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 اإلهداء
 
 
 

ن، بارك - ٌْ َم  .هماٌوصحتهما ٌهللا فً عمر إلى والديَّ العزٌزٌن الُمَكرَّ

 .وانً وأخواتً، حفظهم هللا ورعاهمإخإلى  -

 .من علمنً حرًفا كلِّ إلى  -

 .أصدقائً المخلصٌن األوفٌاء إلى -

 .زمالء الدراسة والعملإلى  -

 .طالب علم وطالبة كلِّ إلى  -

 أهدي هذا الجهد المتواضع. -
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 انـرفـر وعـكـش
 
 
 

 الصالحات، والشكر له على توفٌقه وامتنانه، وبعد :والذي بنعمته تتم الحمد هلل أوال وآخرا،        

اً وحبًرا على صفحات األوراق حائرة، لَِمن سُتسدي الشكر والعرفان، ف        ففً تتناثر الكلمات حبَّ

ًَّ باإلشراف على هذا البحث، إلى  البداٌة أخلص الوّد، وأجزل الشكر أستاذي الفاضل الذي تكرم عل

ًَّ بوقته ونصحه وتوجٌهاته الهادفة، الدكتور حسٌن ارشٌد وذللَّ لً صعوباته، ولم  ٌبخل عل

من أعضاء لجنة المناقشة األكارم، تفضل بمناقشة هذا البحث وإلى كل من  -حفظه هللا- العظامات

، فالشكر موصول لؤلستاذ الدكتور علً حسٌن حسن البواب، واألستاذ الدكتور وتقوٌم ما اعوجَّ فٌه

 دٌكً، والدكتور محمود سالم عٌسى خرٌسات، حفظهم هللا ورعاهم.محمود محمد رمضان ال

 زى هللا الجمٌع عنًِّ خٌر الجزاء.ج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثـاحــبـال                                                      
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صُ  ٌَّةِ  باللُّغةِ  الُملَخَّ  الَعَرب
 

 

ٌدرس هذا البحث الشاهد الشعري دون ؼٌره من الشواهد، وقد قدمت بٌن ٌدي بحثً هذا حدٌثا        

عن االستشهاد بصفة عامة، بتعرٌؾ الشاهد لؽة واصطالحا، ثم تناولت دوافع االستشهاد، ومصادر 

االستشهاد من قرآن كرٌم، وحدٌث نبوي شرٌؾ، وكالم العرب بشقٌه الشعري والنثري، وقٌمة 

الشاهد الشعري، والشاهد الشعري بٌن الكوفٌٌن والبصرٌٌن، ثم انتقلت للحدٌث عن ترجمة حٌاة 

ٌّة  ْحو ، وبٌنُت آراء اللؽوٌٌن فً شعره، ودرس هذا البحث الّشواِهد النَّ ًّ الشاعر أبً النَّْجم الِعْجلِ

َحاة والصرفٌون من شعر أبً ا ٌَّة والصوتٌة التً استشهد بها النُّ ْرِف ًّ فً معاجم والصَّ لنَّْجم الِعْجلِ

ٌّة والكتب التً عرضْت هذه الّشواِهد، وحاولُت عرض آراء النحوٌٌن أو الصرفٌٌن فً  الّشواِهد النَّْحو

كل شاهد نحوي أو صرفً ورد فً هذا البحث، ورجعت إلى بعض أبمة النحو كسٌبوٌه والمبرد وابن 

ًّ وؼٌرهم، وكذلك الشروحات النحوٌة كشرح المفصل على -، وشرح األشمونً، وشرح الكافٌة جن

وؼٌرها من الشروحات النحوٌة، وحرصُت على توثٌق الشواهد الشعرٌة  -سبٌل التمثٌل ال الحصر

منها فنقلتها  -دٌوان أبً النجم العجلً-كما وردت فً كتب النحو والصرؾ، وما وافق رواٌة الدٌوان 

ا فً كتب النحو والصرؾ، وقد َخلَُص البحث عنه، على أن ٌكون ضبطها فً الدٌوان موافقا لضبطه

 بمجموعة من النتابج، لعلَّ أهمها :

ًّ دور بارز، كؽٌره من الشُّعراء فً التقعٌد النَّحوّي، فاستشهد          إنه كان لشعر أبً النَّجم الِعْجل

ٌَّة ٌَّة والصرف ٌّة النُّحاة بمجموعة من أبٌاته الشعرٌة، فً القضاٌا النَّحو وقد َجَمَع البحث  ،والصوت

ٌَّة وعرضها، إذ بلػ عددها  ْرِف ٌّة والصَّ ْحو ثالثٌن شاهًدا واحدا والّشواِهد المستشهد بها فً الكتب النَّ

ا وصوتٌا، وجاءت مقسمة على النَّحو اآلتً :  ًٌ ا وصرف ًٌ  نحو

 

ٌَّة المسابل فً         بستة عشر استشهدوا ٌة :والصوت الصرفٌة المسابل وفً ،خمسة عشر شاهدا نحوٌا:  النَّحو

 .صرفٌا وصوتٌا شاهًدا
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 المحتوٌات تِ سرِ هْ فِ 

 

 رقم الصفحة                                                                                    الموضوع   

 أ                                                     ...................    :  صفحة العنوان 

 جـ – ب                                 ...............            :  نموذج اإلقرار والتفوٌض 

 د                                            .................         :  قرار لجنة المناقشة 

 هـ                                                              .....................:  اإلهداء 

 و                                              ................             :  الشكر والتقدٌر 

                                        ................ : ز           الملخص باللغة العربٌة 

  ِط –حـ                                    ...............                :  المحتوٌات تِ سرِ هْ ف 

  ك                                                 .................                      :  المقدمة   -

 ٕٔ-ٖ      ............                   :ومصادره المبحث األول : االستشهاد :  التمهٌد -

 ٖ                تعرٌف الّشاِهد لغة : ............                                           -

 ٗ                   تعرٌف الّشاِهد اللغوي اصطالحا : .............                        -

 ٘                                                         دوافع االستشهاد : .............   -

  ٙ-٘شروط االستشهاد....................                                                      -

 2ٔ-7................                                                      : مصادر االستشهاد -

                                              2-7                                                 .......................       القرآن الكرٌم -

 ٕٔ-2                               ....................                           السنة النبوٌة -

 ٗٔ-ٖٔ                                       .......................           كالم العرب شعرا -

 2ٔ-7ٔ                                              .......................     كالم العرب نثرا -

 2ٔ                                                   .................   قٌمة الشاهد الشعري -

 ٕٓ                                   .............الشعري بٌن الكوفٌٌن والبصرٌٌند اهالش -

ًّ حٌاة ترجمة المبحث الثانً :  - ْجم الِعْجلِ  ٖٓ-ٕٕ                           : الشاعر أبً النَّ

 ٕٕ                                                 ..................    .....:  اسمه ونسبه -

                            ٖٕ-ٕٕ                                                     : ...................           كنٌته -

 ٖٕ                                                        : .............       مولده ونشأته -

 -حـ-



   

                                ٕٗ                                                        أسرته.....................             -

   ٕ٘                                                     شخصٌته : ..................            -

 ٕٙ-ٕ٘                                            : ........     عصره وعالقته برجال عصره -

                            7ٕ                                                      ...............             .....:  وفاته -

ْجمآراء اللغوٌٌن فً شعر أبً  - ًّ  النَّ  ٖٓ-2ٕ                                     ...: .... الِعْجلِ

ٌّة شواهدلا : ول الفصل األ -     ْحو ًّ  النَّْجم أبً شعر فً النَّ  2ٗ-ٖٔ                    : .... الِعْجلِ

ٌَّة شواهدال:  الفصل الثانً -     ْرفِ ْجم أبً شعر فً الصَّ ًّ  النَّ  2ٙ-ٓ٘                  : ..... الِعْجلِ

 2ٙ                                                                     : ................. النتائج -    

                              72-7ٓ                 ملحق لغة الشواهد ومعانٌها فً دٌوان أبً النجم العجلً :............... -

ْجم أبً شواهد فِْهِرستِ  -     ًّ  النَّ          2ٕ-2ٓ                                   ..................:  الِعْجل

                       2ٖ                                         .......................:  الملخص باللغة اإلنجلٌزٌة -    

                    2ٔ-2ٗ                                       .......................... المصادر والمراجع : ثبت -    
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 ةــدمـمقـال

 

مستعٌذا بالذي  ،والصالة والسالم على قارئ القرآن بال ورق ،علّم اإلنسان مالم ٌعلم ،الحمد هلل الذي علّم بالقلم       

وأصحابه أجمعٌن. ، وعلى آله والقول الذي ال ٌكذب ، صاحب العلم الذي ال ٌنضب ،من شر ؼاسق إذا وقب ،خلق

 ثم أّما بعد:

، هوأحسعوا أنعه ٌمثعل لؽعة الععرب، فمادتعه وفٌعرة معع سعهولة الحفع  والرواٌعة فاعتمعدو ،إلى الشععر اةأنس النح       

ل هذا سببه شٌوع حف  الشععر  االحتجاج بكالم العرب النثري، ولعأن االحتجاج بالشعر أفشى وأشٌع من " والمعلوم

بذلك فً ذاكرة األبمة  أصحاب الدراسعات اللؽوٌعة التعً جعاءت بالضعوابط اللؽوٌعة فعً ٌقاعاته وحضوره الدابم إألن 

ٌّة"حٌث شكلت شواهد النحو  ،"ٔ" شتى المستوٌات." منعه بشعكل  قسما مهما من تراثنا اللؽوي عامة، والنحعوي الشِّْعر

َحعاةخاص، فعلٌها صٌؽت قواعد النحعو العربعً، وحولهعا دارت اختالفعات  عةفعً معذاهبهم  النُّ ٌّ ْحو المختلفعة، وإلٌهعا  النَّ

 "ٕ" تجب العودة كلما أشكل أمر نحوي، أو تعددت وجهات الن ر فٌه."

سة على توضٌح الشاهد وتحلٌلٌه فً هذه الدرا ولّما كان الشاهد الشعري مهما فً تقعٌد اللؽة، فقد عزمتُ          

وبٌان أهمٌته فً التقعٌد اللؽوي، وقد اتبعت فً هذه الدراسة المنهج الوصفً التحلٌلً الذي ٌصؾ ال اهرة اللؽوٌة 

 : وقسمت البحث إلى مقدمة، وتمهٌد، وفصلٌن، وخاتمةكما هً، 

من قرآن كرٌم، وحدٌث  لمعنى الشاهد ودوافعه، ومصادره مبحثٌن : المبحث األول، توضٌحتضمن التمهٌد        

، ثم تناولت الشاهد الشعري من حٌث أهمٌته، وبٌان قٌمته عند نحاة نبوي  شرٌؾ، وكالم العرب الشعري والنثري

ترجمة حٌاة الشاعر أبً النجم العجلً، وقد أفدُت من فً المبحث الثانً للحدٌث عن الكوفة والبصرة، ثم انتقلت 

 راجع اللؽوٌة قدٌمها وحدٌثها.الم

وأما الفصل األول فكان مخصصا للشواهد النحوٌة فً شعر أبً النجم العجلً، ثم تناولت فً الفصل الثانً        

 الّنتابج التً توّصل إلٌها الباحث. الخاتمة أهمَّ  وحوتِ الصوتٌة فً شعر أبً النجم العجلً، الشواهد الصرفٌة و

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٕ٘ص  مصر، د.ت،-، د.ط، دار الفكر العربً، القاهرةاالحتجاج بالشعر فً اللغة الواقع والداللةجبل، محمد حسن،  -ٔ

ةالمعجم المفصل فً شواهد النحو ٌعقوب، إمٌل بدٌع،  -ٕ ٌّ ْعر  .٘م، ص111ٔلبنان، -، دار الكتب العلمٌة، بٌروتٔ، ج ٕ، ط الشِّ

-ٔ- 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 : التمييد

 المبحث األول :

 الشاىد ومصادر االستشياد بو 
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 ـدــٌـمهتـالـ : 

  لغة : الّشاِهدتعرٌف 

وردت كلمة الشاهد فً معاجم اللؽة بمعاٍن ، ف( عناٌة كبٌرة الّشاِهدالمعاجم العربٌة بتعرٌؾ كلمة )  ُعنٌتِ       

 مختلفة، و هرت على النحو اآلتً :

)شهد له بكذا شهادة(  أي أدى ما عنده من الشهادة فهو شاهد " والشهادة هً "، الّشاِهد(معانً كلمة ) من        

 "ٔ"الخبر القاطع". 

َشِهَد أصل ٌدل على حضور علم وأعالم، ال ٌخرج شًء من و، اسم فاعل من الفعل َشِهدَ لؽة :  الّشاِهد"و       

 "ٕ"فروعه من ذلك".

 "ٖ".") لفالن شاهد حسن(  أي لسان مبٌن وتعبٌر جمٌل"قولهم ب الّشاِهدتعرٌؾ  جاء فً لسان العربو        

لقوله صلى هللا  ،حاضر خالؾ ؼابب  ، وتعنً"ٗ" النَّْجموٌوم الجمعة و ( تعنً السرٌع من األمور،الّشاِهد)و        

 "٘"علٌه وسلم : " لٌبلّْػ شاهدكم ؼاببكم". 

 "ٙ"."من ٌإدي الشهادة، وجمع ؼٌر العاقل شواهد الّشاِهد" و       

 وٌ هر مّما سبق أنَّ كلمة الشاهد فً اللؽة تعنً  الحضور، والداللة، وطلب الشهادة.       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)تحقٌق: أحمد عبدالؽفور ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربٌةهـ(،  1ٖٖالفارابً، أبو نصر إسماعٌل بن حماد، ) ت  -ٔ

 .مادة )شهد( م،191ٔلبنان، -، دار العلم للمالٌٌن، بٌروتٗعطار(، ط 

 ط،. د ،(هارون محمد السالم عبد:  تحقٌق) ،اللغة مقاٌٌس معجم هـ(، 1ٖ٘الحسٌن، ) ت  أبو زكرٌا بن أحمد فارس،  ابن -ٕ

 مادة )شهد(. ،م111ٔد.م،  الفكر، دار

مادة  م،11ٓٔ، د. ط، دار صادر، بٌروت، لسان العرب، هـ( 1ٔٔ، ) ت الدٌن محمد بن مكرمابن من ور، أبو الفضل جمال  -ٖ

 .(شهد)

مإسسة  –، مكتبة تحقٌق التراث ٙ، ط القاموس المحٌط، هـ( 9ٔ1، ) ت الفٌروز أبادي، مجد الدٌن محمد بن ٌعقوب -ٗ

 مادة )شهد(. م،119ٔالرسالة، بٌروت،  

، 9ٙ، د.ت، ص د.م، دار إحٌاء التراث العربً، ٔ، د. ط، جسنن الجاحظ، هـ( 1ٖٕ) ت ، ابن ماجه، أبو عبد هللا بن ٌزٌد -٘

 ٖٕ٘حدٌث رقم 

 مادة )شهد(. م،191ٔد.م، دار الدعوة للطباعة والنشر، ، ، مجمع اللؽة العربٌةٔ، طالمعجم الوسٌطن، ٌأنٌس، إبراهٌم وآخر -ٙ
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  اصطالحا : الّشاِهدتعرٌف 

 

بمعاٍن مختلفة،  مإلفاتهموردت كلمة الشاهد فً ، فعناٌة كبٌرة اللؽوي الّشاِهدالعربٌة بتعرٌؾ كلمة  علماء نًعُ      

 و هرت على النحو اآلتً :

أو  ،لكون ذلك الجزء من التنزٌل  هو الجزء الذي ٌستشهد به فً إثبات القاعدة: عند أهل العربٌة  الّشاِهدف"       

 "ٔ"م".من كالم العرب الموثوق بعربٌته

ٌّةوثمة  تعرٌؾ آخر للشواهد          "هً تلك األقوال من نثر أو شعر أو قراءة قرآنٌة، التً ٌحتج بها  فـ النَّْحو

ٌّةللقاعدة   "ٕ"اطراًدا أو شذوًذا".  النَّْحو

، واالستشهاد على هذا هو : علماء اللؽة عن الناطقٌن باللؽة ٌسوقها ،"أخبار قاطعة موثقةهً كذلك، و        

 "ٖ"اإلخبار بما هو قاطع فً الداللة على القاعدة من شعر أو نثر". 

: ما ٌإتى به من الكالم العربً الفصٌح لٌستشهد بصحة نسبة لف ، أو صٌؽة، أو عبارة، أو داللة  الّشاِهد" و       

 "ٗ"".إلى العربٌة  

ؾ  ٌَُعرَّ ً   الّشاِهدو َحاةجزبً ٌعود إلى ما ُعرؾ لدى  على أنه : " دلٌل نصَّ ًَ به لبناء قاعدة،  النُّ بعصور االحتجاج أُتِ

 "٘"وإن كان من نصوص عصور االحتجاج". ،وال ٌمكن تؤوٌله على وجه ؼٌرها، وإال ُعدَّ مثاال

ًّ لكلمة الشاهد، ففً اللؽة ت هر بمعنى الحضور         ٌبدو أن ثمة صلة بٌن المعنى اللؽوّي والمعنى االصطالح

ا، ٌدل على تو ٌؾ النحاة لمجموعة من األقوال  ًٌ ا كان أم صرف ًٌ واإلثبات، وفً االصطالح، فإنَّ الشاهد اللؽوي نحو

 در احتجاجهم من )قرآن كرٌم، وحدٌث شرٌؾ، وكالمالفصٌحة  إلثبات صحة قاعدة وردت عند العرب فً مصا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .شهد مادة ت،.دد.م،  لبنان، مكتبةد. ط،  ،العربٌة للغة مطول قاموس المحٌط محٌط، هـ(ٖٓٓٔ) ت بطرس،، البستانً -ٔ

 ، د. ط، مإسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزٌع، شواهده ومقدماتهالنحو العربً البقرّي، أحمد ماهر،  -ٕ

 .ٔٗم، ص 199ٔمصر، -اسكندرٌة

، عالم الكتب، القاهرة، ٖ،  طاالستشهاد واالحتجاج باللغة : رواٌة اللغة واالحتجاج بها فً ضوء علم اللغة الحدٌثعٌد، محمد،  -ٖ

 .9ٙم، ص 199ٔ، 

 .ٔ٘، ص ر فً اللغةاالحتجاج بالشعجبل، محمد حسن،  -ٗ

ٌّة عند النَُّحاة  فلفل، محمد عبدو،  ن ر ٌ -٘ ْعر ة  فً النحو العربً -اللغة الشِّ ٌّ ْعر ، دار ٔ، طدراسة للشاهد الشعري والضرورة الشِّ

 .ٗٔ-ٖٔم، ص 1ٕٓٓد.م، جرٌر، 

-ٗ- 



ٌّة، اّتخذها  ٌّة وصرف النُّحاة دلٌاًل لهم على صحة ما ذهبوا العرب : شعًرا ونثًرا(، مّما اْسُتْشِهَد به من نصوص نحو

 إلٌه.

  دوافع االستشهاد: 

األمصار، ودخل األعاجم فً اإلسالم،  هر اللحن، فاحتاج القوم إلى سماع اللؽة التً لم ٌخالطها  تِ حَ تِ لما فُ        

و اهرا على األلسن اللحن، فرجعوا إلى األعراب فً البادٌة  لٌؤخذوا اللؽة عنهم حتى ٌبقى اللسان الفصٌح شابعا 

 كلها، ولذا ٌمكن تلخٌص دوافع االستشهاد بما ٌؤتً:

  هور اللحن، وذلك بسبب دخول األعاجم اإلسالم واختالط لسانهم باللسان العربً. -ٔ

 "ٔ"الخوؾ على اللؽة من الضٌاع إثر اختالط أهلها باألعاجم. -ٕ

شؤنه أن ٌقٌم حاجزا بٌن اللؽة الموحدة، وبٌن   ألن تفشً اللحن من حماٌة أفراد األمة من اللحن وحصانتهم منه -ٖ

 "ٕ"ما ٌتفرع عنها من لهجات، وهذا ٌإدي بدوره إلى انقسام األمة الواحدة.

حماٌة العربٌة من لؽات األمم األخرى التً دخل أهلها اإلسالم أو مما ٌمكن أن ٌجاورها أو ٌتفاعل معها، وفً  -ٗ

األبمة من الصحابة الراشدٌن ومن تالهم من التابعٌن ٌحّضون هذا الشؤن ٌقول أبو بكر الزبٌدّي: " ولم تزل 

أوالدهم على تعلم العربٌة، وحف ها والرعاٌة لمعناها، إذ هً من الدٌن بالمكان المعلوم، فٌها أنزل هللا كتابه 

شعر المهٌمن على سابر كتبه، وبها بلَّػ رسوله طاعته، وشرابع أمره ونهٌه وكذلك كانوا ٌحّضون على رواٌة ال

الذي هو حكمة العرب فً جاهلٌتها وإسالمها، ودٌوانها الذي أقامته مقام الكتاب فكانوا ٌنشدون الشعر فً 

 "ٖ"مجالسهم وٌتذاكرونه عند محافلهم".

 

 : شروط االستشهاد 

ذ به وضع علماء اللؽة العربٌة شروطا لالستشهاد بكالم العرب وأشعارهم  لٌكون هذا االستشهاد مقبوال، وٌإخ       

 "ٗ"لالستدالل على صحة قاعدة نحوٌة وقوتها، ومن هذه الشروط: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٙم، ص 191ٔلبنان، -، د.ط، المكتب اإلسالمً، بٌروتفً أصول النحواألفؽانً، محمد سعٌد،  -ٔ

 .ٖٓ-1ٕم، ص ٕٕٔٓبسكرة، -، د.ط، مطبعة جامعة محمد خضٌرأصول النحو العربًخان، محمد،  -ٕ

أبو الفضل ) تحقٌق: محمد ، طبقات النحوٌٌن واللغوٌٌنهـ(، 11ٖالزبٌدي، أبو بكر األندلسً، محمد بن الحسن، )ت  -ٖ

 .ٕٔ، دار المعارؾ، مصر، د.ت، ص ٕ(، طإبراهٌم

 .ٖٓ-ٖٔ، ص أصول النحو العربًخان، محمد،  -ٗ

-٘- 



   

 األلفا  هذه ٌجٌدون ال وكانوا األلفا ، حواشً عن بعٌدة تكون وأن الحروؾ، تنافر من خلوها وتعنًالفصاحة :  -ٔ

 من المدر أهل لؽة فً شاع ما الوبر أهل فً فشا ولو: " جنً ابن ٌقول الباب هذا وفً البوادي، فً بتنقلهم إال

 "ٔ"". عنها ترد ما تلقً وترك لؽتها رفض لوجب وانتشارها، الفصاحة عادة وانتقاض وَخبالِها األلسنة اضطراب

 األرقى هً نالقرآ لؽة أن اتفقوا العلماء أن على النقطة هذه حول التحدث فً واسع المجال فإن وحقٌقة 

 .مقبول ؼٌر فهو خالفه وما فصٌح فهو ألفا ه وافق فما الفصاحة درجات أرقى تمثل ألنها واألسمى 

 ،العرب كالم أو األحادٌث أو اآلٌات عنهم ٌُنقل الذٌن الرواة سلسلة:  وهو السند ٌكون أن أي:  السند صحة -ٕ

 كتابه فً حسان تمام تحدث وقد والتدلٌس، الكذب أو والتزٌٌؾ، التحرٌؾ من تخلو مضبوطة صحٌحة سلسلة

 ٌخل فلم الشكل، وال النقط ٌعرؾ ال عثمان مصحؾ به كتب الذي العربً الخط وكان: " قال حٌث( األصول)

 مصحوبا الكتابة فً الصحٌح السند على الشؤن هذا فً االعتماد ولكن والتحرٌؾ، التصحٌؾ من الخط هذا

 الراوي ٌكون أن ٌشترطون كانوا فقد وأشعارهم العرب لكالم بالنسبة وأما النصوص، لهذه المسلمٌن باست هار

 وكذلك كنانة، وبعض الطابٌٌن وبعض وقٌس وهذٌل وتمٌم أسد: وهم عنهم المنقول العرب القبابل بإحدى مرتبطا

 "ٕ"".أجنبٌة بلؽة متؤثرا الراوي ٌكون أاّل 

 . امرأة أو رجال كان سواء عدال الراوي ٌكون أن -ٖ

 النقل: " األنباري ٌقول ذلك وفً الربٌس، المصدر إلى ٌصل أن إلى ثقات رواة عن رواة ٌنقل أن وهو: التواتر -ٗ

 أن اعلم:  أٌضا وٌقول الكثرة، حد إلى القلة حد عن والخارج صحٌحا نقال المنقول الفصٌح العربً الكالم هو

 القسم وهذا العرب، وكالم السنة، من تواتر وما القران، فلؽة التواتر فؤما وآحاد، متواتر قسمٌن إلى ٌنقسم النقل

 "ٖ"".التواتر حد عن وقلَّ  الناس بعض برواٌته تفرد فما اآلحاد وأما النحو، أدلة من قطعً دلٌل

وخالصة ما ذهب إلٌه علماء اللؽة العربٌة هو إجماعهم على االستشهاد بالشواهد التً تجتمع فٌها هذه الشروط        

واتر، وبها ٌكون الشاهد حجة لؽوٌة ٌستدل به على صحة القاعدة النحوٌة من الفصاحة، وصحة السند، والعدل، والت

 أو الصرفٌة وٌقّوٌها.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المكتبة -دار الكتب المصرٌة ،ٕ،ج، د.ط، ) تحقٌق : محمد علً النجار (الخصائصهـ(، 1ٕٖابن جنً، أبو الفتح عثمان، ) ت  -ٔ

 .٘العلمٌة، مصر، د.ت، ص 

م، ٕٓٓٓاألمٌرٌة للطباعة، مصر، د.ط، دار الكتب  ،دراسة إبستٌمولوجٌة للفكر اللغوي عند العرب:  األصول حسان، تّمام، -ٕ

 .ٕٗص

 سعٌد: حقٌقت، ) النحو أصول فً األدلة ولمع اإلعراب جدل فً اإلغرابهـ(، 9ٕٖالقاسم، ) ت  بن بكر محمد ابن األنباري، أبو -ٖ

 .٘ٗم، ص 1٘1ٔ(، د.ط، مطبعة الجامعة السورٌة، د.م، د.ت،  األفؽانً

-ٙ- 



 ستشهاد مصادر اال: 

َحاة والصرفٌونن         ٌَّة، ر النُّ ْرِف ٌّة والصَّ اللؽة  سٌر علٌهاتالقواعد التً  دلوا بها على صحةاستو فً الّشواِهد النَّْحو

و أ ،و الحدٌث النبوي الشرٌؾ، أبشاهد من القرآن الكرٌم ةتباع كل قاعداحاولوا  ثمَّ ، فً مصنفاتهم افوثقوه العربٌة،

 .اا ونثرً كالم العرب شعرً 

 ،والحدٌث النبوي الشرٌؾ ،: القرآن الكرٌمالمصادر التً اعتمدوها فً االستشهاد، وهً ن ٌواللؽو فحدد        

 .منفرًداكل مصدر منها  ثٌعرض البحا وسا ونثرً وكالم العرب شعرً 

 القرآن الكرٌم : واًل أ : 

 ةهمٌأمما جعل له    ،عجاز البٌانًإلبالؽته  امتازتو توثٌقه،فً  ةمن الدق ةعالٌ ةدرج بلػ القرآن الكرٌم       

 اللؽوي باختالؾ مستوٌاته. االستشهادفً مٌدان  ةخاص

عجاز إو، ٌجاز لف هبإوتكمل فصاحته  ،ل علٌهوخٌر دلٌل لؽوي ٌعوّ  ة،على درجات الفصاحأفالقرآن الكرٌم         

ْن َحِكٌٍم َحِمٌدٍ  }، معناه ِه َواَل ِمْن َخْلفِِه ۖ َتنِزٌلٌ مِّ ٌْ َد ٌَ ِن  ٌْ أْتٌِِه اْلَباِطلُ ِمن َب ٌَ  ،فهو محفو  من التحرٌؾ والتزوٌر" ٔ" } الَّ 

هل أ استشهد بهول الذي ذلك كان القرآن الكرٌم المصدر األوب ؤ،ولٌس فٌه خط ،ال ٌتخلله عوج بالتواتر،لٌنا إمنقول 

ٌّة  تداللاالسو ة،واستنباط القواعد اللؽوٌ ة،بناء صرح العربٌلاللؽوي  فً التقعٌد ةالعربٌ به فً المسابل النَّْحو

ٌَّة ْرِف  واللؽوٌة. والصَّ

دهاو شاذًّ أ ،احادً آو أ ،ان متواترً سواء كا ،به ستشهدالقرآن الكرٌم ٌ نَّ ألى اللؽة العربٌة إوذهب علماء   ، وهذا ما أكَّ

 ،ادً احآم أ ،اسواء كان متواترً  ة،به جاز االحتجاج به فً العربٌ ئَ رِ نه قُ أا القرآن فكل ما ورد مّ أ" :فً قولهالسٌوطً 

 "ٕ".ا"م شاذً أ

 ،العلماء بضبطها ةوعناٌ ،رواٌاتهن الكرٌم من تواتر آه لم ٌتوفر لنص ما توفر للقرنَّ إ : ""ٖ"فؽانً سعٌد األ قولٌو

 ةفواه العلماء الفصحاء من التابعٌن عن الصحابأعن  ةوتدوٌنها وضبطها بالمشافه، وتحرٌرها متنا وسندا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٕٗ، سورة فّصلت، اآلٌة : القرآن الكرٌم -ٔ

، )تحقٌق : حمدي عبدالفتاح مصطفى(، االقتراح فً أصول النحوهـ(، 1ٔٔالسٌوطً، جالل الدٌن عبدالرحمن بن أبً بكر، ) ت  -ٕ

 .1ٙم، ص 1ٕٓٓ، مكتبة اآلداب، د . م، ٖط

 .ٗٔص ، فً أصول النحواألفؽانً،  -ٖ

 

-7- 



   

الطرق التً بفهو النص العربً الصحٌح المتواتر المجمع على تالوته  - صلى هللا علٌه وسلم -عن رسول هللا        

 .نهم"آقر اعتناء المسلمٌن بنِص  ،ما بنٍص  ة  مَّ أُ  ولم تعنَ ، داء والحركات والسكناتفً األ ،لٌنا بهاإوصل 

  وارتباط ة،هو اختالؾ القراءات القرآنٌ، ومر مهمألى إ ةشاراإل درجت ،بالقرآن الكرٌم ستشهادوفً قضٌة اال       

 بسندٍ  - صلى هللا علٌه وسلم - والثابتة عن الرسول ةقالموثّ  ةالصحٌح ةالقرآنٌ ةالقراء : والمقصود ة،ذلك باللؽ

تعددهم  ى أصحابهلم ٌنكر عل -لى هللا علٌه وسلمص-فالرسول ، صل علم القراءاتأن القرآن الكرٌم هو أل  صحٌح

القرآن ف،   ألن القرآن والقراءات ال ٌنفصالن"ٔ"فً رواٌة اآلٌات القرآنٌة حٌن سمعها منهم، وأجاز قراءاتهم جمٌعا

 هو قراءة إحدى وجوه القراءات الصحٌحة المتواترة.الكرٌم 

معتمدٌن على السند ، فً رواٌتها ونقلها ةحد ما بذله علماء القراءات فً دراستها وطرٌقتهم الفذّ أٌخفى على  وال       

بل ، ورواٌتها فحسب ةفلم ٌكتفوا بالسماع طرٌقا فً قبول القراء ،فضلهاأالطرق فً النقل و صحّ أمتبعٌن ، سنادواإل

 "ٕ"اعتمدوا على التلقً والعرض.

