مالك دراكاُت الُمرِاديِّ وز اداتو عمىا ت
رىان كثيرة لـ يذكرىا ابفي مالؾ رًحو ديرى دى الميرىاًدمُّ عىًقبى شى كقد كضعيا في تنبياتو بعد شرحو  ,أكرى

 :كمف أمثمة ذلؾ , لممسألة التي يتعرضي ليا
 (ٔم أل  )

 :في باب العمـ . بعد قكؿ الناظـ
                                                 

 ّّ/ُالتسييؿ البف مالؾ  (ُ)
 ّٓ/ُالتسييؿ البف مالؾ  (ِ)
 ُٖٔ/ُالتسييؿ البف مالؾ  (ّ)
 ِِٕ؛ِِٔ/ّشرح التسييؿ البف مالؾ  (ْ)
 .ٕ/ُسكرة الفاتحة  (ٓ)
 .ّٕ/ّٓسكرة فاطر  (ٔ)
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اعى ًفي   األىٍعبلىـً ذيك اإًلضاىفىةٍ كشى
سناد كمزج  كمعرل :كقد صرح بذلؾ في التسييؿ حيث قاؿ" :(ُ)قاؿ المرادم بعد الشرح مف إضافة كا 

ألنو يرد عميو أشياء كثيرة مف المركب نحك ما تركب مف  ؛كليس كما قاؿ ,كما لـ يعر مركب ,مفرد
 ك )قد قاـ( ".حرفيف )كأنما( أك حرؼ كاسـ نحك )يا زيد( أك حرؼ كفعؿ نح

 
 (ٕم أل  )

 :بعد قكؿ الناظـ –في باب المعرؼ بأداة التعريؼ 
 كالفضؿ كالحارث كالنعماف

ألنو مثؿ بو في شرح التسييؿ لما  , " اعمـ أف في تمثيمو بالنعماف نظرا:(ِ)قاؿ المرادم في تنبيو لو
ذا كانت لممح لـ  , كعمي ىذا فاألداة فيو الزمو , قارنت األداة نقمو  تكف الزمو ".كا 

 
 (ٖم أل  )

)أىٍف( كتكصؿ  :كىك خمسة أحرؼ, فمنقدمو, كلـ يذكر الناظـ ىنا الحرفي" :في باب المكصكؿ قاؿ
 , كتكصؿ بفعؿ متصرؼ غير أمر :ك)ما(, لمف منع كصميا باألمر خبلفان  بفعؿ متصرؼ مطمقان 

  :, كندر كصميا بميس في قكؿ الشاعركقد تكصؿ بجممة اسمية خبلفان لقكـ
 ...    ...    ...    ...       بما لستما أىؿ الخيانة كالغدر                

 :تأثره بش خو أبي ح ان
 ,كالكاضحي في شرًح المرادم أنو نقؿ عف شيخو أبي حياف آراءه النحكية مف غير تعقيب كال تعميؽ

 :كمف ذلؾ كسداده, كأعمؿ ذلؾ بقناعتو بآرائو كتسميمو لقكة رأيو في التعميؿ لممسائؿ النحكية
 (ٔم أل  )

 :بعد قكؿ الناظـ –في باب حركؼ الجر 
ًزيد في نفيو كشبيو فجر          نكرةن كما لباغو مف مىفىرًٌ   كى

 :(ّ)بعد الشرح قاؿ المرادم

 كصرح بمنعو بعد كيؼ كنحكىا ". , كفي إلحاؽ اليمزة بيا نظر :" قاؿ في االرتشاؼ
 (ٕم أل  )

 :د قكؿ الناظـبع –في باب حركؼ الجر 

                                                 

 ُِٗ/ُتكضيح المقاصد  (ُ)
 ْٕٔ/ُتكضيح المقاصد  (ِ)
 ُٕٓ؛َِِ/ُتكضيح المقاصد  (ّ)



 24 

 ت بٍعدى بٍؿ          كالفا كبٍعدى الكاًك شاعى ذىا العمىؿٍ كحذفت ريبَّ فجرَّ 
 :بعد الشرح المطكؿ قاؿ

 لنيابتيما مناب رب". , أف الخفض ىك بالفاء كبؿ :كزعـ بعض النحكييف :(ُ)" كفي االرتشاؼ

 (ٖم أل  )
 :بعد قكؿ الناظـ –في باب الحاؿ 

 ٍع          بكثروة كبٍغتون زيد طىمىعى كمصدر منكَّر حاال يىقى 
 :بعد الشرح قاؿ

 :السماع ثبلثة أنكاع ال يقتصر فييا عمى (ِ)" كاستثني في التسييؿ

 كفي االرتشاؼ: كيحتمؿي عندم أف يككف تمييزان . األكؿ: قكليـ: أنت الرجؿي عممان...
يد زىيري ًشعرىان   .يككف تمييزان كاألظير أف  :قاؿ في االرتشاؼ ,الثاني: نحك: زى

 
 :نقمو عن   بو و

مذىبو أك بنقؿ ما قالو سيبكيو  , كذلؾ باإلشارة إلىكقد اعتمد المرادم عمي سيبكيو في مكاطف كثيرة
 :كمف أمثمة ذلؾ, نصان 

 (ٔم أل  )
 :بعد قكؿ الناظـ –في باب الفاعؿ 

اًز في شعٍ  ميًر ذم المجى ٍذؼي قىٍد يأتي ببلى فٍصؿو كمٍع          ضى  ر كقىعٍ كالحى
 قاؿ فبلنة ". حذؼ مع الحقيقي فذكره سيبكيو كحكى" أما ال:قاؿ

 (ٕم أل  )
 :بعد قكؿ الناظـ –في باب ظف 

 كالتـز التعميؽ قبؿ نفي ما
 :بعد الشرح قاؿ
أردت أف تخبر أنؾ قد , أـ عمركه  َـّ ثى  أزيده  كما أنؾ إذا قمت: قد عممتي  :ما نصو (ّ)" قاؿ سيبكيو
 ". َـّ عممت أييما ثى 

 (ٖم أل  )
 :بعد قكؿ الناظـ –في باب االستثناء 

                                                 

 ُْٕٔ/ْارتشاؼ الضرب  (ُ)
 ِّٖ؛ِّٕ/ِالتسييؿ البف مالؾ  (ِ)
 ِّٔ/ُالكتاب  (ّ)
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ا كال تىٍصحىبي مىا اشى بلى حى  ككىخى
كقد أجازه  ان(...",لـ يكف كبلم أتكني ما حاشا زيدان ): لك قمت: (ُ)قاؿ سيبكيو" :بعد الشرح قاؿ

 .بعضيـ عمى قمة

 
 :ابن الناظم في شرحو لالف   اعتماده عمى

ؿ الكبلـ المناقشة بً كذلؾ بالمناقشة إذا قى  ,في مكاطف كثيرة ابف الناظـ قد اعتمد المرادم عمى
 :معمبلن في بعض األحياف أك معارضان, كمف أمثمة ذلؾ
 (ٔم أل  )

 :بعد قكؿ الناظـ –في باب الكبلـ 
 بالىجرًٌ كالتَّنًكيًف كالنًٌدا كأىؿٍ 

 :(ِ)بعد الشرح قاؿ المرادم

نما ينحصر االسـ باإلسناد إليو, فإنو أجيب " سناد إليو فحذؼ بما ذكره الشارح مف أنو أراد اإلكا 
 ".التكفيؽ ال يحسف في مقاـ التعريؼ ؛ ألف االعتماد عمىالتكفيؽ كفيو نظر صمتو اعتمادان عمى

 (ٕم أل  )
 :بعد قكؿ الناظـ –في باب المعرؼ بأداة التعريؼ 

ًاًرًث كالنُّعىمافً   كالفضؿ كالحى
ارح: كقد يككف في المنقكؿ مف مصدر أك اسـ عيف, ألف " كقكؿ الش:(ّ)بعد الشرح قاؿ المرادم

المصادر كأسماء األعياف قد تجرم مجرم الصفات في الكصؼ بيا عمي التأكيؿ كىذا يقتضي أف 
 الممح لمكصؼ ".

 (ٖم أل  )
 :بعد قكؿ الناظـ –في باب المفعكؿ فيو 

رادو كىيي  ٍقت أىٍك مكىاىف ضمينًٌا          ًفي باطًٌ ريٍؼ كى  نىا اٍمكيٍث أٍزميناالظًٌ
ذا كاف كذلؾ فبل حاجة إلىبعد الشرح قاؿ: " قاؿ ال ألنو يخرج  ؛االحتراز عنو بقيد االطراد شارح: كا 
 في(". بقكلنا )مضمف معنى

 :ال ماع اعتماُد المرادي عمى
 :كمف أمثمة ذلؾ, السماع كيحتـر القياس تمد عمىفقد ذكرنا أنو يع

                                                 

 َّٓ/ِالكتاب  (ُ)
 َِٕ/ُتكضيح المقاصد  (ِ)
 ْٕٔ/ُتكضيح المقاصد  (ّ)
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 (ٔم أل  )
 :قكؿ الناظـ بعد –في باب اإلضافة 

 كمف بني فمـ يفنَّدا
 :(ُ)بعد الشرح قاؿ

 كقد كرد السماع بالبناء قبؿ الجممة االسمية في قكلو:"
 حيف الكراـ قميؿ عمى

 ".إنو ركم بالفتحف
 (ٕم أل  )

 :بعد قكؿ الناظـ –في باب االستثناء 
اى فاٍحفىٍظييماى  شى  كًقٍيؿى حاىشى كىحى

 ي قكلو:ف قاؿ: "كقد سمع االستثناء بػ)حشا(
 حشا رىط النبي فإف منيـ          بحكرا ال تكدرىا الدالء

 كلـ يسمع بحاش".
 (ٖم أل  )

 :بعد قكؿ الناظـ –في باب المبتدأ كالخبر 
 كاألىصؿي في األخباًر أف تؤخراى 

 كمنع الككفيكف تقديـ الخبر إال في نحك في داره زيد. كىـ محجكجكف بالسماع ".: "(ِ)قاؿ

 :الق اس إلى م وُل المرادي 
 القياس كيحترمو, كمف أمثمة ذلؾ: كقد كجدنا أف المرادم يميؿ إلى

 (ٔم أل  )
 في باب المشبيات بميس:

 ".تميـ, كىك القياس, لعدـ اختصاصو ما النافية حرؼ ميمؿ عند بني" :(ّ)قاؿ

 (ٕم أل  )
 :بعد قكؿ الناظـ –في باب المفعكؿ فيو 

 يٍكثيرٍ ؾ في ظرؼ الزماف كقد ينكب عف مكاف مصدر         كذا

                                                 

 َٖٗ/ِتكضيح المقاصد  (ُ)
 ِْٖ/ُد تكضيح المقاص (ِ)
 َٔٓ/ُتكضيح المقاصد  (ّ)
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:" ككثير في الزماف نحك) كاف ذلؾ خفكؽ النجـ كطمكع الثريا ( أم: كقت خفكؽ (ُ)بعد الشرح قاؿ
 النجـ, ككقت طمكع الثريا, ككثرتو تقتضي القياس عميو ".

 (ٖم أل  )
 :بعد قكؿ الناظـ –في باب المفعكؿ معو 

ٍفعيكالى مىعىٍو         فً   ًسيًرل كالطَّريؽى ميٍسًرعىوٍ  :ي نىٍحكً ينصبي تالي الكاًك مى
 كقد فيـ ذلؾ مف قكلو )نحك( ". ,األصح قاؿ:" كىذا الباب مقيس عمى

 :ُمخالَفُتو  راِ  النُّحاةِ 
كقد تـ رصد مخالفو المرادم آلراء النحاة في شرحو, ككاف يتبع ذلؾ بالتعميؿ كالدليؿ, كمف أمثمة 

 :ذلؾ
 (ٔم أل  )

 :بعد قكؿ الناظـ –في باب ظف كأخكاتيا 
ٍفعيكؿً  قيكط مىٍفعيكلىٍيًف أىٍك مى  كال تيًجٍز ىينىا ًببلى ًدلىيًؿ          سي

 كمنع ابف ممككف شيخ الشمكبيف حذؼ أحدىما اختصاران كليس بصحيح ".بعد الشرح قاؿ: "
 (ٕم أل  )

 :بعد قكؿ الناظـ –في باب الكبلـ 
ـٍ  ـٍ كىيىشى  يمي لى

 :(ِ)قاؿ المرادم
قاؿ ابف درستكيو كىك خطأ كليس كما  –يفتحكف عيف الماضي كيضمكف عيف المضارع "كالعامة 

 قاؿ. بؿ ىك لغة حكاىا الفراء كابف األعرابي كيعقكب كغيرىـ ".
 

 (ٖم أل  )
 :بعد قكؿ الناظـ –في باب المعرب كالمبني 

 اى ًمٍف نىٍقًصًيٌف أىٍشيىري كقىصريى
أف الـ )حـ(  إلى كذىب بعضيـ" :(ّ)ثـ قاؿ المرادم ذكر الخبلؼ بيف النحكييف –في تنبييات لو 
تثنية حمكاف, كفي إحدل لغاتو كىك مردكد بقكلو في ال ,ألف أحماء المرأة يحمكنيا ؛ياء مف الحماية

 ".حمك

                                                 

 ِٔٔ/ِتكضيح المقاصد  (ُ)
 ِِٗ/ُتكضيح المقاصد  (ِ)
 ُِٗ/ُتكضيح المقاصد  (ّ)
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 مدخل:
يشػيد بصػحة نسػبة لفػظ أك صػيغة بو مف الكبلـ العربػي الفصػيح ل ىيراد بالشاىد ىنا ما يؤت

الشكاىد في المغة العربية ممحة حتى ال ينسب إلػى المغػة مػا لػيس  ىكالحاجة إل, العربية ىأك داللة إل
 ىمنيا في أم مػف المجػاالت السػابقة, كألف ذلػؾ يترتػب عميػو فسػاد فػي األحكػاـ الدينيػة باإلضػافة إلػ

لقرآف الكريـ, كالحديث الشػريؼ كمػا أثػر مػف كػبلـ كالكبلـ العربي الذم يحتج بو ىك ا, الفساد المغكم
فالقرآف الكريـ ىك ذركة الذرا مف الكبلـ  ,العرب شعران كنثران منذ الجاىمية حتى نياية عصر االحتجاج

, (ُ) هكشػاذ هذلػؾ, كقػد احتجػكا بمتػكاتر  ىالعربػي بػأف يحػتج بػو, كاألئمػة عمػ الكػبلـ ىأكل العربي, كىك
فػػي المغػػة,  -ألفاظػػو كتراكيبػػو –االحتجػػاج بػػو  ىمػػع مػػف األئمػػة إلػػذىػػب ج حيػػث كالحػػديث الشػػريؼ

المنػػػع تجػػكيز ركايػػػة الحػػديث الشػػريؼ بمعنػػػاه, أم دكف االلتػػزاـ التػػػاـ  ىكالػػذيف منعػػكا ذلػػػؾ دفعيػػـ إلػػ
 .) مع دخكؿ األعاجـ في ركايتو ((ِ)بألفاظو

غػػػة التػػػي تحقيػػػؽ ىػػػك فػػػي المفػػػي أنػػػو منػػػاط االحتجػػػاج, كلكػػػف ال شػػػؾكأمػػػا كػػػبلـ العػػػرب, فػػػبل 
 القبائؿ كالمناطؽ التي يحتج بكبلـ أىميا, كالحد الزمني الذم يقؼ االحتجاج عنده. نأخذىا مف

مػف  اج بكػبلـ العػرب النثػرم,أف االحتجاج بالشعر أفشى كأشيع كثيػران مػف االحتجػ كالمبلحظ
ذلػػػؾ,  ىألف إيقاعاتػػػو تسػػػاعد عمػػػ ؛ظ الشػػػعرفػػػسػػػببو شػػػيكع حكلعػػػؿ  خطػػػب كرسػػػائؿ كأقػػػكاؿ كأمثػػػاؿ,

لضػػكابط المغكيػػة أصػحاب الدراسػػات المغكيػة التػػي جػاءت با –كحضػكره الػػدائـ بػذلؾ فػػي ذاكػرة األئمػػة 
ألف الضػػبط يمثػػؿ عنصػػران مػػف  ؛أف تكػػكف أضػػبط لف ركايػػة الشػػعر أحػػر المسػػتكيات, كمػػا أ ىفػػي شػػت

 عناصر إيقاعو.

كحػػديثيـ"  "قػػديميـ كالشػػكاىد النحكيػػة ىػػي األدلػػة كالبػػراىيف التػػي يسػػتعيف بيػػا عممػػاء العربيػػة
إلثبػػات صػػحة اآلراء التػػي يػػأتكف بيػػا كيؤمنػػػكف بمػػذاىبيا, كتصػػحيح مسػػائميا مػػف جيػػة, أك تخطئػػػة 

 .لر أدبية في مسائؿ أخ معارضييـ مف العمماء بما جاءكا بو مف حجج كشكاىد نحكية أك لغكية, أك

                                                 
 .ُِ؛ُُ/ُ, كالمحتسب  ٗ/ُانظر: خزانة األدب  (ُ)
 .ٖٗ, االقتراح ُٓ-ٗ/ُانظر: خزانة األدب  (ِ)
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بعػػدىا فيمػػا اعتمػػد عميػػو العممػػاء, ىػػي أشػػدىا صػػحة كأ إف أكثػػر ىػػذه األدلػػة كأصػػكبيا تحقيقػػان 
لنػكع الشػاىد الػذم اتفػؽ عميػو  كتختمؼ ىذه الشكاىد في القكة, كالضػعؼ تبعػان , كاالعتراض عف الشؾ

عمماء العربية األقدمكف, أك مكانو كزمانو, فكانت عندىـ بأقساميا التالية التي أذكرىا حسب أىميتيا 
 في التأثير, كاالستدالؿ كالتمثيؿ عمى مسائؿ النحك كالمغة:

 .كقراءاتو ف الكريـالقرآأكالن:  -ُ
 الحديث الشريؼ.ثانيان:  -ِ
 الشعر.ثالثان:  -ّ
 .النثررابعان:  -ْ

مػا  ىح مسائؿ النحك كأبيات األلفية عمف المتتبع لكتب المرادم, يجده قد اعتمد في شر كما أ
ذكػػػػرت مػػػػف ىػػػػذه الشػػػػكاىد, فكػػػػاف كثيػػػػر االستشػػػػياد بػػػػالقرآف الكػػػػريـ, الشػػػػاىد الػػػػذم ال يدخمػػػػو الشػػػػؾ 

سػػػبلميكاالعتػػػراض, ثػػػـ الشػػػ يػػػأتي بعػػػد ذلػػػؾ الحػػػديث, كالميجػػػات, ك , ةعر قديمػػػو كحديثػػػو, جاىميػػػو كا 
 تأثره كاىتمامو في كؿ منيا. لعدد المكاضع التي استشيد بيا, لنتبيف مف خبلؿ ذلؾ مد ذكركسأ

فػي  كأكضػحيا تػأثيران  كميما يكػف مػف أمػر, فػإف القػرآف الكػريـ ىػك أكثػر الشػكاىد النحكيػة أثػران 
 :الشكاىد النحكية عند المرادممتناكالن  بشيءو مف التفصيؿ سأكضح ذلؾك , المغكية الدراسات

 :وقرا اتو عند المرادي اال تشياد بالقرآن الكر مأواًل: 
لـ يصؿ إلي مرتبة القرآف شاىد أثبت قكة في البرىاف كالدليؿ منػو فػي الشػكاىد النحكيػة التػي 

 ىلبيانيػة مػا اجتمػع العػرب عمػالقرآف كأسػراره ا "لكال استعاف بيا عمماء العربية, فيك كما قاؿ الرافعي:
لغتػػو, كلػػك لػػـ يجتمعػػكا لتبػػدلت لغػػاتيـ بػػاالختبلط الػػذم كقػػع كلػػـ يكػػف منػػو بػػد حتػػى تنػػتقض الفطػػرة 

 .(ُ)"كتختبؿ الطباع, ثـ يككف مصير ىذه المغات إلى العفاء المحالة
ألنػو كػبلـ هللا, كمػا بيانان, ال تعارضو حجة كال يقؼ ضده دليػؿ  ىفالقرآف أفصح حجة, كأعم

 , فيك معجزة. (ِ)"فإنما أنزؿ القرآف عميَّ بمسافو عربي مبيف":  في حديث الرسكؿ 
     مستشػػػػيدان بقكلػػػو تعػػػػالى: (ّ)قػػػاؿ السػػػيكطي: "فيػػػػك حجػػػة, كال يكػػػكف حجػػػػة إال كىػػػك معجػػػزة"

 ييران ظى  عضو بى يـ لً عضي بى  افى ك كى كلى  وً ثمً مً بً  أتكفى ال يى
(ْ). 

                                                 
 ٖٓ/ُإعجاز القرآف  (ُ)
 ّٓ/ُالمزىر (ِ)
 ْٓٔ/ ُ اإلتقاف في عمـك القرآف (ّ)
 ٖٖ/ُٕسكرة اإلسراء  (ْ)
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جميػع أنػكاع البػراىيف كاألدلػة, كمػا مػف برىػاف كداللػة إال  ىد اشتمؿ القػرآف العظػيـ عمػ"ق قاؿ العمماء:
 .(ُ)ككتاب هللا قد ينطؽ بو"

. (ِ)"جائز سكاء كاف متكاتران, أـ آحادان, أـ شاذان" فاالحتجاج بالقرآف جائز كما قاؿ السيكطي:
  . (ّ)ـ فعميو بالقرآف""مف أراد العم بف منصكر" متحدثان عف القرآف كفضمو: عيد"س ككقكؿ

 جميع ما تقكلو األمة شرح لمسنة, كجميع السنة شرح لمقرآف"." :كقاؿ اإلماـ الشافعي 
أىميػػة القػػرآف الكػػريـ فػػي االحتجػػاج استشػػياد عممػػاء المػػدارس النحكيػػة فػػي البصػػرة  ىدؿ عمػػكممػػا يػػ

 .(ْ)المغكيةالمسائؿ  ىكالككفة كبغداد أك غيرىـ بآياتو عم

حيػث بمغػت رادم في كتبو لمعرفة المكاضع التي استشيد فييػا بػالقرآف الكػريـ, لقد تتبعت الم
الػػداني, كبمغػػت  ى, أربعمائػػة كسػػتة كأربعػػيف مكضػػعان فػػي كتػػاب الجنػػمػػكاطف استشػػياده بػػالقرآف الكػػريـ

ثبلثمائة كأربعة كخمسػيف مكضػعان فػي شػرح التسػييؿ, كبمغػت ثبلثمائػة كسػبعيف مكضػعان فػي تكضػيح 
دكف أف يستشيد بآية قرآنية يؤيد بيا  بال يخمك باب مف أبكاب الكتبأنو مكف القكؿ حتى يالمقاصد, 

 المغكية. يثبت رأيو في بعض المسائؿكي  ,ال أك يعارض ما جاء بو أىؿ النحك, أك

 عند المرادي: لتي ذكرتا بعض من ىذه المواضع وال بد ىنا من ب ان
الشػاىد النحػكم, كقػد يكػكف أك كممتػيف مكضػع كممػة , بؿ يكتفي بػذكر ال  كمل ا  ات القرآن   -ُ

 ذلؾ كممة كاحدة, أذكر منيا: 
 كالشاىد فيو: أف األلؼ أبدلت مف النكف الخفيفة., (ٓ)ان عى فى سٍ نى لى  :قكلو تعالى - أ

 .كىي لمقسـ كالشاىد فيو: التاء مختصة باسـ هللا, (ٔ)اؤي تى فٍ تى  ً اٍ تى قكلو تعالى:   - ب

فيٍ تى رَّ كى  رى صى بى لٍ اه  عً جً رٍ اٍ  َـّ ثي قكلو تعالى:  - ت
استشيد فيو عمى ما أعرب  ,باب المعرب كالمبني, (ٕ)

 أعرب إعراب المثنى كىك مخالؼ لمعناه بقصد التكثير.

يفى رً اكً لذَّ اٍ قكلو تعالى:  - ث
 الشاىد فيو: ىمزة الكصؿ. , (ٖ)

                                                 
 ٕٗٔ/ُاإلتقاف في عمـك القرآف  (ُ)
 ُٓ/ُ االقتراح (ِ)
 ُٔٔ/ُاإلتقاف في عمـك القرآف  (ّ)
 ُّٓ,ِٔٓ,ِِّ/ُانظر: اإلنصاؼ (ْ)
 ُٓ/ٔٗسكرة العمؽ  (ٓ)
 ٖٓ/ُِسكرة يكسؼ  (ٔ)
 ْ/ٕٔسكرة الممؾ  (ٕ)
  ّٓ/ّّسكرة األحزاب  (ٖ)
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 ؿى عى جى  اءى ف شى إً  مً ذً لَّ اه  ؾى رى اى بى تى  قكلو تعالى: منياكلـ أجد مف اآليات الطكيمة إال في بعض المكاضع, ك 
ان رى ك صي قي  ؾى ؿ لَّ عى جٍ يى كى  اري يى نٍ أٍلن ا اه يى تً حٍ مف تى  مً رً جٍ تى  اتً نَّ جى  ؾى لً ف ذى ران مًٌ يٍ خى  ؾى لى 

, كىذا كمع ذلؾ لـ يكمميا, (ُ)
 .عمى سبيؿ المثاؿ لتكضيح منيجو

 سبيؿ االستدالؿ كالبرىاف: ىأذكر منيا عم ,لصرف  الم ائل النحو   وا ى  تشيد عم -ِ
ان نى كى كي يى لى كى  فَّ نى جى سٍ يي لى كلو تعالى: ق -أ

 .(ّ)الشاىد فيو: أف نكف التككيد الخفيفة مختصة بالفعؿ, (ِ)

ينان طً  تى قٍ مى خى  فٍ لمً  دي جي سٍ أى أى قكلو تعالى:  -ب
الحاؿ مف منصكب الفعؿ الثاني  ىالشاىد فيو: عم, (ْ)

 .(ٓ)"خمقت"

, كيتعد عميؾ: بمعني قكلو في باب أسماء األفعاؿ كاألصكات -ج  ـٍ كي يٍ مى عى : ىبنفسو, قاؿ تعال لالـز
 .(ٔ)ـٍ كي سى نفي أى 

 : وقد  جعل ا    القرآن   حج  لمتدل ل عمي رأ و في معارض  ا خر ن -ٖ 
كقكلو في باب اسـ اإلشارة: قاؿ في شرح التسييؿ: "كقد يراد بينالؾ" الزماف, كقد مثؿ بقكلو 

فى ك ني ؤمً مي لٍ اه  يى مً تي بٍ ؾ اه لى اً نى ىي :ىتعال
 ىفيو الحتماؿ أف تككف اإلشارة إل "كال حجة قاؿ المرادم: .(ٕ)

 .(ٖ)المكاف"
 تأك دًا وتوض حًا: الم أل  الواحدة بآكثر من آ   ى  تشيد بالقرآن عم -ٗ

المسألة الكاحدة,   ىكثيران ما نجد المرادم يستشيد بآيتيف أك أكثر مف سكر مختمفة مف القرآف عم
 سبيؿ المثاؿ:  ى, أذكر عمسألة كتأكيد ما يريد بيانو كشرحوقصده في ذلؾ التكضيح لمم

 (ٗ)" , إفٍ باب المشبيات بميس "ما , ال , الت -أ

ـٍ يً اتً يى مَّ أي  فَّ ا ىي مَّ قكلو تعالى: ك , (َُ)ران شى ا بى ذى ا ىى مى : ىقكلو تعالك
(ُُ). 

 قكلو في بيت األلفية:ككسر ىمزة إف:   - أ

                                                 
 َُ/ِٓسكرة الفرقاف  (ُ)
 ِّ/ُِسكرة يكسؼ  (ِ)
 ِٖٗ/ُتكضيح المقاصد  (ّ)
 ُٔ/ُٕسكرة اإلسراء  (ْ)
 ْٗٔ/ِتكضيح المقاصد  (ٓ)
 َُٓ/ٓسكرة المائدة  (ٔ)
  ُُ/ّّسكرة األحزاب  (ٕ)
  ُٕٖ/ُتكضيح المقاصد  (ٖ)
 َٔٓ/ُتكضيح المقاصد  (ٗ)
  ُّ/ُِسكرة يكسؼ  (َُ)
 ِ/ٖٓسكرة المجادلة  (ُُ)
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...     ...      ...     ... 
 

ةمى مً كٍ مي  يفو مً يى لً  فَّ إً  ثي يٍ حى كى  
 

 
 
 
 

 فَّ إً  رً صٍ عى لٍ اه كى : ىيعني: إذا كقعت جكاب قسـ مطمقان مع البلـ, أك دكنيا, مستشيدان بقكلو تعال
 .(ِ)اهي نى زلٍ نى ا أى نى , إً يفً بً مي لٍ اه  ابً تى كً لٍ اه حـ كى   :ىكقكلو تعال, (ُ)رو سٍ ي خي فً لى  افى نسى إٍلً اه 
قاؿ: عبلمة ذلؾ أف يحسف في  .(كمف كباء يفيميا بدالن )أللفية: باب حركؼ الجر, قكلو في ا -ج 

ةً رى خً آٍلى اه  فى ا مً يى دنٍ لُّ اي  اةً يى حى لٍ اه بٍ  ـً يتي ضً رى أى :ىقكلو تعال فيما ك (ّ)مكضعيا بدؿ
 كٍ لى كى  :ىكقكلو تعال, (ْ) 

 . (ٓ)﴾ةن كى ئً بلى ـ مَّ نكي ا مً نى مٍ عى جى لى  اءي شى نى 
 لرى كٍ ذٌ لً اه  وي عى فى نى تى فى  ري كَّ ذَّ يى  كٍ ي أى كَّ زَّ يى  وي مَّ عى لى   قكلو تعالى:ك باب إعراب الفعؿ: -د

(ٔ). 
 معى طَّ اى فى  اتً كى مى لسَّ اه  ابى بى سٍ أى  ابى بى سٍ ألي اه  غي مي بٍ أى  يً مٌ عى لَّ   كقكلو تعالى:

(ٕ). 
 : خرلكبالقراءات أحيانان أ بالقرآف الكريـ يستشيد -ٓ 
لو: ألحؽ الفراء الرجاء بالتمني, فجعؿ لو قك  (ٖ)ككاف ذلؾ في مكضع كاحد ىك باب "إعراب الفعؿ" 

عى طَّمً أى فى  اتً كى مى لسَّ ابى اه بى سٍ أى  ابى بى سٍ ألي اه  غي مي بٍ أى  يً مٌ عى لَّ  .. كمنو قراءة حفص عف عاصـ:.جكابان منصكبان 

لرى كٍ ذٌ لً اه  وي عى فى نى تى فى  ري كَّ ذَّ يى  كٍ ٌكي أى زَّ يى  وي مَّ عى لى  ككذلؾ قكلو تعالى: ,(ٗ)

(َُ). 
 :كالشعر القرآفة القاعدة بيؤكد عمى صح -ٔ

 فقد استشيد بقكؿ الشاعر: ,(ُُ)النعت "ككاف ذلؾ في مكضع كاحد ىك باب "

ػػػػػػػػػػأى  دٍ قىػػػػػػػػػػلى كى  ػػػػػػػػػػيى  ئػػػػػػػػػػيـً ي المَّ مىػػػػػػػػػػعى  رُّ مي  نيبُّ سي
 

ػػػػػػػػتى قيٍمػػػػػػػػتي   ػػػػػػػػٍيتي ثيمَّ  (ُِ)ينػػػػػػػػينً عٍ  يى الى فىمىضى
كأختـ  (ُّ)﴾ارى يى نَّ لاي  وي نٍ خي مً مى سٍ نى  ؿي يٍ ملَّ اه  ـي يي لَّ  ةه يى آى كى  " صفو ال حاؿ كمثمو قكلو تعالى:ف قكلو "يسبنيإقاؿ:  

بأف كؿ ركاياتو فصيحة االستشياد بو كاالحتجاج بآياتو "القرآف بما قالو العمماء عف  ىالكبلـ عم
                                                 

 .ِ,ُ/َُّسكرة العصر (ُ)
 .ّ/ْْسكرة الدخاف  (ِ)
 . ّٕٓ/ِتكضيح المقاصد  (ّ)
 .ّٖ/ٗسكرة التكبة  (ْ)
 .َٔ/ّْسكرة الزخرؼ  (ٓ)
 . ْ,ّ/َٖسكرة عبس  (ٔ)
 .ّٔ/ َْسكرة غافر  (ٕ)
 .َُِٔ/ّتكضيح المقاصد ( ٖ)
 .ّٕ,ّٔ/َْسكرة غافر (ٗ)
 . ّ,ْ/َٖسكرة عبس  (َُ)
 .ْٖٗ/ِتكضيح المقاصد ( ُُ)
كخزانػػػة األدب  ِْ/ّكلرجػػػؿ مػػػف سػػػمكؿ فػػػي الكتػػػابُُٕحنفػػػي فػػػي حماسػػػة البحتػػػرم البيػػػت لعميػػػرة بػػػف جػػػابر ال( ُِ)
 .ْٖٗ/ِكتكضيح المقاصد  ّٔ/ُكىمع اليكامع ُٔٗ/ّكابف عقيؿ  ّٕٓ/ُ
 .ّٕ/ ّٔسكرة يس  (ُّ)
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اآلف  ىرضنا أف نرل كجو قكة ما يسمغ" حتى الشاذ منيا, كلك أنو ال يقاس عمييا, يقكؿ ابف جني:
 .(ُ), آخذ مف سمت العربية ميمة ميدانوأنوبجر شاذان كأنو ضارب في صحة الركاية 

أفصح كبلـ كأبمغو كيجكز االستشياد بمتكاتره  –عٌز اسمو  –كبلمو ف" كما يقكؿ البغدادم عنو:
 .(ِ)كشاذه "

 فى مً  ئه رً بى  ى اه  أىفَّ قد سمع قارئان يقرأ  –كىك أكؿ كاضع لمنحك  –فأبك األسكد الدؤلي 
 كضع قكاعد ىعملو رسكلو " فغضب لذلؾ ككاف ىذا حافزان بكسر البلـ مف " (ّ)﴾ليوي كً سي رى كى  يفى كً رً شٍ مي لٍ اه 

 .(ْ)العربي النحك كأسس

 :القرا ات القرآن  
مغو جمع القرآف ككتابتو ىك ما ب " عمىخميفة عثماف "رضي هللا عنوإف السبب الذم حمؿ ال

األمصار  ىمف اختبلؼ الصحابة في قراءتو, كلـ يمض زمف قصير عمى إرساؿ المصاحؼ إل
. ثـ استقر منيا سبع (ٓ)بصحة قراءتو ءة خاصة يتبعكف فييا قارئان يتغنكفحتى أصبح لكؿ مصر قرا

ت ), كابف كثير(ػىُُٖت )ي المراكشي بصقراءة عبد هللا بف عامر اليح :سبع قراءات ىي
, (ػىُٓٓت ), كأبك عمرك بف العبلء (ػىُِٖت )أبك بكر ابف أبي النجكد  :, كعاصـ كىك(ػىَُِ
, كىؤالء (ػىُٖٗت ), كالكسائي الككفي (ػىُٔٓت ), كحمزة بف حبيب بالمدينة (ػىُٗٔت )كنافع 

 . (ٔ)بالقراءات المتكاترة كتسمى, ب القراءات الجائزة عند المسمميفىـ أصحا
بية تسكغ التبلكة بو حتى ينضـ كليس كؿ ما جاز في قياس العر " :قاؿ أبك عمي الفارسي

 .  (ٕ)بقراءة السمؼ لو كأخذىـ بو ألف القراءة سنة ذلؾ األثر المستفيض إلى

, كخمؼ بف أبي جعفر يزيد بف القعقاع, كيعقكب بف إسحاؽ الحضرمي :قراءة (ٖ)كذكر الرافعي
ا بعدىا فيي القراءات ىي قراءات اآلحاد المتممة لمقراءات السبع, كمفقاؿ: " ىشاـ بف طالب .

 الشاذة " .

                                                 
 .ُُ/ُالمحتسب  (ُ)
 .ٗ/ُخزانة األدب  (ِ)
 .ّ/ٗالتكبة  سكرة (ّ)
 .ٖ/ُ مراتب النحكييف (ْ)
 .َّ-ِٖ/ُانظر: إعجاز القرآف  (ٓ)
 .َْ؛ّٗ/ُإعجاز القرآف  (ٔ)
 . ِْ؛ُْ/ُانظر: إعجاز القرآف  (ٕ)
 . ُْ؛ّٗ/ُانظر: إعجاز القرآف  (ٖ)
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, فرد السيكطي ىذه النسبة (ُ)المحف " ـ, كحمزة, كابف عامر إلى"كلك أف بعضيـ ينسب قراءة عاص
, كما (ِ)"كاترة الصحيحة التي ال يطعف فييا, فإف قراءتيـ ثابتة األسانيد المت" فيـ مخطئكف:بقكلو

 :ردىـ ابف مالؾ باحتجاجو بقراءتيـ أذكر مف ذلؾ
جار بقراءة حمزة . الضمير المجركر مف غير إعادة ال احتجاجو عمى جكاز العطؼ عمى -ُ
﴾ اـً حى رٍ أٍلى اه كى  وً بً  كفى لي اءى سى تى ﴿

(ّ). 

ًىػػػػػالىً كٍ ؿى أى ٍتػػػػػقى  ﴿جػػػػػكاز الفصػػػػػؿ بػػػػػيف المضػػػػػاؼ كالمضػػػػػاؼ إليػػػػػو بمفعػػػػػكؿ بقػػػػػراءة ابػػػػػف عػػػػػامر  -ِ  ـٍ دى
 .(ْ)﴾ـٍ اًئيي كى رى شي 

اء لقد اشتير غير ما ذكرت قرَّ  (ٓ) ﴾ عٍ ٍقطى يى لٍ  َـّ ثي  ﴿ :جكاز سككف الـ األمر بعد ثـ بقراءة حمزة-ّ
درم, كعبد هللا بف عباس ابف مجاىد, كعاصـ الجح :بقراء الشكاذ مثؿ (ٔ)آخركف سماىـ ابف النديـ

, لثقفي, كعنكاف بف عثماف الزبيدمبف عمر ا , كعيسىمسمـ بف حبيب, كابف محيصفك  المخزكمي
 كيزيد بف القعقاع كعبد هللا ابف اسحؽ الحضرمي .

ي المسائؿ النحكية أقؿ مما ىي عميو ف قراءات عمىالمرادم كاحتجاجاتو باللقد كانت شكاىد 
, ذكر فييا ما جاء بو أصحاب القراءات مف مكضعان  مانيفسبعة كث "ٕٖ, فقد بمغت "القرآف

, كمكاضع الكممات ا أكبر األثر في المسائؿ النحكية, كاف ليالقرآنية اختبلفات في قراءة اآليات
 اإلعرابية .

 :تفصيؿ ليذه القراءات
 :(ٕ)ي باب المعرب كالمبنيقكلو ف-ُ

, صبان كجران " كىي لغة بني الحارثرفعان كنفي المثنى كما ألحؽ بو لغة أخرل كىي لزـك األلؼ "
  (ٖ)﴾ افً رى احً سى لى  افً ذى ٍف ىى إً  ﴿مة كىك أحسف ما خرج عميو قراءة كأنكرىا المبرد . كىك محجكج بنقد األئ

 .(ٗ)كالتي ", الذمباب االسـ المكصكؿ " تشديد النكف في تثنية -ِ

                                                 

 .ٕٗ/ُاالقتراح  (ُ)
 .َٖ/ُاالقتراح  (ِ)
 .ُٖ؛َٖكاالقتراح  ُ/ْسكرة النساء   (ّ)
 .ّْٕ/ُكانظر: اإلنصاؼ  ُّٕ/ٔسكرة األنعاـ  (ْ)
 .ِٖ/ُك االقتراح  ُٓ/ِِسكرة الحج  (ٓ)
 . ّّ/ُكالفيرست  ُٗٓ/ُانظر: االتقاف في عمـك القرآف  (ٔ)
 .َّّ/ُتكضيح المقاصد  (ٕ)
 .ّٔ/َِسكرة طو  (ٖ)
 .َِْ/ُتكضيح المقاصد  (ٗ)
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ا نى رً ا أى بَّنى رى  ﴿ :كىك الصحيح لقراءة ابف كثير" :قاؿ مصححان رأم الككفييف في تشديدىا مع الياء بقكلو
نى ضى أى  فً يٍ مَّذى لً اه   .(ُ) ﴾ ابلَّ
بؿ يبدأ  :الساكف بقكلو ىمزة الكصؿ بالحركة المنقكلة إلى تفضيمو قراءة كرش في االستغناء عف-ّ

 . (ِ)ر مف قراءة كرشباليمزة في المشيك 

لُّكا ﴿" , قراءة " يقصد جكاز تكسط خبر ليس:(ّ)القاطع بالجكاز :قكلو-ْ  .(ْ)﴾ لىٍيسى الًبرَّ أىٍف تيكى

يز ثبكتيا كبعضيـ ال يج :" حذؼ تاء التأنيث أك ثبكتيا " مع الفصؿ بإال , قاؿ :(ٓ)باب الفاعؿ-ٓ
كمنو قراءة مالؾ بف دينار  ,قمة ي النثر عمىكرة , كالصحيح جكازه فال , إال في الضر مع الفصؿ بإ
ى إً  لرى  تي الى  كاٍ حي بى صٍ أى فى  ﴿ :, كالجحدرم ﴾ ـٍ يي ني اكً سى مى  الَّ

 (ٔ). 

 كأقميا حشا كىذه التي يمييا المجركر بالبلـ ليست حرفان. :"حاشا" قاؿ (ٕ)باب االستثناء -ٔ

   :, كقػػػػراءة أبػػػػي السػػػػماؿهللا حػػػػاشى هللا " باإلضػػػػافة سػػػػبحاف" :فػػػػي قػػػػراءة ابػػػػف مسػػػػعكد (ٖ)"حاشػػػػا " -ٕ
ػػا  )حاشػػا( الحرفيػػة لفظػػان  ػ, كالكجػػو فػػي قػػراءة مػػف لػػـ ينػػكف أف تكػػكف مبنيػػة لشػػبييا بػػ" بػػالتنكيف"حاشن
 .كمعنى

ًنٍعـ, كىي لغة  :كأفصحيا ىي , ًنٍعـ.نىًعـ, ًنًعـ, نىٍعـ :كفي نعـ أربع لغات: (ٗ)بقكلو  :نعـ كبئس -ٖ
﴾ يى ا ىً مَّ ًنعً فى ﴿ , كبيا قرمء:لغة القرآف

 (َُ). 
﴾ فٌ يبى صً  تي الَّ  ةن نى تٍ فً  كاٍ قي اتَّ كى  ﴿ :ذكر قكلو تعالىالفعؿ بعد ال النافية ". تككيد " :(ُُ)نكنا التككيد -ٗ

(ُِ ) 
" كقراءة ابف مسعكد كغيره, ثـ أشبعت لتصً األصؿ "" جكاب قسـ مكجبة, ك ال تصيىبفٌ " :قيؿ :قاؿ يبىفًٌ
 ىك ضعيؼ ألف اإلشباع بابو الشعر., ك البلـ

                                                 

 .ِٗ/ُْسكرة فصمت  (ُ)
 .ُْٔ/ُتكضيح المقاصد  (ِ)
 .ْٓٗ/ُتكضيح المقاصد  (ّ)
 .ُٕٕ/ِسكرة البقرة  (ْ)
 .ٖٗٓ/ِتكضيح المقاصد  (ٓ)
 .ِٓ/ْٔحقاؼ سكرة األ (ٔ)
 .ُٗٔ/ِتكضيح المقاصد  (ٕ)
 .ُٗٔ/ِتكضيح المقاصد  (ٖ)
 .َّٗ/ّتكضيح المقاصد  (ٗ)
 . ُِٕ/ِسكرة البقرة  (َُ)
 .ُُٕٕ/ْتكضيح المقاصد  (ُُ)
 .ِٓ/ٖسكرة األنفاؿ  (ُِ)
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 :(ُ)العدد  -َُ

                  ةٍ رى ٍشػػػػػػػػل عى دى ٍحػػػػػػػػإً  يػػػػػػػػثً نً أٍ ل التَّ دى ٍؿ لىػػػػػػػػقيػػػػػػػػكى 
 

ػػػػػػػػػػػػكى   ػػػػػػػػػػػػييىػػػػػػػػػػػػفً  يفي الشَّ  ةٍ رى ٍسػػػػػػػػػػػػكى  يـو ًمػػػػػػػػػػػػتى  فٍ ا عى
كاثنتا عشرة كقد تفتح في المؤنث, كبالفتح  ,إحدل عًشرة :" في التأنيث فيقكؿيقصد "عىًشرة 

 ييف ., كالفتح ىك األفصح التسكيف كىي لغة الحجاز قرأ األعمش

 :عند المرادي اال تشياد بالحد ث النبويثان ًا: 

الحديث الشريؼ,  ىبعد أف أكضحت االحتجاج بالقرآف الكريـ, البد مف الكبلـ ىنا عم
 المسائؿ المغكية فأقكؿ: ىية مف االستشياد كاالحتجاج بو عمكمكقؼ عمماء العرب

ث كاالستشياد بو أك رفضو كعدـ لقد ذىب عمماء النحك كالمغة مذاىب مختمفة في األخذ بالحدي
مي محتجيف في ذلؾ بركايتو االعتماد عميو في الشاىد النحكم مفضميف الشعر القديـ, كاإلسبل

مف جية, كألف األقدميف لـ يأخذكا بو أك يجعمكه حجة في شكاىدىـ. كلكؿ مف ىؤالء  ىبالمعن
 قديميـ كحديثيـ مذىبو كرأيو.

هللا  لحديث, كزاد عميو االحتجاج بكبلـ أىؿ البيت رضيلقد جكَّز ابف مالؾ االستشياد با"
 مستدليف بأمريف: , كمنعو ابف الضائع, كأبك حياف(ِ)" عنيـ كما فعؿ اإلماـ الرضي

"كقد تداكلتيا األعجاـ  حيث قاؿ: (ّ), كىذا ما ذكره السيكطيىأف األحاديث ركيت بالمعن حدىما:أ
 كأبدلكا ألفاظيا".كالمكلدكف قبؿ تدكينيا, فزادكا, كأنقصكا, 

 منو كليذا لـ يحتج سيبكيو كغيره في يءالنحكييف المتقدميف لـ يحتجكا بشثانييما: أف أئمة 
 : "كاعتمدكا في ذلؾ عمي القرآف كصريح (ْ)االستشياد بالحديث, كما قاؿ أبك الحسف بف الضائع

ذا سمعناه يخالؼ كبلـ "ك  كنجد ابف الضائع يقكؿ في مكاف آخر في كتابو: , "(ٓ)النقؿ عف العرب  ا 
العرب في مكاضع كثيرة عممنا أف لغتو فسدت السيما أف ذلؾ العربي قد خالط العجـ, أك سكف 

ما تفسد األلسنة بالمخالطة, كلذلؾ أكثر ما أخذت المغة عف سكاف البكادم,  الحاضرة, فإف كثيران 
الحديث أقؿ  دُّ ". كبيذا يعة مف العرب كالعجـ ألف الحكاضر مجتمع ألمـ كثيرة, كفي لغات مختمف
 :ىمصادر االحتجاج عناية مف النحاة كيرجع ذلؾ إل

كانت ركاية المغة كالشعر مجاؿ اىتماـ الناس في القرف األكؿ اليجرم كما بعده, ككاف الركاة  -ُ
 سبيؿ االستشياد:  ىأذكر مف ذلؾ عم يفخركف بمقدار ما يرككف كيحفظكف مف أشعار العرب,

                                                 
 .ُِّٓ/ْتكضيح المقاصد  (ُ)
 .ُِٓ شرح درة الغكاص في أكىاـ الخكاص (ِ)
 .ٖٗ/ُ االقتراح (ّ)
 .ٗ/ُزانة األدب انظر: خ (ْ)
 .َُ/ُخزانة األدب  (ٓ)
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نبارم يحفظ ثبلثيف ألؼ بيت شاىد في القرآف ككاف أحفظ مف تقدـ مف كاف أبك بكر بف األ -أ
 . (ُ)الككفييف

 كاف أبك مسحؿ يركم عف " عمي بف المبارؾ األحمر" أربعيف ألؼ بيت شاىد في النحك -ب
ترؾ  ىكندمي عم يءش ىما ندمت عم قاؿ: كسمعت أبا العباس أحمد بف يحيى ثعمبان يقكؿ:

 .(ِ)ا أبك مسحؿ عف عمي بف المبارؾ األحمرسماع األبيات التي كاف يركيي

في إخضاع القرآف كالحديث لقكاعد النحك كأحكامو, فيذا  المتقدميف كجدكا حرجان  لعؿ النحاة -ِ
مف القرآف, كال  األصمعي يقكؿ: "سمعت مف سفياف الثكرم ثبلثيف ألؼ حديث كاف ال يفسر شيئان 

 ".(ّ)ث تحرجان مف المغة لو نظير في القرآف ككذلؾ الحدي شيئان 

معرفة كثيقة بالحديث النبكم كلـ يشتيركا باالىتماـ بو  ىلـ يكف كثير مف النحاة المتقدميف عم -ّ
 كالكسائى. بؿ غمب عمييـ القياس, كاالىتماـ بالشعر, كمنيـ أئمة النحك الخميؿ كسيبكيو

أيده في , ك ػىَٖٔ ى سنةع المتكفئحذك ابف الضا ػىْٕٓ ى سنةكقد حذا أبك حياف المتكف
"كقد أكثر المصنؼ مف االستدالؿ  ابف مالؾ اعتراضاتو فقاؿ: ىعدـ االحتجاج بالحديث, كأكرد عم

مف المتقدميف  في لساف العرب, كما رأيت أحدان  (ْ)إثبات القكاعد الكمية ىبما كقع في األحاديث عم
ستقرئيف لؤلحكاـ مف أف الكاضعيف األكليف لعمـ النحك الم ىمتأخريف سمؾ ىذه الطريقة غيره عمكال

لساف العرب كأبي عمرك بف العبلء, كعيسي بف عمر, كسيبكيو مف أئمة البصرييف, ثـ الكسائي, 
كالفراء, كعمي بف المبارؾ األحمر, كىشاـ الضرير مف أئمة الككفييف كلك لـ يفعمكا ذلؾ, كسمؾ 

رآف, كلكف كقكع المحف الق لمجر  لندلس كثقكا بو لجر طريقيـ مف جاء بعدىـ مف عمماء بغداد كاأل
"إنما  أف يقكؿ: ى" إل (ٓ)مف الركاة كانكا غير عرب بالطبع الكثير فيما ركل مف الحديث ألف كثيران 

القرآف في  لمجر  للجر إذ لك كثقكا بذلؾ  ترؾ العمماء ذلؾ لعدـ كثكقيـ أف ذلؾ لفظ الرسكؿ 
 ".(ٔ)إثبات القكاعد الكمية

                                                 
 .ُّٓ,ُْٓطبقات النحكييف كالمغكييف  (ُ)
  .ُِّ/ِ, كانظر: بغية الكعاة ُّٓطبقات النحكييف كالمغكييف  (ِ)
 .ُْ؛ُّ/ُِانظر: تاريخ بغداد  (ّ)
 .َٗ/ُ , االقتراحِٓٗ/ِانظر: ارتشاؼ الضرب  (ْ)
 .َْٓ/ُ, كشؼ الظنكف َُ/ُانظر: خزانة األدب  (ٓ)
 .ْٕ, في أصكؿ النحكَُ,ُُ/ُخزانة األدب  (ٔ)
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لتيذيب لؤلزىرم, كالصحاح ا ى كتاب"فنظرة إل :اف قائبلن كقد رد األفغاني ما جاء بو أبك حي
, كافية مارس", كالفايؽ لمزمخشر , كالمجمؿ, كمقاييس المغة البف فهكالمخصص البف سيد ,لمجكىرم

 . (ُ)أبك حياف  ىحض ما ادعدل

المتأخريف مف ثركة نحكية أك  لكلذلؾ نجد ما لد" كيسترسؿ األفغاني في كبلمو فيقكؿ:
نيـ مف أف تككف نظرتيـ أشمؿ, كأحكاميـ أسد, كلك كانت ىذه مكَّ ان كافر  ديثية شيئان أك ح لغكية,

كا عمييا بالنكاجذ . لعضُّ .الثركة في أيدم األقدميف كأبي عمرك بف العبلء, كاألصمعي, كسيبكيو .
كلغيركا فرحيف كثيران مف قكاعدىـ التي صاحبيا حيف كضعيا شح المكارد, كلكانكا أشد المنكريف 

 .(ِ)كاتجاىو الجدب, كالخصب محيط بو مف كؿ جانب ,مي أبي حياف جحكده, كضيؽ نظرتوع

أبي  ىكلـ يقتصر رفض الحديث, كعدـ االحتجاج بو, أك جعمو مف الشكاىد النحكية عم
 .آخركفا مع فحسب, بؿ سمؾ طريقيئحياف, كابف الضا

مكا ذلؾ ألف الدكاعي "قاؿ القرافي في شرح المحصكؿ: إنما أىم  عنو: حيث قاؿ السيكطي
الكضع, كأما المغة,  ىمتكفرة عمي الكذب في الحديث ألسبابو المعركفة الحاممة لمكاضعيف عم

 .(ّ)الكذب عمييا غاية الضعؼ" ىفالدكاعي إل

, أك كجكد ىلقد احتج ىؤالء في رفضيـ لمحديث بالكذب في نقؿ الحديث مع النقؿ بالمعن
"كقد تقدـ غير مرة أف الحديث كقع  ابف الضايع حيث قاؿ: التصحيؼ, كالمحف, كىذا ما نجده عند

ف كاف كعميو حذاؽ األئمة ىأنيـ كانكا يجكزكف النقؿ بالمعن في ركايتو تصحيؼ كلحف ىذا مع , كا 
 .حافظكا عميو "نبكا ىذا كثيران ك المحدثكف أخيران قد تج

يو األقدمكف في كنقؿ السيكطي رأم ابف الضائع في رفض االحتجاج بالحديث, كما ذىب إل
ىك السبب  ى: تجكيز الركاية بالمعن"قاؿ أبك الحسف الضائع في شرح الجمؿ ىذا المجاؿ حيث قاؿ:

إثبات المغة بالحديث كاعتمدكا في ذلؾ عمي  ىئمة كسيبكيو كغيره االستشياد عمعندم في ترؾ األ
في الحديث لكاف  ىنصريح العمماء بجكاز النقؿ بالمعالقرآف, كصريح النقؿ عف العرب, كلكال ت

 .(ْ)ألنو أفصح العرب ؛هللا عميو كسمـ ىإثبات فصيح المغة كبلـ النبي صم في ىاألكل

                                                 
 .ْٗفي أصكؿ النحك (ُ)
 .َٓ؛ْٗأصكؿ النحك في (ِ)
 .ُُٗ/ُالمزىر في عمـك المغة  (ّ)
 .ٓٗ/ُ االقتراح (ْ)
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"ابف مالؾ"  ىحياف في رده عم ابأ افؽابف الضائع فيما ذىب إليو كك   (ُ)السيكطي قد أيدك 
بالميؿ "يتعاقبكف فيكـ مبلئكة  (ِ)لغة "أكمكني البراغيث" بحديث الصحيحيف ىبأنو استشيد عم

  (ّ)"يتعاقبكف " كمبلئكة بالنيار" حتى صار يسمييا لغة:

"يستشيد  يفيـ مف قكؿ السيكطي أنو متأثر بمذىب ابف خركؼ ككبلمو حيث يقكؿ:
أف مف قبمو  لف كاف ير ا  كجو االستظيار كالتبرؾ بالمركم فحسف, ك  ى, فإف كاف عمبالحديث كثيران 

 .(ْ)أل "أغفؿ شيئان كجب عميو استدراكو فميس كما ر 

خبلؼ ما ذىب إليو أبك حياف, كابف الضائع, كالقرافي, كابف جماعة,  ىد عمإال أننا نج
المسائؿ النحكية  ى, كاالستشياد بو عمكابف خركؼ, كالسيكطي كغيرىـ ممف دفع االحتجاج بالحديث

نزالو منزلة القرآف كالشعر  ىفي االعتماد عم كالمغكية مف ذىب مذىب ابف مالؾ الجاىمي الحديث كا 
 كاإلسبلمي في الشكاىد النحكية.