حد أووافقت  ،و بوجهول ةوافقت العربٌ ةن كل قراءألى إ ة،القرآنٌ ةالقراء ةذهب العلماء فً شروط صحو        

بل  ،نكارهاإ وال ٌحلّ  ،هاالتً ال ٌجوز ردّ  ةالصحٌح ةفهً القراء ،سندها ولو احتماال وصحّ  ة،المصاحؾ العثمانٌ

م عن أ ة،السبع ةبمووجب على الناس قبولها سواء كانت من األ ،التً نزل بها القرآن ةحرؾ السبعهً من األ

 "ٖ"المقبولٌن. ةبمم عن ؼٌرهم من األأ ة،العشر

 ة،فشى فً اللؽخذون بشًء من حروؾ القرآن على األؤاء ال ٌفالقرّ  ،هم الشروطأالنقل هً من  ةفصح        

 ة،ها قٌاس عربٌذا ثبتت عنهم لم ٌردّ إف ة،صح فً النقل والرواٌواأل ،ثرثبت فً األبل على األ ة،قٌس فً العربٌألوا

 "ٗ"لٌها.إٌلزم قبولها والمصٌر  ةمتبع ةسن ةن القراءأل ة لؽ وّ شُ وال فُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ) تحقٌق : عبدهللا بن ٌر الطبري : جامع البٌان عن تأوٌل آي القرآنتفسهـ(،  ٖٓٔالطبري، أبو جعفر محمد بن جرٌر، )ت  ن ر ٌ -ٔ

 .1ٖ-ٖٙ، هجر للطباعة والنشر والتوزٌع واإلعالن، د . م، د . ت، ص ٔعبدالمحسن التركً(، د . ط، ج 

 .ٕٕ٘م، ص 11ٙٔ، مطبعة الزهراء، بؽداد، ٔ، ط الّشواِهد واالستشهاد فً النحوالناٌلة، عبدالجبار علوان،  ن ر ٌ -ٕ

، ) تحقٌق : علً محمد النشر فً القراءات العشرهـ(،  9ٖٖابن الجزري، الحاف  أبً الخٌر محمد بن محمد الدمشقً، )ت  ن ر ٌ -ٖ

 .1م، ص 119ٔلبنان، -، دار الكتب العلمٌة، بٌروتٔ، ج ٔالضّباغ (، ط 

 .ٔٔ-ٓٔ، ص ٔ، ج المرجع نفسه ن ر ٌ -ٗ
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ًٍّ  } ن القرآن عربً بدلٌل قوله تعالى :أل  فتكون بالنقل الصحٌح المتواتر ةالعربٌ ةما موافقأ            بِلَِساٍن َعَربِ

بٌِنٍ  و أ ؤ،فً حال الخط - صلى هللا علٌه وسلم -النبً  ةللمسلمٌن بعد وفاا مرجعٌعدُّ و ،ي  رِ وَ وهذا ضابط صُ  "ٔ" } مُّ

 "ٕ"النسٌان.

و أ ،سواء كان متواترا ،على االستشهاد بالقرآن الكرٌم اتفاقهم هو لٌهإ اللؽة العربٌة علماءوخالصة ما ذهب        

ٌّة المراد االست ةالقاعددل بها على ستٌُ ٌاته شواهد آوة، لؽوٌ ةجّ فهو بتعدد قراءاته حُ  ،اشاذّ  ْحو  بها. شهادالنَّ

 ثانٌا : الحدٌث النبوي الشرٌف :   

سانٌد الحدٌث النبوي باأل ةمفقد نقلت األ ،فهو المصدر الثانً من مصادر التشرٌع ة،بالؽ ةهمٌأللحدٌث الشرٌؾ        

وبهذا ، والموضوع ،والضعٌؾ ،ومٌزت بٌن الحدٌث الصحٌح -صلى هللا علٌه وسلم- بالرسول ةالمتصل ةالموثق

 .اصحتها ودقته ةوتفاوتت فً درج ،حادٌثالتوثٌق الدقٌق لم ٌحصل خلط بٌن األ

 ة العلمٌ ةمانوسلكوا السبل التً تجمع بٌن المنهج الصحٌح واأل ة،ماء الحدٌث الموازٌن المنضبطفوضع عل       

ن أل  عرؾ بها الحدٌث المقبول من المردودوكانوا حرٌصٌن كل الحرص على تقعٌد القواعد التً ٌُ  ة،والموضوعٌ

صول التً ومن األ ة،بها فً اللؽ ستشهدالتً ٌُ ن الكرٌم فً المصادر آتً تابعا للقرؤن ٌأبه  االحدٌث النبوي كان حرًٌّ 

ٌّة ة ط منها القواعد اللؽوٌبَ نْ تَ سْ تُ  ًَ أُ فقد  ،والنَّْحو خالؾ كبٌر ٌدور  ه ثمةنأال إ، جوامع الكلم - صلى هللا علٌه وسلم - وت

من ، حٌث  هرت مواقؾ متعددة من االستشهاد بالحدٌث النبوي الشرٌؾ، به بٌن مإٌد ورافض ستشهادحول اال

 ستشهادنسبا عدم االفقد  ،(هـ 9ٙٙت )  بً الحسن بن الضابع(، وأهـ 1ٗ٘ت  )  األندلسًحٌان  ًبرأي أ :ابرزهأ

َحاة أل الشرٌؾ بالحدٌث النبوي  :"ٖ"مرٌن هما للمتقدمٌن من النُّ

نقل لم تُ  -علٌه وسلمصلى هللا -قد جرت فً زمانه ة واحد ةفتجد قص ، النقل بالمعنى أجازوا ة الحدٌثن رواأحدهما : أ

 .لفا  جمٌعهابتلك األ

وال ٌعلمون لسان العرب  ،كانوا ؼٌر عرب ةن كثٌرا من الرواأل  وي من الحدٌثنه وقع اللحن كثٌرا فٌما رُ أ : ثانٌهما

وقد وقع فً كالمهم ورواٌتهم ؼٌر الفصٌح من لسان  ،فوقع اللحن فً كالمهم وهم ال ٌعلمون ذلك ،النحو ةبصناع

 العرب.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1٘ٔ، سورة الشعراء، اآلٌة : القرآن الكرٌم -ٔ

 .1ٔٔم، ص 19ٔٔاألردن، -، مإسسة الرسالة الحدٌثة، عمانٔ، طرٌملغة القرآن الكعبدالرحٌم، عبدالجلٌل، ن ر ٌ -ٕ

 .ٗٗ، ص االقتراح فً أصول النحوالسٌوطً،  ن ر ٌ -ٖ
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 ةتجوٌز الرواٌ  أنَّ بالحدٌثستشهاد لموقفهما من اال األندلسًبً حٌان أو، بً الحسن بن الضابعأوكان تعلٌل        

 "ٔ".بالحدٌث ةثبات اللؽإاالستشهاد على  كسٌبوٌه وؼٌره ةبمبالمعنى هو السبب فً ترك األ

وذلك  ،نه قاله على اللف  المرويّ أستدل منه بما ثبت ٌُ فَ  -صلى هللا علٌه وسلم-ما كالمه أوقال السٌوطً : "و         

عاجم وقد تداولها األ ،بالمعنى حادٌث مرويّ ن ؼالب األإف ،ٌضاأ ةلار على قِ صَ حادٌث القِ نما ٌوجد فً األإو، نادر جدا

 "ٕ"تدوٌنها........".ل المولَّدون قب

 نَّ إ ل : "قاف ،ض الحدٌث لهالل التً تعرّ من العِ  ًّ ٌوسِ لَ طْ البَ  هُ دَّ عَ  ةحادٌث النبوٌاأل ةوهذا االختالؾ فً رواٌ       

 ًتعرض له ثمان -عنهمرضً هللا -والتابعٌن  ةوعن الصحاب -صلى هللا علٌه وسلم-ثور عن رسول هللا ؤالحدٌث الم

ٌتم  ترك شًء من الحدٌث ال، ووالتصحٌؾ ،ل بإعرابههِ وجُ ، الحدٌث بالمعنى  دون اللف  لَ قِ سناده ونُ إِ  دَ سَ فَ  ،للعِ 

خذ وأ ،ث جزءا وال ٌسمع بقٌتهدِّ حَ ن ٌسمع المُ وأ ،تٌان بالحدٌثعن ذكر السبب الموجب لإل ةالؽفلو ،ال بهإالمعنى 

 ا.ا وشارحً بذكر تفاصٌلها موضحً  ة، ثم عرض  البطلٌوسً كل عل"ٖ" "لقاء  الشٌوخالحدٌث من الصحؾ دون 

 ، بالحدٌث لوقوع اللحن وجواز نقله بالمعنى ستشهادب االول ممن  حاولوا تجنّ ي الفرٌق األأكان ر ،ا لذلكوتبعً      

ًّ األندان بو حٌّ أ ة،صحاب هذا االتجاه الذٌن رفضوا االستشهاد بالحدٌث صراحأومن  بو أو، فً شرح التسهٌل لس

 "ٗ"صول النحو.أوتبعهما جالل الدٌن السٌوطً فً كتابه االقتراح فً علم  ،الحسن بن الضابع فً شرح الجمل

  : "٘" تًعلى النحو اآل بالحدٌث ستشهادموقفهما من االكان ف ،خرانآاتجاهان  هر بعد ذلك  ثم       

عالم هذا أو ،فً النحو العربًبالحدٌث النبوي  ستشهاداال ةلى صحإصحاب هذا االتجاه أ:  ذهب ول االتجاه األ     

َحاة.(هـ 1ٙٔت ) ، وابن هشام (هـ 1ٕٙت  ) ، و ابن مالك(هـ 9ٖٗت   ) االتجاه الزمخشري  ، وؼٌرهم من النُّ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٘ٗ، ص  االقتراح فً أصول النحوالسٌوطً،  -ٔ

 .ٖٗ، ص المرجع نفسه -ٕ

 : )تحقٌق، االختالف أوجبت التً واألسباب المعانً على التنبٌه فً اإلنصاف، (هـٕٔ٘ ت)،  السٌد بن محمد بن هللا عبد محمد البطلٌوسً، أبو -ٖ

 .1٘ٔص ، م19ٕٔلبنان، -بٌروت الفكر، دار ،ٕط  ،الداٌة( رضوان محمد

 .ٖٔٔم، ص 111ٔالسعودٌة، -، دار أضواء السلؾ، الرٌاضٕ، ط الحدٌث النبوي فً النحو العربًفجال، محمود،  ن ر ٌ -ٗ

 .ٕٔٔ-ٗٓٔص ، المرجع نفسه -٘
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 (هـ 11ٓت  ) سحاق الشاطبًإبو أبرز من نهج هذا النهج أومن  ،: التوسط بٌن المنع والجواز نًاالتجاه الثا      

 .ةالكافٌ ةفً شرح الخالص ةالمسمى بالمقاصد الشافٌ ة،لفٌفً شرحه لأل

حادٌث التً قصد كاأل ،بالحدٌث الذي اعتنى ناقله بلف ه لمقصود خاص ستشهادجاز بعضهم االوعلٌه، فقد أ         

هل اللسان بالحدٌث أولم ٌقع استشهاد  ،وهذا القسم ٌصح االستشهاد به فً النحو -صلى هللا علٌه وسلم-بها فصاحته 

 الذي اعتنى ناقله بمعناه دون لف ه.

 ،دوالقواع ةبها فً اللؽ ستشهادحادٌث التً ٌجوز االمن األ ةمجموع ةبالقاهر ةالعربٌ ةوقد ذكر مجمع اللؽ       

 :"ٔ" وهً، بها ستشهادٌجوز اال والتً ال

 ول  كالصحاحن فً الصدر األحادٌث التً لم تدوّ وهً األ ،بها ستشهادحادٌث ال ٌنبؽً االختالؾ فً عدم االأ :

 .) البخاري ومسلم (

 نواعها :أبها، و ستشهادحادٌث التً ٌجوز االاأل 

 .ةلفا ها واحدأو ةصحابها من طرق متعددأحادٌث التً رواها وال : األأ

 من جوامع الكلم. حادٌث التً تعدّ ثانٌا : األ 

 الحدٌث بالمعنى. ةنهم ٌجٌزون رواٌأحادٌث التً عرؾ رواتها ثالثا : األ 

 بٌن العرب الفصحاء. ؤحادٌث التً دونها من نشرابعا : األ 

 الرسمٌة. -صلى هللا علٌه وسلم-خامسا : كتب النبً  

 بها. دُ بَّ عَ تَ قوال ٌُ أحادٌث التً فٌها سادسا : األ 

 .ةوالمشهور ة حادٌث المتواترسابعا : األ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مجلة مجمع فإاد األول للؽة : قرار المجمع : فً االحتجاج بالحدٌث الشرٌف االستدالل بالحدٌثحسٌن، محمد الخضر، ن ر ٌ -ٔ

 ، الحدٌث النبوي فً النحو العربًفجال، م. 11ٖٔمصر، -مٌرٌة، القاهرة، المطبعة الخٌرٌة األٗ، ج ٘و  ٗالعربٌة، العدد 

 .ٖٓٔ-9ٕٔص
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َحاة وز اللؽوٌما الحدٌث فلم ٌجوِّ أٌقول مهدي المخزومً : " ، بالحدٌثستشهاد اال ةلؤفً مسو              ن والنُّ

 ،والفراء ،وهشام ،والكسابً ،البصرٌٌن حمد منأوالخلٌل بن  ،وعٌسى بن عمر ،بً عمرو بن العالءؤك ،ولوناأل

ال جماعة منهم فً إ اللهمَّ  ،ندلسخرون من بؽداد واألؤالنحو وحاكاهم المت وؼٌرهم من الكوفٌٌن االستشهاد به فً

 "ٔ"."األندلسًان بو حٌّ أابن مالك و  مقدمتهم

)موقؾ النَُّحاة  : الحدٌثً( فً كتابها ة)خدٌج ،بالحدٌث النبوي الشرٌؾ ستشهاداالب كتبوا ومن الباحثٌن الذٌن        

، وكذلك ؼٌرها من الباحثٌن الذٌن ةلومفصْ  ةشارحَ  ةلؤعن هذه المسفٌه  ثتْ تحدّ فمن االحتجاج بالحدٌث الشرٌؾ(، 

 النَُّحاة بالحدٌث النبوي الشرٌؾ. ستشهادولوا اهتمامهم بالبحث فً اأ

وكالم  ،بالقرآن الكرٌم ستشهادباال ةجدا مقارن ةبالحدٌث النبوي الشرٌؾ قلٌلستشهاد اال ةن نسبإف ،علٌهبناء و         

 .العرب
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 .ٕ٘م، ص1٘9ًٔ الحلبً وأوالده، مصر، ، مطبعة البابٕ، ط مدرسة الكوفة ومنهجها فً دراسة اللغة والنحوالمخزومً، مهدي،  -ٔ

-ٕٔ- 



 : ) كالم العرب ) الشعر والنثر 

 : أوال : الشعر 

َحاة         وقد فاق الشعر ؼٌره  ،به ستشهادوفر الح  من االأفكان له  ،قدٌما وحدٌثا ح ً الشعر باهتمام كبٌر من النُّ

، حٌث ةالنحو بالحٌا هو المنبع الصافً العذب الذي ٌمدّ  ،ها، فالشعر فً ن ر النَُّحاةكلّ  ةاللؽوٌ ستشهادمن مصادر اال

 ،حف ه وانتشاره ةٌمتاز بسرع ة،فً الجاهلٌ ةرفٌع ةوكان له مكان ،فً نفوس العرب ةع ٌم ةتمتع الشعر بمنزل

حتى  ،ن ٌولونه اهتماما كبٌراٌمما جعل اللؽوٌ  العلٌا من كالم العرب فً بادٌتهم وحاضرتهم ةنه ٌمثل الطبقإوكذلك ف

 لى الشعر وحده وتختص به دون ؼٌره من الّشواِهد.إتنصرؾ  ةربٌالّشاِهد فً الع ةن كلمؤبدا وك

: ما تقولون فً تفسٌر قوله تعالى"  : نه قال وهو على المنبرأ -رضً هللا عنه-وقد روي عن عمر بن الخطاب        

ِحٌمٌ  } ُكْم لََرُءوٌف رَّ ٍف َفإِنَّ َربَّ أُْخَذُهْم َعلَٰى َتَخوُّ ٌَ قال  ،صقُ نَ ؾ التّ وّ خَ التّ  ،ناتُ ؽَ هذه لُ : ٌل فقال ذَ فقام شٌخ من هُ ، "ٔ" }أَْو 

ٌها أ : -رضً هللا عنه-فقال عمر  .......شعارها؟ قال : نعمأفهل تعرؾ العرب ذلك فً  : -رضً هللا عنه-عمر 

 "ٕ"."ن فٌه تفسٌر كتابكمإف ة،شعر الجاهلٌ : فقالوا : وما دٌواننا؟ قال ،لّ ضِ اس علٌكم بدٌوانكم ال ٌَ النَّ 

َحاة  هَ جَّ و         ةصالفهو نبع األ ،الوعر ةهل البادٌأبل هو شعر  ،ه لم ٌكن مطلق الشعرنَّ أال إ ،لى الشعرإن ارهم أالنُّ

لفا  والتراكٌب والمعانً األ ةلى ما فً ؼرابإوكانوا ٌمٌلون  ،قوى فً االستشهادفصح واألواأل ،الصافً

ٌّة عصورهم اللون الشعراء حسب وكانوا ٌفضّ ، ةبَ عَ صْ تَ سْ المُ  جود والقابل هو األ ،فالقدٌم فً ن رهم ،مادتهم الشِّْعر

 "ٖ".ةللدراس

وَن النحوٌٌن كانوا ٌسعَ  نّ أو ة،ا الستقراء اللؽصال حًٌّ أٌقول محمد خٌر الحلوانً : "العرب الفصحاء كانوا مصدرا   

 "ٗ".ؽتها"لُ  ةت من فصاحوالتثبّ  ،الّشواِهد وكانوا ٌعتمدونهم فً تصحٌح ة،و ٌلتقون بهم فً الحاضرأ ة،لٌهم فً البادٌإ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1ٗ، سورة النحل، اآلٌة : القرآن الكرٌم -ٔ

، تفسٌر الكّشاف عن حقائق التنزٌل وعٌون األقاوٌل فً وجوه التأوٌلهـ(،  9ٖ٘الزمخشري، أبو القاسم جار هللا محمود عمر، )ت  -ٕ

 .1ٗ٘م، ص 1ٕٓٓلبنان، -، دار المعرفة، بٌروتٖ)علق علٌه : خلٌل مؤمون شٌحا(، ط 

 .9ٔٔ، ص االستشهاد واالحتجاج باللغة عٌد، محمد، ن ر ٌ -ٖ

 .ٗٗم، ص 19ٖٔ، الناشر األطلسً، الرباط، ٕ، ط أصول النحو العربًد خٌر، الحلوانً، محم -ٗ

 

 

-ٖٔ- 

      



   

ًّ  ٌضٌؾو               كد من صحة ؤهو توثٌقها والت، الشعر ةلؽ ءفً استقرا م النحويّ هُ ل شًء كان ٌَ وّ أن إ"الحلوان

الثقات  ةعراب الفصحاء والروااأل  مصدرٌنحد أن ٌنقلها عن أؼٌر  ةمامه فً هذه العملٌأولٌس  ،نقلها وفصاحتها

 "ٔ". عراب"عن األ

َحاة ةٌمكن الخروج بمجموعمما سبق و        : "ٕ" وهً، من الشعراء من النتابج التً تبٌن موقؾ النُّ

َحاة  ةأوال : كانت ن ر  َحاة ٌمٌلون أل  عاجملمخالفتهم ؼٌرهم من األ  رٌبةو شكّ  ةر ن رضَ لى شعراء الحَ إالنُّ لى إن النُّ

 .الذي ورد عن أهل البادٌةالشعر 

 والطبع. ةلسنتهم بالسلٌقأعلى  ةفطرتهم هم الذٌن تؤتً اللؽ تْ مَ لِ ن الشعراء الذٌن سَ أثانٌا :  ن النَُّحاة 

ٌّة التً هً  ةولٌس بالماد، بعصور الشعراء النحاة ثالثا : فاضل  فكل قدٌم جٌد فً ن رهم  ة،ساس المفاضلأالشِّْعر

 لؾ.حكموا علٌه بالفساد والتكّ فا الحدٌث مّ ، أوٌحتج به

ًّ : )واالستشهاد بالشعر، وهً : النطاقان ةمن الشروط طلبا للفصاح ةوضع النَُّحاة مجموع فقد ،وعلٌه         ،المكان

 ًّ  ، وجاءت على النحو اآلتً :القابل ةومعرف (،والزمان

 أ ًّ  : وال : النطاق المكان

وكانت  ،البٌت ةخدمتتولى فقد كانت قرٌش  ،فصح العرب ألسنة وأصفاهم لؽةأن قرٌشا أجمع العلماء على أ        

ا وكذلك كانت مركزا تجارٌا مهمًّ  ،عذبها من كل اللهجاتألفا  وحسن األأخذ ؤفكانت ت ،لٌهمإتً ؤوفود الحجاج ت

 .لفا فً األ ةكسبها ثروأمما  ،جارٌطلبها التُّ 

أن قرٌشا كانت : " لفا  والحروؾ(ول كتابه المسمى )باألأبً نصر الفارابً فً أقول  وقد نقل السٌوطً         

حضرّي  نه لم ٌإخذ عنإف ةسهلها على اللسان عند النطق...... وبالجملألفا  وفصح من األجود العرب فً انتقاء األأ

 "ٖ" ."مملمجاورتهم سابر األطراؾ بالدهم أوال عن سكان البراري ممن ٌسكن قّط، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .9ٖ، ص أصول النحو العربًالحلوانً،  -ٔ

، الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب، ٔ، ط أصول النحو عند السٌوطً بٌن النظرٌة والتطبٌقأبو ؼربٌة، عصام عٌد فهمً،  ن ر ٌ -ٕ

 . 9ٖٔ-11ٔ، ص الّشواِهد واالستشهاد فً النحوالناٌلة،  .19-11م، ص ٕٙٓٓمصر، -القاهرة

 .9ٗ،  1ٗ، ص االقتراح فً أصول النحوالسٌوطً،  -ٖ

 

-ٔٗ- 



َحاة هم األأفؽانً : األوٌرى سعٌد           "ٔ".ةالبادٌ ةلصق بعٌشواأل ،يعمق فً التبدّ ن العرب الذٌن احتج بهم النُّ

 ًّ تَ مَ سِ بِ  ةعراب والبادٌحاطوا األفؤ ،شد الحرص على توثٌق الشعرأن العلماء حرصوا أ ،وٌرى محمد عٌد        

عرابا ٌحقق أا وبدوً  ستشهادحتى فً عصور االخذ الناس شعرهم أ(، ولٌس كل الشعراء الذٌن والتوثٌق التقدٌس)

 "ٕ"ر من الشعر.لذلك اختاروا الؽرٌب المتوعِّ   الرضا فً نفوس النَُّحاة مشعره

  : ثانٌا ًّ  : النطاق الزمان

َحاة بالشعر  ةكان من م اهر عناٌ        م علماء قسّ  لذلك  وقابلٌها ،حوالهاأو ،ماكنهاأو ،شعارنهم ن روا فً األأالنُّ

قد جمع فحول الشعراء فً كتابه  ةبشعرهم، فابن قتٌب ستشهدالشعراء الذٌن ٌُ  ةلى طبقات لمعرفإالشعراء  ةاللؽ

وكان مقصده المشهورٌن من الشعراء الذٌن  ،والنحو ةبشعرهم فً اللؽ ستشهدوجعل فٌه من ٌُ  ،)الشعر والشعراء(

 "ٖ"دب.هل األأٌعرفهم 

ًّ  ،ن ره ةفهم من وجه، للشعراءوكذلك كان تقسٌم ابن رشٌق         ًّ إو ،ومخضرم ،أربع طبقات :   جاهل  ،سالم

 "ٗ"طبقات.إلى ن ٌم المحدثوقسّ  ،ثومحدَ 

وهذه الطبقات على النحو  ،بما جاء بعدها دُّ تَ عْ وال ٌُ  ة،تإخذ فٌها اللؽ ةمحدد ةزمنٌ ةوضعوا لهذا التقسٌم فتر مَّ ثَ        

 : "٘" تًاآل

 عشى.واأل ،كامرئ القٌس، سالمالشعراء الجاهلٌون،  وهم قبل اإلولى : األ ةالطبق

 وحسان. ،كلبٌد ،سالمواإل ةدركوا الجاهلٌأ: المخضرمون، وهم الذٌن  ةالثانٌ ةالطبق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٕٗ، ص فً أصول النحواألفؽانً،  ن ر ٌ -ٔ

 .ٕٔٔ، ص االستشهاد واالحتجاج باللغةعٌد، محمد،  ن ر ٌ -ٕ

المعارؾ، ، دار ٔد.ط، ج ،) تحقٌق : أحمد محمد شاكر (الشعر والشعراءهـ(، 1ٕٙأبو محمد عبدهللا الدٌنوري، )ت ابن قتٌبة،  ن ر ٌ -ٖ

 .1٘، ص مصر-القاهرة

، ) تحقٌق : محمد محًٌ الدٌن العمدة فً محاسن الشعر وآدابه ونقدههـ(،  ٖٙٗالقٌروانً، أبو علً الحسن بن رشٌق، ) ت  ن ر ٌ -ٗ

 .ٖٔٔم، ص19ٔٔ، دار الجٌل، د . م، ٔ، ج ٘عبدالحمٌد(، ط 

، ٔ، جٗط) تحقٌق : عبدالسالم محمد هارون (، ،لب لباب العربخزانة األدب و هـ(،1ٖٓٔعبدالقادر بن عمر، ) ت  البؽدادي، ن ر ٌ -٘

 .1-٘، ص مكتبة الخانجً، القاهرة

 

-ٔ٘- 



   

 والفرزدق. ،سالم كجرٌرسالمٌون، وهم الذٌن كانوا فً صدر اإل: المتقدمون، وٌقال لهم اإل ةالثالث ةالطبق

 نواس.بً أو ،كبشار بن برد، وهم من بعدهمدون، : المولَّ  ةالرابع ةالطبق

 ،االستشهاد بكالمها ةفالصحٌح صح ةا الثالثمَّ أو ،النحاة جماعإبٌستشهد بشعرهما  ،ى والثانٌةفالطبقتان األول        

 .ق به منهمٌوثّ من وقٌل ٌستشهد بكالم  ،ٌستشهد بكالمها مطلقا نه الأفالصحٌح  ةا الرابعمَّ أو

سالم حتى منتصؾ وفصحاء اإل ةقوال عرب الجاهلٌؤاالحتجاج ب فؽانً : "فؤما الزمان فقد قبلواٌقول سعٌد األ        

 "ٔ" ."ةم البادٌأسكنوا الحضر أسواء  ،القرن الثانً

وا على شاعر معٌن عُ مِ جْ فلم ٌُ  ستشهاد،والنَُّحاة فً تحدٌد زمن اال ة العربٌةوقد وقع الخالؾ بٌن علماء اللؽ         

هـ(، ومنهم  9ٙٔبشار بن برد ) ت هو شعره، ب ٌُستشهدخر من آن أفمنهم من ٌرى  ،بهم ٌُستشهدخر من آٌجعلونه 

بشعرهم  ٌُستشهدنهم لم ٌتفقوا على زمن محدد ٌفصل بٌن من أوكذلك ٌبدو  هـ(، 1ٙٔة ) ت ابن هرممن ٌرى أنه 

، ومع ذلك (هـ1ٕٔتة )، وذي الرم(هـ 1ٙٔت ) ةبٌن ابن هرم ستشهاداال ةفحصروا فتر ،بشعرهمٌُستشهد ومن ال 

 "ٕ"ستشهاد.لال ةالمحدد ةفقد تجاوزوا هذه الفتر

َحاة مجموع مَّ ثَ           فال  ،بها مستشهدال ةلى اللؽإدٌن شعار المولَّ أمن القٌود والضوابط التً تمنع تسرب  ةوضع النُّ

بها  ستشهدوافا ة،بمعلى األ شعارا ودسوهاأدٌن وضعوا ن المولَّ أال إ ،عرؾ قابلهال ٌُ  و نثرٍ أ بشعرٍ  ستشهادٌجوز اال

 "ٖ"بها. ستشهدا ،منها اخمسٌن بٌت ،فً )الكتاب( لسٌبوٌه نَّ أ رَ كِ وذُ  ،نها للعربأا  نًّ 

 : مجهول القائل 

ٌّة فً النحو ستشهادلال النحاةاشترط          ٌُْعَرؾَ  ،بالّشواِهد الشِّْعر و أ ،بشعر ستشهاد"فال ٌجوز اال ،قابل الّشاِهد أن 

 "ٗ".ق بكالمه"و لمن ال ٌوثّ أ ،دو لمولَّ أ ،ن ٌكون ذلك الكالم مصنوعاأ ةمخاف ،وعلة ذلك  عرؾ قابلهنثر ال ٌُ 

ٌّة خذِ ؤولم ٌ         َحاة بكثٌر من الّشواِهد الشِّْعر ، إال ما  هر من تجاوزات عند بعض النحاة  قابلٌها ةلعدم معرف  النُّ

 فً مصنفاتهم مما ال ٌتسع المجال لذكره هنا.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1ٔ، ص فً أصول النحواألفؽانً،  -ٔ

 وما بعدها. ٖٕٔ، ص االستشهاد واالحتجاج باللغةعٌد، محمد، . 1٘، ص االقتراح فً أصول النحوالسٌوطً،  ن ر ٌ -ٕ

 .ٔ٘،  9ٗ، ص االقتراح فً أصول النحوالسٌوطً،  ن ر ٌ -ٖ

 .٘ٔ، ص ٔ، ج خزانة األدب ولب لباب العربالبؽدادي،  -ٗ

 

-ٔٙ- 



عتمد ٌُ ة، من ثقن الّشاِهد المجهول قابله إن صدر إالبؽدادي من الّشاِهد مجهول القابل بقوله : " هر موقؾ و        

 ةبٌاتا عدٌدأن فٌها أمع ، اعتمد علٌها خلؾ بعد سلؾ ،صح الّشواِهدأبٌات سٌبوٌه أولهذا كانت  ،ال فالإو لَ بِ علٌه قُ 

 "ٔ"بها ناقلوها". ٌبَ قابلوها وما عِ  لَ هِ جُ 

و أ ،باب عدم ذكر الشاعرسأل ةمجموع ،فً كتابه الّشواِهد واالستشهاد فً النحو ةار الناٌلذكر عبد الجبّ َثمَّ          

 : "ٕ" وهً، قابل البٌت المستشهد به

 علماء اللؽة والنحو.التً ٌتمتع بها الشاعر بٌن  ةالشهر -ٔ

ْنَسى قد -ٕ  .به االستشهاد وقت الشاعر اسم النحويّ  ٌَ

 .فً التدوٌن ةو طلبا للسرعة، أوتخفٌفا للمشق ،اختصارا للوقت -ٖ

التً  وؼٌرها من االلفا  ،نشدنا بعضهموأ ،عرابوقالوا : قال لنا بعض األ ،خذ بعض النَُّحاة عن مجهولً القابلأ -ٗ

 توحً بعدم معرفة قابل الشعر.

 

 : النثر:  ثانٌا •

 أخرى وطرحوا بكالمها، وٌستشهد عنها، ٌإخذ محددة قبابل وذكروا بالنثر، لالستشهاد العربٌة علماء تعّرض        

 " ٖ".االقتراح كتابه فً السٌوطً ذلك ذكر وقد  بكالمها، ٌستشهدون وال لها، ٌتعرضون ال

 : منها متعددة ألسباب بالشعر االستشهاد من أقل به االستشهاد من النثر ح   إن         

 .نصوصه من واالقتطاع التراكٌب، لنقص عرضة فهو العفوٌة، التخاطب ولؽة الٌومٌة، الحٌاة لؽة هو النثر،-ٔ

 ما ٌفوق النثر من ضاع وما الشعر، بخالؾ الكثٌر منها ٌُْحف  ولم التبدٌل، من شًء دخلها النثرٌة النصوص أن -ٕ

 .الشعر من ضاع

 .الشعر تدوٌن على كحرصهم النثرٌة، المادة تدوٌن على العرب حرص عدم -ٖ

ٌّة المادة ؼنى -ٗ َحاة ٌستنبطها التً بالقواعد الشِّْعر  .النثرٌة المادة بخالؾ النُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٙٔ، ص ٔ، ج خزانة األدب ولب لباب العربالبؽدادي،  -ٔ

 .ٕ٘ٔ-ٕٗٔ، ص واالستشهاد فً النحوالّشواِهد الناٌلة،   ن رٌ -ٕ

 .9ٗ-1ٗ، ص االقتراح فً أصول النحوالسٌوطً،  ن ر ٌ -ٖ
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ٌّة اللؽة النثر فً ُتْسَتْخَدم لم -٘  .المستوى عالٌة الشِّْعر

َحاة القدما عند ،بالشعر ةالنثر ٌسٌرا مقارنبكان االستشهاد  ،تبعا لذلكو          والمحدثٌن.ء النُّ

 :"ٔ" المستشهد به عند أهل اللؽة إلى قسمٌن، هماوقد انقسم النثر 

َحاة به وال خالؾ فٌه ستشهدقسم ا -ٔ  (.هـٓ٘ٔ)حتى  ستشهاداال ةوهو الذي قٌل فً فتر ،النُّ

هل أعن  لَ قِ فما نُ  ،وابل القرن الرابع الهجريأوهو الذي قٌل حتى ، ذ عن ؼٌرهمخَ إْ ولم ٌُ  ،ذ من قومخِ أُ  قسم ثانٍ  -ٕ

 ة.هل الحضر فلٌس بحجأعن  لَ قِ وما نُ  ة،فهو حج ةالبادٌ

 وعً عن معتمد أصل   مناهجهم، فً النَُّحاة علٌها سار التً االنتقابٌة هذه أن الحلوانً، خٌر محمد وٌرى       

 أهل ورّدوا البادٌة، أهل عن فؤخذوا  المدن، فً إقامته لطول فصاحته  األعرابً ٌفقد أن ٌخافون وكانوا وعمق،

 "ٕ".الحضر

 واالستشهاد وتدوٌنها الشعرٌة، بالمادة اهتمامهم قدر كبٌرا، اهتماما النثر ٌولوا لم النحاة أن الباحث، وٌرى       

 وتبدٌل التحرٌؾ تخلله وقد فصاحته، على ٌبقَ  لم أنه على النثر إلى ن روا ألنهم المستنبطة  القواعد على بها

 .وبالؼته الشعر فصاحة مستوى إلى ٌرقَ  لم وأنه الكلمات، مواضع

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٘ٗ-ٗٗ، ص أصول النحو العربًن ر  الحلوانً، ٌ -ٔ

 .٘ٗص  ،المرجع نفسه ن ر ٌ -ٕ

 : ولالستزادة 

الّشاِهد وأصول النحو العربً فً كتاب الحدٌثً، خدٌجة، وما بعدها.  ٗٔٔ، ص االستشهاد واالحتجاج باللغةعٌد، محمد،  ٌن ر-

هرة، القا-الفجالة، د.ط، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، تارٌخ األدب العربًالزٌات، أحمد حسٌن،  وما بعدها.  11، ص سٌبوٌه

 وما بعدها. ٗٗ، ص أصول النحو العربًالحلوانً، وما بعدها.  9ٔد.ت، ص 
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 شعريقٌمة الشاهد ال : 

 بمكارم وٌتؽنون وأمجادهم، ببطوالتهم ٌتفاخرون كانوا إنهم حٌث العرب نفوس فً قوٌة منزلة عامة للشعر إن       

 على الطوال القصابد المعلقات  وتعلق الجاهلٌة فً أسواق له تقام كانت ولهذا وأعراقهم أنسابهم وطٌب أخالقهم

 نجد بٌبات إلى فرجعوا اللحن شاع لّما الضٌاع من العربٌة اللؽة على للحفا  اللؽة علماء نهض ولقد الكعبة، جدار

 من بٌت عن بحثا البوادي ٌطوؾ كان النحوي أن نرى ولذلك األعراب، عن اللؽة ألخذ القبابل  من حولها وما

ق الشعر  .حجته وٌقوي رأٌه ٌصدِّ

 بالنحو انفرد الذي "ٔ"األنصاري زٌد أبو ومنهم ٌحف ونها، وكانوا كبٌرا اهتماما الشواهد النحاة أولى فقد      

 أستاذه أفكار فٌه جمع والذي العربً النحو فً مهما مرجعا ٌعد الذي سٌبوٌه كتاب أن إلى اإلشارة وتجدر ،شواهده

 وبعض والنثرٌة، والشعرٌة، نٌة،القرآ الشواهد فٌه جمع فقد نفسه سٌبوٌه فٌه اجتهد وما الفراهٌدي أحمد بن الخلٌل

 .النبوٌة األحادٌث

 عند الشاهد استحضار ٌحسن الذي العالِم وكان الطبقات، كافه لدى بالشواهد االهتمام كان: " الجاح  ٌقول       

 "ٕ"."عندهم منزلته وتعلو الحاكمٌن لدى قدره ٌرتفع موضعه، فً به وٌؤتً الحاجة

 "ٖ"".والتعالٌل للشواهد جامعا الذٌول طوٌل النقول كثٌر واسعا شرحا أضع أن أرٌد كنت وقد وقال السٌوطً : "

 من كثٌر اعتمد فقد علٌها والحفا  وتوثٌقها اللؽة ثباتإ فً الشعرٌة النحوٌة الشواهد أهمٌة ت هر وكذلك        

 على واعتمدوا مختلفة، ألؼراض هاووأورد تفاسٌرهم فً الشعرٌة الشواهد على وجل عز هللا لكتاب المفسرٌن

ًّ  النحو فً أهمٌتها وكذلك وتوضٌحها، القرآنٌة القراءات توجٌه فً الشعري الشاهد  الشعرٌة فالشواهد  ،التعلٌم

 .بها االستدالل عند تذكرها فٌسهلوالصرفٌة  النحوٌة والمسابل القواعد حف  على المتعلمٌن تعٌن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اللؽات علٌه ؼلب األدب، أبمة من لؽوي( هـ ٕ٘ٔ-ٕٕٔ) البصري األنصاري الخزرجً ثابت بن أوس بن سعٌد زٌد أبو -ٔ

وفٌات األعٌان وأنباء  ،بن خلكانان ر : ٌ رواٌته". فً ثقة وكان القدر، رأي ٌرى "وكان: خلكان ابن والؽرٌب، قال والنوادر

 .19ٖ، ص ٕ، ج أبناء الزمان

، مكتبة الخانجً، د.م، ٔ، )تحقٌق : عبد السالم محمد هارون(، د . ط، جالبٌان والتبٌٌنهـ(،  ٕ٘٘الجاح ، أبو عثمان، ) ت  -ٕ

 .ٖٕٕم، ص 1ٙ9ٔ

، )تحقٌق : عبدالسالم محمد هارون همع الهوامع فً شرح جمع الجوامعهـ(،  1ٔٔالسٌوطً، جالل الدٌن عبد الرحمن، ) ت  -ٖ

 .ٔم، ص11٘ٔ، الكوٌت، مإسسة الرسالة، ٔ، جٔطوعبدالعال سالم مكرم(، 

-ٔ2- 



   

 والبصرٌٌن الكوفٌٌن بٌن الشعري الشاهد : 

 الشاهد فً تحّروا البصرٌٌن أن وذلك  الكوفً، عن ٌختلؾ البصرة نحاة به أتى الذي الشعري الشاهد إن        

 نحاة عند نجده بٌنما عامة، العرب لؽة تمثل لؽة عن لوروده ثم جهة، من للقٌاس لموافقته الضبط السماعً الشعري

 من بفصاحته ٌوثق ممن ٌؤخذونه ألنهم فصٌحة  لؽته البصرٌٌن عند الشاهد إن ثم ما، لقبٌلة لؽة ٌمثل الكوفة

 ٌؤخذون بؤنهم الكوفٌٌن على ٌفتخرون البصرٌٌن نرى ولذلك شاذة  لؽته تكون ربما الكوفٌٌن عند لكنه األعراب،

 نؤخذ نحن: "  لهم وٌقولون باألعاجم اختلطوا الذٌن العرب من فٌؤخذونها الكوفٌون وأما الفصحاء، العرب من اللؽة

 "ٔ"".الكوامٌخ وباعة الشوارٌز أكلة من تؤخذونها وأنتم الٌرابٌع وأكلة الضباء حرشة من اللؽة

 الشاهد بهذا واستشهدوا البصرة نحاة علٌها قاس نحوٌة قضٌة ٌمثل فهو للقٌاس ٌمٌل البصري الشاهد أن وتجد       

 .القٌاس من أكثر السماع إلى ٌمٌل الكوفٌٌن عند الشاهد ترى بٌنما لكالمهم، وحجة دعما ٌمثل الذي

 قٌاسا  أصح البصرٌٌن نأ على النحوٌون اتَّفق( : "للسٌرافً البصرٌٌن، النحوٌٌن أخبار) كتاب فً وجاء       

 " ٕ"".رواٌة أوسع والكوفٌٌن الشاذ، على ٌقٌسون وال مسموع، كل إلى ٌلتفتون ال ألنهم

 لمسابل نقضهم فً نلمحه فهذا بالسماع أخذوا كما بالقٌاس أخذوا البصرٌٌن إن: " السامرابً إبراهٌم وٌقول       

 الشابع المسموع على خرجت التً الشواهد من كثٌرا وحملوا قابله، ٌعرؾ لم بشاهد ٌستدلوا أن أَبوا فقد الكوفٌٌن

 أخذ وقد علٌه، ٌقاس أصال فجعلوه العرب عن سمعوا ما كل أخذوا قد الكوفٌٌن وأن ضرورة، أنها أو شاذة أنها على

 "ٖ".....".األرٌاؾ سكان إلى باإلضافة البصرٌون عنها أخذ التً القبابل عن لؽتهم الكوفٌون

 القٌاس ٌهملوا لم ولكنهم عنها تحدثوا التً القضاٌا حول حججهم فً السماع على اعتمدوا الكوفٌٌن أن ٌ هر       

: فقال (والكوفٌٌن البصرٌٌن بٌن النحوي الخالؾ) كتابه فً القضٌة هذه حول الحلوانً خٌر محمد تحدث وقد أٌضا،

ٌّة لٌست الوحٌدة المذهب سمة وجعلوها المعاصرون عنها تحدث التً والسمة"   تؤثر فقد الكوفة نحاة منهج فً خف

 ًّ  ولذلك ة،شاكّ  منها تقؾ أن تحاول وال المنقولة الرواٌة على تعتمد التً المدرسة تلك الفّراء، مدرسة بمنهج الكساب

 "ٗ"".العرب أقوال على واالعتماد السماع  دنٌا من ٌنبع نحوه ترى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .9ٕٗ، ص االقتراح السٌوطً، -ٔ

 .1ٓم، ص1٘٘ٔ، )تحقٌق : الخفاجً والزٌتً(، د.ط، القاهرة، أخبار النحوٌٌن البصرٌٌنهـ(، 9ٖ٘السٌرافً أبو سعٌد الحسن، ) ت  -ٕ

 .1ٔم، ص 191ٔاألردن، -عمان، دار الفكر للنشر والتوزٌع، ٔ، طالمدارس النحوٌة أسطورة وواقعالسامرابً، إبراهٌم،  -ٖ

 .ٕٕٖسورٌا، د.ت، ص -، د.ط، دار القلم العربً، حلبالخالف النحوي بٌن البصرٌٌن والكوفٌٌنالحلوانً، محمد خٌر،  -ٗ
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 المبحث الثانً :

 الشاعر أبي النَّْجم الِعْجِميّ حياة  ترجمة
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  الِعْجِميّ  النَّْجمبي أالشاعر  ةحياترجمة : 

  اسمو ونسبو*: 

اسمه  : عرابيل، وقال ابن األض  ف  اسمه الم   : شيبانيّ بو عمرو الأ، قال ازالّرجّ ولى من األ ةهو من الطبق"       

مالك بن  بن ةلياس بن عوف بن ربيعإبن الرارث بن  ةدب   بن عبد اهلل بن الرارث بن ع  بيد اهللبن ع   ةدامل بن ق  ض  الف  

بن  ةديمبن ج   عميّ ضى بن د  ف  أ  ب بن ن  ط بن ه  بن وائل بن قاس  اعب بن عمي بن بكر بن ص   يمج  جل بن ل  بن ع   ةربيع

 "1"."بن نزار ةسد بن ربيعأ  

 2": كنيتو" 

م ّي باسمه الفضل ألم يشتهر        ج  م الع  م ّي(أالمفضل شهرته بكنيته )و بو الن ج  ج  م الع   فمم يكن من  ،بو الن ج 

مبنائه و أ كان ف ،قبل زواجه وعمقت بهل ز م ت ه   ةنيفهي ك   ؛بها تكن ىنما جاء هذا االسم في كنيته التي ا  و  ،لد اسمه الن ج 

مبو أوكان  ،با شيبانأكنى ن ي  أولى األ  الر جز(: )  قائاليفتخر بكنيته  الن ج 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار الفكر، بيروت، د.ت،  ، 11، ج2ط ، (ترقيق : سمير جابر) ،األغاني(، هـ356بو فرج عمي بن الرسين، )ت  ، أاألصفهاني -ٔ
سمط الآللً هـ(،  91ٗ ت)هللا األندلسً، البكري، أبو عبٌد عبد . ٖٓٙ ص، ٕ، جالشعر والشعراءابن قتٌبة،   ن رٌو .87ص 

. 9ٕٖلبنان، د . ت، ص -العلمٌة، بٌروت، دار الكتب ٔط، ج ، د.(العزٌز المٌمنًجمع وتحقٌق : عبد)، فً شرح أمالً القالً

، دار 9ٗد. ط، ج ، (العمرويتحقٌق : عمرو بن ؼرامة )، تارٌخ دمشقهـ(،  1ٔ٘ت )القاسم علً بن الحسن،ابن عساكر، أبو 

، تجرٌد هـ(11ٙت، )الحموي، ابن واصل جمال الدٌن محمد . ٖٓ٘م، ص 11٘ٔع والنشر، د . م، الفكر للطباعة والتوزٌ

م، 1٘٘ٔة، القاهرة، ، مطبعة مصر شركة مساهمة مصرٌٖ، د . ط، ج (تحقٌق : طه حسٌن، وإبراهٌم األبٌاري)، األغانً

معاهد التنصٌص على شواهد : شرح شواهد التلخٌص هـ(،  1ٖٙت)الرحمن العباسً، عبدالرحٌم بن عبدالفتح،  أبو .ٖٙٔٔص

، خٌر الدٌن بن محمود الدمشقً، الزركلً .1ٔص  د.ت،  م،، د.ٔ، د . ط، ج(الحمٌدتحقٌق: محمد محًٌ الدٌن عبد)، التلخٌص

 . ٔ٘ٔم، ص ٕٕٓٓد.م، ، دار العلم للمالٌٌن، ٘، ج ٘، طاألعالمهـ(، 1ٖٙٔت)

، أبو النَّْجم الفضل بن قدامة، )ت ن ر ٌ -ٕ ًّ الواحد جمران(، د . ط، ، )جمعه وشرحه : محمد أدٌب عبددٌوانههـ(، ٖٓٔالِعْجلِ

 .٘ص )المقدمة( م، ٕٙٓٓمطبوعات مجمع اللؽة العربٌة، دمشق، 

-ٕٕ- 



 إذا اْبتَّلَّ الُعَذرْ  النَّْجمأنا أبو 

 "1" َخْيٌر وَشرْ ضاحي القوافي، ِعْنَدُه 

 ( الر جزوفي موضع آخر : ) 

 ، وِشْعِرَي ِشْعِريالنَّْجمَأَنا أبو 

 "2"هلِل َدرِّي ما َأَجنَّ َصْدِري

 تهشأمولده ون :"ٖ" 

ًّ سنلم تذكر المصادر التً ترجمت أل         وكل ما وصل عنه من  ،تهلم ٌهتموا بطفولو ،والدته ةبً النَّْجم الِعْجلِ

ول فاأل ،الملكهشام بن عبدبً سفٌان وأبن ة ، وقد عاصر معاوٌ"ٗ"موي نه عاش ونبػ فً العصر األأ ةهذه الناحٌ

 هـ(. ٕ٘ٔ-٘ٓٔخر امتدت خالفته من )، واآل(ـه ٓٙ - ٔٗامتدت خالفته من )

ًّ أوقد عاش          ْجم الِعْجلِ فً ة الكوفبوكان ٌنزل  ،والّرجاز وٌلتقً شعراء عصره فً البادٌة بٌن قومه،بو النَّ

 "٘"الملك.اه هشام بن عبدٌّ إقطعه أ ،ركالفِ : قال له ٌُ  عٍ ضِ وْ مَ 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٘ص ، الدٌوان -ٔ

 .19ٔ، ص المرجع نفسه -ٕ

 .1 ص ،(المقدمة) المرجع نفسه  ٌن ر -ٖ

 .ٔ٘ٔ ص ،٘ ج ،األعالم الزركلً،  ٌن ر -ٗ

 .ٖٓٔ ص، ٔ ج ،العرب لباب ولب األدب خزانة البؽدادي،. ٖٓٙ ص ،ٕ ج ،والشعراء الشعر قتٌبة، ابن  ٌن ر -٘

-ٕٖ- 



   

 سرته :أ"ٔ" 

ًّ  ةمَ لَ رار بنت سَ بنت المُ  ةه هً ربٌعمُّ أُ و ،ةبدالحارث بن عَ  بن عبد هللا بن بٌد هللابن عُ  ةدامقُ  ه بوأ          ،الِعْجلِ

جزا فً شعره كقوله : )ا كثٌرً وقد ذكره ،هعمِّ  ةوكانت ابن ،ٌارم الخِ أُ وكنٌتها  ،ةالبكان اسمها قِ ه زوجو  (الرَّ

عً ًَّ ذنًبا، كُ               قد أصبحْت أُمُّ الَخٌاِر تدَّ  "ٕ" لم أصنعِ  هُ لّ َعل

ْصلَعِ           ا ! ال تلُومً واْهَجعًٌاْبنَة عمَّ  ٌَ ٌَضُّ إْن لَْم  ْب ٌَ ُكْن  ٌَ  "ٖ" أَلَْم 

 "ٗ"خرىأ وٌذمُّ  ة،دح واحدما ٌ، فقد قال لالثنتٌن معً ةالبه قِ عمِّ  ةخرى ؼٌر ابنأُ  ةبو النَّْجم امرأأوقد ٌكون تزوج       

 : ()الكامل

رِع ذي النَّوى ٌْ  لو كنتما تمًرا لكانْت َعْجوًة       ولُكْنِت من ذاك األَُق

ِن، وكنِت القَِطَة الحصى ٌْ  "٘" أو كنتما لحًما لكانْت ِكْبدًة        والَمْتَنَت

با أمً ا سُ بناته ولدً حدى إنجبت أوقد  (، بانٌْ وشَ  َة،جٌلَ وبَ  ة،مالَّ و َ  ة،رَّ بَ هم : ) بناءه أ نَّ أ "ٙ"وتذكر المصادر       

ًّ  النَّْجمبً أشعر جدهما  ةابن خاله محمد بن شٌبان فً رواٌ وهو الذي شارك "1"زهراأل  "9".الِعْجلِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٘، ص (المقدمة، )الدٌوان -ٔ

 .ٕٙ٘ ص ،المرجع نفسه -ٕ

 .1ٕ٘-9ٕ٘ ص ،نفسه المرجع -ٖ

 .٘ ص( المقدمة) ،نفسه المرجع -ٗ

 .1٘ٗ ص ،نفسه المرجع -٘

 هللا عبد أبو الدٌن شمس، الذهبً .1، صٔ، ج شرح شواهد التلخٌصأبو الفتح،  . 1ٓ، ص ٓٔ، ج األغانًاألصفهانً،  ٌن ر  -ٙ

م، ، د.دار الؽرب اإلسالمً ،ٖ، ج ٔ، )تحقٌق : بشار عواد معروؾ(، ط واألعالم المشاهٌر ووفٌات اإلسالم تارٌخ ،(هـ  1ٗ9 ت ) محمد

 .11ٕ-1ٕٙم، ص  ٖٕٓٓ

-بٌروت  المعرفة، دار ،ٕ رمضان(، ط إبراهٌم: )تحقٌق ،الفهرست، (هـ 9ٖٗ  ت)  إسحاق، بن محمد الفرج أبو الندٌم، ابن -1

 .ٔٙٔ ص م،111ٔلبنان، 

 .٘، ) المقدمة ( ص الدٌوان -9

 

 

-ٕٗ- 



  شخصٌته:"ٔ" 

ًّ  النَّْجمبو أكان          وصاحب  ،انشادً إحسن الناس أش بثٌابه  أي رمى بها ، وكان من زبد ووحأنشد أذا إ الِعْجلِ

ن ٌسبعال بلػالملك وقد هشام بن عبد، ومنها دخوله على الذٌن التقى بهم الخلفاءبعض  هرت فً مواقفه مع ، ةفَ رْ طُ 

ًّ حَ إ نَ وٌن رْ  ،ارً زْ لٌهن شَ إ ن رنً ألإ :قالف ؟ٌك فً النساءأله هشام : ما رفقال "  ،من عمره ا، فوهب له رً زْ ل

ًّ  ؼدُ ا : وقال له ،ةجارٌ فقال : ما  ؟: ما صنعتَ هشام صبح ؼدا علٌه، فقال له أفلما  ،ما كان منكفؤعلمنً  عل

 ( كامل) ال ، ثم أنشده :ابٌاتً أفً ذلك  علٌه، وقد قلتُ  ، وال قدرتُ اشٌبً  صنعتُ 

 ٌابالِ رْ ً سِ فِ  تُ رَ ظَ نَ وَ  هِ نِ سْ حُ  نْ مِ         هاعِ رْ ً دَ ذي فِ ها الّ بَ جَ عْ أَ ف نظرتْ 

 ٌااثِ جَ  مَ ثَ جْ وأَ  هُ فُ وادِ ا رَ ثً عْ وَ           هارِ صْ خِ بِ  مٌلُ ٌَ  َكَفاّل ها لَ  تْ أَ رَ فَ 

ٌُرَ  ٌََعضُّ بُكلِّ َعْرٍد نالَُه             كالَقْعِب، أْو َصْرٍح  َقاً  ٌْ  ى ُمَتجافٌِاَض

 "ٕ" ا بالٌادً وجلْ  لهُ فاصِ ا مَ وً خْ رِ   ُمَقبََّضاً        انِ جَ العِ  رَ شِ تَ نْ مُ  ٌتُ ورأَ 

 "ٖ"."ةمر له بجابزأ.............فضحك هشام و

هجاء، ووصايا لبناته رين الة، وكذلك في مجالس الخمفاء والوال ه  ت  ف  ر  وله قصائد كثيرة ظهرت فيها ط         

 "4".جهنّ و  ز  ي  

 عصره وعالقتو برجال عصره : 

ًّ أربع النَّْجمبو أعاصر          ؼلب حٌاته كانت فً أن أل اتصل ببعضهم و ،حٌاته ةا مدموًٌ أ ةخلٌف ةعشر الِعْجلِ

 ونشطت ،والنحو ةواهتموا باللؽ ،عوا الناس على تدوٌن الشعروقد شجَّ ة، موٌون ٌحبون روح البداوفكان األ ة،البادٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م، اّل ابن س. 1-9، ص ٔ، جشرح شواهد التلخٌصأبو الفتح،  . ٙٙٔٔ-ٗٙٔٔ، ص ٖ، ج األغانً تجرٌدالحموي،   ن رٌ -ٔ

السعودٌة، -، دار المدنً، جدةٕ، د . ط، ج (تحقٌق: محمود محمد شاكر)، طبقات فحول الشعراء هـ(،ٕٖٕمحمد الجمحً )ت 

 .ٗٓٔ-ٖٓٔ، ص ٔ، ج خزانة األدب ولب لباب العربالبؽدادي،   .1ٗ٘د . ت، ص 

 .1ٗٗ-1ٖٗ، ص الدٌوان -ٕ

 .1ٕ، صٓٔ، ج األغانًاألصفهانً،  -ٖ

 .1ٖ-91ص ،ٓٔج  ،المرجع نفسه  ن رٌ -ٗ

-ٕ٘- 



   

من خالل  ،والشعر ةثٌر من ثقافات عصره فً مجال اللؽعلى ك النَّْجمبو ألع وقد اطّ  ،همفً عصر ةالفكرٌ ةالحٌا

المفاخرات وٌشاركهم  ،هممن الّرجازعصره ولى شعراء إوكان ٌستمع  ،التً تمت فً قصور الخلفاء ةدبٌاللقاءات األ

ٌّة ٌتواجدن فً قصور الخلفاء  وٌصؾ الجواري اللواتً ،بداعه فً شعره ورجزهإوٌجنً الجوابز على  ،الشِّْعر

 "ٔ"و الوالة فٌما ٌصؾ وٌقول.أالخلفاء  النَّْجمبو أك حِ ضْ وقد ٌُ  ،ةوالوال

ًّ  النَّْجمبو أ دَ رَ وَ "         ،روهافقطِّ  ،باًل فوا لً إِ صِ : الشعراء، فقال لهم هشام  وعندهعلى هشام بن عبد الملك  الِعْجلِ

جز)  : النَّْجمبو أنشده أو ،نشدوهؤف ،لٌهاإ ان رنً ؤدروها حتى كصْ أو ،هاودُ ورِ أو  ( الرَّ

 "ٕ" لِ زِ جْ المُ  الَوُهوبِ ا هللِ  دُ الحم

: ن ٌقول أراد أو، فسكت قلٌال." فق كعٌن........() وهً على األ كر الشمس فقال :لى ذِ إ النَّْجمبو أحتى بلػ         

: ) كعٌن  النَّْجمبو أالبٌت، فقال  زِ جْ تم، فقال هشام : أَ ل فلم ٌُ وَ ثم ذكر ما بهشام بن عبد الملك من حَ  ،ل(حو)األ

 "ٖ"ؼضب هشام فطرده.ثم األحول(، 

 ة،ع مه رإبأوقد  ،من الشعراء اوؼٌرهم ،ومنهم العجاج ورإبة ،والتقى الشاعر المشاهٌر من شعراء عصره       

مكانه، وقال : هذا  منقام له  النَّْجمى رإبة أبا أن رإفما  ،مكانه حٌن كان بالمربد وٌسمع الناس شعره منله  وقام

 "ٗ"از العرب.جّ رَ 

بته من بعض الخلفاء والوالة        ، الذٌن التقى بهم وٌ هر مما سبق، أنَّ أبا النجم العجلً كان له مكانة رفٌعة قرَّ

تمتع بسلٌقة لؽوٌة جعلت شعره ٌمتاز عن شعر ؼٌره وٌتفوق على   ألنه تمٌز بها على شعراء عصره والرجاز منهم

ا هو ابن البادٌة التً صقلت شخصٌته، وجعلت منه شاعرا فذّ ؼٌره من الشعراء، فؤؼلب شعره آنً ولٌد لح ته  ف

 ومتمرسا، ٌصؾ كل ما ٌرى وٌسمع وصفا دقٌقا، وٌنال به العطاٌا القٌمة، أو ٌضحك به الخلٌفة وجلساءه.

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٖٔ ، 1ص ، ( المقدمة) ، الدٌوان ن ر ٌ -ٔ

 .9ٖٖ، ص المرجع نفسه -ٕ

 .1ٓ، ص ٓٔ، ج األغانًاألصفهانً،  -ٖ

 .91، ص ٓٔ، ج المرجع نفسه ن ر ٌ -ٗ

-ٕٙ- 



 : وفاتو 

ًّ  النَّْجمبً أ ةاختلؾ المإرخون فً تحدٌد وفا          : فجاءت الرواٌات على النحو اآلتً الِعْجلِ

ًّ  ةبو عبٌدأ روى         ْجمبا أ نَّ أصاحب كتاب النقابض  البصريّ  التٌم ًّ  النَّ   "ٔ"( هـ ٖٓٔ) ةقد توفً سن الِعْجلِ

ًّ إما ذهب  وافقه فًو  "ٕ".عراباإل ةبٌات مشكلأفصاح فً شرح فً كتابه اإل لٌه الفارق

 "ٖ".هـ ( ٕٓٔ - ٔٔٔوفاته كانت بٌن ) نَّ ألى إخرى أرواٌة ذهبت و        

 "ٗ".هـ(ٕٓٔ) ةعشرٌن وماب ةتوفً فً حدود سن أبا النجم نَّ أ الصفديّ روى و        

ًّ  النَّْجمبً أ ةوفا نَّ أ" ،دٌب جمرانأمحمد  روىو         لى إوالمٌل  ،قوالرجح األأعلى  ـ(ه ٖٓٔ) ةسن كانت الِعْجلِ

 "٘".قرب الرواٌات قبواًل أهً  (هـ ٖٓٔ ) ةها كانت سننَّ أ

ه توفً فً أواخر هـ( فمع م الرواٌات تشٌر إلى أنَّ ٖٓٔوفاة أبً النجم العجلً كانت سنة ) والذي ٌ هر أنَّ        

إضافة إلى كثٌر من المإلفات التً استشهدت  ،هـ(ٖٓٔ-ٕ٘ٔزمن دولة بنً أمٌة، وهذه الفترة محصورة بٌن )

 هـ(.ٖٓٔوفاته وقعت سنة ) إلى أنَّ  وأشارت ،بشعره

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ) وضع حواشٌه : خلٌل عمران النقائض : نقائض جرٌر والفرزدقهـ(،  1ٕٓابن المثنى، أبو عبٌدة معمر التٌمً، )ت   ن رٌ -ٔ

 .1٘م، ص 119ٔلبنان، -، دار الكتب العلمٌة، بٌروتٕ، ج ٔالمنصور(، ط 

، (تحقٌق : سعٌد األفؽانً)، مشكلة اإلعراباإلفصاح فً شرح أبٌات هـ(،  91ٗالفارقً، أبو نصر الحسن بن أسد، ) ت   ن رٌ -ٕ

 .9ٕٔم، ص 11ٗٔ د.م، جامعة بنؽازي،، ٕط 

 .1ٕٙ، ص ٖ، ج تارٌخ اإلسالم ووفٌات المشاهٌر واألعالمالذهبً،   ن رٌ -ٖ

، (تحقٌق : أحمد األرناإوط وتركً مصطفى)، الوافً بالوفٌاتهـ(،  1ٙٗالصفدي، صالح الدٌن خلٌل بن أٌبك، ) ت   ن رٌ -ٗ

 . ٖٗم، صٕٓٓٓلبنان، -ء التراث، بٌروت، دار إحٌإٗج ط، د.