بنقؿ ألفاظو فقاؿ البغدادم في  ىجكز االحتجاج بالحديث الذم اعتن حيث فتكسط الشاطبي
كىـ  "لـ نجد أحدان مف النحكييف استشيد بحديث الرسكؿ  الخزانة, قاؿ الشاطبي في األلفية:
ارىـ التي فييا الفحش, عقابيـ, كأشعأ  ىفيائيـ الذيف يبكلكف عميستشيدكف بكبلـ أجبلؼ العرب كس

كتختمؼ ركاياتيا, كألفاظيا بخبلؼ كبلـ  ىتنقؿ بالمعن , كيترككف األحاديث الصحيحة ألنياىكالخن
اجتيادىـ  ىت عمالعرب كأشعارىـ, فإف ركاتو اعتنكا بألفاظيا لما يبني عميو مف الحنك كلك كقف

 .(ٓ)قضيت منو العجب "

                                                 
 .ٕٗ؛ٔٗ/ُ االقتراح (ُ)
 .ُّ/ِالحديث في رياض الصالحيف  (ِ)
 .ُّ/ُخزانة األدب  (ّ)
 .ٓٗ/ُ االقتراح (ْ)
 .ُِ/ُخزانة األدب  (ٓ)
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ؿ في منع "أف" في خبر كاد: "كأما حديث كاد الفقر أف يككف كفران يقك  (ُ)كنجد ابف األنبارم
 أفصح مف نطؽ بالضاد ". فإنو تعبير الركاة, ألنو  (ِ)"

ابف مالؾ, كأف  ىأبي حياف عم (ّ)اعتراضات عمى كسمؾ ناظر الجيش ىذا المنيج رادان 
في ىذا  (ْ)صاحبي""ىؿ أنتـ تارككا لي  الحديث صادر عف أفصح الناس فقاؿ في حديث الرسكؿ:

 .(ٓ)الحديث فصؿ بالجار كالمجركر ألنو متعمؽ بالمضاؼ, كىك أفصح الناس "

 ث ث  مذاىب: ىالحد ث بأنيم عمب اال تشياد اة في موقفيم منالنح رأينجمل  مكن أن و 
, ثـ ىألنو ركم بالمعن؛  ػىَٖٔمذىب الممانعيف, كمنيـ: ابف الضائع, الحسف بف عمي ت  األول:
 كسبب المنع عنده كثرة المحف ألف كثيران مف الركاة كانكا غير عرب. ػىْٕٓاف األندلسي ت أبك حي

, لكنو أجاز االستدالؿ باألحاديث التي تثبت ركايتيا بالمفظ كىي ػىُُٗكجبلؿ الديف السيكطي ت 
 .(ٔ)قميمة

كابف سعيد  (,ػىِٕٖت )كالبدر الدماميني ف كىـ: ابف مالؾ, كابف ىشاـ, يز يالمجمذىب  الثاني:
 .(ػىُُٗٗ)تالتكنسي المتكفى 

كما عد مف أصحاب ىذا المذىب: الجكىرم, كابف سيده, كابف فارس كابف خركؼ, كابف جني,  
 كابف برم, كالسييمي.

, فقد تكسط الشاطبي في (ػىَٕٗت )ف, كأشيرىـ: أبك اسحؽ الشاطبي يالمتحفظمذىب  الثالث:
 .(ٕ)بألفاظيا يالتي اعتنكز االحتجاج باألحاديث شرح األلفية, فج

 
 ما يمي:  -عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر  - كمف نماذج استشياد المرادم باألحاديث النبكية

ريًؼ كًمف ذلؾ: ديًث النَّبكم الشَّ ًميَّان استشياده بالحى  فقد ظىيىرى جى
ػػائـً ًعنػػدى هللاً "فػػي بػػاًب المعػػرًب كالمبنػػي:  ًذكػػريه حػػديث النبػػي  - ميػػكؼي فىػػـً الصَّ  أطيػػبي ًمػػف ريػػًح لىخي

 .(ٖ)"الًمسؾ

                                                 
 .ّْٓ/ُ, كانظر: اإلنصاؼ ُّ/ُخزانة األدب  (ُ)
 . ِّْ/ُالحديث في مسند الشياب  (ِ)
 .َٕ/ُ تمييد القكاعد (ّ)
 .ْٔٗ/ُُالحديث في صحيح البخارم  (ْ)
 .ِّٗٓ/ٕ تمييد القكاعد (ٓ)
 . ْٖ؛ْٔ؛ في أصكؿ النحك ّّٖ/ُانظر: ىمع اليكامع  (ٔ)
 . َٕ-ٖٔ/ُ : عقكد الزبرجد, كانظر  ُِ-ٗ/ُانظر: خزانة األدب  (ٕ)
 ِّْ/ِالحديث في مسند أحمد بف حنبؿ  (ٖ)
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مىيًيـ ًسنينان كىسنيف يكسؼ"في باًب المعرًب كالمبني:  ًذكريه حديث النبي  -  .(ُ)"المييَـّ اجعىميىا عى
مىيكيـ""في باًب الضميًر:  ًذكريه حديث النبي  - فني عى اًؿ أخكى غىيري الدَّجى

(ِ). 
امىة أ"في باًب االستثناًء:  ًذكريه حديث النبي  - ا فىاًطمىةى أسى اشى  .(ّ)"حىبُّ النَّاًس إليَّ مىا حى

 ر عند المرادي:اال تشياد بالشعثالثًا: 

 نقؿ السيكطي عفأشعار العرب القدماء ىك كما  ىلسبب في اعتماد الشاىد النحكم عمإف ا
, لبعد أشعار العرب كىـ كفار ىفي فتاكيو: "اعتمد في العربية عمالشيخ عز الديف بف عبد السبلـ 

 .(ْ)"دليس فيوالت
شعراء اإلسبلـ في العصر األمكم  ىشعر المكلديف, بؿ تعداه إل ىكلـ يقتصر الخبلؼ عم

الذم كاف فيو عمماء الككفة كالبصرة يستشيدكف بأشعار الطبقتيف "الجاىمييف كالمخضرميف, ثـ 
كلديف مف الم – ػىُْٓاختمفكا في اإلسبلمييف كجرير كالفرزدؽ, فعدىـ أبك عمرك بف العبلء ت 

 .(ٓ)الذيف ال يستشيد بشعرىـ"

فقد أيد  ,كلـ يقؼ عمماء العربية جميعان مكقفان معارضان مف االحتجاج بشعر المكلديف
حكيمة,  بعضيـ األخذ بشكاىده حتى قاؿ المبرد: "ىذه أشعار اخترناىا مف أشعار المكلديف

اظيا في المخاطبات كالخطب, مف ألف مستحسنة, يحتاج إلييا لمتمثيؿ ألنيا أشكؿ بالدىر, كيستعار
", كلو قكؿ في الكامؿ: "كىذا باب طريؼ مف أشعار المكلديف" ثـ قاؿ: "كليس لقدـ العيد (ٔ)كالكتب

 .(ٕ)كؿ ما يستحؽ" ىضـ المصيب كلكف يعطيفضؿ القائؿ, كال لحدثاف عيد ييت

جكز حيث قاؿ: "سألت أبا عمي: ىؿ ي كما يظير ذلؾ كاضحان في سؤاؿ ابف جني لمفارسي
 ىكما جاز أف نقيس منثكرنا عم؟ فقاؿ أبك عمي: "لممعرب أك اللنا في الشعر مف الضركرة ما جاز 

 .(ٖ)شعرىـ, فما أجازتو الضركرة ليـ, أجازتو لنا" ىجكز لنا أف نقيس شعرنا عممنثكرىـ فكذا ي
 االحتجاج بالشعر في الشكاىد النحكية, أقكؿ:ل كلتكضيح مد
 ييا في شكاىدىـ منيا:إلصكالن يستندكف عمماء العربية أ لقد كضع

                                                 

 .ِّٗ/ِالحديث في مسند أحمد بف حنبؿ  (ُ)
 .ِٕٗ/ِالحديث في رياض الصالحيف  (ِ)
 .ٔٗ/ِالحديث في مسند أحمد بف حنبؿ  (ّ)
 .َُْ/ُالمزىر (ْ)
 .ْْ؛ّْ/ُ؛ كانظر: الميجات العربية  َّّ/ُ العرب آدابتاريخ  (ٓ)
 .ُِٓ/ِالكامؿ (ٔ)
 .ّْ/ُالكامؿ (ٕ)
 .ِّّ/ُالخصائص (ٖ)
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"كليذا اجتيدنا في تخريج  ال يعرؼ قائمو, حتى قاؿ البغدادم: مىفٍ  منع االحتجاج بشعر -ُ
القبيمة, كميزنا اإلسبلمي عف الجاىمي,  ىأبيات الشرح كفحصنا عف قائميا كنسبتيا إل

سبقو مف عمماء المرادم كمف  ىكبذلؾ أصبح مما يؤخذ عم .(ُ)كالصحابي عف التابعي"
العربية ىك استشيادىـ بأشعار ال يعرؼ قائمكىا, إذا كاف ىذا شرطان يمتـز بو الجميع, ال 

 كما ىي الحاؿ في الحديث الشريؼ الذم يستشيد بو مف يرفض االحتجاج باألحاديث.
الشعر المصنكع المكضكع كقكؿ ابف سبلـ: "كفي الشعر المسمكع مفتعؿ مكضكع كثير ال  -ِ

كبيذا  .(ِ)كتاب" ىكمف كتاب إل.. كقد تداكلو قـك مف قـك .ال حجة في عربيتو خير فيو, ك 
الضركرة ال يجيزىما  ىبيتيف مصنكعيف محمكليف عم لنجد المبرد  يمـك سيبكيو بأنو قد رك 

 , كىما: (ّ)لنحكييفاأحد مف 
            وي كنىػػػػػػػػػػػػري مً يػػػػػػػػػػػػر كاآلالخى  كفى مي ائً القىػػػػػػػػػػػػ ـي ىيػػػػػػػػػػػػ

 
ػػا مػػا خى إذى    (ْ)مػػامعظٌ األمػػر  فى ًمػػ يكمػػان  كاشي

 :        كاآلخر 
             وي كنى ري ًضػػػػػػػػػػتى حٍ مي  اسي النَّػػػػػػػػػػكى  ؽٍ ًفػػػػػػػػػػتى رٍ يى  ـٍ لىػػػػػػػػػػكى 
 

 (ٓ)وٍ قيػػػػػػػػػاىً كى رى  يفى ًفػػػػػػػػػتى عٍ م المي دٍ ٍيػػػػػػػػػأى ميعػػػػػػػػػان كى جى  
 عدـ أخذىـ عف أىؿ البادية, كبذلؾ يعد الشاىد ما أخذ عف حرشة الضباب, كأكمة اليرابيع -ّ 

الككفييف بقكليـ: "كأنتـ تأخذكنيا  ىكقد ردكا بو عمنحكم, كىذا منيج البصرييف في الشاىد ال
 .(ٔ)"الككاميخباعة عف أكمة الشكاريز ك 

ؽ فكرة كأرجكزة المتنبي في كصؼ الطرد "أم ثفبل يستك  (ٕ)إسراع بعض المحدثيف مف العمؿ -ْ
 "أم الصيد" التي أسرع في نظميا كىي: 

 ؿً زً ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػا بمى نىػػػػػػػػػػػػػػػػػلى  يسى ؿ لىػػػػػػػػػػػػػػػػػزو ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػكمى   
 

        ...    ...  ...    ... (ٖ) 
 

                                                 
 .ُٔ؛ُٓ/ُخزانة األدب  (ُ)
 .ّْٓ/ُ مصادر الشعر الجاىمي (ِ)
 .ْٖٔ/ُالكامؿ (ّ)
 .ْٖٔ/ُكالكامؿ ِْْ/ّكىمع اليكامع َِٕ/ْكخزانة األدب ُٖٖ/ُالبيت ببل نسبة في الكتاب   (ْ)
 .ُِٕ/ْكخزانة األدب  ْٖٔ/ُكالكامؿ  ُٖٖ/ُالبيت ببل نسبة في الكتاب  (ٓ)
 .ْٔ, كانظر: الميجات العربيةَُْ/ُانظر: نشأة النحك (ٔ)
 .ِّٕ/ُالخصائص (ٕ)
  ِّٕ/ُكالخصائص َُّالبيت لممتنبي في ديكانو ( ٖ)

 كعجز البيت:
 ...   ...   ...   ...    كال لغير الغاديات اليطؿ.
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كؿ ىذا لـ يمنع مف األخذ بو, كاالحتجاج بشكاىده لؤلسباب كاألدلة التي ذكرتيا في االستشياد 
 ذلؾ:  ىث النبكية الشريفة, كخير دليؿ عمباألحادي

قكؿ ابف جني: "كثرة ما كرد في أشعار المحدثيف مف الضركرات كقصر الممدكد, كصرؼ ما ال  -ُ
آخر كقت, كالشعراء مف  ىء النحك أمثاؿ "أبي عمرك بف العبلء" إلينصرؼ, كشيادة جمة عمما

أحد مف المكلديف ما كرد في  ىمف ىؤالء أنكر عم أحدان  , كفبلف كفبلف, كلـ نرى بف برد بشار
 .(ُ)رضاىـ" ىشعره مف ىذه الضركرات فدؿ ذلؾ عم

شياء استنكرىا .. قيؿ: ىذا كما عيب الفرزدؽ كغيره في أ.عيب بعضيـ كأبي نكاس  :فإف قمت
المكلديف أصحابنا, فإذا جاز عيب أرباب المغة, كفصحاء شعرائنا كاف مثؿ ذلؾ في أشعار 

بالجكاز استنكارىـ: ىمز مصائب, كقالكا منارة منائر, كمزادة كمزائد فيمزكا ذلؾ في  لأحر 
                   :الراعي , كعميو قاؿ(ِ)الشعر
  ٍ َخْرَقةةةةةةةةاِ  الَ ةةةةةةةةَدْ ِن ُمِ ةةةةةةةة فَ مزائةةةةةةةةد 

 
 (ّ) أخةةةةةةةبَّ بيةةةةةةةنَّ الُمخِمفةةةةةةةاِن َوأْحَفةةةةةةةَدا 

 
البادية, كلـ يعرضكه , لـ يأخذكه عف أىؿ كتاب ىكقد تداكلو قكـ مف كتاب إل"قكؿ السيكطي:  -ِ
قبؿ مف ف يى أإبطاؿ شيء منو  ىالعمماء, كليس ألحد إذا أجمع أىؿ العمـ كالركاية الصحيحة عم ىعم

 .(ْ)ركم عف صحفي"صحيفة كال يى 

عمماء العربية أف ال يرفضكا االحتجاج ببعض الشعر العربي كىك ما يسمكنو بشعر  ىمع -ّ
 والمنتحؿ, فيأخذكا صحيحقكا بيف المركم الصحيح ك المكلديف بؿ ما يجب أف يعممكه ىك أف يفر 

كيطردكا المكضكع المنتحؿ, كأصحاب االنتحاؿ معركفكف كىـ: حماد الراكية, كخمؼ األحمر الذم 
, أخبرنا محمد بف يزيد قاؿ: كاف خمؼ األحمر ى"أخبرنا محمد بف يحي طيب بقكلو:يصفو أبك ال

 .(ٓ)يضرب بو المثؿ في عمؿ الشعر
, ككاف ينحؿ شعره ؽ بو"كاف حماد الراكية غير مكثك  كقكؿ ابف سبلـ في حماد الراكية:

 .(ٔ)لرجؿ غيره, كيزيد في األشعار"

                                                 
 .ِّٖ؛ِّٕ/ُالخصائص (ُ)
 .ِّٖ/ُانظر: الخصائص (ِ)
 ُِّٓ/ِْكلسػػػاف العػػػرب  ُٖٔ/ٖكالمحكػػػـ  ْٕٔ/ ِّكتػػػاج العػػػركس  ٖٖلمراعػػػي النميػػػرم فػػػي ديكانػػػو البيػػػت ( ّ)

 .ْٔٔ/ِكالصحاح 
 .ُُٕ/ُالمزىر (ْ)
 .ُُٔ/ُطبقات النحكييف كانظر: ,ُٕٕ/ ُانظر: المزىر (ٓ)
 .ْٖ/ُ, طبقات فحكؿ الشعراءُٕٓ/ ُالمزىر (ٔ)
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 أنو قاؿ: ج بو, ما ركم عف النبي كخير ما يكضح األخذ بالشعر, أك رفض االحتجا
 "إنما الشعر كبلـ مؤلؼ فما كافؽ الحؽ منو فيك مسالـ, كما لـ يكافؽ الحؽ منو فبل خير فيو" 

 .(ُ) "الشعر كبلـ حسف كقبيح, فخذ الحسف كاترؾ القبيح " :كقكؿ عائشة 

 دواعي اال تشياد بالشعر واالحتجاج بو:
االحتجاج بالشعر,  ى, فدفعتيـ إلعمماء العربية ىفرضت نفسيا عمىناؾ أسباب كثيرة 

كاالعتماد عميو في شكاىدىـ النحكية كالمغكية كانت أكثر مف غيره مف مصادر االحتجاج 
 كاالستشياد كذلؾ:

النفكس, فالشعر كبلـ مكضكع,  ىفي كؿ مكاف كمناسبة, فيك قريب إلأنيـ كانكا يتناشدكنو  -ُ
 ىالحديث الشريؼ المذيف يحتاجاف إلس القرآف الكريـ, ك ف بعكك كقكؿ منظكـ لكؿ ما يشعركف كيرك 

 إف لـ نقؿ لكثير مف كمماتو كآياتو . –تفسير لبعض الكممات 
: كألنو مألكؼ ما سكاىا, كالشعر الجاىمي مثبلن  ىبؽ مصادر االحتجاج كاالستشياد عمأنو أس -ِ

 النطؽ كالحفظ, فيك ديكاف العرب كتاريخ حياتيـ. ىكسيؿ عم

 تكضيح آيات القرآف الكريـ, كمفردات الحديث النبكم الشريؼ, فيك  ىستعينكف بو عمأنيـ ي -ّ
"كحديث صحابتو  ؿى مف غريب كتاب هللا جؿ ثناؤه, كغريب حديث رسكؿ هللا " حجة فيما أٍشك

"إذا سألتمكني عف غريب القرآف فالتمسكه في الشعر فإف الشعر ديكاف  :سابف عبا ؿقا. (ِ)كالتابعيف"
 .(ّ)"العرب

عف  "(ْ) "إذا قرأتـ شيئان فمـ تدركا ما تفسيره فالتمسكه في الشعر فإنو ديكاف العرب كقاؿ أيضان:
 عكرمة عف ابف عباس " رضي هللا عنيما.

ككصفيا  بمغتيا, القرآف نزؿ كثكؽ بيا كمنيا قريش التيمأنيـ أخذكه مف القبائؿ العربية ال -ْ
 نا أفصح العرب بيد أني مف قريش". أ" –ثو كما يفيـ مف حدي –بالفصاحة   الرسكؿ

ان دكانت قريش أجكد قبائؿ العرب انتقا" األلفاظ كالحركؼ: ى"يقكؿ الفارابي في أكؿ كتابو المسم
عما في النفس, كالذيف  ةإبانالمساف عند النطؽ كأحسنيا مسمكعان  ىلؤلفصح مف األلفاظ كأسيميا عم

عنيـ أخذ المساف العربي مف بيف قبائؿ العرب ىـ: قيس, ك  عنيـ نقمت المغة العربية كبيـ اقتدم,
 .(ٓ), كال مف جذاـ"لـ يؤخذ ال مف لخـ"فإنو : أف يقكؿ ىإل .تميـ, أسد..

                                                 
 .ِٕ/ُانظر: العمدة في محاسف الشعر (ُ)
 .ّٗٗ/ِكانظر: المزىر ,ُِّ/ُفقو المغة الصاحبي (ِ)
 .ِّٖ/ ُغاية النياية (ّ)
 . ُٕ/ُأدب اإلمبلء كاإلستمبلء (ْ)
 .َُِ؛َُُ/ُكاالقتراح  ُِِ/ ُانظر: المزىر (ٓ)
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 :رأمثم  من الم ائل التي احتج عم يا بالشع

مسائؿ النحك كالمغة  ىلؤللفية عم وصحة ما جاء بو تكضيح ىكالبرىاف عم ذكر بعضيا لمتدليؿ -
 كالصرؼ:

 االستشيادات المغكية: -ُ
 :وأشار بقكل :حيث قاؿ المفردات المغكية في باب النسب, ىاستشيد بشعر طرفو بف العبد, عم

صح مف "مميى", فأ (مميكل)ػ ترجيح القمب في المنقمبة عف أصؿ ف ى" إلىتمى عٍ "كلؤلصمي قمب يي 
 ة:, قاؿ طرف(ُ)اعتماه, يعتميو: إذا اختاره, كاعتمامو يعتامو أيضان  يقاؿ:

ػػػػػأى  ـي تىػػػػػعٍ يى  تى كٍ رم المى ـى رى الًكػػػػػ ا  ي               فً طى ٍصػػػػػكيى  ا
 

 (ِ)دً دًٌ شى تى ش المي الفاحً  اؿً ة مى يمى قً عى  

 
 

 االستشيادات الصرفية: -ِ
المسائؿ الصرفية, كلـ  ىثيرة بالشعر عمكفي الجزء الخامس مف تكضيح المرادم استشيادات ك

 .أذكرىا ىنا خكؼ اإلطالة كالممؿ
 نحكية:االستشيادات ال -ّ
, كنكع  ةالمعي ىف ما امتنع فيو العطؼ نكعاف: نكع يجب فيو النصب عمإ منع العطؼ, قاؿ: - أ

             :وكقكل(ّ)يضمر لو عامؿ, ألف المعية فيو أيضان ممتنعة 
 (ْ)اىى انى يٍ عى  ةن الى مَّ ىى  تٍ دى ى غى تى حى   دان ارً بى  اءن ػمى نان كى بٍ ا تً يى تي فٍ مى عى 

 كحذفت رب فجرت بعد بؿ ........""عند شرح بيت األلفية: قاؿ  :(ٓ)باب حركؼ الجر -ب 

     مثاؿ ذلؾ بعد بؿ قكؿ رؤبة بف العجاج:
ػػػػػػػػػػػػػػػالفى  ءي ؿٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػ مػػػػػػػػػػػػػػػدو بى  ؿٍ بىػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػتى قى  اجً جى               وٍ مي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى يٍ كجى  وانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتَّ ل كى رى تى ٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيي  الى    (ٔ)وٍ مي
  

                                                 
 .ُْْٓ/ّتكضيح المقاصد (ُ)
 ْْٔ/ُك الكامػػػػؿ  ُِِٓ/ْكلسػػػػاف العػػػػرب  ِِْ/ٖكتػػػػاج العػػػػركس  ٕ/ُالبيػػػػت لطرفػػػػة بػػػػف العبػػػػد فػػػػي ديكانػػػػو ( ِ)
 . ُْْٓ/ّكتكضيح المقاصد  َُُْ/ّلصحاح كا
 .ٕٔٔ/ِتكضيح المقاصد ( ّ)
 ْٔٓ/ٔكمغنػي المبيػب  َِٕ/ِكابػف عقيػؿ  ُِّ/ِكخزانػة األدب  ََّٕ/ّْالبيت ببل نسبة في لساف العػرب ( ْ)

 . ٕٔٔ/ِكتكضيح المقاصد  ُٗٓ/ّكىمع اليكامع 
 .َِِ/ُتكضيح المقاصد ( ٓ)
تكضػػيح المقاصػػػد ك  ّٕ/ّكابػػف عقيػػؿ  ُْٖ/ُكاالنصػػاؼ  َّْ/ْكالمحكػػـ  َُٓالبيتػػاف لرؤبػػة فػػي ديكانػػو ص( ٔ)
ِ/ْٕٕ . 
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 قاؿ المرادم عند شرح بيت األلفية: :(ُ)باب عطؼ النسؽ -ْ

 ...    ...    ...    كحذؼ متبكع بدا ىنا استبح               ...                
مع الفاء, كندر مع أك,  ؿ, كقؿٌ حذؼ المتبكع كثر مع الكاك كما مثٌ  ,في جكاز حذؼ المعطكؼ عميو

           كقكؿ أمية اليذلي:
 ا             نىػػػػػػمى بٍ قى  ؾى لىػػػػػػ دو اًلػػػػػػكى  فٍ ًمػػػػػػ كٍ أى  ؾى لىػػػػػػ ؿٍ يىػػػػػػفى   
 

ـي   ؿي ضً فٍ كيي  ارً شى العً  دى كالأى ييكٌس
(ِ) 

 
 

ـ التي أما شكاىده النحكية بشعر المكلديف فقد كانت كثيرة إذا أخذنا بعيف االعتبار أشعارى
ألبي نؤاس.  –كىي في حقيقتيا  – و"كما قاؿ الشاعر "أك" كقكل بالقكؿ: ىلـ ينسبيا إلييـ, بؿ اكتف

ذم نسبو فيي قميمة, ال تتجاكز ىذه أما مكضع االستشياد بشعرىـ ال ,, أك المتنبيأك المعرم
 الشكاىد.

"قاؿ في شرح التسييؿ: كالذم سمع منو فالمشيكر فيو التزاـ اإلفراد  :(ّ)باب أفعؿ التفضيؿ -ج
ذا صح جمع )أفعؿ ,جمع إذا كاف ما ىك لو جمعان كالتذكير, كقد يي  التفضيؿ  ى( العارم مف معنكا 

          :(ْ)جاز أف يؤنث فيككف منو قكؿ ابف ىانل

ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػ أفَّ كى  يػػػػػػػػػػا           عً اقً قى مػػػػػػػػػػف فى  لر ٍبػػػػػػػػػػكي كى  لر غٍ صي
 

 (ٓ)بً ىى الذَّ  فى مً  ضو رٍ أى  ىمعى  رٌو دي  اءي بى صٍ حى  

 
 

اًىمييف  :الشواىد الشعر  وىذه بعض  عراًء الجى ة لمشُّ اصَّ عًر كخى مىى الميرىاًدمًٌ استشياده بالشًٌ ظي عى ييبلحى
 كالميخضرىميف كاإلسبلمييف كمف ذلؾ: 

اًىمييف قىكلو: استشياديه - عراًء الجى  ًبًشعًر امًرئ القيس في باًب التنازًع كىك ًمف الشُّ
ػػػػػػػػػػةو   فمػػػػػػػػػػك أفَّ مػػػػػػػػػػا أسػػػػػػػػػػعى ألدنػػػػػػػػػػى مىعيشى

 

ػػػػػػاؿً   كىفىػػػػػاني كلػػػػػػـ أطميػػػػػػٍب قميػػػػػؿه ًمػػػػػػف المى
(ٔ) 

 

                                                 
 .َُُّ/ِتكضيح المقاصد ( ُ)
كتكضػػيح المقاصػػد  ُّٗ/ّكىمػػع اليكامػػع  ّٕٓ/ِالبيػػت ألميػػة بػػف أبػػي عائػػذ اليػػذلي فػػي شػػرح أشػػعار اليػػذلييف ( ِ)
ِ/َُّّ . 
 .َٓ/ّ؛ كانظر: التسييؿ البف مالؾ َْٗ/ِتكضيح المقاصد ( ّ)
ىك: أبك نكاس الحسف بف ىانل , شاعر العراؽ فػي عصػره , كأحػد الشػعراء المكثػريف , كػاف لػو عمػـ بالمغػة حتػي  (ْ)

شيد لو بػذلؾ الشػافعي رضػي هللا عنػو اشػتير بمجكنػو كخمرياتػو , باإلضػافة لنظمػو فػي كػؿ أنػكاع الشػعر , لػو ديػكاف 
 ق.ُٖٗق كتكفي سنة: ُْٔسنة  مطبكع كمشيكر . اختمؼ في كالدتو كمكتو , المشيكر أنو كلد

 . ّْٓ/ُكالشعر كالشعراء  ِِٓ/ِكاألعبلـ  ّْٕ/ُانظر: خزانة األدب 
 . ُّٓ/ٖكخزانة األدب  ُّ/ٓكمغني المبيب  ِّْالبيت ألبي نكاس في ديكانو ( ٓ)

 . ُٗٓٔ/ّكتكضيح المقاصد 
 َُِ/ُكشػػػرح ابػػف يعػػػيش  ٕٖ/ُ اإلنصػػاؼلػػو فػػػي ك  َُّديكانػػو  المػػػرئ القػػيس فػػػيكىػػك  ,مػػف الطكيػػػؿ البيػػت ((ٔ

كمغنػػي  ُّْٖ/ّكبػبل نسػػبة فػػي ارتشػػاؼ الضػػرب  ٖٗ/ّىمػػع اليكامػػع ك  ِّٔ/ِكتكضػيح المقاصػػد كالمسػػالؾ 
 .َُٔ/ّكاألشباه كالنظائر لمسيكطي  َُِ/ُكشرح األشمكني  ِّٕ/ُالمبيب 
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 كقكؿ األعشى في باًب الفىاًعؿ: 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه         ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تػػػػػػػريػػػػػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كلػًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى ًلػػمَّ  فإمَّ

 

 (ُ)إفَّ الػػػػحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكادثى أكدل بػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 
اًىًميَّة كاإلسبلـ ػػػ قكؿ لىبيد بف ربيعة  - عراًء الميخضرىميف ػػػ كىـ الذيف أدرىككا الجى كًمف استشياًده بالشُّ

اًؿ:  في باًب الحى
 فأرسػػػمػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الػػعػػػػػػػػػػػػػػػػػراؾ كلػػػػػػػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػػػػػػػذدىا

 

جاؿً   مىػػػػػػػػػى نغػػػػػػػػػص الػػػػػػػػػدًٌ  (ِ)كلػػػػػػػػػـ يشػػػػػػػػػفؽ عى
 

 ثابت في باًب المىكصكؿ: كقكؿ حساف بف
مىػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػف غيرنػػػػػػػػػا  ككفػػػػػػػػػى بنػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػرفان عى

 

 (ّ)حػػػػػػػػػػػػػب النػبػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػحػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو إيَّػػػػانػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 
:  كًمف استشياًده - زدىؽ قىكلو في باًب المعرًب كالمبني, قاؿى جريري عراًء اإلسبلًمييف كىجرير كالفىرى  بالشُّ

ػػعػػفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا كبىػػنًػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أبًػػ فػػنػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا جى  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً عىرى
 

ػػػريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  ػػػرنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا زىعػىػػػانًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼى آخى كأٍنكى
(ْ) 

 

 
ة الذيفى ال يىعتىدُّ النُّحاةي ًبيـ في قىكاًعًدىـ  - اصَّ ـي الميراًدم لًشعًر الميحدىثيفى في التَّمثيًؿ كخى كقىؿَّ اسًتخدىا

يثي قاؿى في باًب االبتداء ػػػػ  :قىاؿى أبك نكاس كىأبي نكاس, حى
ػػيػٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػػػػػػػػػفو غى مى مىػػػػػػػػػػػػػػػػػى زى ػػػػػػأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؼو عى  مى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزىف  يىػػٍنػػقىػػػػًضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بًػػػالػػيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌـً كالحى
(ٓ) 

 

               

 

                                                 
 .ُٗٓ/ِلؾ نسبة في تكضيح المقاصد كالمسا كببل َُِ لؤلعشى في ديكانو كىك ,مف المتقارب البيت ((ُ
 ,ديكانػو كلـ أعثػر عميػو فػي ُٗٓ/ِتكضيح المقاصد كالمسالؾ لمبيد بف ربيعة في  منسكب كىك ,الكافرالبيت مف  ((ِ

 . ّّٕ/ُكشرح التصريح  َّٔ/ُكشرح ابف عقيؿ  ُّٔٓ/ّارتشاؼ الضرب  ببل نسبة فيك 
 ِٕ/ُلػو فػي معػاني القػرآف لمفػراء ك  ,عميػو فػي ديكانػو أعثػرلحسػاف بػف ثابػت كلػـ  منسكب كىك ,البيت مف الكامؿ ((ّ

بػبل كلـ أعثر عميو فػي ديػكاف كعػب بػف مالػؾ, ك ُُ/ِكمنسكب لكعب بف مالؾ أك لغيره في ىمع اليكامع  ُِٗ
كتكضيح المقاصد  َُّٕ/ْالضرب كارتشاؼ ُِ/ْكشرح ابف يعيش  ُّٓ/ُسر صناعة اإلعراب  نسبة في
 . َُّ/ُكأكضح المسالؾ  ٗٗٔ/ِكالمسالؾ 

ْ))
 الشػافية كبػبل نسػبة فػي شػرح الكافيػة ٕٗ/ُ حفػي شػرح التصػريلو ك  ْٕٓ كىك لجرير في ديكانو ,ت مف الكافرالبي

 .ُْٔ/ْكاألشباه كالنظائر لمسيكطي  ٖٗ/ُكشرح األشمكني  ِّْٔ/ٓكارتشاؼ الضرب  ََِ/ُالبف مالؾ 
كلػـ أعثػر عميػو فػي  َّٗ/ُع ىمػع اليكامػك  ُٖٕ/ُفػي مغنػي المبيػب ألبي نػكاس  منسكب كىك ,البيت مف المديد ((ٓ

كاألشػػباه كالنظػػائر لمسػػيكطي  ُُٗ/ُكشػػرح ابػػف عقيػػؿ  ّّ/ْديكانػػو, كبػػبل نسػػبة فػػي شػػرح التسػػييؿ البػػف مالػػؾ 
ِ/ٓٗ .  
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 :بالنثر عند المرادي اال تشيادرابعًا: 

تعد األقكاؿ كاألمثاؿ العربية مف الشكاىد النحكية التي يعتمد عمييا النحاة في كتبيـ لمتدليؿ 
 اىب النحاة كعمماء المغة, يظير ذلؾ كاضحان في قكؿ ابف عصفكر:عمي المسائؿ, أك لتصحيح مذ

معرفة أحكاـ  ىف استقراء كبلـ العرب المكصمة إل"النحك عمـ مستخرج بالمقاييس المستنبطة م
كلتكضيح الشكاىد النحكية باألقكاؿ كاألمثاؿ ال بد مف بحث األمكر  .(ُ)أجزائو التي ائتمؼ منيا"

 اآلتية:
 ا:شرط االحتجاج بي -ٔ

لقد اشترطكا في الشكاىد النحكية بأقكاؿ العرب كاالحتجاج بيا صحة نقميا عف الفصحاء 
أجكد "كانت قريش  و المسمى األلفاظ كالحركؼالمكثكؽ بعربيتيـ, كما قاؿ الفارابي في أكؿ كتاب

قمت المساف عند النطؽ, كأحسنيا مسمكعان, كالذيف منيـ ن ىلؤلفصح مف األلفاظ, كأسيميا عم ءن نتقاا
تدم, كعنيـ أخذ المساف العربي مف بيف قبائؿ العرب, ىـ قيس, كتميـ, كأسد, ثـ قالعربية, كبيـ ا

 .(ِ)ىذيؿ كبعض كنانة كلـ يؤخذ عف غيرىـ مف سائر قبائميـ"
لغة, كما نجد عنده  ىال يفضؿ لغة عم األفغانينقيض ما ذىب إليو الفارابي, نجد  ىكعم

ختبلفيا حجة ا ى"المغات عم فيقكؿ:مكثكؽ  ف ىـ مكثكؽه بيـ أـ غيرمتقسيمان لمقبائؿ سكاء أكانكا م
بمو . كؿ منيا يقما( كلغة التميمييف في ترؾ عممياأف لغة الحجازييف في إعماؿ ) لكميا, أال تر 

كقكؿ األفغاني ىذا يرفضو األقدمكف مف  .(ّ)المغتيف بصاحبتيا" لحدإالقياس ؟ فميس لؾ أف ترد 
إال ما سمعت مف  –قالت العرب  -"ال أقكؿ:  عمرك بف العبلء الذم يقكؿ:عمماء العربية كأبي 

 كسافمة إف المفيـك مف قكؿ أبي عمرك بف العبلء عالية السافمة .(ْ)عالية السافمة كسافمة العالية"
العالية "ىك األخذ مف قبائؿ العرب المكثكؽ بيا" كىذا ما نجده عند سيبكيو الذم يكرر في كتابو 

كيجد المتتبع لكتاب سيبكيو  (ٔ)"كىك كبلـ أكثر العرب كأفصحيـ" , أك(ٓ)عرب المكثكؽ بيـ""ال قكلو:
"كمثؿ  سيبكيو أنو ال يستشيد إال بأقكاؿ أىؿ الحجاز كتميـ كلغتيـ, حتى في القراءات بدليؿ قكلو:

 .(ٕ)ذلؾ قراءة أىؿ الحجاز"
 

                                                 
 .ُْ/ُالمقرب ؛ كانظر: تقريب ِٓٓ/ُتكضيح المقاصد  (ُ)
 . ُُِ/ُانظر: المزىرك  , ٗٓفي أصكؿ النحك  (ِ)
 .َُ/ِ؛ كالخصائص ِٕالداني ؛ كانظر: كالجنئّفي أصكؿ النحك( ّ)
 .ٖٗ/ُ, كانظر: العمدة في محاسف الشعرِّ/ُتاريخ النحك العربي ( ْ)
 .ِّْ؛َّٗ؛ُّٗ؛َّْ/ُالكتاب (ٓ)
 .ّْٔ/ُالكتاب  (ٔ)
 .ِٔ/ّالكتاب  (ٕ)
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 القبائل العرب  : -ٕ
تجاج كاالستشياد بأقكاليا في شكاىدىـ النحكية لغرض االح –قسـ عمماء العربية القبائؿ العربية 

 :ىإل كالمغكية
 قيس, تميـ, أسد, ىذيؿ, كنانة, كبعض الطائييف. القبائؿ المكثكؽ بيا كىي: -أ
 القبائؿ غير المكثكؽ بيا, كىي: -ب

لخـ, خزاعة, قضاعة, جذاـ, غساف, إياد, تغمب, عبد القيس, أىؿ اليمف, بني حنيفة, سكاف 
 سكاف الطائؼ, أزد, عماف, بكر.  اليمف, ثقيؼ,

ياد  ة, كال مف قضاعال يؤخذ مف لخـ أك جذاـ ألنيـ مجاكركف لمصر كالقبط كغساف كا 
, مف بكر لمجاكرتيـ الفرس كالنبط كال مف تغمب كالنمر لمجاكرتيـ لميكنانية, كال ,لمجاكرة أىؿ الشاـ

ف أك عبد القيس لمخالطتيـ لمفرس كال مف أزد كعما ,محبشةل ىؿ اليمف أصبلن لمخالطتيـكال مف أ 
 .(ُ)كاليند 

كاًىد ًمف كىبلـً الشواىد من أقوال العرب وأمثاليم: وىذه بعض  ذىكىرى الميرىاًدمُّ العىديدى ًمف الشَّ
رًحو كًمف ذلؾ  : (ِ)العىرًب كأمثاًليـ في شى

اران إٍف كيًجػدىٍت فىائًػ - ذؼ مىفعكلي الًفعؿ اقًتصى مىػف يسػمع "دىة كىقػكًليـ: في باًب ظف كأخكاتيا: جكاز حى
 ."ييخؿ
ًبيًَّتًو  - نىا هللاي مىع أكىاًبًركيـ"في باًب أعمـ كأرل: قكؿي بعًض مىف ييكثىؽي ًبعىرى  ."البىرىكىةي أعمىمى
ػذًؼ الميضػاًؼ أٍف يىكػكفى المىحػذكؼي معطكفػان  - اؼ إليو بىعػدى حى رًٌ الميضى رطى جى في باًب اإلضافىًة أٍف شى

مىى ًمثًمػو لىفظػان كمى  ػاءى "عنىػى ًبعىػاًطؼو ميتًَّصػؿو أك مينفىًصػؿو )بػبل( كىقػكًليـ: عى ػكدىاء تىمػرىة, كال بىيضى ػا كيػؿُّ سى مى
حمىة  ."شى

 

                                                 
 .ِْانظر: الميجات العربية ك  ُِ/ُتاريخ النحك العربي  (ُ)
 .ِِٕ/ُتكضيح المقاصد  (ِ)
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 الفصل الثاني

استشهاد املزادي تلهجات العزب
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 الم ائل النحو   التي ا تشيد بيا المرادي بميجات العرب ح ب ترت ب ألف   ابن مالك
 ث ثون م أل  (م أل  ٖٓ)

 الك م وما  تألف منو
 م أل : القول بأن تنو ن الترنم ىو ال حق لمروي المطمق في لغ  تم م وق س -ٔ

"كتنكيف الترنـ كىك البلحؽ لمركم المطمؽ عكضان مف مدة اإلطبلؽ في  :(ُ)يقكؿ المرادم
  :لغة تميـ كقيس كقكلو

ػػػػػػػػػػػػػػػكٍ ي المَّػػػػػػػػػػػػػػػمًٌػػػػػػػػػػػػػػػقً أى   ابىٍف                 تىػػػػػػػػػػػػػػػؿى كالعً اذً ـى عى
 

  "...  ...   ...   ...(ِ) 

 
 :التوض حتحم ل و ال 

ذكر المرادمُّ في شػرحو أف تنػكيف التػرنـ فػي لغػة تمػيـ كقػيس ىػك الػذم يمحػؽ بحػرؼ الػركم 
كقػد اسػتدؿ المػرادم عمػى ذلػؾ بقكلػو فػي البيػػت  ,المطمػؽ فػي نيايػة الكممػة عكضػان مػف مػدة اإلطػبلؽ

 .أصابا –عتابا أصابٍف كاألصؿ في البيت كال–السابؽ كالعتابٍف 

قاؿ المصنؼ الترنـ ىك  :كفي ظني أف المرادمَّ يخالؼ المصنؼ )الناظـ( كذلؾ في قكلو
كيذىب المرادم إلى القكؿ بأف تنكيف الترنـ ىك عكض مف  ,عمى حذؼ مضاؼ أم تنكيف ذم ترنـ

 :كلوكقد استدؿ عمى صحة ما ذىب إليو بق ,ـ مد الصكت بمدة تجانس حرؼ الركمالترنـ ألف الترن
 :فمثالو مف االسـ قكؿ العجاج ,ـ يشترؾ فيو االسـ كالفعؿ كالحرؼكىذا القس

 (ّ)يا صاًح ما ىاجى العيكفى الذُّرىففٍ   
 
 

 :كمثالو مف الفعؿ
فٍ جى يى نٍ أى  ىٌ حمً تٍ كاألى  ؿو مى طى  فٍ مً 

(ْ) 

 
 

 

                                                 
 .ُْٔ, كانظر: الجني الدانيِٕٕ/ُالؾتكضيح المقاصد كالمس (ُ)
كتػػػاج العػػػركس  ُٖ/ُكابػػػف عقيػػػؿ  َِٓ/ْكالكتػػػاب  ُٖٓ/ِكىمػػػع اليكامػػػع  ُّٖالبيػػػت لجريػػػر فػػػي ديكانػػػو ص (ِ)

 . ْٖٓ/ِكا عراب القرآف  ِٕٕ/ُكتكضيح المقاصد  ِّٗ/ِّ
 :كعجز البيت

قيكًلي ًإٍف أى    ابىفٍ ...  ...  ...  ...   كى ٍبتي لىقىٍد أىصى  .صى
كتكضػيح المقاصػد  ّْْ/ّكخزانػة األدب  َّٖ/ِّكتاج العركس  ْْٖلبيت مف الرجز لمعجاج في ديكانو صا (ّ)
 . ّٕٖ/ِك األصكؿ  ُْٔكالجني الداني  ِٖٕ/ُ
 ّْٗ/ْكمغنػي المبيػب  َِٕ/ْكالكتػاب  َُِ/ِٖكتػاج العػركس  ّْٖالبيت مف الرجز لمعجاج فػي ديكانػو ص (ْ)

 . ّٕٖ/ِكاألصكؿ  ُْٔي كالجني الدان ِٕٗ/ُكتكضيح المقاصد 
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 :كمف الحرؼ قكؿ النابغة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػرى التَّ  ؼى زً أى   ا         نىػػػػػػػػػػػػػػػػػابى كى فَّ رً أى  رى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػغى  ؿي حُّ
 

 (ُ) فدً قى  فٍ أى ا ك كى لنى اً حى رً بً  ؿٍ زي ا تى مَّ لى  

 
 

 (ِ) كقد كرد عف ابف عقيؿ أف جيل بالتنكيف بدالن مف األلؼ ألجؿ الترنـ

 المعرب والمبني
 حرف التعر ف في لغ  أىل الحجاز ىول بأن )أمس( مبنيُّ لتضمنو معنم أل :الق -ٕ

 ك اسـ لدخكؿ حرؼ الجر كحرؼالكسر كى ى"كأمس مثاؿ لما بني عم :(ّ)يقكؿ المرادمُّ 
 ىكبني عند أىؿ الحجاز لتضمنو معن -د إليو لصحة اإلسناالتعريؼ عميو في نحك )باألمس( ك 

 .لتقائيما"اأصؿ  ىكحرؾ اللتقاء الساكنيف ككسر عم ,اىرةحرؼ التعريؼ ألنو معرفة بغير أداة ظ

 :التوض حالتحم ل و 
حػػػرؼ الكسػػػر لػػدخكؿ حػػػرؼ الجػػر ك  ىفػػػي شػػرحو أف كممػػػو )أمػػس( مبنيػػػة عمػػ ذكػػر المػػرادم

 ... أمس األكؿ: :لناو فيجكز قكلنا: األمس كباألمس ككذلؾ لصحة اإلسناد إليو كقك التعريؼ عمي
الكسػر لتضػمنو  ىنػو مبنػيُّ عمػإفي بناء كممو )أمس( كذلؾ بقكلػو  ؿ الحجازثـ يذكر المرادم رأم أى

أمػػس بػػدكف أؿ  :قػػاء السػػاكنيف فقكلنػػاحػػرؼ التعريػػؼ ألنػػو معرفػػة بغيػػر أداة ظػػاىرة كحػػرؾ اللت ىمعنػػ
ككسػػر حػػرؼ السػػيف لتجػػاكز السػػاكنيف  ,أؿ التعريػػؼ ىىػػي معرفػػة بحػػد ذاتيػػا كال تحتػػاج إلػػالتعريػػؼ 

 الميـ كالسيف .
)أمػس( أنيػا مبنيػة  ةي بناء كممألنو أراد ف ؛الحجاز في ىذه المسألة كقد خالؼ المرادمُّ أىؿى 

 ة اإلسناد.صحالكسر لدخكؿ حرؼ الجر كالتعريؼ ك  ىعم

 المعرب والمبني
 األعرف في لغ  ط ئ ىبأن كممو )ذو( الموصول  مبن   عمم أل : القول  -ٖ

حرؼ أك قيد إعرابيا بأف تبيف كبدأ )بذك( ألنيا ال تفارؽ اإلعراب باأل: "(ْ)يقكؿ المرادمُّ 
 ."األعرؼ ىفإنيا مبنية عم ءييكصكلة في لغة طالصحبة احترازان مف )ذك( الم ىمعن
 :التوض حتحم ل و ال

                                                 
عػػراب القػػرآف  ِٕٗ/ُكتكضػػيح المقاصػػد  ُٗ/ُالبيػػت لمنابغػػة الػػذبياني فػػي ابػػف عقيػػؿ  (ُ)  كخزانػػة األدب ْٖٓ/ِكا 
 .ُْٔالداني  كالجنى ِّٖ/ِكجامع الدركس  ُٕٗ/ٕ
 .ُٗ/ُشرح ابف عقيؿ  (ِ)
 .َُّ/ُتكضيح المقاصد كالمسالؾ  (ّ)
 . ِِْالداني كالجنى ٖٔر: رسالة في جمؿ اإلعرابكانظ ّْٔ-ُّٓ/ُتكضيح المقاصد كالمسالؾ (ْ)
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ألسػماء صػاحب ىػي المعربػة كىػي مػف ا ىي شرحو أفَّ كممو )ذك( التػي بمعنػذكر المرادم ف
 األعػرؼ ىما )ذك( المكصػكلة فإنيػا مبنيػة عمػأ ,باأللؼ كتجر بالياءتنصب الستة التي ترفع بالكاك ك 

 كىي لغة طيل كما قاؿ المرادم.

لػػـ يعتػػرض عمييػػا كأكػػٌدىا نػػو ذكرىػػا فػػي شػػرحو ك كيبػػدك أفَّ المػػرادمُّ يكافػػؽ ىػػذه المغػػة بػػدليؿ أ
 األشير.األغمب ك  ىكيستنتج مف ذلؾ  أنو عم ,األعرؼ ىبقكلو عم

 المعرب والمبني
 المضمر في لغ  كنان مع الظاىر و  ىم أل : القول ب عراب )ك  وكمتا( إعراب المثن -ٗ

( بػػدليؿ اإلخبػػار ىيػػا المعنػػاسػػماف )مفػػردا المفػػظ مثن كمتػػا( فيمػػا"أمػػا )كػػبل ك  :(ُ)يقػػكؿ المػػرادمُّ 
 :وكقد اجتمع األمراف في قكل ىيما باإلفراد تارة مراعاة لمفظ كبالتثنية تارة مراعاة لممعنعن

ػػػػػػػػىي بلى كً  ػػػػػػػػٍرمي بى  يفى ا ًحػػػػػػػػمى ػػػػػػػػدَّ الجى ػػػػػػػػيي نى يٍ جى  ا             مى
 

ا رىاًبيمى يً يٍ فى  أنٍ بلى ا ك كً معى أقٍ  دٍ قى  
(ِ) 

 
 ىمفػرد فػي مكضػع كأعربػا إعػراب المثنػبػا إعػراب الأعر , ىكبككنيما مفردم المفظ مثنػي المعنػ 

 ى, كمع المضمر إعػراب المثنػفأعربا مع الظاىر إعراب المفرد المقصكر بحركات مقدرة ,في مكضع
 نصبان.باأللؼ رفعان كبالياء جران ك 

المضػػمر فرعػػان  ىكاإلضػػافة إلػػ, كلمػػا كػػاف اإلعػػراب بػػالحركؼ فرعػػان عػػف اإلعػػراب بالحركػػات
 جعؿ الفرع مع الفرع كاألصؿ مع األصؿ تحصيبلن لكماؿ المناسبة., المظيرعف اإلضافة إلي 

ل  ىذا أشار بقكلو: ىكا 
افان كيصبل  إذا ًبميضمىر ميضى
 

ر فمضػػافان مػػف الضػػمي ذلػػؾ المضػػمير, ى)كػػبل( بمضػػمر حػػاؿ ككنػػو مضػػافان إلػػ أم إذا كصػػؿ
ي أف إعرابيػا إعػراب )كػبل( فػكقكلػو:)كمتا كػذاؾ( يعنػي مثػؿ , المستكف فػي كصػؿ كىػك ضػمير )كػبل(

 ."الضمير ىمشركط باإلضافة إل ىالمثن

                                                 
 .ِّٔ؛ِّٓ/ ُتكضيح المقاصد كالمسالؾ  (ُ)
  ُُّ/ُكخزانة األدب  ّٖٓ/ُكاإلنصاؼ  ُّٖ/ُىمع اليكامع ك   ِّٓ/ُتكضيح المقاصد  البيت لمفرزدؽ في (ِ)

 . ِِٖ/ِكببل نسبة في جامع الدركس 
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 التحم ل والتوض ح:
 ,ىمثنػ ىاثنتاف( في المفظ مفرد كفػي المعنػ)اثناف ك ككمتا( كذكر المرادم في شرحو أف )كبل 

عػراب المثنػ كألنيما كذلؾ أعربا كمػا استشػيد بالبيػت السػابؽ حيػث , لتػارة أخػر  ىإعراب المفػرد تػارة كا 
كالثػاني أنػو اعتبػر لفػظ )كػبل( ككحػد الخبػر حيػث  ,الخبر حيث قػاؿ )قػد أقمعػا( ى)كبل( كثن ىعىدَّ معن

ات مقػدرة كمػع المضػمر كبككنيما كذلؾ أعربا مع الظاىر إعراب المفرد المقصػكر بحركػ, قاؿ )رابي(
 نصبان بالياء.رفعان باأللؼ كجران ك  ىإعراب المثن

( مػػػع الظػػػاىر إعػػػراب كمتػػػانػػػو أعػػػرب )كػػػبل ك إؼ لغػػػة كنانػػػة حيػػػث يخػػػال كيبلحػػػظ أف المػػػرادمَّ 
 . عراب المثني مع الظاىر كالمضمرأما لغة كنانة أف يعربا إ , المفرد كمع المضمر إعراب المثني

 المعرب والمبني
 ق بو  مزم األلف رفعًا ونصبًا وجرًا وىي لغ  بني الحارثوما ألح ىم أل : القول بأن المثن -٘

كلذلؾ شبييما بما , ببل شرط ىناف كاثنتاف( فيعرباف إعراب المثن"كأما )اث :(ُ)يقكؿ المرادمُّ 
 .المضمر" ى يتكىـ أنيما مثؿ )كبل ككمتا( في اشتراط اإلضافة إلحقيقة لئبل ىىك مثن

 التوض ح:التحم ل و 
دكف  ى)ابنػػيف كابنتػػيف( يعربػػاف إعػػراب المثنػػ ػاثنتػػاف( كػػذكػػر المػػرادم فػػي شػػرحو أف )اثنػػاف ك 

يقكؿ إف الياء تحؿ محؿ األلػؼ ك , المضمر ى ككمتا( في اشتراط اإلضافة إلكليس مثؿ )كبل ,شركط
ف الجػػػر إرأيػػػت العيمػػػريف( كقػػػاؿ  -مػػػررت بػػػالعيمريفنصػػػبان )كاأللفػػػاظ الممحقػػػة بػػػو جػػػران ك  ىالمثنػػػفػػػي 

يبلحػػظ أف ك , (ِ) ألنػػو عمػػدة ؛أمػػا الرفػػع لػػـ يحمػػؿ عميػػو, ك ألف كبلىمػػا فضػػمة ؛النصػػب حمػػؿ عميػػوك 
و رفعػان مػا ألحػؽ بػك  ىيف يقكلػكف بػإلزاـ األلػؼ فػي المثنػبني الحارث بف كعب الذ المرادم يخالؼ لغة

 جران.كنصبان ك 
 

 المعرب والمبني
 م أل : القول بأن ألف االثن ن المتصم  باألفعال الخم   تمزميا النون في لغ  ط ئ -ٙ

 غائبيف  اتصؿ بو ألؼ االثنيف مخاطبيف أك ( ىك كؿ فعؿ"فنحك)يفعبلف :(ّ)يقكؿ المرادمُّ 
أك حرفان نحك:)يفعبلف الزيديف( في , نحك:)أنتما تفعبلف( كىما يفعبلف سكاء كاف ضميران كما مثؿ بو

 لغة طيل كأزد شنكءة".