 .9ص ، ( المقدمة) ، الدٌوان -٘
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 الِعْجِميّ  النَّْجمراء المغويين في شعر أبي آ : 

ًّ  النَّْجمبو أكان         بو أقال فقد تقدمٌن، سالم الفحول الماز اإلهو من رجَّ ف ،الّرجازولى من األ ةمن الطبق الِعْجلِ

ًّ  النَّْجم جزكما قال  ،الشعر الِعْجلِ جز لكنّ  ،الرَّ  ن كان قال الشعرإو ،ازالّرجَّ من  عربعند ال دَّ عُ وَ  ،ؼلب علٌه الرَّ

جزا فً نه كان متفوقً أال إ ،ن ٌثبت تفوقه بٌن الشعراءأوكان ٌرٌد  -تحدٌا- ةوزانه المختلفؤب وله فً دٌوانه  ،كثرأ الرَّ

ألًفا فقد بلؽت  ،راجٌزهأا مَّ أو ،بٌتا من الشعر مابة واثنٌن وخمسٌناشتملت هذه القصابد على  ة،ن قصٌدووعشر ثالث  

 "ٔ"من شعره ورجزه.وصل وهذا ما  ،مشطورا وثمانمبة واثنٌن وتسعٌن

من الشعراء،  الّرجازو قد انتصؾ مع  "ٕ"بلػ فً النعت من العجاجأهو ": بو عمرو بن العالء أقال عنه         

 ،ب حتىلِ ؽْ الشعراء تَ  : ما زالتِ  ةبو عبٌدأوقال عنه 

جز)  : النَّْجمبو أقال   "ٖ" لِ زِ جْ المُ  وبِ هُ الوَ  هللِ  دُ مْ الحَ                     ( الرَّ

جز) جاج : عوقال ال رْ بِ جُ فَ  لهُ اإل ٌنَ الدّ  رَ بَ جَ  دْ قَ                      ( الرَّ
 "ٗ" 

جز)  :  ةوقال رإب  "٘" قْ رَ تَ خْ المُ  خاِوي ماقِ عْ األَ  وقاتمُ                      ( الرَّ

 "ٙ"" فانتصفوا منهم. 

  :ٌوما لجلسابه ةجٌد. قال معاوٌفٌُ  ) القصٌد ( دَ صْ قَ الحسن ٌُ  النَّْجمبو أ وكان ،جاجعهل العلم على الأ قّدمه بعض       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٕٔ، 1ٔص (  المقدمة) ، الدٌوان ن ر ٌ -ٔ

 .ٔ٘ٔ، ص ٘، ج األعالمالزركلً،  . 91، ص ٓٔ، ج األغانًاألصفهانً،  -ٕ

 .9ٖٖ، ص الدٌوان -ٖ

رواٌة عبد الملك بن قرٌب األصمعً وشرحه، ) اعتنى بتحقٌقه : عزة ، دٌوان العجاجهـ(،  1ٓالعجاج، عبد هللا بن رإبة، ) ت  -ٗ

 .ٖٙم، ص11٘ٔلبنان، -ق العربً، بٌروتحسن (، د.ط، دار الشرو

، ) اعتنى به رؤبة بن العجاجمجموعة أشعار العرب ومشتمل على دٌوان هـ(،  ٘ٗٔرإبة، ابن العجاج عبد هللا بن رإبة، ) ت  -٘

ًّ (، د.ط، دار ابن قتٌبة للطباعة والنشر والتوزٌع، الكوٌت، د.ت، ص   .ٗٓٔوصححه ورتبه : ولٌم بن الورد البروس

خزانة األدب ولب لباب  ،البؽدادي. ٖٓٙ، ص ٕ، ج الشعر والشعراءابن قتٌبة، . ٗٙٔٔ، ص ٖ، ج تجرٌد األغانًالحموي،  -ٙ

 .ٖٓٔ، ص ٔ، ج العرب
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 :ٌقول  با النَّْجم حٌثُ أ هللاُ  قاتلَ : فقال:  المإمنٌنر مٌأ كثر، قالوا : لٌقلْ أحسن وأ ةبٌات العرب فً الضٌافأي " أ

 )الطوٌل ( :

 اهَ ودُ مُ خُ  ٌدٌ عِ ي بَ ارِ ا نَ نَ سَ  وٌلٌ طَ        ننًأَ  ةُ بَ اَل ً قِ سِ رْ عِ  تْ مَ لِ عَ  دْ قَ لَ 

 "ٕ"".  "ٔ" اهَ ودُ قُ وَ  بَّ شَ  ابِ نَ طْ األَ  تِ بَ نْ وى مَ سِ        دْ جِ أَ  مْ لَ فَ  ةِ اَل الفَ ً بِ فِ ٌْ ضَ  لَّ ا حَ ذَ إِ             

ًّ  النَّْجمبً أقول  ،بقالتها العر ةرجوزأ رُ عَ شْ أ" :  عن أرجوزته بو عمرو بن العالءأ وقال          "ٖ"" الِعْجلِ

جز)  : (الرَّ

 لِ زِ جْ المُ  بِ وهُ وَ ال هللِ  دُ مْ الحَ 

لِ خَ بْ ٌَ  مْ لَ وَ  لْ خَ بْ ٌَ  مْ لَ ى فَ طَ عْ أَ 
"ٗ" 

ؼا ته وبلؽت منه، نها قد أل  هللا ةعلٌها لعن ،فقال : المٌته تلك ؟عندكم النَّْجمبً أكٌؾ رجز  ة،سبل رإبو"       

ًّ  النَّْجمبً أ، قول "٘" " وقصده بالالمٌة جز)  : الِعْجلِ  ( الرَّ

 "ٙ" لِ زِ جْ المُ  وبِ هُ الوَ  هللِ  دُ مْ الحَ 

ثم  ،جلثم بنو عِ  ،عدثم بنو سَ  ،جلرجز الناس؟ قال : بنو عِ أ نْ مَ قٌل لبعض رواة العرب : " : صمعًوقال األ       

 "1".ة"ثم رإب ،ا النَّْجمبأثم  ،ثم العجاج ،ؼلبعد، ٌرٌد األبنو سَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٔ٘ٔ، ص الدٌوان -ٔ

 العلمٌة، الكتب دار ،ٕ ط ،(كرنكو.  ؾ:  تحقٌق) ،الشعراء معجم ،(هـ 9ٖٗ ت) عمران، بن محمد هللا عبٌد أبو المرزبانً، -ٕ

 جمال مكرم بن محمد من ور، ابن. ٖٔ٘ صد.ت،  ،9ٗج ،دمشق تارٌخ عساكر، ابن  ن رٌ. ٖٔٔ-ٖٓٔ ص لبنان،-بٌروت

 الفكر دار ،ٕٓ ج ،ٔط ،( وآخرون النحاس روحٌة:  تحقٌق)  ،عساكر البن دمشق تارٌخ مختصر ،(هـ 1ٔٔ ت)  الدٌن،

 .91ٕ ص م،19ٗٔد.م،  والنشر، والتوزٌع للطباعة

 .ٖ٘٘، ص 9ٗ، ج تارٌخ دمشقابن عساكر،  -ٖ

 .1ٖٖ-9ٖٖ، ص الدٌوان -ٗ

 .ٖٙ٘ ص ،9ٗ، ج تارٌخ دمشقابن عساكر،   ن رٌ -٘

  .9ٖٖ، ص الدٌوان -ٙ

 .99 ص ،ٓٔ ج ،األغانً األصفهانً، -1
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ًّ  النَّْجمبً أراجٌز أنه كان ٌحف  جمٌع أاد صبهانً علً بن عبّ بً الحسن األأوروي عن         : وكان ٌقول  ،الِعْجلِ

 "ٔ"."راجٌزال باألإوما كان ٌمدح  ،راجٌزفٌه من األ ةستشهد على كل كلمأو، القرآنؾ ؼرٌب ن أصنّ أ على نا قادرأ"

ًّ  النَّْجمبو أؼلب         وكان  ة،و فر منه بجارٌ ،و سلٌمان بن عبد الملكأ ،الشعراء عند عبد الملك بن مروان الِعْجلِ

 النَّْجمبا أن إ:  وقالوا ،فقاموا ،ٌفتخرون فٌها بصدق ةدمن الشعراء قصٌ ةوطلب الخلٌف ،الفرزدق الشعراء من بٌن

 ) الكامل ( ا :، فقال فٌها مفتخرً ةال قصٌدإه ال ٌقول نَّ ؤبو النَّْجم بأجابهم ؤي برجزه، فأعاته : طَّ ٌؽلبنا بمق

 "ٕ"والموُت َبْعُض حبائِِل األَْهواِء        اءِ ثَ عْ الشَ  لِ ائِ بَ حَ وى بِ الهَ  قَ لِ عَ 

 "ٖ"جلها.أمن  هله شرّ أو فر بها وكان بٌنه وبٌن  ،فؽلبهم

ًّ ألل ابِ سُ و        جز  يّ أ صمع  "ٗ"."النَّْجمبً أرجز "فقال :  ،جودأحسن وأالرَّ

ًّ  النَّْجمبً أراجٌز وٌرى محمد أدٌب جمران، أنَّ أ التً  ةوالبداو ،ق فً المعانً وتولٌدهاتدل على تدفّ  كانت الِعْجلِ

من ؼزل  ؼراض الشعر والقصٌد،أؾ فٌها حٌث و ّ ، ٌدوالتجو كِ بْ صالته فً السَّ أوصوره، و ألفا هت هر فً 

راجٌز كان ٌصؾ فٌها مشاهد أٌاته : وهً ا فً طردّ كثٌرً  عَ رَ وقد بَ  ة، والخٌل والوحش والطبٌع ةووصؾ للناق

بٌاتها أ تْ ؽْ لَ بَ  التً  رجوزته، أٌاتومن هذه الطردّ  ،وكل ما حوله ،الصٌد والصابد، وصٌده الذي كان ٌنت ر

 "٘"مابة بٌت. ةالمشطور

جز (ولها : أٌقول فً   ) الرَّ

 هِ ائِ قَ لْ إِ  نْ مِ  رَ فَ قْ أَ  لٍ هَ نْ مَ وَ 

 "ٙ" هِ ائِ شَ غْ فً أَ  ، واللٌلُ هُ تُ دْ رَ وَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٕٔٔ، ص ٕٔ، ج الوافً بالوفٌاتالصفدي،  -ٔ

 .ٕ٘ ص ،الدٌوان -ٕ

 .91 ص ،ٓٔ ج ،األغانً األصفهانً،  ن رٌ -ٖ

 .1ٔ ص، ٓٔج  ،المرجع نفسه  -ٗ

  .ٕ٘-ٕٗ ص(  المقدمة)  ،الدٌوان ٌن ر -٘

 .ٓٙ، ص المرجع نفسه -ٙ
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 الفصل األول :

 الشواهد النحوٌة فً شعر أبً النجم العجلً

 همسائل نحوٌة متفرقة من شواهد
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 السببٌة فاء بعد المضارع الفعل نصب:  المسألة  : 

 والعرض والتمنً واالستفهام والنفً والنهً لألمر جوابا وقعت إذا السببٌة فاء بعد المضارع الفعل ٌنصب       

 :   العجلً النجم أبً الشاعر بقول لألمر جوابا كانت إذا الفاء بعد المضارع نصب على النحاة استشهد وقد والدعاء،

مانَ  إِلى               َفسٌحا َعَنًقا سٌري ناقُ  ٌا ٌْ  "ٔ"َفَنْسَترٌحا ُسل

 (.سٌري) لألمر جوابا وقعت التً السببٌة فاء بعد( نسترٌح) الفعل نصب فقد       

 وذهب الفاء، هو الناصب أن إلى الكوفٌون فذهب الفاء، هذه بعد المضارع الفعل ناصب فً "ٕ"النحاة اختلؾ        

 وذهب  المعنى، فً له لمخالفته قبله ما على للعطؾ ٌصلح ال بعده ما ألن بالمخالفة  منصوب أنه إلى بعضهم

 الكالم أول فً تخٌلوا" اللؽة أبناء بؤن هنا أن إضمار وعللوا الفاء، بعد مضمرة بؤن ٌكون النصب أن إلى البصرٌون

  المصدر تقدٌر فً األول الفعل كان فلما زٌارة، منك لتكن:  قال فكؤنه فؤزورك، زرنً:  قال فإذا المصدر، معنى

 الفعل قبل( أن) أضمروا فإذا االسم، على ٌُعطؾ ال الفعل ألن علٌه  بعده الذي الفعل عطؾ ٌَُسػْ  لم اسم والمصدر

 األول فً تخٌلوا وإنما الفعل، على االسم عطؾ قبٌل من وكان قبله، ما على عطفه لذلك فجاز مصدرا، صار

 تنفٌهما أن ُتِردْ  لم( فتحدثنً تزورنً ما: ) قلت إذا ولذلك المعنى، فً األول الفعل الثانً الفعل لمخالفة مصدرا 

 له فؤثبتَّ  حدٌث، وال تزورنً قد أي  (محدثا تزورنً ما) ترٌد ولكنك معا، الفعلٌن لرفعت ذلك أردت لوإذ  ،جمٌعا

 وأضمروا ال اهرة عن عدلوا األول الفعل  اهر على العطؾ ٌجز ولم الفعالن اختلؾ فلما الحدٌث، ونفٌتَ  الزٌارة

 "ٖ"".المصدر على ٌدل الفعل إذ مصدره،

 عند حصل توّهم افتراض على النحوي حكمهم بنوا قد إذ الحقٌقة، عن ٌبعد السابق البصرٌٌن تؤوٌل أن وٌبدو       

  بعض جعله ما وهو  المعنى، فً واألول الثانً بٌن الحاصلة بالمخالفة بعد فٌما اعترفوا أنهم ؼٌر باللؽة، الناطقٌن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الخانجً، مكتبة ،ٖ، جٖ ط ،(هارون محمد عبدالسالم:  تحقٌق)  ،الكتاب ،(هـ 9ٓٔ ت)  عثمان، بن عمرو بشر أبو سٌبوٌه، -ٔ

) تحقٌق : محمد عبدالقادر  ،شرح التسهٌلهـ(، 1ٕٙ. ابن مالك، جمال الدٌن بن محمد، ) ت ٖ٘م، ص199ٔ مصر،-القاهرة

، ٗ، جهمع الهوامعالسٌوطً،  .ٖٓ٘م، ص ٕٔٓٓلبنان، -، دار الكتب العلمٌة، بٌروتٖ، جٔعطا وطارق فتحً السٌد (، ط

 .1ٔٔص

الجنى الدانً فً هـ(، 1ٗ1. المرادي، أبو محمد بدر الدٌن بن علً، ) ت ٖٓ٘-1ٖٗ، ص ٖ، جشرح التسهٌلٌن ر ابن مالك،  -ٕ

م، ص 11ٕٔلبنان، -، دار الكتب العلمٌة، بٌروتٔ، ) تحقٌق : فخر الدٌن فاخر قباوة ومحمد ندٌم فاضل (، طحروف المعانً

1ٗ. 

 .1ٕص ت، .د مصر، المنٌرٌة، الطباعة إدارة ،1ط، ج.د ،المفصل شرح  ،(هـ ٖٗٙ ت)  البقاء، أبو الدٌن موفق ٌعٌش، ابن -ٖ

-ٖٕ- 



 .المضارع للفعل ناصب الكوفٌٌن

ل وقد         مثل فً الداللً الؽرض أن ؼٌر عاطفة، بؤنها الفاء على حكمهم ٌبقى حتى التؤوٌل ذلك البصرٌون أوَّ

 األول الفعل بٌن الحاصلة المخالفة بمعنى ٌعترفون أنفسهم فهم للعطؾ، الفاء تكون أن ٌرفض اللؽوٌة األنماط هذه

ٌّر لم علٌه ُحِملَ  ولو  األول، على بمحمول لٌس الثانً إذ والثانً،  العطؾ معنى أن إلى ٌوحً وهذا اإلعراب، فً ٌَُؽ

 .الشاهد هذا فً ٌحصل أن ٌمكن ال

 

 : ) المسألة : نصب الفعل المضارع بعد ) كما 

 

 محذوفة والٌاء( كٌما) بمعنى أنها على( كما)  بعد المضارع الفعل نصب المبرد افقهموو الكوفٌون أجاز        

جاز بعض بؤقوال رأٌهم صحة على والمبرد الكوفٌون استشهد وقد ."ٔ"ذلك البصرٌون منع حٌن فً للتخفٌؾ،  من الرُّ

 : العجلً النجم أبً قول بٌنهم

بانَ  قُْلتُ  ٌْ  "ٕ"ِشوائِه ِمنْ  الَقومَ  ُتَغّدي َكما            لِقائِه ِمنْ  اْدنُ  لَِش

 بقول أٌضا الكوفٌون استشهدو( كٌما) بمعنى التً( كما) بعد منصوبا( تؽدي) المضارع الفعل جاء فقد        

 :" ٖ"رإبة

 تشتموا ال كما الناس تشتموا ال

 : األخرى برواٌته أو

 تظلموا ال كما الناس تظلموا ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 النحوٌٌن بٌن الخالف مسائل فً اإلنصاف ،(هـ 11٘ ت)  الرحمن، عبد البركات أبو الدٌن كمال األنباري،ٌن ر  -ٔ

ابن مالك، جمال الدٌن بن محمد،  .9ٔ، المسؤلة 9٘٘م، ص 1ٙٔٔ م،.د السعادة، مطبعة ،ٕ، ج ٗ ط ،والكوفٌٌن البصرٌٌن

، دار الكتب ٘، جٔ(، ط ، ) تحقٌق : علً محمد معوض عادل أحمد عبدالموجودشرح الكافٌة الشافٌةهـ(، 1ٕٙ) ت 

 .ٓٓ٘، ص9، جخزانة األدب ولب لباب العرب. البؽدادي، 9ٙص ، ٙ، جٖ٘-ٕ٘م، ص ٕٓٓٓلبنان، -العلمٌة، بٌروت

 .ٓٓ٘، ص 9، جخزانة األدب ولب لباب العرب. البؽدادي، 9٘٘، ٕ، جاإلنصاف . األنباري،ٙٔٔ، ص ٖ، جالكتابسٌبوٌه،  -ٕ

خزانة األدب ولب . البؽدادي، ٖ٘-ٕ٘، ص ٘، جشرح الكافٌة. ابن مالك، 9ٔؤلة ، المس9٘٘، ص ٕ، جاإلنصافاألنباري،  -ٖ

 .ٓٓ٘، ص 9، جلباب العرب

-ٖٖ- 



   

 (.كٌما) بمعنى التً( كما) بعد منصوبا( ت لموا/  تشتموا) المضارع الفعل جاء فقد       

 وأنشدوا منصوب، ال مرفوع بعدها المضارع والفعل( لعل) بمعنى رإبة بٌت فً( كما) أن البصرٌون ورأى       

 :  الجمع على بداللته ال المفرد على الفعل بداللة الشاهد

 

 ُتْظلَمُ  ال َكما النَّاسَ  تظلمِ  ال

 : األخرى برواٌته أو

 "ٔ"ُتْشَتمُ  ال َكما النَّاسَ  َتشُتمِ  ال

 

( والكاؾ ما) أن وزعم ألحقك، كما وارقبنً آتٌك، كما انت رنً:  العرب قول عن الخلٌل وسؤلت: " سٌبوٌه قال       

ٌّرت واحد، حرؾ بمنزلة ُجِعلتا ٌّرت كما للفعل وُص  الفعل به ٌنصب لم ثم فمن آتٌك، لعلً والمعنى ،(ربَّما) للفعل ُص

 "ٕ"(".ربَّما)بـ ٌنصب لم كما

 

 : المسألة : التزام المثنى األلف فً جمٌع أحواله اإلعرابٌة 

 

 عند التوجه هذا البؽدادي فسر أحواله فً لؽة بنً الحارث وبطون من ربٌعة وقد ٌلتزم المثنى األلؾ فً جمٌع       

. ومما جاء شاهدا على هذه "ٖ".عالك:  فٌقولون ألفا، قبلها ما انفتح إذا الساكنة الٌاء ٌقلبون أنهم منطلق من الحارث بنً

 اللؽة قول أبً النجم العجلً :

تاهاإِنَّ أَباها وأَبا أباها          َقْد  ٌَ َبلَغا فً الَمْجِد غا
"ٗ" 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .9ٔ، المسؤلة1ٔ٘، ص ٕ، جاإلنصافاألنباري،  .ٙٔٔ، ص ٖ، جالكتابسٌبوٌه، . 9ٖٔرإبة، دٌوانه، ص  -ٔ

 .ٙٔٔ، ص ٖ، جالكتاب سٌبوٌه، -ٕ

، ٌن ر ابن -ٖ ًّ محمد حسن إسماعٌل وأحمد رشدي شحاته :  تحقٌق)  ،اإلعراب صناعة سر ،(هـ 1ٕٖ ت)  عثمان، الفتح أبو جّن

. ابن مالك، 9ٕٔ، ص ٖ،جالمفصلشرح . ابن ٌعٌش، 1ٖٖم، ص ٕٓٓٓلبنان، -دار الكتب العلمٌة، بٌروت ،ٕ، جٔط ،(عامر

 .ٕ٘ٗ، ص 1، جخزانة األدب ولب لباب العرب. البؽدادي، ٖٓٔ، ص ٗ، جشرح الكافٌة الشافٌة

 ، وهكذا ورد ضبطه فً كتب النحو التً ذكرت سابقا.ٓ٘ٗ، ص الدٌوان -ٗ

 

 

-ٖٗ- 



 تفسٌر إلى "ٕ"عبدالباقً وضاحً" ٔ"أنٌس إبراهٌم ذهبف المحدثٌن دراسات من زاحٌّ  المسؤلة هذه أخذت وقد       

 ممالة، طوٌلة كسرة إلى ٌحّول حٌث ،(ay) المركب الصوت بانكماش وذلك السهولة، قانون طرٌق عن ال اهرة هذه

ٌّة فً المثنى نطق فً نلح ه كالذي ن) من بدال ( waladein(( ولدٌن) مثل المصرٌة العام ٌْ ثم تحّولت هذه  ،(َولََد

، وهو شبٌه بتحّول اإلمالة فٌما أصله الٌاء إلى األلؾ عند الحجازٌٌن  (:a)إلى فتحة طوٌلة  الكسرة الطوٌلة الممالة

ٌّة المصرٌة، مثل )فان(، عند بعض سكان الصعٌد المتطورة عن )فٌن(، والتً أصلها  ولهذا التحّول ن ابر فً العام

ن(، اختصارا لـ )فؤٌن(، كما أّن  ٌْ  (.وبٌع عٌب) عن المتطورتٌن( وباع عاب) لمث القدٌمة العربٌة فً ن ابر له)َف

 ٌنتقل أن قبل اللؽة مراحل من قدٌمة مرحلة ٌمثل األلؾ المثنى التزام أن إلى "ٖ"ٌاقوت سلٌمان أحمد وذهب       

 المعانً بٌن واٌمٌز أن على قادرٌن ٌصبحوا أن وقبل والوضوح، الدقة إلى والشمول التعمٌم من لؽتهم فً العرب

 والوضوح الدقة من الشاكلة هذه على ٌكن لم القدٌمة مراحله فً اإلعراب أنَّ  حٌث اإلعراب، بواسطة الدقٌقة

 التعمٌم من وانتقاال تطورا ٌمثل رفعا وباأللؾ جّرا، و نصبا بالٌاء إعرابه ثم األلؾ المثنى فإلزام وعلٌه. والنضج

 .والتخصٌص التفرٌق إلى والشمول

 مرحلة آخر ٌمثل األلؾ المثنى التزام فً الباقً عبد وضاحً أنٌس إبراهٌم إلٌه ذهب ما أنّ  سبق مما وٌ هر       

 التَّنوع إلى تطورت التً المبكرة المرحلة تمثل أنهافقد رأى  ٌاقوت أحمد إلٌه ذهب وما المثنى، استعمال إلٌها تطور

 .اإلعراب فً

ًّ  لؽرض كان ُربَّما بها، الُمْسَتْشَهدِ  األراجٌز بعض فً المثنى استخدام أن ٌبدو كما         بالجرس ٌتعلق صوت

جاز أفاد فربما قصٌدته، فً شاعر كل أراده الذي الموسٌقً  الموسٌقً الوزن لٌقٌموا الحارث بنً لؽة من الرُّ

 .قصابدهم فً والجرس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٖٗٔم، ص 11ٕٔالمصرٌة، القاهرة،  ، مكتبة األجلو9، طفً اللهجات العربٌةٌن ر أنٌس، إبراهٌم،  -ٔ

م، 19٘ٔ .م،، د.ط، الهٌبة العامة لشإون المطابع األمٌرٌة، دلغة تمٌم دراسة تارٌخٌة وصفٌةٌن ر عبدالباقً، ضاحً،  -ٕ

 .ٕٓ٘ص

، عمادة شإون المكتبات، ٔ، طظاهرة اإلعراب فً النحو العربً وتطبٌقها فً القرآن الكرٌمٌاقوت، أحمد سلٌمان، ٌن ر  -ٖ

 .ٔٔم، ص 19ٔٔعة الرٌاض، السعودٌة، جام

 

 

-ٖ٘- 



   

  : الحروف من بدال بالحركات وإعرابها الستة األلف األسماء بعض لزومالمسألة : 

 

 الحاالت فً األلؾ لزومها( وحم وأخ أب) وهً الستة األسماء بعض فً الواردة اللؽات من أن" ٔ"النحاة ذكر       

 والٌاء النصب فً واأللؾ الرفع فً الواو بٌن ُتراِوح التً الفصحى اللؽة عن خروجا  والجر، والنصب الرفع الثالث

 :العجلً النجم أبً بقول ذلك على واستشهدوا الجر فً

تاها ٌَ إِنَّ أَباها وأَبا أباها          َقْد َبلَغا فً الَمْجِد غا
"ٕ" 

 عن المنقلبة األلؾ األسماء هذه آخر ٌلتزم بؤن وذلك ،(المقصورة األلؾ من) القصر لؽة اللؽة هذه وتسمى       

ٌُْعَرْبنَ  الثالث الحاالت فً المهنَّ   "ٖ".علٌها مقدرة بحركات ف

 على "٘"األنباري وفسرها العنبر، وبنً الهجٌم وبنً كعب بن الحارث بنً إلى ال اهرة هذه "ٗ"مالك ابن ونسب       

 وقًفا عًصا:  قالوا كما لها، اإضعاف إسكانها بعد ألفا قلبوها قبلها ما وانفتح الواو تحركت فلما ،(أََبو  ) األصل أنَّ  أساس

 (.وَقَفو   َعَصو  ) وأصله

 فً الحاالت من ؼٌرها على اإلعراب حاالت إحدى سٌادة بقانون ال اهرة هذه "ٙ"عبدالباقً ضاحً فسر وقد       

ٌّة فً والواو العبرٌة، فً والٌاء اآلرامٌة، فً الواو تلزم األسماء هذه أن ذلك ومن اللؽوي، التطور  المصرٌة العام

 .والجزابرٌة والتونسٌة

َذانِ  إِنْ : }  تعالى لقوله والكوفٌٌن عامر وابن نافع قراءة فً القصر لؽة على استدلَّ  وقد        ففً ،"1"} لََساِحَرانِ  َهَٰ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، شرح التسهٌلالك . ابن مٖ٘، ص ٔ، جشرح المفصل. ابن ٌعٌش، ٕ، المسؤلة 9ٔ، ص ٔ، جاإلنصافٌن ر األنباري،  -ٔ

 .9ٕٔ، ص ٔ، جهمع الهوامع. السٌوطً، 1ٗ، ص ٔج

 .سابقا ذكرت التً النحو كتب فً ضبطه ورد وهكذا ،ٓ٘ٗ ص ،الدٌوان -ٕ

: ، )تحقٌقشرح التصرٌح على التوضٌح : التصرٌح بمضمون التوضٌح فً النحوهـ(، 1ٓ٘األزهري، خالد بن عبدهللا، ) ت  -ٖ

 .ٖٙم، صٕٓٓٓلبنان، -دار الكتب العلمٌة، بٌروت ،ٔ، جٔمحمد باسل عٌون السود(، ط

 .ٙٙ، ص ٔ، جالمرجع السابقٌن ر  -ٗ

 .ٕ، المسؤلة 9ٔ، ص ٔ، جإلنصافٌن ر األنباري، ا -٘

 م، 19ٙٔعربٌة، بٌروت، ، عالم الكتب ومكتبة النهضة الٔ، طدراسة فً اللهجات العربٌة القدٌمةٌن ر سلّوم، داود،  -ٙ

 .ٖٗ-ٖٖص

 .ٖٙاآلٌة :  ، سورة طه،القرآن الكرٌم -1

-ٖٙ- 



(  الذهب شذور شرح)  كتابه فً الوجوه هذه على هشام ابن وقؾ وقد القصر، لؽة على محمولة أنها تخرٌجاتها أحد

 "ٔ".المثنى باب فً

 شكل على بالوقوؾ وذلك والتٌسٌر، السهولة نحو اللؽة أبناء من مٌل هً ربما هذه القصر لؽة أن وٌ هر         

 ًّ  األصوات أسهل لكونها األلؾ اختاروا إنهم ثم الخطؤ، فً للوقوع تجنبا الحاالت جمٌع فً األسماء لهذه واحد إعراب

 .الثالثة

 ومعًنى لفًظا والخبر المبتدأ اتِّحاد:  المسألة : 

، هذا:  تقول فعندما اللف ، دون المعنى فً المبتدأ مع ٌتَّحد أن المبتدأ خبر فً ٌُشترط         المشار الشَّخص فإن زٌد 

 ومعنى لفً ا ٌتفقا أن أما "ٕ".لفً ا وتؽاٌرا معًنى والخبر المبتدأ اتَّحد وهكذا(.  زٌد) بـ عنه المعبَّر هو بهذا إلٌه

 "ٖ".جوازه عدم فاألصل

ٌّر وعدم الشهرة بٌان وهو داللٌا، منه الؽرض كان إذا جابز والمعنى اللف  فً االتفاق هذا أن إال         ومن. التؽ

 : العجلً النجم أبً قول ذلك

ْجمِ  أَبو أَنا  "ٗ"ِشْعري َوِشْعري النَّ

 أخبر قد ألنه فاسد  اللف  ف اهر ،أنت أنت:  قولهم وأما: "  المسؤلة هذه فً والجواز المنع سبب فً ٌعٌش ابن قال

 فً لٌس ما الفابدة من فٌه ٌكون أن الخبر وحكم  ومعًنى، لفً ا عنه والمخبر الخبر اتَّحد قد وأنه معلوم، هو بما

 لم والمنزلة الوتٌرة من عرفته ما على أنت أي أنت، أنت:  بقوله التكرٌر من المراد ألن ههنا جاز وإنما المبتدأ،

 أبً قول وعلٌه األول، الجزء فً لٌس ما ٌتضمن مفٌد وهذا عرفته، ما على أنت بمنزلة االسم وتكرٌر معً، تتؽٌر

  : النجم

ْجمِ  أَبو أَنا  ِشْعري َوِشْعري النَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٔ، ) تحقٌق : حنا فاخوري (، طكالم العرب شرح شذور الذهب فً معرفةهـ (، 1ٙٔابن هشام، جمال الدٌن عبدهللا، ) ت  -ٔ

 وما بعدها. 9٘لبنان، د.ت، ص -دار الجٌل، بٌروت

 .1ٕٔ، ص ٔ، جشرح التسهٌلٌن ر ابن مالك،  -ٕ

 .ٕٖٙ، ص ٗ، جهمع الهوامع. السٌوطً، 19، ص ٔ، جشرح المفصلٌن ر ابن ٌعٌش،  -ٖ

 .19ٔ، ص الدٌوان -ٗ
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 "ٔ"".الباب قٌاس هذا وعلى وعرفت، بلؽت كما الموصوؾ المعروؾ شعري شعري ومعناه

 زٌد  زٌد:  فنقول زٌد؟ كٌؾ:  أحدهم ٌسؤلنا حٌن نجٌب حٌث المحكٌة لهجاتنا فً األسلوب هذا نستخدم وربما       

ٌّن ٌّر لم حاله على زال ما أنه لنب  .ٌتؽ

 الكلمة من حرفٌن بحذف  النداء غٌر فً الترخٌم:  المسألة : 

 

 أي للنداء، ترخٌمه المراد االسم ٌصلح أن شرٌطة الشعر، ضرورة فً المنادى ؼٌر ترخٌم "ٕ"النحاة أجاز        

 أبً قول شواهده ومن. التؤنٌث بتاء مختوما أو حروؾ ثالثة على زابدا إما المرخم ٌكون وأن  النداء، حرؾ لمباشرة

 : العجلً النجم

ةٍ  فً  "ٖ"فُلِ  َعنْ  فاُلًنا أَْمِسكْ  لُجَّ

ْعِقل َمنْ  نكرة عن كناٌتان( وفُلَةُ  فُلُ )         فإنهم الكوفٌون وأما  ،"ٗ"سٌبوٌه مذهب هو وهذا امرأة، أو رجل بمعنى  ٌَ

 "٘".تخفًٌفا والنون األلؾ َفَحَذؾَ  وفالنة، فالن( : وفُلة فُل) أصل أن ٌرون

 التجّوز ألن ههنا النحاة أجازه وقد بالنداء، اختصَّ  ألنه حرفٌن على به فجاء( فُلِ ) وجعله( فالن) النجم أبو أراد      

 اسم هو( فالن)و" ٙ".زابدة ألنها واأللؾ النداء، ؼٌر فً للترخٌم النون فحذؾ للضرورة، كان( فُلِ ) العجلً قول فً

ث به ُسّمً  .عنه المحدَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 11-19، ص ٔ، جشرح المفصلٌن ر ابن ٌعٌش،  -ٔ ًّ  .ٕ٘٘-ٕٗ٘، ٕ، جالخصائص. ان جن

، ٕ، جشرح التصرٌح. األزهري، ٕ٘ٙ، ص ٕ، جشرح التصرٌح. األزهري، 1ٕ٘-ٕٙ٘، ص ٕ، جالكتابٌن ر سٌبوٌه،  -ٕ

 .ٕٙٙ-ٕ٘ٙص 

 .ٖ٘٘، ص الدٌوان -ٖ

 .ٓٙ، ص ٖ، جهمع الهوامع. السٌوطً، 9ٕٗ، ص ٕ، جالكتابٌن ر سٌبوٌه،  -ٗ

 )فلل(.مادة  ،العرب لسان من ور، ابن .ٓٙ، ص ٖ، جهمع الهوامعٌن ر السٌوطً،  -٘

، ) تحقٌق : محمد عبدالخالق المقتضبهـ (، 9ٕ٘. المبرد، محمد بن ٌزٌد، ) ت 1ٕٗ-9ٕٗ، ص ٕ، جالكتابٌن ر سٌبوٌه،  -ٙ

 .9ٖٕ، د.م، د.ت، ص ٗعضٌمة (، د.ط، ج
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 التعرٌف( ال)بـ العلم تعرٌف:  المسألة  : 

 

  "ٔ"علٌه التعرٌؾ أل تدخل أال األصل كان بذاته معرفة الَعلَم كان ولما االسم تعرٌؾ عالمات من( أل) عدُّ تُ        

 .الزابدة بالقرٌنة التعرٌؾ عن الوضعً بالتعرٌؾ الستؽنابه وذلك

 من الشواهد التً دخلت علٌها أل التعرٌؾ على العلم، قول أبً النجم العجلً :و      

اُس أَْبواٍب   "ٕ"َعلى قُصوِرهاباَعَد أُمُّ الَعْمِرو ِمْن أَسٌِرها            ُحرَّ

 للضرورة زٌادتها أو العلم على دخولها عند( أل) بزٌادة حكموا قد" ٖ"النحاة مع م أن من الرؼم على       

 العلم ألن  "ٙ"المبرد عند الحال هو كما الدخول لذلك الحجة ٌلتمس من ٌجد المتتبع أن إال ،"٘"شذوذٌتها أو "ٗ"الشعرٌة

ونَ  كثر أو ؼٌره مع اشترك إذا التنكٌر من شًء ٌدخله قد  .المقصود لتمٌٌز التعرٌؾ أل تؤتً لذلك به  الُمَسمَّ

 بتعرٌؾ الستؽنابه فٌه، التعرٌؾ الم إدخال وال إضافته تجوز ال الخاص العلم أن اعلمٌقول ابن ٌعٌش : "        

 واحد كل وٌصٌر معرفة، ٌكون أن عن فخرج ذلك اْعُتِقدَ  أو اسمه فً شورك ربما أنه إال آخر، تعرٌؾ عن العلمٌة

 األلؾ وإدخال إضافته على ٌجترأ فحٌنبذ وفرس، رجل:  نحو الشابعة األسماء مجرى حٌنبذ وٌجري  اسمه، مثل له

 "1"".الشابعة األسماء فً ذلك ٌفعل كما علٌه،

ففً  شاهد أبً النجم هذا زٌدت أل التعرٌؾ فً اسم العلم )عمرو( الذي هو معرفة بذاته، وربما لجؤ الشاعر        

 إلدخالها على اسم العلم لضرورة شعرٌة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٗٗ، ص ٔ، جشرح المفصل. ابن ٌعٌش، 1ٙ، ص ٕ، جالكتاب ٌن ر سٌبوٌه، -ٔ

 .ٕٕٔ، ص الدٌوان -ٕ

، ) تحقٌق : عبدالرحمن بن التبٌٌن عن مذاهب النحوٌٌن البصرٌٌن والكوفٌٌنهـ (، ٌٙٔٙن ر العكبري، أبو البقاء، ) ت  -ٖ

 .ٖٗٗو  99ٕم، ص 19ٙٔلبنان، -، دار الؽرب اإلسالمً، بٌروتٔالعثٌمٌن (، طسلمان 

ٗ-  ، ًّ  .1٘، ص ٔ، جشرح التصرٌح. األزهري، ٘ٗ، ص ٕ، جسر صناعة اإلعرابٌن ر ابن جن

 .ٗٗ، المسؤلة ٕٕٖ، ص ٔ، جاإلنصافٌن ر األنباري،  -٘

 .ٖٓٙ، صٕ، جالمقتضبٌن ر المبرد،  -ٙ

 .ٗٗ، ص ٔ، جشرح المفصلابن ٌعٌش،  -1
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 : ًالمسألة : ما جاء اسما لفعل األمر من ذوات الثالثً والرباع 

 بمعنى حذارِ :  نحو وذلك ،"ٔ"متصرؾ تام ثالثً فعل كل من( َفعالِ ) وزن على قٌاسا األمر فعل اسم ٌُشتق       

 :  العجلً النجم أبً قول فً جاء كما اْحَذرْ 

 "ٕ"!َحذارِ  !!ماِحنارِ  ِمنْ  َحذارِ 

ك أنه إال األمر فعل فً الحال هو كما وذلك السكون، على مبنٌا ٌكون أن الفعل اسم فً األصل وكان          ُحرِّ

 "ٖ".الساكنٌن اللتقاء منًعا بالكسر

 لعبة، وهً الوعرة، إلى هلمَّ  بمعنى  عرعرت من عارِ رْ عَ :  مثل علٌه أمثله ٌذكرون" ٘"وؼٌره "ٗ"سٌبوٌه فتجد       

 : العجلً قول فً قرقارِ  لف ة وجاءت ،صوت  هو  أي  َقْرَقرَ  من قرقارِ  و

با رٌحُ  لَهُ  قالَتْ   "ٙ"َقْرقارِ  الصَّ

 فً ٌؤتِ  لم أنه ٌرى مثال "1"فالمبرد الرباعً، الفعل من األمر فعل اسم فً اختلفوا بعدهم النحاة أن إال        

 شاّذا. ٌجعله" 9"واألزهري  إطالًقا، الرباعً

 المصدر معنى فً والتً األمر معنى فً التً:  أضرب أربعة على (عالِ فَ ) تؤتً فقد قرقاِر، لف ة توجٌه أما       

  عند قٌاس   هً( كتراكِ ) األمر بمعنى فالتً.  "1"األعالم فً الفاعلة عن والمعدولة الصفة، عن لةووالمعد المعرفة،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .9ٕٕ، ص ٕ، جشرح التصرٌحٌن ر األزهري،  -ٔ

 (.َحذاِر! أَْرماِحنا!! ِمنْ  َحذارِ وجاء فً الدٌوان على هذه الصورة ) ،1ٕٓ، ص الدٌوان. 9ٕٕ، ص ٕ، جالمرجع نفسهٌن ر  -ٕ

 .ٖٙٓ، ص ٕ، جالمقتضبٌن ر المبرد،  -ٖ

 .1ٕٙ، ص ٖ، جالكتابٌن ر سٌبوٌه،  -ٗ

 محمد بن علً األشمونً، .ٖٗ، ص ٗ، جشرح الكافٌة الشافٌة. ابن مالك، ٔ٘، ص ٗ، جشرح المفصلٌن ر ابن ٌعٌش،  -٘

، ٖج ط،.د ،(عبدالحمٌد محمد السٌد عبدالحمٌد:  تحقٌق) ،مالك ابن ألفٌة على األشمونً شرح ،(هـ1ٓٓ ت)  عٌسى، بن

 .1ٕٙت، ص .د  للتراث، األزهرٌة المكتبة

 .ٖٕٓ، صالدٌوان .ٖ٘، ص ٗ، جشرح الكافٌة الشافٌة. ابن مالك، ٖٙٓ، ص ٕ، جالمقتضبٌن ر المبرد،  -ٙ

 .ٖٙٓ، ص ٕ، جالمقتضبٌن ر المبرد،  -1

 .9ٕٕ، ص ٕ، جشرح التصرٌحٌن ر األزهري،  -9

، ) تحقٌق : إمٌل بدٌع ٌعقوب (، المفصل فً صنعة اإلعرابهـ (، 9ٌٖ٘ن ر الزمخشري، أبو القاسم جارهللا، محمود، ) ت  -1

 .1ٙٔ-1ٖٔم، ص 111ٔ، دار الكتب العلمٌة، لبنان، ٔط
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 النجم أبً قول المسؤلة هذه على به ٌستشهد ومما .الرباعٌة األفعال فً وقلٌلة الثالثٌة األفعال جمٌع فً "ٔ"سٌبوٌه 

 : العجلً

با رٌحُ  لَهُ  قالَتْ   "ٕ"َقْرقارِ  الصَّ

ها عن معدولة" رقارِ قَ " أن سٌبوٌه ٌرى          ،(َقْرِقرْ ) من وهً الرباعً، الفعل أي الرباعً  بنات من حدِّ

 عن الرباعً من األمر فعل اسم وقعف ،(ُتَقْرِقر) أن السحاب ٌؤمر فهو  اْخُرجوا، يأ  (َخراجِ ) الثالثً من ون ٌرها

 "ٖ".الشذوذ طرٌق

 وهو ،(َقْرَقرَ ) هو رباعً فعل من أمر فعل اسم وهً( َقْرِقرْ ) بمعنى هذا النجم أبً شاهد فً( قرقار) جاءت       

ه وقد، العربٌة فً قلٌل  .الشذوذ طرٌق على الن ابر عن الخروج من" ٗ"ٌعٌش وابن والزمخشري سٌبوٌه عدَّ

 .رقارِ قِ  على قٌاًسا رطاسوقِ  حراجدِ :  ٌُقال أن" ٘"األخفش وقد أجاز      

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .9ٕٓ، ص ٖ، جالكتابٌن ر سٌبوٌه،  -ٔ

 .ٖٕٓ، صالدٌوان. ٖ٘، ص ٗ، جالكافٌة الشافٌةشرح . ابن مالك، ٖٙٓ، ص ٕ، جالمقتضبٌن ر المبرد،  -ٕ

 .1ٕٙ، ص ٖ، جسٌبوٌه، الكتابٌن ر  -ٖ

شرح . ابن ٌعٌش، 1ٙٔ-1ٖٔ، ص المفصل فً صنعة اإلعراب. الزمخشري، 1ٕٙ، ص ٖ، جالمرجع السابقٌن ر  -ٗ

 .ٕ٘-ٔ٘، ص ٗ، جالمفصل

 .9ٕٕ، ص ٕ، جشرح التصرٌحٌن ر األزهري،  -٘

 

 

-ٗٔ- 



   

 الخبر جملة من المبتدأ إلى العائد الضمٌر حذف:  المسألة : 

 

 المبتدأ نفس كانت فإذا ال، أو المعنى فً المبتدأ نفس هً تكون أن إما مبتدأ عن خبرا الواقعة الجملة        

 إلى ٌرجع ضمٌرٍ  ذكر عن االستؽناء فً حكمها وٌكون بالمبتدأ، ٌربطها رابط إلى تحتاج فال المعنى فً

 "ٔ".هًدى زدنً المهتدي دعوى:  نحو وذلك عنه، االستؽناء فً  الجامد المفرد كحكم المبتدأ

 أو بالمبتدأ ٌربطها رابط على اشتمالها وجب المعنى فً المبتدأ نفس بها المخبر الجملة تكن لم فإن        

 من لها فالُبدَّ  الكالم جزءَ  َجْعلُها قُِصدَ  فإذا مستقل، كالم األصل فً ألنها رابط إلى احتاجت وإنما علٌه، ٌعود

ٌُعدُّ  اآلخر، بالجزء ٌربطها رابط  اإلشارة:  ومنها بالمبتدأ، الخبرٌة الجملة تربط التً الروابط أحد الضمٌر و

 من األصل هو الضمٌر أن إال وؼٌرها، الضمٌر، عن الناببة( أل)و والعطؾ، معناه، أو بلف ه المبتدأ وإعادة

 "ٕ"(.العابد) وٌسّمى الروابط، هذه بٌن

 : العجلً النجم أبً قول المسؤلة هذه على بها ٌُستدل التً الشواهد ومن       

عً الخٌارِ  أُمُّ  أَْصَبَحتْ  َقدْ  ًَّ                   َتدَّ  "ٖ"أَْصَنعِ  لَمْ  هُ ُكلّ  َذْنًبا َعلَ

 محل فً الواقع الضمٌر وهو ،(أصنع لم) الخبر جملة من العابد وحذؾ االبتداء، على( كل) ٌُرفع        

 وجعلوه الكالم، سعة فً الحذؾ هذا مثل البصرٌون منع بٌنما  ،"ٗ"(أصنعه لم: ) والتقدٌر به، مفعول نصب

 "٘".وضعؾٍ  قبحٍ  على الشعر فً ٌجوز مما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1ٗٔ، ص ٔ، جشرح الكافٌة الشافٌةٌن ر ابن مالك،  -ٔ

شرح الرضً على (، هـ9ٙٙتالدٌن محمد بن الحسن، )، رضً االستراباذي. 1ٗٔ، ص ٔ، جالمرجع نفسهٌن ر  -ٕ

م، 11ٙٔ، منشورات جامعة قارٌونس، بنؽازي، ٔ، جٕ، ) تحقٌق وتعلٌق : ٌوسؾ حسن عمر(، طالكافٌة البن الحاجب

محمد :  تحقٌق)  ،األعارٌب كتب عن اللبٌب مغنً ،(هـ 1ٙٔ ت)  ٌوسؾ، بن عبدهللا الدٌن جمال هشام، ابن. 9ٖٕص 

 .1٘ٔالطالبع للنشر والتوزٌع والتصدٌر، د.ت، ص  دار ،ٕد.ط، ج ،(عبدالحمٌد محًٌ الدٌن

، أبو الفتح عثمان، ) ت 9ٖٔ، ص ٔ، جالكتابٌن ر سٌبوٌه،  -ٖ ًّ المحتسب فً تبٌٌن وجوه شواذ هـ (، 1ٕٖ. ابن جن

م، 119ٔلبنان، -، دار الكتب العلمٌة، بٌروتٔ، جٔ، ) تحقٌق : محمد عبدالقادر عطا (، طالقراءات واإلٌضاح عنها

 .ٕٙ٘)ُكلَُّه( ص  الدٌوان. وجاء بالنصب فً 9ٗٔ، ص ٔ، جشرح الكافٌة الشافٌة.  ابن مالك، ٕٔٔص

محمود محمد  ، ) تحقٌق :أمالً ابن الشجريهـ (، ٕٗ٘ابن الشجري، ضٌاء الدٌن أبو السعادات هبة هللا، ) ت  -ٗ

، ٔ، جخزانة األدب ولب لباب العرب. البؽدادي، ٖٕٙم، ص 11ٔٔ، مكتبة الخانجً، القاهرة، ٔ، جٔالطناحً(، ط

 .1ٖ٘ص

، ضرائر الشعرهـ (، 1ٙٙ. ابن عصفور، أبو الحسن علً بن مإمن، ) ت ٕٓ، ص ٕ، جشرح المفصلٌن ر ابن ٌعٌش،  -٘

 .ٓٗٔم، ص 111ٔلبنان، -دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ٔ) وضع حواشٌه : خلٌل عمران المنصور (، ط

 

-ٕٗ- 



 حتى األول إضمار عالمة ٌذكر وال االسم على مبنٌا الفعل ٌجعل أن الكالم فً ٌَْحُسن وال: " سٌبوٌه قال       

 ولكنه فٌه، ٌكون أن من ٌمتنع حتى األول بؽٌر وٌشؽله علٌه االسم بناء حال ومن األول فً اإلعمال لف  من ٌخرج

 : الشاعر قال  الكالم، فً ضعٌؾ وهو الشعر، فً ٌجوز

عً الخٌارِ  أُمُّ  أَْصَبَحتْ  َقدْ  ًَّ                   َتدَّ  أَْصَنعِ  لَمْ  ُكلُّهُ  َذْنًبا َعلَ

 "ٔ"."الشعر ؼٌر فً بمنزلته وهو ضعٌؾ فهذا

 وهو الصفة، أو الحال بعابد الخبر عابد تشبٌه وهو القٌاس، من وجًها" الضمٌر هذا لحذؾ أنَّ  جنً ابن وٌرى       

 خلفه قد فإنه الضمٌر، منه ُحِذؾَ  قد كان وإن ،(أَْصَنعِ  لَمْ  ُكلُّهُ : ) قوله وأنَّ  ".الخبر من ضرب ألنها أقرب الحال إلى

 فلما ،(أَْصَنِعً) فً أعنً اإلطالق، حرؾ وهو معه، ٌجتمع وال ٌعاقبه ألنه اللف   فً مقامه ٌقوم ما منه أُعٌض أو

 "ٕ"".محذوفة ؼٌر حاضرة كؤنها لذلك صارت معها ٌجتمع الو الهاء ٌعاقب ما حضر

 : الرواٌة بهذه(  ُكلَّهُ )  بنصب العجلً النجم ًأب شاهد وروي       

عً الخٌارِ  أُمُّ  أَْصَبَحتْ  َقدْ  ًَّ                   َتدَّ  أَْصَنعِ  لَمْ  ُكلَّهُ  َذْنًبا َعلَ

ًّ  به واستشهد         ؼٌرها بخالؾ العامل ٌتخطاها أن(  وال ولن، لم،)  فً ٌجوز أنه على االشتؽال باب فً الرض

 برفع ٌروى إنه":  الشاهد عن قال ثم  النافٌتٌن،(  وإن ما،) و للتمنً، التً(  أال) و ،( االبتداء الم) كـ الحروؾ من

 أن ٌجوز وال  االشتؽال، فعلى النصب أما خبر،( أصنع لم) بعده والجملة االبتداء، على فالرفع  "ٖ"".ونصبه( كله)

 "ٗ"".أفضل لكان توكٌدا نصبها ولو: "  قال حٌث ٌعقوب بدٌع إمٌل ذكر كما ،(ذنًبا) لـ التوكٌد على النصب ٌكون

 الشاعر وألن المعنى  فساد إلى ٌإدي ألنه المفعولٌة  على منصوبا ٌكون أن ٌصح ال كماوذلك ألنَّ ) ذنًبا ( نكرة، 

هَ  أن ٌرٌد  وهو بعَضُه، َفَعلَ  بؤنه منه إٌذانا لكان المفعولٌة على(  كل)  انتصب ولو الذنب، من جزء كل عن نفسه ٌَُنزِّ

 "٘".المقصود خالؾ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .9ٖٔ، ص ٔ، جالكتابسٌبوٌه،  -ٔ

 .ٕٔٔ، ص ٔ، جعنهاالمحتسب فً تبٌٌن وجوه شواذ القراءات واإلٌضاح ابن جنً،  -ٕ

 .ٔٗٗ، ص ٔ، جشرح الرضً على الكافٌة، االستراباذيٌن ر  -ٖ

 (.1ٙ، )هامش الشاهد رقم 9ٖٔ، ص ٔ، جالكتابسٌبوٌه،  -ٗ

 .ٕٖٙ، صٔانة األدب ولب لباب العرب، ج. البؽدادي، خز1٘ٔ، ص ٕ، جمغنً اللبٌب عن كتب األعارٌبٌن ر ابن هشام،  -٘

 

-ٖٗ- 



   

 مبتدأ أنها على الرفع( أصنع لم كله:  )الشاعر قول فً ٌجوز أنه الشاهد هذا فً النحاة إلٌه ذهب ما وخالصة       

 الضرب هذا استخدمت قد العرب وأنَّ  ،(أصنع) للفعل مقدم به مفعول أنها على النصب أو الخبر، جملة بعدها وما

 ال( كل) وأن عنه، الفعل لتؤخر  أقوى ٌكون ربما الرفع إلى والمٌل الشعرٌة، الضرورة من لٌس وهو كالمها، فً

ْحُسنُ   .له ومإكدة لالسم تابعة تؤتً أن األصل ألن الفعل  على حملها ٌَ

 والمكان الزمان ظروف من إلٌه المضاف حذف:  المسألة : 

 

. ٌتطلبه المعنى ألن معناه  وٌ هر "ٔ".اإلضافة عن ٌُقطع حٌن الضم على المكان و رؾ الزمان  رؾ ٌُبنى       

 : العجلً النجم أبً قول المسؤلة هذه شواهد ومن

َقبُّ ِمْن َتْحُت َعرٌٌض ِمْن َعلِ أَ 
"ٕ" 

 أنها الخلٌل فرأى الضم، على بناإه أي  (َتْحتُ  ِمنْ : ) قول فً المسؤلة هذه فً رأٌه الخلٌل عن سٌبوٌه نقل وقد       

 ،( وبعدُ  قبلُ ) بـ لها تشبًٌها َتْحتُ  ِمنْ  : ٌقول من العرب ومن  رؾ، ؼٌر ُتستعمل وال ُتضاؾ المتمكنة كاألسماء

 . رؾ ؼٌر وُتستعمل اؾضتُ  أي  "ٖ"المتمكنة األسماء بمنزلة فهً( َعلِ  ِمنْ : ) فً القول وكذلك

 المبنً موضع وفً معرفة( تحت) ألن إلٌه  المضاؾ فٌه ُحِذؾَ ( تحتُ  ِمنْ : ) قول أن إلى جنً ابن وذهب       

 األسفل بمنزلة والعالً والسافل ،( عالٌه من عرٌض   تحت، من أقبُّ ) أي فاعل، بمعنى(  َفِعل)  وهو الضم على

 "ٗ".واألعلى

 له تشبًٌها المعنى  فً أُرٌد الذي إلٌه المضاؾ منها وُحِذؾَ  معرفة ألنها الضم  على( تحتُ  ِمنْ ) الشاعر بنى       

ها لف ه وأراد إلٌه المضاؾ منه فُحِذؾَ ( َعلِ  ِمنْ ) قوله وأما ،(وبعدُ  قبلُ )بـ  .لفً ا فجرَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ابن شرح ،( هـ 1ٙ1ت) الرحمن، عبد بن هللا عبد عقٌل، ابن. 9ٙٔص  ،ٖ، جشرح الرضً على الكافٌة، االستراباذيٌن ر  -ٔ

 .1ٕ، صم19ٓٔ مصر، التراث، دار ،ٕج ،ٕٓ ط ،( الحمٌد عبد الدٌن محًٌ محمد:  تحقٌق)  ،مالك ابن ألفٌة على عقٌل

، )تحقٌق : هدى محمود ما ٌنصرف وما ال ٌنصرفهـ (، ٖٔٔ. الزجاج، أبو إسحاق، ) ت 9ٕ٘، ص ٖ، جالكتابسٌبوٌه،  -ٕ

، بهذه 1ٖ٘، ص  دٌوانال. ورد هذا الشاهد فً 1ٕم، ص 11ٔٔقراعة (، د.ط، لجنة إحٌاء التراث اإلسالمً، القاهرة، 

 ( وعلى هذه الصورة ال شاهد فٌه.َقبَّ ِمْن َتْحٍت َعرٌٍض ِمْن َعلِ الرواٌة )أَ 

 .1ٖ-1ٕ، ص ٌنصرف ما ٌنصرف وما ال. الزجاج، 9ٕ٘، ص ٖ، جالكتابٌن ر سٌبوٌه،  -ٖ

ٗ-  ، ًّ  .ٖٙٙ-ٖ٘ٙ، ص ٕ، جالخصائصٌن ر ابن جن

-ٗٗ- 



 والفعل المفعول بٌن االعتراض:  المسألة  : 

 

 سّماه من ومنهم المتكلم، ؼرض فً زٌادة تفٌد الكالمٌن، بٌن تعترض جملة عن عبارة هو:  االعتراض"       

 إلقامة ٌؤتً إنما والحشو النا م، المتكلم ؼرض فً زٌادة ٌفٌد االعتراض أن وهو ، اهر بٌنهما والفرق....الحشو

 "ٔ"".ؼٌر ال الوزن

 عند جارٍ  وهو الكالم، ومنثور الشعر وفصٌح الكرٌم القرآن فً جاء كثٌر، العرب كالم فً االعتراضو        

 وجوابه، القسم بٌن االعتراض:  منها متعددة صور وله. لها وضع التً األؼراض من وؼٌره التؤكٌد مجرى العرب

 .االعتراض صور من وؼٌرها والفعل المفعول وبٌن والفاعل، الفعل وبٌن علٌه، والمعطوؾ المعطوؾ وبٌن

 ومن شواهد هذه المسؤلة قول أبً النجم العجلً :        

مأَلِ  با والشَّ ًفا َدبوًرا فً الصَّ ٌْ ِل           َه هُر ذو َتَبدُّ لَْت والدَّ وُبدِّ
"ٕ" 

 

 على للداللة ونثرا  شعرا العرب وكالم الكرٌم القرآن فً كثٌر الجمل بٌن االعتراض أن جنً ابن ٌرى       

 "ٖ".التؤكٌد

 مفعول هو إذ النصب،( هٌفا) موضع ألن والفعل  المفعول بٌن اعتراض( تبدل ذو والدهر)قول الشاعر : فً ف       

 (.بدلت)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ) شرح وتحقٌق : عصام شعٌنو (، د.ط، خزانة األدب وغاٌة األربهـ (، 9ٖ1ابن حجة الحموي، تقً الدٌن أبو بكر، ) ت  -ٔ

 .9ٕٓم، ص 191ٔ، مكتبة الهالل، بٌروت، ٕج

لَتْ  ، فهً )ٕٖٗ، ص الدٌوانكتب النحو، أما الرواٌة فً هذه الرواٌة فً  -ٕ هرُ  وُبدِّ لِ  ذو والدَّ ًفا  َتَبدُّ ٌْ باب َدبوًرا َه  (. والشَّمؤَلِ  الصَّ

ٖ-  ، ًّ همع . السٌوطً، 1ٓ٘، ص مغنً اللبٌب عن كتب األعارٌبهشام، . ابن 1ٖٖ-ٖٖٙ، ص ٔ، جالخصائصٌن ر ابن جن

 .1ٕٖ، ص ٕج، الهوامع

 

-ٗ٘- 



   

 واًها الفعل باسم التعجب:  المسألة : 

 

 عند النفس انفعال هو: ؤسلوب التعجب ف ، التعجب على تدل شّتى روباض فٌها ٌجد العربٌة ألسالٌب المتتبع إن       

،:  منها كثٌرة، التعجب إنشاء على الدالة والعبارات سببه، خفً بما شعورها ًّ ،منها و قٌاس ًّ  فالقٌاسٌة سماع

ًّ  أما! ِبه أَْفِعل والثانٌة! أَْفَعلَه ما األولى: صٌؽتان  مما وؼٌرها! هللا تبارك! هللا سبحان! دّره هلل:  منهافكثٌرة و السماع

 "ٔ".السماعٌة التعجب ألفا  من النفً أو االستفهام أو النداء بصٌؽة أو التعجب بقصد الجاللة لف  فً ورد

 ومن شواهد هذه المسؤلة قول أبً النجم العجلً :       

 "ٕ"َنْلقاهانا أنَّ  وْ لَ  هً الُمنى                 واًها لَِسْلمى ُثمَّ واًها واًها

 

 "ٖ"".منونة نكرة إال ُتستعمل لم التً األسماء من هو واًها،: "  قوله فً ٌعٌش ابن قال       

ًّ  التعجب بصٌؽة محبوبته من الشاعرتعجب فً هذا الشاهد          .(واًها) الفعل اسم صورة على جاء الذي السماع

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المكتبة ط،.د ،(قاسمضبطه وشرحه : محمد أحمد ) ،الصرف فن فً العرف شذا ،(هـٖٔ٘ٔ ت) محمد بن أحمد الحمالوي، -ٔ

 .9ٔم، ص 1ٕٓٓبٌروت، -صٌدا العصرٌة،

، الدٌوانوورد هذا الشاهد فً . 11ٔ، ص ٕ، جشرح التصرٌح . األزهري،1ٕ، ص ٗ، جشرح المفصلابن ٌعٌش،  -ٕ

ٌا واًهارواٌة ) هذه ال، ب1ٗٗص نا لَوْ  الُمنى هً    واًها واًها ُثمَّ  لِرَّ  (.ْلناها نِ  أنَّ

 .1ٕ، ص ٗ، جالمفصلشرح ابن ٌعٌش،  -ٖ

 

-ٗٙ- 



 الجّر؟ تعمل التً هً ُربَّ  واو هل علٌه، السٌاق وداللة استخدامه لكثرة الجارّ  حذف:  المسألة 

 

ض أن بشرط ولكن محذوفة تعمل أنها الجر حروؾ بٌن من ُربَّ  تاختصَّ          :  هً ثالثة حروؾ أحد عنها ٌَُعوَّ

  "ٔ"".الكافً صاحب حكاه( ثم) بعد مضمرة بها الجر جاء وقد"  : حٌان أبو قال ُثمَّ. بعضهم وزاد وبل، والفاء، الواو،

 : العجلً النجم أبً قول المسؤلة هذه شواهد ومن

 "ٕ"اَمْكسوح َتْحَسُبهُ  َوَبلَدٍ 

 البصرٌٌن، من المبرد العباس أبو ذهب وإلٌه بنفسها، الخفض النكرة فً تعمل( ُربَّ ) واو أنَّ  الكوفٌون ٌرى        

 ألنها العاملة  هً الواو بؤن الكوفٌون احتجَّ  وقد .مقدرة( ُربَّ )لـ العمل وإنما تعمل، ال أنها ٌرون البصرٌٌن أنَّ  مع

  تعمل الباء عن تنوب عندما ألنها القسم  كواو وصارت عملها، عملت( ُربَّ ) عن نابت فلما ،(ُربَّ ) عن نابت

ا هنا الواو كذلكو كالباء، الخفض  "ٖ"(.ُربَّ ) عملت كما الخفض عملت( ُربَّ ) عن نابت لمَّ

ٌُْحذؾ  فٌه، مرادا وٌكون اللف  من الجارّ  ٌُحذؾ قد أنه البؽدادي وٌرى         بمنزلة وحذفه واستخفافا، اختصارا َف

ت التً وهً علٌه الداللة لقٌام إثباته   "ٗ".عوضا فكانت( ُربَّ ) َخلََفتْ  لّما( بلدٍ ) جرَّ

 لؽرض السٌاق  علٌه دلَّ  إذا التركٌب من الجر حرؾ حذؾ أجازوا أنهم الشاهد هذا فً القول وخالصة       

 .استخدامه وشٌوع والتخفٌؾ، االختصار

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ) تحقٌق : رجب عثمان محمد (، ارتشاف الضرب من لسان العربهـ (، 1ٗ٘أبو حٌان، محمد بن ٌوسؾ األندلسً، ) ت  -ٔ