                                                 
 .ِّٗ/ُتكضيح المقاصد كالمسالؾ  (ُ)
 .ِّٗ/ُانظر: تكضيح المقاصد كالمسالؾ  (ِ)
 .ّْٓ/ُتكضيح المقاصد كالمسالؾ  (ّ)
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 التوض ح:التحم ل و 
أنتما تفعػبلف  :ذكر المرادمُّ أفَّ األفعاؿ الخمسة التي تتصؿ بيا ألؼ االثنيف لممخاطب نحك

يفعػػبلف سػػكاء كػػاف ضػميران كمػػا فػػي األمثمػػة أك حرفػػان كمػػا فػػي لغػػة  ألػؼ االثنػػيف لمغائػػب نحػػك: ىمػػا أك
 كفي ظني أف المرادم يكافؽ ىذه المغة. ,يديف فإنيا جميعان تمزميا النكفطيل نحك: يفعبلف الز 

 
 المعرب والمبني

 القول بحذف التنو ن عند الوقف في لغ  رب ع  م أل :-ٚ

 خبرىا, )كألؼ( ,)كآخر(اسميا ,درة ناقصةالمق "كيحتمؿ أف تككف )كاف( :(ُ)يقكؿ المرادم
 ."ؼ التنكيف عمى لغة ربيعةعميو بحذ [أم الناظـ] ككقؼ

 :التوض ححم ل و الت
فقدَّر كجكد )كاف( بعد  ,ف الجكانب اإلعرابية لبيت الناظـتحدث المرادم في ىذه المسألة ع

)  :في قكؿ الناظـ )أمَّ

 منػػػػػػػػػػػػػػػػػو ألػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ                       كأم فعػػػػػػػػػػػػػػػػػؿو آخػػػػػػػػػػػػػػػػػره 
 

 ياءه فمعتبلن عرؼ أك كاكه أك 
 
 

كالجممػة فػي  ,كألػؼ تعػرب خبػره ,كبالتػالي فػإفَّ  آخػر تعػرب مبتػدأ كقاؿ يحتمؿ أف تككف )كاف( تامػة
كبالتػػالي فػػإف  ,تمػػؿ أف تكػػكف )كػػاف( المقػػدرة ناقصػػةثػػـ أىتبػػع قكلػػو بأنَّػػو يح ,محػػؿ نصػػب خبػػر كػػاف

ت )منػو ألفػان( كقػد كقػؼ تح كاألصػؿ فػي البيػ, )كألؼ( خبرىا منصػكب بتنػكيف الفػ)آخر( يعرب اسميا
 .لغة ربيعة ىبحذؼ التنكيف كىذا عمكممة )ألؼ(  ىالناظـ عم

فقاؿ بعد قكؿ  ,التنكيف عند الكقؼ في لغة ربيعة كقد ذكر المرادم في كضع آخر حذؼ
 :الناظـ

 ى                  ًمػػػػػػػػػػػػػػإال عى  ؤه ري فيػػػػػػػػػػػػػػكا إال اٍمػػػػػػػػػػػػػػكمػػػػػػػػػػػػػػـ يى 
 

      ...      ...     ...... 
( لكنو )أم يمً )عى  ,ك انفردستثناء كما لاال ىالبدؿ كنصبو عم ىعم (امرؤه )"فيجكز رفع  

 .(ِ)"إال عميَّان  :لغة ربيعة )فحذؼ( تنكيف المنصكب كاألصؿ ىكقؼ عم الناظـ(

 

                                                 
 .ّْٗ/ُتكضيح المقاصد كالمسالؾ (ُ)
 .ٕٔٔ/ِتكضيح المقاصد كالمسالؾ  (ِ)
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 الضم ر
 لغ  بني  م م ى  المتكمم إن ُنِصَب با م فعل عمم أل : لزوم نون الوقا   مع  ا -ٛ

"تمػػػػـز نػػػػكف الكقايػػػػة أيضػػػػان مػػػػع يػػػػاء المػػػػتكمـ إف نصػػػػب باسػػػػـ فعػػػػؿ نحػػػػك  :(ُ)مُّ يقػػػػكؿ المػػػػراد
كسػمع الفػراء مػف بعػض بنػي سػميـ )مكػانكني( , يبكيو كحكي أيضان )عميكى( باليػاء)عميكني( حكاه س

 كلـ يذكر الناظـ ىذا في النظـ كذكره في التسييؿ".  ,يريد انتظرني في مكانؾ

 التحم ل والتوض ح:
إف نصب في أسماء األفعاؿ مع ياء المتكمـ  ي شرحو أنو يمـز نكف الكقايةذكر المرادم ف

كيجكز أيضان حذؼ النكف كما حكاه سيبكيو  ,(ِ)عميكني كما حكاه سيبكيونحك  الفعؿباسـ 
 :ىذا المذىب حيث نقؿ أنو سمع مف بعض بني سميـ مكانكنىالفراء عميكى بالياء كقد أكد :نحك

 .(ّ)يريد انتظرني في مكانؾ
 الموصول

 لغ  ىذ ل ىم أل : القول ب عراب )الذ ن( عم -ٜ

بو بالشجي الذيف( شكؿ حاؿ ففي )الذم ك  ى"قاؿ في شرح التسييؿ: كعم :(ْ)يقكؿ المرادمُّ 
ترؾ إعراب الذيف بؿ إعرابو في  ىفمذلؾ لـ تجمع العرب عم , ىك الشجييف, في المفظ كبعض المعن

لالذيف كفركا(  ىمنكا عمآ )نيصر المذكف:لغة ىذيؿ مشيكر فيقكلكف  :ىذه المغة أشار بقكلو ىكا 
 ضيـ عف عقيؿ".عنقميا بقمت: ك , بالكاك رفعان نطقان بعضيـ ك 

 التوض ح:التحم ل و 
فقػد نقػؿ  لذلؾك  ,ترؾ إعراب )الذم كالذيف( ىادم في شرحو أف العرب لـ تجمع عمذكر المر 

 ىالػذيف كفػركا كعمػ ىمنػكا عمػآالمػذكف لغة ىذيؿ فقػالكا: نصػر  ىعف بعض العرب إعرابيا كمشيت إل
لػػ منػػكاآمنػػكا كمػػررت بالػػذيف آكرأيػػت الػػذيف , منػػكاآجػػاء المػػذكف  قػػكليـ يجػػكز أف تقػػكؿ: ىػػذه المغػػة  ىكا 

 بعضيـ بالكاك رفعان نطقان.ك  :أشار الناظـ بقكلو

 

                                                 
 .ّٕٖ/ُتكضيح المقاصد كالمسالؾ  (ُ)
 .ُّٔ/ِالكتاب  (ِ)
 .ِّّ/ُمعاني القرآف  (ّ)
 .ِْٓ/ُتكضيح المقاصد كالمسالؾ  (ْ)
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 الموصول
م في الض ىال تي مبن   عم ىالتي و)ذوات( بمعن ى)ذات( بمعن  قول بأن كممم أل : ال -ٓٔ

 ي  لغ  ط

 :بعد قكؿ الناظـ" :(ُ)يقكؿ المرادمُّ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ ي أى تً الَّ كى  اتي               ذى  ـٍ يً يٍ دى ان لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػضى
 

 اتي كى ذى  ىتى ي أى تً البلَّ  عى ضً كٍ مى كى  
 
)البلتػػي(  ى)التػػي( ك)ذكات( إذا أراد معنػ ىتقػػكؿ )ذات( إذا أراد معنػ يءيػيعنػي أف بعػػض ط 

األصػػؿ,  ىالبلتػػي ( يقػػكؿ )ذك( عمػػأنػػو إذا أراد غيػػر) التػػي ك  كظػػاىر ىػػذا, الضػػـ فييمػػا ىبالبنػػاء عمػػ
ذلػؾ  ىأظف الحامؿ لو عمػ :قاؿ المصنؼ, ذكات( كجمعياك  ؽ ابف عصفكر القكؿ في تثنية )ذكأطمك 

 البلتي( فأضربت عنو لذلؾ".)التي ك  ىقكليـ )ذات كذكات( بمعن
 التوض ح:التحم ل و 

) التي  ىالضـ كىي بمعن ىمبنية عمالمرادم في شرحو أف كممو ) ذات كذكات ( ذكر 
قد ك  , تجمعك  ىكره ابف عصفكر مف قكلو أف )ذك( ك)ذات( تثنكما نقؿ ما ذ, الترتيب ىتي( عمالبلك 

افو نى فٍ ا أى اتى كى ذى  :ىفي القراف الكريـ نحك قكلو تعال كرد
 (ِ) . 

 

 (ل سة )المشبيات ب
  مم أل : القول بأن )ما( الناف   حرف ميمل عند بني تم -ٔٔ

ميـ, كىك القياس العدـ اختصاصو ما النافية حرؼ ميمؿ عند بني ت" :(ّ)يقكؿ المرادمُّ 
ف الكريـ قكلو آ, فأعممكه عمميا, كبو كرد في القر ألنيا لنفي الحاؿ غالبان , ألحقو أىؿ الحجاز بميسك 

 ران شى بى  اى ذى ا ىى مى  :ىتعال
ـٍ يً اتً يى مَّ أي  فَّ ا ىي مَّ ك(ْ)

  ي إعماليا شركطان...".مف أعمميا شرط فك  (ٓ) 

 التوض ح:التحم ل و 
كىػك  :قػد أكػد مػذىب بنػي تمػيـ بقكلػوك , أكرد المرادم في شرحو أف )ما( النافية حرؼ ميمؿ

قػد ذكػر رأل أىػؿ الحجػاز الػذيف يعممػكف )مػا( النافيػة عمػؿ ك  , عمؿ لذلؾ بعػدـ اختصاصػوك  ,القياس

                                                 
 .ّْٖ/ُالمقاصد كالمسالؾ تكضيح (ُ)
 .ْٖ/ٓٓسكرة الرحمف (ِ)
 .َٔٓ/ُتكضيح المقاصد كالمسالؾ (ّ)
 .ُّ/ُِسكرة يكسؼ (ْ)
 .ِ/ٖٓسكرة المجادلة  (ٓ)
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أفَّ )مػػا( حػػرؼ ميمػػؿ كمػػا ذىػػب إليػػو بنػػك  للكنػػو يػػر  ,ف الكػػريـآالقػػر  يػػات مػػفآاستشػػيد ليػػـ بك , لػػيس
 تميـ.

 ال التي لنفي الجنس
ا عمم من ال  اق عند الحجاز  ن ووجوب ذلك عند م أل : القول بحذف خبر )ال( إذ -ٕٔ

 الطائ  ن.التم م  ن و 

كجب عند التميمييف ك )ال( كثير حذفو عند الحجازييف,  إذا عمـ خبر" :(ُ)يقكؿ المرادمَّ 
 رى يٍ ضى  الى  كاٍ الي قى  :ىحذفو قكلو تعالمف كالطائييف, ك 

ف لـ يعمـ كجب ذكره عند جميع العرب"., ك (ِ)  ا 

 التوض ح:التحم ل و 
بحذؼ خبر )ال( إذا فيـ مػف السػياؽ ككجػكب  ذكر المرادم في شرحو أفَّ الحجازييف يقكلكف

 الكا ال ضػيرق ؿ عمى حذؼ خبر )ال( بقكلو تعالى:, كاستدؼ أيضان عند التميمييف كالطائييفالحذ
ف لـ يعمـ كجب ذكره عند سياؽ إذ يقدر بقكلنا: ال ضير لكـكالخبر المحذكؼ معمكـ ضمنان مف ال , كا 

ال أحد أغيري مف هللا"صمى هللا عميو كسمـ في الحديث: "جميع العرب كمثاؿ ذلؾ قكلو 
 (ّ). 

 
 ظن وأخواتيا

 في لغ   م م الظن في العمل مطمقاً  ىإجرا  القول مجر  -ٖٔ

الظف في العمؿ مطمقا, أم ببل شرط مف  ل"لغة سميـ إجراء القكؿ مجر  :(ْ)كؿ المرادم يق
 .", كقؿ ذا مشفقان قائمان  قمت زيدان  :, فيقكلكفالشركط المذككرة, حكاه سيبكيو

 التوض ح:التحم ل و 
الظػف فػي العمػؿ مطمقػان بػبل قيػكد  لرحو أف بني سميـ يجركف القػكؿ مجػر ذكر المرادم في ش

, قػؿ ذا مشػنقان ك , قمػت زيػدان قائمػان  :قكلنػا, ينتصػب الخبػر بيػا نحػكحيث يرتفع االسـ بيػا ك , ال شركطك 
القػكؿ مجراىػا كاسػميا ضػمير  لأنػو خبػر لظػف التػي أجػر  ىاسػـ منصػكب عمػ :فزيد فػي المثػاؿ األكؿ
حيػث انتصػب االسػـ  :كػذلؾ فػي المثػاؿ الثػانيك , ظننت زيػدان قائمػان  :القكؿ ىكمتصؿ في محؿ رفع ك 

 .أنو خبر لظف كاسميا ضمير في محؿ رفع ى( عم)ذا

                                                 
 .ْٓٓ/ُتكضيح االمقاصد كالمسالؾ (ُ)
 . َٓ/ِٔسكرة الشعراء (ِ)
 .ُّٖ/ُالحديث في مسند أحمد  (ّ)
 .ُٔ/ِابف عقيؿ؛ كانظر: شرح َٕٓ/ُتكضيح المقاصد كالمسالؾ (ْ)
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 :كما كرد في قكؿ الشاعر
...     ...      ...     ... 

 
ا نى عي مى جٍ فمتى تقكؿي الدارى تى  

(ُ) 

 
 
 
 

فالػدارى منصػكبة , فمتػى تظػفُّ الػدارى تجمعنػا :( فأصبحت الجممة)الظف لفأجرم الشاعر )تقكؿ( مجر 
 (. )أنت ػقدَّر باسميا ضمير يأنيا خبر لتظفُّ ك  ىعم

 اال تثنا 
 المنقطع بعد نفي عند بني تم م  ىجواز النصب وا تباع في الم تثن :م أل  -ٗٔ

ىك المنقطع بعد نفي أك كنفي إف صحَّ إغناؤه عف  :الراجح النصب"ك  :(ِ)يقكؿ المرادمُّ 
ذكر ك  (ّ)فٌ ظً الَّ  اعى بى تٌ  إً الَّ إً يقرؤكف فَّ بني تميـ يجيزكف فيو النصب كاإلتباع ك فإ ,المستثني منو

, فإف لـ يصح أمَّا الحجازيكف فالنصب عندىـ كاجبك , بعض النحكييف أفَّ النصب عندىـ أرجح
نقطع ال يجكز فيو تفريغ ما ىك كؿ استثناء مك , منو تعيف نصبو عند الجميع ىغناؤه عف المستثنإ 

 :جعؿ المصنؼ منوك , ما ضر ما نفع إالما زاد إال ما نقص ك  :( لبلسـ الكاقع بعدىا نحكقبؿ )إال
 ى إً  هللاً  رً مٍ أى  فٍ مً  ـى كٍ يى الٍ   ـى اصً  عى الى "ـى حً ف رَّ مى  الَّ

 (ْ) . 

 :التوض حالتحم ل و 
 , المنقطع بعػد النفػي أك شػبيو ىالتميمييف كالحجازييف في نصب المستثن ليجةلمرادم ذكر ا

ػػ:ىاءة قكلػػو تعػػالذلػػؾ بقػػر  ىاؿ: إف التميميػػيف أجػػازكا النصػػب كاإلتبػػاع كاسػػتدلكا عمػػفقػػ  فٍ ًمػػ وً ـ بًػػييػػلى  امى
منصػػكب  :فػي الثانيػػةو كىػك )العمػػـ(, ك منػػ ىاإلبػػداؿ مػػف المسػتثن ىعمػ ىفػػاألكل فٌ اعي الظَّػبىػػإال إتًٌ  ـو ٍمػعً 
ىذا ما تثناء المنقطع بعد نفي أك شبيو ك أما عند الحجازييف فالنصب كاجب في االس, ستثناءاال ىعم

 . ؿمنو فيمتنع البد ىليس مف جنس المستثن ىألفَّ المستثن ؛يذىب إليو الجميكر

                                                 
 ََّ/َّكتػاج العػركس  ُٖٓ/ٗكخزانة األدب  ُِْ/ُكالكتاب  ّْْالبيت لعمر بف أبي ربيعة في ديكانو ص (ُ)

 :كصدر البيت ّْٖ/ِكالمقتضب 
ا الرًَّحيؿي فىدكفى بى     .ٍعًد غدو   ...  ...   ...  ... أمَّ
 .َٕٔ/ِتكضيح المقاصد كالمسالؾ (ِ)
 . ُٕٓ/ْسكرة النساء (ّ)
 . ّْ/ُُسكرة ىكد (ْ)
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 حروف الجر
 ( حرف جر في لغ  ىذ لغ  عق ل وأن )متى( حرف جر في لالقول بأنَّ )لعل :م أل  -٘ٔ

خر محذكفتو, كمفتكحة اآلك ؿ فتجر في لغة عقيؿ ثابتة األكؿ أما لع"ك  :(ُ)يقكؿ المرادمُّ 
 )مف( كمف ىذيؿ بمعن( في لغة ىفتجر)أما متى ك , خبلفان لمف أنكر الجر بيا, مكسكرتوك 

  (".يا متى كمو أم مف كمورجخأ):كبلميـ

 :التوض ح ل و التحم
 :ىيلمرادم أف )لعؿ( ليا أربع لغات ك ذكر ا

عػٌؿ  :نحػك ى محذكفة الػبلـ األكلػ :الثانية ,لعٌؿ هللا يفرج الكرب عنا :نحك ىثابتة البلـ األكل :ىاألكل
 :لرابعػػػةكا ,لعػػػؿَّ هللا يفػػػرج الكػػػرب عنػػػا :مفتكحػػػة الػػػبلـ األخيػػػرة نحػػػك :الثالثػػػةك  ,هللا يفػػػرج الكػػػرب عنػػػا

ذكر أنو قػد , ك ثـ عزم الجر بيا في لغة عقيؿ ,لعؿًٌ هللا يفرج الكرب عنا :مكسكرة البلـ األخيرة نحك
 .(ِ) بيا مثؿ الفارسي كما ذكر ذلؾ السيكطي في اليمع أنكر البعض الجر

قد مثؿ لذلؾ )مف( ك  ىارة في لغة ىذيؿ كىي التي بمعنانتقؿ إلي الحديث مف )متى( الجثـ 
أم  :بتقػدير كسػط ىكقػد أنكػر الػبعض الجػر بيػا كتػأكؿ المعنػ, أخرجيا متى كمو أم مف كمو :بقكلو

 أخرجيا مف كسط كمو.
 ا ضاف 

  ال كون في لغ  رب ع ىالقول ببنا  )مع( عم :م أل  -ٙٔ
كىك , ما يميؽ بالمصاحب ىأك كقتو عماسـ لمكاف االصطحاب  :مع" :(ّ)يقكؿ المرادمُّ 

, ىك معرب في أكثر المغات, ك حكي سيبكيو مف معو ,, كقد يجر بمفالظرفيةمبلـز لئلضافة ك 
 لـ يحفظ سيبكيو أنو لغة فزعـ أنَّو ضركرة ".ك , غنـالسككف لغة ربيعو ك  ىكبناؤه عم

 :التوض حالتحم ل و 
قػػد يجػػر , ك الظرفيػػةبلـز لئلضػػافة ك كىػػك مػػ, ( اسػػـ لمكػػاف االصػػطحابذكػػر المػػرادم أف )مػػع

اسػتثناء ك  , ( معػرب فػي أكثػر المغػاتثـ أٌكد المرادم أفَّ )مػع, ًمف مىًعوً  :استشيد بقكؿ سيبكيوك , بمف
ك قػد كجػػد فػػي المحكػػـ  :ذلػػؾ بقكلػػو ىكقػػد عقػػب المػػرادم عمػ, لغػة ربيعػػة فػػإنيـ قػد بنػػكه عمػػي السػككف

                                                 
 .ْ/ّ؛ كانظر: شرح ابف عقيؿ ّٕٗ/ِتكضيح المقاصد كالمسالؾ (ُ)
 .ّّٕ/ِىمع اليكامع  (ِ)
 .َّٔ؛َّٓ, كانظر: الجني الداني ُٖٔ/ِتكضيح المقاصد كالمسالؾ (ّ)
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 ةكال عبػػر  , مػػف حفػػظ ةيؤخػػذ بحجػفػزعـ أنَّػػو ضػػركرة ك لغػػة , كلػػـ يحفػظ سػػيبكيو أنَّػػو (ُ)البػف سػػيده ذلػػؾ
ف كاف سيبكيوبمف لـ يحفظ ك    :السككف قكؿ الشاعر ى, كدليؿ البناء عما 
ٍيًشػػػػػػػػػػػػػػي                    ـٍ ٍعكيػػػػػػػػػػػػػػمى  امى كى ىىػػػػػػػػػػػػػػكى  ـي كي نٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػكىرى

 
فٍ كى    اامى لً  ـي كي تي ارى يى زً  تٍ انى كى  ا   مى

(ِ) 
 
 

 

 )فصل( في تابع المنادى
  م إشارة في لغ  بني مالك)ىا ( أ ُّيا إذا لم  كن بعدىا االقول بضم  :ل أم -ٚٔ

كتمزميا )ىا(  ,الضـ ىت )أم( فيي نكرة مقصكدة مبنية عمإذا نكدي" :(ّ)يقكؿ المرادمُّ 
 قد قرئ بيا"رة في لغة بني مالؾ مف بني أسد ك ضٌميا إذا يكف بعدىا اسـ إشاك , التنبيو مفتكحة الياء

 :التوض حالتحم ل و 
)أم( نكرة مقصكدة مبنية عمي الضـ ك, دم في شرحو أفَّ )الياء( في أيُّيا مفتكحةذكر المرا
 وي أيُّ  اى يى  :ىف بعدىا اسـ إشارة نحك قكلو تعالعند بني مالؾ تضـ إذا لـ يكك , كما بعدىا صفة

كؿي سي الرَّ  وي أيُّ  اى يى  (ْ)يُّ بً النَّ 
(ٓ) . 

 ما ال  نصرف
 التفص ل عند التم م  نر مطمقًا عند الحجاز  ن و الك  ىلمؤنث عملقول ببنا  َفعال عممًا ا :م أل  -ٛٔ

 أما, ك الكسر مطمقان  ىاء فعاؿ عممان لمؤنث نحك حذاـ عملغة الحجازييف بن" :(ٔ)يقكؿ المرادمُّ 
ػػؿ أكثػػرىـ بػػيف مػػا  خػػره راء آ, كبػػيف مػػا لػػيس الكسػػر ىخػػره راء نحػػك حضػػار فبنػػكه عمػػآبنػػك تمػػيـ ففصَّ

 ".النكعيف إعراب ما ال ينصرؼـ أعرب بعضيك , فمنعكه مف الصرؼ
 :التحم ل والتوض ح

 , قطػػاشً حػػذاـً ك  :الكسػػر مطمقػػان نحػػك ىالحجػػازييف يقكلػػكف ببنػػاء فىعػػاؿ عمػػذكػػر المػػرادم أفَّ 
ؿ بيف ما ك , حضار :الكسر نحك ىخره حرؼ راء مبنيان عمآبنك تميـ في المسألة فجعمكا ما  بينما فصَّ

                                                 
 .ّْ/ُانظر:  المحكـ  (ُ)
 َٕ/ّبل نسػػبة فػػي ابػػف عقيػػؿ كبػػ ّٓٓ/ِكلجريػػر فػػي إعػػراب القػػرآف  ِٕٖ/ّالبيػػت لمراعػػي النميػػرم فػػي الكتػػاب  (ِ)

 . َّٔكالجني الداني
 .َُٕٓ/ّتكضيح المقاصد كالمسالؾ  (ّ)
 . ْٔ/ٖسكرة األنفاؿ  (ْ)
 . ُْ/ٓسكرة المائدة  (ٓ)
 .َُِِ/ْتكضيح المقاصد كالمسالؾ  (ٔ)



 63 

ما ك جي  :صرؼ نحكفمنعكه مف ال, ليس فيو حرؼ راء  ةالمنع مف الصػرؼ ىػي العػدؿ عػف فاعمػ ةعمشى
 ذلؾ المبرد . ىكالتأنيث كالعممية كما ذىب إل, (ُ)ذلؾ سيبكيو ىكلمعممية كما ذىب إل

 إعراب الفعل
 أخواتيا( الجزم عند بني صباحمال )أن و عالقول ب  :م أل  -ٜٔ

( فقاؿ في الت"ك  :(ِ)يقكؿ المرادمُّ  بيا خبلفان لبعض  سييؿ: كال يجـزأما الجازمة )أم أفَّ
 حكي المحيانى أنيا لغة بني صباح".الككفييف..., ك 

 التوض ح:التحم ل و 
( جازمة لمفعؿ بعدىاالمرادم في شرحو أٍف  ىنف لذلؾ نقؿ ما قالو ابف مالؾ في ك  ,تككف )أفَّ

كما نقؿ  , ني صباحثـ ذكر أفَّ الجـز بيا لغة ب, التسييؿ القكؿ بأنو ال يجـز بيا خبلفان لمككفييف
في قراءه ابف  ىكمنيا قكلو تعال, البعض يرفع بياك , عف الرؤاسى القكؿ بأف ذلؾ مسمكح عف العرب

 . (ّ) ةى اعى ضى ُـّ الرَّ تً ف يي أى  ادى رى أى  فٍ مى لً محيص 

 الحكا  
 لغ  الحجاز  ن ىاال م بعد )َمن( إعراب األول عمالقول ب عراب  :م أل  -ٕٓ

 ففيو لغتاف: ,إذا سئؿ بمف عف عمـ مذككر لـ يتيقف نفي االشتراؾ فيو" :(ْ)يقكؿ المرادمُّ 
رأيػتي زيػدان, مػف ؟ ك مػف زيػده , قػاـ زيػد :فيو بعد )مف( إعراب األكؿ فتقكؿ لمف قػاؿ ىأف يحك :إحداىما

 زيدان؟ ىذًه لغة الحجازييف".

 :التوض حالتحم ل و 
التػي لمسػؤاؿ يعػرب إعػراب االسػـ ذكر المرادم في شرحو أف االسـ العمـ المذككر بعد )مىف( 

 ذلؾ بأكضح مثاؿ كال داعي لئلعادة. ىكؿ أم الذم قبؿ )مىف( كقد مثؿ عماأل
 

                                                 
 .ِٖٕ؛ِٕٕ/ُانظر: الكتاب  (ُ)
 .ُِّٕ/ْتكضيح المقاصد كالمسالؾ  (ِ)
 . ِّّ/ِسكرة البقرة  (ّ)
 .ّٕٔ/ُ, كانظر: شرح التسييؿَُّٓ/ْيح المقاصد المسالؾتكض (ْ)
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 القول بأن )ىمم( ا م فعل عند الحجاز  ن وفعل أمر عند بني تم م :م أل  -ٕٔ

احضر أك  ىاختمؼ العرب في ىمـ فيي عند الحجازييف اسـ فعؿ بمعن" :(ُ)يقكؿ المرادمُّ 
نَّما ذكر ىنا باعتبار فعميتيا, كىي عند بني تميـ فعؿ أمر ال يتصرؼ ممتـز إدغامو ,أقبؿ كقد  ,كا 

 استعمؿ ليا مضارعان مف قيؿ لو ىمـ فقاؿ: ال أىمـ".

  :التوض حالتحم ل و 
ذكػػر المػػرادم فػػي مسػػألة )ىمػػـ( اخػػتبلؼ العػػرب فييػػا, بػػيف فعميتيػػا كمػػا ذىبػػت بػػالقكؿ بػػذلؾ 

َـّ  ,سػـ فعػؿ كمػا قػاؿ بػذلؾ الحجػازيكفكبيف القكؿ بأنيا ا ,تميـ ( كقػد التػـز معظػـ النحػاة فػتح مػيـ )ىمػ
ذا اتصػؿ بػو نائػب نحك:ىممػو لػـ , الكسر عف بعض بني تميـ أيضان إال أٌف الجرمى قاؿ فيو الفتح ك  كا 

َـّ الرجػػؿ, يضػػـ بػػؿ يفػػتح كعنػػد بنػػي تمػػيـ تكػػكف فعػػبلن,إذا , كيفػػتح أيضػػان إذا اتصػػؿ بػػو سػػاكف نحػػك: ىمػػ
كأكدت بنكف التككيد فيقاؿ: ىميمَّا كىىميمُّكا كىىميمًٌي, كمنو قكؿ أبك , الضمائر المرفكعة البارزةاتصؿ بيا 
 الطيب:

ًبيػػػػػػػػػًب ًلقىػػػػػػػػػاؤيهي               ػػػػػػػػػٍدنىا لىػػػػػػػػػو قىٍصػػػػػػػػػدى الحى  قىصى
 

قيٍمنىا لمسيكًؼ ىىميمَّنا  ًإلىٍينىا كى
(ِ) 

 
أنيا مركبو مف)ىا( التنبيو ك)ليَـّ(التي كذىب بعض النحاة إلي القكؿ ب, فأكَّدىىا بالنكف الشديدة 

َـّ هللاي شػػعثو(أم: القػػكؿ بػػأفَّ تركيبيػا يػػأتي مػػف  كذىػب الفػػراء إلػى, جمعػػو ىػي فعػػؿ أمػر مػػف قػػكليـ:) لىػ
(التػػػي بمعنػػػى )ىىػػػٍؿ(التي لمزجػػػر, َـّ د اقصػػػد فخففػػػت اليمػػػزة بإلقػػػاء حركتيػػػا إلػػػي السػػػاكف قبميػػػا قصػػػ ك)أ

َـّ( كقكؿ البصرييف أقرب إلى  اب كما يقكؿ المرادم.الصك  )ىم

 إعراب الفعل وعواممو
 عمى لغ  بني صباح (أنْ ة)جواز الجزم ب :م أل -ٕٕ

يجـز بأٍف خبلفان لمككفييف ككافقيـ مف البصرييف أبك عبيدة كالمحياني ,  كال" :(ّ)يقكؿ المرادم
يػا الًفعػؿ : أف كأخكاتػفصحاء العرب ينصبكف ب :, كقاؿ الرؤاسيلغة بني صباح كحكي المحياني أنيا

 كدكنيـ قكـ يجزمكف بيا ".
  :التوض حالتحم ل و 

                                                 
 .ِّٕ/ِ؛ ِٖٔ؛ِّٗ؛ِّٓ/ُ, كانظر: شرح التسييؿَُٓٔ/ٔتكضيح المقاصد كالمسالؾ  (ُ)
 . ُُٓٔ/ٔالبيت ألبي الطيب في تكضيح المقاصد  (ِ)
 .ْٕٔ/ ُشرح التسييؿ   (ّ)
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نك صباح كبعض الكػكفييف ذكر المرادم أف مف العرب مف يجـز بحرؼ النصب )أٍف( كىـ ب
يػػدة كالمحيػاني, كقػػد استشػػيد المػرادم نسػػبة ىػػذه المغػة إلػػى بنػػي صػباح ألبػػي عب , كقػػد عػػزاكالبصػرييف

  :الجـز بيا بقكؿ الشاعر المرادم عمى
ػػػػػػػػػػػػدىٍكنىا قىػػػػػػػػػػػػػاؿى ًكٍلػػػػػػػػػػػػدافي أىٍىًمنىػػػػػػػػػػػػػا                  إذ  ا مىاغى
 

ٍيدي نىٍحًطبً    (ُ)تعالىكا إلى أٍف يٍأًتنا الصَّ
 
 

 كقاؿ غيره:
ـٍ بيػػػػػػػػػػػػػػػا فىتىريدَّىىػػػػػػػػػػػػػػػا                     أيحػػػػػػػػػػػػػػاًذري أٍف تىٍعمىػػػػػػػػػػػػػػػ

 
مىيَّ كما ًىيا   (ِ)فىتىٍتركىيا ًثٍقبلن عى

 
 

ذا ثبت ذلؾذه الشكاىكيعقب المرادم بعد ذكره ى  .(ّ), فالظاىر جكازه عمى قمة"د بقكلو:" كا 

ىماليا عند التم م  ن -ٖٕ  م أل : القول ب عمال )ما( عمل ل س عند الحجاز  ن وا 
, لعدـ اختصاصو بأحدىما كقد خالؼ ىذا "كأما المشترؾ فحقو أال يعمؿ :(ْ)يقكؿ المرادم

, كأىمميا بنك تميـ مؿ ليس لشبييا بياا أىؿ الحجاز ع, أعممياألصؿ أحرؼ, منيا )ما( الحجازية
 .األصؿ " عمى

 التحم ل والتوض ح:
, فقاؿ إفَّ الحجازييف أعممكىا عمؿ ليس دم الخبلؼ في إعماؿ )ما( عمؿ ليسذكر المرا

ألنيا تشبييا في النفي في ككنيا لنفي الحاؿ غالبان كفي دخكليا عمى جممة اسمية كقكلنا: ما زيده 
, بينما ذىب التميميكف ...الخ (ٓ)يدً بً عى مٍ لٌ  ـً بلَّ ظى بً  بُّؾى ا رى مى كى  هللا كقكلو تعالى ان كمنو في كتاب قائم

كلذلؾ تيمؿ  ,باألسماء أك باألفعاؿ أك بالحركؼاألصؿ ألنيا غير مختصة  إلى إىماليا عمى
كؿ كما فييا طعاـ كقد ذىب المرادم بالق -كما بيف السماء كاألرض –عمميا فنقكؿ: ما زيدي  كيمغى

 .(ٔ)إلى أف ما الحجازية كأخكاتيا ترفع كتنصب 
 

                                                 
 سػػبة فػػي الجنػػىكبػػبل ن ْٕٔ/ُرح التسػػييؿ كشػػ ِِٗ/ْخزانػػة األدب ك  ّٖٗيػػت المػػرئ القػػيس فػػي ديكانػػو صالب (ُ)

 . َُٖ/ُكمغني المبيب  ِِٕالداني 
/        ُكشػػػػرح التسػػػػييؿ  َُٖ/ُكمغنػػػػي المبيػػػػب ِْٖ/ِكىمػػػػع اليكامػػػػع  ِِٖالبيػػػػت لجميػػػػؿ بثينػػػػة فػػػػي ديكانػػػػو ص (ِ)

 . ِِٕالداني  كببل نسبة في الجنى ْٕٔ
 . ْٕٔ/ُشرح التسييؿ (ّ)
 . ِِّكانظرِٕالداني الجنى (ْ)
 .  ْٔ/ُْسكرة فصمت  (ٓ)
 .ِٖالداني  انظر: الجنى (ٔ)
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 م أل : القول بأن) لعلَّ( تجر وترفع عمى لغ  بني عق ل -ٕٗ
 ,"كزاد بعض المتأخريف قسمان آخر, يجر كيرفع, قاؿ: كىك) لعؿ( خاصة :(ُ)يقكؿ المرادم

لخبر بعدىا كجو , فإف لعؿ عمى ىذه المغة جارة فقط كلرفع اعمى لغة بني عيقيؿ, كليس كما ذكر
 .غير ذلؾ"

 التحم ل والتوض ح:
كىك بعد ) لعؿ( عمى نقؿ المرادم عف بعض النحاة المتأخريف أنو يكجد قسـ يجر كيرفع 

ذه المغة بالجر كالرفع لبني كليس كما ذكر بمعنى أنو ينفي نسبة ى :, ثـ يعقب بقكلولغة بني عقيؿ
 لعؿ هللًا. :قكلنا, كيثبت أف لغة بني عقيؿ الجر فقط ب)لعؿ( كعقيؿ

   
 أو لغ  أزد شنو ة ي  ل بأن لغ  ) تعاقبون ف كم( لغ  طالقو :م أل  -ٕ٘

كقاؿ بعضيـ: ىي لغة أزد , يءي"كنسب بعض النحكييف ىذًه المغة إلى ط :(ِ)يقكؿ المرادم
, كمف أنكر ىذًه المغة تأكؿ ما كرد مف ذلؾ فبعضيـ يجعؿ ذلؾ خبران مقدمان كمبتدأ مؤخران  ,شنكءة

كاألسماء الظاىرة أبداؿ منيا كىذاف تأكيبلف صحيحاف  ,كبعضيـ يجعؿ ما اتصؿ بالفعؿ ضمائر
 لما سمع مف ذلؾ ".

 التحم ل والتوض ح:
لغػات العػرب بتػأكيبلت مختمفػة منيػا لغػة  في معاني حرؼ الكاك أنو يأتي عمى ذكر المرادم

هللا عميػػػو  حػػػديث كرد عػػػف النبػػػي صػػػمى ر( حيػػػث إنػػػو)يتعػػػاقبكف فػػػيكـ مبلئكػػػةه بالميػػػؿ كمبلئكػػػةه بالنيػػػا
كقػد ركاه البػٌزار مطػكالن , إفَّ الػكاك فيػو عبلمػة إضػمار ألنَّػو حػديث مختصػر :كقػد قػاؿ السػييمى, كسمـ

لػؾ فػإفَّ الػكاك ذ كعمػى, إفَّ  مبلئكةه يتعاقبكف فيكـ مبلئكةه بالميؿ كمبلئكةه بالنيار():مجرَّدان فقاؿ فيو
كلػػو  ,كىػػذا كجػػو إعرابػػي, يػػة كمبلئكػػةه تكػػكف بػػدؿ مػػف الضػػمير المرفػػكعالفاعم تكػػكف ضػػمير رفػػع عمػػى

ي محػػؿ خبػػر مقػػدـ كالػػكاك فػػي تأكيػػؿ آخػػر كىػػك أفَّ )مبلئكػػةه( مبتػػدأ مػػؤخر ك)يتعػػاقبكف فػػيكـ( جممػػة فػػ
ألفَّ ىػػػذًه المغػػػة كردت عػػػف قػػػكـ  ؛كىػػػذاف التػػػأكيبلف صػػػحيحاف كمػػػا قػػاؿ المػػػرادم)يتعػػاقبكف( لمجمػػػع, 

 .(ّ)مخصكصيف مف العرب 

 

                                                 
 .ِٖالداني الجنى (ُ)
 . ُُٕالداني  الجنى (ِ)
 .ُُٕ-َُٕالداني  انظر: الجنى (ّ)
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 عند بني تم م بجواز النصب وا بدال في الم تثنىالقول  :م أل  -ٕٙ
بدالو" :(ُ)يقكؿ المرادم كالنصب أرجح كىك المنقطع إذا كقع بعد نفي , كقسـ يجكز نصبة كا 

 ,(ِ)فٌ ظً الَّ  اعى بى تٌ  إً الَّ إً  ـو مٍ عً  فٍ مً  وً بً  يـي ا لى مى شرط أف يصح إغناؤه عف المستثنى منو نحك:ب, أك شبيو

بدالو كيقرءكف كلغة بني , أفَّ نصبة كاجب:لغة الحجازييف :فيذا فيو لغتاف إال تميـ جكاز نصبة كا 
منو  صب عندىـ أرجح, فإف لـ يصح إغناؤه عف المستثنىبالرفع, قاؿ بعضيـ كالن إتباعي الظف

 تعيف نصبو عند الجميع نحك: ما زاد إال ما نقص كما نفع إال ما ضر".

 التحم ل والتوض ح:
ؿ في الكجكه اإلعرابية  ذكر المرادم في معنى الحرؼ )إال( الرباعي أنَّو لبلستثناء كفصَّ

ال  ما الممستثني فقاؿ: عند التميمييف يجكز النصب كاإلبداؿ في قكلن ليـ بو مف عمـ إال إتباعى كا 
عندىـ كلكف النصب , البدؿ في محؿ )عمـ( كىك الرفع تباعي بالنصب عمى االستثناء كبالرفع عمىإ

ال زيده. :أرجح, فكؿ استثناء منقطع مسبكؽ بنفي يجكز فيو الكجياف نحك   ما قاـ أحده إال زيدان كا 
 

 ما ال  نصرف
 م أل : القول بأنَّ )أمس( ممنوع  من الصرف عند بني تم م -ٕٚ

نظيػػر سػحر فػػي امتناعػػو مػػف الصػرؼ )أمػػس( عنػػد بنػي تمػػيـ, فػػإف مػػنيـ " :(ّ)يقػكؿ المػػرادمُّ 
مػنيـ مػف يعربػو إعػراب ك  ,الكسػر فػي الجػر كالنصػب ىي الرفع غيػر منصػرؼ كيبنيػو عمػمف يعربو ف

 الكسر". ىما ال ينصرؼ مف األحكاؿ الثبلث, خبلفان لمف أنكر ذلؾ, كغير بني تميـ يبنكنو عم
 التحم ل والتوض ح:

ىذا  ذكر المرادم في شرحو أفَّ مف بني تميـ مف يعرب )أمس( في الرفع غير منصرؼ فيقكؿ:
 ىفنقكؿ ىذا أمسي األحداث أك انقض ,التنكيفأمسي بما فيو كال يجكز  ىأمسي األحداث أك انقض

النصب  ىشاىدتي أمًس األحداث عم الكسر في الجر كالنصب فنقكؿ: ىكيبنكنو عم ,بما فيو أمسي 
كبعضيـ  تميـ, كالكسر كما تقكؿ بن ىالجر ككبلىما مبني عم ىأمًس األحداث عم ىكنظرتي إل

شاىدت أمسى  –إعراب الممنكع مف الصرؼ في األحكاؿ الثبلث فتقكؿ: ىذا أمسي األكؿ  يعربو
 أمسى األكؿ . ىنظرت إل –األكؿ 

 إعراب الفعل
 برعنالفعل عند عكل وبم ىم أل : القول بفتح ال م الجارَّة الداخم  عم -ٕٛ

                                                 
 .ُٓٓالداني الجنى (ُ)
 .ُٕٓ/ْسكرة النساء  (ِ)
 .َّْ/ُشرح التسييؿ كانظر: ,ُُِٖ/ْتكضيح المقاصد كالمسالؾ  (ّ)
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الفعؿ لغة عكؿ  ىم"ذكر في التسييؿ أفَّ فتح البلـ الجارة الداخمة ع :(ُ)يقكؿ المرادمُّ 
 ". (ِ) يـٍ يعذبي هللاي لى  افى ا كى مى كى  كقاؿ أبك زيد: سمعت مف يقرأ: بر,عنكبم

 التحم ل والتوض ح:
كمثاؿ ذلؾ قكلنا:  برعننقؿ المرادم عف ابف مالؾ قكلو بأف فتح البلـ الجارة لغة عكؿ  بم

 بر.عنلغة عكؿ كبم ىلتخرج مف البيت أك أخرج عم

 عوامل الجزم
 ل : القول بأن حرك  الم الطمب الفتح  عند بني  م مم أ -ٜٕ
: فتحيػػا ة, قػػاؿ فػػي التسػػييؿ: كفتحيػػا لغػػة )الـ الطمػػب الكسػػر  ة"حركػػ :(ّ)يقػػكؿ المػػرادمُّ  قمػػتي

فظاىر  ,كما في التسييؿ كعنو تفتح لفتحة الياء بعدىا ,حكاه الفَّراء عف بني سميـ فحكي عنو مطمقان 
( أكىذا أنيا ال تفتح إذا انضـ ما بع  انكسر نحك: )لتأذف(". دىا نحك: )ًليكـر

 التحم ل والتوض ح:
نقػػؿ المػػرادم عػػف ابػػف مالػػؾ قكلػػو أفَّ فػػتح الـ الطمػػب لغػػة حكاىػػا الفػػراء عػػف بنػػي سػػميـ ثػػـ 

نَّما تكسر.ػػػػػػػػ  فصؿ المرادم في المسألة فقاؿ:  ال تفتح الـ الطمب إذا انضَـّ ما بعدىا نحك: ًلييكـر كا 
نَّما بالكسر. ػػػػػػػػ        ال تفتح الـ الطمب إذا انكسر ما بعدىا نحك: ًلتأذف كا 

 عوامل الجزم
 م أل : القول بك ر ىمزه أ َّان عمي لغ  بني  م م -ٖٓ
نػػة التػػي تقػػع فييػػا األمػػكر الفطػػاـ, كقػػد تسػػتعمؿ فػػي األزم ى(متػػػ )"كأيَّػػاف كػػ :(ْ)يقػػكؿ المػػرادمُّ 

كلػػـ يحفظػػػو  هـز بيػػا محفػػكظ خبلفػػان لمػػف أنكػػر اذان, كالجػػبيػػا شػػ ءقػػرلكسػػر ىمػػزه أيَّػػاف لغػػة سػػميـ, ك ك 
 ".سيبكيو لقمتو

 التحم ل والتوض ح:
لغػة  ىذكر المرادم أفَّ أيَّاف كمتى تستخدـ لظركؼ الزماف, كأكرد أف ىمزه )أياف( تكسر عمػ
هللا ى بني سػميـ فتصػبح )إيَّػاف( كقػد قيػرلي بيػا عمػي كجػو الشػذكذ كىػي قػراءه صػحيحة عػف النبػي صػم

ػػ ؾى كنى مي ئى ٍسػػيى : ىيػػو كسػػمـ نحػػك: قكلػػو تعػػالعم ػػ فً عى ػػرٍ مي  افى إيَّػػ ةً اعى السَّ ااىى سى
كقػػد كجػػد فػػي كػػبلـ العػػرب  (ٓ) 

 لكنو قميؿ, كلذلؾ يحفظ كال يقاس عميو كقد ذكر المرادم أفَّ سيبكيو لـ يحفظو لقمتو.
                                                 

 .ُِْٔ/ْتكضيح المقاصد كالمسالؾ  (ُ)
 .ّّ/ٖسكرة األنفاؿ  (ِ)
 .ُِٖٔ/ْتكضيح المقاصد كالمسالؾ  (ّ)
 . ُْٓ/ُ, كانظر: شرح التسييؿُِٕٔ/ْتكضيح المقاصد كالمسالؾ  (ْ)
 .ِْ/ٕٗكسكرة النازعات  ُٕٖ/ٕسكرة األعراؼ  (ٓ)
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 التي ا تشيد بيا المرادي بميجات العرب والصوت   الم ائل الصرف  
 و تون م أل   ت م أل (ٙٙ)

 المعرب والمبني
 م أل : القول بصرف ما  صحب األلف و الم م في لغ  أىل ال من -ٔ

: ما لـ يصحب األلؼ كالبلـ أك بدليما يعني [الناظـ]"كقاؿ في التسييؿ  :(ُ)يقكؿ المرادمُّ 
 :الميـ في لغة أىؿ اليمف لقكؿ الشاعراأللؼ ك 

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

 (ِ) اقى أكلى  اعتادى  دً مى رٍ أى ؿ أمٍ يٍ مى بً  يتي بً تى  

 
 

 التوض ح:التحم ل و 
فأصػػبح الفػػتح ينػػكب  ,ذكػػر المػػرادمُّ فػػي شػػرحو أفَّ مػػاال ينصػػرؼ كىػػك مشػػابية االسػػـ لمفعػػؿ

صػميت ألنيمػا أصػؿ مثػؿ )مػررتي بأحمػدى ك  ؛النصػبكلكنو سكت كلـ يتحػدث عػف الرفػع ك  عف الكسر
ر بالكسػرة نحػك )مػررتي باألحمػًد كصػميت صرؼ إذا كجد األلػؼ كالػبلـ كيجػنو ينإ( كيقكؿ جدى افي مس

ثػػـ تحػػدث عػػف )أؿ التعريػػؼ( الزائػػدة حيػػث أدخػػؿ األلػػؼ كالػػبلـ بتقػػدير التنكيػػر منيمػػا , فػػي المسػػجًد(
 :قكؿ الشاعرب كما استشيد ,كىي في الحقيقة زائدة

 ميباركػػػػػػػػػػان  اليزيػػػػػػػػػػدً  أيػػػػػػػػػػتي الكليػػػػػػػػػػدى بػػػػػػػػػػفى رى 
 

  ...     ...     ...    ... (ّ) 

ثـ ذكر  ,نكير فييا كىي في الحقيقة زائدةحيث أدخؿ الشاعر فييما األلؼ كالبلـ بتقدير الت 
المرادم رأم أىؿ اليمف كىك إبداؿ البلـ ميمان في التعريؼ نحك قكلو:)بميؿ أمأرمد( فإف أرمد ال 

كاألصؿ في  ,نصرؼالغة أىؿ اليمف  ىدخمو الميـ التي ىي عكض البلـ عمكلكف لما  ,ينصرؼ
 مًد( تجر بالكسرة كما ينجر فيما إذا دخمو البلـ نحك )مررت باألحسف(.ر البيت )بميؿ األ

                                                 
 .ُٓٓٓ/ٓ؛  ّّْ/ُتكضيح المقاصد كالمسالؾ  (ُ)
  ٖٔ/ُىمع اليكامع ك   ّّْ/ُتكضيح المقاصد  البيت لرجؿ مف طيل في (ِ)

 :كصدر البيت
 .تىأىلَّقا   ...  ...  ...  ... أىأف ًشٍمتى ًمٍف نىٍجدو بىريقان   
كجػػامع الػػدركس ِِٔ/ِكخزانػػة األدب   ٖٔ/ُىمػػع اليكامػػع ك  ّّْ/ُتكضػػيح المقاصػػد  البيػػت البػػف ميػػادة فػػي (ّ)
  كعجز البيت:  ُُٓ/ُ

ًديدىان بً  فىًة كىاًىميوي  أىٍعبىاءً ...  ...  ...  ...   شى  . الًخبلى
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 ا م ا شارة
 المدلغ  القصر و  ىأل : القول بجواز جمع كممو )أولى( عمم  -ٕ

 أم مذكران كاف أك مؤنثان: (ؿ الناظـ )كبألىى أشر لجمع مطمقا"بعد قك  :(ُ)يقكؿ المرادمَّ 
 غيره.العاقؿ ك  ىرجكا أك أكلي خرجف( كيشار بو  إل)أكلي خ فتقكؿ:

القصر: كىي لغة بني  :قاؿ الشارح: كأكثر ما يستعمؿ فيمف يعقؿ, كقد يجل لغيره, كفيو لغتاف
( كقد ف كليذا قاؿ:)كالمد أكلىآبيا جاء القر ك , المد كىي لغة أىؿ الحجاز, كىي الفصحىك , تميـ

أكالء بضـ اليمزتيف )كالى( بالتنكيف حكاه بإبداؿ اليمزة ىاء ك  كىي )ىبلء( حكي فييا لغات أخر,
 قطرب".

 التحم ل والتوض ح:
مؤنثان مثؿ أكلي خرجػكا  ـكاف مذكران أأ( سكاء دم في شرحو أف الجمع لكممو )أكلىذكر المرا
 )كأكثػر مػا ينقػؿ المػرادم أف ابػف النػاظـ قكلػو:خػرجف سػكاء لمعاقػؿ كغيػر العاقػؿ ك  كمؤنث مثػؿ أكلػي
كلغػة المػد ىػي المغػة الفصػحى كمػا بػيَّف ذلػػؾ  ...(عاقػؿ كقػد يجيػل لغيػره كفيػو لغتػػاف يسػتعمؿ فمػف لم

ـٍ يي كنى بُّ حً تي  ءً الى كٍ أي  ـٍ نتي اأى ىى  :ىفي القراف الكريـ نحك قكلو تعال المرادم في شرحو حيث كرد منو
كىػي  (ِ)

 لي خرجكا كأكلي خرجف.أك  لغة أىؿ الحجاز.أما لغة القصر: فيي  لغة بني تميـ كذلؾ نحك:

 ا م ا شارة
الم في أ ما  ا تعمال الكاف ب  عند الحجاز  ن و  م أل : القول با تعمال الكاف مع ال م -ٖ

 ا شارة عند التم م  ن
 ةأحػػػدىما أف ليػػػا مػػػرتبتيف قريبػػػ :"لمنحػػػكييف فػػػي أسػػػماء اإلشػػػارة مػػػذىباف :(ّ)يقػػػكؿ المػػػرادمُّ 

قاؿ المصنؼ:   .كىذا ىك المشيكر .., متكسطةقريبة كبعيدة ك مراتب  ليا ثبلثخر أف كاآل, ةبعيدك 
, يعني: القكؿ بػأف ليػا مػرتبتيف فقػط, كىك الظاىر مف كبلـ المتقدميف, المذىب األكؿ ىك الصحيحك 

 :د استدؿ لو في شرح التسييؿ بأكجوكق ,سيبكيو ىقمت: كنسبو الصفار إل
أف ف لغتيـ استعماؿ الكاؼ ببل الـ ك م ىا:أف الفراء ركل أف الحجازييف ليسا كىك أقك  أكليا:

تيؾ( حيث يقكؿ , كأف بني تميـ يقكلكف:)ذاؾ ك التميمييف ليس مف لغتيـ استعماؿ الكاؼ مع البلـ
 تمؾ(". )ذلؾ ك :الحجازيكف

 التحم ل والتوض ح:

                                                 
 . َْٖ؛ َْٕ/ ُتكضيح المقاصد كالمسالؾ  (ُ)
 .ُُٗ/ّسكرة آؿ عمراف  (ِ)
 .َُْ؛َْٗ/ُتكضيح المقاصد كالمسالؾ  (ّ)
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تحدث المرادم في شرحو عف أسػماء اإلشػارة كىػك الػذم يبلحػظ فيػو المشػار إليػو مػف ناحيػة 
 أم أف المشار إليو لو مرتبتاف:قربو أك بعده 

 يءة  المتقدمػة دكف أف يػزاد عمييػا شػالقريبة تسػتعمؿ لػو جميػع أسػماء اإلشػار ك  ,قريبة كبعيدة
 خرىا)نحك ىذا ىذه(آفي 

ؼ فنقػػػكؿ: ذاؾ رجػػػؿ مقبػػػؿ, تػػػزاد عمييػػػا الكػػػاكتسػػػتعمؿ لػػػو جميػػػع أسػػػماء اإلشػػػارة ك  :كالبعيػػدة
 ا.ذلؾ الرجؿ أقبؿ إلين :البلـ  فنقكؿكالكاؼ ك 

إال فػػي التثنيػػة , كىػػي مبلزمػػو ليػػا ,تػػزاد قبػػؿ الكػػاؼ, البعػػد ىكأمػػا الػػبلـ فيػػي حػػرؼ داؿ عمػػ
كذلػؾ , ىػذا لػؾ رجػؿ عاقػؿ :فبل تقػكؿ ,فيما سبقتو ىاء التنبيوك ان. كفي الجمع في لغة مف مدَّه. مطمق

 كالجميكر ثبلث مراتب:, لكثرة الزكائد
  الـ.: كىي الذم يشار إلييا بما ليس فيو كاؼ كالىقرب

 : كىي الذم يشار إلييا بما فيو الكاؼ كحدىا.ىككسط
ظـ مع المذىب اكفي ظني أف الن. (ُ)البلـالذم يشار إلييا بما فيو الكاؼ ك كبعدل: كىي 

 األكؿ الذم يقكؿ بأف لو مرتبتيف كما ذكر المرادم.

 الموصول
 بن كعبالتي ( عند بني الحارث قول بحذف نون التثن   في )الذي و م أل : ال -ٗ

 :ىي حذؼ النكف كقكؿ الفرزدؽتي( لغة ثالثة ك ال"في تثنية )الذم ك  :(ِ)يقكؿ المرادمَّ 

ػػػػػػػػػػػػػػػعى  فَّ إً  بو ٍيػػػػػػػػػػػػػػػمى نػػػػػػػػػػػػػػػي كي بى أى   ذا                                   المَّػػػػػػػػػػػػػػػ يَّ مَّ
 

 (ّ)بلالغٍ كا األى كَّ ك فى  كؾى مي بل المي تى قى  
 :ك قكؿ أخر 

ػػػػػػػػػػػػػىي   ـي   ًمػػػػػػػػػػػػػتى  تٍ دى لىػػػػػػػػػػػػػكى  كٍ ا لىػػػػػػػػػػػػػتىػػػػػػػػػػػػػا المٌ مى                                ي
 

ـي مً صى  ـي يي لى  خره فى  يؿى قً لى   ي
(ْ) 

ىػػك مخػػالؼ لمػػا )ىمػا المتػػا( لضػػركرة الشػعر ك :أف حػذؼ النػػكف مػػف قكلػػو :كذكػر فػػي التسػػييؿ 
 حذفيا.فإنو قاؿ يجكز إثبات نكنيا ك , في التسييؿ

                                                 
 .ُّٓ/ُك شرح ابف عقيؿ ُُِ؛َُِ/ُانظر: دليؿ السالؾ  (ُ)
 .ِِْ؛ُِْ/ ُتكضيح المقاصد كالمسالؾ  (ِ)
  ٔ/ٔكخزانػػة األدب  ُٖٔ/ُكالكتػػاب  ّٕٖك لؤلخطػػؿ فػػي ديكانػػو  َِْ/ُالبيػت لمفػػرزدؽ فػػي تكضػػيح المقاصػػد  (ّ)

 .ُّٔ/ُكىمع اليكامع 
ىمػػػػع اليكامػػػػع  كُْ/ٔكخزانػػػػة األدب  ُِْ/ُتكضػػػػيح المقاصػػػػد  البيػػػػت لؤلخطػػػػؿ كلػػػػيس فػػػػي ديكانػػػػو كىػػػػك فػػػػي (ْ)
ُ/ُّٔ. 
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 :و بقكلومثم, ك قد ذكر منو قبؿ ذلؾ أف مف أسباب حذؼ نكف التثنية تقصير الصمةك 
ػػػػػػػػػػػػػػػعى  فَّ إً  بو ٍيػػػػػػػػػػػػػػػمى نػػػػػػػػػػػػػػػي كي بى أى                                 ذا                                   المَّػػػػػػػػػػػػػػػ يَّ مَّ

 
 بلالغٍ كا األى كَّ ك فى  كؾى مي بل المي تى قى  

 أف حذؼ ىذه النكف لغة بني الحارث بف كعب كبعض ربيعو ". هكقد ذكر غير 

 التحم ل والتوض ح:
استشػػيد بالشػػعر السػػابؽ ( ك أف نػػكف التثنيػػة تحػػذؼ فػػي )الػػذم كالتػػيو ذكػػر المػػرادم فػػي شػػرح

اعر:)المتا( استشػيد أيضػان بقػكؿ الشػك  ,فأصميا المذاف حيث حذفت النكف كذلؾ تخفيفان  في قكلو )المذا(
, قػػتبل الممػػكؾ كىػػك لغػػة بنػػي الحػػارث إذ أصػػمو المػػذاف, لكػػف حػػذفت النػػكف تخفيفػػان أصػػميا )المتػػاف( ك ك 

إليو فػي  لاب رأيو في ىذه المسألة حيث يعز ذلؾ الضطر الناظـ ك  ىرادم يعترض عمكيبلحظ أفَّ الم
بينمػا يػذىب فػي التسػييؿ كتابو شرح التسييؿ القكؿ بػأف النػكف فػي )المػذاف( تحػذؼ لضػركرة الشػعر, 

 حذفيا.أفَّ )النكف( يجكز إثباتيا ك  ىإل

 الموصول
 لغ  ىذ ل ى أل : القول بحذف نون )الذ ن( عمم -ٓ

حذؼ نكنو لطكؿ االسـ ك  ," في الذيف أربع لغات المشيكرة كلغة ىذيؿ :(ُ)المرادمُّ يقكؿ 
 :أنشدكا قكؿ الشاعركىكذا ذكر المغاربة ك , بالصمة مطمقان 

ػػػػػػػػػدً  جو ٍمػػػػػػػػػفى بً  تٍ انىػػػػػػػػػالػػػػػػػػػذم حى  ك إفَّ                                        ـٍ ىي اؤي مى
 

 (ِ)دً الً خى  َـّ ًا أي ي القكـً  ؿُّ ـي كي كٍ القى  ـي ىي  
أنشػػد ( فػػي غيػػر تخصػػيص كثيػػران, كفيػػو لمضػػركرة قمػػيبلن ك و الػػذمكيغنػػي عنػػ) :فصػػؿ المصػػنؼ فقػػاؿك 

 و ذكػػر لحػػذؼ النػػكف أسػػبابان فإنػػ ,قيػػؿ )ىػػك( مخػػالؼ لمػػا ذكػػره أكؿ التسػػييؿ ,أنػػو ضػػركرة ىالبيػػت عمػػ
, كيغنػي عنػو الػذم :فإنو قكلػو, قمت: ىك غير مخالؼ لو, لمضركرةك فقاؿ: كتسقط )النكف( لئلضافة 

 نو جمع حذفت نكنو. أال , معناه أف )الذم( المفرد المفظ قد يعبر بو عف جمع
ذا لـ يقصد بالذم )تخصيص( جاز أف أال ترل قكلو في الشرح: ك  يعبر بو عف جمػع حمػبلن ا 

ف يكػكف أك , عبػر بػو عػف الجمػع فمحتمػؿ ألف يكػكف مفػردان  , أما, ك)إف( الذم حانػتك , عمي ) مف (
 سػمعت أعرابيػان  :حذؼ األلؼ كالػبلـ. فيقاؿ)الػذيف( قػاؿ أبػك عمػرك :مغة الرابعةالك , جمعان حذفت نكنو

 )يقرأ( )صراط لذيف( بتخفيؼ البلـ".