 .1ٗٙٔم، ص 119ٔمصر، -، مكتبة الخانجً، القاهرةٗ، جٔط

 (.َمْكسوًحا ومهمٍه َتْحَسُبهُ ، بهذه الصورة )ٖٕٔ، ص الدٌوانورد هذا البٌت فً  -ٕ

 .1ٗٙٔ، ص ٗ. أبو حٌان، ارتشاؾ الضرب، ج1ٖٙ، ص ٔ، جاإلنصافٌن ر األنباري،  -ٖ

 .ٕٙ، ص ٓٔ، ج9ٓٔ، ص 1، جخزانة األدب ولب لباب العربٌن ر البؽدادي،  -ٗ

-ٗ7- 



   

 الظرفٌة أو الوصف على( أّول) ونصب التفضٌل، اسم بعد( ِمنْ ) حذف المسألة : 

 

 على أحدهما وزاد صفة فً اشتركا شٌبٌن أن على للداللة المصدر من الموصوؾ االسم هو:  التفضٌل اسم       

 "ٔ".عمر من أكرم كزٌد( أَْفَعل) على ٌؤتً أن وقٌاسه. الصفة تلك فً اآلخر

 ٌرٌدونها وهم الفعل، ومعنى التفضٌل، بها أرٌد إذا( أَْفَعل) من( ِمنْ ) ٌحذفون قد أنهم اعلم: " ٌعٌش ابن ٌقول       

 "ٕ"".بها كالمنطوق فتكون

 : العجلً النجم أبً قول مقدرة وهًبعد اسم التفضٌل ( ِمنْ ) منها ُحِذؾ التً الشواهد ومن       

ال عامٍ  َجْدبٍ  فً ُهِزلَتْ  أَوْ        إِباِل أِلَْهلً كاَنتْ  لٌتها ٌا أَوَّ
"ٖ" 

 أكبر، هللا المحكٌة لؽتنا فً ،(العام هذا من أول عام) أي مقدرة، وهً التفضٌل أفعل من( ِمنْ ) ُحِذَفتْ  فقد        

 .ؼٌره من أكبر هللا:  تقدٌره

ال) أن الشاهد هذا فً ٌعٌش ابن وٌرى         من والؽرض ،(عامك من أول) ومعناه وصفه، ألنه ٌُصرؾ  لم( أَوَّ

 منصوبا ٌكون أن وٌجوز ،(العام هذا من أول عامٍ  جدب من: ) تقدٌر على نعتا ٌكون وقد. والبٌان اإلٌضاح الصفة

 "ٗ".مقامه أول وأقام العام َفَحَذؾَ  ،(العام هذا من أول عاًما وقع عام جدب من: )  تقدٌر على ال رؾ على

 وربما الوصؾ، على ومجرور جار بتقدٌر ،(عام)لـ نعت أنها على( أوال) نصب الشاهد هذا فً فالشاعر       

( أول) وأقام( عاما) ؾفحذ  ،( العام هذا من أول عاًما وقع عامٍ  جدب من: )  بتقدٌر ال رفٌة على منصوبة جعلها

 .وشٌوعه علٌه اللف  لداللة مقامه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1ٔ، ص شذا العرف فً فن الصرفالحمالوي،  -ٔ

 .ٖٔٔ، ص ٗ، جشرح المفصلابن ٌعٌش،  -ٕ

، على هذه 22ٕالدٌوان، ص. وجاء فً 1ٖ، ص ما ٌنصرف وما ال ٌنصرف. الزجاج، 99ٕ، ص ٖ، جالكتابسٌبوٌه،  -ٖ

اَل  عامٍ  َجْدبِ  فً َهُزلَتْ  أَوْ        إِِبال أِلَْهلً كاَنتْ  لٌتها ٌاالرواٌة )  (.أَوَّ

 .ٖ٘-ٖٗ، ص ٙ، جشرح المفصلٌن ر ابن ٌعٌش،  -ٗ

 

-ٗ2- 



 الزائدة(  ال)  وحذفها، الحروف زٌادة:  المسألة : 

 

 على دخلت إنما الحروؾ أن وذلك"  االختصار، لؽرض بها ٌإتى زابدة وتكون الفعل على( ال)  تدخل قد       

، قام ما:  قلت فلو. لها مختصرا لكنت تحذفها ذهبت فلو االختصار، من لضرب الكالم  عن( ما) أؼنت فقد زٌد 

 "ٔ"(".أنفً)

 : العجلً النجم أبً قول المسؤلة هذه فً الشواهد من جاء مامو      

ٌْضَ  أَلُومُ  َوَما نَ  لَّما     َتْسَخَرا أاَلَّ  الب ٌْ طَ  رأَ مِّ  "ٕ"الَقَفنَدرا الشَّ

ِ   : }  تعالى قوله مثل فً زابدة ال تقع وقد        ن َفْضِل هللاَّ ٍء مِّ ًْ ْقِدُروَن َعلَٰى َش ٌَ ْعلََم أَْهلُ اْلِكَتاِب أاَلَّ  ٌَ  أي  "ٖ"{  لَِّئالَّ 

 : الراجز قال كما لٌعلم،

ٌْضَ  أَلُومُ  َوَما نَ  لَّما     َتْسَخَرا أاَلَّ  الب ٌْ طَ  رأَ مِّ  الَقَفنَدرا الشَّ

 "ٗ"(. تسخر أال ) العجلً قول فً زابدة( ال) أن المبرد رأى ثم 

 "٘".زابدة البٌت هذا فً( ال) أن الهروي ٌرىوكذلك        

 وأراد زابدة، الموضع هذا فً( ال) جاءت حٌث( وال أن) من العجلً شاهد فً( تسخرا أال) جملة تكونت       

 (. ال)  فزاد(  تسخرا أن)  الشاعر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٔ- ، ًّ ، 1ٕ٘، ص ٕ، جالخصائص ابن جن ًّ  .9ٔٔ، ص ٔ، جالمحتسب. ابن جن

، 1ٗ، ص ٔ، جالمقتضبالمبرد،  -ٕ ًّ  .1ٕ٘، ص ٕ، جالخصائص.ابن جن

 .1ٕ، سورة الحدٌد، اآلٌة : القرآن الكرٌم -ٖ

 .1ٗ، ص ٔ، جالمقتضبٌن ر المبرد،  -ٗ

، د.م، ٕ، ) تحقٌق : عبدالمعٌن الملوحً (، طاألزهٌة فً علم الحروفهـ (، ٌ٘ٔٗن ر الهروي، علً بن محمد، )ت  -٘

 .٘٘ٔ-ٗ٘ٔم، ص 11ٖٔ

 

 

-ٗ2- 



   

 

 

 

 

 

 

 

 : ثانًالفصل ال

ٌّةالشواهد ال ٌّة والصوت  فً شعر أبً النجم العجلً صرف

 همتفرقة من شواهد ةة وصوتٌّ صرفٌّ مسائل 

 

 

 

 

 

 

 

 

-٘ٓ- 



 مفرد؟ أم جمع أهما القسم فً لمُ شْ وأَ  نمُ ٌْ أَ :  المسألة 

 

ُمن أن إلى الكوفٌون ذهب        ٌْ  مفرد اسم وأنها ٌمٌن، جمع لٌست أنها إلى البصرٌون وذهب ٌمٌن، جمع القسم فً أَ

ٌُمن من مشتق  ٌكون وال بالجمع مختص وزن( أفعل) وزن إنَّ :  قالوا بؤن رأٌهم صحة على الكوفٌون احتجَّ  وقد. "ٔ"ال

ًّ :  هللا نمُ ٌْ أَ  فً والتقدٌر بالمفرد، ُمن:  ٌمٌن جمع فً قالوا كما هللا، أٌمان أي هللا  نمُ ٌْ أَ  عل ٌْ  النجم أبً قول بدلٌل أَ

 : العجلً

أْتً ُمنٍ  ِمنْ  لََها ٌَ ٌْ  "ٕ"َوأَْشُملِ  أَ

 

ُمن) ألن وذلك  ن رٌا جابز ؼٌر هنا الكوفٌٌن قٌاس أن والصحٌح        ٌْ  التً ٌمٌن جمع هً الشاهد فً الواردة( أَ

 فً مشابهتها على الكلمة تقٌس أن الجمع فً ٌجوز وال المعنى بهذا لٌست القسم فً ٌمٌن وكلمة الشمال، ضدّ  هً

( أَْشُمل) كلمة توجٌه وكذلك المختلفتٌن؟ بالكلمتٌن فكٌؾ جمع، من أكثر الواحدة للكلمة وجدت ربما ألنك اللف  

ًّ  السمٍ  الجمع صٌؽة على( وأشمل أٌمن) كلمة الشاعر جمع حٌث، الشاهد فً الواردة  تؤنٌث عالمة بؽٌر مإنث رباع

 (.وشمال ٌمٌن)

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٔٗ، ص ٘، جشرح المفصل(. ابن ٌعٌش،  1٘، ) المسؤلة ٗٓٗ، ص ٔ، جاإلنصافٌن ر األنباري،  -ٔ

 .1ٖٗ، ص الدٌوان -ٕ

-٘ٔ- 



   

 لعلَّ  الم:  المسألة : 

 

 "ٔ".زابدة أنها إلى البصرٌون ذهب حٌن فً أصلٌة لعل فً األولى الالم أن إلى الكوفٌون ذهب        

 إنَّ  ثم الحروؾ، دون واألفعال باألسماء تختصّ  الزٌادة إن حٌث الحروؾ، سمات من تنطلق الكوفٌٌن وحجة 

 الزٌادة؟ تدخله ال فٌما فكٌؾ ،(وعبدل زٌدل)كـ شذوذا، إال الزٌادة فٌه ٌجوز فٌما ُتزاد ال الالم

 محذوفة استخدامها ومن زابدة، أنها على فتدل الالم محذوفة كثٌرا تستخدم لعل أنَّ  فمفادها البصرٌٌن حجة أما 

 : العجلً قول الالم

ا واْغدُ  َهانِ  فًِ لََعنَّ  "ٕ"ُنْرِسلُهْ  الرِّ

فتِ  استعمالها ولكثرة العرب، كالم فً كثٌرا اْسُتْخِدمت( لعل) بؤن التعلٌل هذا ُردَّ  وقد        بت العرب تصرَّ  وتلعَّ

 "ٖ".ولعن ولعلن لعلّ :  فقالوا كثٌرا، بها

 لو ألنه العٌن  حذؾ من أولى الالم حذؾ وكان منها، الالم حذفوا كالم العرب فً اللف ة هذه كثرت لماف       

 .ثقٌل وذلك المات ثالث اجتماع إلى ذلك ألدى العٌن ُحِذَفتِ 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1ٖ٘، ص التبٌٌن(. العكبري، ٕٙ، ) المسؤلة 9ٕٔ، ٔ، جاإلنصافٌن ر األنباري،  -ٔ

 .1ٖٔ، ص الدٌوان -ٕ

 .11-19، ص 9، جشرح المفصل. ابن ٌعٌش، ٕٕٗ،ص ٔ، جاإلنصافٌن ر األنباري،  -ٖ

 

 

-ٕ٘- 



 االسم إلى اإلضافة فً ٌتغٌر ما:  المسألة : 

 

 ربما أو عنه، المنقلبة أصلها إلى فتعود األسماء إلى إضافتها عند والحروؾ األدوات على التؽٌٌر ٌطرأ قد       

 أبً قول المسؤلة هذه شواهد ومن بها، النُّطق اعتادوا كما العرب، بعض عند الفاشٌة اللؽة على اْسُتْخدمت قد تكون

 : العجلً النجم

، طاروا             َتَراَها َراِكبٍ  َقلُْوٍص  أَيَّ   "ٔ"َعاَلَها َفِطرْ  َعاَلُهنَّ

 

ًّ  رواه ما ٌعٌش ابن نقل          بذلك لٌدلوا ساكنة  ٌاء الضمٌر مع قلبوها إنما : " قال أنه الشاهد هذا فً الُجْرجان

 وذكر "ٕ"".فاْعِرْفهُ  ،(سعى)و ،(ؼزا: ) األفعال نحو الحركة، أصله مما ؼٌرها عن منقلبة ولٌست أصل، أنها على

 "ٖ".كعب بن الحارث بنً عند فاشٌة لؽة أنها ٌعٌش ابن

 الضمٌر مع ُتْقلَب ألنها الواو  من منقلبة( عال) ألؾ: "  سٌبوٌه قال.  علٌها أي( عالها طرف: ) الشاعر فقول      

 "ٗ"".حالها على ٌتركها العرب وبعض علٌك،:  تقول ٌاء،

 أجازوا النحاة أن ؼٌر(. وعالها عالهن) من بدال ،(وعلٌها علٌهن) الشاعر ٌقول أن الشاهد هذا فً فالقٌاس       

 .الٌمن أهل وبعض كعب بن الحارث بنً عند فاشٌة لؽة باعتبارها ذلك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرح شافٌة ابن هـ (، 9ٙٙ، رضً الدٌن محمد بن الحسن، ) ت االستراباذي. ٕٓٔ، ص ٕ، جشرح المفصلٌش، ابن ٌع -ٔ

لبنان، -،  دار الكتب العلمٌة، بٌروتٗ، ) تحقٌق : محمد نور الحسن وآخرٌن (، د.ط، جالحاجب مع شرح شواهده للبغدادي

، شالوا   َتَراَها َراِكبٍ  َقلُْوٍص  أَيَّ ، بهذه الرواٌة )ٔ٘ٗ، ص الدٌوان. وجاء فً ٖ٘٘د.ت، ص   (.َعاَلَها َفِشلْ  َعاَلُهنَّ

 .ٕٓٔ ص ،ٕ، جشرح المفصلابن ٌعٌش،  -ٕ

 .1ٖ٘، ص ٖ، جالمرجع نفسه -ٖ

 من ناسا أن الخلٌل وحدثنا.......... امرأة أو رجل اسم جعلته إذا االسم إلى اإلضافة فً ٌتؽٌر ما باب هذا: "  سٌبوٌه قال -ٗ

 فً سٌبوٌه عند الموجود النص هو هذا. ٖٔٗ، ٕٔٗ، ص ٖ، جالكتابسٌبوٌه،  ".وإالك ولداك عالك:  ٌقولون كانوا العرب

العٌنً، بدرالدٌن محمود بن أحمد،  ٌن ر. الصٌؽة بهذه موجود فؽٌر النحوٌة المقاصد فً العٌنً ذكره ما وأما الكتاب

، ) تحقٌق : على محمد فاخر الشواهد الكبرىالمقاصد النحوٌة فً شرح شواهد شروح األلفٌة : شرح هـ (، 9٘٘ت)

 .1ٕٔم، ص ٕٓٔٓمصر، -، دار السالم للطباعة والنشر والتوزٌع والترجمة، القاهرةٔ، جٔوآخرٌن (، ط

-ٖ٘- 



   

 الجامع تثنٌة:  المسألة  

 

:  الزمخشري قال القدماء العرب كالم فً هذا ورد وقد وجماعتٌن فرقتٌن تؤوٌل على الجمع اسم تثنٌة ٌجوز        

 "ٔ"".والفرقتٌن الجماعتٌن تؤوٌل على الجمع ٌُثّنى وقد"

 : العجلً النجم أبً قول المسؤلة هذه شواهد ومن       

نَ  ٌْ ًْ  َب  "ٕ"َوَنْهَشلِ  َمالِكٍ  ِرَماَح

 

(! وجوُهُهما أحسن ما) عن -هللا رحمه- الخلٌل لتسؤ: "  سٌبوٌه قول ذلك ودلٌل الجمع موقع المثنى ٌقع ربما        

قوا أن أرادوا ولكنهم(  ذاك فعلنا نحن: )  االثنٌن قول بمنزلة وهذا جمٌع االثنٌن ألن:  فقال  مفردا ٌكون ما بٌن ٌُفرِّ

َوَهلْ أََتاَك َنَبأُ اْلَخْصِم إِْذ  } : ثناإه جل هللا قال جمٌعا، المفردٌن أٌضا جعلوا وقد شًء، من شٌبا ٌكون ما وبٌن

ُروا   أَْحَسنَ  ما: ) ٌقول كان رإبة أن ٌونس زعم لشًء، ابعض ٌكون ما ٌثنون وقد "ٖ"{..........اْلِمْحَرابَ َتَسوَّ

ُهما ٌْ  "ٗ"(".رأَس

ًْ َعْشَرَة أَْسَباًطا أَُمًما ۚ : } تعالى قوله فً كما الجمع تثنٌة وٌجوز         ْعَناُهُم اْثَنَت  أن مع األسباط فجمع "٘"{ َوَقطَّ

 قبٌلة المجموع أن ألوهم ِسبًطا :  قٌل ولو القبٌلة، باألسباط المراد ألن مفردا  إال ٌكون ال العشرة عدا ما ممٌز

( رماح) الجمع العجلً النجم أبو ثّنى كذلكو .قبٌلة الجمع هذا أفراد من فرد وكل قبٌلة، موضع أسباطا فوضع واحدة،

 "ٙ".جماعة التثنٌة هذه أفراد من فرد لكل أنَّ  والمراد نهشل، قبٌلة ورماح مالك، قبٌلة رماح تؤوٌل على

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٕٕٙ، ص المفصل فً صنعة اإلعرابالزمخشري،  -ٔ

 .ٖٓٗ، ص الدٌوان -ٕ

 .ٕٕ-ٕٔ، سورة ص، اآلٌة : القرآن الكرٌم -ٖ

 .٘ٗ، ص ٕ، جالكتاب سٌبوٌه، -ٗ

 .ٓٙٔ، سورة األعراؾ، اآلٌة : القرآن الكرٌم -٘

 .9ٔ٘-9ٓ٘، ص 1، ج1ٖٗ، ص ٕ، جخزانة األدب ولب لباب العربٌن ر البؽدادي،  -ٙ

 

-٘ٗ- 



 ( : اللٌنة األلف)  الساكنة األلف:  المسألة 

 

 فالحروؾ جٌتهت إذا:  ٌقول كان الخلٌل أن واعلم: " سٌبوٌه ٌقول "ٔ"الحركة تقبل ال التً هً اللٌنة األلؾ        

ع، المعجم فً كحالها حالها  : العجلً النجم أبً بقول جاء ثم "ٕ"".الم وقاؾ لؾ،أ الم تقول والمقطَّ

َبانِ  رٌق فً ُتَكتِّ  "ٖ"الِفْ  اَلمَ  الطَّ

 

 على الهمزة حركة إلقاء ٌجوز فإنه( والواو الراء والمٌم العٌن: ) بعد الهمزة جاءت إذا أنه السٌرافً وٌرى        

 مٌم، الؾ، عٌن:  قولك وٌجوز  را، مٌم، ألؾ، عٌن،( :  عامر: ) تهجٌت إذا كقولك الهمزة، وتحذؾ الحروؾ، هذه

 "ٗ".الهمزة بحركة عٌن من النون وتحّرك الهمزة فتحذؾ را،

 

رٌق فً ُتَكتَِّبانِ  : قوله فً النجم أبا أن االستراباذي وٌرى          "٘".مٌم إلى ألؾ همزة حركة نقل قد ،الِؾْ  اَلمَ  الطَّ

 وأنَّ  بساكن تبدأ ال العرب ألن بها  لالبتداء جاء الْؾ، المَ :  قوله فً الشاهد هذا فً الساكنة المٌم فتحرٌك       

 .همزتها وتحذؾ قبلها ما على ُتْلقى الموضع هذا فً هنا ؾلاأل حركة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .9ٗ٘، ص ٕ، جهمع الهوامعالسٌوطً،  -ٔ

 .ٕٙٙ، ص ٖ، جالكتاب سٌبوٌه، -ٕ

، بهذه 9ٕٙ، صالدٌوان. وورد هذا الشاهد فً 9ٗ٘، ص ٕ، جهمع الهوامع. السٌوطً، ٕٙٙ، ص ٖ، جالمرجع نفسه -ٖ

َبانِ الرواٌة )كؤنما   (.أَلِؾْ  اَلمَ  ُتَكتِّ

، ) تحقٌق : أحمد حسن مهدلً وعلً سٌد علً (، شرح كتاب سٌبوٌههـ (، 9ٖٙالسٌرافً، أبو سعٌد الحسن بن عبدهللا، ) ت  -ٗ

 .ٖٔٔم، ص 9ٕٓٓ، دار الكتب العلمٌة، بٌروت لبنان، ٔج، ٔط

 .ٖٕٕ، ص ٕ، جشرح شافٌة ابن الحاجب، االستراباذي -٘

 

 

 

-٘٘- 



   

 الحركة بنقل الوقف : المسألة : 

 

ها التً الوقؾ أنواع من إن          إلى علٌه الموقوؾ الحرؾ حركة تنقل أن وهو ،"ٔ"بالنقل الوقؾ النحاة عدَّ

  الساكنٌن. التقاء من التخلص هو النحاة ذكر كما النقل من والؽرض قبله، الساكن الحرؾ

 : العجلً النجم أبً قول المسؤلة هذه شواهد ومن       

َبنْ   "ٕ"أَْزِحلُهْ  َوَهذا َهذا َفَقرِّ

ك الحرؾ آخر قبل ٌكون الذي الساكن باب هذا: " سٌبوٌه ٌقول        ٌُحرَّ  قول وذلك الساكنٌن، التقاء كراهٌتهمل ف

 "ٖ"".َبِكرْ  وِمنْ  َبَكرْ  هذا:  العرب بعض

 الوقؾ فً ٌكرهونه كانوا العرب بعض أن إال الوقؾ، فً مؽتفر عندهم الساكنٌن اجتماع أن العلم مع       

 "ٖ".الثانً إلى الوصول من المانع ألنه منهما  األول الساكن فحركوا الوصل فً له كراهٌتهم

 على ٌحرصون كانوا العرب أن فً تتمثل ؼاٌة ثمة إذ بالنقل، الوقؾ من الوحٌدة الؽاٌة هً هذه ولٌست        

 "ٗ".اإلعراب حركة تضٌع لبال الوقؾ فً الحركة ٌنقلون فإنهم لذلك اإلعرابٌة، الحركة

 "٘".تمٌم إلى بالوقؾ النقل  اهرة وتنسب       

 مجٌبها ألن الوقؾ  فً للهاء أ هر لٌكون قبلها، الالم إلى( أزحله) هاء حركة الشاعر نقل الشاهد هذا فًو        

 .لها أخفى ساكن بعد ساكنة

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1ٕٓ، ص ٙ، جهمع الهوامعٌن ر السٌوطً،  -ٔ

. وهذا البٌت ؼٌر موجود فً دٌوان أبً النجم 1ٔ، ص 1، جشرح المفصل. ابن ٌعٌش، 9ٓٔ، ص ٗ، جالكتابسٌبوٌه،  -ٕ

 العجلً، إال أنه ُنِسَب إلٌه عند سٌبوٌه وابن ٌعٌش.

 (.ٙٓٔ، ) المسؤلة 1ٖٕ، ص ٕ، جاإلنصاف. األنباري، 1ٖٔ، ص ٗ، جالكتابسٌبوٌه،  -ٖ

-٘ٙ- 



 القصٌرة الحركة حذف المكسورة، العٌن بإسكان التخفٌف:  المسألة : 

 

 النهج وهذا متوالٌة، حركات ثالث تشمل التً الثالثٌة الكلمات مع التعامل فً خاص نهج العرب لبعض كان        

 عٌن مع التعامل فً النهج هذا ُنِسبَ  وقد مفتوح بآخر ومسبوقا مفتوحا ٌكن لم ما منهما الثانً الصوت إسكان ٌقتضً

 : العجلً النجم أبً قول المسؤلة هذه شواهد ومن  "ٔ".وتؽلب وابل بن وبكر لتمٌم الكلمة

َطانُ  بِهِ  ُرْجمَ  ٌْ  "ٕ"َهَوائِه ِمنْ  الشَّ

 "ٖ"اْنَعَصرْ  والِمْسكُ  الَبانُ  ِمْنهُ  ُعْصرَ  لَوْ 

 ذكر كما النمط هذا تسكٌن فً والعلة الصاد، أسكن كما  الجٌم فؤسكن( ُعِصرَ ) و( ُرِجمَ : ) الشاعر أراد       

 مثل فً كرهوا أنهم كما ،"٘"الوسط فؤسكنوا حركات ثالث توالً كرهوا ألنهم وذلك التخفٌؾ  طلب هً" ٗ".القدماء

 "ٙ".المواضع بعض فً الواو مع الٌاء ٌكرهون كما، الضمة بعد الكسرة( وُعِصرَ  ُرِجمَ )

 النطق عند األمام إلى الخلؾ من اللسان انتقال فٌصعب خلفٌة حركة والضمة أمامٌة حركة الكسرة أن والمعلوم       

 ٌُجٌزوه ولم الضمة فً أجازوه حٌن مقٌدا، الكلمة عٌن بتسكٌن التخفٌؾ جعلوا أنهم إال. متوالٌتٌن الحركتٌن بهاتٌن

 الضم من علٌهم أخؾّ  الفتح ألن منهم  ٌسكِّنون ال فإنهم الفتحتان فٌه توالت ما وأما: "  سٌبوٌه ٌقول. الفتحة فً

 "1"".والٌاء الواو من أخؾّ  األلؾ أن كما والكسر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1ٕٔ، ص لغة تمٌم. عبدالباقً، 1ٖٗ، ص ٔ، جشرح التصرٌح. األزهري، ٖٔٔ، ص ٗ،  جالكتابٌن ر سٌبوٌه،  -ٔ

 .1ٓ، ص الدٌوان -ٕ

 .1٘ٔ، ص المرجع نفسه -ٖ

، أبو الفتح عثمان، ) ت ٘ٔٔ، ٗٔٔ، ص ٗ، جالكتابٌن ر سٌبوٌه،  -ٗ ًّ المنصف فً شرح ابن جنً لكتاب هـ (، 1ٕٖ. ابن جن

م، ص 1٘ٗٔ، مكتبة ومطبعة البابً الحلبً وأالده، مصر، ٔ، جٔتحقٌق : إبراهٌم مصطفى وعبدهللا أمٌن (، ط، ) التصرٌف

، ) تحقٌق : أحمد ناجً القٌسً وآخرٌن (، د.ط، دقائق التصرٌف هـ (، 9ٖٖالمإدب، أبو القاسم بن محمد، ) ت ابن  .ٕٗ

 .1ٕٓم، ص 191ٔمطبعة المجمع العلمً العراقً، د.م،

 .ٕٓٔ، ص دقائق التصرٌفالمإدب، بن اٌن ر  -٘

 .ٗٔٔ، ص ٗ، جالكتابٌن ر سٌبوٌه،  -ٙ

 .٘ٔٔ، ص ٗ، جالمرجع نفسه -1
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 أثناء المبذول العضلً الجهد وتوفٌر الخّفة، بطلب وأقروا ال اهرة هذه تفسٌر فً القدماء المحدثون وافق وقد       

 لٌهإ تنزع الذي الجهد وتوفٌر التخفٌؾ، هو التؽٌرات هذه من والقصد: "  الجندي الدٌن علم أحمد ٌقول النطق،

 "ٔ"".كالمها أثناء فً القبابل

 للجهد اقتصادا الصنٌع هذا فً ألن السهولة  وقانون ٌتفق االتجاه هذا أن إلى "ٕ"عبدالباقً ضاحً وذهب       

 عن ٌخرج ال بالفتحة متحركٌن األوالن الصوتان كان إذا متحركة ثالثة بمقاطع بمقاطع تمٌم واحتفا  العضلً،

 فهو والكسرة، الضمة مع وضعٌه من أٌسر الفتحة مع ٌكون اللسان وضع ألن األقل  العضلً الجهد إلى جنوحهم

 وهذا أعلى إلى الضمة مع ٌرتفع ومإخره الكسر، مع أعلى إلى ٌرتفع مقدمه لكن الفم، قاع مع مستوٌا ٌكون ٌكاد

 .النطق فً أكثر مجهودا ٌتطلب

 .مقاطع ثالثة من مكونة تكون أن من بدال مقطعٌن من مكونة بالتسكٌن أصبحت الكلمة أن هنا وٌبدو       

 قبل التسكٌن = عـُ + ِصـ + َر                  ُر + ِجـ + مَ 

 بعد التسكٌن =  ُعـ + ْصـ + َر                 ُر + ْجـ + مَ 

بدال من توالً ثالثة مقاطع من نوع         (ص ح ص + ص ح  ة )رصوفالكلمتان بعد التسكٌن أصبحتا على        

 .المقاطع مستوى على المخالفة أنواع من نوع هً التً المقطعٌة الرتابة من) ص ح ( للتخلص بذلك 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٖٕ٘م، ص19ٖٔد.م، ، الدار العربٌة للكتاب، ٔ، د.ط، جاللهجات العربٌة فً التراثالجندي، أحمد علم الدٌن،  -ٔ

 .11ٕ، ص لغة تمٌمٌن ر عبدالباقً،  -ٕ
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 التأنٌث تاء على الوقف:  المسألة : 

 

ك إذا  هاء إبدالها األسماء تلحق التً التؤنٌث تاء على الوقؾ فً حاألفص إن          تقدٌرا أو لفً ا قبلها ما تحرَّ

 لعدم( وأخت بنت) نحو من الشرط بهذا واحترز عنه، انقلبت متحرك علة حرؾ األلؾ هذه أصل فإن. والقناة كالحٌاة

 "ٔ".قبلها ما تحرك

 باب من اإلبدال عدم" ٖ"ٌعٌش وابن "ٕ"جنً ابن جعل وقد الشروط، اجتماع مع ٌبدلون ال العرب بعض أن ؼٌر       

 فً فٌقول الوصل مجرى الوقؾ ٌُجري من العرب من أن على: " ٌعٌش ابن ٌقول الوصل، مجرى الوقؾ إجراء

 .وحمٌر طٌا إلى "٘"جندي الدٌن علم أحمد نسبها وقد  "ٗ"".الخطاب أبو حكاها فاشٌة لؽة وهً طلحت، هذا:  الوقؾ

 : العجلً النجم أبً قول اللؽة هذه على الشواهد ومن       

اكَ  وهللاُ  ًْ  َنجَّ  َوَبْعِدَمتْ  َوَبْعِدَما، َبْعِدَما، ِمنْ      َمْسلََمتْ  بَِكفَّ

ةُ  َوَكاَدتْ    الَغْلَصَمتْ  ِعْندَ  الَقْومِ  ُنفُوسُ  َكاَدتْ   "ٙ"أََمتْ  ُتْدَعى أَنْ  الُحرَّ

 

 .هاء الوقؾ فً التؤنٌث تاء ٌُبدل ولم الوصل مجرى الوقؾ الشاهد هذا فً الشاعر أجرى حٌث       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٕ٘ٔ، ص ٙ، جهمع الهوامعٌن ر السٌوطً،  -ٔ

ٕ-  ، ًّ  .ٕ٘ٔ، ص ٕج، 1ٔٔ، ص ٔ، جسر صناعة اإلعرابٌن ر ابن جن

 .9ٔ، ص 1، جشرح المفصلٌن ر ابن ٌعٌش،  -ٖ

 .9ٔ، ص 1، جالمرجع نفسه -ٗ

 .ٕٓ٘-ٔٓ٘، ص ٕ، جاللهجات العربٌة فً التراثٌن ر جندي،  -٘

 .ٓٔٗ-1ٓٗ، ص الدٌوان -ٙ
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 المتكلم ٌاء إلى المضاف نداء فً ألًفا الٌاء قلب:  المسألة : 

 

   ،( أمً ابن ٌا: )  وقالوا: " الزمخشري قال. العرب كالم فً استعمالها لكثرة المنادى  فً الٌاء ُتْحَذؾ قد        

 : النجم أبو وقال ،( عمِّ  ابن ٌا) و(  أمِّ  ابن ٌا) و(  عمَّ  ابن ٌا) و(  أمَّ  ابن ٌا)و ،( عّمً ابن ٌا) و