                                                 
 .ِْٔ؛ِْٓ/ُتكضيح المقاصد كالمسالؾ  (ُ)
كتاج العػركس  ُْٔ/ُىمع اليكامع ك   ِْٓ/ُكتكضيح المقاصد   ُٕٖ/ُالكتاب  البيت لؤلشيب بف رميمة في (ِ)
ٔ/ُٓٓ . 
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 التحم ل والتوض ح:
)الػػذيف( ىػػي  ةف مػف كممػػحػػذؼ النػػك )الػػذيف( أربػػع لغػات ك  ةحو أف لكممػػذكػر المػػرادم فػػي شػر 

اؿ قػػلنػػكف مػػف )الػػذيف( لمتخفيػػؼ ك حيػػث حػػذفت ااستشػػيد بالشػػعر السػػابؽ بقكلػػو )الػػذم( لغػػة ىػػذيؿ ك 
ف آكرد منػو فػي القػر  قػدك , لغػة ىػذيؿ ال يحتػاج لضػركرة ىف حذؼ النكف لمضػركرة كلكػف عمػإالبعض 

 فحذفت نكف الذم. ,أم كالذيف, (ُ) كاٍ اضي م خى ذً الَّ كى  ـٍ تي ضٍ خي كى  :ىالكريـ نحك قكلو تعال

 المضاف إلى  ا  المتكمم
 ي اال م المقصور عند ىذ لف القول بقمب األلف  ا ً  :م أل  -ٙ

ألؼ ك , ال خبلؼ فيوىذاف غبلمامى ك  :نحك ىشمؿ ذلؾ ألؼ المثن"ك  :(ِ)يقكؿ المرادمُّ 
, كىي لغة ىذيؿ قمبيا ياءن إقرار األلؼ كىي المشيكرة ك  :فيو لغتافىي عصام ك  :نحك ,المقصكر

 حكاىا عيس بف عمر مف قريش".ك 

 :التوض حالتحم ل و 
ىػذاف  :نحػك ىألػؼ المثنػ ىاالسػـ المقصػكر الػذم يشػتمؿ عمػ مػف تحدث المػرادم فػي شػرحو

َـّ ذلػػؾ إلػػ  :ذلػػؾ بقكلػػو ىاإلقػػرار بػػاأللؼ كعقػػب عمػػ :ىاألكلػػ :لغتػػيف ىغبلمػػام كىػػي عصػػامى كقػػد قسػػ
, ىػي لغػة ىػذيؿقمب األلػؼ يػاءن ك  :الثانية ,كىي المشيكرة كىذا دليؿ إعجابو كرضاه مف ىذا المذىب

 قد حكاىا عيس بف عمر عف قريش.ك 

 لنعتا
 . م أل : جواز تثن   الوصف الرافع ال ببي وجمعو جمع المذكر ال الم عمى لغ  ط ئٚ

و جمع المذكر السالـ عمى لغة : "يجكز تثنية الكصؼ الرافع السببي كجمع(ّ)يقكؿ المرادم 
 ., فنقكؿ: مررت برجميف حسنيف غبلماىما, كبرجاؿو حسنيف غممانيـ"طيل

 التحم ل والتوض ح:
م في شرحو أنو يجكز عمى لغػة طيػل تثنيػة الكصػؼ الرافػع كجمعػو جمػع المػذكر نقؿ المراد

غممػػانيـ عمػػى السػػالـ نحػػك: مػػررت بػػرجميف حسػػنيف غبلماىمػػا, عمػػى التثنيػػة كمػػررت برجػػاؿو حسػػنيف 
نما اكتفى بعرض لغة طيل.الجمع المذكر السالـ  , كلـ يعقب المرادم برأيو في ىذه المسألة كا 

 
                                                 

 .ٗٔ/ٗسكرة التكبة  (ُ)
 .ّٖٔ/ِتكضيح المقاصد كالمسالؾ (ِ)
 .ُٓٗ/ِتكضيح المقاصد كالمسالؾ (ّ)
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 لن قطف اع
 تم مر ىمزة )إمَّا( عند أىل الحجاز وفتحيا عند ق س وأ د و القول بك  :م أل  -ٖ

مف جاكرىـ ك , ىي لغة الحجاز, ك كسر ىمزتيا :( المذككرة لغتاف")إمَّا :(ُ)يقكؿ المرادمُّ 
ياء مع كسر  ىلميـ األكلحكي إبداؿ ا, ك تميـكفتح ىمزتيا كىي لغة قيس كأسد ك , كىي الفصحى

 .فتحيا "اليمزة ك 
 :التوض حو التحم ل 

, كقد عقب بقكلو كىػي لغة أىؿ الحجاز كمف جاكرىـ :ىاألكل لغتاف: ذكر المرادم في )إمَّا(
 ىذا المذىب. ىىذا دليؿ ميمو إلالفصحى ك 

ػػا(, أسػػدلغػػة قػػيس كتمػػيـ ك  :الثانيػػة يػػاء مػػع  ىكقػػد كرد إبػػداؿ المػػيـ األكلػػ, كىػػي فػػتح ىمػػزة )أمَّ
 ىذه المغة . ىكلـ أقؼ عم )أيما(ككسر اليمزة كفتحيا, فتصبح )إيما( أ

 أ ما  األفعال واألصوات
باليا  )ى ياه( عند الحجاز  ن  الوقف عم يال بفتح التا  في كممو )ى ياَت( و القو :م أل  -ٜ

 الوقف عم يا بالتا وك رىا عند تم م وأ د و 
 ىعنخبلفان ألبي إسحاؽ إذ جعميا بمبىعيد  ى"كأما ىييات فاسـ فعؿ بمعن :(ِ)يقكؿ المرادمُّ 

كفى دي كعى ا تي مى لً  اتى يى يٍ ىى  اتى يى يٍ ىى  :ىا في مكضع رفع نحك قكلو تعالزعـ أنيالبعد ك 
برد إذ خبلفان لممك  (ّ) 

يفتح الحجازيكف )تا( ىييات , كتأكيمو عنده في البعد ك بني إلبياموزعـ أنيا ظرؼ غير متمكف ك 
 يضميا ". بعضيـرىا تميـ كأسد كيقفكف بالتاء ك يكسك , فيقفكف بالياء )ىيياه(

 :التحم ل والتوض ح
 ىو بيػا حيػث قػاؿ إنيػػا اسػـ فعػؿ بمعنػػصػدر رأيػػمػرادم أف فػي مسػػألة ىييػات أقػكاؿ ك ذكػر ال

كلكف بأفَّ منيا قكؿ الحجازييف الذيف يقاختبلفيـ كأقكاؿ قبائؿ العرب ك  ى, ثـ ذكر أقكاؿ النحاة عمبعد
اء القكؿ بكسر الت ىكأسد إل ا ذىبت تميـبينم, بالياء أم )ىيياه( )تاء( ىييات مفتكحة كيقفكف عمييا

(في ىييات أم )ىييات ىيياًت( كالكقؼ عمييا بالتاء ك  كقد ذكر  بعضيـ ضميا أم )ىيياتي ىيياتي
 ثبلثيف لغة.حكي فييا ستان ك  الصغانيالمرادم أف 

                                                 
 .َُُٕ/ّتكضيح المقاصد كالمسالؾ  (ُ)
 .ّّٗ/ُ,كانظر:شرح التسييؿُُّٔ/ْتكضيح المقاصد كالمسالؾ  (ِ)
 . ّٔ/ِّمؤمنكفسكرة ال (ّ)
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 نونا التوك د
ؤكد ن بالنون القول بحذف األخ ر من فعل األمر المعتل أو المضارع المعتم ن الم :م أل  -ٓٔ

( عند إذا  بقيما ك ر  فزاره  نحو )ارِمنَّ
 :حػػذؼ األخػػر إذا كػػاف يػػاء تمػػي كسػػرة نحػػكة لغػػة فػػزار " :فػػي التنبيػػو الثالػػث (ُ)يقػػكؿ المػػرادلُّ 

  :ارًمفَّ يا زيد, كمنو
                  ...    ...    ...    ... 

 
 (ِ)عاكالجزى  َـّ اليى  ٍعدمبى  فَّ كال تقاسً  

 
 

 :التوض حو التحم ل 
المؤكػػػديف فػػي األمػػر أك المضػػارع المعتمػػيف ك  فػػي تنبييػػو الثالػػث أفَّ لغػػػة فػػزاره مذكػػر المػػراد
يقاسػػي ( ألنيػػا  –فإنيػػا تحػػذؼ اليػػاء التػػي ىػػي أخػػر الفعػػؿ ) ارمػػي , يقاًسػػيفَّ  –بػػالنكف نحػػك: ارمػػيفَّ 

. – ارًمفَّ  :كجكد الياء المحذكفة فتصبح الكممة ىكالكسرة دليؿ عم, مسبكقة بكسرة  يقاًسفَّ

 نونا التوك د
( عند ط القول بجواز حذف ال ا  المفتوح ما قبميا ن :م أل  -ٔٔ  ي حو )اخَش نَّ و ا َع نَّ

يفَّ فتقكؿ اخًشػفَّ يػا  :أجاز الككفيكف حذؼ الياء المفتكح ما قبميا نحك" :(ّ)يقكؿ المرادمُّ  اخشى
 ". يءحكي الفراء أنيا لغة طيىند ك 

 :ض حو التحم ل والت
حيػػث أجػػازت حػػذؼ اليػػاء  يءطيػػ ىحو أفَّ الفػػراء نسػػب ىػػذه المغػػة إلػػر المػػرادم فػػي شػػر ذكػػ

ػػيفَّ ك  يػػا ىنػػد كاسػػًعفَّ يػػا فاطمػػة كتكػػكف لمخاطبػػ :اسػػعىيفَّ فتصػػبحالمحػػذكؼ مػػا قبميػػا مثػػؿ اخشى  ةاخًشػػٌف ى
  .فعٌكض عنيا بتشديد النك لياء ك فحذفت ا ,اخًشيفى يا ىند ك اسًعيفى يا فاطمة األصؿ فيياك  ,المؤنث

 

                                                 
 .ُُِٖ؛ُُُٖ/ْتكضيح المقاصد كالمسالؾ  (ُ)
 كصدر البيت:  ِِ/ُكاألمالي  ُٓٓ/ِكىمع اليكامع  ُُِٖ/ْفي تكضيح المقاصد  البيت ببل نسبة (ِ)
 ....  ....  ....  ....        ال تيٍتًبعٍف لىٍكعىةَّ إٍثًرم كال ىىمىعا 
 .ُُّٖ/ْتكضيح المقاصد كالمسالؾ  (ّ)
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 ك ف   تثن   المقصور والممدود وجمعيما تصح حاً 
 لغ  فزاره ى ا  عم ىبقمب اليمزة في اال م الممدود إلالقول  :م أل  -ٕٔ

   حمرايػػاف ...,  :قمبيػػا يػػاء نحػػك :أمػػا الػػذم شػػذ فػػي الممػػدكد فأشػػياء منيػػا"ك  :(ُ)يقػػكؿ المػػرادمُّ 
 غيره أفَّ قمبيا ياء لغة فزاره ". حكيالككفييف أجازكا فييا اإلقرار, ك حكي النحاس أف ك 

 :التوض حالتحم ل و 
ذكػػػر منيػػػا ىنػػػا مػػػا يناسػػػب ك , ذكػػػر المػػػرادم فػػػي شػػػرحو أفَّ الممػػػدكد يشػػػذ منػػػو خمسػػػو أشػػػياء

حمرايػاف  –حمػراء  ةيػاء نحػك قكلنػا: فػي كممػ ىقاؿ: تقمب ىمزه االسـ الممػدكد إلػحيث , مسألتنا ىذه
ألنػو نػادر شػاذ  ؛ال يقػاس عميػوىذا كمو يحفػظ ك ك  :قكلوذلؾ ب ىكيعقب المرادم عم ,كساياف –ككساء 
الشػاذ القميػؿ كقعَّػد القكاعػد عميػو كأصػؿ ليػذه المسػائؿ بذلؾ الكسائي الػذم أخػذ بالنػادر ك مخالفان , قميؿ

 النادرة عف العرب.

 ك ف   تثن   المقصور والممدود وجمعيما تصح حاً 
 لغ  ىذ ل . ىلمفتوح  عمالمعتم  بعد الفا  ا  القول بفتح الع ن :م أل  -ٖٔ

قػكـ مػف العػرب فػتح العػيف المعتمػة بعػد الفػاء المفتكحػة  ى"كمػف المنتمػي إلػ :(ِ)يقكؿ المػرادم
ة, فإنيا لغة ىذيؿ قاؿ شاعرىـ :نحك   :جكزىة كبيضى
بي أى تى مي  ائحه رى  اتو ضى يى ك بى خي أى   (ّ) ...    ...      ...    ...  كًٌ

 العتبلؿ المو "كمنو إسكاف العيف في نحك:ظٍبية  (ْ) ﴾ راتو لكـعىكى  ثبلثي  ﴿ ءكبمغتيـ قرل

 :التحم ل والتوض ح
ػة:ذكػر المػرادم أف مػف العػرب مػف فػتح العػيف المعتمػة بعػد الفػاء المفتكحػة نحػك ػٍكزىة كبىٍيضى  ,جى

كاألصػؿ عنػد  ,األعمػشكما في قراءة ﴾ ـٍ كي راتو لَّ عىكى  ثي بلى ثى  ﴿ :كقد كرد منو في كتاب هللا الكريـ نحك
 ﴾ـٍ كي راتو لَّ عىكٍ  ثي بلى ثى ﴿عف عاصـ حفص 

 

                                                 
 .ُّٗٔ/ْضيح المقاصد كالمسالؾ تك  (ُ)
 . ُّٕٔ/ْتكضيح المقاصد كالمسالؾ  (ِ)
كخزانػػة  ِٕٓ/ُٖكتػػاج العػػركس  ُّٕٔ/ْكتكضػػيح المقاصػػد  ّٖ/ُالبيػػت لرجػػؿ مػػف ىػػذيؿ فػػي ىمػػع اليكامػػع  (ّ)

  :كعجز البيت َُّ/ٖاألدب 
فيؽه   بيكحي ...  ...  ...  ...   رى  .ًبمىٍسًح المٍنًكبىٍيًف سى
 . ٖٓ/ِْرسكرة النك  (ْ)



 77 

 جمع التك  ر
 كمبن فعل المضاف تخف فًا عند تم م و فتح ع  ىعم باطرادالقول :م أل -ٗٔ
 ,بعض كمب فتح عيف فعؿ المضاؼ تخفيفان فقيػؿ فػي االسػـ فقػطك "اطرد عند تميـ  :(ُ)يقكؿ المرادمُّ 
ديد إال الضـ ". :فبل يصح في  ثياب جي

 :التوض حالتحم ل و 
 , ذكػػر المػػرادم فػػي شػػرحو أف بنػػي تمػػيـ كبعػػض كػػبلب فتحػػكا عػػيف الفعػػؿ المضػػاؼ تخفيفػػان 

ػديد ألف فتحيػا يغيػر المعنػث :لنػاسـ فقط حيث إنو يصح الفتح في قك فقيؿ في اال ػدىد  افقكلنػ ىيػابه جي جي
 ف الكريـ.آالقر  غرابيب سكد أم الجباؿ كما كرد فيبيض ك 

 
 الن ب

 لغ  أىل الحجاز ىفي َفع ل عند الن ب عم حذف ال ا القول ب :م أل  -٘ٔ
ًقيمى ىذا عيقىيمى ك  –يما عدـ الحذؼ كقكليـ في عىقيؿ كعيقىيؿ فالمطرد في" :(ِ)يقكؿ المرادمُّ  عى

فالكجيػاف عنػده جػكاز الحػذؼ فييمػا  ىكىك مفيكـ قكلػو )فعػؿ الـ ( كذىػب المبػرد إلػ, مذىب سيبكيو
–كفقمػى  -فػي بنػي صػبر–كىذلي كجدم  يقريش :ـما سمع مف ذلؾ كىك قكلي ىمطرداف قياسان عم

فػػػي ممػػيح خزاعػػة كقػػكمي فػػي قػػػكيـ  -كممحػػي–يشػػذكا فيػػو أمػػا فقػػػيـ داـر فمػػـ ك –فػػي بنػػي فقػػيـ كنانػػة 
ىػػذا خػػارج عػػف ككافػػؽ السػػيرافى المبػػرد كقػػاؿ: الحػػذؼ فػػي  ,قػػالكا فػػي ثقيػػؼ ثقفػػيكسػػممى فػػي سػػميـ ك 

إذ , ةفيعيػؿ ليسػت بجيػدالمبػرد بػيف فىعيػؿ ك  ةكيكتسػ :قيػؿ ,ىك كثير جدان في لغة أىؿ الحجػازالشذكذ ك 
 لك فرؽ بينيما لكاف أسعد بالنظر".عيؿ إال في ثقيؼ ك كلـ يسمع في في , عيؿ كثيران سمع الحذؼ في فى 

 التوض ح:التحم ل و 
كأف حػػذؼ اليػػاء عنػػده فػػي  فيعيػػؿ فػػي النسػػبذكػػر المػػرادم أف النػػاظـ لػػـ يفػػرؽ بػػيف فىعيػػؿ ك 

ثقيؼ ثقفي بحذؼ بحذؼ الياء كىذيؿ ىذلي بالحذؼ أيضان, ك  يقرش– ة فتقكؿ: قريشالصيغتيف جائز 
 الياء أيضان.  

                                                 
 .ُّٖٔ/ْتكضيح المقاصد كالمسالؾ  (ُ)
 .ُْٓٓ/ْتكضيح المقاصد كالمسالؾ  (ِ)
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 الوقف
 خر مطمقًا عند رب ع  ن و كون ا نون بحذف التنو م م ال. م أل : الوقف عمى االٙٔ

فػػي الكقػػؼ عمػػى المنػػكف ثػػبلث لغػػات:األكلى: كىػػي الفصػػحى أف يكقػػؼ : "(ُ)يقػػكؿ المػػرادم
د ضػمة أك كسػرة كقكلػؾ: رأيػت زيػدىا, إف كػاف بعػد فتحػة, كبحذفػو إف كػاف بعػ عميو بإبداؿ تنكينو ألفػان 
خر مطمقان كذكر ذلؾ أبػك يكقؼ عميو بحذؼ التنكيف كسككف اآلكالثانية: أف , كىذا زيٍد, كمررت بزيدٍ 

الثالثػػة: أف يكقػػؼ عميػػو بإبػػداؿ , ككفيػػكف, كنسػػبيا المصػػنؼ إلػػى ربيعػػةالحسػػف كقطػػرب كأبػػك عبيػػد كال
, كيػاء بعػد الكسػرة, كنسػبيا المصػنؼ إلػى األزد, كزعػـ أبػك ان بعد الفتحة, ككاكان بعد الضػمةفالتنكيف أل

  .عثماف أنيا لغة قـك مف أىؿ اليمف ليسكا فصحاء كاقتصر ىنا عمى الفصحاء"
 :التوض حتحم ل و ال

ذكػػر المػػرادم فػػي شػػرحو ثػػبلث لغػػات فػػي الكقػػؼ عمػػى المنػػكف كلكنػػو اختػػار األكلػػى كقػػدميا 
, ؿ تنكينػو ألفػان إف كانػت بعػد فتحػةىا كقاؿ: كىي الفصحى, كالتي يكقػؼ عمػى المنػكف بإبػداعمى غير 

 , كقكلؾ ىذا زيٍد, كمررت بزيٍد.التنكيف إف كاف بعد ضمة أك كسرة مثؿ رأيت زيدىا, كبحذؼ
خر مطمقان في الحاالت الثبلث مى المنكف بحذؼ التنكيف كسككف اآلأما عند ربيعة فيكقؼ ع

 زيٍد, كىذا زيٍد, كمررت بزيٍد. فنقكؿ: رأيت

 الوقف
 ي لغائب  منقواًل فتح  إلى ما قبمو اخت ارًا عند ط . القول بحذف ألف ضم ر اٚٔ
كالن فتحػػة إلػػى مػػا قبمػػو, كذكػػر فػػي التسػػييؿ أنػػو قػػد يحػػذؼ ألػػؼ ضػػمير الغائبػػة منقػػ: "(ِ)يقػػكؿ المػػرادم

, كاستشػػكؿ قكلػػو اختيػػاران فإنػػو يريػػد بيػػا ذات أكػػرمكـ هللا بىػػٍو, : كالكرامػػةءييػػاختيػػاران, كقػػكؿ بعػػض ط
 يقتضي جكاز القياس عميو كىك قميؿ".

 :التوض حتحم ل و ال
بيف المرادم في شرحو في ىذه المسػألة أنػو يجػكز عمػى كجػو االختيػار حػذؼ ألػؼ الضػمير 

 إلػػى مػػػا قبمػػػو كالمثػػاؿ: كالكرامػػػة ذات أكػػرمكـ هللا بىػػػٍو, كاألصػػؿ بيػػػا, كيعقػػػب تػػػوالغائبػػة مػػػع نقػػؿ فتح
ألف االختيػػار  ؛بأنػػو يقػػاس عميػػو رغػػـ أنػػو كصػػفو أنػػو قميػػؿ يػػيءالمػػرادم عمػػى ذلػػؾ كنسػػبتيا إلػػى ط

 يقتضي القياس عميو.

                                                 
 .ُْٗٔ/ٓتكضيح المقاصد كالمسالؾ  (ُ)
 .ُُْٕ/ٓتكضيح المقاصد كالمسالؾ (ِ)
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 الوقف
زارة وقمبيا واوًا عند . الم أل : القول بقمب ألف المقصور  ا  عند الوقف عم يا عمى لغ  فٛٔ

 ي  ط
كعصػػى كىػػي  يػػا يػػاء, فيقكلػػكف: أفعػػى: "كبعػػض العػػرب يقمبػػكف األلػػؼ المكقػػكؼ عمي(ُ)يقػػكؿ المػػرادم

, ءكلػػػكف: ىػػػذا أفعػػػك, كعصػػػك كىػػػي لغػػػة طػػػي, كبعضػػػيـ يقمبيػػػا كاكان فيقلغػػػة فػػػزارة كنػػػاس مػػػف قػػػيس
 , ليس مف لغة ىؤالء التخفيؼ".ا ىمزة فيقكلكف: ىذا أفعاء كعصاءكبعضيـ يقمبي

 :التوض حتحم ل و ال
عمييػػػا كنسػػػب كػػػؿ قػػػكؿ  الن فػػػي األلػػػؼ المقصػػػكرة عنػػػد الكقػػػؼاذكػػػر المػػػرادم فػػػي شػػػرحو أقػػػك 

كىي صػكر لمكقػؼ عمػى األلػؼ المقصػكرة كمػا فػي  ءييرأينا عند لغة فزارة كعند لغة طلصاحبو كما 
قكلنػػا: عصػػى كأفعػػى, لكػػف المػػرادم يعتػػرض عمػػى مػػف قمػػب األلػػؼ ىػػاء كقػػاؿ إنػػو شػػاذ كقكلنػػا فػػي 

 عصى كأفعى عصو كأفعو.
 الوقف

 حامل حركتيا عند الحجاز  ن ىعم الوقف. م أل :القول بحذف اليمزة إذا نقمت حركتيا و ٜٔ
حامػؿ حركتيػا كمػا  ىليمػزة حػذفيا الحجػازيكف كاقفػيف عمػإذا نقمػت حركػة ا" :(ِ)يقكؿ المرادم
رـك كاإلشػماـ كغيػر ذلػؾ بشػركطو, كأمػا , فيقكلكف: )ىذا الخب( باإلسػكاف كالػبيا يكقؼ عميو مستبدان 
 نحك:ىذا البطؤ كرأيت البطػأ كمػررت بػالبطل, يحذفيا بؿ منيـ مف يثبتيا ساكنة غير الحجازييف فبل

كأمػا  ىذا البطك كرأيت البطا كمػررت بػالبطي..., فيقكؿ: ,ف يبدليا بمجانس الحركة المنقكلةكمنيـ م
, ىػػذا الكمػػك مػػررت بػػالكمي يا كػػذلؾ بعػػد حركػػة, فيقكلػػكف:, كقػػد يبػػدلكنفػػي النصػػب فيمػػـز فػػتح ماقبميػػا

 .اؿ كميا")الكبل( في األحك  :كأىؿ الحجاز يقكلكف
 :التوض حلتحم ل و ا

العربيػة فػي لغاتيػا  , كسرد آراء القبائػؿو في ذكر آراء النحاة في المسألةذىب المرادم كعادت
ة مػػف نقػػؿ حركػػة أكرده فػػي ىػػذه المسػػأل كجػػكد تمػػؾ المغػػة فػػي أقػػكاؿ العػػرب كمنيػػا مػػا ىلبلسػػتدالؿ عمػػ

يحػػذفيا كقػػاؿ مػػف العػػرب مػػف  ,بػػطء ككفػػؤ كالخػػبء :الحػػرؼ الحامػػؿ بيػػا مثػػؿ ىاليمػػزة كالكقػػكؼ عمػػ
 الخب فنقكؿ: ىذا بطك كىذا كفك كىذا خب -كفك -, فتصبح بطىحامميا ىكينقؿ حركتيا كيقؼ عم

 كرأيت بطا ككفا كخبا كمررت ببطي ككفي كخبي .

                                                 
 .ُْٕٔ/ٓتكضيح المقاصد كالمسالؾ  (ُ)
 .َُْٖ/ٓتكضيح المقاصد كالمسالؾ  (ِ)
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 الوقف
 متحرك لغ  لخم   ىالقول بالوقف بالنقل إل م أل : -َِ

 متحرؾ لغة لخمية كأنشد:   ىقؼ بالنقؿ إلكافية كغيرىا أف الك نقؿ في ال" :(ُ)يقكؿ المرادم
ديهٍ شى رى  ـٍ مى عٍ يي كى  وً يٍ اعً سى مى  دٍ مى حٍ تي               هٍ دي صى ا قى مى يٍ فً  رً يٍ خى مٍ لً  ٍر مً تى أٍ يى  فٍ مى 

(ِ) 
 ." داؿ كىي متحركةال ىفنقؿ حركة الياء إل

 :التوض حتحم ل و ال
ذلػػؾ بقػػكؿ  ىاسػػتدؿ عمػػمتحػػرؾ لغػػة لخميػػة ك  ىرادم فػػي شػػرحو أف الكقػػؼ بالنقػػؿ إلػػذكػػر المػػ

ػدىهي فنقمػت  :الشاعر في البيت السابؽ كالشاىد فيو قكلػو ػدىهي كرىشى ػديه كاألصػؿ فييػا قىصى ػديه كرىشى حركػة قىصى
ه  بػكاك الجمػع , ثـ عقب المرادم بقكلو: كيحتمؿ أف يككف أصمو قصدك الياء إلى الداؿ كىي متحركة

 كتفاءن بالضمة.احمبلن عمى معنى مف, ثـ حذؼ الكاك 
 
 الوقف

  ي م أل : القول ب عطا  الوصل حكم الوقف عند ط -ٕٔ
 ـٍ لى  :: "مثاؿ إعطاء الكصؿ حكـ الكقؼ نثران قراءة غير حمزة كالكسائي(ّ)يقكؿ المرادم

ألنو  ؛ىذه حبمك يا فتى ييءمنيـ قكؿ بعض ط (ٓ) ـٍ كي لي أى سٍ  أى ؿ الَّ قي  هٍ دً تى أقٍ  ـي اىي دى يي بً فى   (ْ) رٍ ظأني كى  وٍ نَّ سى تى يى 
 .", فأجرل الكصؿ مجراهعند الكقؼ يبدؿ ىذه األلؼ كاكان 

 :التوض حتحم ل و ال
عمػى كجػكده أيضػان بػذكر كاسػتدؿ  ,الشػعرذكر المرادم في شػرحو أف ذلػؾ مكجػكد بكثػرة فػي 

ىػذه  :ألؼ )حبمي( يبدلكنيا كاكان فيقكلكف عمىألنو عند الكقؼ  ,فتي يا: ىذه حبمك ييءقكؿ بعض ط
 كصؿ مجرل الكقؼ.ثـ أجريت في الحبمك, 

                                                 
 .ُُْٖ/ٓتكضيح المقاصد كالمسالؾ  (ُ)
 . ّٓٗ/ّكىمع اليكامع  ُُْٖ/ٓالبيت ببل نسبة في تكضيح المقاصد  (ِ)
 .َُْٗ/ٓتكضيح المقاصد كالمسالؾ  (ّ)
 . ِٗٓ/ِسكرة البقرة  (ْ)
 . َٗ/ٔسكرة األنعاـ  (ٓ)
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 ا مال 
 . م أل : القول ب مال  األلف لمك رة عند أىل الحجاز وقمبيا  ا  في لغ  ىذ لٕٕ

: "ذكػر سػيبكيو أفَّ أىػؿ الحجػاز يميمػكف بػاأللؼ لمكسػرة, كذكػر فػي اليػػاء أفَّ (ُ)يقػكؿ المػرادم
الكسػرة أقػكل ... كاحتػرز  أىؿ الحجاز ككثيران مف العرب ال يميمكف لمياء, فدؿَّ ىذا مف جية النقؿ أف

يػاء المػتكمـ فػي لغػة ىػذيؿ, فػإنيـ يقكلػكف فػي  ىمف قمب األلؼ ياء في اإلضافة إلػ شذكذ( بقكلو )أك
نحػك: عصػٍي كقفػٍي فػبل  يػيءب األلؼ يػاء فػي الكقػؼ عنػد بعػض طعصا كقفان عيصيَّ كقيفيَّ كمف قم

   .تسكغ اإلمالة ألجؿ ذلؾ" 
 :التوض حلتحم ل و ا

ؿ لمغػة , ثـ نسب كؿ قك مالة كأصحابيا كأسبابيا كغير ذلؾي شرحو أقساـ اإلذكر المرادم ف
 ى:الكسػػػػرة كمػػػػا فػػػػي قكلػػػػو تعػػػػال ىقبيمػػػػة كنقػػػػؿ عػػػػف سػػػػيبكيو ذلػػػػؾ, فأىػػػػؿ الحجػػػػاز يميمػػػػكف األلػػػػؼ إلػػػػ

 ىجى ا سى ذى إً  ؿً ميٍ الَّ ى كى حى الضُّ كى
ػقى كى  :يلياء نحك قكلو تعػاليميمكف ا كأنيـ ال (ِ) كاٍ دي بيػعٍ  تى الَّ أى  ؾى بُّػرى  ىضى

(ّ) 

  مف الياء . لكعقب بقكلو ألف الكسرة أقك 

 ا مال 
 ذوات ال ا  عند بني تم مالقول ب مال  ذوات الواو و  :م أل -ٖٕ

, طػػػاب كفقػػان لبنػػػي تمػػػيـخػػاؼ ك  :نقػػؿ عػػػف بعػػض الحجػػػازييف إمالػػة نحػػػك" :(ْ)يقػػكؿ المػػػرادمُّ 
 طاب فيميمكف". :الياء نحكبيف ذكات , ك عامتيـ يفرقكف بيف ذكات الكاك نحك: خاؼ فبل يميمكفك 

 التوض ح:التحم ل و 
أصػميا الخػكؼ الػكاك غيػر مجمػع عمييػا نحػك خػاؼ ك  ذكر المرادم في شرحو أف إمالة ذكات

أصػػميا مػػف الطيػػب فػػإف عامػػة النحػػاة بخػػبلؼ ذكات اليػػاء نحػػك طػػاب ك , فػػبل تمػػاؿ عنػػد عامػػة النحػػاة
 يميمكف ذلؾ.

                                                 
 .ُُْٗ/ٓتكضيح المقاصد كالمسالؾ  (ُ)
 ِ؛ُ/ّٗسكرة الضحى  (ِ)
 . ِّ/ُٕسكرة اإلسراء  (ّ)
 .ُْْٗ/ٓتكضيح المقاصد كالمسالؾ  (ْ)
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 ا مال 
 ال منأىل نجد و لقول ب مال  )حتى( عند ا :م أل -ٕٗ

ـ اإلمالػة فييػا عػف ابف مقسػ ىكحك, منع سيبكيو كمف كافقو إمالة )حتى("ك  :(ُ)يقكؿ المرادمُّ 
 الكسائي"., كحكيت إمالتيا عف حمزة ك أكثر أىؿ اليمفبعض أىؿ نجد ك 

 التوض ح:التحم ل و 
غيػر  صػح إمالػةفمػذلؾ ال ي, األسػماء المتمكنػةلة مف خكاص األفعاؿ ك ذكر المرادم أف اإلما

األسػػماء غيػػر المتمكنػػة مثػػؿ: ذا كمتػػى  إال مػػا سػػمع عػػف العػػرب إمالتيػػا فػػي, مػػاالمػػتمكف نحػػك: إذا ك 
يػذىب كأماليػا حمػزة كالكسػائي ك , أمػا )حتػى( فقػد منػع إمالتيػا سػيبكيو, يػاك  ىمػف الحػركؼ, كبمػ ىكأن

 ألنو حكي عنيما اإلمالة في )حتى(. ؛الكسائيباألخذ برأم حمزة ك المرادم 

 الق اس ىُقص ا عم ىعم ىالقول بتأن ث األقص : م أل -ٕ٘
, كتػارة تكػكف كاكان فتارة تككف الميا يػاء -بضـ الفاء– ى"إذا اعتمت الـ فعم :(ِ)يقكؿ المرادم

فمـ يفرقكا فػي  ىالقيٍصيا تأنيث األقص :الفيٍتيا, كفي الصفة نحك :فإف كانت ياء سممت في االسـ نحك
مف ذكات الكاك كمػا سػبؽ,  -بالفتح -ىكالصفة, ما لـ يفرقكا في فعمسـ فيٍعمي مف ذكات الياء بيف اال

ف كانػػت ػػٍزك  كا  فة نحػػك: الػػدنيا كقمبػػت يػػاء فػػي الصػػ -اسػػـ مكضػػع – لكاكان سػػممت فػػي االسػػـ نحػػك: حي
ؾ كالقيٍصػػكل فػػي لغػػة غيػػر تمػػيـ, كأمػػا تمػػيـ فيقكلػػكف قكلػػو )بػػالعكس( كشػػذ مػػف ذلػػ ىكالعميػػا فيػػذا معنػػ

أيضػػػان الحمػػػكل عنػػػد الجميػػػع ..., إال أفَّ أىػػػؿ الحجػػػاز أظيػػػركا الػػػكاك فػػػي  القيػػػاس كشػػػذ ىالقيٍصػػػيا عمػػػ
  .القيصكل كبنكا تميـ قالكا القيصيا" 

  :التوض حتحم ل و ال
, أف تكػكف الميػا يػاء فيٍعمىػي بيػا قسػميف: ىفي شػرحو أف األسػماء المكزكنػة عمػ ذكر المرادم

ف  تيػا كفػي الصػفة:فإف كانت سممت في االسـ مف القمب أم ال تقمب نحك: الفي  كانػت كاكان القيصػيا, كا 
ػػزك  كم كالعمػػكم كقمبػػت يػػاء فػػي الصػػفة نحػػك: الػػدنيا كالعميػػا كاألصػػؿ فييػػا الػػدُّن لسػػممت االسػػـ نحػػك: حي

 ., ألنيـ استثقمكا الكاك مع ضمة أكلوكقمبت فييا إلي الياء

                                                 
 .َُِٓ/ٓتكضيح المقاصد كالمسالؾ  (ُ)
 .ُٓٗٓ؛ُْٗٓ/ٔتكضيح المقاصد كالمسالؾ  (ِ)
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 م أل : القول بتصح ح ذوات ال ا  عند لغ  تم م -ِٔ
كاك, كذلؾ لثقؿ أف التصحيح في ذكات الكاك كثير مشتير بخبلؼ ال يعني" :(ُ)يقكؿ المرادم

كقػػاؿ شػػاعر: كأنَّيػػا تفاحػػةه  , كمثػػاؿ ذلػػؾ فػػي اليػػاء كقػػكليـ: خػػذه مطيكبػػة بػػو نفسػػان,الػػكاك كخفػػة اليػػاء
 :مطيكبةه كتصحيح ذكات الياء لغة تميمية حكاىا المازني كغيره, كقاؿ عمقمة كىك تميمي

ٍغييكـي              ...   ...   ...   ...    مىٍيًو الدٍَّجفي مى يىٍكـي الرًٌذىاًذ عى
 (ِ) 

 :التوض حالتحم ل و  
, كقػػد عمَّػػؿ لػػذلؾ لػػكاك تصػػحح بشػػكؿ كبيػػر بخػػبلؼ الػػكاكذكػػر المػػرادم فػػي شػػرحو أف ذكات ا

نفسػان ككػذلؾ , فقكلنا: خذه مطيكبة بو نفسان أصػميا خػذه مطيبػة بػو لكاك كخفة الياءكذلؾ لثقؿ ا بقكلو:
 دكف إعبلؿ.األصؿ  غيـك أصميا مغيـ عمى القياس كجاءت في الشعر عمىم

 م أل : العنعن  لغ  تم م وىي إبدال الع ن من حرف ن الحا  واليمزة-ٕٚ
بىحى كاليمزة فػي  :"أبدلت العيف مف حرفيف: الحاء في قكليـ :(ّ)يقكؿ المرادم بىعى بمعنى ضى ضى
 .ئـ كىي عنعنة تميـ", أعني أفَّ زيدان قانحك: عفَّ زيدان قائـ

 :التوض حالتحم ل و 
عػفَّ  :ذكر المرادم في شرحو إبداؿ بعض الحركؼ مف بعض كمنيا: إبداؿ العػيف فػي قكلنػا

. يا أفَّ كىذه التي تسمي بالعنعنة, ىمزة كأصم بداليا حاء مثؿ:ضبىعى كاألصؿ ضبىحى  كا 
 

 م أل : إبدال الم م با  عند لغ  بني مازن-ٕٛ
اسػمؾ؟ كىػي لغػة  مػا :اسمؾ؟ يريػدكف با :أبدلت الباء مف الميـ في قكليـ" :(ْ)يقكؿ المرادم

 .البيسكيؿ في الفيسكيؿ" :بني مازف, كمف الفاء قكليـ
 :التوض حالتحم ل و 

إبػداؿ البػاء ميمػان  ذكر المرادم في شرحو إبداؿ بعض الحركؼ مف بعض كما ذكرنػا كمنيػا:
بػداؿ المػيـ بػاء ,بنػي مػازفاسػمؾ؟ كىػي لغػة  اسػمؾ كاألصػؿ مػا في قكلنػا: بػا فػي قكلنػا: رتػب كلػـ  كا 
بداؿ الميـ نكنان نحك: عنبر كاألصؿ عمبر.يقكلكا رتـ,   كا 

                                                 
 .ُُِٔ/ٔتكضيح المقاصد كالمسالؾ (ُ)
  ُُِٔ/ٔتكضيح المقاصد ك  ِّٗ/ُالمقتضب  ٗٓالبيت لعمقمة الفحؿ في ديكانو ص (ِ)

  : كصدر البيت
اتو كى  تَّي تىذىكَّرى بىٍيضى وي   ...  ...  ...حى  ....   ىىيَّجى

 .ُِٓٔ/ٔتكضيح المقاصد كالمسالؾ  (ّ)
 .َُّٔ/ٔتكضيح المقاصد كالمسالؾ  (ْ)
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 م أل :القول بحذف الواو من ع ن الفعل المك ورة-ٜٕ
مضػمكمة  , فمك كانت مفتكحة نحػك يىٍكجػؿي أكككف عيف الفعؿ مكسكرةأف ت" :(ُ)يقكؿ المرادم

ؤي لـ تحذؼ الكاك, دي قاؿ الشاعر إال ما نحك: يٍكضي   :شذ مف قكؿ بعضيـ يجي
ميبل  لك شٍئًت قد نقىعى الفيؤىادي بشٍربىةو           ٍدفى غى  (ِ)تىدىعي الصكاًدمى ال يجي

 .كىي لغة عامرية" 
 :التوض حالتحم ل و 

مكسػػكرة أك أف تكػػكف اليػػاء  ذكػػر المػػرادم أفَّ مػػف شػػركط حػػذؼ الػػكاك أف تكػػكف عػػيف الفعػػؿ
ػدي مبنيػان لممجيػكؿ إال مػا شػذ مػف قػكليـ ييػدىعي فبل ت ,مفتكحة ػدى كال مػف ييكعى حذؼ مػف ييكعػدي مضػارع أكعى

دي بضـ الجيـ فيي محذكفة الكاك كاألصؿ  .اليجكدف غميبلن  :كييذىري في لغة, كيىجي

 م أل : القول بحذف الم الفعل مفتوح الفا  ومك ورة في لغ   م م-ٖٓ
ا الحذؼ مطرد في كؿ فعؿ مضاعؼ كائد: أف ىذكقد فيـ مف قكلو ف" :(ّ)يقكؿ المرادم

لى ,عمى فعؿ الثبلثي ب الشمكبيف كصرح سيبكيو بأنو شاذ, كأنو لـ يرد إال في لفظيف مف ىذا ذى كا 
, في ظممت ك  :كىما ٍستي في  , كىك:سست, كفي لفظ ثالث مف الزكائد عمى الثبلثةمظىٍمتي كمٍستي أحى

, كممف ذىب إلى عدـ اطراده ابف عص  ,أف الحذؼ لغة سميـ:, كحكي في التسييؿفكرأحسستي
كبذلؾ ييرٌد عمي ابف عصفكر .
 

 :التوض حالتحم ل و 
بف عصفكر كقد طراد في الحذؼ مخالفان بذلؾ االمرادم في ىذه المسألة يتبنى االيبلحظ أف 

مستي كقد مكافقتو لمحذؼ في قكلنا: ظمتي ك  كىذا دليؿ ,لغة سميـ الحذؼ بكجكده في استدؿَّ عمى
كفان اً عى  وً يٍ مى عى  تى مٍ ظى :في القرآف الكريـ كمنو قكلو تعالىرد ك 

ات لغة أىؿ الحجاز كفي ظمت لغ (ْ)
 , كلغة بني تميـ كىي فتحيا .كىي كسر الظاء

 

                                                 
 .ُِّّ/ٔتكضيح المقاصد كالمسالؾ  (ُ)
كمغنػي  ُِّّ/ٔكتكضػيح المقاصػد  ِِٖ/ْكابف عقيؿ  ُّٓ/ُكالمحكـ  ِٖ/ُالبيت لجرير في تاج العركس  (ِ)

 . َْْ/ّالمبيب 
 . ِٕٓ/ِكانظر:شرح التسييؿ, ُّٔٔ/ٔتكضيح المقاصد كالمسالؾ  (ّ)
 . ٕٗ/َِسكرة طو  (ْ)
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 م أل :القول با دغام في الفعل الث ثي إذا  كِّن آخره التصالو بضم ر الرفع عند بكر-ُّ
ألفَّ  ؛المدغـ فيو التصالو بضمير الرفع كجب الفؾ خر الفعؿإذا سكف آ" :(ُ)يقكؿ المرادم

     المراد بضمير الرفع تاء الضمير كنا كنكف اإلناث نحك:, ك ثاني المثميف قد سكف فتعذر اإلدغاـ
دَّنا كمىرَّنا ك :.( كزعـ الخميؿ أفَّ ناسان مف بكر يقكلكف, كرددف..كرددنا ,رددت) رىدَّت(".) رى

 

 :التوض حالتحم ل و 
ف المرادم في ىذًه المسألة يخالؼ الخميؿ بف أحمد الذم نقؿ عف بكر بف كائؿ في يبلحظ أ

ينبغي أف  كقكلو: كىذا ال كزعـ الخميؿ, :جكاز اإلدغاـ في الفعؿ المتصؿ بضمير الرفع, بدليؿ قكلو
يؤخذ بو ككذلؾ قكلو في غير مكضع أنيا لغة ضعيفة كأنيـ قدركا اإلدغاـ قبؿ دخكؿ النكف كالتاء 

أما , كجكب فؾ اإلدغاـ نحك: حممت ك رددت كيذىب المرادم بالقكؿ إلى,  (ِ)قكا المفظ عمى حالوكأب
ٌؿ  الفؾ: كىك لغة أىؿ الحجاز نحك: لـ :إذا جـز أك كقؼ عميو فقد جاز فيو الكجياف يحميٍؿ كلـ يىحي

ٌؿ, ك  ٌؿ كاحميؿ كحي ٌؿ, كقد جاء في ال –اإلدغاـ: كىك لغة بني تميـ نحك: لـ يىحي قرآف الكريـ الفؾُّ حي
ى كى (ْ) يبً ضى غى  وً يٍ مى عى  ؿٍ مً حٍ ف يى مى كى (ّ) ,ةه نى سى ٍسكيـ حى سى مٍ ف تى إً :غالبان كمنو قكلو تعالى نيف مٍ تى  الى

ري ثً كٍ تى سٍ تى 
(ٓ), ٍض مً اغٍ كى تميـ في قراءة ابف كثير  لغة بني كجاء اإلدغاـ عمى (ٔ)ؾى تً كٍ ف صى ضي

اٌؽ هللاى شى ف يي مى كى كقراءة السبعة  (ٕ)وً ينً ف دً عى  ـٍ نكي دَّ مً مىف يىرتى  كالككفييف نحك: قكلو تعالى:
كعند  (ٖ)

كغىضَّ كاألصؿ أريدَّ  لعدـ االحتياج إلييا نحك: ريدَّ , كعند تميـ إذا أدغـ فبل بد مف طرح ىمزة الكصؿ
 , , كعند كعب ال فعند أسد الفتح مطمقان نحك: :كقد كرد فييا لغاتكأغيضَّ طمقان كسر مريدَّ كًفرَّ كعىضَّ

, كاإلتباع لحركة الفاء نحك:نحك: ريدًٌ كًفرًٌ ك  ريدُّ كًفرًٌ كًعضَّ كىك أكثر في كبلميـ كما يقكؿ  عىٌضً
 المرادم.

                                                 
 .ِْٕ/ِ, كانظر:شرح التسييؿُْٕٔ/ٔتكضيح المقاصد كالمسالؾ  (ُ)
 .ُُُّ/ِانظر شرح التسييؿ (ِ)
 . َُِ/ّسكرة آؿ عمراف  (ّ)
 .ُٖ/َِسكرة طو  (ْ)
 .ٔ/ْٕسكرة المدثر  (ٓ)
 .ُٗ/ُّسكرة لقماف  (ٔ)
 . ْٓ/ٓسكرة المائدة  (ٕ)
 . ْ/ٗٓحشر سكرة ال (ٖ)
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 الوقف
 م أل  إبدال التنو ن مطمقًا ألفًا بعد فتح  و ا  بعد ك رة وواوًا بعد ضم  عند أزد -ِّ

د إبداؿ التنكيف مطمقان بعد غة األز ( يعني أف ل"قكلو )في لغة غير األزد :(ُ)يقكؿ المرادم
, كأطمؽ المصنؼ زيدىا كمررت بزيدٍم كىذا زيديكٍ  رأيت :, ككاكان بعد ضمة نحكفتحة, كياء بعد كسرة

 ."ة قـك مف أىؿ اليمف كليسكا فصحاءاألزد كقيَّد غيره بأزد السراة كزعـ أبك عثماف أنيا لغ :في قكلو
 :التوض حالتحم ل و 

زد بإبداؿ التنكيف ألفان كما مثَّؿ سابقان لكنػو يصػؼ قػكؿ النػاظـ األافؽ لغة يبدك أف المرادم يك 
 عنػد لغػة أزد السػراة كىػذا دليػؿ عمػىبأنو فيو إطبلؽ كيحسف أف يقيَّد ألنو كرد عف غير كاحػد التقييػد 

  عمالو لعقمو.ية كسعة اطبلعو كشمكلية تفكيره كا  تبحر المرادم كمعرفتو بمغات كليجات القبائؿ العرب

 منع الصرف
 القول بصرف  كران ونحوه ل  تغنا  عند أ د :م أل  -ٖٖ

 ", لغة أسديةفىعمىى :: فعبلنة عفػلبلستغناء فيو ب ,"كصرؼ سكراف كنحكه :(ِ)يقكؿ المرادم

 :التوض حالتحم ل و 
و فعبلنة فيك عندىـ , ألنيـ يقكلكف في مؤنثكممة سكرافذكر المرادم أف بني أسد يصرفكف 

كراف كسكرانة في لغة كزف فعبلف كمؤنثو فعبلنة س ء عمىجا , كقد جمع المصنؼ مامافمف باب ند
ككػأفَّ المػػرادم يكافػؽ رأم بنػي أسػد كالمصػنؼ أيضػػان لػكركد ذلػؾ فػي السػماع عػػف  :مػف لغػات العػرب

 العرب .

 منع الصرف
  الم َفعاَل لغ  أ د م أل : فتح -ٖٗ

 ."يقكلكف نىزاؿى بالفتح تخفيفان "كفتح فىعاؿى لغة أسدية, ف :(ّ)يقكؿ المرادم
 :التوض حالتحم ل و 

نىػزاؿى  :ذلػؾ بقػكليـ فػي اسػـ الفعػؿ الـ )فعػاؿ( لغػة أسػدية كاسػتدؿ عمػى ذكر المرادم أف فتح
كيبػػدك أف المػػرادم يكافػػؽ لغػػة بنػػي أسػػد كلػػذلؾ ذكرىػػا كلػػـ يعتػػرض  ,أدرؾ بمعنػػى انػػزؿ كدىراٌؾ بمعنػػى

نما عمَّؿ ليا بقكلو بالفتح ت  خفيفان.عمييا كا 

                                                 
 .ُُْٓ/ِشرح التسييؿ  (ُ)
 .ّٖٗ/ ُشرح التسييؿ  (ِ)
 .ّْْ/ُشرح التسييؿ  (ّ)
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 التصر ف
 إبدال ال ا  المخفف  ج مًا في لغ  أ د :م أل  -ٖ٘

ي دبير مف كقد تبدؿ الياء المخففة أيضان جيمان, قاؿ الفراء كىي لغة بن:" (ُ)يقكؿ المرادم
 غيبلمي كدىارم " :, ىذا غبلًمج كىذه داًرٌج يريدكفبني أسد خاصة, يقكلكف

 :التوض حالتحم ل و 
ىػػذا غبلمػػج  :نػػي أسػػد تبػػدؿ فييػػا اليػػاء المخففػػة جيمػػان كقػػد مثَّػػؿ بقكلػػوذكػػر المػػرادم أف لغػػة ب

 , كيبدك أف المرادم يكافؽ ىذه المغة ألنو نقؿ عف الفراء أنيا لغة بني أسد .كىذه داًرج

 مخارج الحروف
 النطق بالكاف ج مًا والعكس في لغ  ال من وأىل بغداد :م أل  -ٖٙ

مىؿ :يـالكاؼ كالجيـ كقكل" :(ِ)يقكؿ المرادم كىي لغة في اليمف كثيرة مف  :, قاؿ ابف دريدجى
رىكيؿ " :في رىجيؿ :أىؿ بغداد كبالعكس يعني جيمان ككاؼو كقكليـ

 

 :التحم ل و التوض ح
ػػؿ ,  :ذكػػر المػػرادم أفَّ ناسػػان مػػف الػػيمف كأىػػؿ بغػػداد ينطقػػكف الكػػاؼ جيمػػان كبػػالعكس فيقكلػػكف مى فػػي جى

 أفَّ المرادم يكافؽ ىذه المغة بدليؿ أنَّو ذكرىا .رجيؿ ركيؿ كىكذا... إلخ كيبدك كىمؿ ك 

 أبن   الفعل ومعان يا
 لغتي تم م وبكر بن وائل ول بت ك ن ع ن َفِعَل وَفُعَل عمىالق :م أل  -ٖٚ

 :, مثاؿي فىًعؿى كشبييما مف األسماء لغة تميمية كتسكيف عينو كعيف فىعيؿى " :(ّ)يقكؿ المرادم
ـى  ًم ـى بسككف البلـ في عى ٍم نىٍمرو  :كشبييما مف األسماء نحكظٍرؼى بسككف الراء في ظرؼ  :كفىعيؿى  ,عى

كرجؿو في: نًمرو كرىجيؿ كذكر أبف ىشاـ أف ذلؾ لغة بكر بف كائؿ كناس كثير مف بني تميـ".
 

 :التوض حالتحم ل و 
( كذكػػر ا ( لغػػة تميميػػة, كمثػػؿ لػػذلؾ نقػػؿ عػػف أبػػف ىشػػاـ لمػػرادم أف تسػػكيف عػػيف )فىًعػػؿى )فىعيػػؿى

, لكنو بالجممة لـ يعارض ىذه المغة, بؿ ذكرىا ذه المغة إلى بكر بف كائؿ كناس مف بني تميى نسبة
 كفصؿ فييا كمثَّؿ ليا كىذا دليؿ رضاه عمييا.

                                                 
 .َُِٖ/ِشرح التسييؿ  (ُ)
 .َُٓٗ/ِشرح التسييؿ  (ِ)
 .ِْٖ/ُشرح التسييؿ  (ّ)
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 التوك د نونا
 . م أل : القول بترك التنو ن في روي مطمق عند تم م.ٖٛ
قيس أيضان بخبلؼ تميـ ذكر بعضيـ أنو كثير في لغة  كقكلو في لغة : "(ُ)يقكؿ المرادم

 .أىؿ الحجاز فإنيـ يبقكف المده"
 :التوض حالتحم ل و 

, فيمػػا ينكنػػكف مػا لػػـ ينكنػػكا, لمػػا لمػػرادم أف تمػػيـ يبػدلكف مكػػاف المػػدة أك التنػػكيف النػكفذكػر ا
, بتماـ البناء كما ىػك منػو كمػا فعػؿ أىػؿ الحجػاز ـ, أبدلكا مكاف المدة نكنان أك لفظكاكاف يريدكف الترن

 كمف ذلؾ قكؿ الشاعر في األسماء: ,المد ذلؾ بحركؼ
 

 ككذلؾ قكؿ الشاعر في األفعاؿ: قكلي أف أصبتي لقد أصابىف.
 

 التصر ف
 . م أل : إبدال الع ن من اليمزة عند تم م ما ت مى بالعنعن ٜٖ
نما أطمؽ , ألف ذكر سيبكيو إبداؿ العيف مف اليمزةكلـ يذ" :(ّ)يقكؿ المرادم لؾ قميؿ, كا 

المصنؼ عميو الكثرة باعتبار عكسو, كقاؿ ابف عصفكر كال يفعؿ ذلؾ إال بنك تميـ كىك عنعنة 
 .تميـ"

 :التوض حالتحم ل و 
يا قميمة في كبلـ ذكر المرادم أف إبداؿ العيف مف اليمزة, في مثؿ قكلنا: أفَّ فتصبح عفَّ فإن

 طمؽ عمييا العنعنة.ني تميـ كأعصفكر ىذه المغة إلى ب بفالعرب كقد نسب ا

 التصر ف
 م أل : القول ب بدال اليمزة حرفًا من جنس موضعيا عند أىل الحجاز -ٓٗ

كاس باأللؼ كبير بالياء بكس بالكاك  :: "فنقكؿ في كأس كبئر كبؤس(ْ)يقكؿ المرادم
 .كاإلبداؿ لغة الحجاز كاليمز لغة تميـ"

                                                 
 .ّٕٕ/ُشرح التسييؿ  (ُ)
كاإلنصػػاؼ  ّٕٖ/ِكاألصػػكؿ  ّٕٓ/ِالكتػػاب  ُُٖالبيػػت مػػف الرجػػز لرؤبػػة بػػف العجػػاج فػػي ممحػػؽ ديكانػػو ص (ِ)
 .َْٕكالجني الداني  ّٕٕ/ُكشرح التسييؿ ُُٖ/ُ
 .ٕٔٗ/ ِشرح التسييؿ  (ّ)
 .ْٖٗ/ ِشرح التسييؿ   (ْ)

 (ِ)يا أبتا عٌمؾى أك عساكىفٍ 
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 :التوض حالتحم ل و 
مف يقرأ بالتخفيؼ سػاكنة بعػد حركػة بإبػداليا مػدة تجانسػيا كمػا مثػؿ ذكر المرادم أف العرب 

قػد كردت المغتػاف فػي كتػاب ك  ,ا يػرل التميميػكف أف اليمػز أشػيرعمى ذلؾ في لغػة أىػؿ الحجػاز بينمػ
 كلذلؾ ذكرىما المرادم . ,سيبكيو كقد كرد منيا عف العرب

 التصر ف
 او  اً  في الصف  المحض  عند أىل الحجازم أل : القول ب بدال الو  -ٔٗ

الػػدُّنيا تأنيػػث األدنػػى كقػػد شػػذَّ مػػف العيميػػا كالقيصػػيا ك  :مثػػاؿ الصػػفة المحضػػة" :(ُ)يقػكؿ المػػرادم
ٍمكىل  :ذلؾ فإف كاف فيٍعمى اسمان فبل  -عند غير تميـ –, كالقصكل كىك تأنيث األحمى -بإجماع –الحي

كم ػػزى , كبنػػك فكػػاف أحمػػؿى لمثقػػؿ بخػػبلؼ الصػػفة ف االسػػـ أخػػؼُّ ( ألاسػػـ كػػاف )اسػػـ جبػػؿ :إبػػداؿ ؾ: خي
 ." القصيا فيجركنيا عمى القياس :تميـ يقكلكف
 :التوض حالتحم ل و 

ذكػر المػرادم أف إبػداؿ الػكاك يػاءن ال يكػكف إال فػي الصػفة المحضػة عمػى كزف )فيٍعمىػى( كمثَّػؿ 
مكل كالقصكل كىػذا عنػد غيػر تمػيـ , أك جارية مجرل األسماء كاالعميا كالقصيا كالدنيا :لذلؾ بقكلو لحي

العمػػكل  :أمػػا التميميػػكف فػػإنيـ يجعمكنيػػا بػػالكاك فيقكلػػكفأىػػؿ الحجػػاز كمػػا ىػػك مكضػػح بػػالمتف, كىػػـ 
 كالقصكل كالدنكل .

 التصر ف
 القول ب بدال الواو ال اكن  وال ا  ال اكن  ألفًا عند الحجاز  ن :م أل  -ٕٗ

يىٍكتىعػػػدي  :, نحػػػكالسػػػاكنة كاليػػػاء السػػػاكنة كالمػػػراد لػػػكاكاإلشػػػارة إلػػػى إبػػػداؿ ا" :(ِ)يقػػػكؿ المػػػرادم
, أك يائػػو ألفػػان عنػػد بعػػض الحجػػازييففيطػػرد إبػػداؿ كاكه  أك يػػاءن  ان افتعػػؿ ممػػا فػػاؤه كاك  :كيىٍيتسػػر مضػػارع
, لمحجازييف كجاء القرآف بخبلؼ ذلؾىي لغة لبعض العرب كنسبيا ابف الخشاب  :قاؿ ابف عصفكر

 ".(ّ)﴾كفى قُّ تَّ يى ﴿ :نحك
 :التوض حلتحم ل و ا

يىكتًعػد مػف الفعػؿ  :ذكر المػرادم أف الحجػازييف يبػدلكف الػكاك كاليػاء السػاكنتيف ألفػان نحػك قكلنػا
ارعو يكتعد , كأيتسر كمضدكىعىدى فالفاء ىك حرؼ الكاك كعند اإلتياف بو مف صيغة افتعؿ فيصبح أكتع

                                                 
 .َُُِ/ ِشرح التسييؿ   (ُ)
 .َُِِ/ ِشرح التسييؿ   (ِ)
 .  ُٕٖ/ِسكرة البقرة  (ّ)
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ػػدى ىػػك يىًعػػد بحػػذؼ , بينمػػا يػػذىب الجميػػكر إلػػى القػػكؿ بػػأف مضػػار كييتسػػر عنػػد الحجػػازييف ع الفعػػؿ كىعى
 يدىعي كىكذا . –يقع  –كدع فمضارعيا يجدي  -كقع –حرؼ العمة الكاك كمنو كجد 

 التصر ف
 طراد إبدال الواو ألفًا مما ىو عمى وزن أفعال مما  كون فاؤه واو عند تم مالقول با :م أل  -ٖٗ

مػػى كزف أفعػػاؿ ممػػا مفػػرده كاك يطػػرد إبػػداؿ الػػكاك السػػاكنة ألفػػان فػػي جمػػع ع" :(ُ)يقػػكؿ المػػرادم
".أكثاف كأكقات, آالده كآثافه ك أكالد ك  :في لغة تميـ فيقكلكف في  آقاته

 :التوض حالتحم ل و 
أكغػػػاد أكالد كأكثػػػاف كأكتػػػاد ك  :ذكػػػر المػػػرادم أف الجمػػػع مػػػف كزف )أفعػػػاؿ( ممػػػا فػػػاؤه كاك مثػػػؿ

آتػاده آثػافه ك ك  عند تميـ فتصبح آالدكغيره فإنو يطرد فييا الجمع عمى إبداؿ الكاك مف ىذه الجمكع ألفان 
 كآغاده عند تميـ.

 التصر ف
 فًا مما آخره  ا  تمي ك رة عند طي القول ب بدال الك رة فتح  وال ا  أل :م أل  -ٗٗ

فيمػػا آخػػره يػػاء تمػػي كسػػرة جعػػؿي الكسػػرة فتحػػة كاليػػاء  رد فػػي لغػػة طػػيءاطػػ" :(ِ)يقػػكؿ المػػرادم
  :ألفان ,كقكؿ الشاعر
ا "  أتـه تىٍبعىثيكنىوي                          أًفي كؿًٌ عاـو مى  بتيمكه كما ريضى عمى ًمٍحمىرو ثىكَّ

(ّ)  
 
 

 :التوض حالتحم ل و 
تجيز جعؿ الفتحة بػدؿ الكسػرة, كاأللػؼ بػدؿ اليػاء فػي الفعػؿ أك  يءيذكر المرادم أف لغة ط

ػىري  :يءيػرضػي فتصػبح عنػد ط :االسـ الذم ينتيي بالياء المسػبكقة بكسػرة مثػؿ كلػذلؾ  ,ضػا أك راضى
 :نقؿ المرادم ما قالو الناظـ في شرحو الكافية قكلو

ى كبينىٍت في راًضي                          كبيًنيىٍت ًلطىيلو تىرىاًضيٍ   بنحك راضى
 

 

                                                 
 .َُِِ/ ِشرح التسييؿ   (ُ)
 .َُِّ/ ِشرح التسييؿ   (ِ)
كخزانػة  َُِّ/ِكشرح التسييؿ  َُٖ/ُكالشعر كالشعراء  ُِٗ/ُكالكتاب  ِٓديكانو صالبيت لزيد الخيؿ في  (ّ)

 . ّْٗ/ٗاألدب 
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 التصر ف
أصمو مب وع بالتصح ح عند  (مب ع) ةىو عمى وزن )مفعول( ف م أل : القول بتصح ح ما -٘ٗ

 تم م
بيػػع, فػػإف أصػػمو مبيػػكع :(ُ)دميقػػكؿ المػػرا ف كانػػت يػػاء إلػػى آخػػره, مثالػػو مى  :, رأم سػػيبكيو"كا 

بيٍيػعه نقمت الحركػة إلػي اليػاء ثػـ حػذفت الػكاك, فب , فجعمػت الضػمة كسػرة بيػاء سػاكنة بعػد ضػمة -قػي مى
 .لتصح الياء ... كتصحيحيا لغة تميمية "

 :التوض حالتحم ل و 
ٍعييكف كميسكر بو كمخيكط كمبيكع فعكالن مذكر المرادم أف بني تميـ يتمكف م ف الياء نحك: مى

أف بعض العرب أجازكا رىدَّ مبيع إلى أصمو في الضركرة كلـ يجعمو لغة  كغيره, كقد ذىب المبرد إلى
فػػظ منػػو  مصػػكيٍكف كال يقػػاس عمػػى مػػا :ػكيضػػيؼ النػػاظـ أم ابػػف مالػػؾ بأنػػو ربمػػا صػػححت الػػكاك كػػ حي

ػػػكا فػػػي الػػػكاكات ألف الػػػكاكات أثقػػػؿ عمػػػييـ مػػػف اليػػػاءات نعم " كال:خبلفػػػان لممبػػػرد كيقػػػكؿ سػػػيبكيو ميػػػـ أتمُّ
 كالمرادم يرل بأف الصحيح ال يقاس عميو لقمتو .

 التصر ف
القول بحذف أحد ال ا  ن في كمم  )  تحي( لغ  تم م وعدم الحذف عند أىل  :م أل  -ٙٗ

 الحجاز
ك ك} يسػتحي ،, كالحػذؼ فػي يىسػ :فتقكؿ" :(ِ)يقكؿ المرادم , كبيػا تىًحي لغػة تميميػةيىجي كيسي

, أم لغػة حجازيػة كقكلػو فػي اإلعػراب -يفبيػاء –, كيسػتحيى قرأ ابف محيصف كركيت عف ابف كثيػر
كى كلف يستحيىى كما تقػكؿ :تقكؿ في النصب كى كلػف يسػتىًبيى لػف  :لف يىًجيى كلف يىسي , كفػي يىًفػيى كلػف يىغػزي

 .الجـز لـ يىًج كلـ يىسي كلـ يستىًح"
 :التوض حالتحم ل و 

ذكػػر المػػرادم أف مػػف العػػرب مػػف يقػػرأ بػػالتخفيؼ فتحػػذؼ أحػػد الحػػركؼ المتشػػابية كمػػا فػػي 
 ذىػب قػـك آخػركف كىػـ أىػؿ الحجػاز إلػى, بينما يـ فتحذؼ أحد الياءيفالمثاؿ )يستحي( كىذه لغة تم

, كأحكاليػا اإلعرابيػة مكضػحة إذا دخمػت عمييػا النكاصػب بإثبػات اليػاءيف فػي كممػة )يسػتحيى(القػراءة 
 الجكاـز . أك

                                                 
  .َُِٖ/ِشرح التسييؿ  (ُ)
 .ََُٓ/ ِشرح التسييؿ   (ِ)
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 التصر ف
 القول ب بدال تا  الضم ر طاً  عند تم م :م أل  -ٚٗ

بىطتي : "(ُ)يقكؿ المرادم بىطُّ, كفي فحصتي  :فتقكؿ في خى  فحصطي كيركم باإلبداؿ قكؿ عمقمة: :خى
بىطَّ بنعمةو   يِّ قىٍد خى  كفي كيؿًٌ حى

         
 ...     ...     ...     ... (ِ) 

 تميـ . كىذه لغة قـك مف بني 
 :التوض حالتحم ل و 

, كأىؿ ىػذه المغػة يبػدلكف التػاء طػاءن مف تميـ يبدلكف تاء الضمير طاءن  ذكر المرادم أف قكمان 
حفظػتي كخضػػطي فػػي: خضػػتي كاألكلػػى عنػػد المػػرادم أف  :أيضػان بعػػد الظػػاء كالضػػاد نحػػك: حفٍظػػطي فػػي

د عنػػد عمقمػػة خػػبطُّ فػػي: يقػػكؿ النػػاظـ: بعػػد حػػركؼ اإلطبػػاؽ كلػػيس بعػػد الطػػاء فقػػط كمػػا فػػي الشػػاى
.  خبطتي

 ا مال 
 م أل : القول بأن ا مال  ل  ت واجب  فيي عند تم م جائزة -ٛٗ

: "الغػرض مػػف اإلمالػة ىػػك التناسػػب, كيعنػي بقكلػػو: جػكازان أٌف اإلمالػػة ليسػػت (ّ)يقػكؿ المػػرادم 
مػؿ إال فػي بكاجبة, ألف مف العرب مف أمػاؿ كىػـ تمػيـ كأسػد كقػيس كعامػة أىػؿ نجػد كمػنيـ مػف لػـ يي 

 .مكاضع قميمة, كىـ أىؿ الحجاز"
 :التوض حالتحم ل و 

, كقػد نفػى أف تكػكف اإلمالػة كاجبػة بػدليؿ منيا ىػك التناسػب ذكر المرادم أف اإلمالة الغرض
كمػف النػاس مػف لػـ ييمػؿ فػي  ,ـ كأسػد كقػيس كأىػؿ نجػدبأف ناسان مف العرب أمالكا فػي القػراءة كىػـ تمػ

 القراءة كمنيـ أىؿ الحجاز.

 الوقف
 م أل : إذا نقمت حرك  اليمزة حذفت عند الحجاز  ن -ٜٗ

ذا نقمت حركة اليمزة حذفيا الحجازيكف كاقفػيف عمػى حامػؿ حرك(ْ)يقكؿ المرادم  تيػا كمػا : "كا 
 أثبتيا غيرىـ ساكنة أك مبدلة بمجانس حركة ماقبميا ناقبلن أك متبعان"يكقؼ عميو مستبدان بيا, ك 

                                                 
 .َُٕٔ/ ِشرح التسييؿ   (ُ)
ز كعجػػ ُٕٔ/ِكشػػرح التسػػييؿ  ُُٗ/ُٗكتػػاج العػػركس  ُْٕ/ْكالكتػػاب  ْٖالبيػػت لعمقمػػة الفحػػؿ فػػي ديكانػػو  (ِ)

 :البيت
ٍأسو ًمٍف نىدىاؾى ذىنيكبي  ...  ...  ...  ...   فىحيؽَّ     .  ًلشى
 .ُُّٗ/ ِشرح التسييؿ   (ّ)
 .ُُٔٔ/ ِشرح التسييؿ   (ْ)
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 :التوض حالتحم ل و 
رادم أف الحجازييف يقكلكف: ىذا الخٍب باإلسكاف كالركـ كاإلشماـ كالتضعيؼ كغيره, ذكر الم

 يءأما الحجازييف فيثبتكنيا ساكنة كيقكلكف: ىذا الخبء كىذا البطيؤ كرأيت البيطىأ كمررت بالبط
 
 الوقف

ثبات المدة عند أىل الحجاز :م أل  -ٓ٘  القول بت ك ن حرف الروي عند تم م وا 
( ىـ ناس مف بني تميـو )كقكل" :(ُ)يقكؿ المرادم , كغيرىيـ كقفكا عمى حرؼ الركم كقؼ قـك

أقمي المكـى عاذؿى  :سمعناىـ يقكلكف لجرير :, قاؿ سيبكيوفكا في الكبلـ كأنو ليس بشعركما كق
 :كالعتاٍب كأثبت أىؿ الحجاز المدة سكاء أترنمكا أـ لـ يترنمكا ؟ كقكلو

ًدٍم"  تًدٍم                         أىًمٍف آًؿ ميَّةى رائحه أك ميغٍ   عىجبلفى ذا زىادو كغيرى مزكَّ
(ِ) 

 :التوض حالتحم ل و  
ذكر المرادم أف مػف قبائػؿ العػرب مػف ذىػب إلػى تسػكيف حػرؼ الػركم كىػك آخػر حػرؼ فػي 

فػي حػيف أف أىػؿ الحجػاز ذىبػكا إلػى إثبػات المػدة لحػرؼ الػركم ففػي الشػاىد  ,القصيدة كىـ بنك تمػيـ
د) " كأمػػا نػػاس كثيػػر مػػف بنػػي تمػػيـ فػػإنيـ يبػػدلكف :(ّ), كقػػد قػػاؿ سػػيبكيوم( أثبتػػكا اليػػاء بعػػد الػػداؿمػػزكَّ

ف مكاف المدة ف كمػا لػـ ينػكَّ المػدة نكنػان كلفظػكا بتمػاـ , لمػا لػـ يريػدكا التػرنـ أبػدلكا مكػاف النػكف فيمػا ينػكَّ
 :ىك منو كما فعؿ أىؿ الحجاز ذلؾ بحرؼ المد سمعناىـ يقكلكف , كماالبناء

 (ْ)أبتا عمَّؾى أك عساكٍف  يا

 التصر ف
 تنقل حرك  اليمزة إلى ال اكن قبميا القول بأن ت م ال ت ال :م أل  -ٔ٘

, كمػا تػرأل :ينقمػكف بػؿ يقكلػكف أشػار بقكلػو غالبػان إلػى تػيـ الػبلت فػإنيـ ال" :(ٓ)يقكؿ المرادم
  :, قاؿ الشاعرتنأل :قاؿ جميع العرب

ـٍ تىرٍ   ال ٍينىيَّ مى ـه بالتُّرَّىاًت"  أىيىاهي                                 أيًرٍل عى اًل ًكبلنا عى
(ٔ) 

 
 
 

                                                 
 .ُُٕٕ/ ِشرح التسييؿ   (ُ)
كخزانة  ُُٕٕ/ِكشرح التسييؿ  ٕٖ/ُكالشعر كالشعراء  ٕٔ/ُالبيت لمنابغة الذبياني في طبقات فحكؿ الشعراء  (ِ)

 .  َِّ/ٕدب األ
 . َِٕ؛َِٔ/ْالكتاب (ّ)
 سبؽ تخريجو . (ْ)
 .َُٔٓ ؛ ٕٖٗ/ ِشرح التسييؿ   (ٓ)
 .ِْٕ/ّمغني المبيب ك   ٕٖٗ/ِشرح التسييؿ  البيت لسراقة البارقي في (ٔ)
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 :لتوض حالتحم ل وا
ينقمػكف حركػػة اليمػزة إلػى السػاكف قبميػػا كىػـ تػيـ الػػبلت  ذكػر المػرادم أف ناسػان مػػف العػرب ال

نما يبقكنيا كىذا ما أنشد بو الشاعر في البيت ياه( كا  السابؽ فيك لػـ يحػذؼ  مثؿ: )ترأياه( فتصبح )تىرى
نما أخ  األصؿ . رجيا عمىاليمزة لمتخفيؼ كا 

 التصر ف
 القول ب قرار الواو وال ا  من فا  االفتعال عند بعض الحجاز  ن :م أل  -ٕ٘

ذكػره مػف  مقيس كمسمكع كالمقيس ما :إبداؿ الكاك كالياء تاءن عمى ضربيف" :(ُ)يقكؿ المرادم
اتَّعػدى  :األفعاؿ كاسـ الفاعؿ كاسـ المفعكؿ, مثػاؿ ذلػؾ :ني بفركعوإبداليا مف فاء االفتعاؿ كفركعو يع

اتَّسػػر كيتَّسػر كمتَّسػػر كاالتسػػار  :, كمثػاؿ اليػػاءد كمصػػدرىا االتعػػاد كىػك مػػف الكعػػدكيتَّعػدي كمتًَّعػػد كمتَّعىػ
مػى حسػب مػا كىك مف اليسر ..., كأشار بقكلو )الفصحى( إلى لغة بعض الحجازييف كىػي إقرارىػا ع

 ايتصؿى ياتصؿ فيك مكتىًصؿ "    :, فيقكلكف فيقكلكفالحركات قبميماتقتضيو 
 :التوض حالتحم ل و 

يػػا تًصػػؿ  :ذكػػر المػػرادم أف لغػػة بعػػض الحجػػازييف إقػػرار الػػكاك كاليػػاء مػػف فػػاء االفتعػػاؿ مثػػؿ
 تصؿ كلكنو كصفيا بأفَّ ىذه المغة غريبة .كمك 

 مخارج الحروف
 جازا ظيار لممثم ن لغ  أىل الح :م أل  -ٖ٘

دغػاـ مػا لػـ يميػا ذا تحرؾ المثبلف مػف كممتػيف كلػـ يككنػا ىمػزتيف جػاز اإل"إ :(ِ)يقكؿ المرادم
نمػا جػاز فػي كممتػيف ككجػب كاإلظيار في ذلؾ لغة أىؿ الحجاز ,ساكنان غير ليف عىػؿى لػؾى كا  , نحػك: جى

 .في كممة"
 :التوض حالتحم ل و 

أف اإلدغػػػاـ جػػػائز كىػػػك مػػػف كػػػبلـ , لكنػػػو بػػػيَّف مػػػرادم أف اإلظيػػػار لغػػػة أىػػػؿ الحجػػػازذكػػػر ال
كتمقينػاه مػف المشػايخ أىػؿ األداء إدغػاـ مػا ذكرنػاه  :كقػد أكػد ذلػؾ أثيػر الػديف األندلسػي بقكلػو ,العرب

 عف أبي عمرك كالذم ركم ذلؾ أئمة ثقات .
 

                                                 
 .َُّّ/ ِشرح التسييؿ   (ُ)
 .ُُِٖكانظر: ُُُٖ/ ِشرح التسييؿ   (ِ)
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 التوك د نونا
 ذف  ا  الضم ر بعد الفتح  عند طي م أل : القول بح -ٗ٘
 نقؿ ذلؾ عنيـ الفراء". –بحذؼ الياء  -ىندي  يا يقكلكف اخشفَّ " :(ُ)يقكؿ المرادم
 :التحم ل و التوض ح

ا ىنػد تحػذؼ يػاء الضػمير اخشػفَّ يػ :ذكر المرادم أف ياء الضمير بعد الفتحػة كمػا فػي قكلنػا
 ىند. اخشيفَّ يا:, كاألصؿ في المثاؿعمى لغة طيء كقد نقؿ الفراء ذلؾ عف الطائييف

 التصر ف
 في الوقف ا  التأن ث ىا  عند طي ل ب بدال تم أل : القو -٘٘
, جمػع المؤنػث السػالـ ىػاءن فػي الكقػؼكزعـ قطرب أف طيئان تبدؿ مػف تػاء " :(ِ)يقكؿ المرادم

 ؟" ؟ كاإلخكة كاألخكاهٍ  " كيؼ البنكف كالبناهٍ :فيقكلكف
 :التوض حالتحم ل و 

كاألخػػكاٍه؟ ةي ذكػر المػػرادم أف بعػػض العػرب تبػػدؿ تػػاء التأنيػػث ىػاء كمػػا فػػي قكلنػا كيػػؼ اإلخػػك 
عمييػػا باليػػاء  " فأمػػا ماحكػػاه الفػػراء كقطػػرب مػػف الكقػػؼكىػػؤالء ىػػـ بنػػك طػػيء, كقػػد كرد فػػي اإلفصػػاح

 . (ّ)"فشاذ ال يقاس عميو

 الوقف
 زارة وق س وىمزة أو واوًا عند طي م أل : القول بقمب األلف الموقوف عم يا  اً  عند ف -ٙ٘

ىػذًه أفعىػي ك  :يقكلػكف –كىػي قميمػة  –مػف قػيس قمبيا ياءن لغة فزارة كناس " :(ْ)يقكؿ المرادم
ػػٍي, كقمبيػػا كاكان لغػػةه لػػبعض طعى  ػػٍك, كقمبيػػا ىمػػزة لغػػة لػػبعض طىػػذه أفعىػػٍك  :يقكلػػكف يءيػػصى  يءيػػكعصى

أٍ  :أيضان يقكلكف  , كمف يقمبيا ىمزة ليس مف لغتو التخفيؼ".ىذا أىفعٍأ كعصى
 :التوض حالتحم ل و 

 :التي يكقؼ عمييا )ياء أك كاكا أك ىمػزة ( بقكلػوكصؼ المرادم ىذه المغات أم قمب األلؼ 
ػيٍ  :, فػبل يصػح عنػده القػكؿياء لغة ضػعيفة, ككأنػو ال يكافقيػاإف قمبيا  , أمػا المغػات ىػذًه أفعىػٍي كعىصى

 األخرل فجائزة كسمعت عف العرب .

                                                 
 . ّٗٔ/ ُشرح التسييؿ  (ُ)
 .َُٗٔ/ ِشرح التسييؿ   (ِ)
 .َُُٕ/ ِشرح التسييؿ   (ّ)
 .ُُٕٓ/ ِشرح التسييؿ   (ْ)
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 الوقف
 م أل : القول ب جرا  الوصل مجرى الوقف ك بدال ألف المقصور واوًا في الوصل عند -ٚ٘

 الطائ  ن
ببػازؿ كجنػاء أك عييػؿًٌ فشػدد الػبلـ مػع كصػميا  :مثػاؿ ذلػؾ اضػطراران قكلػو" :(ُ)يقكؿ المػرادم

 ـي اىي دى ييػػبً فى  ؽ, كنظيػػر ذلػػؾ فػػي الشػػعر كثيػػر, كمثػػاؿ ذلػػؾ فػػي االختيػػار, قػػراءة مػػف قػػرأ بحػػرؼ اإلطػػبل
كتاًبيىٍو إني  ك (ِ)هٍ دً تى اقٍ 

ىػذًه  :فػي الكصػؿ طػيءراء الكصؿ مجػرل الكقػؼ قػكؿ بعػض كمف إج (ّ)
ٍبمىك يا  .فتي" حي

 :التوض حالتحم ل و 
ٍبمىػػك يػػا :يجػػركف الكصػػؿ مجػػرل الكقػػؼ ففػػي قػػكليـ ذكػػر المػػرادم أف لغػػة طػػيء فتػػى  ىػػذه حي

ٍبمىػى( ك  اأبدلك  ذلػؾ بقكلػو: كاإلبػداؿ ىنػا  اكان فػي الكصػؿ, كيعقػب المػرادم عمػىىذه األلؼ في كممػة )حي
 . يخالؼ ىذه المغة التي كردت عف طيءا فإف المرادم يككف إال في الكقؼ كمف ىن كاكان ال

 أبن   الفعل ومعان يا
 م أل : القول بالتزام الك ر عند غ ر بني عامر ف ما فاؤه واو -ٛ٘

, كلغػة ذفت الػكاك لكقكعيػا بػيف يػاء ككسػرة, كحػيىًعدي كيىًجدي كيىًزفي  :مثاؿ ذلؾ" :(ْ)يقكؿ المرادم
 :كؿ بعضيـيفعيؿي بالضـ كق :بني عامر في ذلؾ

ٍربىةو                                                  ميبل  لك ًشٍئًت قد نىقىعى الفيؤىادي ًبشى ٍدفى غى كاًدمى ال يىجي  (ٓ)تىدىعي الصَّ
 
 
 

 ., قيؿ كليس كذلؾ"ىذا ظاىر كبلمو
 :التوض حالتحم ل و 

ككجد كغيره فإنو يؤتى  كعد ككزف ككقؼ :ذكر المرادم أف الفعؿ الذم يككف كاكم الفاء مثؿ
كزف )يىفًعػػؿ( ثػػـ تحػػذؼ الػػكاك لكقكعيػػا بػػيف يػػاءو ككسػػرة مثػػؿ: يكًعػػد كيػػكًزف كيكًقػػؼ  بمضػػارعو عمػػى

يجػػدي عمػػى كزف يىًعػػؿي ألنػػو محػػذكؼ الفػػاء, أمػػا بنػػك عػػامر  كيكًجػػد فتصػػبح األفعػػاؿ يىًعػػدي كيىػػزفي كيىقػػؼي كى
( فيك فيأتكف بو عمى ػدي كزف )يىفعيؿي  كىػذا ال :, كيعقػب المػرادم بقكلػوبضػـ الجػيـ كف كما فػي البيػت يجي

 ذا كجد في بيتيـ .يجعؿ قانكنا كميان إ
                                                 

 .ُُٕٓ/ ِشرح التسييؿ   (ُ)
 . َٗ/ٔسكرة األنعاـ  (ِ)
 .َِ؛ُٗ/ٗٔسكرة الحاقة  (ّ)
 .َُُْ/ِكانظر: ِْٓ/ُشرح التسييؿ   (ْ)
العػػركس  كتػػاج َُُْ/ِكشػػرح التسػػييؿ  ُِّٔ/ٔكتكضػػيح المقاصػػد  َْْ/ّالبيػػت لجريػػر فػػي مغنػػي المبيػػب  (ٓ)
 .  ُّٓ/ُكالمحكـ  ِٖ/ُ
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 مخارج الحروف
بدال الظا  ثا  عند الُفرس -ٜ٘  م أل : القول ب بدال الطا  تا  عند عجم أىل المشرق وا 

, نحك: سائر في صائر كالطاء كالتاء نحك: تاؿ في طػاؿ "كالصاد كالسيف :(ُ)يقكؿ المرادم
ثػالـ فػي ظػالـ  :, نحػكد الطػاء فػي كبلميػـ كالظػاء كالثػاءتسمع في عجـ أىؿ المشرؽ كثيران, لفق كىي

أغمػػب كتػػارة يكػػكف لفػػظ الفػػاء  كالبػػاء كالفػػاء كىػػي كثيػػرة فػػي لغػػة الفػػرس كغيػػرىـ فتػػارة يكػػكف لفػػظ البػػاء
 بىمخ كأصبياف "  :, نحكأغمب

   :التوض حتحم ل و ال
فشرح المرادم ذلؾ  ,يستقبح النطؽ بيا عند بعض العربذكر الناظـ أفَّ ىذًه المغات مما 

كنسب كؿ قبح في النطؽ لصاحبة فعجـ أىؿ المشرؽ يقكلكف في طاؿ: قاؿ كالفرس يكثركف في 
فقد بمغت حركؼ المعجـ بالفركع المستحسنة كالمستقبحة ثبلثة " :ثـ قاؿ المرادم, ظالـ ثالـ
إف كقعت بعد غيف أك خاء أك قاؼ أك طاء مثؿ: كىناؾ مف يبدلكف الصاد مف السيف  (ِ)كأربعيف"

سغب كسخر كسقر كسطع فتقكؿ: صغب كصخر كصقر كصطع كأبدلكا لمتجانس كىذًه لغة بني 
 .(ّ)العنبر

 التصر ف
 إبدال ال  ن زا ًا إن تحركت قبل قاف عند لغ  كمب :م أل  -ٓٙ
ف تحركت السيف قبؿ قاؼ يجكز إبداليا زايان,  :(ْ)يقكؿ المرادم قىر كىذًه "كا  نحك: زقر في سى

لغة كمب... كتبدؿ مف الصاد أيضان فتقكؿ أزدقنى في: أصدقني كيزديري في: يصدري بزام خالصة 
 كىي لغة كمب كقاؿ أبك جعفر الطكمسي لغة عذره ككعب كبني القيس ".

 :التوض حالتحم ل و 
س الحركؼ ذكر المرادم أف إبداؿ الحركؼ بعضيا ببعض كارد عف العرب كذلؾ إما لتجان

أك بغيرىا أك ربما لصعكبة نطؽ بعض الحركؼ فبعض ىذًه القبائؿ نطقت بما ىك قبيح كالبعض 
 مستحسف.

                                                 
 .َُٔٗ/ ِشرح التسييؿ   (ُ)
 .َُٕٗ/ ِشرح التسييؿ   (ِ)
 .َُِٕ/ ِشرح التسييؿ   (ّ)
 .َُّٕ/ ِشرح التسييؿ   (ْ)
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 تتم م الك م عمى كممات مفتقرة إلى ذلك
 القول في ع ن )نعم( الك ر عند أش اخ قر ش وعند لغ  كنان  :م أل  -ٔٙ

فكسر عيف , كحاءي حتى عينان  كقد تبدؿ حاءن  ,ككسر عينيا لغة كنانة" :(ُ)يقكؿ المرادم
هللا عميو كسمـ ككبلـ جماعة مف الصحابة, عمر كعمي  ـ( لغة فصيحة تكمـ بيا الرسكؿ صمى)نع

 , كبيا قرأ الكسائي فعمىكالزبير كابف مسعكد, كذكر الكسائي أفَّ أشياخ قريش يتكممكف بيا مكسكرة
عينان فيي لغة ىذيؿ كبيا  (حتى) حاءاؿ ىذا ال تختص بكنانة كقد تبدؿ العيف بالحاء..., كأما إبد

 .(ِ)"﴾ يفو تَّى حً جنينَّو حى سٍ ليى  ﴿قرأ ابف مسعكد 
 :التوض حو  التحم ل

هللا عميو كسمـ  ـ( لغة فصيحة تكمـ بيا النبي صمىذكر المرادم أف كسر عيف )نىعً 
رة فكرد عنو كصحابتو الكراـ كقد قرأ بيا اإلماـ الكسائي كىك صاحب إحدل القراءات السبع المشيك 

نىًعـٍ  كاٍ الي قى أنَّو قرأ قكلة تعالى:
داؿ الحاء في كممة )حتى( عينان فقد كرد بكسر العيف كأما عف إب (ّ)

نينَّو حى سٍ يى لى  ى:منو في قراءة ابف مسعكد كما في قكلة تعال  لغة ىذيؿ. عمىكىذا  يفو تَّى حً جي

 منع الصرف  
 لغ  كنان  ىبيا عم القول بصرف )كمتا( عند الت م   :م أل  -ٕٙ

مَّيتى بيا مف " :(ْ)يقكؿ المرادم لك سميت بكمتا, امتنع الصرؼ, ألفَّ ألفيا لمتأنيث فمك سى
, ألفَّ ألفيا –لغة كنانة  عمى -تي كمتييما أك كمتي المرأتيفقكلؾ: رأي رىٍفتى منقمبة, كال  -إذ ذالؾ-صى

 تككف لمتأنيث ".
 :التوض حالتحم ل و 

اءت كمتا ج :, كأف نقكؿا سمينا بيا فيي ممنكعة مف الصرؼ( إذذكر المرادم أف) كمتا
 لغة كنانة أنيا مصركفة كعممكا لذلؾ بأف ألفيا ال ناس عمى, بينما ذىب أي كرأيت كمتا كمررت بكمتا

نما ىي منقمبة  , كيبدك أف المرادم يرل بأنيا ممنكعة مف الصرؼ .تككف لمتأنيث كا 

                                                 
 .َٔٓكانظر:الجني الدانئُُكَُٔ/ُشرح التسييؿ   (ُ)
 .  ّٓ/ُِسكرة يكسؼ  (ِ)
 .  ْْ/ٕسكرة األعراؼ  (ّ)
 .ّٖٔ/ُشرح التسييؿ   (ْ)
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 الوقف
 ك  إلي المتحرك لغ  لخم  م أل : الوقف بنقل الحر  -ٖٙ
الكافية: كصحَّ لغة لخمية كقاؿ في  :ثبت في نسخة الرقي كنسخة أيخرل" :(ُ)يقكؿ المرادم
ـ الكقؼ بنقؿ كيجكز في لغة لخ :كقاؿ في شرحيا ىا لف يقببل :ميحرَّؾ كغير ىكقؼي لخـ بالنقؿ إل
 , كقكؿ الشاعر: الحركة إلي المتحرؾ

ديهٍ شى رى  ـٍ مى عٍ يي كى  وً يٍ اعً سى مى  دٍ مى حٍ تي                    هٍ دي صى ا قى مى يٍ فً  رً يٍ خى مٍ لً  ٍر مً تى أٍ يى  فٍ مى 
(ِ) 

–الداؿ كىي متحركة, قيؿ: كيحتمؿ أف يككف أصمو: قصدكه بكاك الجماعة  فنقؿ حركة الياء إلى
 .مف ثـ حذؼ الكاك اكتفاءن بالضمة " :حمبلن عمى
 :التوض حالتحم ل و 

شرح الناظـ ليذا البيت لمغة بيت الناظـ في الكافية كنقؿ ذكر المرادم لتدعيـ صحة ىذه ا
 :كيحتمؿ أف يككف أصمو :, ثـ يعقب بقكلوبقكؿ الشاعر في األبيات السابقة ذلؾ كاستدؿ عمى

 قصدكه بكاك الجماعة كىذا تخريج مف المرادم مقبكؿ .

 التصر ف
 م أل : إبدال الم م من البا  عمي لغ  مازن بن ش بان -ٗٙ

؟ كال يقكلكف في  :, قكليـ: "كمثاؿ الباء مف الميـ(ّ)رادميقكؿ الم ؟ يريدكف: ما اسميؾى باسميؾى
فىدى  :با بمعني :غير ىذا ما كىي لغة مازنية خاطب بيا بعض الخمفاء أبا عثماف المازني حيف كى

 .عميو كالحكاية مشيكرة"
  التحم ل والتوض ح:

ما زاؿ راًتمان عمى كذا  :باء مثؿ قكليـذكر المرادم أف مف لغات العرب إبداؿ الميـ مف ال
 مازف بف شيباف.  نسب المرادم ىذه المغة إلى, أم مقيمان كقد كراتبان 

 
 
 
 
 

                                                 
 .ُُٕٔ/ِشرح التسييؿ  (ُ)
 سبؽ تخريجو . (ِ)
 .َُٕٔ/ ِشرح التسييؿ  (ّ)
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 م أل : القول بز ادة   نًا بعد كاف المؤنث  في الوقف عند لغ  بكر -٘ٙ
ياف لب, كأما سيف الكقؼ فيي في لغة بكر, يزيدكف سينان بعد كاؼ المؤنثة" :(ُ)يقكؿ المرادم

فإذا كصمكا حذفكىا فيي في ذلؾ نظير ىاء السكت كىذًه لغة قميمة  ,نحك: عميكٍس  ,حركة الكاؼ
كسكسة بكر" ككذلؾ الشيف في لغة تميـ فإنيا تزاد بعد كاؼ الخطاب في لغة تميـ كزيادة  ىتسم

 .(ِ)"كف: أكرمتيًكٍش كتسمي كشكشة تميـالسيف في لغة بكر فيقكل
 التحم ل والتوض ح:

كىـ  ,لمرادم في معاني حرفي السيف كالشيف أفَّ مف العرب مف يزيد سينان بعد الكاؼذكر ا
إضافة  كتسمى ,مف يزيد شينان كىـ بنك تميـ كتسمى إضافة السيف كسكسة بكربنك بكر كمنيـ 

كقد كصؼ المرادم ىذًه المغات بأنيا قميمة في كبلـ العرب كعند الكصؿ  ,الشيف كشكشة تميـ
 عميًؾ بقراءة القرآف كأكرميتًؾ باألمس... :ي المغتيف فنقكؿتحذؼ الزيادة ف

 )أْن( عند تم م القول بأنَّ )عن( تكون بمعنى :م أل  -ٙٙ

)أٍف(  ي )عف( الحرفية فيك أف تككف بمعنىكأمَّا القسـ الثاني مف قسم" :(ّ)يقكؿ المرادم
: أم  لؾ أنشدكا بيت ذم الرمة:أف تقكـ كعمي ذ :كىي لغة لبني تميـ, يقكلكف: أعجبني عف تقكـى

ٍنزلةن                                                  ٍرقىاءى مى ٍمتى ًمٍف خى ٍف تىرىسَّ كـي   أعى ٍينىٍيؾى مىٍسجي بىابىًة ًمٍف عى مىاءي الصًٌ
(ْ) 

 
 
 

( المشددة قاؿ الزمخشرم دي أشي :كتبدؿ قيس كتميـ ىمزتيا عينان فتقكؿ :قمت ككذلؾ يفعمكف في )أفَّ
 عىفَّ محمدان رسكؿ هللا كىي عنعنة تميـ ".

 التحم ل والتوض ح:
كما أفَّ تميـ , )أٍف( عند تميـ الحرؼ عف الثنائي أنيا تككف بمعنى ذكر المرادم في معنى

فتقكؿ: عسى بالعنعنة كىك إبداؿ العيف مكاف اليمزة  مزة بالعيف كىي لغة عف العرب تسمىتبدؿ الي
 عسى أف يستجيب. أمعف يستجيب هللا لنا, 

 
 

                                                 
 .َٔالجنى الداني (ُ)
 .ُٔالجنى الداني (ِ)
 .َِٓ؛ِْٗالجنى الداني  (ّ)
  ُْٖ/ِكالمحكـ  ّْٓ/ّكخزانة األدب  َِٓكالجنى الداني  ٕٔٓالبيت لذم الرمة في ديكانو  (ْ)

 . ُٖٕ/ُكالعمدة 
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 :ن آرا  المرادى في كتبو المختمف  أذكر طائف  م  آراؤه النحو  :
 آرا  المرادي في كتابو توض ح المقاصد والم الك: من أواًل: 

ممائيما بعد ستة قركف قو مف علـ يكف لممرادم آراء انفرادية في النحك كالمغة تميزه عمف سب
يد جيابذة  ىركانيا عمعف عصر المرادم نضجت فييا قكاعد العربية, كاستقرت أيسسيا كأى  خمت

, كثعمب الذيف لـ يترككا أدؽ العمماء كسيبكيو, كالفارسي, كالمبرد, كابف جني, كالفراء, كالكسائي
كضعكا ليا األسس كالقكاعد , فيا بعد أف خاضكا البحث في األصكؿ, كالصعاب منياالمسائؿ كأبسط

 ,يبقي يختار كيرجح رأيان عمى آخر وال أنإ, ف جاء بعدىـ أف يأتي بجديد بعدىاالتي تـ يتمكف م
مسائؿ في النحك كالمغة ما كره المرادم في تكضيحو مف آراء ك ف ما ذإ" :بذلؾ أستطيع أف أقكؿك 

, أك التي يؤمف بصحتيا مف جية اآلراء ىي إال آراء اجتيادية " في حقيقة أمرىا " تأييد لبعض
يديف بصحتو فقكلو " ىك  رفض لبعض ما جاء بو آخركف مف مسائؿ ال تتفؽ كما يؤمف بو أك

, بؿ رأل آلخر سبقو .." كىذا ىك مذىب ...", لـ يكف مما ينفرد بو.لمف قاؿ , أك خبلفان الصحيح "
 ء كالمسائؿ: كمف ىذه اآلرا ,ككذلؾ في حاؿ الرفض, كعدـ التأييد ,يؤمف بصحتو

 ع مات اال م: -ٔ

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالجر كالتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيف كالنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا كأؿ                  
 

 كمسند لبلسـ تمييز حصؿ 
 
 

, كبالمضاؼ جر كيشمؿ الجر بالحركؼ نحك: بزيدمنيا: ال .لبلسـ خمس عبلمات.." قاؿ المرادم:
فش " كما يتضح مف , كيقصد بو " األخ(ُ), كال جر بغيرىما خبلفا لمف زاد التبعيةغبلـ زيد :نحك

رأم يخالؼ  ىكذىب المتأخركف إل( ِ), كمف زاد التبعية فيك األخفشثالث ليما ال" :قكؿ السيكطي
 ".(ّ), كبالتبعية" شمؿ الجر بحرؼ الجر, كباإلضافة:المرادم كمف سبقو مف عمماء النحك كىك

بالحرؼ,  " الجر يشمؿ الجر:القكؿ بأف ى" إل (ْ)كما ذىب الدكتكر " أميف عمي السيد
 , كالجر بالجكار". تبعية, كبالكباإلضافة

                                                 
 .ِٕٓ/ُتكضيح المقاصد  (ُ)
 .ُّّ/ِىمع اليكامع  (ِ)
 .ِٖ/ُشرح المككدم  (ّ)
 .ُٕ/ُ, كشرح ابف عقيؿ ِْٔ/ُكانظر: تكضيح المقاصد  ِٓ/ُفي عمـ النحك  (ْ)
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 :(ٔ)حذف نون الوقا   من الفعل -ٕ
 استشيد المرادم بقكؿ الشاعر:  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿُّ ًمٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكان                    تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاه كالثَّغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـً ييعى
 

كءي الفىاًليىاًت إذا فىمٍينىني  يىسي
 (ِ) 

 
 

مرادم عما تمؼ ال, كبيذا لـ يخة"نكف الكقاي"فحذؼ النكف الثانية, كىي  فمينني" :األصؿ" :فقاؿ في
كالفراء, كأكثر المتأخريف  , كالسيرافي كالفارسي(ّ)كأبك حياف  الخضراكمك  ابف جنيك  ذىب إليو المبرد

كما أنيا دخمت لغير عامؿ,  ,بالحذؼ ىإعراب, فكانت أكل ىكابف ىشاـ, كالعيني, ألنيا تدؿ عم
, كبذلؾ عمؿ المرادم رأيو شأ عف الثانية فيي أحؽ بالحذؼؿ ن, كألف الثقكنكف الرفع دخمت لعامؿ

أف  ى, كالككفييف كابف مالؾ الذيف ذىبكا إل(ْ)في حذؼ نكف الكقاية مف الفعؿ كقد خالؼ فييا سيبكيو
 المحذكؼ نكف اإلناث " أم الضمير الرافع " .

 : (٘)اال م الموصول -ٖ
عائد كىك في ىذا مؤيد  ىحتاج إلم ال يأف "ما" المصدرية حرؼ مصدر  ىذىب المرادم إل

أف " ما " المصدرية  ىكمخالؼ لمذىب األخفش, كابف السراج المذيف ذىبا إل ,كيو كرأيولقكؿ سيب
, ضمير ىنيا مفتقرة إلإ" :, كالسييمي في قكليـكما عارض المبرد, كالمازني عائد ىاسـ يحتاج إل

أك  المصدر, ى" فيي مع الفعؿ بمعن (ٔ)متى بوالقياـ الذم ق :, فتقديرهيعجبني ما قمتى بو :فإذا قمت
نما عائد يعكد عمييا مف صمتيا ىتج إل, فإنيا إذا كانت بمعني المصدر لـ تحأك بمعني الذم , كا 

ذا كانت بمعن بمغني أف خرج زيدىي بمنزلة أف مع الفعؿ في قكلؾ " الذم لـ  ى" في تأكيؿ مصدر كا 
 .(ٕ)يكف بد مف عائد يعكد عمييا مف صمتيا

 :(ٛ)التنازع في العمل -ٗ

 " فممكاحد منيما العمؿ "
ف اآلخر لو عمؿ كلكف في ضميره " العمؿ مف أحد المتنازعيف في لفظ المتنازع فيو أل:قاؿ المرادم

 .  كاف أك مفعكالن  فاعبلن  , فقدر لآلخر ضميران "
                                                 

 .ّٕٗ/ُتكضيح المقاصد  (ُ)
كىك ببل نسػبة فػي ىمػع  ِّٕ/ٓكخزانة األدب  َِٓ/ّكالكتاب  ُّٕالبيت لعمرك بف معد يكرب في ديكانو ص (ِ)

 . ُِٕ/ِاليكامع 
 .ُِٖ/ُىمع اليكامع  (ّ)
 .َِٓ/ّانظر: الكتاب  (ْ)
 .ُْٕ/ُتكضيح المقاصد (ٓ)
 .ِٓٔ/ُىمع اليكامع  (ٔ)
 .ٕٖ/ُاألزىية في عمـ الحركؼ  (ٕ)
 .ُٗٓ/ِ, كانظر: شرح ابف عقيؿ ّٓٔ/ِتكضيح المقاصد  (ٖ)
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ؿ الثاني ألف " مف اختار إعماؿ الفع:الذم قاؿ (ُ)إف ما ذىب إليو المرادم تأييد لمذىب ابف جني
  :, كنظير ىذا قكؿ اليذلي, كضربني كضربت زيدان ضربت كضربني زيد :العامؿ األقرب نحك

نَّمػػػػػػػػػػػا                          بىمىػػػػػػػػػػػي ًإنَّيىػػػػػػػػػػػا تىٍعفيػػػػػػػػػػػك الكيميػػػػػػػػػػػكـي كا 
 

ؿَّ ما يىٍمًضى  ٍف جى تيككَّؿي ًباألىٍدنىى كا 
(ِ)  

 
 

 كفي إعماؿ األكؿ قكؿ كثير:
ػػػػػػػػ تي دٍ رى كلقػػػػػػػػد أى   ي                    نً اقى عىػػػػػػػػفى  عنػػػػػػػػؾً  برى الصَّ

 
ـي دً قى  كاؾً ىى  فٍ ي مً بً مٍ قى بً  ؽه مى عى   ي

(ّ) 

 
كمف ذلؾ قكؿ مف " :ىذيف البيتيف حيث قاؿ عف األكؿ (ْ)ذكر ابف جني في الخصائص 

إعماؿ األكؿ  ى"كمما جاء في معن :" كقاؿ عف الثانيالفعؿ الثاني ألنو العامؿ األقرباختار إعماؿ 
, أف العمؿ لكمييما ىؼ آخريف منيـ الفراء الذم ذىب إلفكمما كافؽ ابف جني خال ,قكؿ كثير"

"كالصحيح  :, فرد المرادم قكؿ الفراء قائبل" مرفكع بالفعميف قاـ كقعد زيد, فإف " زيدان  :فقكلؾ
نع فإف كاف رفع الفاعؿ بالفعميف فذلؾ ممت" :" كما رد البغداديكف ما ذىب إليو الفراء بقكليـألحدىما

كال كممة مفردة عمؿ  ,مفردان  , اسمان ان كاحد , بؿ لـ نعمـ شيئان فيو فعبلف في مكضع ألنا ال نعمؿ فاعبلن 
الكاحد غير  يءياىما كالشإالكاحد فجعمو  يء"فإف كاف قد جعميما كالش :" ثـ يقكلكففييا عامبلف

 ".ة عميولجائز ألنو ال دال

كأف  ,نو يبيف أم الفعميف أحؽ بالعمؿك أكلكف مما يؤاخذ عميو المرادم في ىذا الباب ى
فإف " :فقاؿ –قاـ كقعد زيد  :ابف مضاء " في قكليـ –االختبلؼ مكجكد بيف النحاة ىنا كما كضحو 

 ىحذؼ الفاعؿ كغيره يجيزه عم ىلفعؿ الثاني فإف الفراء ال يجيزه, كالكسائي يجيزه عمعمقت زيد با
فاعؿ لو  " الفإف الفعؿ "جرل :حذفو قكؿ الشاعر ىمع , كالدليؿالذم يفسره ما بعده (ٓ)اإلضمار

ابً جى حً الٍ بً  تٍ ارى كى ى تى تَّ حى :ىكالدليؿ عميو قكلو تعال
 :كصحة مذىب الكسائي قكؿ عمقمة (ٔ)

كما لـ يختمؼ البصريكف كالككفيكف في العمؿ ألحدىما كلكف الخبلؼ بينيما ىك أف 
 :الشاعر مستشيديف بقكؿ (ٕ)إعماؿ األكؿ ىالككفييف ذىبكا إل

ػػػػػػػػػػٍكران                     نىػػػػػػػػػػرىل عيصي قىػػػػػػػػػػٍد نىٍغنىػػػػػػػػػػي ًبيىػػػػػػػػػػا كى  كى
 

ريدى الًخدىاالى   ًبيىا يىٍقتىٍدنىنىا الخي
(ُ) 

 
 

                                                 
 .ُُٕ؛َُٕ/ِالخصائص  (ُ)
 ُِٕ/ُكاألمػػػالي  ِٕٔ/ُّالػػػكافي بالكفيػػػات ك  َُِّ/ّالبيػػػت ألبػػػي خػػػراش اليػػػذلي فػػػي شػػػرح أشػػػعار اليػػػذلييف  (ِ)

 . ُّٕ/ِكالكامؿ  ْْٓ/ُكالشعر كالشعراء 
 . ُِٗٓ/ٓكالصحاح  ُِِ/ُكالمحكـ  ُّٖ/ِٔكتاج العركس  ِٕٓالبيت لكثير في ديكانو ص (ّ)
 .ُُٕ؛َُٕ/ِالخصائص  (ْ)
 . ُِٔ؛ُُٔ/ِ, كشرح ابف عقيؿ ّٓٓ/ٓ, كمغني المبيب ٔٗ/ّانظر: ىمع اليكامع  (ٓ)
 . ِّ/ّٖسكرة ص  (ٔ)
 .ُٖٕ/ُ, كشرح األلفية  ْٖ؛ٕٗ/ ُانظر: اإلنصاؼ  (ٕ)



 115 

 كيقكؿ امرئ القيس:
ػػػػػػػةو               ًعٍيشى ػػػػػػػا أىٍسػػػػػػػعىي ألٍدنىػػػػػػػي مى  فىمىػػػػػػػٍك أىفَّ مى

 
ـٍ أىٍطميٍب قىميؿه ًمفى المىاؿً   لى كىفىاني كى

(ِ) 

 
 

 :محتجيف بقكؿ الشاعر( ّ)عماؿ الثاني إ ف إلي كذىب البصريي

 كلًكػػػػػػػػػفَّ نصػػػػػػػػػفان لػػػػػػػػػك سػػػػػػػػػببت كسػػػػػػػػػبني                  
 

 (ْ)بنك عبد شمس مف مناؼ كىاشـ 

 
 

الككفييف  نبارم قكؿكقد رد ابف األ .(ٓ)ران طٍ قً  وً يٍ مى عى  غٍ رً فٍ ي أي كنً تي آى  :ىكما احتجكا بقكلو تعال
أعمؿ  لك ألنو ىمنيما مراعاة لممعنإنما أعمؿ األكؿ " :كاستشيادىـ بشعر امرئ القيس حيث قاؿ

 :كمنو ,(ٔ)الثاني لكاف الكبلـ متناقضان 

فىػػػػػػػٍكًني كلػػػػػػػـ أىٍجػػػػػػػؼي األىًخػػػػػػػبلءى ًإننػػػػػػػي                جى
 

ميميَّ ميٍيًمؿي   ميؿو مف خى ًلغىير جى
(ٕ)  

 
 

 :كمما يؤيد صحة مذىب البصرييف في إعماؿ الثاني استشياد السيكطي بقكؿ الشاعر
ػػػػػاحبه          ييٍرًضػػػػػيؾى صى  إذا كيٍنػػػػػتى تيٍرًضػػػػػيًو كى

 
 (ٖ)ًجياران فىكيٍف في الغىٍيًب أىٍحفىظى لمكدًٌ  

 
 

 " كىك الفعؿ الثاني .بجعؿ "صاحب" فاعبلن "ليرضيؾ

 :(ٜ)إعراب األ ما  ال ت  -٘

كا عرابيا بحركات مقدرة في عدـ التزاـ النقص في األسماء الستة  ىذىب المرادم إل
, كابف ف, كما صححو ابف مالؾ كأبك حياف, كىذا تأييد لمذىب سيبكيو كجميكر البصرييؼالحرك 
كىك  ,أما الكسائي كالفراء فقد ذىبا إلي أنيا معربة مف مكانيف بالحركؼ كالحركات معان , ىشاـ

الحركؼ كما أف ىذه " ,الحركؼ تعكيض عما دخميا مف الحذؼ"إعرابيا ب, كأف "(َُ)مذىب الككفييف
                                                                                                                                               

 .  ٕٕ/ْكببل نسبة في المقتضب  ٕٗ/ُكاإلنصاؼ  ٖٕ/ُكالكتاب  ُّٕالبيت لمرار األسدم في ديكانو ص (ُ)
كتكضيح المقاصد  ٕٗ/ُكالكتاب  ٕٗ/ُكاإلنصاؼ  ٖٗ/ّكىمع اليكامع  ّٗالبيت المرئ القيس في ديكانو ص (ِ)
 . ٕٔ/ْكببل نسبة في المقتضب ِِٖ/ُ
 . ُٖٕ/ُ, كشرح األلفية  ْٖ؛ٕٗ/ ُانظر: اإلنصاؼ  (ّ)
 .ْٕ/ْكالمقتضب  ُٖ/ُكاإلنصاؼ  ٕٕ/ُكالكتاب  ْْٖو البيت لمفرزدؽ في ديكان (ْ)
 . ُِّْ/ْكالصحاح  َْٗ/ِْكتاج العركس  
 . ٔٗ/ُٖسكرة الكيؼ  (ٓ)
 . ّٖ/ُاإلنصاؼ  (ٔ)
كتكضػػػيح  ّٓٓ/ٓكمغنػػػي المبيػػػب  ِْ/ّكجػػػامع الػػػدركس العربيػػػة  ِِّ/ُي ىمػػػع اليكامػػػع البيػػػت بػػػبل نسػػػبة فػػػ (ٕ)

 . ْْٗ/ُِكا عراب القرآف  ّٓٓ/ِالمقاصد 
 . ُّٔ/ِكابف عقيؿ  ُِّ/ْكمغني المبيب  ِٓ/ّالبيت ببل نسبة في جامع الدركس  (ٖ)

 . َْٔ/ِكتكضيح المقاصد 
 . ُّٔ؛ُّّ/ُانظر: تكضيح المقاصد  (ٗ)
 .ُّ/ُ, كاإلنصاؼ ُِٕ؛ُِٔ/ُع اليكامع انظر: ىم (َُ)
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بقكؿ ابف  " مستشيدان نقص "ىف ىإل أيضان  (ِ)كذىب ثعمب الككفي ,(ُ)خفش دالئؿ إعراب عند األ
 :ىرمة

 هللا أعطػػػػػػػػػػػاؾ فضػػػػػػػػػػػبلن مػػػػػػػػػػػف عطيتػػػػػػػػػػػو                 
 

 (ّ)ىفو ىًف فيما مضى كىفو  ىعم 

 
ذلؾ جعؿ المازني الباء في )أبيؾ( كالخاء في )أخيؾ( حركؼ إعراب كأف "األلؼ كالكاك كك 

فيما يتعمؽ  (ْ)كبذلؾ يككف مذىب المرادم بصريان  ,شباع حدثت عف الحركات" حركؼ إكالياء
 الحركؼ . ىب األسماء الستة بحركات مقدرة عمبإعرا

إعرابيػا بػالحركؼ "األلػؼ كالػكاك  ىأما المتأخركف مػف  عممػاء العربيػة, فقػد ذىػب الزبيػدم إلػ
لحركػػات مستشػػيدان بحػػديث اففػػي ىػػف الػػنقص كىػػك اإلعػػراب ب" :القػػكؿ ىكاليػػاء" كذىػػب السػػيكطي إلػػ

 . (ٔ)"اىمية فأعضكه بيف أبيو كال تكنكابعزاء الج ل"مف تعز  (ٓ) :هللا عميو كسمـ ىالرسكؿ صم

 :(ٚ)المفعول معو -ٙ

 مصاحبو " ى"ناصب المفعكؿ معو كتقديمو عم
 بمػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػف الفعػػػػػػػػػػػؿ كشػػػػػػػػػػػبيو سػػػػػػػػػػػبؽ               

 
 ذا النصب ال بالكاك في القكؿ األحؽ  

 
 

معو العامؿ المعنكم ال يعمؿ في المفعكؿ  :ىاألكل :م في ىذا الباب ناحيتيفبحث المراد
, كىك في ىذا مكافؽ لسيبكيو الذم ذىب إلي أنو ال ينصبو كاسـ اإلشارة, كحركؼ التشبيو, كالظرؼ

الماء  لاستك  :أنو منصكب بعامؿ مقدر فقكلؾ ى, كألبي إسحؽ الزجاج إل(ٖ)العامؿ المعنكم
البد لممفعكؿ معو " :كىك أيضان قكؿ الزمخشرم, (ٗ)الماء كالبس الخشبة  لاستك  :, فالتقديركالخشبة