ا اْبَنةَ  ٌا  "ٔ"واْهَجِعً َتلُوِمً ال َعمَّ

 "ٕ"".واحد كاسمٍ  االسمٌن جعلواف

 العرب عن ورد أنه إال األخ على ٌقع لم النداء ألن الٌاء  ُتحذؾ ال أن( أخً ابن ٌا) قولهم فً القٌاس كان إذاف       

 القٌاس، وهو الٌاء إثبات:  هً مسموعة أوجه أربعة ،(عّمً ابن ٌا و أمً ابن ٌا: ) قولهم فً الزمخشري ذكر كما

 على مثاال ٌعد هذا شاهده فً النجم أبو قاله فما. ألفا الٌاء مكان وجعل الكسر، مع الٌاء وحذؾ الفتح، مع الٌاء حذؾ

 .ألفا الٌاء مكان جعل وأنه الكسر، مع الٌاء حذؾ

 أُْبِدلت حٌث( واْهَجِعً َتلُوِمً ال َعمًِّ ٌا بنةَ ) الرواٌة هذه على جاء هذا العجلً النجم أبً شاهد أن المبرد ٌرى       

( عّمً) فً الٌاء هذه قلب وأجاز لَْبس، موضع هذا ولٌس  مستثقلتان، والكسرة الٌاء ألن بؤلؾ  والٌاء بفتحة الكسرة

 "ٖ" .أخؾّ  هو ما فٌه، لَْبسَ  ال ألنه  (عّما) ألًفا

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا اْبَنةَ  ٌا، برواٌة )1ٕ٘، ص الدٌوانورد هذا الشاهد فً  -ٔ  (.واْهَجِعً َتلُوِمً ال َعمَّ

 .1ٗ-1ٖ، ص المفصل فً صنعة اإلعرابالزمخشري،  -ٕ

 .ٕٕ٘، ص ٗ، جالمقتضب ٌن ر المبرد، -ٖ
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 علٌها اللفظ لداللة حذفها أو القافٌة، فً الٌاء إلحاق جواز الشعر، قافٌة فً الصوت مدُّ :  المسألة : 

 

 تحكم شعرٌة لضرورة والكلمات األلفا  فً تصرؾ من ؼٌره فً ٌجوز ال ما الشعر فً ٌجوز ربما       

 الشعرٌة، األبٌات قوافً فً وخاصة والقٌاس، القواعد مخالفة إلى فٌضطر لقصابده، ن مه فً الشاعر

 ومرة (افؤلف فتحة وإن ،افواو ضمة وإن فٌاء، كسرة إن)  جنسها من بحرؾ القافٌة حركة ٌُْشِبع مرة فتراه

 النجم أبً قول المسؤلة هذه شواهد ومن .المحذوؾ الحرؾ جنس من بحركة وٌكتفً القافٌة ٌحذؾ أخرى

 : العجلً

 "ٔ"الُمْجِزلِ  الَوهوبِ  هللِ  الَحْمدُ 

 :  النجم ألبً آخر شاهد وفً 

َوَها إَِذا  "ٕ"َحلً أَوْ  بَِحْوبٍ  اْسَتَحثُّ

 

ن ما والٌاء، والواو، األلؾ، ألحقوا أشعارهم فً ترنَّموا إذا العرب أن سٌبوٌه ٌرى        ن  ال وما ٌونوَّ  ٌَُنوَّ

:  الجر فً قالوا: "  وقال ،(المجزلً الوهوب هلل الحمد) الصورة بهذه الشاهد سٌبوٌه ذكر ثم .الصوت لمدِّ 

 أنَّ  على شاهد وهذا والمد، اللٌن حروؾ من ألنها  (المجزلً) قوله فً زابدة الٌاء وجعلوا ،(المجزلً)

 "ٖ"".الزابدة الوصل بهاء الحذؾ فً له تشبٌها ضعفه  على جابز الرويّ  بحرؾ المتصلة الٌاء حذؾ

ًّ  ابن الشاهد هذا وأورد         ،(الُمْجِزلن الَوهوبِ  هللِ  الَحْمدُ ) الرواٌة بهذه اإلعراب صناعة سر فً جن

 "ٗ".الوزن إلٌه ٌحتاج فٌما ٌُلحقوه أن الشعراء عادات من ألنَّ  الوزن  تمام بعد زٌدت النون أن ورأى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٖٕٔ، ص ٗ، جالكتابسٌبوٌه،  -ٔ ًّ ، الدٌوانوورد هذا الشاهد فً . ٖٓ٘، ص ٕ، جسر صناعة اإلعراب. ابن جن

 (.الُمْجِزلِ  الَوهوبِ  الواِهِب الَفْضلِ ، برواٌة )1ٖٖص

 إَِذا، برواٌة )ٖٔ٘، ص الدٌوان. وورد هذا الشاهد فً ٕٙٔ، ٕٗٓ، ص ٗ، جٖٕٔ، ص ٗ، جالكتاب سٌبوٌه، -ٕ

َوَها  (.َحلِ  أَوْ  ِبَحْوبٍ  اْسَتَحثُّ

 .ٕٗٔ-ٖٕٔ، ص ٗ، جالكتاب سٌبوٌه، -ٖ

ٗ-  ، ًّ  .1ٓٙٔ، ص ٗ، جالمقاصد النحوٌة. العٌنً، ٖٓ٘، ص ٕ، جسر صناعة اإلعرابٌن ر ابن جن

 

-ٙٔ- 



   

 : العجلً النجم أبً قول هذه المسؤلة هو فً الثانً الشاهد أما       

َوَها إَِذا  "ٔ"َحلً أَوْ  بَِحْوبٍ  اْسَتَحثُّ

 وقد الناقة، لزجر صوت اسم هو و ،(َحلْ ) ٌقول أن واألصل ،( حلً: )  قوله البٌت هذا فً فالشاهد        

ؾ  الساكن فً هذا لمثل اضطروا فإذا: "  سٌبوٌه قول بدلٌل. القافٌة لضرورة فكسره الشاعر تصرَّ

َوَها إَِذا: ) العجلً النجم أبً بقول سٌبوٌه واستشهد "ٕ"".كسروا ( َحلْ ) أنَّ  إلى مشٌرا ،(َحلً أَوْ  ِبَحْوبٍ  اْسَتَحثُّ

نة  .الكالم فً ُمسكَّ

 اإلدغام ووجوب ٌاء الواو إبدال:  المسألة : 

 

 المتكلمٌن قبل من باستعمالها التً اجمله أو كلماتها أو حروفها لها لؽوٌة  اهرة كل أن المعلوم من        

 لرفع آخر حرؾ ضعمو حرؾ جعل: "  به ٌقصد فاإلبدال اإلبدال،  اهرة سٌما وال ال اهرة هذهت هر 

 مع آخر صوت إلى فٌها األصوات أحد بتطور األلفا  من لف  فً الحاصل التؽٌٌر هو" وكذلك  "ٖ"".الثقل

 : العجلً النجم أبً قول المسؤلة هذه شواهد ومن  "ٗ"".واحدا المعنى بقاء

حَ  َكأَنَّ  ٌْ نَ  َنَباُتهُ          َوالَقَرْنفُلِ  الِمْسكِ  ِر ٌْ اَلعِ  َب ٌَّلِ  التِّ السُّ
"٘" 

 ثالثة الجتماع الحروؾ  من عداها ما كل من باإلبدال أحق العلة حروؾ إن: "  سٌده ابن قال        

 "ٙ"".وبعض بعضها بٌن والمناسبة والكثرة، الخّفة، طلب:  أسباب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إَِذا، برواٌة )ٖٔ٘، ص الدٌوان. وورد هذا الشاهد فً ٕٙٔ، ٕٗٓ، ص ٗ، جٖٕٔ، ص ٗ، جالكتاب سٌبوٌه، -ٔ

َوَها  (.َحلِ  أَوْ  ِبَحْوبٍ  اْسَتَحثُّ

 .ٕٙٔ، ص ٗ، جالمرجع نفسه -ٕ

، دار الكتاب ٔ(، ط ، ) تحقٌق : إبراهٌم اإلبٌاريالتعرٌفاتهـ (، 9ٔٙالجرجانً، علً بن محمد بن علً، ) ت  -ٖ

 .ٕم، ص 19٘ٔالعربً، بٌروت، 

 .1ٕ، مكتبة الشباب المنٌرة، د.م، د.ت، ص ٕ، طدراسات فً علم الصرفدروٌش، عبدهللا،  -ٗ

 .ٕٖٙ، ص الدٌوان -٘

،  دار ٗ، جٔ، ) تحقٌق : خلٌل إبراهٌم جّفال (، طالمخصص هـ (،9٘ٗابن سٌده، أبو الحسن علً بن إسماعٌل، ) ت  -ٙ

 .11ٔم، ص 11ٙٔالعربً، بٌروت، إحٌاء التراث 

-ٕٙ- 



 فإذا أبدا، ُتدؼم ال األلؾ ألن األلؾ  َشَبهِ  وعن االعتالل عن َبُعَدتا أُْدِؼمتا إذا والواو الٌاء إن: " جنً ابن قال       

 "ٔ"".قلبهما على قبلهما الحركتان تتسلط لم باإلدؼام قوٌتا

ًّ  القاسم أبو وٌرى        ٌَّل) لف تً إلى وأشار القلب، عن تحصنتا بعدهما فٌما اأدؼمت إذا والٌاء الواو أن الثمانٌن  السُّ

ٌَّل  "ٕ"".الٌاء فً الٌاء مواوأدؼ ٌاء الواو فقلبوا ساكن والسابق والٌاء، الواو اجتمعت قد إنه: "  بقوله( والُع

ٌَّل)  كلمة فً العجلً النجم أبً شاهد فً والٌاء الواو تجاورت         فً الٌاء أدؼمت ثم ٌاء، الواو قلب فوجب(  السُّ

 (.يّ ) مشددا واحدا حرفا فصارتا الٌاء

 

 ٌاء والجٌم جًٌما الٌاء إبدال:  المسألة : 

 

 جٌما المخففة الٌاء ومن مشددة جٌما المشددة الٌاء من فٌبدلون ومخففة، مشددة "ٖ"ؼٌر ال الٌاء من الجٌم ُتْبَدل       

 : العجلً النجم أبً قول المسؤلة هذه شواهد ومن. بالوقؾ اإلبدال هذا "ٙ"االستراباذي "٘"سٌبوٌه حدد وقد "ٗ"مخففة

لِ  أّْذَنابِِهنَّ  فًِ َكأَنَّ  ٌْفِ  َعَبسِ  ِمنْ             الشُّوَّ لِ  قُُرونَ  الصَّ األُجَّ
"1" 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٔ-  ، ًّ ، 9ٙ٘، ص ٕ، جسر صناعة اإلعرابابن جن ًّ  .1ٔ، ص ٖ، جالخصائص. ابن جن

، مكتبة الرشد، ٔ، ) تحقٌق : إبراهٌم بن سلمان البعٌمً (، طشرح التصرٌفهـ (، ٕٗٗ، عمر بن ثابت، ) ت ٌن ر الثمانٌنً -ٕ

 .1ٓ٘-ٙٓ٘م، ص 111ٔد.م، 

ٖ-  ، ًّ  .91ٔ، ص ٔ، جسر صناعة اإلعرابٌن ر ابن جن

 الممتع الكبٌر فًهـ (، 1ٙٙابن عصفور، أبو الحسن علً، ) ت . ٓ٘، ص ٓٔ، جشرح المفصلٌن ر ابن ٌعٌش،  -ٗ

شرح ، االستراباذي. ٖٖ٘م، ص 191ٔلبنان، -، دار المعرفة، بٌروتٔ، جٔ، ) تحقٌق : فخر الدٌن قباوة (، طالتصرٌف

 .1ٕٕ، ٖ، ج91ٕ، ص ٕ، جالشافٌة الكافٌة

 .9ٕٔ، ص ٌٗن ر سٌبوٌه، الكتاب، ج -٘

 .91ٕ، ص ٕ، جشرح الشافٌة الكافٌة، االستراباذيٌن ر  -ٙ

. وورد هذا الشاهد فً 91ٕ،ص ٕ، جشرح الشافٌة الكافٌة، االستراباذي. ٓ٘، ص ٓٔ، جشرح المفصلٌن ر ابن ٌعٌش،  -1

لِ  أّْذَناِبِهنَّ  ِفً َكؤَنَّ ، برواٌة )ٖٓ٘، ص الدٌوان ٌْؾِ  َعَبسِ  ِمنْ     الشُّوَّ ٌَّ  قُُرونَ  الصَّ  (، وفً هذه الرواٌة ال شاهد فٌه.لِ األُ

 

-ٖٙ- 



   

 على ومقتصرا مطرد ؼٌر جعلوه فقد المشدد ؼٌر أما ،ردامطّ  المشددة الٌاء إبدال ٌجعل" ٔ"النحاة بعض كان        

 ولوال شدٌدة، الجٌم أن إال والمخرج، الجهر فً أختان ألنهما ؼٌر ال الٌاء من ُتبدل الجٌم: " ٌعٌش ابن قال. السماع

 "ٕ"".جًٌما رهاصٌّ  الٌاء شددت إذا العرب بعض:  ٌعقوب قال. جًٌما صارت الٌاء شددت وإذا ٌاء، لكانت شدتها

 ؼاٌة قرٌبة صارت الٌاء شددت فإذا شدٌدة، الجٌم أن إال الجهر فً أختان والٌاء الجٌم: " ياباذستراال وقال       

 الحرؾ ٌخفى عنده إذ الوقؾ، فً البٌان فطلب الٌاء من الوقؾ فً أبٌن والجٌم اللسان، وسط من وهما منها، القرب

 "ٖ"".علٌه الموقوؾ

 الجٌم ٌبدلون فإنهم سعد بنً من ناس وأما: "  سٌبوٌه قال بالوقؾ، اإلبدال هذا" ٘"وؼٌره "ٗ"سٌبوٌه حدد وقد       

 ٌرٌدون تمٌمج، هذا : قولهم وذلك الحروؾ، أبٌنَ  موضعها من فؤبدلوا خفٌفة، ألنها الوقؾ  فً الٌاء مكان

 تبدل كانت قضاعة أن كما تمٌم بنو بعض وهم ،سٌبوٌه أشار كما سعد بنً فً لؽة جٌما الٌاء وإبدال، "ٙ"".تمٌمً

 "1".بالعجعجة عندهم ال اهرة هذه وسمٌت جٌما الٌاء

 جٌما، فصارت الٌاء تفخٌم على حرصت التً البدوٌة القبابل بصفات جٌما الٌاء إبدال "9"أنٌس إبراهٌم قرن       

 .الرخاوة إلى منه الشِّدة إلى أمٌل صوت بالرخو هو وال بالشدٌد هو ال بصوت انتقل قد البدويّ  فإن هنا ومن

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ) تحقٌق : أحمد عبدالستار الجواري وعبدهللا الجبوري (، د.ط، المقربهـ (، 1ٙٙ) ت ٌن ر ابن عصفور، أبو الحسن علً،  -ٔ

 .ٖٗ٘، ص ٔ، جالممتع الكبٌر فً التصرٌف. ابن عصفور، ٗٙٔ، مطبعة العانً، بؽداد، د.ت، ص ٕج

 .ٓ٘، صٓٔ، جشرح المفصلابن ٌعٌش،  -ٕ

 .1ٕٕ، ص ٖ، جشرح الكافٌة الشافٌة، االستراباذي -ٖ

 .9ٕٔ، ص ٗ، جالكتابٌن ر سٌبوٌه،  -ٗ

 .91ٕ، ص ٕ، جشرح الكافٌة الشافٌة، االستراباذي. ٓ٘، ص ٓٔ، جشرح المفصلٌن ر ابن ٌعٌش،  -٘

 .9ٕٔ، ص ٗ، جالكتابٌن ر سٌبوٌه،  -ٙ

، دار الحمامً،  القاهرة، ٔ، طفصول فً فقه العربٌةعبدالتواب، رمضان، . 1ٔٙ، ص ٕ، جشرح التصرٌحٌن ر األزهري،  -1

 .ٓٔٔم، ص 11ٖٔ

 .ٕٙٔ، ص فً اللهجات العربٌةٌن ر أنٌس،  -9

-ٙٗ- 



 الحنك سقؾ أو الؽار وهو المخرج فً تتحدان إذ والٌاء  الجٌم بٌن الشدٌد بالتَّقارب" ٔ"المحدثون أقرَّ  وقد       

 التً األصوات من المركبة الجٌم أن فً فقط ٌكمن فٌه ٌختلفان ما ولعل الجهر، صفة فً ٌشتركان أنهما كما الصلب،

 أنه أي الرخاوة، بعض فٌه متوسط صوت فهو الٌاء وأما واالحتكاك، االنفجار أي بٌن والرخاوة، الشدة بٌن تجمع

 .االحتكاك من بشًء ٌُنطق

 وبعض العراق قرى بعض فً ٌاء الجٌم إبدال وهً ال اهرة هذه عكس ٌجد فإنه الحالً عصرنا فً والنا ر       

 هو والعكس جٌما الٌاء فإبدال األلفا ، من ذلك وؼٌر دجاج فً ودٌاي مسجد، فً َمْسٌد : ٌقولونف الخلٌج، بلدان

ًّ  غمسوّ   هذا وفً الجٌم، من كثٌرا تدنو إذ مشددة، الٌاء كانت إذا السٌما شدٌد تقارب من الصوتٌن بٌن لما صوت

ا المشددة الٌاء من الجٌم الشاعر أبدل الشاهد ًٌ ٌَّل) ٌقول أن واألصل الوقؾ مجرى الوصل  مجر  (.األُ

 

 ( : ٌاء الهاء إبدال)  المخالفة إبدال:  المسألة 

 

 مقٌد أنه أي أكثر، أو متقاربٌن أو متجانسٌن صوتٌن وجود نتٌجة ٌحدث ألنه مقٌد  إبدال "ٕ"المخالفة إبدال       

 للجهد واقتصادا والتٌسٌر للسهولة طلبا وذلك عنه  مختلؾ آخر بصوت أحدهما فٌبدل الصوتٌن، هذٌن بوجود

 : العجلً النجم أبً قول المسؤلة هذه شواهد ومن.  المبذول العضلً

ُتها َجْنَدلَةٌ     الُمْسَتْعَجل َجْرِعها َصْوتَ  َكأَنَّ  ٌْ  "ٖ"َجْنَدلِ  فً َدْهَد

 دهدٌت:  قولك فً كما وذلك الصوتٌة، المخالفة أو األمثال توالً من التخلص لؽرض الهاء من الٌاء لتِ دِ بْ أُ        

 "ٗ".صه صه:  له قلت ذاإ وهو  وصهصهته الرجل صهصٌت:  وقالوا دهدهته، وأصله دحرجته، أي الحجر،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علم شر، كمال، . بٖٔٔ-ٕٔٔ، ص فصول فً فقه العربٌة. عبدالتواب، 1ٕٔ، ص فً اللهجات العربٌةٌن ر أنٌس،  -ٔ

 .1ٖٖم، ص ٕٓٓٓ، د.ط، دار ؼرٌب ، القاهرة، األصوات

، ) مراجعة : إمٌل بدٌع ٌعقوب (، د.ط، المعجم المفصل فً علوم اللغة )األلسنٌات(ٌن ر التونجً واألسمر، محمد، راجً،  -ٕ

 .ٖٔ، دار الكتب العلمٌة، بٌروت لبنان، د.ت، ص ٔج

 .ٖٖ٘الدٌوان، ص  -ٖ

ٗ-  ، ًّ  .ٖٖٕ، ص ٔ، جصناعة اإلعرابسر ٌن ر ابن جن

 

-ٙ٘- 



   

 وفّكهما المثلٌن إدغام:  المسألة : 

 

 ساكن منهما األول واحد، لف هما حرفٌن التقاء هو اإلدؼام معنى أن إلى القدامى العربٌة اللؽة علماء ذهب        

، "ٕ".واحدة رفعة عنه اللسان ترفع واحد كحرؾ بتدخلهما فٌصٌران ،"ٔ"بٌنهما تفصل حركة ال وإنه متحرك، والثانً

 وقؾ، أو بحركة بٌنهما تفصل أن ؼٌر من متحرك، مثله بحرؾ ساكنا حرفا تصل أن: "  بؤنه ٌعٌش ابن فهوعرَّ 

 ال كالمستهلك، األول الحرؾ فٌصٌر شدٌدة واحدة رفعة عنهما اللسان ترفع واحد، كحرؾ اتصالهما لشدة فٌصٌران

،:  نحو وذلك واإلدؼام التداخل حقٌقة على  "ٖ"".ومدَّ  شدَّ

ٌّق القدماء اللؽة علماء عند اإلدؼام فمفهوم         والثانً ساكن، األول مثلٌن حرفٌن اجتماع على ٌقتصر فهو ض

 .والتحول والقلب الحذؾ عملٌات إلى اإلشارة دون متحرك

 اإلدؼام عملٌة عالجوا القدماء أن إلى وأشار المفصل فً ٌعٌش ابن عبارة شاهٌن الصبور عبد ناقش وقد        

 أم مجانسا أكان وسواء الثانً مثل من األول للصوت وقلب للحركة، حذؾ من ٌسبقها ما إلى إشارة دون وحدها،

 "ٗ".الصوتٌة العملٌة تصوٌر على فاقتصروا.  مقاربا

 تقرٌب هو إنما المعتاد المؤلوؾ اإلدؼام أن ثبت قد: "  بقوله اإلدؼام فامعرّ  التقرٌب فكرة إلى جنً ابن وأشار       

 "٘"".صوت من صوت

 : العجلً النجم أبً قول المسؤلة هذه شواهد ومن       

ًِّ  هللِ  الَحْمدُ   "ٙ"األَْجلَلِ  الَعلِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٘٘ٔ، ص ٗ، جشرح األشمونً. األشمونً، 11ٔ، ص ٔ، جالمقتضبٌن ر المبرد،  -ٔ

، مإسسة الرسالة، ٗ، جٖ، ) تحقٌق : عبد الحسٌن الفتلً (، طاألصول فً النحوهـ (، ٖٙٔابن السراج، محمد بن سهل، ) ت  -ٕ

 .٘ٓٗم، ص 199ٔبٌروت، 

 .ٕٔٔ، ص ٓٔ، جشرح المفصلابن ٌعٌش،  -ٖ

 .ٖٕٔم، ص 191ٔ، مكتبة الخانجً، القاهرة، ٔ، طأثر القراءات فً األصوات والنحو العربًٌن ر شاهٌن، عبدالصبور،  -ٗ

٘-  ، ًّ  .ٓٗٔ-1ٖٔ، ص ٕ، جالخصائصابن جن

 .1ٖٓ، ص ٕ، جخزانة األدب ولب لباب العرب. البؽدادي، ٖٕ٘، ٕٗٔ، ص ٔ، جالمقتضبالمبرد،  -ٙ
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 ثم الحركة موضع إلى الحرؾ ٌزاٌل اللسان ألن بٌنهما  فصلت إذا الحرفٌن لثقل ٌجب فاإلدؼام: " المبرد ٌقول       

 "ٔ"".إلٌه ٌعود

 اإلدؼام فٌكون متحركان متماثالن صوتان فٌه ٌلتقً الذي الكبٌر باإلدؼام ٌعرؾ ما هو المبرد إلٌه أشار وما       

 .واحدة كلمة فً كانا إذا المتحركٌن فً واجبا

 فٌها ٌجوز ال واحدة كلمة فً كانت إذا المدؼمة الالم إن: "  بقوله أٌضا الالم إدؼام إلى المبرد أشار ثم        

 "ٕ"."فٌها الثانً ٌلزم األول فالحرؾ ،( وفرَّ  ردّ : )  نحو أصله إلى الشًء ٌرد فإنه الشاعر، اضطرّ  إذا إال اإل هار

 قال ولذا هذا، مثل فً واجب أنه مع للضرورة فٌه اإلدؼام فكَّ  حٌث( : " األجلل) الشاعر قول فً العٌنً ٌقول       

 "ٖ"".القٌاس ومخالفة والؽرابة الحروؾ، تنافر من َخلوُصهُ  المفرد فً الفصاحة إن:  المعانً علماء

ؾ قد الشاعر أن تجد( األجلل) العجلً قول ففً         أنَّ  مع الشعرٌة للضرورة فٌها اإلدؼام وفكَّ  اللف ة فً تصرَّ

 (.األجلّ ) ٌقول أن القٌاس

 

 افتعل مضارع فً المماثلة:  المسألة : 

 

 حرؾ وكسر التاء بكسر ٌِْفِتِعل، على افتعل مضارع ٌكون أن جواز إلى "٘"عصفور وابن "ٗ"جنً ابن أشار        

 : العجلً النجم أبً بقول ذلك على واستشهدا المضارعة،

ِب، َتَدافُعُ  ٌْ  "ٙ"تِقِتِّلِ  َولَمْ  الشَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٖٖٗ، ص ٔ، جالمقتضبالمبرد،  -ٔ

، . ٖٕ٘-ٕٕ٘، ص ٔ، جالمرجع نفسه -ٕ ًّ  .1ٖٖ-9ٖٖ، ص ٔ، جالمنصفابن جن

 .9ٕٕ، ص ٖ، جهمع الهوامع. السٌوطً، ٖٕٗٔ، ص ٗ، جالمقاصد النحوٌةالعٌنً،  -ٖ

ٗ- ، ًّ  .ٕٕٙ-ٕٕ٘، ٕ، جالمنصف ٌن ر ابن جن

 .ٓٗٙ، ص ٕ، جالممتع فً التصرٌفٌن ر ابن عصفور،  -٘

ِب، َتَدافُعُ ، برواٌة )ٖٗ٘، ص الدٌوانورد هذا الشاهد فً  -ٙ ٌْ  ال شاهد فٌه.(، وبهذه الرواٌة َتَقتَّلِ  َولَمْ  الشَّ
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 فؤسكن  ،(َتْقَتِتل) تكون أن فٌها األصل أن منطلق من الكسر هذا تفسٌر فً عصفور وابن جنً ابن ذهب وقد       

 التاء لكسر إتباعا المضارعة حرؾ كسر إنه ثم( َتِقتَّل) التقدٌر فصار الساكنٌن، اللتقاء القاؾ وكسر األولى التاء

 إلى( تقتتل) صٌؽة أوصلت التً هً المماثلة أن إلى ذهب حٌث التفسٌر هذا فً "ٔ"المإدبابن  رضهمااوع .بعدها

 .القاؾ لكسرة التاء وكسرت التاء، لكسرة القاؾ كسرت فقد ،(تقّتل)

 ما أن إلى المحتسب فً فذهب الخصابص، فً فسره ما بخالؾ" ٕ"المحتسب فً الكسر هذا جنً ابن فسر وقد       

فان جواز إلى ذهب حٌن وذلك. اإلتباع على(  تِِقتِلِ )  فً جرى  عندما إتباعا، الخاء كسر َمنْ  فً الٌاء بكسر ٌِِخصِّ

ِة ۚ : } تعالى لقوله تعرض ِهَما ِمن َوَرِق اْلَجنَّ ٌْ ْخِصَفاِن َعلَ ٌَ  "ٖ"{ َوَطفَِقا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٙٙٔ، ص دقائق التصرٌفالمإدب، ابن ٌن ر  -ٔ

 .ٖٙ٘، ص ٔ، جالمحتسبٌن ر ابن جنً،  -ٕ

 .ٕٕ، سورة األعراؾ، اآلٌة : الكرٌمالقرآن  -ٖ
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 الخاتمة

 محمد سٌدنا على والسالم والصالة الصالحات، تتم فبفضله وعلمنا، وهدانا أرشدنا الذي وآخرا، أوال هلل الحمد       

 : بعد أما ثم. أجمعٌن صحابهوأ آله وعلى

 إذا وذلك العربٌة، اللؽة علماء وضعها التً والصرفٌة النحوٌة القاعدة تقوٌة فً مهم الشعري الشاهد إن        

 االستشهاد شروط من ؼٌرها االستشهاد زمن فً وقع وأنه قابله، معرفة من االستشهاد الشروط فٌه توافرت

 عند فهً الشعرٌة، الشواهد مقدمتها وفً مع مها االستشهاد بمصادر لها ٌستشهد النحوٌة القاعدة إن حٌث المعتبرة،

 : بحثال هذ إلٌه توصل التً النتائج أهم ٌؤتً وفٌما االستشهاد، مصادر من ؼٌرها على مقدمة النحاة

 أبً شواهد خالل من للعربٌة التارٌخً اللؽوي التطور م اهر من عدد على قؾٌ أن بحثال هذا استطاع -ٔ

 الٌاء وإبدال الستة، واألسماء المثنى إلعراب التارٌخً اللؽوي التطور الم اهر هذه ومن العجلً، النجم

هذا  فً وردت التً اللؽوٌة ال واهر من وؼٌرها( وَفِعل فُِعل،) عٌن فً القصٌرة الحركة وحذؾ جٌما

 . البحث

 الرجز، من وٌكون القاعدة على واحدا شاهدا النحاة عند الصرفٌة أو النحوٌة المسابل بعض فً ٌرد قد -ٕ

 : العجلً النجم أبً قول ذلك ومثال

ا ِري َناقُ  ٌَ ٌْ َمانَ  إِلى                      َفِسٌَحا َعَنًقا ِس ٌْ  َفَنْسَتِرٌَحا ُسلَ

 االستشهاد، فً ومكانته النجم أبً شعر أهمٌة على دلٌل هذا السببٌة، فاء بعد المضارع نصب على به مستشهدٌن 

 .المسؤلة هذه فً الوحٌد الشاهد أنه ال ن وأؼلب

ًّ  النَّجم أبً لشعر كان -ٖ  البحث هذا جمع حٌث النَّحوّي، التقعٌد فً الشُّعراء من كؽٌره بارز، دور الِعْجل

رؾ النَّحو كتب فًالنحاة والصرفٌون  بها التً استشهد الّشواِهد  واحدا عددها بلػ وقد وعرضها، والصَّ

ا شاهًدا وثالثٌن ًٌ ا نحو ًٌ ا وصرف ًٌ َحاة آراء بٌان وحاولت هذه الدراسة ،وصوت  وااستشهدو فٌها،  والصرفٌٌن النُّ

 :  اآلتً النَّحو على جاءتف شواهده، من بمجموعة

ٌَّة المسابل فً         بستة عشر استشهدوا والصوتٌة : الصرفٌة المسابل وفً ،خمسة عشر شاهدا نحوٌا:  النَّحو

 .صرفٌا وصوتٌا شاهًدا
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 ملحق لغة الشواهد ومعانٌها فً دٌوان أبً النجم العجلً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هائِ وَ شِ  نْ مِ  نَّاسَ ي الدِّ غَ تُ ا مَ كَ                    هِ ائِ قَ لِ  نْ مِ  نُ ادْ  انَ بَ ٌْ شَ لِ  تُ لْ قُ 

 : اِهد  لؽة الشَّ

ٔ-  . ًّ  .ؽدي : طعام الؽداءت-ٕ                      شٌبان : اسم ابن أبً النَّْجم الِعْجلِ

  :  معنى الشَّاِهد 

ٌّه.          ٌؤمر الشاعر ابنه باتباع َ لٌٍِم من النَّعام، وٌدنو منه لعلَّه ٌصٌده، فٌشوي لحمه وٌطعم الناس منه بعد ش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هائِ وَ هَ  ِمنْ  انُ طَ ٌْ الشَّ  هِ بِ  مَ جْ رُ 

 : اِهد  لؽة الشَّ

               ْجم : الرمً بالحجارة. رَّ ال-ٔ

 : معنى الشَّاِهد 

 رجال رموه بالحجارة حتى ٌقتلوه، ثم قٌل لكل َقْتٍل ُرْجم.كانوا فً الجاهلٌة إذا أرادوا أن ٌقتلوا        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تْ مَ دِ عْ بَ وَ  ،امَ دِ عْ بَ وَ  ،امَ دِ عْ بَ  نْ مِ                       تْ مَ لَ سْ مَ  ًْ فَّ كَ بِ  اكَ جَّ نَ  هللاُ و

 تْ مَ أَ ى عَ دْ تُ  نْ أَ  ةُ رَّ الحُ  تْ ادَ كَ وَ            تْ مَ صَ لْ الغَ  دَ نْ عِ  مِ وْ القَ  وسُ فُ نُ  تْ ادَ كَ                       

 : اِهد  لؽة الشَّ

لَؽْلَصَمْت: رأس الحلقوم، وهو الَمْوِضع الناتا من ا-ٕ             َمْسلََمْت: َمْسلََمة بن عبد الملك بن مروان. -ٔ

 الحلقوم. 