فخالفو   (ُ)""أف الكاك ىك الناصب لممفعكؿ معو ىأما الجرجاني فقد ذىب إل (َُ)مف فعؿ أك معناه "
 :المرادم في ىذه المسألة كما خالؼ ثعمبان المستشيد بقكؿ الشاعر

                                                 
 .ُِٖ/ُىمع اليكامع  (ُ)
 .ُِ/ُمجالس ثعمب  (ِ)
كىمػع  ٕٔ/ٕكتػاريخ دمشػؽ  ِٓٔ/ٕكخزانػة األدب  ِِٕ/ٖكتػاريخ بغػداد  ِِّالبيت البف ىرمة في ديكانػو ص (ّ)

 . ِِْ/ُاليكامع 
 .ُْ؛ُّ/ُانظر: اإلنصاؼ  (ْ)
  .ُّٔ/ٓالحديث في مسند اإلماـ أحمد  (ٓ)
 .ُِٗ/ُىمع اليكامع  (ٔ)
 .ّٔٔ/ِانظر: تكضيح المقاصد  (ٕ)
 .ُٕٕ/ِىمع اليكامع  (ٖ)
 .ُّٖ/ُ, كأسرار العربية ُٓٓ, كالجني الداني َِٔ/ُانظر: اإلنصاؼ  (ٗ)
 .ُٕٔ/ِ, كىمع اليكامع ُّٖ/ُانظر: أسرار العربية  (َُ)
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ـٍ                  فىكيكنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيـي كبىنًػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أىبػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكي
 

اؿً   حى مىكىافى الكيٍميىتٍيًف ًمفى الطًٌ
(ِ) 

 
 

مصاحبو نحك,  ىتقديـ المفعكؿ معو عم :الثانية ,مع كالناصب ىك الكاك :كالتقدير عنده
 قد منعو المرادم مخالفان الجميكر, كابف جني الذم, ك كىك مذىب الجميكر ,كالخشبة الماء لاستك 
 ر:متمسكان بقكؿ الشاع (ّ)أجازه

ػػػػػػػػػػػػةن                 نىًميمى ػػػػػػػػػػػػان ًغيبىػػػػػػػػػػػػةن كى فيٍحشى ٍعػػػػػػػػػػػػتي كى مى  جى
 

ٍنيىا ًبمىٍر عىًكل  اؿو لىٍستى عى ثي ًخصى  (ْ)ثىبلى

 
 

 .(ٓ)" نميمة " كلكنو قدـ لمضركرة ىي ىذا البيت لمعطؼ ألنو معطكؼ عملقد عد الجميكر الكاك ف

ف فقد ك فعؿ, أما الككفيف ىك ال, فالعامؿ عند البصرييلمرادم في ناصب المفعكؿ معو بصرما لكرأ
 .(ٔ)الخبلؼ ىأف المفعكؿ معو منصكب عم ىذىبكا إل

 :(ٚ)حرف الجر َبْموَ  -ٚ

  وخكؿ حرؼ الجر عمييا في قكل, يؤيد ما ذىب إليو دذىب المرادم إلي أف "بىٍموى" اسـ
قمب  ىعيف رأت كال أذف سمعت كال خطر عمأعددت لعبادم الصالحيف ما ال ": في الحديث القدسي

 . (ٖ)بشر ذخران مف بمو ما اطمعتـ عميو"
ألخفش أف " بىٍموى " حرؼ جر إف ما ذىب إليو المرادم مخالؼ لغيره مف النحاة فقد زعـ ا

, بمو زيد :الترؾ يضاؼ فيقاؿ ىأنيا اسـ فعؿ, كمصدر بمعن ى"مف" كذىب الزمخشرل إل ىبمعن
 ىي عند الككفييف كالبغدادييف بمعن, فيستثناءا في حركؼ االكاآلخركف عدكى, (ٗ)ترؾ زيدو  :كأنو قيؿ

ار" كقد أنكر البصريكف ذلؾ ألف أم " السيما األحر  –, أكممت العبيد بمو األحرار "السيما" نحك
 .(َُ)" في االستثناء ال تقع مكانيا"إال

                                                                                                                                               
 .ُٕٕ/ِ, كىمع اليكامع ُٓٓالجنى الداني  (ُ)
  ٕٔ/ّكجامع الدركس  ِٖٗ/ُكالكتاب  ُٕٕ/ِفي ىمع اليكامع البيت ببل نسبة  (ِ)

 . َّٔ/ُُكا عراب القرآف 
 .                   َُّ/ّ, كخزانة األدب ُٖٕ/ِ, كىمع اليكامع ّّٖ/ِانظر: الخصائص (ّ)
  ّّٖ/ِكببل نسبة في الخصائص  ُُْ/ٗكخزانة األدب  ِّٔ/ُالبيت ليزيد بف الحكـ في األصكؿ  (ْ)

 . ُٕٗ/ِكامع كىمع الي
 .َِْ/ِ, كشرح ابف عقيؿ ُُّ/ّانظر: خزانة األدب  (ٓ)
 .َِٕ؛َِٔ/ُانظر: االنصاؼ  (ٔ)
 .َْٕ/ِانظر: تكضيح المقاصد  (ٕ)
 ّّْ/ِالحديث في رياض الصالحيف  (ٖ)
 .ِْٔ, كالجني الدانيَِْ/ِ, كانظر: مغني المبيب ُٔٗ/ُالمفصؿ  (ٗ)
 .َِِ/ِىمع اليكامع  (َُ)
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كىينا كممات دادييف بقكلو في باب االستثناء "كذىب السكاكي مذىب الككفييف كالبغ
 .(ُ), كتنصب ما بعدىا ألبتة ""ليس, كال يككف, كبمو أيضان عند االخفش :استثنائية ىي

" كقد ركل الرفع كالنصب كالجر في قكؿ "كيؼ ىأنيا بمعن ىما قطرب فقد ركل رفع ما بعدىا عمأ
 :الشاعر

ػػػػػػػػػػػالجى  ري ذى تىػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػ ـى اجً مى  يػػػػػػػػػػػا                 اماتي يان ىى احً ضى
 

  (ِ)خمؽً يا لـ تي نَّ أكى  ؼَّ األكي  وى مٍ بى  

 
 

 . (ّ)ككافقو ابف ىشاـ في جعميا بمعني كيؼ

 :ا ضاف  -ٛ
 :(ٗ)إضاف  أفعل التفض ل -أ

 أبككىك مذىب سيبكيو "كقد نقؿ عف  أنيا محضة ألنو ينعت بالمعرفة, ىذىب المرادم إل
, كابف عصفكر أف إضافة غير يف كجماعة مف المتأخريف كالجزكلى, كابف أبي الربيع, كالككفيالبقاء

نيا في تقدير االنفصاؿ بالضمير فاعؿ أفعؿ أم أنيا منفصمة بو في الحقيقة كالتقدير أل ؛محضة
 .(ٓ)"لـز كصؼ النكرة كالمعرفة ,تو محضة, كلك كانت إضافدليؿ قكليـ مررت برجؿ أفضؿ القكـب

با , المذيف ذىيابف السراج, كالفارس :كلك قارنا رأم المرادم بآراء اآلخريف لكجدناه قد خالؼ
 .(ٔ)إضافة أفعؿ التفضيؿ غير محضة  أف ىإل

مف  عمـ أف أفعؿ ىذه التي يراد بيا التفضيؿا " :يقكؿ ,ذلؾ أيضان  ىإل (ٕ)كما ذىب ابف يعيش
كاالنفصاؿ لتقديرؾ , ألف النية فييا التنكيف مف اإلضافة المنفصمة غير المحضة, فبل تفيد تعريفان 

 .فييا "مف"

                                                 
 .َُْ/ُـك مفتاح العم (ُ)
كبػبل نسػبة فػي  ُُٕٔ/ّكتكضيح المقاصد  ّْٓ/ّٔكتاج العركس   ِْٓالبيت لكعب بف مالؾ في ديكانو ص (ِ)

 . ِْٓكالجني الداني  ُُِ/ٔكخزانة األدب  ُِِ/ِفي ىمع اليكامع 
 .َِٕ؛َِْ/ِانظر: مغني المبيب  (ّ)
 .ٕٖٕ/ِتكضيح المقاصد  (ْ)
 .َْٔ/ِحاشية الصباف  (ٓ)
 .َْٔ/ِة الصباف انظر: حاشي (ٔ)
 .ْ/ّشرح المفصؿ  (ٕ)
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 :(ٔ)إضاف  مع -ب

                      كمػػػػػػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػػػػػػع فييػػػػػػػػػػػػػػا قيػػػػػػػػػػػػػػؿ كنقػػػػػػػػػػػػػػؿ  
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػتح ككسػػػػػػػػػػػػػػػػر لسػػػػػػػػػػػػػػػػككف يتصػػػػػػػػػػػػػػػػؿ                                 
ؽ بالمصاحب كىك مبلـز ما يمي ى"مع اسـ لمكاف االصطحاب, أك كقتو عم :قاؿ المرادم 

اسـ " ىذه بأنيا مكافقان لمذىب سيبكيو في إضافة "معالظرفية ", فيككف المرادم بذلؾ  ىلئلضافة عم
اع منعقد أف اإلجم –كما قاؿ المرادم  –, كمخالفان ألبي جعفر النحاس الذم زعـ فةمبلـز لئلضا

اسـ بدليؿ التنكيف في  :مع" :" كقد رد ابف ىشاـ قكؿ النحاس حيث قاؿحرفيتيا إذا كانت ساكنة
 (مف معي ىذا ذكر) :" كدخكؿ الجار في حكاية سيبكيو " مف معؾ " كقراءة بعضيـقكلؾ "معان 

حرؼ المصاحبة  ىالسككف لتضمنيا معن ىكىي عند ربيعة مبنية عم, (ِ)سميتيا "ا ىعم كأنيا باقية"
مذىب المرادم في جعؿ "مع" اسمان مبلزمان  ىفسار بعض المتأخريف كابف ىشاـ عم, ف لـ يكضعا  ك 

 لئلضافة.

 :(ٖ)نعم و بئس -ٜ

 :, كفي إعرابو ثبلثة أكجوبعد الفاعؿ المخصكص بالمدح كالذـ  يذكر 
 .كالجممة قبمو خبرهمبتدأ  - أ
 .خبر مبتدأ كاجب الحذؼ  - ب
 .مبتدأ حذؼ خبره  -ج    

 (ٓ)كىك ما ذىب إليو " الزجاجي, (ْ)""األكؿ ىك الصحيح, كبو جـز سيبكيو: قاؿ المرادم
" أف يذكر فاعميما " كما لـ يختمؼ عما :أيضان ". كبذلؾ تككف " نعـ ك بئس " فعميف بدليؿ قكلو

نعما  :ميتيما باتصاؿ الضمير المرفكع بيما لما نقؿ عف العرب قكليـذىب إليو الكسائي في فع
أف  ىالذم ذىب إل (ٔ)ف مف النحاة كابف كيسافيإال أف المرادم قد خالؼ آخر  ,, كنعمكا رجاالن رجميف

عف  ةعف ثعمب عف سمم (ٕ)كحكي ابف األنبارل ,أف المخصكص بالمدح كالذـ بدؿ مف الفاعؿ
, المكلكدة " بدخكؿ حرؼ الجر عميياكهللا ما ىي بنعـ " :ده فقاؿك لالفراء أف إعرابيان بشر بمك 

                                                 
 .ُٖٔ/ِتكضيح المقاصد  (ُ)
 .ُٖٔ/ِ, كانظر: ىمع اليكامع ِّّ؛ِِّ/ْمغني المبيب  (ِ)
 .ُٕٔ/ّ, كانظر: شرح ابف عقيؿ ِِٗ/ِتكضيح المقاصد  (ّ)
 . ِِٗ/ِتكضيح المقاصد  (ْ)
 .َُٖ/ُالجمؿ في النحك  (ٓ)
 .ّٖ/ِشرح التصريح عمي التكضيح  (ٔ)
 .ٕٖ/ُاإلنصاؼ  (ٕ)
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ذا ما قكرف رأيو بمذىب المدرستيف نجده قد كافؽ البصرييف في فعميتيما كخالؼ , فاعتبركىا اسمان  كا 
 .(ُ)الككفييف الذيف ذىبكا إلي أنيما اسماف مبتدآف

 :(ٕ)أفعل التفض ل -ٓٔ

 " مف المصاحبة ألفعؿ التفضيؿ "
كقد خالؼ في  ,بتداء كىك مذىب سيبكيو كالمبرد" ىذه تفيد االأف "مف ىالمرادم إلذىب 
المجاكزة, كتقديره في "زيد أفضؿ مف  ىأنيا لمعن ىفي شرح التسييؿ الذم ذىب فيو إل "ذلؾ "الناظـ

د ىر ككنيا البتداء الغاية, كال تفيالظا :كأقكؿ" :ثـ قاؿ المرادم ,في الفضؿ " جاكز زيد عمران عمرك
مقصكدان لجاز أف يقع  التبعيض كقكؿ المبرد كما رد بو المصنؼ مف أف االبتداء لك كاف ىمعن

د يترؾ اإلخبار بو لككنو ال يعمـ, , كليس ببلـز ألف االنتياء قبعدىا "قد", قد رد بو " ابف كالد قبمو "
 ,محؿ االنتياء ىمفي التفضيؿ إذ ال يقؼ السامع ع , كيككف ذلؾ أبمغأك لكنو ال يقصد اإلخبار بو

" يبطؿ ككنيا لمتبعيض :, منيـ ابف سعيد الذم قاؿف فقد أيدكا ما ذىب إليو المرادمأما المتأخرك 
 :أمراف
 .عدـ صبلحية بعض مكضعيا - أ
 "."هللا أعظـ مف كؿ عظيـ :ككف المجركر بيا عامان نحك - ب

 آرا  المرادي في كتابو شرح الت ي ل:من ثان ًا:  
 :(ٖ)الفعلا عراب في اال م و  -ٔ 

يتو في الفعؿ, ذىب المرادم ىنا مذىب البصرييف في أصالة اإلعراب في االسـ كفرع
عراب في االسـ مذىب البصرييف أف اإل" :, حيث قاؿمخالفان الككفييف, كابف خركؼ فيما ذىبكا إليو

ف تأخريف أف الفعؿ أحؽ بو منو أصؿ فييما, كعف بعض المإ, كقاؿ الككفيكف أصؿ كفي الفعؿ فرع
 .(ْ)"االسـ

االسـ بصيغة كاحدة  , كىك كجكب قبكؿ"كالصحيح مذىب البصرييف لما ذكر :المرادم قاؿ
ب ما عممت ىذه المعاني مف , فمكال اإلعراالفاعمية, كالمفعكلية, كاإلضافة :, كىيمعاني مختمفة

الستفياـ, في النفي, كبالجر في ا , كبالرفعلنصب في التعجبما حسف زيدان با :, كذلؾ نحكالصيغة
األسماء معرب كأكثر " أكثر :كما ضعؼ رأم ابف خركؼ الذم قاؿ ,فمكال اإلعراب لكقع المبس

                                                 
 .ٖٔ/ُاإلنصاؼ  (ُ)
 .ّْٗ/ِتكضيح المقاصد  (ِ)
 .ّٓ-ّّ/ُانظر: شرح التسييؿ البف مالؾ  (ّ)
 .ّٕ/ُشرح ابف عقيؿ  (ْ)
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, :" كىك ضعيؼ ألنو قد تكثر الفركعفرد عميو المرادم بقكلو, , كالكثرة دليؿ األصالة "األفعاؿ مبني
 كتقؿ األصكؿ ".

ألسماء مكجكد في األفعاؿ كجب اإلعراب في اأأما الككفيكف فقد احتجكا بأف المبس الذم 
فنيي  , كبالجـز"ال تأكؿ السمؾ كتشرب المبف" بالنصب نيي عف الجمع بينيما :في المكاضع نحك

باعنيما مطمقان   :احتجاج الككفييف ىقاؿ المرادم مجيبان عم ,حة الثاني, كبالرفع نيي عف األكؿ كا 
فمك أظيرت  ,القطع ىع عم, كالرفإرادة ال ىإضمار أف, كالجـز عم ىكأجيب بأف النصب عم"

 .(ُ)العكامؿ المضمرة لـ تحتج إلي اإلعراب "

 :إظيار ضم ر الرفع بعد فعل الغائب والغائب  -ٖ
( )زيد قاـ ىك(, كيجعؿ )ىك( فاعؿ )قاـ:, فيقاؿ"ىؿ يجكز إبراز جائز الخفاء :قاؿ المرادم

ؿ المذككر ي المثا" فال, كالضمير "ىكإإظياره إال في مكاضع كالحصر بال يجكز  :؟ فالجكاب
أنو أجاز ذلؾ في الشعر كغيره  ال ىك ما حكي عف المبردإأف الحصر ب ,تككيد لمضمير المستكف

كالمرادم في ىذه المسألة ال يخرج عف  ,ما قاـ إال أنا :ىقاـ أنا, بمعن :, فقكلؾالحصر ىمعن ىعم
كى ىي  ؿَّ مً ف يي أى :ىقد جكز في قكلو تعالف ,رأم سيبكيو

(ِ). 

أف إظيار الضمير في الشعر  ,(ّ)ررت برجؿ مكرمؾ ىك ككف الضمير فاعبلن م :كقكلؾ
كبذلؾ  قاـ ىك, كقاـ أنا " :يجكز في الشعر" :ىك مذىب كثير مف النحاة منيـ الجرمي الذم قاؿ

ال يختمؼ عما ذىب إليو الجرمي, إمكضع الحصر بكاف اشتراط المرادم في إظيار الضمير في 
ألنو  ؛كىك صحيح" :, كىك مع ىذا يؤيد ما ذىب إليو الجرمي بقكلوةكاشتراطو ذلؾ ضركرة شعري

 يجكز إقامة المنفصؿ مقاـ المتصؿ لمضركرة ".

 :(ٗ)ا م ا شارة "ذا" -ٖ

تأييد لمذىب  , كما ذىب إليوأف اسـ اإلشارة "ذا" ثبلثي الكضع ىذىب المرادم إل
, العيف :مفكا في المحذكؼ فقيؿثبلثي الكضع ثـ اخت -ذا–مذىب البصرييف أف  البصرييف بقكلو

 ى"كيدؿ عم :صحة تأييده لمذىب البصرييف ىعم " قاؿ مدلبلن البلـ كىك األظير ألنيا ظرؼ :كقيؿ

                                                 
 .ّٕ؛ِّ/ُانظر: شرح التسييؿ  (ُ)
 .ِِٖ/ِسكرة البقرة  (ِ)
 .ُّْ/ُ, كتكضيح المقاصد ُّٗ/ُحاشية الصباف  (ّ)
 .َْٓ/ُانظر: تكضيح المقاصد  (ْ)



 112 

فالذاؿ  ,(ُ)صحة قكؿ البصرييف أف "ذا" ثبلثي الكضع قكليـ في التصغير "ذييا" بثبلث ياءات
 كحدىا ليست ىي االسـ كما ذىب إليو الككفيكف .

" بتشديد الياء ىكمف تابعو مف البصرييف إل (ِ)كذىب األخفش , إال أنيـ أف أصمو "ذمِّ
أف  ىكذىب بعضيـ إل, "كي" ػحذفكا الياء الثانية فبقي )ذل( فأبدلكا مف الياء ألفان لئبل يمتحؽ ب

( فحذؼ البلـ تأكيدان فتح الكاك ألف باب )شكيت( أكثر مف باب )حييتب –ذكم  –ذا  –األصؿ في 
 الكاك ألفان لتحركيا كانفتاح ما قبميا . لئلبياـ كقمبت

الذاؿ  –االسـ ذا لككفييف فيما ذىبكا إليو مف أف "بصرية المرادم في معارضتو ا ىتتجم
" كا إليو بقكليـ في التثنية "ذافلقد احتج الككفيكف فيما ذىب, (ّ)كحدىا كما زيد عمييا تكثير ليا "

 أف ألؼ "ذا" عند الككفييف زائدة., ك النكف لمتثنية فمـ يبؽ إال الذاؿفاأللؼ ك 

 :في قكؿ الشاعر (ْ)""نعـ ىبو مذىب سيبكيو كجميكر البصرييف, كركد "إف" بمعن كمما أيد -ْ

 قػػػػػػػػػػػػالكا كبػػػػػػػػػػػػرت فقمػػػػػػػػػػػػت إٌف , كرٌبمػػػػػػػػػػػػا                  
 

 (ٓ)ذكر الكبير شبابو فتطٌربا 

 
 :(ٙ)كان وأخواتيا -٘ 

 :ىا الباب كتأييده ليـ في ذىابو إلف في ىذمذىب البصريي ىيظير كاضحان ميؿ المرادم إل
رفعو  ىأنيا نصبت الخبر كبقي المبتدأ عم ىف ذىبكا إلك فعة لبلسـ ناصبو لمخبر, كالككفيأنيا را -أ

 كالصحيح مذىب البصرييف . :قاؿ المرادم, (ٕ)فمـ تعمؿ فيو شيئان 

يان لو بالحاؿ, كعف الفراء منصكب تشبي كقاؿ ,أنو مشبو بالمفعكؿ ىأف الخبر منصكب عم -ب
 :قاؿ المرادم مؤيدان البصرييف كمخالفان الفراء كالككفييف, (ٖ)الحاؿ  ىالككفييف منصكب عم

 ".عنو كليس ذلؾ شأف الحاؿكالصحيح األكؿ لكركده مضمران كمعرفة كجامدان كأنو ال يستغني "

                                                 
 .ّٖٓ/ُاإلنصاؼ  (ُ)
 .ّٓٓ/ُاإلنصاؼ  (ِ)
 .ّٓٓ/ُاإلنصاؼ  (ّ)
 .ّٔ/ْخزانة األدب  (ْ)
 . ّٔ/ْالبيت ببل نسبة في خزانة األدب  (ٓ)
 .ْٗٗ-ِْٗ/ُانظر: تكضيح المقاصد  (ٔ)
 .ِْٗ/ُ, كتكضيح المقاصد  ّّٓ/ُانظر: ىمع اليكامع  (ٕ)
 .ُُّ/ُانظر:اإلنصاؼ  (ٖ)
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  :(ٔ)ل س -ٙ

فعميتيا كىك ما ذىب  ىحرفيتيا كبعضيـ إل ىؼ النحاة في "ليس" فذىب بعضيـ إلاختم
ختمؼ في كا ,كأما ليس فمكضكعو لمنفي" :كقد عمؿ ذلؾ باتصاليا بالضمائر فقاؿ ,إليو الجميكر

بارزة كتاء التأنيث التصاؿ ضمائر الرفع ال –كىك الصحيح  –أنيا فعؿ  ىفعميتيا فذىب الجميكر إل
, كابف يبكيو رأس المدرسة البصريةيدان س" مؤ الداني ىكىذا ما ذىب إليو في كتابو "الجن الساكنة بيا"

فعميتيا ابف ىشاـ الذم كضح رأيو بعد أف  ىكما ذىب إل ,ذم جعميا فعبلن جامدان ال يتصرؼمالؾ ال
أنيا حرؼ نفي بمنزلة  ىليس فذىب الفارسي في الحمبيات إلكأما " :نقؿ آراء النحاة المتقدميف فقاؿ

كالصحيح أنيا فعؿ " :(ِ) فييا أبك بكر ابف شقير ما النافية كتبع ابف ىشاـ في فعميتيا التي قاؿ
كال تنكر معارضة المرادم لبعض النحاة السابقيف كابف  بدليؿ اتصاؿ تاء التأنيث الساكنة بيا.

فقد سمؾ المذىبيف مصححان فعمية  (ْ)أما اليركم, لي أنيا حرؼ بمنزلة "ما", الذم ذىب إ(ّ)السراج
, كتككف حرفان نزلة كاف ترفع االسـ كتنصب الخبربلن بمتككف ليس فع" فعمية "ليس" كحرفيتيا فقاؿ:

 ما الطيب إال المسؾ. :بالرفع كالتقدير –ليس الطيب إال المسؾ  :بمنزلة "ما" نحك
 :(٘)ز ادة أصبح وأمس -ٚ

ال تزاد  :لـ يؤيد المرادم مف أجاز زيادة غير "كاف" ككقؼ منيـ مكقفان معارضان حيث قاؿ
غير "كاف" خبلفان لمككفييف فإنيـ أجازكا زيادة "أصبح كأمس" في التعجب  مف أفعاؿ ىذا الباب قياسان 

 ,عند البصرييف نادر ال يقاس عميو كىذا ,ما أصبح أبردىا, كما أمس أدفأىا :كحككا
 :كما أجاز أبك عمي الفارسي زيادة "أصبح" في قكؿ الشاعر
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًنييما                  شى ٍينىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى كى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديكُّ عى  عى

 
مىٍشغيكؿه ًبمىٍشغيكؿً  أىٍصبىحى  

(ٔ) 

 
 

 :ثـ زيادة "أمس" في قكؿ اآلخر
بي             ػػػػػػػا ىىكٍيػػػػػػػًت  فػػػػػػػػأكًٌ ػػػػػػػاًذؿى قيػػػػػػػكًلي  مى  أىعى

 
 (ٕ)لىدىٍيؾ ذينيكبي أىٍمسً  لكىثيران أىرى  

 
 
 ,"ى"إف ذلؾ جائز إذا لـ ينقض المعن :أما الفراء فقد عمؿ زيادة أفعاؿ ىذا الباب بقكلو

غير ىذا الباب إذا " كسائر أفعاؿ ىذا الباب ككؿ فعؿ غير متعد مف ىضحكأجاز بعضيـ زيادة "أ
 "كالصحيح أف ذلؾ ال :كىك عارض المرادم ما ذىب إليو ىؤالء النحاة فقاؿ ى,لـ ينقض المعن

                                                 
 .ْْٗ؛ّْٗالداني  انظر: الجنى (ُ)
 .ِٖ/ُشرح قطر الندم  (ِ)
 .ٓٓٓ/ّمغني المبيب  (ّ)
 .ُٓٗ/ُاألزىية في عمـ الحركؼ  (ْ)
 .َُٓ؛ْٗ/ُانظر: تكضيح المقاصد  (ٓ)
 . َّٖ/ُكحاشية الصباف  ُّٖ/ُالبيت ببل نسبة في ىمع اليكامع  (ٔ)
 . ُّٖ/ُكحاشية الصباف  ُّٖ/ُالبيت ببل نسبة في ىمع اليكامع  (ٕ)
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ممغاة "تككف كاف " :الذم لـ يذكر غير زيادة "كاف" بقكلو (ُ)" كىك في ىذا تأييد لمذىب اليركميجكز
 :قكؿ الفرزدؽزائدة مستشيدان ب

ٍرتى بًػػػػػػػػػػػػػػدىاًر قىػػػػػػػػػػػػػػٍكـو                   ػػػػػػػػػػػػػػرى ٍيػػػػػػػػػػػػػػؼى إذىا مى  فىكى
 

 (ِ)ًكراـً  –كىانيكا  –كىًجيرافو لىنىا  

 

 
 

سـ كخبر, اسميا كقد رد المبرد ىذا فزعـ أف ليا ا :" ىنا زائدة ال اسـ ليا كال خبر عند الخميؿ"كاف
 ."كجيراف كانكا لنا كراـ" اؿ:التي قبميا كأنو ق –لنا  –, كخبرىا الكاك التي فييا

 :(ٖ)ا م إن  ىالمعطوف عم -ٛ

, كلكنو اشترط في جكاز ذلؾ أف يككف االسـ اسـ إف ىلقد جكز المرادم رفع المعطكؼ عم
كلكف بعد  ..." :في قكلو (ْ)إف زيدان قائـ كعمرك كىك مذىب ابف مالؾ :المعطكؼ بعد خبر إف نحك

 ".لمكسائي ع ال قبمو مطمقان خبلفان الخبر بإجما

ألنو كاف قبؿ دخكليا في  ,محؿ اسـ أف ىىك معطكؼ عم :كاختمفكا في تكجييو فقيؿ
نو مبتدأ إ :كقيؿ ,يتحمؿ ضميران  ف كاف مماإالضمير المستكف في الخبر  ىعم :, كقيؿمكضع رفع

"كىك الصحيح, فيك مف باب  :قاؿ المرادم ,محؿ إف كما عممت فيو ىعم :, كقيؿكخبره محذكؼ
الذيف  (ٓ)أف ما ذىب إليو المرادم مخالؼ لمذىب الككفييف, "جمؿ, أك عطؼ المفرداتعطؼ ال

 ف قبؿ تماـ الخبر.إمحؿ  ىجكزا العطؼ عم

ؾ إال فيما لـ يظير فيو عمؿ إف ال يجكز ذل" :أما الفراء فقد ذىب مذىبان آخر حيث قاؿ
لـ  ـيظير فيو عمؿ إف أ كافأكؿ حاؿ سكاء  ىيجكز ذلؾ عم" :شرطان آخر كىك (ٔ)كزاد الكسائي"

نؾ كبكر منطمقاف . ,إف زيدان كعمرك قائماف :يظير نحك  كا 

                                                 
 .ُٖٖ/ُعمـ الحركؼ األزىية في  (ُ)
كخزانػػة األدب  ِٖٗ/ُكابػػف عقيػػؿ  َُٗ/ٕكالمحكػػـ  ْٕ/ّٔكتػػاج العػػركس  َِٗ/ِالبيػػت لمفػػرزدؽ فػػي ديكانػػو  (ِ)
 . ُٓٓ/َُكا عراب القرآف  ّٖٕ/ُكحاشية الصباف  ُِٕ/ٗ
 .ّْٓ؛ّّٓ/ُتكضيح المقاصد  (ّ)
 .ْٕ/ِشرح التسييؿ  (ْ)
 .ُٖٓ/ُاإلنصاؼ  (ٓ)
 .ُٖٓ/ُاإلنصاؼ  (ٔ)
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 :الداني ىآرا  المرادي في كتابو الجنثالثًا: 
الداني" بعبارات تدؿ  ىبعض المسائؿ النحكية في كتابو "الجن لقد أكضح المرادم رأيو في

الصحيح(, أك )كىذا أقرب المذاىب )كالمختار عندم(, أك)كىك  :, كيؤيده بقكلوعمي ما يؤمف بو
 :كمف ىذه اآلراء (...الصكاب ىإل
 :(ٔ)حذف ىمزة اال تفيام-ٔ

أف حذؼ ىمزة االستفياـ ألمف المبس مف ضركرات الشعر كلك كانت قبؿ  ىذىب قكـ إل
كالمختار أف حذفيا مطرد إذا كاف " :كىك ما ذىب إليو سيبكيو الذم أيده المرادم بقكلو ,"أـ" المتصمة

 :, فمف النظـ قكؿ الشاعرأـ المتصمة لكثرتو نظمان كنثران  عدىاب
ٍنػػػػػػػػػتى دىاًريػػػػػػػػػان                  ٍف كي  لىعىٍمػػػػػػػػػريؾى مػػػػػػػػػا أىٍدًرم كاً 

 
ـٍ ًبثىمىافً   ٍمرى أى ٍيفى الجى ٍبعو رىمى ًبسى

(ِ) 

 
 ـٍ يي تى رٍ نذى أى  ـٍ يً يٍ مى عى  اءي كى سى كفي النثر قراءة ابف محيصف , كىك كذلؾ مذىب ابف ىشاـ األنصارم 

ف لـ يك ىإل (ْ)كذىب األخفش ,بيمزة كاحدة (ّ)ـٍ ىي رٍ نذً تي  ـٍ لى  ـٍ أى  ف بعدىا جكاز حذفيا في االختيار كا 
يؿى رائً سٍ ي إً نً بى  دتَّ بَّ عى  فٍ أى  يَّ مى ا عى يى نُّ مي تى  ةه مى عٍ نً  ؾى مٍ تً كى :ى"أـ" كجعؿ منو قكلو تعال

, كىك ما ذىب إليو (ٓ)
 :ؿ الكميتمستشيدان بقك  (ٔ)ابف ىشاـ في المغني

ػػػٍكقان إلػػػي البػػػيض أىٍطػػػرىبي               طىًرٍبػػػتي كمػػػا شى
 

ٍيًب يىٍمعىبي   كال لىًعبان مني كذيك الشَّ
(ٕ)  

 

 
 

 أك ذك الشيب يمعب . :أراد

 :(ٛ)كاف الخطاب -ٕ

 أحكاؿ المخاطب كيتصؿ بستة أشياء: ىحرؼ يدؿ عم
 ذاؾ :اسـ إشارة نحك -ُ
 اؾ.الضمير المنفصؿ الذم في محؿ نصب نحك إي -ِ

                                                 
 .ّْالداني  لجنىا (ُ)
كجػػػػامع الػػػػدركس  ُٕٓ/ّك كالكتػػػػاب ُٕٔ/ّكىمػػػػع اليكامػػػع  ّٗٗالبيػػػت لعمػػػػر بػػػػف أبػػػػي ربيعػػػة فػػػػي ديكانػػػػو ص (ِ)
 . ّٓالداني كالجنى َِّ/ّبل نسبة في ابف عقيؿ كب ِْٗ/ّكالمقتضب  ُِِ/ُُكخزانة األدب  ُْْ/ِ
 .ٔ/ِسكرة البقرة  (ّ)
 .ٖٕ/ُانظر: مغني المبيب  (ْ)
 . ِِ/ِٔاء سكرة الشعر  (ٓ)
 .ٕٔ/ُمغني المبيب  (ٔ)
 . ُّّ/ْكخزانة األدب  ِْٖ/ِكىمع اليكامع  ُٓاشميات صالبيت لمكميت في الي (ٕ)
 .ّٗ؛ُٗالداني  الجنى (ٖ)
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فالكاؼ في ذلؾ , (ُ)ىَّ مى عى  تى مٍ رَّ م كى ذً ا الَّ ذى ىى  ؾى تى يٍ أى رى أى :ىأخًبرني كقكلو تعال :ىأرأيت التي بمعن -ّ
كىك  :الذم أيده المرادم بقكلو (ِ)حرؼ خطاب ال مكضع لو مف اإلعراب ىذا مذىب سيبكيو

رفع بالفاعمية, كالتاء رأيتؾ اسـ في مكضع أف الكاؼ في أ ىالفراء الذم ذىب إل , مخالفان لصحيحا
 ":ان رأيو بقكلو "كىك ضعيؼ لكجييففخطاب, كمضع

 عنيا بخبلؼ الكاؼ. ىأف التاء ال يستغن - أ
 أف التاء محككـ بفاعميتيا في غير ىذا الفعؿ بإجماع . - ب

 "."كىك بعيد :" في مكضع نصب بقكلوف الكاؼ في "أرأيتؾكما استبعد ما ذىب إليو الكسائي م
 , بئس ., نعـبعض األفعاؿ نحك ليس -ّ
 , ركيدؾ.حييمؾ :بعض أسماء األفعاؿ نحك -ْ
 ببلؾ . :, فنقكؿىبم :بعض الحركؼ مثؿ -ٓ

 :(ٖ)واو رب -ٖ

, كأف الكاك في بيت ألف الكاك أسكة الفاء كبؿ ؛بالكاكأف الجر برب المحذكفة ال  ىذىب المرادم إل
 :الشعر

اًكم الميٍختىرٍؽ                    قىاًتـً األىٍعمىاًؽ خى فىؽٍ         كى ميٍشتىًبًو األىٍعبلـً لمَّاًع الخى
(ْ) 

 

 

 
 

, أف الكاك المذككرة الجر بالكاك ال برب المحذكفة ىم استشيد بو المبرد كالككفيكف عمالذ
 ما في نفسو . ى, كإلمكاف عطفيا عمعاطفة إلمكاف إسقاط الراكم شيئان مف أكليا

, جر بالكاك التي ىي عكض مف ربف الف ما ذىب إليو المرادم مخالؼ لمذىب ثعمب أإ
"كيدؿ عمي فسادة  :قاؿ المرادم ,الجر برب المضمرة ىالذم ذىب إل (ٓ)مؤيد كمكافؽ لرأم الرماني

 :إضمار رب كال عكض منيا كذلؾ في نحك قكلو ىالجر عم يءمج

ومى مى جى  فٍ مً  ي الحياةى ضً قٍ أى  تي دٍ كً                 وٍ مً مى في طى  قفتي كى  ارو دى  ـً سٍ رى 
(ٔ) 

 

 

 
 

                                                 
 .ِٔ/ُٕسكرة اإلسراء  (ُ)
 .َِٓ/ُالكتاب  (ِ)
 .ُْٓالجنى الداني  (ّ)
ألصػػػػكؿ كا ِٓ/َُكخزانػػػػة األدب  َُِ/ْكالكتػػػػاب  ِِّ/ِٓكتػػػػاج العػػػػركس  َُْالبيػػػػت لرؤبػػػػة فػػػػي ديكانػػػػو  (ْ)
 . ُْٓالداني  كالجنى ُِّ/ِكالعمدة  ّٖٗ/ِ
 .ُٔ/ُمعاني الحركؼ  (ٓ)
 ِْٔ/ِكمغنػػي المبيػػب  ِّّ/ُكاإلنصػػاؼ  ِِِ/ِٖكتػػاج العػػركس  ُٖٗالبيػػت لجميػػؿ بػػف معمػػر فػػي ديكانػػو  (ٔ)

 . ْٓٓالداني  كالجنى ّٖ/ّببل نسبة في ابف عقيؿ ك  ٕٕٔ/ِكتكضيح المقاصد  ِْٗ/ِكىمع اليكامع 
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ب ال في أف كاك ر  (ُ)جانب المدرستيف لرأيناه نكاه يؤيد البصرييف ىكلك تتبعنا المرادم إل
نما العمؿ لرب مقدرة, كىذا ما دفع األ فساد ما ذىب إليو الككفيكف أنيا تضمر  ىنبارم إلتعمؿ كا 

 :بعد بؿ كقكؿ الشاعر

ٍكًز تىٍييىاءى   ...     ...       ...    ...      فتٍ بىٍؿ جى جى كىظىٍيًر الحى
(ِ) 

 

 

 
 

  :حيث قاؿ بعد أف ذكر بيت امرئ القيس (ّ)كما ىك رأم ابف ىشاـ
يمً تى بٍ ليى  كـً مي اليي  كاعً بأنٍ  ميَّ عى                           وي كلى دي ي سي خى أرٍ  رً حٍ البى  جً كٍ مى كى  كليؿو 

(ْ) 

 

 

 
 

 ".أنيا كاك العطؼنكر, كال تتعمؽ إال بمؤخر, كالصحيح م ىال تدخؿ كاك رب إال عم"

 :(٘)أل -ٗ

 أؿ :, فاالسمية ىياسمية كحرفية :أؿ :كضح المرادم ما يككف حرؼ التعريؼ فقاؿ
و , كمذىب سيبكيأف تككف حرؼ تعريؼ :, منياكما سكم ذلؾ مف أقساميا فيك حرؼ ,المكصكلة

 .(ٔ)"كحدىا ىي حرؼ التعريؼ عند سيبكيوفالبلـ أنو حرؼ ثنائي كىمزتو ىمزة كصؿ, "

يد , كقكفان مع ظاىر المفظ كىك بذلؾ مؤ الصكاب ىكىك أقرب المذاىب إل :اؿ المرادمق
, كىمزتو ىمزة قطع لكثرة أنو حرؼ تعريؼ ثنائي ىلسيبكيو كمخالؼ لمخميؿ الذم "ذىب إل

 , كابف جني .ابف كيساف, كىك أيضان مذىب (ٖ), فيك "أؿ" عند الخميؿ(ٕ)االستعماؿ

ئيان , فمف جعؿ حرؼ التعريؼ ثنالؾ الذم اختار مذىب الخميؿابف ماكما نقؿ المرادم رأم 
كفي  :قاؿ, يؼ البلـ كحدىا عبر عنيا بالبلـكمف جعؿ حرؼ التعر  ,كىمزتو أصمية عبر عنو "أؿ"

 كتاب سيبكيو التعبير باألمريف كلكف األكؿ أقيس .

                                                 
 . ِِّ/ُاإلنصاؼ  (ُ)
 :كصدر البيت  ِّْ/ُكاإلنصاؼ  ُِٖ/ِكالبحر المحيط  ُُٕ/ِّالبيت لسؤر الذئب في تاج العركس  (ِ)

ٍكؿو       ٍممىى بىٍعدى حى  .    قٍد عىفىٍت   ...  ...  ...  ...دىاران ًلسى
 .ّٕٖ؛ّٖٔ/ْمغني المبيب  (ّ)
كجػػامع الػػدركس  ٖٓ/ُكطبقػػات فحػػكؿ الشػػعراء  ِْٓ/ٗكتػػاريخ بغػػداد  ُٖصالبيػػت المػػرئ القػػيس فػػي ديكانػػو  (ْ)
 . ُٕٔ/ْكا عراب القرآف  ٕٕٓ/ِكتكضيح المقاصد  ُّٗ/ّ
 .ُّٗ؛ُِٗالجنى الداني  (ٓ)
 .ٗٔ-ٓٔكانظر: معاني الحركؼ  ُُِ/ُشرح قطر الندم  (ٔ)
 . ٗٔ/ُمعاني الحركؼ  (ٕ)
 .ٗٔ/ُكمعاني الحركؼ  ُُِ/ُشرح قطر الندم  (ٖ)
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الصكاب حيث  , كىك رأم بعيد عفمتأخريف, فقد نقؿ ما ذىب إليو المبردأما السيكطي مف ال
أف حرؼ التعريؼ اليمزة المفتكحة كحدىا كضـ  :"الشافي" ػذكر المبرد في كتابو المسمي ب" :قاؿ

 ".(ُ)البلـ إلييا لئبل يشتبو التعريؼ باالستفياـ 

 :(ٕ)إذن -٘

يف "إذف" كالفعؿ بفاصؿ غير عؿ المضارع أال يفصؿ بف"مف شركط نصب ال :قاؿ المرادم
إذف غدان  :الظرؼ نحكبمف الفصؿ  (ّ)ابف عصفكر هذه المسألة ما أجاز ذلؾ عارض في ى, كبالقسـ

 أكرمؾ .

إذف يا زيد أحسف إليؾ ك"إذف يغفر هللا لؾ  :كابف بابشاذ مف الفصؿ بالنداء كالدعاء نحك
مكضحان رأيو بالرد كالمعارضة حيث قاؿ  ,عؿكالكسائي مف الفصؿ بمعمكؿ الف ,يدخمؾ الجنة "

" مف ذلؾ, فالصحيح منعو" كىك في ىذا مكافؽ لما ذىب إليو" ابف ىشاـ ءي"لـ يسمع ش :المرادم
 .(ْ)إذا فصؿ بغير القسـ فبالرفع ال بالنصب  الذم قاؿ:

 :المفتوح  اليمزة (٘)َأنَّ  -ٙ

اختمؼ في " :كضح المرادم ما تككف عميو "أف" مؤيدان سيبكيو كالمبرد كالفراء حيث قاؿ
مذىب سيبكيو كالمبرد في المقتضب, كابف السراج في  كسكرة كىكالمفتكحة اليمزة فقيؿ ىي فرع لمم

تكحة ألنيا فرع األحرؼ الخمسة, كلـ يعدكا أف المف :كلذلؾ قاؿ ىؤالء في "أف" كأخكاتيا ,األصكؿ
 :صحتو أكجو ىكالصحيح األكؿ كيدؿ عم :قاؿ المرادم ,ىما أصبلف :كقيؿ ,كىك مذىب الفراء

 ر مؤكلة بمفرد.أف الكبلـ مع المكسكرة جممة غي - أ
 أف المكسكرة مستغنية بمعمكليا عف زيادة بخبلؼ المفتكحة. - ب
, كال تصير المكسكرة مفتكحة إال بزيادة ة تصير مكسكرة  بحذؼ ما تتعمؽ بوأف المفتكح - ت

 كالمرجكح إليو بحذؼ أصؿ .
 المكسكرة كممة مستقمة كالمفتكحة كبعض اسـ . - ث

                                                 
 .ََٓ/ِشرح الرضي عمي الكافية  (ُ)
 .ّّٔ؛ِّٔالداني  انظر: الجنى (ِ)
 .َُِ؛ُُٗ/ُمغني المبيب  (ّ)
 .ُُٖ/ُانظر: مغني المبيب  (ْ)
 .َْْ؛َِْالداني  الجنى (ٓ)
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 :ب  ط  ال مركب  (ٔ)"منذ"-ٚ

الؼ " مخ)منذ( بسيطة "كىك الصحيح أفالبصرم القكؿ ب لممذىب مؤيدان  كمما ذىب إليو
 نيا مركبة .إبذلؾ الككفييف الذيف قالكا: 

 :النحو   مصطمحاترابعًا: آراؤه في ال
, حيث كاب النحك كمسائموالمصطمحات النحكية كثيرة متعددة تعرؼ بألفاظيا كمسمياتيا أب

أبكاب  ىعنيا عم حديثفي ال , كليذا اقتصرسالةفصؿ مف أبكاب ر  في اإللماـ بيا ال يكفي
" المفعكؿ لو, "كمف المنصكبات عؿ, كباب الفامعدكدة, فاخترت مف المرفكعات" باب المبتدأ كالخبر

تمؾ المصطمحات مف عصر  " متبعان االستثناء, الحاؿ, التمييز" كمف المجركرات "باب اإلضافة
, كابف كتابفي ال ػىِٖٓت العمماء كسيبكيو ت زمف المرادم في مجمكعة مف مصنفا ىسيبكيو إل

في  ػىّٕٕ, كالفارسي ت في الجمؿ ػىِّٓ, كالزجاجي ت في األصكؿ ػىُّٔالسراج ت 
, كابف في اإلنصاؼ ػىٕٕٓ, كابف األنبارم ت في المفصؿ ػىّٖٓ, كالزمخشرل ت اإليضاح

, في شرحو أللفية كالدهابف الناظـ في التسييؿ ك  ػىِٕٔ, كابف مالؾ في المقرب ػىٗٔٔعصفكر ت 
 في المغني كأكضح المسالؾ . ػىُٕٔفي االرتشاؼ كابف ىشاـ ت  ػىْٕٓكأبي حياف ت 

, كمكقؼ المرادم فيما اختبلؼ النحاة في تسميتيا مف جيةلقد كاف القصد مف ذلؾ بياف 
 . لب اصطبلحات المتقدميف مف جية أخر جان ىإلاستعممو منيا 

 :االبتدا 
 ,أك المبتدأ كالخبر كما ذىب المبرد ,(المسند كالمسند إليو)باب  ػىَُٖت (ِ)سماه سيبكيو 

أنو المبتدأ كالخبر, أك المسند, كالمسند إليو.  ىكالزمخشرل إل ,كابف السراج, كالزجاجي, كالفارسي
ىذا باب " :(ّ)مبتدأ " بدليؿ قكلو ى"مبني عم :اصطبلح آخر فقد سمي الخبر ىكذىب سيبكيو إل

 ."المبتدأ مظيران  ى, كيككف المبني عمفيو مضمران يككف المبتدأ 

حدث بو عف االسـ الخبر ىك التابع الم :" المحككـ عميو بقكلوػالمبتدأ ب ىفقد سم (ْ)أما أبك حياف
 :كىناؾ حاالت إعرابية تتعمؽ بالخبر منيا, سبيؿ اإلسناد" ىالمحككـ عميو عم

 قائمان . نحك: زيده   تسد مسده أنو قد يغني عف الخبر حاؿ ىإل (ٓ)ذىب ابف عصفكر -ُ

 
                                                 

 .َُٓالداني  انظر: الجنى (ُ)
 .ُِٔ/ِ؛ِّ/ُالكتاب  (ِ)
 .ُُّ/ِالكتاب  (ّ)
 .َُٖٓ/ْاالرتشاؼ  (ْ)
 .ٖٓ/ُالمقرب  (ٓ)
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 : ال يغني عف الخبر ظرؼ الزماف .(ُ)كقاؿ ابف مالؾ -ِ

أف الظرؼ كالمجركر قسـ برأسو كليس مف قبيؿ المفرد كال مف قبيؿ  ىكذىب ابف السراج إل -ّ
 . (ِ)الجممة

يقسـ الخبر إلي قسميف مفرد " :ابف السراج فيما ذىب إليو فقاؿ (ّ)كقد عارض المرادم
 , كىك الظرؼ كالجار كالمجركر ".ثباتو ثالثان ال مفردان كال جممةجممة خبلفان البف السراج في إك 

يخرج كلـ  (ٓ), كتسمية الخبر بالمسند(ْ)كما ذىب المرادم إلي تسميو ىذا الباب بالمبتدأ كالخبر
ل ىعمف سبقو في تقسيـ الخبر إل فارغ مف  :, أم(ٔ), كالجامد فارغجامد كمشتؽ ىمفرد كجممة, كا 

 الضمير فبل يتحممو خبلفان لمكسائي .

 :الفاعل
ؾ أف الفاعؿ " نفيـ مف ذلؿ كالفعؿ بمنزلة االبتداء كالخبرأف الفاع" ىإل (ٕ)ذىب المبرد"

كابف  (ٗ), كالزمخشرم(ٖ), كىك ما ذىب إليو الفارسيالمسند , كالفعؿ ىكعنده ىك المسند إليو
 ". (َُ)عصفكر

ذىب قـك  :, فقاؿجاء بو المبرد عف تعريؼ كاصطبلح و بمافقد أكضح (ُُ)أما أبك حياف
بالمسند إليو فعؿ تاـ مقدـ غير مصكغ  (ُِ)كسماه المرادم, إلي أف الفاعؿ ارتفع بشبيو لممبتدأ

 لممفعكؿ أك جار مجراه.

                                                 
 .ُِٖ/ُانظر: شرح التسييؿ  (ُ)
 .ُُِ/ُشرح ابف عقيؿ  (ِ)
 .ْْٕ/ُتكضيح المقاصد  (ّ)
 .َْٕ/ُتكضيح المقاصد  (ْ)
 .َْٕ/ُتكضيح المقاصد  (ٓ)
 .ْٕٕ/ُتكضيح المقاصد  (ٔ)
 .ُْٔ/ُالمقتضب  (ٕ)
 َُُ/ُاإليضاح  (ٖ)
 .ّٖ/ُالمفصؿ في صنعة االعراب  (ٗ)

 .ّٓ/ُانظر: المقرب   (َُ)
 .َُِّ/ْالرتشاؼ انظر: ا  (ُُ)
 .ّٖٓ/ِتكضيح المقاصد   (ُِ)



 121 

 المفعول لو: 
إال  , كلـ يذكره بيذا االسـب النحاة إلي تسميتو بالمفعكؿ لو, كلـ يسمكه بالمفعكؿ ألجموذى
فقد شبيو بالمفعكؿ بو  (ِ)أما ابف مالؾ ,الذم سماه بالمفعكؿ ألجمو كالمفعكؿ مف أجمو (ُ)ابف ىشاـ

كلك قارنا  ,ينصبو مفيـ الحديث نصب المفعكؿ بو المصاحب في األصؿ حرؼ جر"" :بو حيث قاؿ
الصطبلح في ىذا الباب بآراء مف سبقكه مف النحاة نجده ال يختمؼ عنيـ في ىذا ا (ّ)رأم المرادم
 " المفعكؿ لو ".ػفقد سماه ب

 اال تثنا :
"ىذا  :, فيقكؿفيو, كأطمؽ عميو اسـ البدؿ ىمنو باسـ "المستثن ىالمستثن (ْ)لقد سمي سيبكيو

"ما أتاني أحد إال زيد" جعمت : ما نفي ما أدخؿ فيو نحكم فيو بدالن  ى"ىذا باب ما يككف فيو المستثن
 بعد استغناء الفعؿ بالفاعؿ . ىبالمفعكؿ إذا أت (ٓ)سراجو ابف اليكشب ,مف األكؿ بدالن  ىالمستثن

منو باسـ "المخرج منو" كىذا ما ذىب إليو ابف  ىالمستثن ىفقد سم (ٔ)أما ابف عصفكر
" كما ىك الحاؿ عند ابف منو "مخرج" كليس "مخرج منو ىالمستثن ييسم (ٕ), لكننا نجد المرادمالناظـ

منو  ىثناء المفرغ كىك أف يككف المستثنصطمح االستابف الناظـ كابف عصفكر ككضح ابف الناظـ م
 ما قاـ أحد إال زيد . :, كالتقديرما قاـ إال زيدان  :طرؼ بو نحكتفي قكة الم مقدران 

, كابف (ٗ), كالزمخشرم(ٖ)أما فيما يتعمؽ األمر باالستثناء المنقطع فقد ذىب إليو ابف السراج
 منو . ىالمستثن ىإذا تقدـ عم بدالن  كما جعمو (ُُ)مذىبيـ المرادم ىكسار عم (َُ)كابف مالؾ

                                                 
 .  ِِٓ/ِأكضح المسالؾ  (ُ) 
 .ُٖٗ/ِانظر:  شرح التسييؿ   (ِ)
 .ْٓٔ/ِتكضيح المقاصد   (ّ)
 .ُُّ/ِالكتاب   (ْ)
 .َِٔ/ُانظر: األصكؿ في النحك   (ٓ)
 .ُٕٔ؛ُٔٔانظر: المقرب   (ٔ)

 .ِٗٔ/ِتكضيح المقاصد   (ٕ)
 .َِٗ/ُاألصكؿ في النحك  (ٖ)
 .ٔٗ/ُالمفصؿ  (ٗ)
 .ِٖٔ؛ِٖٓ/ِاألصكؿ في النحك  (َُ)
 .ُِٕ؛َِٕ/ِانظر: تكضيح المقاصد  (ُُ)
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    :الحال
, كقد تتبعتيا عندىـ فكجدت ىالنحك في مصطمح الحاؿ مذاىب شت لقد ذىب عمماء

ىذا " :(ِ)" كقاؿ في مكضكع آخرىي مفعكؿ فييا ككذلؾ الحاؿ" :فيو فيقكؿ يسميو مفعكالن  (ُ)المبرد
" كىك ما و, كىك الذم يسميو النحاة الحاؿعزلناه مما قبمو ألنو مفعكؿ في باب مف المفعكؿ كلكنا

كفي الحاؿ شبو مف " :(ْ)ع آخر بالتمييز فقاؿ, كما شبيو الفارسي في مكض(ّ)ذىب إليو الفارسي
ف فمذلؾ كايبيف اإلبياـ كما في التمييز  فإف راكبان  فقكلؾ جاء زيد راكبان  ,التمييز ألنو مبيف إلبياـ

 ".الحاؿ نذكره كما ىك في التمييز

نيا فضمة إف مف حيث ك بالمفعكؿ كىك ما ذىب إليو البصريفقد شبيو  (ٓ)الزمخشرم أما
, كالعامؿ (ٔ)كالحاؿ مفعكؿ مطمؽ عند األخفش, كالمبرد ,نيا مفعكؿ فيياإو بالظرؼ مف حيث يكشب

 في كؿ منيا فعؿ محذكؼ ىك الحاؿ .

مذاىب كثيرة, فسماىا فقد ذىب النحاة فييا , الحاؿ المؤكدة كالمؤسسة كالمبينةأما مف حيث 
, كابف (ٖ), كأبك حياف , كابف الناظـ(ٕ), كىك ما ذىب إليو الزمخشرمسيبكيو بالحاؿ المؤكدة

اؿ مؤسسة أك مؤكدة, كحاؿ غير مؤكدة, كحاؿ منتقمة القكؿ بأنيا ح ىكذىب ابف الناظـ إل ,(ٗ)ىشاـ
"بحسب قصدىا  ةفي المغني مقصكدة كمكاطئ  (َُ), كحاؿ جامدة كسماىا ابف ىشاـمنتقمة مشتقة

ل جاء زيد  :, كحاؿ منتقمة نحكقارنة كمقدرة كمحكية بحسب الزمافم ىلذاتيا, كالمكاطئة بيا, كا 
ل, (ىك الحؽ مصدقان ), كغير منتقمة نحك راكبان  , كابف (ُِ), كأبك حياف(ُُ)ىذا ذىب الفارسي ىكا 
 . (ُّ)ىشاـ

                                                 
 .ِٗٗ/ْالمقتضب  (ُ)
 .ُٔٔ/ْالمقتضب  (ِ)
 ُُٕ/ُاإليضاح  (ّ)
 ُِٕ/ُاإليضاح  (ْ)
 .ٖٗ/ُالمفصؿ  (ٓ)
 .ِّٖ؛ِّٕ/ِشرح التسييؿ البف مالؾ  (ٔ)
 .ِٗ/ُالمفصؿ في صنعة اإلعراب  (ٕ)
 .ُُٔٓ/ْشاؼاالرت (ٖ)
 .ِْْ/ٓمغني المبيب  (ٗ)
 .ِْٕ/ٓمغني المبيب  (َُ)
 ُّٕ/ُاإليضاح  (ُُ)
 . ُِٔٓ؛ُُٔٓ/ْانظر: االرتشاؼ  (ُِ)
 .ِْٗ-ِْٕ/ٓمغني المبيب  (ُّ)
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" كالتمييز في تقدير "فيبالتمييز ألف الحاؿ تشبيو الحاؿ  ىفمـ يذىب إل  (ُ)أما المرادم
" أم  (ِ)" كحاؿ مشتقة أف الحاؿ منتقمة "أم غير مبلزمة لصاحبيا ىإال أنو ذىب إل (,مف) ػيقدر ب

يفان عً ضى  افي نسى اإٍلً  ؽى مي خً كى  ى:نحك: قكلو تعال  (ّ)كحاؿ الزمةمصكغة مف المصدر"
كحاؿ غير  ,(ْ)

يعان مً جى  كاٍ فري انً  كً أى  اتو بى ثي  كاٍ فري انً فى  ى:نحك قكلو تعال  (ٓ)مشتقة
كالحاؿ المنتقمة عند المرادم , (ٔ)

 بيد. , ثـ حاؿ جامدة مؤكلة بالمشتؽ نحك: بعتو يدان مبينة كمؤكدة :ضرباف

 التم  ز:  
كسماه  ... كيصمح أف يككف مفسران, :بدليؿ قكلو "المفسرػتسميتو ب ىإل (ٕ)ذىب ابف السراج

ألف " :أف يقكؿ ىالتفسير.. إل ىيجكز تقديـ ما نصب عم"ككما ال  :بقكلو (ٗ), كالتفسير(ٖ)التمييز
 , كىك ما ذىب إليو ابف الناظـ .(َُ)المفسر ال يككف إال نكرة "

 ,كالتفسير فقد أطمقكا عميو اسـ, التبييف, (ُّ)كأبك حياف (ُِ), كالزمخشرم(ُُ)أما المبرد
, تمييز, كالمبيف, كالمفسربال :(ُْ)كىذا ما ذىب إليو المرادم فسماىا ,كالمفسر ,كالمبيف ,كالمميز

 كبذلؾ لـ يخالؼ ما ذىب إليو الحاؿ في اصطبلحاتو لمتمييز .

                                                 
 .ِٗٔ/ِتكضيح المقاصد  (ُ)
 .ّٗٔ/ِتكضيح المقاصد  (ِ)
 .ّٗٔ/ِتكضيح المقاصد  (ّ)
 .ِٖ/ْسكرة النساء  (ْ)
 .ّٗٔ/ِتكضيح المقاصد  (ٓ)
 .ُٕ/ْسكرة النساء  (ٔ)
 .ِِٓ/ُاألصكؿ  (ٕ)
 .ِِْ/ُاألصكؿ  (ٖ)
 .َِّ/ِاألصكؿ  (ٗ)
 .َِّ/ِاألصكؿ  (َُ)
 .ِّ/ّالمقتضب  (ُُ)
 .ّٗ/ُالمفصؿ  (ُِ)
 .ُُِٔ/ْاالرتشاؼ  (ُّ)
 .ِٕٕ؛ِٕٔ/ِانظر: تكضيح المقاصد  (ُْ)
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 :ا ضاف 
كىك ما ذىب  ىذا باب اإلضافة كىي النسبة, :النسبة فيقكؿ ىاإلضافة عم (ُ)يطمؽ سيبكيو

 (ّ)كما نقؿ المرادم النسبة, ىي اصطبلح النحاة تطمؽ اإلضافة عمف :, حيث قاؿ(ِ)إليو أبك حياف
 ىب إليو أف اإلضافة تفيد االختصاص, كليس عمكالذم أذى :مف االرتشاؼ قكلو شيخو أبي حياف

 .تقدير حرؼ

ر المحضة ىي ما نكل فيو , كغيمحضة كغير محضة (ْ)كاإلضافة عند الفارسي
 . (ٓ), كىذا ىك مذىب ابف عصفكراالنفصاؿ

 ىاإلضافة بمعن (ٔ)كفيكف, كزاد الكمف ىالبلـ, كبمعن ىأما اإلضافة المحضة فيي بمعن
 عند الحمب. :ىذه ناقة رقكد الحمب أم :عند نحك

لفظية كمعنكية, كىذا ما  (ٖ)كاإلضافة عند الزمخشرم ,بمعني في كمف كالبلـ (ٕ)كعند ابف مالؾ
 كىي عنده محضة كغير محضة . (ٗ), كالمرادمذىب إليو ابف مالؾ

 والمرادي: در ت ن*جدول  مخص ما  بق من المصطمحات النحو   ب ن الم
 المرادي                       اصط حات البصر  ن                        اصط حات الكوف  ن

 النعت                                     الصف  النعت                                       
 البدل                                    البدل                                         الترجم 

 الظرف                                     الظرف                                      الصف  أو المحل
 الجر                                     الجر                                        الخفض

 المصروف وغ ر المصروف           المجرى وغ ر المجرى         المصروف وغ ر المصروف       
 المتعدي                                           المتعدي                                    الواقع
 العطف                                          العطف                                  الن ق

 الضم ر والمضمر                      ر والمضمر                       الكنا   والمكنيالضم 
                                                 

 .ّّٓ/ّالكتاب  (ُ)
 .ُٕٗٗ/ْاالرتشاؼ  (ِ)
 .َِّ/ُتكضيح المقاصد  (ّ)
 َُِ/ُيضاح اإل (ْ)
 .َِٗ/ُالمقرب  (ٓ)
 .ََُٖ/ْاالرتشاؼ  (ٔ)
 .ُِِ/ّشرح التسييؿ  (ٕ)
 .ُُّ/ُالمفصؿ  (ٖ)
 .ٕٖٕ/ِتكضيح المقاصد  (ٗ)
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 ا م الفاعل                              ا م الفاعل                             الفعل الدائم
  م الفعل  ا                   ا م الفعل                              عند الكوف  ن ىو الفعل

 البنا                                     والبنا                                  والبنا 
 التم  ز                                التم  ز                                 المف ر   

 
ل تتبع ىذه ا را  في   وذلك من خ  لمصطمحات البصر  ا ا تخدام ن تنتج أن المرادي  م ل إلى

 . كتبو موضوع الدرا  
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 م حق بميجات العرب

 :ال من -ٔ
زيرة العربية في مبلمحيـ الجسدية, فضبلن إف أىؿ اليمف يختمفكف عف سائر سكاف شبو الج

كرة لئلسبلـ يحسكف كىناؾ عامبلف آخراف جعبل أىؿ اليمف منذ العيكد المب عف بيئتيـ االجتماعية,
ف معالميا ما زالت ماثمة عظمة بتميز ببلدىـ, ذكرل ف حضارة جنكب الجزيرة ما زالت حية, كا  , كا 

التي يسكد  ف لغة اختبلفيا ممحكظ عف العربية, تسمى الحميرية,قسمان كبيران مف أىميا ما زالكا يتكممك 
ف اآلاعتقاد شعبي بأنيا ىي بذاتيا لغة نقكش أقياؿ ا ية تثير فخران قكميان في ثار اليمانليمف, كا 

, عمبلؽ :, عيكـالشيطاف :إيـ :كمف الكممات الشائعة في الميجة اليمنية أك الحميرية فكسيـ,ن
كسميت باليمف لتيامنيـ إلييا كقيؿ , خشؼ أم الخزؼ السميؾ رعب, حصب أم حطب النار :إيماه

 .(ُ)نظران ألف الكعبة مربعة ال يميف ليا كال يسار 

 :حم ر -ٕ
, كمف قبائؿ حمير يحضب كالمساكرة ميسع كمالؾفمف أكالد حمير الي حمير أخك كيبلف

ف العرب ال يعرفكف حمير األشعكب كالقضاىب كالشراعب كالعمالقة كاألشمكس كأيضان مف قبائؿ , كا 
, كأكؿ مف ذكرىا بمني باعتبارىا أحد الشعكب التي شممتيا حممة إال القميؿ مف المعمكمات عف حمير

, كقد جعؿ بطميمكس مساكنيـ بيةجنكب الجزيرة العر  أكليس جالكس العسكرية ككجدىا أكبر شعكب
ـ يعتبركف كؿ كبالنسبة لكتاب العرب فإنيمى اليكـ محمية عدف كجنكب اليمف, في المكاف المس

ذا التعبير جاريان بيف أىؿ , دكف شؾ ألنو في أثناء فتره انتشار اإلسبلـ كاف ىعربي جنكبي حميريان 
 .(ِ)يرية كانت حية كلغة شائعةكبالنسبة لميمذاني فإف الحم اليمف,

 :األزد -ٖ
جفنة كغساف كاألكس كالخزرج  :قبائؿ األزد ست كعشركف قبيمة يجمعيا جميعيا األزد كىي

كخزاعة كمازف كبارؽ كألمع كالحجر كالعتيؾ كراسب كغامد ككالية كثمالة كليب كزىراف كدىماف 
كىناؾ مشكمة خاصة لفراىيد, ضـ كاألشاقر كالقسامؿ كاكالحداف كشكر كعؾ كدكس كفيـ كالجيا

لمعاصرة أزد السراة ) أزد شنكءة ( كأزد عماف كالميجة العمانية ا :تتمثؿ في كجكد قبيمتيف لؤلزد ىما
العنب  :كلدينا ثبلث كممات مشتركة بيف الميجتيف العمانية كاليمانية ىيتماثؿ تمؾ التي في اليمف, 

                                                 
 . ٖٕ-ٕٓالميجات العربية القديمة ك  ْْٕ|ٓانظر: معجـ البمداف  (ُ)
 .َُٖ؛َُٕك الميجات العربية القديمة  ُِانظر: طرفة األصحاب في معرفة األنساب  (ِ)
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اؿ األخفش يقاؿ لئلكاـ في ببلد األزد أزد السراة , كقر كالخمر بمعني العنب ككذلؾ فتحبمعني الخم
 .(ُ)آؿ قراس لكثرة ثمجيا 

 
 :لخم -ٗ

, كىـ أكالد عريب بف زيد بف كيبلف كلخـ كجذاـ إخكاف كىـ ابنا عدم بف مف كيبلف
فبطكف لخـ الداريكف كبنك ف عمرك بف عريب بف زيد بف كيبلف, الحارث بف مرة بف أدد بف زيد ب

كبطكف ـ كمنيـ بنك المنذر ممكؾ الحيرة, نك حدس كىي قبيمة عظيمة في لخراشدة كبنك نمارة كب
 .(ِ)كغطفاف ابنا حراـ بف جذاـ فيذه جميعيا قبائؿ لخـ كجذاـ أفصى جذاـ

 :ىذ ل -٘
قافية في القركف , إال أف دكرىا كاف صغيران في األحداث السياسية كالثمع أنيا قبيمة كبيرة

كقد بقي ديكاف شعرىـ دكف أشعار  لت عناية كبيرة مف المغكييف,ـ ناكلكف ليجتي :اإلسبلمية األكلى
بأشعار  كقد ألؼ ابف جني كتابان خاصان  يقدمكا شعراء مف الطبقة األكلى, , مع أنيـ لـؿسائر القبائ

كليذيؿ صيت ىك  :المغة شؾ كاف اىتمامو األكؿ منصبان عمى كدكف ىذيؿ كقد ضاع لسكء الحظ,
, يبدك أف ليجتيـ قد تأثرت لغة عربية سميمة فصيحة, كفي الحقيقةأنيا, بصكرة خاصة, تتكمـ 
تصاؿ غير , كىذا يشير إلي االأكبر مف أية ليجة في غرب الجزيرةبميجات شرؽ الجزيرة بصكرة 

بية الفصحى يصب , بالعر المحدكد بشرؽ الجزيرة, ككجكد شعر ىذيؿ الجاىمي, غير المشككؾ فيو
 .(ّ)ىذيؿ ضمف ليجات غرب الجزيرةكتعتبر ليجة  في االتجاه نفسو,

 :قضاع  -ٙ
بنك عمراف كبنك عمرك  :قبائؿ قضاعة الكبار كيقاؿ ليـ بنك الحاؼ بف قضاعو كىـ ثبلثة

فبطكف عمراف جـر كراسب كسميح كتزيد ككمب  البلـ كلكؿ كاحد مف ىؤالء بطكف, كبنك أسمـ بضـ
خكالف كجيداف كمجيد كميدة كحي كتنكخ كالقيف كحبيش كالبرؾ ككبرة . كبطكف عمرك نيد كبمي ك 

داف كاألزمع , كسعد كرشع كجنارة كالكحؿ, كىـ خمؼ البحربكسر الحاء ككادعة كعبدؿ كاألقار 
كبطكف خكالف بف عمرك ابف  مـ نيد كجيينة كسعد كىذيـ كعذرة,كبطكف أس كىانل كرازح كسنحاف,

الداؿ كالعبدليكف بكسر  قضاعة الربيعة كبنك بحر كبنك عكؼ كبنك مالؾ كبنك حرب كبنك غالب
 انقضي نسب قحطاف المسمكف باليمف فيذه جميعيا ترجع لقضاعة كبيا كالزبيديكف كبنك منبو,

                                                 
كالميجػػػػات العربيػػػػة القديمػػػػة  ٔطرفػػػػة األصػػػػحاب فػػػي معرفػػػػة األنسػػػػاب ص ك َُِ|ُمعجػػػػـ مػػػػا اسػػػػتعجـ  نظػػػر:ا (ُ)

 .ُِٓص
 .ُُطرفة األصحاب في معرفة األنساب ص ك ُٔ|ُانظر: معجـ البمداف  (ِ)
 .ُّٔالميجات العربية القديمة  (ّ)
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, كقاؿ محمد بف سيؿ سميت قضاعة بحمكاف بف  كببلد قضاعة متصمة بببلد الشاـ كبببلد يكناف
  .(ُ) عمراف بف الحاؼ بف قضاعة 

 :الحجاز -ٚ
الحزاـ أم جزء مف منطقة  ؽ في بدئ األمر عمىانت كممة الحجاز )الحاجز( تطمك

, كانت , كمف الناحية العممية, أك نجدالفاصؿ بيف السيؿ الساحمي, أك تيامة, كاألراضي المرتفعة
, كفي العيد اإلمبراطكرم كانت كالية الحجاز تضـ مكة مة تعني ببلد الحجاز حكؿ المدينةىذه الكم

تى حدكد ىذيؿ كيبدك كاضحان عمي ضكء مساكاة المغكييف المكرمة كالطائؼ كبقية تيامة جنكبان ح
أنيـ مف بيف أىؿ  كاف يشار إلييـ عمى فبدك الداخؿ ة بيف لغة قريش كلغة أىؿ الحجاز,الدائم

 كف فخران بكبلميـ األصمي المحمي,ككاف الحجازيأحيانان كمف بيف قيس أحيانان أخرل, الحجاز 
دافعكف عنيا ضد راؼ قريش كقد أظيركا الغيرة كىـ يكيتضح ىذا مف القصص التي يبدك فييا أش

, التي يظير فييا أىؿ المدينة ككأنيـ في حالة استنفار كتحد لنصرة المغة العربية الحذلقة المتكمفة
نيا ال تخمك مف قدر ضئيؿ مف الحقيقة ,  السميمة كمف الكاضح أف ىذه القصص متحيزة النظرة كا 

  . (ِ)نو فصؿ بيف الغكر ك الشاـ كبيف الباديةكقاؿ الخميؿ سمي الحجاز حجازان أل

 : يط -ٛ
يء , كجميع قبائؿ طأخك مذحج يءيب بف زيد بف كيبلف كط, مف أكالد عر مف كيبلف

ر كبنك فبطكف جديمة الثعالب كىـ ثبلثة كبنك تيـ كبنك حبت جديمة كالغكث كلكؿ قبيمة بطكف, :قبيمتاف
, فيذه جميعيا قبائؿ كبحتر كسبنس كنبياف كبكالفث ثعؿ , كبطكف الغك طريؼ كبنك ثمامة كبنك الـ

شأف كبير أياـ النبي ) صمى هللا عميو كسمـ ( في مكطنيا, منطقة  ءطي يمةكلـ يكف لقب, (ّ) طيء
, مف بعد ءنجد, ككانت طيسياسية بشكؿ رئيس مع قبائؿ ككانت ركابطيـ ال ,حائؿ ىذه األياـ

 العرؽ العربي. االسـ الداؿ عمى البابمييف كالفرسبالنسبة لمسرياف كالييكد ك 

اردة عف , كالركايات المعتادة الك يث النسب مف بيف القبائؿ اليمنيةمف ح يءكتعد قبيمة ط
ف مكطنيـ األصمي الذم سكنك  ىجرتيـ تردىـ إلى اليمف, , أم بجكار ه كاف الجكؼ في اليمفكا 

ف عرب لغتيا, عف بعض عبلقات التجانس مع يءالتي تكشؼ ليجة ط ,قبائؿ شماؿ اليمف  شمر كا 
, كال يعرؼ إال القميؿ بركف أنفسيـ  مف نسؿ ىذه القبيمة, يعتيءالذيف يسكنكف ىذه األياـ أرض ط

 .(ْ)مف ليجتيـ
                                                 

 .ٖكجميرة أنساب العرب ُْ؛ُّاب طرفة األصحاب في معرفة األنس ك ّْٔ|ُانظر: معجـ ما استعجـ  (ُ)
 .ُّٗ؛َُٗ؛ُٖٗالميجات العربية القديمة  ك ُِٖ|ِانظر: معجـ البمداف  (ِ)
 .َُطرفة األصحاب في معرفة األنساب  (ّ)
 .ّٖٓ؛ّٕٓالميجات العربية القديمة  (4)
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 :أ د -ٜ
ة بف كعب بف لؤم بف غالب مف قريش, أسد بف عبد العزل بف قصي بف كبلب بف مر 

 مف, كانفرد القمقشندم بذكرىـ عمىكبنك أسد بطف مف أزد شنكءة مف الي كأسد بف ربيعة بف نزار,
كبنك أسد بف خزيمة بف مدركة بف إلياس بف مضر بف نزار  أنيـ بطف مف قضاعة مف القحطانية,

 بف معد بف عدناف.

صمة بقريش إذ تمتقي معيا  العدنانية المتسعة البطكف كىي عمىكقبيمة أسد إحدل القبائؿ 
كقد حفمت كتب كة بف الياس بف مضر, ىذيؿ في مدر  كما تمتقي مع ,في خزيمة بف مدركة

نيا المغكيكف نصكصان , غير أف أشير بطكنيا ممف نقؿ عب بذكر بطكف ىذه القبيمة كفركعيااألنسا
, بنك مالؾ كبنك فقعس كبنك دبير كبنك غنـ بف دؤداف كذكر بعض المؤرخيف كجكد تمثؿ ليجتيـ

 .(ُ)قد انتشركا في اليمفصمة نسب بيف أسد بف خزيمة كبيف جذاـ كلخـ كما ذكر أنيـ 

 :مضر -ٓٔ
 قبائؿ مضر بنك إلياس كبنك عيبلف,, فجميع مضر بف نزار, كأكالد مضر إلياس كعيبلف

أميما خندؼ مف قضاعة, ككلد عيبلف ابف مضر قيس, ككلد إلياس بف مضر مدركة كطانجة ك 
ركة كأكالد أكالد مد :كخندؼ فرعاف قيس كخندؼ بالداؿ الميممة, :فصارت قبائؿ مضر أصميف

تميـ  :, كأكالد طانجة بف إلياسقريش ككنانة كأسد كالقارة كىذيؿ :, فأكالد مدركة بف إلياسطانجة
 .(ِ)كالرباب كضبة كمزينة كحميس 

 :قر ش -ٔٔ
بنك ىاشـ كبنك  :كىـ بطكف خزيمة بف مدركة بف إلياس بف مضر,فيك النضر بف كنانة بف 

شمس كبنك عبد الدار كبنك شيبة كبنك أسد كبنك زىرة كبنك المطمب كبنك نكفؿ كبنك أمية كبنك عبد 
تيـ كبنك مخزـك كبنك كعب كبنك عدم كبنك جمح كبنك سيـ كبنك األدـر كبنك محارب كالحارث ابني 

, سميت قريش هللا عميو كسمـ ( آؿ المطمب ثـ بنك أمية كأقرب قبائؿ قريش إلى النبي ) صمىفير 
ييا حيف غمب عمييا قصي بف كبلب كقيؿ سميت قريش ألنيـ كانكا قريشا لتقرشيا إلي مكة مف حكال

 .(ّ)أصحاب تجارة كلـ يككنكا أصحاب زرع كال ضرع 

 
 

                                                 
 .ُُ-ٗليجة قبيمة أسد ص  (ُ)
 ٖٓ؛ٕٓك طرفة األصحاب ص ٓٗ|ٓانظر: معجـ البمداف  (ِ)
 .ٗٓ؛ٖٓكطرفة األصحاب  ّّٔ|ْظر: معجـ البمداف ان (ّ)
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 :رب ع  -ٕٔ
الكلد كالعدد منيـ في  , فأكلد ربيعة عدة مفبف مضر بف نزار بف معد بف عدناف ىك ربيعة

 كبكر كتغمب كعنز ., كجميع قبائؿ ربيعة ضبيعة كعنزة كعبد القيس كالنمر أسد ضبيعة
باف كذىؿ كتيـ البلت كسدكس عجؿ كحنيفة كلجيـ كيشكر كشي :فمف بطكف بكر بف ربيعة

جنب كبنك كائؿ كبنك غنـ كبنك بنك جثـ كبنك عدم كبنك  :كمف بطكف تغمب بف ربيعةكقيس, 
 .(ُ), كمنيـ كميب كميميؿ كفخدىـ األراقـحصف

 :بكر بن وائل -ٖٔ
, فكلد بكر بف كائؿ أخك تغمب , كفييـ الفرساف كالشجعافاألشير, كالبيت ىك النسب األكبر

فأما ىند بنت تميـ بف مرة, يقاؿ ليا أـ القبائؿ,  :, كأميـكائؿ عمي بف بكر, كيشكر بف بكر بف
بف بكر بف كائؿ فكلد كعب بف يشكر, ككنانة كحربا, كفي كعب العدد كالشرؼ, فمف كلد يشكر 

بف يشكر كقمعبة كجشـ كعدم بف عنز بف غنـ بف حبيب بف كعب , كمنيـ بنك كعب حبيبك العتيؾ
 .(ِ), كمف بني كنانة بف يشكر الحارث بف جمذة اليشكرمجشـ

 :كنان  -ٗٔ
النضر, كبو يكنى, كممكان, كممكاف, كمميكان, كغزكاف, كىـ فرساف,  :فكلد كنانة بف خزيمة

خكتيـ بف مربرة بنت مر أخت تم :, كأميـكعمران كعامران  أسد, كأسدة, كاليكف بنك  :يـ ألميـ, كا 
كبر , نكح أإذا مات الرجؿ :, كذلؾ نكاح كانت الجاىمية تنكحوخزيمة, خمؼ عمييا كنانة بعد أبيو

 :, كأميـمالو, كحداؿ بف كنانة, كسعدان, كعكفان, كمجربة , ككرث خياربنيو زكجتو, إذا لـ تكف أمو
ف امرئ القيس بف ثعمبة بف مازف بف األزد بف , ابكالغطريؼ حارثة :ىالة بنت سكيد بف الغطريؼ

 . (ّ)الغكث بف النبت

 :تغمب بن وائل -٘ٔ
األكس بف تغمب , كعمراف بف تغمب, كبنك تغمب , ك ا تغمب بف كائؿ فكلد غنـ بف تغمبكأم

 كشدة سطكتيا. عرب تسمييا الغمباء لكثرة غمبيا,, ككانت الىـ إخكة بكر بف كائؿ

                                                 
 .ّٔ-ِٔطرفة األصحاب ص  (ُ)
 .ْٗ؛ّٗ| ُاألنساب لمصحارم (2)
 .َُ|ُنسب قريش  (3)
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بنك حبي بف  , كمنيـ األراقـ كىـ جشـ كعمرك كثعمبة كمعاكيةبنك معاكيةما غنـ بف تغمب فمنيـ كأ
عر مف األراقـ مف بني جشـ بف بكر, كاألخطؿ ىك , كاف منو األخطؿ الشاعمرك بف غنـ بف تغمب

كمف بني تغمب عكضب . كمنيـ بنك عدم كمنيـ بنك كنانة . يقاؿ ليـ قريش تغمب , يزيد حنظمو, 
 .(ُ)كمنيـ جشـ بف بكر

 :كعب -ٙٔ

كمنيـ سماعة بف  ,, كىك كعب بف زيد بف سيؿ بف عمرك بف قيسمف قبائؿ سبأ األصغر
, ككائؿ بف سدد بف ذم رعيف كىك حمير بف سبأ ألسمكع كالد حمير بف زرعو بف سبأسبأ كىـ ا

 .كىك حمير بف سبأ األصغر كاألدركح كمرثد كىك األكرع بف زيد بف سدد

رك بف قيس بف معاكية بف جشـ بف عبد شمس بف كائؿ كىك كعب بف زيد بف سيؿ بف عم
كمنيـ الغكث األصغر بف سعد بف عكؼ بف عدم بف غكث بف أيمف بف اليميسع بف حمير, بف ال

 . (ِ)مالؾ بف زيد بف سدد

 :كمب -ٚٔ
قبائؿ مف اليمف منيا زيد كجبمة ابنا شراحيؿ بف كعب بف عبد العزل بف يزيد مف كمب 

( كدحيو بف خميفة الكمبي رسكؿ هللا )صمى هللا عميو كسمـ بف شراحيؿ صاحباليمف كأسامة بف زيد 
 .(ّ)مف كمب اليمف لو صحبة 

 :فزارة  -ٛٔ
بنك فزارة بف ذبياف بف بغيض  :, كىـبطف عظيـ مف غطفاف, مف العدنانية :فزارة بف ذبياف

كىي قبيمة ف, ف مضر بف نزار ابف معد بف عدنابف ريث بف غطفاف بف سعد بف قيس بف عيبلف ب
, فمنيـ أبك عبد هللا مركاف بف معاكية بف الحارث بف عثماف ف منيا جماعة مف العمماء كاألئمةكا

, سكف مكة ثـ فة بف بدر الفزارم مف أىؿ الككفةبف أسماء بف خارجة بف عيينة بف حصف بف حذي
 :, كمنيـالـعدم, سعد, شمخ, مازف, كظ :كتنقسـ إلي خمسة أفخارت بمكة, صار إلي دمشؽ كما

 .(ْ), كبنك غراب بنك العشراء
 
 

                                                 

 .ّٗ؛ِٗ/ُاألنساب لمصحارم  (ُ)
 ُُِ| ُاألنساب لمصحارم  (ِ)
 َُٓ؛َُْ| ّالمباب في تيذيب األنساب  (ّ)
 .ِٕٗ|ٗاألنساب لمسمعاني ؛ ك ُِٖ/ُانظر: أسماء القبائؿ كأنسابيا  (ْ)
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 :ت م ال ت -ٜٔ
, كمنيـ الجكاد عكـر ده عامر كعدم كىبلؿ كمالؾ كالحرثفأكال :تيـ البلت بف ثعمبة

,  :الفياض بف ربعي بف عمرك بف حبي بف ألم بف عبد هللا كيقاؿ تميـ بف ثعمبة كقيس المياـز
بف حساف التميمي مف تيـ هللا كىك الذم يقاؿ لو العائشي  كيقاؿ تيـ هللا بف ثعمبة ينسب إلييـ حجاج

 . (ُ)مف أىؿ البصرة

  :تم م -ٕٓ
تميـ بف مر بف أد قاؿ كلد مر بف أد تميمان كعامران كثعمبة كبكران كأراسة كىي في جذاـ 

ـ الذيف ىـ اليمف ككاف قد كتب كالغكث باليمف كيعفر فكلد يعفر بف مر المعافر فيما يزعمكف كى
ىك تميـ بف مر القبيمة المشيكرة ثـ  :كقيؿعافر بف يعفر مضرم, نسب سر حمير, قبره أنا الم عمى

قاؿ بعد ذلؾ كأما تميـ مجاشع فمنيـ فبلف فيذا يكىـ أف لنا تميمان يقاؿ لو تميـ مجاشع كما يقاؿ 
تميـ مر كىك أيضان غمط إنما مجاشع بطف مف تميـ بف مر كىك مجاشع بف داـر بف مالؾ بف 

 .(ِ)حنظمة بف مالؾ بف زيد مناه ابف تميـ بف مر 

                                                 
 .ُُٕ|ّ؛ كاألنساب  ِّّ| ُانظر: المباب في تيذيب األنساب  (ُ)
 .ِِّ؛ِِِ|ُ, ك المباب ُٓ؛ُْ|ُالتعريؼ باألنساب  ك ِٔ|ُمعجـ البمداف  انظر: (ِ)



 133 

 :                                                ل درا تي ىذه إلى النتائج التال  توصمت من خ  
أيدم شيكخ بارزيف في مختمؼ  ية كعممية رفيعة , ألنة تتممذ عمىكاف المرادم ذا ثقافة دين -ُ

 ه .العمـك التي كانت سائدة في عصر 
 ىػ بدليميف ذكرتيما في مكضعيا مف الدراسة .ْٕٗرجحت أف كفاتو كانت سنة  -ِ
 مسألة في البحث . , كقد بمغت المسائؿ الصرفية ست كستيفالصرفية كعمميا اىتـ بالمذاىب -ْ
 المساف . قميا عمىثك  غرابتياة, لقمة استعماليا ك بيردات الغر المفذكر عددان مف الصيغ  ك  -ٓ
بائؿ الفصحى ات القبائؿ فاحتج بما تركو المغكيكف  حيف جمعكا مفردات العربية مف القاىتـ بمغ -ٔ

 ضكئيا . , ككضعكا القكاعد عمى
, فاىتـ بالقرآف الكريـ ك قراءاتو  ك بالحديث الشريؼ كاألثر كاألمثاؿ كأقكاؿ تعددت شكاىده -ٕ

 العرب األخرل الفصيحة مما جرل مجرل األمثاؿ .
 ثر األبيات إلي قائمييا .أغفؿ نسبة أك -ٖ
 تأثر بمف سبقو مف شارحي تسييؿ الفكائد ك خاصة بابف مالؾ نفسو كبشيخو أبي حياف . -ٗ

   يميؿ إلي المذىب البصرم مف خبلؿ كثرة ترجيحو آلرائيـ كاستخدامو لمصطمحاتيـ . -َُ
 

 :التوص ات
 كصيات كمنيا :كبعد االنتياء مف كتابة ىذا البحث , فقد كجدت أنو يمـز بعض الت

قص مف شأنو بغفمة استيفاء حؽ المرادم بالدراسة كالبحث ك االستفاضة في ذلؾ فقد انت -ُ
 عف جيكده العممية .الدارسيف عنو ك 

العممية ك نشرىا لتعـ الفائدة عمى الباحثيف كطمبة العمـ استكماؿ تحقيؽ مجيكدات المرادم  -ِ
 العمماء.ك 

 الخاتم :
استعنت بالمصادر كالمراجع المكضحة في ىذه الدراسة,  ىذا ما جادت بو قريحتي بعد أف

كقد كجدت أف المرادم قد سمؾ طريقان يمكف أف يحتذل بو في مجاؿ شرح القضايا النحكية 
نما تعدَّل ذلؾ إلى النقد  كالصرفية كالصكتية, بؿ إف المرادم لـ يكتؼ بالشرح كالتحميؿ كحسب, كا 

براز رأيو بالحجة كالبرىاف, كىذا مف شأنو أف يفتح كالرد كالتصكيب كالتخطئة كاإلعتراض كال تأييد كا 
لتعـ  –النحك كالصرؼ  –الطريؽ كاسعان أماـ الباحثيف كطمبة العمـ لمكلكج كسبر أغكار ىذا العمـ 

 الفائدة, كبو ننتفع كننفع اآلخريف.
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 الفيارس العام 
 أواًل: فيرس ا  ات القرآن  

 (ٔ ورة الفاتح  )
 الصفح  ميارق ا    الرقم

مىٍيًيـٍ  ﴿ ٔ كًب عى ٍيًر اٍلمىٍغضي  ِّ ٕ ﴾ غى
 (ٕ ورة البقرة )

 الصفح  رقميا ا    الرقم

 ُُٕ ٔ ﴾  ـٍ ىي رٍ نذً تي  ـٍ لى  ـٍ أى  ـٍ يي تى رٍ نذى أى  ـٍ يً يٍ مى عى  اءي كى سى  ﴿ ٔ
لُّكا ﴿ ٕ  ٖٚ ٚٚٔ ﴾ لىٍيسى الًبرَّ أىٍف تيكى

 ٜٔ ٚٛٔ ﴾  يىتَّقُّكفى  ﴿ ٖ

 ٗٙ ٖٖٕ ﴾ ةى اعى ضى ُـّ الرَّ تً ف يي أى  ادى رى أى  فٍ مى لً  ﴿ ٗ

 ِٖ ِٗٓ ﴾ ٍر ظأني كى  وٍ نَّ سى تى يى  ـٍ لى  ﴿ ٘

 ٖٚ ٕٔٚ ﴾ يى ا ىً مَّ ًنعى فى  ﴿ ٙ

 ٖٔٔ ٕٕٛ ﴾ كى ىي  ؿَّ مً ف يي أى  ﴿ ٚ

 (ٖ ورة آل عمران )
 الصفح  رقميا ا    الرقم

 ٕٚ ٜٔٔ ﴾ ـٍ يي كنى بُّ حً تي  ءً الى كٍ أي  ـٍ نتي اأى ىى  ﴿ ٔ

 ٚٛ ٕٓٔ ﴾ ةه نى سى ٍسكيـ حى سى مٍ ف تى إً  ﴿ ٕ

 (ٗ ورة الن ا  )
 الصفح  رقميا ا    الرقم

 ٖٙ ٔ ﴾ اـً حى رٍ أٍلى اه كى  وً بً  كفى لي اءى سى تى  ﴿ ٔ

 ٕ٘ٔ ٕٛ ﴾ يفان عً ضى  افي نسى اإٍلً  ؽى مي خً كى  ﴿ ٕ

 ٕ٘ٔ ٔٚ ﴾ يعان مً جى  كاٍ فري انً  كً أى  اتو بى ثي  كاٍ فري انً فى  ﴿ ٖ

 ٛٙ؛ٔٙ ٚ٘ٔ ﴾ فٌ ظً الَّ  اعى بى تٌ  إً الَّ إً  ـو مٍ عً  فٍ مً  وً بً  يـي ا لى مى  ﴿ ٗ
 (٘ ورة المائدة )

 الصفح  رقميا ا    الرقم

 ٖٙ ٔٗ ﴾ كؿي سي الرَّ  وي أيُّ  اى يى  ﴿ ٔ

 ٚٛ ٗ٘ ﴾ وً ينً ف دً عى  ـٍ نكي مىف يىرتىدَّ مً  ﴿ ٕ

 ٖٖ ٘ٓٔ ﴾ ـٍ كي سى نفي أى  ـٍ كي يٍ مى عى  ﴿ ٖ
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 (ٙ ورة األنعام )
 الصفح  رقميا ا    الرقم

 ٜٛ؛ٕٛ ٜٓ ﴾ ـٍ كي لي أى سٍ  أى ؿ الَّ قي  هٍ دً تى أقٍ  ـي اىي دى يي بً فى  ﴿ ٔ

 ٖٙ ٖٚٔ ﴾ ـاًئيي كى رى شي  ـٍ دىىً الىً كٍ ؿى أى تٍ قى ﴿ ٕ

 (ٚ ورة األعراف )
 الصفح  رقميا ا    الرقم

 ََُ ٗٗ ﴾ ـٍ نىع كاٍ الي قى  ﴿ ٔ
 ٓٚ ٚٛٔ ﴾ ااىى سى رٍ مي  افى يَّ أ ةً اعى السَّ  فً عى  ؾى كنى مي ئى سٍ يى  ﴿ ٕ

 (ٛ ورة األنفال )
 الصفح  رقميا ا    الرقم

 ٖٛ ٕ٘ ﴾ فٌ يبى صً  تي الَّ  ةن نى تٍ فً  كاٍ قي اتَّ كى  ﴿ ٔ

 ٜٙ ٖٖ ﴾ يـٍ يعذبي هللاي لى  افى ا كى مى كى  ﴿ ٕ

 ٖٙ ٗٙ ﴾ يُّ بً النَّ  وي أيُّ  اى يى  ﴿ ٖ
 (ٜ ورة التوب  )

 الصفح  رقميا ا    الرقم

 ٖ٘ ٖ ﴾ ليوي كً سي رى كى  يفى كً رً شٍ مي لٍ اه  فى مً  ئه رً بى  ى اه  أىفَّ  ﴿ ٔ

 ٖٗ ٖٛ ﴾ ةً رى خً آٍلى اه  فى ا مً يى دنٍ لُّ اي  اةً يى حى لٍ اه بٍ  ـً يتي ضً رى أى  ﴿ ٕ

 ٘ٚ ٜٙ ﴾ كاٍ اضي م خى ذً الَّ كى  ـٍ تي ضٍ خي كى  ﴿ ٖ

 (ٔٔ ورة ىود )
 الصفح  رقميا ا    الرقم

 ٕٙ ٖٗ ﴾ مَ حِ ن رَّ مَ  الََّ إِ  للاِ  رِ مْ أَ  نْ مِ  مَ وْ  َ الْ   مَ اصِ  عَ اَل  ﴿ ٔ

 (ٕٔ ورة  و ف )
 الصفح  رقميا ا    الرقم

 ٓٙ؛ٖٖ ٖٔ ﴾ ران شى بى  اى ذى ا ىى مى  ﴿ ٔ

 ٖٖ ٕٖ ﴾ ان نى كى كي يى لى كى  فَّ نى جى سٍ يي لى  ﴿ ٕ

 ٓٓٔ ٖ٘ ﴾ يفو تَّى حً ليىٍسجنينَّو حى  ى ﴿ ٖ

ٗ  اؤي تى فٍ تى  ً اٍ تى ﴾ ٛ٘ ٖٕ 

ٗ  ًإني لىيىٍحزينيًني أىف تىٍذىىبيكا ًبو ﴾ ٖٔ ٔٛ 
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 (ٚٔ ورة ا  را  )
 الصفح  رقميا ا    الرقم

ٔ  كاٍ دي بي عٍ  تى الَّ أى  ؾى بُّ رى  ىضى قى كى ٕٖ ٖٛ 

 ٖٖ ٔٙ ﴾ ينان طً  تى قٍ مى خى  فٍ لمً ًِ  دي جي سٍ أى أى  ﴿ ٕ
 ٛٔٔ ٕٙ ﴾ ىَّ مى عى  تى مٍ رَّ م كى ذً ا الَّ ذى ىى  ؾى تى يٍ أى رى أى  ﴿ ٖ
 ٖٔ ٛٛ ﴾ي راً ظَ  عضٍ بَ يم لِ عضُ بَ  انَ و كَ ولَ  وِ ثمِ مِ بِ  أتونَ ال  َ ﴿ ٗ

 (ٛٔ ورة الكيف )
 الصفح  رقميا ا    الرقم

 ٛ٘ ٖٗ ﴾ ران فى نى  زُّ عى أى  االن كى مى  نؾى مً  ري ثى كٍ أى  اٍ نى أى  ﴿ ٔ

 ٚٓٔ ٜٙ ﴾ ران طٍ قً  وً يٍ مى عى  غٍ رً فٍ ي أي كنً تي آى  ﴿ ٕ

 ٛٔ ٙٚ ﴾ قىٍد بىمىٍغتى ًمف لىديني عذران  ﴿ ٖ
 (ٕٓ ورة طو )

 الصفح  رقميا ا    الرقم

 ٖٙ ٖٙ ﴾ افً رى احً سى لى  افً ذى ٍف ىى إً  ﴿ ٔ

 ٚٛ ٔٛ ﴾ يبً ضى غى  وً يٍ مى عى  ؿٍ مً حٍ ف يى مى كى  ﴿ ٕ

 ٚٛ ٜٚ ﴾ كفان اً عى  وً يٍ مى عى  تى مٍ ظى  ﴿ ٖ

 (ٕٕ ورة الحج )
 الصفح  رقميا ا    الرقم

 ٖٙ ٘ٔ ﴾ عٍ ٍقطى يى لٍ  َـّ ثي  ﴿ ٔ

 (ٖٕ ورة المؤمنون )
 الصفح  رقميا ا    الرقم

 ٙٚ ٖٙ ﴾ كفى دي كعى ا تي مى لً  اتى يى يٍ ىى  اتى يى يٍ ىى  ﴿ ٔ

 (ٕٗ ورة النور )
 الصفح  رقميا ا    الرقم

 ٛٚ ٛ٘ ﴾ ـٍ كي راتو لَّ عىكى  ثي بلى ثى  ﴿ ٔ

 (ٕٙ)الشعرا   ورة 
 الصفح  رقميا ا    الرقم

 ٚٔٔ ٕٕ ﴾  لَ رائِ  ْ ي إِ نِ بَ  دتَّ بَّ عَ  نْ أَ  يَّ مَ ا عَ يَ نُّ مُ تَ   ٌ مَ عْ نِ  كَ مْ تِ وَ  ﴿ ٔ

ٕ  رى يٍ ضى  الى  كاٍ الي قى ٘ٓ ٙٓ 
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 (ٕ٘ ورة الفرقان )
 الصفح  رقميا ا    الرقم

 ٖٖ ٓٔ ﴾ران يٍ خى  ؾى لى  ؿى عى جى  اءى ف شى إً  مً ذً لَّ اه  ؾى رى اى بى تى  ﴿ ٔ

 (ٖٔ ورة لقمان )
 ال فح  رقميا ا    الرقم

ٍض مً اغٍ كى  ﴿ ٔ  ٚٛ ٜٔ ﴾ ؾى تً كٍ ف صى ضي

 (ٖٖ ورة األحزاب )
 الصفح  رقميا ا    الرقم

 ٖٖ ٔٔ ﴾ كفى ني ؤمً مي لٍ اه  يى مً تي بٍ ؾ اه لى اً نى ىي  ﴿ ٔ

 ٕٖ ٖ٘ ﴾ يفى رً اكً لذَّ اى ﴿ ٕ

 (ٖ٘ ورة فاطر )
 الصفح  رقميا ا    لرقما

اًلحان غىٍيرى الًَّذم كينَّا نىٍعمىؿي  ﴿ ٔ  ٖٕ ٖٚ ﴾ نىٍعمىؿ صى

 (ٖٛ ورة ص )
 الصفح  رقميا ا    الرقم

 ٕٓ ٖ ﴾ اصو نى مى  يفى ت حً الى كى  ﴿ ٔ

 (ٓٗ ورة غافر )
 الصفح  رقميا ا    الرقم

 ٖٗ ٖٚ؛ٖٙ ﴾ابى بى سٍ أى  ابى بى سٍ ألي اه  غي مي بٍ أى  يً مٌ عى لَّ  ﴿ ٔ

 (ٔٗورة فصمت ) 
 الصفح  رقميا ا    الرقم

نى ضى أى  فً يٍ مَّذى لً ا اه نى رً ا أى بَّنى رى  ﴿ ٔ  ٖٚ ٜٕ ﴾ ابلَّ

 ٚٙ ٙٗ ﴾ يدً بً عى مٍ لٌ  ـً بلَّ ظى بً  بُّؾى ا رى مى كى  ﴿ ٕ
 (ٖٗ ورة الزخرف )

 الصفح  رقميا ا    الرقم

 ٖٗ ٓٙ ﴾ ةن كى ئً بلى ـ مَّ نكي ا مً نى مٍ عى جى لى  اءي شى نى  كٍ لى كى  ﴿ ٔ

 (ٗٗدخان ) ورة ال
 الصفح  رقميا ا    الرقم

 ٖٗ ٖ-ٔ ﴾ اهي نى زلٍ نى ا أى نى إً  يفً بً مي لٍ اه  ابً تى كً لٍ اه حـ كى  ﴿ ٔ
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 (ٙٗ)األحقاف ورة 
 الصفح  رقميا ا    الرقم

 ٖٚ ٕ٘ ﴾ ـٍ يي ني اكً سى مى  الَّى م إً رى  تي الى  كاٍ حي بى صٍ أى فى  ﴿ ٔ

 (٘٘)الرحمن  ورة 
 الصفح  رقميا ا    الرقم

ٔ  افو نى فٍ ا أى اتى كى ذى ٗٛ ٜ٘ 

 (ٛ٘)المجادل   ورة 
 الصفح  رقميا ا    الرقم

ٔ  َّـٍ يً اتً يى مَّ أي  فَّ ا ىي م ٕ ٖٖٓٙ؛ 

 (ٜ٘)الحشر  ورة 
 الصفح  رقميا ا    الرقم

 ٚٛ ٗ ﴾ اٌؽ هللاى شى ف يي مى كى  ﴿ ٔ

 (ٚٙ)الممك  ورة 
 الصفح  رقميا ا    الرقم

 ٕٖ ٗ ﴾ فيٍ تى رَّ كى  رى صى بى لٍ اه  عً جً رٍ اٍ  َـّ ثي  ﴿ ٔ

 (ٜٙ)الحاق   ورة 
 الصفح  رقميا ا    الرقم

 ٜٛ ٕٓ؛ٜٔ ﴾ كتاًبيىٍو إني ﴿ ٔ

 (ٗٚ)المدثر  ورة 
 الصفح  رقميا ا    الرقم

ٔ  ى كى  ٚٛ ٙ ﴾ ري ثً كٍ تى سٍ نيف تى مٍ تى  الى

 (ٜٚ)النازعات  ورة 
 الصفح  رقميا ا    الرقم

 ٓٚ ٕٗ ﴾ ااىى سى رٍ مي  افى إيَّ  ةً اعى السَّ  فً عى  ؾى كنى مي ئى سٍ يى  ﴿ ٔ

 (ٓٛ) عبس  ورة
 الصفح  رقميا ا    الرقم

 ٖٗ ٗ؛ٖ ﴾ لرى كٍ ذٌ لً اه  وي عى فى نى تى فى  ري كَّ ذَّ يى  كٍ ٌكي أى زَّ يى  مَّوي عى لى  ﴿ ٔ

 (ٖٜ)الضحى  ورة
 الصفح  رقميا ا    الرقم
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 ٖٛ ٕ؛ٔ ﴾ىجى ا سى ذى إً  ؿً ميٍ الَّ ى كى حى الضُّ كى  ﴿ ٔ

 (ٜٙ) العمق  ورة
 فح الص رقميا ا    الرقم

 ٕٖ ٘ٔ ﴾ان عى فى سٍ نى لى  ﴿ ٔ

 (ٖٓٔ) العصر  ورة
 الصفح  رقميا ا    الرقم

 ٖٗ ٕ؛ٔ ﴾رو سٍ ي خي فً لى  افى نسى إٍلً اه  فَّ إً  رً صٍ عى لٍ اه كى  ﴿ ٔ

 
  ثان ًا: فيرس األحاد ث النبو  

 الصفح  الحد ث الرقم

ا فىاًطمىةى  ٔ اشى امىة أحىبُّ النَّاًس إليَّ مىا حى  ّْأسى

 ٜٓٔ الصالحيف ما ال عيف رأت كال أذف سمعتأعددت لعبادم  ٕ

 ٕٗ كاد الفقر أف يككف كفران  ٖ

مىيكيـ ٗ فني عى اًؿ أخكى  ّْ غىيري الدَّجى

 َٔ "ال أحد أغيري مف هللا" ٘

ائـً ًعندى هللًا أطيبي ًمف ريحً  ٙ ميكؼي فىـً الصَّ  ٕٗ المسؾ لىخي

مىيًيـ ًسنينان كىسنيف يكسؼ ٚ  ٕٗ المييَـّ اجعىميىا عى
 ٛٓٔ بعزاء الجاىمية فأعضكه بيف أبيو كال تكنكا لمف تعز  ٛ
 ٕٗ ىؿ أنتـ تارككا لي صاحبي ٜ
 ٔٗ يتعاقبكف فيكـ مبلئكة بالميؿ كمبلئكة بالنيار ٓٔ

 
 ثالثًا: فيرس أقوال العرب وأمثاليم

 الصفح  القول الرقم

 ٕٙ أخرجيا متى كمو ٔ

نىا هللاي مىع أكىاًبًركي  ٕ  ُٓ ـالبىرىكىةي أعمىمى

 ٕٖ ...جميع ما تقكلو األمة شرح لمسنة, كجميع السنة شرح  ٖ
 ٓ٘عالية السافمة كسافمة العالية ٗ
حمىة ٘ اءى شى كدىاء تىمرىة, كال بىيضى  ٔ٘ مىا كيؿُّ سى
 ٕٖ مف أراد العمـ فعميو بالقرآف ٙ
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 ٔ٘ مىف يسمع ييخؿ ٚ
 

 : فيرس الشعررابعاً 
 ح الصف القائل البحر القاف   الرقم

 ٘ٗ الراعي النم ري - أْحَفَدا ٔ

ابىفٍ  ٕ  ّٓ جرير الكافر أىصى

 ٖ٘ العجاج الرجز أنيجف ٖ

 ُٕ - الطكيؿ أكلىقىا ٗ

 ّٕ الفرزدؽ الكامؿ األغبلال ٘

ـٍ ًبثىمىافً  ٙ  ٚٔٔ عمر بن رب ع  الطو ل أى
 ٛٗ األعشي المتقارب أكدم بيا ٚ

 ٜٗ جر ر الوافر آخريف ٛ

 ٜٗ ح ان بن ثابت الكامل إيَّانا ٜ

 ٜ٘  راق  البارقي الوافر بالتُّرَّىات ٓٔ
 ٜٓٔ  ز د بن الحكم الطو ل ًبمىٍر عىًكل ٔٔ
 ٘ٔٔ - ال ر ع ًبمىٍشغيكؿً  ٕٔ
 ٔٙ عمر بن أبي رب ع  الكامل تىٍجمىعينىا ٖٔ
ٍيرىميوٍ  ٗٔ  ٚٗ رؤب  بن العجاج الرجز جى
 ٛٔٔ جم ل بن معمر الخف ف جممو ٘ٔ
فتٍ  ٙٔ جى  ٜٔٔ  ؤر الذئب الرجز الحى
 ٚٓٔ مرار األ دي الوافر الًخدىاالى  ٚٔ
فىؽٍ  ٛٔ  ٛٔٔ رؤب  الرجز الخى
جاؿً  ٜٔ  ٜٗ لب د بن رب ع  الوافر الدًٌ
 ٛٗ أبو نواس الب  ط الذَّىىبً  ٕٓ
 ٖ٘ العجاج الرجز الذُّرىففٍ  ٕٔ
 ٜٗ عمقمو الفحل الطو ل ذىنكب ٕٕ
 ٘ٔٔ - الطو ل ذينيكبي ٖٕ
كىاىً  ٕٗ  ٗٗ - الطو ل قيوٍ رى
 ٘٘ الفرزدق الب  ط رىاًبي ٕ٘
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 ٕٛ - الرجز رشده ٕٙ
 ٛٚ - الطو ل سبكح ٕٚ
 ٖٚ األخطل الرجز صميـ ٕٛ
اؿً  ٜٕ حى  ٜٓٔ - الوافر الطًٌ
ٍينىاىىا ٖٓ  ٚٗ - الرجز عى
 ٜٓ رؤب  بن العجاج الرجز عساكىفٍ  ٖٔ
ميبل ٕٖ  ٙٛ جر ر الكامل غى
 ٘ٓٔ ن معد  كربعمرو ب الوافر فىمٍينىني ٖٖ
 ٗٔٔ - الكامل فتطٌربا ٖٗ
 ٗ٘ النابغ  الكامل قدف  ٖ٘
 ٙٓٔ كث ر الكامل قديـ ٖٙ
 ٙٙ جم ل بث ن  الطو ل كما ىيا  ٖٚ
 ٔٚ ابن م ادة الطو ل كاىمو ٖٛ
 ٙٔٔ الفرزدق الوافر ًكراـً  ٜٖ
 ٖٗ لعم رة بن جابر الحنفي الكامل الى يىٍعنيني ٓٗ
ا ٔٗ امى  ٖٙ لراعي النم ريا الوافر ًلمى
 ٚٓٔ - الطو ل لمكد ٕٗ
 ٓٔٔ كعب بن مالك الكامل لـ تخمؽ ٖٗ
 ٜٔٔ امرئ الق س الطو ل ليبتمي ٗٗ
 ٛٗ امرئ الق س الطو ل المىاؿً مف  ٘ٗ
 ٗٗ  الطو ل معٌظما ٙٗ
 ٚٓٔ - الطو ل ميٍيًمؿي  ٚٗ
د ٛٗ دًٌ  ٚٗ طرف  بن العبد الطو ل الميتىشى
ٍغييكـي  ٜٗ  ٘ٛ م  الفحلعمق الب  ط مى
ًدمٍ  ٓ٘  ٜ٘ النابغ  الذب اني الكامل مزكَّ
كـي  ٔ٘  ٕٓٔ ذي الرم  الب  ط مىٍسجي
 ٙٓٔ خراش اليذلي الطو ل ما يىٍمًضى ٕ٘
 ٚٓٔ امرئ الق س الطو ل المىاؿ ٖ٘
 ٙٙ امرئ الق س الطو ل نىٍحًطبً  ٗ٘
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 ٗٗ المتنبي - اليطؿ ٘٘
 ٘ٙ أبي الط ب الطو ل ىىميمَّنا ٙ٘
ا كما ٚ٘  ٕٜ ز د الخ ل الطو ل ريضى
 ٚٓٔ الفرزدق الطو ل كىاشـ ٛ٘
 ٛٓٔ ابن ىرم  الب  ط كىفو  ٜ٘
زىف ٓٙ  ٜٗ أبي نواس المد د كالحى
 ٛٗ أم   اليذلي الطو ل ييٍفًضؿ ٔٙ
َـّ خاىًلدً  ٕٙ  ٗٚ األشيب بن رم م  الطو ل ًيا أ
 ٚٔٔ الكم ت الطو ل يىٍمعىبي  ٖٙ
 ٕٓ - الخف ف يئكسان  ٗٙ
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 المراجعلمصادر و ا
 

 القرآن الكر م -
تحقيؽ: الشيخ شعيب األرنػؤكط  –ىػ( ُُٗاإلتقاف في عمكـ القرآف , لجبلؿ الديف السيكطي )ت -ُ

-ىػػػُِْٗلبنػػاف  –بيػػركت  –الطبعػػة األكلػػي  –مؤسسػػة الرسػػالة  –كمصػػطفي شػػيخ مصػػطفي 
 ـ.ََِٖ

د الكػػػػريـ بػػػػف محمػػػػد بػػػػف منصػػػػكر التميمػػػػي سػػػػتمبلء , لئلمػػػػاـ أبػػػػي سػػػػعيد عبػػػػأدب اإلمػػػػبلء كاال -ِ
 –الطبعػة األكلػي  –دار كمكتبة اليػبلؿ  –تحقيؽ: سعيد محمد المحاـ  – ق(ِٔٓ)ت السمعاني
 ـ.ُٖٗٗ-ىػَُْٗبيركت 

تحقيػؽ: الػدكتكر رجػب  –ىػ( ْٕٓارتشاؼ الضرب مف لساف العرب , ألبي حياف األندلسي )ت -ّ
-ىػػُُْٖالقػاىرة  –الطبعػة األكلػي  –جي مكتبػة الخػان –عثماف محمد ك رمضاف عبػد التػكاب 

 ـ.ُٖٗٗ

تحقيػؽ: عبػد المعػيف  –ىػػ( ُْٓاألزىية في عمـ الحركؼ , لعمي بف محمػد النحػكم اليػركم )ت -ْ
 ـ.ُّٗٗ-ىػُُّْدمشؽ  –الطبعة الثانية  –الممكحي  

ىػػ( ٕٕٓأسرار العربية , لئلماـ أبي البركات عبػد الػرحمف بػف محمػد بػف أبػي سػعيد األنبػارم )ت -ٓ
 د.ت. –تحقيؽ: محمد بيجة البيطار  د.ط  –

أسػػماء القبائػػؿ كأنسػػابيا , لمعبلمػػة السػػيد معػػز الػػديف محمػػد الميػػدم الحسػػيني الشػػيير بػػالقزكيني  -ٔ
 –بيػػػػركت  –د.ط  –دار الكتػػػػب العمميػػػػة  –تحقيػػػػؽ: كامػػػػؿ سػػػػميماف الجبػػػػكرم  –ىػػػػػ( ََُّ)ت

 لبناف.

 –ىػػػ( ُّٔنحػػكم البغػػدادم )تاألصػػكؿ فػػي النحػػك , ألبػػي بكػػر محمػػد بػػف سػػيؿ بػػف السػػراج ال -ٕ
-ىػػػُُْٕبيػركت  –الطبعػة الثالثػة  –مؤسسػػة الرسػالة  –تحقيػؽ: الػدكتكر عبػد الحسػيف الفتمػي 

 ـ.ُٔٗٗ

الطبعػػػة  –دار الكتػػػب العربػػػي  –إعجػػػاز القػػػرآف كالببلغػػػة النبكيػػػة , لمصػػػطفي صػػػادؽ الرافعػػػي  -ٖ
 ـ.ََِٓ-ىػُِْٓبيركت  –الثالثة 

دار ابػػف كثيػػر ,  –د.ت  –ىػػػ( َُِْالػػديف الػػدركيش )ت إعػػراب القػػرآف الكػػريـ كبيانػػو , لمحػػي -ٗ
 ـ.ُٗٗٗ-ىػَُِْبيركت  –دمشؽ  –الطبعة السابعة  –اليمامة 

 –الطبعػػة الخامسػػة عشػػرة  –دار العمػػـ لممبليػػيف  –د.ت  –األعػػبلـ , لخيػػر الػػديف الزركمػػي  -َُ
 ـ.ََِِلبناف  –بيركت 
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تحقيػػؽ: الػػدكتكر  –ىػػػ( ُُٗاالقتػػراح فػػي عمػػـ أصػػكؿ النحػػك , لجػػبلؿ الػػديف السػػيكطي )ت -ُُ
 ـ.ََِٔ-ىػُِْٔ –د.ط  –دار المعرفة الجامعية  –محمد سميماف ياقكت 

 –دار الكتػب العمميػة  –د.ت  –األمالي , ألبػي عمػي إسػماعيؿ بػف القاسػـ القػالي البغػدادم  -ُِ
 لبناف د.ت. –بيركت  –د.ط 

)ت  عانيكر التميمػػػي السػػػماألنسػػػاب , لئلمػػػاـ أبػػػي سػػػعد عبػػػد الكػػػريـ بػػػف محمػػػد بػػػف منصػػػ -ُّ
الطبعػة  –مكتبػة ابػف تيميػة  –تحقيؽ: الشيخ عبد الرحمف بف يحي المعممي اليماني  –( ىػِٔٓ
 ـ.َُٖٗ-ىػََُْالقاىرة  –الثانية 

اإلنصػػػػاؼ فػػػػي مسػػػػائؿ الخػػػػبلؼ بػػػػيف البصػػػػرييف كالكػػػػكفييف , ألبػػػػي البركػػػػات بػػػػف األنبػػػػارم  -ُْ
مكتبػػة  –التػػكاب  تحقيػػؽ: الػػدكتكر جػػكدة مبػػركؾ محمػػد مبػػركؾ ك رمضػػاف عبػػد –ىػػػ( ٕٕٓ)ت

 القاىرة د.ت. –الطبعة األكلي  –الخانجي 

تحقيػػػؽ:  –ىػػػػ( ّٕٕاإليضػػػاح , ألبػػػي عمػػػي الحسػػػف بػػػف أحمػػػد بػػػف عبػػػد الغفػػػار النحػػػكم )ت -ُٓ
-ىػػػػُُْٔلبنػػػاف  –بيػػػركت  –الطبعػػػة الثانيػػػة  –عػػػالـ الكتػػػب  –الػػػدكتكر كػػػاظـ بحػػػر المرجػػػاف 

 ـ.ُٔٗٗ

تحقيػػؽ:  –ىػػػ( ْٕٓف األندلسػػي )تالبحػػر المحػػيط , لمحمػػد بػػف يكسػػؼ الشػػيير بػػأبي حيػػا -ُٔ
الطبعػػة  –دار الكتػػب العمميػػة  –الشػػيخ عػػادؿ أحمػػد عبػػد المكجػػكد كالشػػيخ عمػػي محمػػد معػػكض 

 ـ.ُّٗٗ-ىػُُّْلبناف  –بيركت  –األكلي 

بغية الكعػاة فػي طبقػات المغػكييف كالنحػاة , لمحػافظ جػبلؿ الػديف عبػد الػرحمف السػيكطي )ت  -ُٕ
 ـ ُٕٗٗ-ىػُّٗٗ –الطبعة الثانية  –دار الفكر  -اىيـ تحقيؽ: محمد أبك فضؿ إبر  –ىػ( ُُٗ

تحقيػؽ: عبػد  –تاج العركس مف جكاىر القامكس , لمسيد محمػد مرتضػي الحسػيني الزبيػدم  -ُٖ
 ـ.ُٓٔٗ-ىػُّٖٓ –د.ت  –مطبعة حككمة الككيت  –الستار أحمد فراج 

م تحقيػػػػؽ: عبػػػػد هللا المنشػػػػاكم كميػػػػد –تػػػػاريخ آداب العػػػػرب , لمصػػػػطفي صػػػػادؽ الرافعػػػػي  -ُٗ
 ـ.ُٕٗٗ-ىػُُْٖ –الطبعة األكلي  –مكتبة اإليماف  –البحقيرم 

دار  –د.ت  –ىػػػػ( ُُْٕتػػػاريخ النحػػػك العربػػػي , لسػػػعيد بػػػف محمػػػد بػػػف أحمػػػد األفغػػػاني )ت -َِ
 د.ت. –د.ط  –الفبلح 

تػػػاريخ بغػػػداد مدينػػػة السػػػبلـ , لئلمػػػاـ الحػػػافظ أبػػػي بكػػػر أحمػػػد بػػػف عمػػػي بػػػف ثابػػػت الخطيػػػب  -ُِ
الطبعػة األكلػي  –دار الغػرب اإلسػبلمي  –الدكتكر بشػار عػكاد تحقيؽ:  –ىػ( ّْٔالبغدادم )ت

 ـ.ََُِ-ىػُِِْبيركت  –
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تػػاريخ دمشػػؽ , لئلمػػاـ العػػالـ الحػػافظ أبػػي القاسػػـ عمػػي بػػف الحسػػف ابػػف ىبػػة هللا بػػف عبػػد هللا  -ِِ
تحقيػؽ: مجػد الػديف أبػي سػعيد عمػر بػف غرامػػة  –ىػػ( ُٕٓالشػافعي المعػركؼ بػابف عسػاكر )ت

 ـ.ُٓٗٗ-ىػُُْٓلبناف  –بيركت  –د.ط  – دار الفكر –العمركم 

د.ط  –د.ت  –الحسػف اليمنػي القرطبػي  ساب كالتنكيو بػذكم األحسػاب , ألبػيالتعريؼ باألن -ِّ
 د.ت. –

دار  –تحقيػػػػؽ: الػػػػدكتكر عفيػػػػؼ عبػػػػد الػػػػرحمف  –تقريػػػػب المقػػػػرب , ألبػػػػي حيػػػػاف األندلسػػػػي  -ِْ
 ـ.ُِٖٗ-ىػَُِْبيركت  –الطبعة األكلي  –المسيرة 

, لمحب الديف محمد بف يكسؼ بف أحمد المعركؼ بناظر بشرح تسييؿ الفكائدمييد القكاعد ت -ِٓ
بػراىيـ  –ىػ( ٖٕٕالجيش ) ت تحقيؽ: األستاذ الدكتكر عمي محمد فاخر كجػابر محمػد البراجػة كا 

دار السبلـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع  –جمعة العجمي كعمي السنكسي محمد كمحمد راغب نزاؿ 
 ـ.ََِٕ-ىػُِْٖاإلسكندرية  -ةالقاىر  –الطبعة األكلي  –

تحقيػػؽ: عبػػد  –ىػػػ( ْٕٗتكضػػيح المقاصػػد كالمسػػالؾ بشػػرح ألفيػػة ابػػف مالػػؾ , لممػػرادم )ت -ِٔ
 ـ.ََِٖ-ىػُِْٖالقاىرة  –الطبعة األكلي  –دار الفكر العربي  –الرحمف عمي سميماف 

 –تحقيؽ: الدكتكر عبػد المػنعـ خفاجػة  –جامع الدركس العربية , لمشيخ مصطفي غبلييني  -ِٕ
 ـ.ُّٗٗ-ىػُُْْبيركت  –الطبعة الثامنة كالعشركف  –المكتبة المصرية 

تحقيػػؽ:  –ىػػػ( َّْت )القاسػػـ عبػػد الػػرحمف بػػف إسػػحاؽ الزجػػاجي الجمػػؿ فػػي النحػػك , ألبػػي -ِٖ
 –الطبعػػػػػػػػة األكلػػػػػػػػي  –مؤسسػػػػػػػػة الرسػػػػػػػػالة(  –)دار األمػػػػػػػػؿ  –الػػػػػػػػدكتكر عمػػػػػػػػي تكفيػػػػػػػػؽ الحمػػػػػػػػد 

 ـ.ُْٖٗ-ىػَُْْاألردف

 –ىػػػػ( ْٔٓمحمػػػد عمػػػي بػػػف أحمػػػد بػػػف سػػػعيد األصػػػمعي )ت , ألبػػػيجميػػػرة أنسػػػاب العػػػرب -ِٗ
 ىػ.ُِّٖمصر  –د.ط  –دار المعارؼ  –تحقيؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف 

تحقيؽ: الدكتكر فخر الػديف قبػاكه  –ىػ( ْٕٗ, لممرادم )تالجنى الداني في حركؼ المعاني -َّ
لبنػػػػػاف  –بيػػػػػركت  –الطبعػػػػػة األكلػػػػػي  –دار الكتػػػػػب العمميػػػػػة  –كاألسػػػػػتاذ محمػػػػػد نػػػػػديـ فاضػػػػػؿ 

 ـ.ُِٗٗ-ىػُُّْ

 –تحقيػؽ: طػو عبػد الػرؤكؼ سػعد  –ألفية ابف مالػؾ  حاشية الصباف , شرح األشمكني عمى -ُّ
 د.ت. –د.ط  –المكتبة التكفيقية 

حسػػف المحاضػػرة فػػي تػػاريخ مصػػر كالقػػاىرة , لمحػػافظ جػػبلؿ الػػديف عبػػد الػػرحمف السػػيكطي  -ِّ
الطبعػة األكلػي  –لكتػب العربيػة دار إحيػاء ا –تحقيؽ: محمد أبػك الفضػؿ إبػراىيـ  –ق( ُُٗ)ت
 ـ.ُٕٔٗ-ىػُّٕٖ –

 –د.ط  –تحقيػؽ: لػكيس شػيخك   –حماسة البحترم , ألبي عبػادة الكليػد بػف عبيػد البحتػرم  -ّّ
 ـ.َُُٗبيركت 
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 –ىػػػػ( َُّٗخزانػػػة األدب كلػػػب لبػػػاب لسػػػاف العػػػرب , لعبػػػد القػػػادر بػػػف عمػػػر البغػػػدادم )ت -ّْ
-ىػػػُُْٖالقػػاىرة  –الطبعػػة الرابعػػة  –مكتبػػة الخػػانجي  –تحقيػػؽ: عبػػد السػػبلـ محمػػد ىػػاركف 

 ـ.ُٕٗٗ

المكتبػة العمميػة  –تحقيػؽ: محمػد عمػي النجػار  –الخصائص , ألبي الفتح عثماف بف جنػي  -ّٓ
 د.ت. –د.ط  –

دار  –د.ت  –ىػػػ( ِٖٓالػػدرر الكامنػػة فػػي أعيػػاف المائػػة الثامنػػة ,البػػف حجػػر العسػػقبلني )ت -ّٔ
 ـ.ُّٗٗ-ىػُُْْبيركت  –د.ط  –الجيؿ 

 د.ت. –دار مسمـ  –د.ت  –ألفية ابف مالؾ , لعبد هللا بف صالح الفكزاف  لىدليؿ السالؾ إ -ّٕ

بيػركت  –دار الثقافػة  –د.ت  –ديكاف األخطؿ , شرح ديكاف األخطؿ , إليميا سميـ الحػاكم  -ّٖ
 ـ.ُٖٔٗ

 ـ.ُْٔٗدمشؽ  –تحقيؽ: ناصر الحاني  –ديكاف الراعي النميرم  -ّٗ

 ـ.ُُٕٗبيركت  –ر الشركؽ دا –تحقيؽ: الدكتكر عزة حسف  –ديكاف العجاج  -َْ

 ـ.ُٔٔٗبيركت  –دار صادر  –ديكاف الفرزدؽ  -ُْ

ديػػكاف المػػرار بػػف سػػعيد الفقعسػػي )األسػػدم( س المػػرار بػػف سػػعيد الفقعسػػي , لمػػدكتكر نػػكرم  -ِْ
 ـ.ُِٕٗ –مجمة المكرد العراقية  –حمكدم القيسي 

 –لسػتار فػراج تحقيؽ: عبػد ا –ديكاف اليذلييف , شرح أشعار اليذلييف , ألبي سعيد السكرم  -ّْ
 ـ.ُٓٔٗمطبعة المدني بالقاىرة 

 –الطبعػة الثالثػة  –دار المعارؼ  –تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ  –ديكاف امرئ القيس  -ْْ
 ـ.ُٗٔٗالقاىرة 

دار  –تحقيػػؽ: الػػدكتكر نعمػػاف محمػػد أمػػيف طػػو  –ديػػكاف جريػػر , بشػػرح محمػػد بػػف حبيػػب  -ْٓ
 ـ.ُٗٔٗمصر  –د.ط  –المعارؼ 

 ـ.ُٕٔٗالقاىرة  –الطبعة الثانية  –تحقيؽ: الدكتكر حسيف نصار  –ديكاف جميؿ بثينة  -ْٔ

 ـ.ُُٗٗلندف  –تحقيؽ: كارليؿ , كمبردج  –ديكاف ذم الرمة  -ْٕ

 ـَُّٗ –تحقيؽ: كليـ بف الكرد ليبزج  –ديكاف رؤبة بف العجاج , مجمكع أشعار العرب  -ْٖ

 ـُٖٔٗالنجؼ بالعراؽ  –ديكاف زيد الخيؿ , نكرم حمكدم القيسي  -ْٗ

 ـ.ََُٗشالكف  –تحقيؽ: مكس سمفسكف  –طرفة بف العبد  ديكاف -َٓ

حمػػب  –تحقيػػؽ: لطفػػي الصػػقاؿ كدربػػة الخطيػػب  –ديػػكاف عمقمػػة بػػف عبػػده )عمقمػػة الفحػػؿ(  -ُٓ
 ـ.َُٕٗ

 ـ.ُٔٔٗبيركت  –دار صادر  –ديكاف عمر بف أبي ربيعة  -ِٓ

 ـ.ُُٕٗبيركت  –دار الثقافة  –تحقيؽ: الدكتكر إحساف عباس  –ديكاف كثير عزة  -ّٓ
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 ـ.ُٔٔٗبغداد  –تحقيؽ: سامي مكي العاني  –ف كعب بف مالؾ األنصارم ديكا -ْٓ

تحقيػػؽ:  –ىػػػ( ْٕٗرسػػالة فػػي جمػػؿ اإلعػػراب , لبػػدر الػػديف الحسػػف بػػف قاسػػـ المػػرادم )ت -ٓٓ
 ـ.ُٕٖٗ-ىػَُْٕالقاىرة  –الطبعة األكلي  –الدكتكرة سيير محمد خميفة 

 د.ت. –د.ط  –حؿ تحقيؽ: الدكتكر ماىر ياسيف الف –رياض الصالحيف , لمنككم  -ٔٓ

تحقيػؽ: محمػكد  –ىػػ( َُٖٗشذرات الذىب في أخبار مف ذىب , البف العمػاد الحنبمػي )ت -ٕٓ
-ىػػػػػَُْٔبيػػػػركت  –الطبعػػػػة األكلػػػػي  –دار ابػػػػف كثيػػػػر , دمشػػػػؽ  –كعبػػػػد القػػػػادر األرنػػػػاؤكط 

 ـ.ُٖٔٗ

 -الطبعػػػة األكلػػػى -مكتبػػػة العبيكػػػاف -د.ت –شػػػرح ألفيػػػة ابػػػف مالػػػؾ, ألبػػػي فػػػارس الدحػػػداح  -ٖٓ
 ـ.ََِْ -ىػ ُِْٓالرياض 

 –ىػػ( ٕٗٔشرح ابف عقيػؿ , لبيػاء الػديف عبػد هللا بػف عقيػؿ العقيمػي المصػرم اليمػذاني )ت -ٗٓ
 ـ.َُٖٗ-ىػََُْالقاىرة  –الطبعة العشركف  –دار التراث ك دار مصر لمطباعة  –د.ت 

شػػػرح التسػػػييؿ , لجمػػػاؿ الػػػديف محمػػػد بػػػف عبػػػد هللا بػػػف عبػػػد هللا ابػػػف مالػػػؾ الطػػػائي الجيػػػاني  -َٔ
دار الكتػػػب  –تحقيػػػؽ: محمػػػد عبػػػد القػػػادر عطػػػا كطػػػارؽ فتحػػػي السػػػيد  –ىػػػػ( ِٕٔسػػػي )تاألندل

 ـ.ََُِ-ىػُِِْلبناف  –بيركت  –الطبعة األكلي  –العممية 

تحقيػػؽ:  –ىػػػ( َٓٗالتكضػػيح , لمشػػيخ خالػػد بػػف عبػػد هللا األزىػػرم )ت شػػرح التصػػريح عمػػى -ُٔ
-ىػػُُِْلبنػاف  –بيػركت  –الطبعػة األكلػي  –دار الكتب العمميػة  –محمد باسؿ عيكف السكد 

 ـ.َََِ

 –تحقيؽ: الدكتكر يحي بشير مصػرم   –شرح الرضي لكافية بف الحاجب , البف الحاجب  -ِٔ
 ـ.ُٔٗٗ-ىػُُْٕ –الطبعة األكلي 

إدارة الطباعػػة  –د.ت  –ىػػػ( ّْٔشػػرح المفصػػؿ , لمشػػيخ ابػػف عمػػي بػػف يعػػيش النحػػكم )ت -ّٔ
 د.ت.   –د.ط  –المنيرية 

ف مالػػػؾ , ألبػػػي زيػػػد عبػػػد الػػػرحمف عمػػػي بػػػف صػػػالح المكػػػكدم شػػػرح المكػػػكدم عمػػػي ألفيػػػة ابػػػ -ْٔ
 –د.ط  –ـ ُّٗٗجامعػػػة الككيػػػت  –تحقيػػػؽ: الػػػدكتكرة فاطمػػػة راشػػػد الراجحػػػي  –ىػػػػ( َٕٖ)ت

 ـ.ُُٗٗ-ىػُِِْ

تحقيػػؽ:  –ىػػػ( ْٕٗشػػرح تسػػييؿ الفكائػػد كتكميػػؿ المقاصػػد , لمحسػػف بػػف قاسػػـ المػػرادم )ت -ٓٔ
 ـ.ََِٖ-ىػُِْٖدمشؽ  –لي الطبعة األك  –دار سعد الديف  –ناصر حسيف عمي 

شػػػرح قطػػػر النػػػدم كبػػػؿ الصػػػدل , ألبػػػي محمػػػد عبػػػد هللا جمػػػاؿ الػػػديف بػػػف ىشػػػاـ األنصػػػارم  -ٔٔ
-ىػػػُّّٖمصػػر  –الطبعػػة الحاديػػة عشػػرة  –المكتبػػة التجاريػػة الكبػػرل  –د.ت  –ىػػػ( ُٕٔ)ت

 ـ.ُّٔٗ
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 –د.ط  –دار المعػػػػارؼ  –تحقيػػػؽ: أحمػػػػد محمػػػػد شػػػػاكر  –الشػػػػعراء , البػػػػف قتيبػػػػة الشػػػعر ك  -ٕٔ
 قاىرة د.ت.ال

الصػػاحبي فػػي فقػػو المغػػة العربيػػة كمسػػائميا كسػػنف العػػرب فػػي كبلميػػا , لئلمػػاـ العبلمػػة أبػػي  -ٖٔ
لطبعػة ا –دار الكتػب العمميػة  –تحقيػؽ: أحمػد حسػف بسػج  –الحسيف أحمد بف فارس بػف زكريػا 

 ـ.ُٕٗٗ-ىػُُْٖلبناف  –بيركت  – األكلى

تحقيػؽ:  –ىػ( ّّٗد الجكىرم )تالصحاح تاج المغة كصحاح العربية , إلسماعيؿ بف حما -ٗٔ
-ىػػػُّٗٗلبنػػاف  –بيػػركت  –الطبعػػة الثانيػػة –دار العمػػـ لممبليػػيف  –أحمػػد عبػػد الغفػػكر عطػػار 

 ـ.ُٕٗٗ

تحقيػػؽ: محمػػد  –صػػحيح البخػػارم , لمحمػػد بػػف اسػػماعيؿ بػػف إبػػراىيـ بػػف المغيػػرة البخػػارم  -َٕ
 ىػُِِْ –الطبعة األكلي  –دار طكؽ النجاة  –زىير بف ناصر الناصر 

 –تحقيػؽ: الػػدكتكر أحمػد خػػاف  –ىػػػ( ْٖٕقػات القػراء , لمحػػافظ شػمس الػػديف الػذىبي )تطب -ُٕ
-ىػػػُُْٖالريػػاض  – الطبعػػة األكلػػى –)مركػػز الممػػؾ فيصػػؿ لمبحػػكث كالدراسػػات اإلسػػبلمية( 

 ـ.ُٕٗٗ

تحقيؽ: محمكد محمد  –ىػ( ُِّطبقات فحكؿ الشعراء , لمحمد بف سبلـ الجمحي )ت -ِٕ
 دة د.ت.ج –د.ط  –دار المدني  –شاكر 

تحقيػػؽ:  –طبقػػات النحػػكييف كالمغػػكييف  , ألبػػي بكػػر محمػػد بػػف الحسػػف الزبيػػدم األندلسػػي  -ّٕ
 القاىرة د.ت. –الطبعة الثانية  –دار المعارؼ  –محمد أبك الفضؿ إبراىيـ 

طرفة األصحاب في معرفة األنساب , لمسمطاف الممػؾ األشػرؼ عمػر بػف يكسػؼ بػف رسػكؿ  -ْٕ
 ـ.ُِٗٗ-ىػُُِْلبناف  –بيركت  –د.ط  –در دار صا –تحقيؽ: ؾ.ك.سترستيف  –

تحقيػػؽ:  –ىػػػ( ُُٗعقػػكد الزبرجػػد فػػي إعػػراب الحػػديث النبػػكم , لجػػبلؿ الػػديف السػػيكطي )ت -ٕٓ
 ـ.ُْٗٗ-ىػُُْْبيركت  –د.ط  –دار الجيؿ  –الدكتكر سمماف القضاة 

العمػػدة فػػي محاسػػف الشػػعر كآدابػػو كنقػػده , ألبػػي عمػػي الحسػػف بػػف رشػػيؽ القيركانػػي األزدم  -ٕٔ
 –الطبعػػػة الخامسػػػة  –دار الجيػػػؿ  –تحقيػػػؽ: محمػػػد محػػػي الػػػديف عبػػػد الحميػػػد  –ىػػػػ( ْٔٓ)ت

 ـ.ُُٖٗ-ىػَُُْ

غاية النياية في طبقات القراء , لئلمػاـ شػمس الػديف أبػي الخيػر محمػد بػف محمػد بػف محمػد  -ٕٕ
دار الكتػػب  –ىػػػ( ت تحقيػػؽ: ج.برجستراسػػر ّّٖبػػف عمػػي ابػػف الجػػزرم الدمشػػقي الشػػافعي )ت

 ـ.ََِٔلبناف  –بيركت  –ة األكلي الطبع –العممية 

تحقيػؽ:  –لنديـ أبك الفرج محمد بف أبي يعقكب إسػحؽ المعػركؼ بػالكراؽ بف االفيرست , ال -ٖٕ
 ـ.ُٖٖٗ-ىػَُْٖ –الطبعة الثالثة  –دار المسيرة  –رضا ك تجدد 
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الطبعػػة  –مكتبػػة األنجمػػك المصػػرية  –د.ت  –فػي الميجػػات العربيػػة , لمػػدكتكر إبػػراىيـ أنػيس  -ٕٗ
 ـ.ََِِالقاىرة  –ثة الثال

 –الطبعػػة السػػابعة  –دار المعػػارؼ  –د.ت  –فػػي عمػػـ النحػػك , لمػػدكتكر أمػػيف عمػػي السػػيد  -َٖ
 ـ.ُْٗٗالقاىرة 

تحقيػػؽ: الػػدكتكر محمػػد  –ىػػػ( ِٖٓالكامػػؿ , لئلمػػاـ أبػػي العبػػاس محمػػد بػػف يزيػػد المبػػرد )ت -ُٖ
 ـ.ُٕٗٗ-ػىُُْٖلبناف  –بيركت  –الطبعة الثالثة  –مؤسسة الرسالة  -أحمد الدالي 

تحقيػؽ: عبػد السػبلـ  –ىػػ( َُٖالكتاب , لسػيبكيو أبػي بشػر عمػرك بػف عثمػاف بػف قنبػر )ت -ِٖ
 ـ.ُٖٖٗ-ىػَُْٖالقاىرة  –الطبعة الثالثة  –مكتبة الخانجي  –محمد ىاركف 

كشػػػػػؼ الظنػػػػػكف عػػػػػف أسػػػػػامي الكتػػػػػب كالفنػػػػػكف , لمعبلمػػػػػة مصػػػػػطفي بػػػػػف عبػػػػػد هللا الركمػػػػػي  -ّٖ
 ـ.ُِٖٗ-ىػُُْٗبيركت  –د.ط  –دار الفكر  –د.ت  –ىػ( َُٕٔ)ت

د.ط  –دار صػػادر  –د.ت  –المبػاب فػي تيػذيب األنسػاب , لعػز الػديف ابػف األثيػر الجػزرم  -ْٖ
 بيركت . –

تحقيؽ: عبد هللا عمي الكبيػر كمحمػد أحمػد حسػب هللا كىاشػـ  –لساف العرب , البف منظكر  -ٖٓ
 القاىرة د.ت. –د.ط  –دار المعارؼ  –محمد الشاذلي 

دار  –تحقيؽ: الدكتكر عبد الكريـ مجاىد مػرداكم  –يمة , لتشيـ رابيف الميجات العربية القد -ٖٔ
 ـ.ََُِ-ىػُُّْعماف  –الطبعة األكلي  –الثقافة 

الطبعػػػة  –دار الشػػػؤكف الثقافيػػػة العامػػػة  –د.ت  –ليجػػػة قبيمػػػة أسػػػد , لعمػػػي ناصػػػر غالػػػب  -ٕٖ
 ـ.ُٖٗٗبغداد  –األكلي 

تحقيػؽ: عبػد السػتار أحمػد فػراج  –ػ( ىػَِٖفي معػالـ الخبلفػة , لمقمقشػندم )ت األناقةمآثر  -ٖٖ
 بيركت. –د.ط  –عالـ الكتب  –

تحقيػػػؽ: عبػػػد السػػػبلـ  –ىػػػػ( ُِٗمجػػػالس ثعمػػػب , ألبػػػي العبػػػاس أحمػػػد بػػػف يحػػػي ثعمػػػب )ت -ٖٗ
 مصر د.ت. –النشرة الثانية  –دار المعارؼ  –محمد ىاركف 

 –م األندلسػي بف عبد العزيز البكر , لعبد هللا مف أسماء الببلد كالمكاضع معجـ ما استعجـ  -َٗ
 ق.َُّْبيركت  –الطبعة الثالثة  –عالـ الكتب  –تحقيؽ: مصطفي السقا 

 –د.ط  –دار الفكػػر  –د.ت  –معجػػـ البمػػداف , ليػػاقكت بػػف عبػػد هللا الحمػػكم أبػػك عبػػد هللا  -ُٗ
 بيركت د.ت.

 –المحتسػػب فػػي تبػػيف كجػػكه شػػكاذ القػػراءات كاإليضػػاح عنيػػا , ألبػػي الفػػتح عثمػػاف بػػف جنػػي  -ِٗ
 د.ت. –الطبعة الثانية  –النجدم ناصؼ كالدكتكر عبد الفتاح إسماعيؿ شمبي تحقيؽ: عمي 

تحقيػػؽ:  –ىػػػ( ْٖٓالمحكػػـ كالمحػػيط األعظػػـ فػػي المغػػة , لعمػػي بػػف إسػػماعيؿ بػػف سػػيدة )ت -ّٗ
 ـ.ُٖٓٗ-ىػُّٕٕ –الطبعة األكلي  –مصطفي السقا كالدكتكر حسيف نصار 
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تحقيػؽ:  –ىػػ( ُّٓغػكم الحمبػي )تمراتب النحكييف , ألبي الطيب عبػد الكاحػد بػف عمػي الم -ْٗ
 القاىرة د.ت. –د.ط  –مكتبة نيضة مصر  –محمد أبك الفضؿ إبراىيـ 

 – ق(ُُٗ)تالمزىر في عمكـ المغة كأنكاعيا , لمعبلمة عبد الرحمف جػبلؿ الػديف السػيكطي -ٓٗ
مكتبػة  –تحقيؽ: محمد أحمػد جػاد المػكلي بػؾ كمحمػد أبػك الفضػؿ إبػراىيـ كعمػي محمػد البجػاكم 

 القاىرة د.ت. –الطبعة الثالثة  –تراث دار ال

ألبػك عبػد هللا أحمػد بػف محمػد بػف حنبػؿ بػف ىػبلؿ بػف أسػد الشػيباني مسند أحمػد بػف حنبػؿ , -ٔٗ
بيػػػركت  – الطبعػػػة األكلػػػي –مؤسسػػػة الرسػػػالة  – تحقيػػػؽ: أبػػػك المعػػػاطي النػػػكرم –ق( ُِْ)ت

 .ـُٖٗٗ-قُُْٗ

تحقيػؽ: حمػدم بػف  -ضػاعي  مسند الشياب , محمد بػف سػبلمة بػف جعفػر أبػك عبػد هللا الق -ٕٗ
 ـ .ُٖٔٗ-ىػَُْٕد.ط بيركت  –مؤسسة الرسالة  –عبد المجيد السمفي 

دار الجيؿ  –د.ت  –مصادر الشعر الجاىمي كقيمتيا التاريخية , لمدكتكر ناصر الديف أسد  -ٖٗ
 ـ.ُٔٓٗلبناف  –بيركت  –الطبعة األكلي  –

تحقيػػؽ:  –ىػػػ( ّْٖ) ت معػػاني الحػػركؼ , ألبػػي الحسػػف عمػػي بػػف عيسػػي الرمػػاني النحػػكم -ٗٗ
 ـ.ُُٖٗ-ىػَُُْجدة  –الطبعة الثانية  –دار الشركؽ  –الدكتكر عبد الفتاح إسماعيؿ شمبي 

بيػركت  –الطبعػة األكلػي  –مؤسسػة الرسػالة  –د.ت  –معجـ المؤلفيف , لعمر رضا كحالػة  -ََُ
 ـ.ُّٗٗ-ىػُُْْ

 –ىػػ( ْٖٕٕىبي )تمعرفة القراء الكبار عمي الطبقات كاألعصار , لئلماـ شمس الديف الذ -َُُ
 –الطبعػػػػة األكلػػػػي  –)مركػػػػز البحػػػػكث اإلسػػػػبلمية , اسػػػػتانبكؿ(  –تحقيػػػػؽ: طيػػػػار آلتػػػػي قػػػػكالج 

 ـ.ُٓٗٗ-ىػُُْٔ

تحقيػؽ: الػدكتكر:  – ق(ُٕٔ)تمغني المبيػب عػف كتػب األعاريػب , البػف ىشػاـ األنصػارم -َُِ
 القاىرة د.ت . –د.ط  –دار الطبلئع  –عبد المطيؼ محمد الخطيب 

ىػ( ِٔٔلئلماـ أبي يعقكب يكسؼ ابف أبي بكر محمد بف عمي السكاكي )تمفتاح العمكـ ,  -َُّ
-ىػػػَُّْلبنػػاف  –بيػػركت  –الطبعػػة األكلػػي  –دار الكتػػب العمميػػة  –تحقيػػؽ: نعػػيـ زرزكر  –

 ـ.ُّٖٗ

تحقيػؽ: محمػد عبػد الخػالؽ  –ىػػ( ِٖٓالمقتضب , ألبػي العبػاس محمػد بػف يزيػد المبػرد )ت -َُْ
 ـ.ُْٗٗ-ىػُُْٓالقاىرة  –د.ط  –عضيمة  

تحقيػػػػؽ: إبػػػػراىيـ  – ق(ِّٗ)تالمنصػػػػؼ , لئلمػػػػاـ أبػػػػي الفػػػػتح عثمػػػػاف بػػػػف جنػػػػي النحػػػػكم -َُٓ
 ـ.ُْٓٗ-ىػُّّٕ –الطبعة األكلي  –دار إحياء التراث القديـ  –مصطفي كعبد هللا أميف 

المكاعظ كاالعتبار بذكر الخطط كاآلثار , لتقي الػديف أبػي العبػاس أحمػد بػف عمػي المقرنػرم  -َُٔ
 بيركت . –طبعة جديدة باألكفست  –ر صادر دا –د.ت  –ىػ( ْٖٓ)ت
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ىػ( ّْٖمصر كالقاىرة , لجماؿ الديف بف تغرم بردم األتابكي )ت أخبار النجكـ الزاىرة في -َُٕ
 بيركت. –د.ط  –دار الكتب العممية  –تحقيؽ: محمد شمس الديف  –

د.ت  –النحك الػكافي مػع ربطػة باألسػاليب الرفيعػة كالحيػاة المغكيػة المتجػددة , لعبػاس حسػف  -َُٖ
 مصر د.ت. –الطبعة الثالثة  –دار المعارؼ  –

 –ىػػػػ( ِّٔنسػػب قػػريش , ألبػػي عبػػػد هللا المصػػعب بػػف عبػػد هللا بػػػف المصػػعب الزبيػػرم )ت -َُٗ
 د.ت. –الطبعة الثالثة  –دار المعارؼ  –تحقيؽ: ليفي بركفنساؿ 

 –دار المعػػػػارؼ  –د.ت  –نشػػػػأة النحػػػػك كتػػػػاريخ أشػػػػير النحػػػػاة , لمشػػػػيخ محمػػػػد الطنطػػػػاكم  -َُُ
 ىػ .ُُُٗالقاىرة  –طبعة الثانية ال

ىمػػػع اليكامػػػع فػػػي شػػػرح جمػػػع الجكامػػػع , لئلمػػػاـ جػػػبلؿ الػػػديف عبػػػد الػػػرحمف بػػػف أبػػػي بكػػػر  -ُُُ
 –الطبعػة األكلػػي  –دار الكتػب العمميػػة  –تحقيػؽ: أحمػػد شػمس الػػديف  –ىػػػ( ُُٗالسػيكطي )ت

 ـ.ُٖٗٗ-ىػُُْٖلبناف  –بيركت 

تحقيػػؽ: أحمػػد األرنػػاؤكط كتركػػي  –( ىػػػْٕٔالػػكافي بالكفيػػات , لصػػبلح الػػديف الصػػفدم )ت -ُُِ
 ـ.َََِ-ىػَُِْبيركت  –الطبعة األكلي  –دار إحياء التراث العربي  –مصطفي 
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 يرس المحتو اتف

  ت........................................................................................... اإلىداء
 ُ..............................................................................المقدمة

 ِ.........................................................................أىمية البحث
 ِ................................................................سبب اختيار المكضكع

 ِ.......................................................الصعكبات التي كاجيت الباحث
 ِ......................................................................الدراسات السابقة

 ِ.........................................................................منيج الدراسة
 ّ.......................................................................الخطة المقترحة

 ْ...............................................................................التمييد
 ْ............................................................................المرادم :
 ْ ..............................................................................حياتو :
 ْ.................................................................. اسمو كنسبو -
 ْ..................................................................مكلده كنشأتو -
 ٓ....................................................................لقبة ككنيتو -
 ٔ.........................................................................ثقافتو -
 ٔ.........................................................................عممو -
 ٖ........................................................................شيكخو -
 ُُ......................................................................تبلميذه -
 ُِ.................................................................خمقو ككراماتو -
 ُِ................................................................آثاره كمؤلفاتو -
 ُْ........................................................................كفاتو -
 ُْ...........................................................نبذه عف سرياقكس -
 ُٓ..................................................................عاـ الكفاة -
 ُٓ........................و لكتاب تكضيح المقاصد كالمسالؾ بشرح ألفية ابف مالؾكصف

 ُٔ............................................................منيج المرادم في شرحو
 ُٕ.............................كصفو لكتاب تسييؿ الفكائد كتكميؿ المقاصد البف مالؾ

 ُٗ......................................ي الداني في حركؼ المعانيكصفو لكتاب الجن
 ُِ..............................................كصفو لكتاب رسالة في جمؿ اإلعراب
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  ِِ........................................................اعتماده عمى آراء ابف مالؾ
 ِّ.................................................. ف مالؾاستدراكاتو كزياداتو عمى اب

 ِْ.............................................................تأثره بشيخو أبي حياف
 ِٓ...................................................................نقمو عف سيبكيو

 ِٓ..........................................حو لؤللفيةاعتماده عمى ابف الناظـ في شر 
 ِٔ.............................................................. اعتماده عمى السماع
 ِٕ.................................................................ميكلو إلى القياس

 ِٕ...............................................................مخالفتو آلراء النحاة
 الفصؿ األكؿ :

 ِٗ...................................................مصادر االستشياد عند المرادم :
  ُّ........................................... االستشياد بالقرآف الكريـ كقراءاتو -
 ّٖ................................................ .االستشياد بالحديث النبكم -
 ّْ......................................................... االستشياد بالشعر -
 ْٗ. .........................................................االستشياد بالنثر -

 الفصؿ الثاني :
 ِٓ...........................................................استشياد المرادم بميجات العرب

 :  المسائؿ النحكية التي استشيد بيا المرادم بميجات العرب........................ّٓ 
 ّٓ..............القكؿ بأف تنكيف الترنـ ىك البلحؽ لمركم المطمؽ في لغة تميـ كقيسمسألة: ( ُ)
 ْٓ.........بنيُّ لتضمنو معني حرؼ التعريؼ في لغة أىؿ الحجازالقكؿ بأف )أمس( ممسألة:  (ِ)
 ْٓ..................القكؿ بأف كممو )ذك( المكصكلة مبنية عمي األعرؼ في لغة طيلمسألة:  (ّ)
 ٓٓ.....مسألة: القكؿ بإعراب )كبل ك كمتا( إعراب المثني مع الظاىر ك المضمر في لغة كنانة (ْ)
المثني كمػا ألحػؽ بػو يمػـز األلػؼ رفعػان ك نصػبان ك جػران, كىػي لغػة بنػي الحػارث  مسألة: القكؿ بأف (ٓ)

 ٔٓ.................................................................................بف كعب
 ٔٓ.......مسألة: القكؿ بأف ألؼ االثنيف المتصمة باألفعاؿ الخمسة تمزميا النكف في لغة طيل( ٔ)
 ٕٓ....................................مسألة:القكؿ بحذؼ التنكيف عند الكقؼ في لغة ربيعة (ٕ)
 ٕٓ.........................مسألة : القكؿ بأف ألؼ )أنا( مثبتو كصبلن ك كقفان ك ىي لغة تميـ( ٖ)
 ٖٓ...........ـمسألة: لزكـ نكف الكقاية مع ياء المتكمـ إف نيًصبى باسـ فعؿ عمي لغة بني سمي( ٗ)
 ٗٓ ............................................مسألة: القكؿ بإعراب )الذيف( عمي لغة ىذيؿ( َُ)
مسألة: القكؿ بأف كممو )ذات( بمعني التػي ك )ذكات( بمعنػي البلتػي مبنيػة عمػي الضػـ فػي لغػة  (ُُ)

 ٗٓ.......................................................................................طل
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 َٔ.............................. مسألة: القكؿ بأف )ما( النافية حرؼ ميمؿ عند بني تميـ (ُِ)
مسػػػػألة: القػػػػكؿ بحػػػػذؼ خبػػػػر )ال( إذا عمػػػػـ مػػػػف السػػػػياؽ عنػػػػد الحجػػػػازييف ك كجػػػػكب ذلػػػػؾ عنػػػػد   (ُّ)

 َٔ.....................................................................التميمييف ك الطائييف.
 ُٔ..........................إجراء القكؿ مجرم الظف في العمؿ مطمقا في لغة سميـمسألة:  (ُْ)
 ُٔ...........ـمسألة : جكاز النصب ك اإلتباع في المستثني المنقطع بعد نفي عند بني تمي (ُٓ)
فػػػي لغػػػة عقيػػػؿ ك أف ) متػػػى ( حػػػرؼ جػػػر فػػػي لغػػػة سػػػألة : القػػػكؿ بػػػأفَّ ) لعػػػؿ ( حػػػرؼ جػػػر م (ُٔ)

 ِٔ......................................................................................ىذيؿ
 ّٔ.................................ةمسألة : القكؿ ببناء ) مع ( عمي السككف في لغة ربيع (ُٕ)
يػػػا إذا لػػػـ يكػػػف بعػػػدىا اسػػػـ إشػػػارة فػػػي لغػػػة بنػػػي مالػػػؾ مػػػف بنػػػي القػػػكؿ بضػػػـ )ىػػػاء( أيُّ مسػػػألة:   (ُٖ)

 ّٔ......................................................................................أسد
القػػكؿ ببنػػاء فىعػػاؿ عممػػان لمؤنػػث عمػػي الكسػػر مطمقػػان عنػػد الحجػػازييف ك التفصػػيؿ عنػػد مسػػألة:   (ُٗ)

 ْٔ.................................................................................التميمييف
 ْٔ...........................مسألة : القكؿ بإىماؿ )أف ك أخكاتيا( الجـز عند بني صباح (َِ)
 ٓٔ..............مسألة : القكؿ بإعراب االسـ بعد )مىف ( إعراب األكؿ عمي لغة الحجازييف  (ُِ)
 ٓٔ.............سألة : القكؿ بأف )ىمـ( اسـ فعؿ عند الحجازييف كفعؿ أمر عند بني تميـم  (ِِ)
 ٔٔ..........................................مسألة : جكاز الجـز بأٍف عمى لغة بني صباح  (ِّ)
ىماليا عند التميمييف( ِْ)  ٔٔ.............مسألة: القكؿ بإعماؿ )ما( عمؿ ليس عند الحجازييف كا 
( تجر كترفع عمى لغة بني عقيؿ  (ِٓ)  ٕٔ................................مسألة: القكؿ بأف) لعؿَّ
 ٕٔ....................مسألة : القكؿ بأف لغة ) يتعاقبكف فيكـ ( لغة طل أك لغة أزد شنكءة  (ِٔ)
 ٖٔ.......................مسألة : القكؿ بجكاز النصب كاإلبداؿ في المستثني عند بني تميـ( ِٕ)
 ٖٔ............................مسألة : القكؿ بأفَّ )أمس( ممنكعة مف الصرؼ عند بني تميـ (ِٖ)
 ٗٔ...................بر عنمسألة : القكؿ بفتح البلـ الجارَّة الداخمة عمي الفعؿ عند عكؿ ك بم (ِٗ)
 ٗٔ...............................عند بني سميـمسألة : القكؿ بأف حركة الـ الطمب الفتحة  (َّ)
 َٕ..................................مسألة : القكؿ بكسر ىمزه أيَّاف عمي لغة بني سميـ (ُّ)
 ُٕ..............................المسائؿ الصرفية التي استشيد بيا المرادم بميجات العرب : •
 ُٕ.....................أللؼ ك الميـ في لغة أىؿ اليمفمسألة: القكؿ بصرؼ ما يصحب ا  (ُ)

 ِٕ.......................القكؿ بجكاز جمع كممو )أكلى ( عمي لغة القصر ك المد مسألة:   (ِ)
مسألة: القكؿ باستعماؿ الكاؼ مع الػبلـ عنػد الحجػازييف ك اسػتعماؿ الكػاؼ بػبل الػبلـ فػي أسػماء  (ّ)

 ِٕ......................................................................اإلشارة عند التميمييف
 ّٕ...........مسألة: القكؿ بحذؼ نكف التثنية في )الذم ك التي ( عند بني الحارث بف كعب (ْ)
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 ْٕ.........................................مسألة: القكؿ بحذؼ نكف )الذيف( عمي لغة ىذيؿ (ٓ)
 ٕٓ............................: القكؿ بقمب األلؼ ياءان في االسـ المقصكر عند ىذيؿمسألة  (ٔ)
 ٕٓالسالـ عمى لغة طيل....... مسألة: جكاز تثنية الكصؼ الرافع السببي كجمعو جمع المذكر (ٕ)
 ٕٔ........مسألة : القكؿ بكسر ىمزة )إمَّا( عند أىؿ الحجاز ك فتحيا عند قيس ك أسد ك تميـ (ٖ)
( ك الكقػػؼ عمييػػا باليػػاء )ىييػػاه( عنػػد الحجػػازييف ك  (ٗ) مسػألة : القػػكؿ بفػػتح التػػاء فػػي كممػػو )ىييػاتى

 ٕٔ................................................كسرىا عند تميـ ك أسد ك الكقؼ عمييا بالتاء
المؤكػديف بػالنكف إذا مسألة : القكؿ بحذؼ األخير مف فعؿ األمر المعتؿ أك المضػارع المعتمػيف  (َُ)

( عند سبقيما كسر  ٕٕ.........................................................فزاره  نحك )ارًمفَّ
( عند طيل (ُُ) يفَّ ك اسعىيفَّ  ٕٕ......مسألة : القكؿ بجكاز حذؼ الياء المفتكح ما قبميا نحك )اخشى
د إلػػػػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػػػػاء عمػػػػػػػػػػػػػي لغػػػػػػػػػػػػػة مسػػػػػػػػػػػػػألة : القػػػػػػػػػػػػػكؿ بقمػػػػػػػػػػػػػب اليمػػػػػػػػػػػػػزة فػػػػػػػػػػػػػي االسػػػػػػػػػػػػػـ الممػػػػػػػػػػػػػدك  (ُِ) 

 ٖٕ......................فزاره
 ٖٕ..................مسألة : القكؿ بفتح العيف  المعتمة بعد الفاء المفتكحة عمي لغة ىذيؿ .( ُّ)
 ٕٗ...............مسألة :القكؿ بإطراد عمي فتح عيف فعؿ المضاؼ تخفيفان عند تميـ ك كمب (ُْ)
 ٕٗ.................ياء في فىعيؿ عند النسب عمي لغة أىؿ الحجازمسألة : القكؿ بحذؼ ال  (ُٓ)
 َٖ.........مسألة: الكقؼ عمى اإلسـ النكف بحذؼ التنكيف كسككف األخر مطمقان عند ربيعة. (ُٔ)
القػػػػػػكؿ بحػػػػػػذؼ ألػػػػػػؼ ضػػػػػػمير الغائبػػػػػػة منقػػػػػػكالن فتحػػػػػػة إلػػػػػػى مػػػػػػا قبمػػػػػػو, اختيػػػػػػاران عنػػػػػػد مسػػػػػػألة:   (ُٕ)

 َٖ......................................................................................طيل.
مسػػػألة: القػػػكؿ بقمػػػب ألػػػؼ المقصػػػكر يػػػاء عنػػػد الكقػػػؼ عمييػػػا عمػػػى لغػػػة فػػػزارة كقمبيػػػا كاكان عنػػػد  (ُٖ)

 ُٖ.......................................................................................طيل
القكؿ بحػػػػػػػػػذؼ اليمػػػػػػػػػزة إذا نقمػػػػػػػػػت حركتيػػػػػػػػػا كالكقػػػػػػػػػؼ عمػػػػػػػػػي حامػػػػػػػػػؿ حركتيػػػػػػػػػا عنػػػػػػػػػد مسػػػػػػػػػألة: (ُٗ)

   ُٖ..................................................................................الحجازييف
 ِٖ......................................مسألة: القكؿ بالكقؼ بالنقؿ إلي متحرؾ لغة لخمية (َِ)
 ِٖ.....................................لة: القكؿ بإعطاء الكصؿ حكـ الكقؼ عند طيل.مسأ (ُِ)
 ّٖ...............مسألة: القكؿ بإمالة األلؼ لمكسرة عند أىؿ الحجاز كقمبيا ياء في لغة ىذيؿ (ِِ)
 ّٖ..............................مسألة : القكؿ بإمالة ذكات الكاك ك ذكات الياء عند بني تميـ (ِّ)
 ْٖ.....................................مسألة : القكؿ بإمالة )حتى( عند أىؿ نجد ك اليمف (ِْ)
 ْٖ.................................مسألة : القكؿ بتأنيث األقصي عمي قيصيا عمي القياس (ِٓ)
 ٖٓ........................................مسألة: القكؿ بتصحيح ذكات الياء عند لغة تميـ (ِٔ)
 ٖٓ......................مسألة: العنعنة لغة تميـ كىي إبداؿ العيف مف حرفيف الحاء كاليمزة (ِٕ)
 ٖٓ..............................................مسألة: إبداؿ الميـ باء عند لغة بني مازف (ِٖ)
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 ٖٔ......................................مكسكرةمسألة:القكؿ بحذؼ الكاك مف عيف الفعؿ ال (ِٗ)
 ٖٔ.......................مسألة: القكؿ بحذؼ الـ الفعؿ مفتكح الفاء كمكسكرة في لغة سميـ (َّ)
مسػػػػػػألة:القكؿ باإلدغػػػػػػاـ فػػػػػػي الفعػػػػػػؿ الثبلثػػػػػػي إذا سػػػػػػكًٌف آخػػػػػػره التصػػػػػػالو بضػػػػػػمير الرفػػػػػػع عنػػػػػػد  (ُّ)

 ٕٖ.......................................................................................بكر
 ٖٖ...........مسألة إبداؿ التنكيف مطمقان ألفان بعد فتحة كياء بعد كسرة ككاكان بعد ضمة عند أزد (ِّ)
 ٖٖ..................................مسألة : القكؿ بصرؼ سكراف كنحكه لبلستغناء عند أسد (ّّ)
 ٖٖ........................................................تح الـ فىعاؿى لغة أسديةمسألة: ف (ّْ)
 ٖٗ...........................................مسألة : إبداؿ الياء المخففة جيمان في لغة أسد (ّٓ)
 ٖٗ..........................مسألة : النطؽ بالكاؼ جيمان كالعكس في لغة اليمف كأىؿ بغداد (ّٔ)
 ٖٗ....................مسألة : القكؿ بتسكيف عيف فىًعؿى كفىعيؿى عمي لغتي تميـ كبكر بف كائؿ( ّٕ)
 َٗ....................................مسألة: القكؿ بترؾ التنكيف في ركم مطمؽ عند تميـ. (ّٖ)
 َٗ...............................مسألة: إبداؿ العيف مف اليمزة عند تميـ ما تسمى بالعنعنة (ّٗ)
 َٗ....................مسألة: القكؿ بإبداؿ اليمزة حرفان مف جنس مكضعيا عند أىؿ الحجاز (َْ)
 ُٗ......................مسألة: القكؿ بإبداؿ الكاك ياءن في الصفة المحضة عند أىؿ الحجاز (ُْ)
 ُٗ....................الياء الساكنة ألفان عند الحجازييفمسألة : القكؿ بإبداؿ الكاك الساكنة ك  (ِْ) 
مسػػػألة : القػػػػكؿ بػػػػإطراد إبػػػػداؿ الػػػكاك ألفػػػػان ممػػػػا ىػػػػك عمػػػػى كزف أفعػػػاؿ ممػػػػا يكػػػػكف فػػػػاؤه كاك عنػػػػد  (ّْ)

 ِٗ.......................................................................................تميـ
 ِٗ............بإبداؿ الكسرة فتحة كالياء ألفان مما آخره ياء تمي كسرة عند طلمسألة : القكؿ  (ْْ)
مسػػػػألة: القػػػػكؿ بتصػػػػحيح مػػػػاىك عمػػػػى كزف )مفعػػػػكؿ( ؼ مبيػػػػع أصػػػػمو مبيػػػػكع بالتصػػػػحيح عنػػػػد  (ْٓ)

   ّٗ........................................................................................تميـ
لة : القػػػكؿ بحػػػذؼ أحػػػد اليػػػاءيف فػػػي كممػػػة )يسػػػتحي( لغػػػة تمػػػيـ كعػػػدـ الحػػػذؼ عنػػػد أىػػػؿ مسػػػأ (ْٔ)

 ّٗ ....................................................................................الحجاز
 ْٗ.......................................مسألة : القكؿ بإبداؿ تاء الضمير طاءن عند تميـ  (ْٕ)
 ْٗ...............................مسألة: القكؿ بأف اإلمالة ليست كاجبة فيي عند تميـ جائزة (ْٖ)
 ْٗ.....................................مسألة: إذا نقمت حركة اليمزة حذفت عند الحجازييف (ْٗ)
ثبات المدة عند أىؿ الح (َٓ)  ٓٗ.............جازمسألة : القكؿ بتسكيف حرؼ الركم عند تميـ كا 
 ٓٗ......................مسألة : القكؿ بأف تيـ البلت التنقؿ حركة اليمزة إلى الساكف قبميا (ُٓ)
 ٔٗ.................مسألة : القكؿ بإقرار الكاك كالياء مف فاء االفتعاؿ عند بعض الحجازييف (ِٓ)
 ٔٗ ..............................................مسألة : اإلظيار لممثميف لغة أىؿ الحجاز (ّٓ)
 ٕٗ..................................مسألة: القكؿ بحذؼ ياء الضمير بعد الفتحة عند طيل (ْٓ)
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 ٕٗ..............................مسألة: القكؿ بإبداؿ تاء التأنيث ىاء عند طيل في الكقؼ (ٓٓ)
 ٕٗ.....عمييا ياءن عند فزارة كقيس كىمزة أك كاكان عند طيل مسألة: القكؿ بقمب األلؼ المكقكؼ (ٔٓ)
إجػػػػػػػراء الكصػػػػػػػؿ مجػػػػػػػرل الكقػػػػػػػؼ كإبػػػػػػػداؿ ألػػػػػػػؼ المقصػػػػػػػكر كاكان فػػػػػػػي الكصػػػػػػػؿ عنػػػػػػػد مسػػػػػػػألة:  (ٕٓ)

 ٖٗ..................................................................................الطائييف
 ٖٗ............................ند غير بني عامر فيما فاؤه كاكمسألة: القكؿ بالتزاـ الكسر ع (ٖٓ)
بداؿ الظاء ثاء عند الفيرس (ٗٓ)  ٗٗ.......مسألة: القكؿ بإبداؿ الطاء تاء عند عجـ أىؿ المشرؽ كا 
 ٗٗ..........................مسألة : إبداؿ السيف زايان إف تحركت قبؿ قاؼ عند لغة كمب (َٔ)
 ََُ................ؿ في عيف )نعـ( الكسر عند أشياخ قريش كعند لغة كنانةمسألة : القك  (ُٔ)
 ََُ........................مسألة : القكؿ بصرؼ )كمتا( عند التسمية بيا عمي لغة كنانة (ِٔ)
 َُُ.................................مسألة: الكقؼ بنقؿ الحركة إلي المتحرؾ لغة لخمية (ّٔ)
 َُُ...............................: إبداؿ الميـ مف الباء عمي لغة مازف بف شيبافمسألة (ْٔ)
 َُِ...................مسألة: القكؿ بزيادة سينان بعد كاؼ المؤنثة في الكقؼ عند لغة بكر (ٓٔ)
 َُِ...............................مسألة : القكؿ بأفَّ )عف( تككف بمعني )أٍف( عند تميـ (ٔٔ)

 الفصل الثالث: آراؤه النحو   
 َُْ.............................................آراؤه في كتابو تكضيح المقاصد كالمسالؾ :

 َُْ................................................................عبلمات االسـ  -
 َُٓ....................................................حذؼ نكف الكقاية مف الفعؿ -
 َُٓ...............................................................االسـ المكصكؿ -
 َُٓ..............................................................التنازع في العمؿ -
 َُٕ..........................................................إعراب األسماء الستة -
 َُٖ..................................................................المفعكؿ معو -
 َُٗ...............................................................حرؼ الجر بمو -
 َُُ......................................................................اإلضافة -
 ُُُ....................................................................كبئس نعـ -
 ُُِ................................................................أفعؿ التفضيؿ -

 ُُِ........................................................آراؤه في كتابو شرح التسييؿ :
 ُُِ.....................................................االسـ كالفعؿاإلعراب في  -
 ُُّ..................................إظيار ضمير الرفع بعد فعؿ الغائب كالغائبة -
 ُُّ.............................................................)ذا( اسـ اإلشارة -
 ُُْ...........................................................)إف( بمعني )نعـ( -
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 ُُْ................................................................كاف كأخكاتيا -
 ُُٓ......................................................................ليس -
 ُُٓ........................................................زيادة أصبح كأمسي -
 ُُٔ....................................................المعطكؼ عمي اسـ إف -

 ُُٕ......................................................آراؤه في كتابو الجني الداني :
 ُُٕ......................................................حذؼ ىمزه االستفياـ -
 ُُٕ.............................................................كاؼ الخطاب -
 ُُٖ...................................................................كاك رب -
 ُُٗ........................................................................أؿ -
 َُِ.......................................................................إذف -
 َُِ........................................................أف المفتكحة اليمزة -
 ُُِ....................................................)منذ( بسيطة ال مركبة -

 ُُِ.............................................................مصطمحاتو النحكية :
 ُُِ..................................................................االبتداء -
 ُِِ...................................................................الفاعؿ -
 ُِّ..............................................................المفعكؿ لو -
   ُِْ...................................................................الحاؿ -
 ُِٓ..................................................................التمييز -
 ُِٔ................................................................اإلضافة -

 ُِٖ........................................................ات العرب :مبلحؽ بميج
 ُِٖ...................................................................اليمف -
 ُِٖ...................................................................حمير -
 ُِٖ....................................................................األزد -
 ُِٗ.....................................................................لخـ -
 ُِٗ...................................................................ىذيؿ -
 ُِٗ.................................................................قضاعة -
 َُّ.................................................................الحجاز -
 َُّ...................................................................طيل -
 ُُّ....................................................................أسد -
 ُُّ..................................................................مضر -
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 ُُّ..................................................................قريش -
 ُِّ.....................................................................ربيعة -
 ُِّ..............................................................بكر بف كائؿ -
 ُِّ......................................................................كنانة -
 ُّّ.............................................................تغمب بف كائؿ -
 ُّّ.....................................................................كعب -
 ُّّ......................................................................كمب -
 ُّّ......................................................................فزارة -
 ُّْ.................................................................تيـ البلت -
                                                                                                ُّْ......................................................................تميـ -

  
 
 

                                                              
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