 أََمْت : الخادمة من الَعبٌد-ٖ
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 : معنى الشَّاِهد 

ر علٌك اإلفالت، وبعد          َتَعسَّ ٌَ اك بٌدي َمْسلََمة )مسلمة بن عبد الملك بن مروان( بعدما كاد  إن هللا أنقذك ونجَّ

ِصْرَن إِماء.أْن أشرفت نفو ٌَ َن َو ٌْ ٌُْسَب  س القوم على الهالك، وكادت النساء الحرابر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وحاسُ كْ مَ  هُ بُ سَ حْ تَ َبلٍَد وَ 

 : اِهد  لؽة الشَّ

 خاٍل. َمْكُسوحا : َمْكُنوس-ٕ                                 .بادٌة قومة التً ٌقٌم فٌها:  وبلدٍ -ٔ

 : معنى الشَّاِهد 

 .ةالمقفر ةالخالٌ ه وبادٌتهالشاعر بلد ٌصؾ       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌحَ رِ تَ سْ نَ فَ  انَ مَ ٌْ لَ لى سُ إِ                      ا ٌحَ سِ ا فَ قً نَ ي عَ رِ ٌْ سِ  اقُ ا نَ ٌَ 

 : اِهد  لؽة الشَّ

سلٌمان : وهو سلٌمان بن عبد الملك بن مروان الخلٌفة -ٖ      ًقا : سًٌرا سرًٌعا.  َعنَ -ٕ         الّناق : الناقة.   -ٔ

 الفسٌح : الواسع الُخَطى.-ٖ                    .األُمويّ 

 : معنى الشَّاِهد 

 ٌؤمر أبو النَّْجم ناقته اإلسراع فً السٌر، حتى ٌصل إلى ممدوحه سلٌمان، فٌعطٌه العطاء الجزل.       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رْ صَ عَ انْ  كُ سْ والمِ  انُ البَ  هُ نْ مِ  رَ صْ عُ  وْ لَ 

 : اِهد  لؽة الشَّ

ٌّن، ورقه ورق الصفصاؾ. ا-ٔ  لبان : نوع من الشجر َسْبط القِوام، ل
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 : معنى الشاهد 

ٌّن الِقوام والورق، له زهرة طٌبة الرٌح كالمسك.           ٌصؾ قدود الفتٌات الِحَسان، وٌشبهها بشجٍر ل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َط                 ارَ خَ سْ  تَ الَّ أَ  ضَ ٌْ البِ  ومُ لُ أَ ا مَ وَ  مِّ َن الشَّ ٌْ  الَقَفنَدرالَّما رأَ

 : اِهد  لؽة الشَّ

نس والعٌوب، وربَّما أراد -ٕ         ألُوم : أَُوبِّخ.  -ٔ ٌَّة الِعْرض من الدَّ ُض : جمع بٌضاء، وهً الفتاة نق ٌْ الِب

      الشَّْمط  : سواد الشعر الذي خالطه بٌاض الشٌب.  -ٗ      تسخرا : من السخرٌة واالستهزاء. -ٖ    نقاء اللون.

 ندر: القبٌح المن ر، القصٌر الَحاِدر، وصؽٌر الرأس، والضخم الِرْجل.القف-٘

 .ل بِِهنَّ على شٌبه وشٌخوخته  معنى الشَّاِهد : ال ٌلوم الفتٌات الجمٌالت إذا َسِخْرَن منه أو َفِزْعَن، وهو ٌتؽزَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ! ارِ ذَ حَ  !! انَ احِ مَ رِ  نْ مِ  ارِ ذَ حَ 

  : اِهد  لؽة الشَّ

 حذار : اسم فعل أمر  بمعنى احذر.-ٔ 

 : معنى الشَّاِهد 

ر أعداءه من سالح قومه المعدِّ للقتال.           ٌحذِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ارِ قَ رْ ا قَ بَ الصَّ  حُ ٌْ رِ  هُ لَ  تْ الَ قَ 

 : اِهد  لؽة الشَّ

با : رٌح َمَهُبَها من َمْشِرق الشَّمس إذا استوى اللٌل والنهار. -ٔ قرقار : صوت السحاب قبل نزول -ٕ        الصَّ

 المطر ) الّرعد (.

  : معنى الشَّاِهد 

با تؤمر السحاب أن ٌقرقر، أي ٌصدر صوت الرعد.          كؤن رٌح الصَّ
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ْجم وَ بُ أَ ا نَ أَ   ريعْ ري شِ عْ شِ و النَّ

  اِهد :لؽة  الشَّ

ْنِ ُمُه أبو النَّْجم من شعٍر ورجٍز. -ٔ ٌَ  شعري : ما 

 

 : معنى الشَّاِهد 

 ٌفتخر أبو النَّْجم بشعره، وكؤنه ٌقول للسابل : شعري ما انتهى إلٌك وسمعَت بفصاحته وبراعته.       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اهَ ورِ صُ لى قُ عَ  وابٍ بْ أَ  اسُ رَّ حُ                    ا هَ ٌرِ سِ أَ  نْ مِ  ورِ مْ العَ  مَّ أُ  دَ اعَ بَ 

 : اِهد  لؽة الشَّ

 أسٌرها : هو أسٌر ُحِبها، وأراد َنْفَسه.-ٔ

  الشَّاِهد :معنى 

اس على القصور التً          أْي أنَّه ُمنَِع من أُمِّ الَعْمر، وحٌل بٌنه وبٌنها، والّتمتع بها، لَِما جعله أهلها من الحرَّ

 َتْسُكنها.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ًعِ جَ ً واهْ ومِ لُ ا ال تَ مَّ عَ  ةَ نَ بْ اا ٌَ 

 

 : اِهد  لؽة الشَّ

ا :  أراد ابنة عمً فؤبدل الٌاء أَلِفا. اٌا -ٔ  الهجوع : النوم، وخاصة وقت اللٌل.-ٕ                            ْبَنَة عمَّ

 : معنى الشَّاِهد 

 .نامتو هملَوْ  تبتعد عنٌُخاطب زوجته ابنة عمه أُمُّ الِخٌار،         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عِ نَ صْ أَ  مْ لَ  هُ لُّ كُ  ،ابً نْ ذَ  ًَّ لَ عَ                             ًعِ دَّ تَ  ٌارِ الخِ  مُّ أُ  تْ حَ بَ صْ أَ  دْ قَ 

  : اِهد  لؽة الشَّ

ه  زوجته.-ٔ عاءات.-ٕ                أُمُّ الِخٌار : ابنة عمِّ عً : تكذب وُتلَفِّق االدِّ َذْنًبا : المقصود -ٖ           َتدَّ

 والشٌخوخة.الشٌَّب والَصلَع والَعْجز 
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 : معنى الشَّاِهد 

ه، وكان قد سمع منها لوًما له، تؤنًٌبا على صلعه وعجزه.  ٌُخاطب زوجته أُمُّ الِخٌار، وهً ابنة عمِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

رٌق انِ بَ َكتِّ تُ   فْ لِ ا مَ اَل  فً الطَّ

 : اِهد  لؽة الشَّ

 الم ألِؾ : على شكل الم وألؾ، أو أراد حروؾ المعجم بشكل عام.-ٕ       تكتبان : من الكتابة  والخط.  -ٔ

 : معنى الشَّاِهد 

ٌُسمى زٌاًدا، وقد سقاه خمًرا، فكان تارة ٌمشً مستقًٌما فتخط         ٌصؾ الشاعر خروجه من عند صدٌق له 

ا شبٌها بالالم. ا فتخط رجاله خّطً ا شبًٌها باأللؾ، وتارة ٌمشً ُمْعَوّجً  رجاله خطَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال عامٍ  بِ دْ جَ  من تْ لَ زِ هُ  وْ أَ                    اَل بِ إِ ً لِ هْ ألَ  تْ انَ ا كَ هَ تَ ٌْ ا لَ ٌَ   أَوَّ

 : اِهد  لؽة الشَّ

 ب : عام قحط وجفاؾَجدْ -ٖ            هزل : المرض والضعؾ والهالك. -ٕ                إِِباَل : هً اإلِبل.  -ٔ 

 احتبست الماء فٌه.

 : معنى الشَّاِهد 

ٌتحسر الشاعر على ذهاب إِبله فً أحسن سنة وأخصبها، وتمنَّى أّنه لو َؼِنَمها أهله، أو هلكْت فً عاِم         

 الجدب.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َبْن َهذا َوَهذا أَْزِحلُهْ   َفَقرِّ

 : لؽة الشاهد 

ب : اجعله قرٌبا مّنً، باتجاهً.                                      -ٔ  دْ عِ بْ : أَ  أزحل-ٕقرِّ
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 : معنى الشاهد 

 قّرب مّنً ما أرٌد وأبعد عّنً ما ال أرٌد       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هْ لُ سِ رْ نُ  انِ هَ ً الرِّ ا فِ نَّ عَ لَ  دُ واغْ 

 : اِهد  لؽة الشَّ

 اؼد : اْنَطلِْق، اْذَهْب.-ٕ             ِرَهان : سباق للخٌل.  -ٔ

 : ٌؤمر الشاعر بالعجلة واإلسراع باقتٌاد الخٌل إلى حلبة الرهان. معنى الشَّاِهد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لِ أَ مْ ا والشَ بَ الصَّ ا بِ ورً بُ ا دَ فً ٌْ هَ                    لِ دُّ بَ و تَ ذُ  رُ هْ الدَّ ، وَ تْ لَ دِّ بُ وَ 

 اِهد لؽة  : الشَّ

با-ٔ ٌْؾ-ٕ       والنهار.  اللٌل استوى إذا الشَّمس َمْشِرق من َمَهُبَها رٌح:  الصَّ  الرٌح سموم، ذات رٌح كلُّ :   َه

با.  رٌح وهً المؽرب من تهبُّ  رٌح: الَدُبور-ٖ         الحارة.                الشمال.  جهة من تهبُّ  رٌح:  ّشْمؤَل-ٗ      الصَّ

لَتْ -٘ ٌَّر:  ُبدِّ  .حالها تؽ

 الشَّاِهد معنى  : 

ٌاح فتسممت الصٌؾ جاء          .كلّها الرِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تِقِتِّلِ  مْ لَ وَ  ،بِ ٌْ الشَّ  عُ فُ ادَ تَ 

  : اِهد  لؽة الشَّ

ٌْب : ٌقصد القوم.-ٕ                       تدافع : دفع بعضهم بعضهم اآلخر. -ٔ  تقتل : القتال.-ٖ                الشَّ

 : معنى الشَّاِهد 

 تدافع القوم ودفعوا بعضهم بعضا واقتلوا.      
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لِ األُ  ونَ رُ قُ  فِ ٌْ الصَّ  سِ بَ عَ  نْ مِ                            لِ وَّ الشُّ  نَّ هِ ابِ نَ ذْ أّ ً فِ  نَّ أَ كَ   جَّ

 : اِهد  لؽة الشَّ

اقة بذنبها، وأشالْت  أْي رفعته فارتفع.  ل : جمع شابلة، شالِت النَّ َعَبس :  ما ٌبس على الذنب من البول          الشُّوَّ

كر من األوعال.                            والبعر.  ٌَّل : جمع أٌل، وهو الذَّ  األُ

 : معنى الشَّاِهد 

بَِس علٌها البول والبعر الذي خرج منها.         ٌَ  وصؾ الشاعر اإلِبل وهً ترفع أذنابها وقد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ًلحَ  وْ أَ  بٍ وْ حَ ا بِ هَ وَ ثُّ حَ تَ ا اسْ ذَ إِ 

 : اِهد  لؽة الشَّ

 : َزْجر  للناقة. ًحل          حوب : َزْجر  للبعٌر للُمضً.             استحثوها : من الحثِّ والدفع.  

 : النَّاقة وٌزجرها للُمضً.أخذ ٌحثُّ  معنى الشَّاِهد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لِ دَ نْ ً جَ ا فِ هَ تُ ٌْ دَ هْ دَ  ةٌ لَ دَ نْ جَ                      لِ جِ عْ تَ سْ ا المُ هَ عِ رْ جَ  تَ وْ صَ  نَّ أَ كَ 

 : اِهد  لؽة الشَّ

                  الجندلة : واحدة الجندل  وهً الحجارة. -ٕ               جرحها : قصد جرٌها.-ٔ

 دهدٌتها : دحرجتها من علٍو إلى أسفل.-ٖ

 : معنى الشَّاِهد 

 ٌصؾ جري الناقة إذا مضت، وكؤنَّ صوت جرٌها  كالحجارة التً تدحرجت من أعلى إلى أسفل.        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الَوهوِب الُمْجِزلِ  هللِ  دُ مْ الحَ 

 : اِهد  لؽة الشَّ

 المجزل : الُمْوِسع والُمْكِثر دون مقابل.-ٕ             الوهوب : صٌؽة مبالؽة  تعنً كثٌر الَمْنِح  والعطاء.  -ٔ
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 : ٌحمد هللا سبحانه وتعالى على عطاٌاه وهباته التً التعدُّ وال ُتحصى. معنى الشَّاِهد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لِ شَ هْ نَ وَ  كٍ الِ مَ  ًْ احَ مَ رِ  نَ ٌْ بَ 

 : اِهد  لؽة الشَّ

َعة-ٔ ٌْ  نهشل : قبٌلة من ربٌعة.-ٕ                     بن قٌس بن ثعلبة )وهً قبٌلة(.   مالك : هو مالك بن ُضَب

 : معنى الشَّاِهد 

ٌصؾ الشاعر مجموعة من اإلِبل التً رعاها وأهله، وأنَّه ال ٌخاؾ علٌها الؽارة، وقد ذكر )مالك ونهشل(         

 ألنَّهما كان بٌنهما دماء.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لِ عَ  نْ مِ  ضٌ ٌْ رِ ، عَ تُ حْ تَ  نْ مِ  بُّ قَ أَ 

 : اِهد  لؽة الشَّ

 َعِل : أعاله، األعلى.-ٕ                                    أقب : ضامر البطن، دقٌق الخصر. -ٔ

 : معنى الشَّاِهد 

 ٌصؾ أبو النَّْجم فً هذا البٌت َفَرَسا ضامر البطن عرٌض الَ ْهِر.        

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 لِ فُ  نْ ا عَ نً اَل فُ  كْ سِ مْ أَ  ةٍ جَّ ً لَ فِ 

 : لؽة  الشَّاِهد 

ةٍ -ٔ  ُفِل : فالن.-ٕ                     فً صلة َتَدافُع وارتفاع  األصوات واختالطها.  : فً لَجَّ

 : معنى الشَّاِهد 

 ٌؤمر بإمساك رجل ) فالن ( وٌمنعه من خصومة ؼٌره.       

-77- 



   

 لِ لَ جْ األَ  ًِّ لِ العَ  هللِ  دُ مْ الحَ 

 : لؽة الشاهد 

، الذي عال وارتفع العلً : من أسماء هللا الحسنى-ٕاألجّل : من أسماء هللا الحسنى، ومعناه الَمهٌب.             -ٔ

 سبحانه.

 : معنى الشاهد 

 ٌحمد هللا سبحانه وتعالى وٌنزهه عن النقص.     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لِ مُ شْ أَ وَ  نٍ مُ ٌْ أَ  نْ ا مِ هَ تً لَ أْ ٌَ 

 : لؽة  الشَّاِهد 

ُمن : جمع ٌمٌن، ذهب ناحٌة الٌمٌن. -ٔ ٌْ  أَْشُمل : جمع شمال، ذهب ناحٌة الشمال.-ٕ                          أ

 : معنى الشَّاِهد 

ا ٌؤتً اإلِبل من جمٌع جهاتها.       ًٌ  ٌصؾ الشاعر راع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لِ ٌَّ السُّ  عِ اَل التِّ  نَ ٌْ بَ  هُ اتُ بَ نَ                     لِ فُ نْ رَ القَ وَ  كِ سْ المِ  حَ ٌْ رِ  نَّ أَ كَ 

 : معنى الشَّاِهد 

اإلبل، ونباتاته الموجودة فٌه رابحتها كرٌح المسك  اترعى فٌه منطقة مرتفعة من األرضٌصؾ الشاعر        

 والقرنفل.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ااهَ قلْ نَ ا نَ أنَّ  وْ ى لَ نَ المُ  ًَ هِ                  ااهَ ا وَ اهً وَ  مَّ ، ثُ َسْلمىا لِ اهً وَ 

 : اِهد  لؽة الشَّ

 الُمَنى : البؽٌة، وما ٌتمناه اإلنسان وٌطلبه.-ٕ    واًها : كلمة للتعجب من شًء جمٌل وطٌب وتؤتً للتلُهؾ. -ٔ
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 : معنى الشَّاِهد 

إنَّها محبوبته ، وٌقول بؤنَّها ُمبتؽاه ومطلبه لو أنَّه َ َفَر بِها ، وقٌل سلمىٌتعجب الشاعر من فتاة اسمها         

 وٌتمنى لو أنَّه ٌتمتع بلقابها.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اهَ اَل عَ  ِطرْ ، فَ نَّ هُ اَل وا عَ طار                 ااهَ رَ تَ  بٍ اكِ رَ  ٍص وْ لُ قَ  يَّ أَ 

 : اِهد  لؽة الشَّ

 عالهن : علٌهن.-ٖ                   : ارتفعوا.  طاروا-ٕ                    قلوص : الفتٌة من اإلِبل. -ٔ

 : معنى الشَّاِهد 

 إن القوم رفعوا رحالهم على قلوصهم، فارفع َرْحلََك على قلوصك.      
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 ًّ ْجم الِعْجل  فِْهِرست شواهد أبً النَّ
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 مرتبة حسب القافٌة دـهواـــشَّ ـال رقم الصفحة  الرقم

ٔ ٖٖ 
 هِ ائِ وَ شِ  نْ مِ  نَّاسي الدِّ غَ تُ ا مَ كَ      هِ ائِ قَ لِ  نْ مِ  نُ دْ اُ  انَ بَ ٌْ شَ لِ  تُ لْ قُ 

 هائِ وَ هَ  ِمنْ  انُ طَ ٌْ الشَّ  هِ بِ  مَ جْ رُ  1٘ ٕ 

ٖ ٘1 

اكَ  وهللاُ  ًْ  َنجَّ  َوَبْعِدَمتْ  َوَبْعِدَما، َبْعِدَما، ِمنْ      َمْسلََمتْ  بَِكفَّ

ةُ  َوَكاَدتْ    الَغْلَصَمتْ  ِعْندَ  الَقْومِ  ُنفُوسُ  َكاَدتْ   أََمتْ  ُتْدَعى أَنْ  الُحرَّ

 اُسوحَمكْ  َتْحَسُبهُ  َوَبلَدٍ  1ٗ ٗ

ا ٕٖ ٘ ِري َناقُ  ٌَ ٌْ َمانَ  إِلى   َفِسٌَحا ًقاَعنَ  ِس ٌْ  َفَنْسَتِرٌَحا ُسلَ

 اْنَعَصرْ  والِمْسكُ  الَبانُ  ِمْنهُ  ُعْصرَ  لَوْ  1٘ ٙ

نَ  لَّما     َتْسَخَرا أاَلَّ  ٌْضَ الب أَلُومُ  َوَما 1ٗ 1 ٌْ طَ  رأَ مِّ  الَقَفنَدرا الشَّ

9 ٗٓ 
 ! َحَذارِ !!  ِرَماِحَنا ِمنْ  َحَذارِ 

1 ٗٓ 
حُ  لَهُ  َقالَتْ  ٌْ َبا ِر  َقْرَقارِ  الصَّ

ْجم أَُبو أََنا 1ٖ ٓٔ  ِشْعري َوِشْعري النَّ
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اسُ    أَِسٌِرَها ِمنْ  والَعْمرِ  أُمَّ  َباَعدَ  1ٖ ٔٔ  قُُصوِرَها َعلى أَْبوابٍ  ُحرَّ

ٕٔ ٙٓ 
ا اْبَنةَ  اٌ  واْهَجِعً َتلُوِمً ال َعمَّ

ٖٔ ٕٗ 
ِعً الِخٌارِ  أُمُّ  أَْصَبَحتْ  َقدْ  ًَّ                َتدَّ  أَْصَنعِ  لَمْ  هُ ُكلّ  َذْنًبا، َعلَ

ٔٗ ٘٘ 
َبانِ  رٌق فً ُتَكتِّ  الِفْ  اَلمَ  الطَّ

ا 9ٗ ٘ٔ َتَها ٌَ ٌْ ال عامٍ  َجْدبِ  من ُهِزلَتْ  أَوْ      إِِباَل  ألَْهلًِ َكاَنتْ  لَ  أَوَّ

ٔٙ ٘ٙ 
َبنْ   أَْزِحلُهْ  َوَهذا َهذا َفَقرِّ

ٔ1 ٕ٘ 
ا واْغدُ  َهانِ  فًِ لََعنَّ  ُنْرِسلُهْ  الرِّ

ٔ9 ٗ٘ 
لَْت، ْهرُ  َوُبدِّ لِ  ُذو َوالدَّ ًفا             َتَبدُّ ٌْ َبا َدُبوًرا َه  والَشْمأَلِ  بِالصَّ

 تِقِتِّلِ  مْ لَ وَ  ،بِ ٌْ الشَّ  عُ فُ ادَ تَ   1ٙ 1ٔ

ٕٓ 
ٖٙ 

لِ  أّْذَنابِِهنَّ  فًِ َكأَنَّ  ٌْفِ  َعَبسِ  ِمنْ             الشُّوَّ لِ  قُُرونَ  الصَّ  األُجَّ

َوَها إَِذا ٔٙ ٕٔ  َحلً أَوْ  بَِحْوبٍ  اْسَتَحثُّ

ُتَها َجْنَدلَةٌ     الُمْسَتْعِجل َجْرِعَها َصْوتَ  َكأَنَّ  ٘ٙ ٕٕ ٌْ  َجْنَدلِ  فًِ َدْهَد

 الُمْجِزلِ  الَوهوبِ  هللِ  الَحْمدُ  ٔٙ ٖٕ

نَ  ٗ٘ ٕٗ ٌْ ًْ  َب  َوَنْهَشلِ  َمالِكٍ  ِرَماَح

ٌْضٌ  َتْحُت، ِمنْ  أََقبُّ  ٗٗ ٕ٘  َعلِ  ِمنْ  َعِر
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ةٍ  فًِ 9ٖ ٕٙ  فُلِ  َعنْ  فاَُلًنا أَْمِسكْ  لَجَّ

ًِّ  هللِ  الَحْمدُ  ٙٙ 1ٕ  األَْجلَلِ  الَعلِ

أْتً ٔ٘ 9ٕ ُمنٍ  ِمنْ  لََها ٌَ ٌْ  َوأَْشُملِ  أَ

حَ  َكأَنَّ  ٕٙ 1ٕ ٌْ نَ  َنَباُتهُ          َوالَقَرْنفُلِ  الِمْسكِ  ِر ٌْ اَلعِ  َب لِ  التِّ ٌَّ  السُّ

ٖٓ ٗٙ 
 ااهَ قلْ نَ ا نَ أنَّ  وْ ى لَ نَ المُ  ًَ هِ                ااهَ ا وَ اهً وَ  مَّ ، ثُ سْلمىا لِ اهً وَ 

ٖٔ ٖ٘ 
 اهَ اَل عَ  ِطرْ ، فَ نَّ هُ اَل وا عَ طار             ااهَ رَ تَ  بٍ اكِ رَ  ٍص وْ لُ قَ  يَّ أَ 

 ٖٔ :المجموع



Abstract 

 

This research studies only the poetic quotation away from other quotations. I have 

presented .by myself, a research containing a talk about quotations in general. First I 

started by defining quotation in terms of language and terminology and then 

addressed the motives of quotation and the sources of quotation in the Holy Quran, 

the Prophets' Hadith and the sayings Arabs in both poetry and prose. Also I talked 

about the value of Poetry quotation. Moreover, I talked about the poetry quotation 

between the Kufic and the Baserian grammarians and then moved to talk about the 

biography of the poet Abi Al Najim Al Ali where I showed the views of the linguists in 

his poetry. This study examined the grammatical, morphological and phonic 

quotations cited by the grammarians and morphologists from the Poetry of Abi Najim 

Al Ajli in grammatical dictionaries which are presented in these dictionaries. I tried to 

present the grammarians' opinions about the quotations in the books that talked 

about such quotations. I tried to present the views of the grammarians and 

morphologists in every grammatical or morphological quotation mentioned in this 

research. I also referred to some of the imams of grammar such as Sibaweh and Ibn 

Jini and others. I also referred the grammatical demonstrations like Al Mufasal, Al 

Ashmuni and Al Kafia which are just examples from grammatical demonstrations. I 

was keen to document the poetic quotations mentioned in the books of grammar and 

morphology. I also showed that the novel of the Diwan - For Abi Al Najim Al Ajli- has 

some quotations that agree with grammatical and morphological quotations that 

were mentioned in grammatical and morphological books. The research concluded 

with a number of results: It was the poetry of Abi Al Nijm Al Ajli that had prominent 

role, like other poets in the grammar where the grammarians quoted a series of his 

poetry in grammatical, morphological and phonic issues. The research has collected 

the quotations cited in grammatical and morphological books and presented these 

quotations which were thirty one grammatical, morphological and phonic quotations  

divided as follows: fifteen quotations in the grammatical issues and in matters of 

morphology and phonics: They were sixteen quotations. 
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 : ثبت المصادر والمراجع 

 : الكتب 

 القرآن الكرٌم. 

  شرح التصرٌح على التوضٌح : التصرٌح بمضمون التوضٌح فً النحوهـ(، 1ٓ٘األزهري، خالد بن عبدهللا، ) ت ،

 .مٕٓٓٓلبنان، -، دار الكتب العلمٌة، بٌروتٔ) تحقٌق : محمد باسل عٌون السود(، ط

 الحاجب مع شرح شواهده للبغداديشرح شافٌة ابن هـ (، 9ٙٙباذي، رضً الدٌن محمد بن الحسن، ) ت استراال ،

  .لبنان، د.ت-دار الكتب العلمٌة، بٌروت تحقٌق : محمد نور الحسن وآخرٌن (، د.ط،)

 تحقٌق وتعلٌق : شرح الرضً على الكافٌة البن الحاجبهـ(، 9ٙٙباذي، رضً الدٌن محمد بن الحسن، )تاستراال ( ،

 .م11ٙٔ، ، منشورات جامعة قارٌونس، بنؽازيٌٕوسؾ حسن عمر(، ط

 ،تحقٌق : عبدالحمٌد السٌد شرح األشمونً على ألفٌة ابن مالكهـ(، 1ٓٓت ) األشمونً، علً بن محمد بن عٌسى( ،

 .محمد عبدالحمٌد(، د.ط، المكتبة األزهرٌة للتراث،  د.ت

   بٌروت، ، دار الفكر، ٕ، )تحقٌق : سمٌر جابر(،  طاألغانًهـ(، ٖٙ٘األصفهانً، أبو فرج علً بن الحسٌن، )ت

  .د.ت

  ،م191ٔلبنان، -، د.ط، المكتب اإلسالمً، بٌروتفً أصول النحواألفؽانً، محمد سعٌد. 

  تحقٌق: ، )اإلغراب فً جدل اإلعراب ولمع األدلة فً أصول النحوهـ(، 9ٕٖاألنباري، أبو بكر محمد بن القاسم، ) ت

 .م1٘1ٔسعٌد األفؽانً (، د.ط، مطبعة الجامعة السورٌة، د.م، 

  اإلنصاف فً مسائل الخالف بٌن النحوٌٌن هـ(،  11٘األنباري، كمال الدٌن أبو البركات عبد الرحمن، ) ت

 .م1ٙٔٔ، مطبعة السعادة، د.م، ٗ، ط البصرٌٌن والكوفٌٌن

  ،م191ٔ، مجمع اللؽة العربٌة، دار الدعوة للطباعة والنشر، د.م، ٔ، طالمعجم الوسٌطأنٌس، إبراهٌم وآخرٌن. 

 م11ٕٔجلو المصرٌة، القاهرة، ن، مكتبة األ9، طفً اللهجات العربٌةاهٌم، أنٌس، إبر. 

  د. ط، مكتبة لبنان، د.م، د.ت، محٌط المحٌط قاموس مطول للغة العربٌةهـ(ٖٓٓٔالبستانً، بطرس،) ت ،. 

  ،مٕٓٓٓ، د.ط، دار ؼرٌب ، القاهرة، علم األصواتبشر، كمال. 

  اإلنصاف فً التنبٌه على المعانً واألسباب التً هـ(، ٕٔ٘البطلٌوسً، أبو محمد عبد هللا بن محمد بن السٌد ، )ت

 .م19ٕٔلبنان، -، دار الفكر، بٌروتٕط  ،، )تحقٌق:  محمد رضوان الداٌة(أوجبت االختالف

  حقٌق: عبدالسالم محمد )ت ،خزانة األدب ولب لباب العربهـ(، 1ٖٓٔالبؽدادي، عبدالقادر بن عمر، ) ت

 ، د.ت.، مكتبة الخانجً، القاهرةٗهارون(،ط

  ،د. ط، مإسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزٌع، النحو العربً شواهده ومقدماتهالبقرّي، أحمد ماهر ،

 .م199ٔمصر، -اسكندرٌة
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  جمع وتحقٌق : عبدالعزٌز فً شرح أمالً القالً سمط الآللًهـ(،  91ٗالبكري، أبو عبٌد عبدهللا األندلسً، )ت( ،

 .تلبنان، د. -العلمٌة، بٌروتالمٌمنً(، د.ط، دار الكتب 

  ،ًإمٌل بدٌع ٌعقوب (، د.ط، ، )مراجعةالمعجم المفصل فً علوم اللغة )األلسنٌات(التونجً واألسمر، محمد، راج :

 .دار الكتب العلمٌة، بٌروت لبنان، د.ت

 مكتبة ٔ، ) تحقٌق : إبراهٌم بن سلمان البعٌمً (، طشرح التصرٌفهـ (، ٕٗٗثابت، ) ت  الثمانٌنً، عمر بن ،

 .م111ٔالرشد، د.م، 

  ط، مكتبة الخانجً، ق : عبد السالم محمد هارون(، د.، )تحقٌالبٌان والتبٌٌنهـ(،  ٕ٘٘الجاح ، أبو عثمان، ) ت

 .م1ٙ9ٔد.م، 

  ،مصر، د.ت-، د.ط، دار الفكر العربً، القاهرةالواقع والداللةاالحتجاج بالشعر فً اللغة جبل، محمد حسن. 

  دار الكتاب ٔ، ) تحقٌق : إبراهٌم اإلبٌاري (، طالتعرٌفاتهـ (، 9ٔٙالجرجانً، علً بن محمد بن علً، ) ت ،

 .م19٘ٔالعربً، بٌروت، 

  تحقٌق : علً ءات العشرالنشر فً القراهـ(،  9ٖٖالجزري، الحاف  أبً الخٌر محمد بن محمد الدمشقً، )ت ابن ( ،

 .م119ٔلبنان، -كتب العلمٌة، بٌروت، دار الٔمحمد الضّباغ (، ط 

  ،م19ٖٔ، د.ط، الدار العربٌة للكتاب، د.م، اللهجات العربٌة فً التراثالجندي، أحمد علم الدٌن. 

  أبو الفتح عثمان، ) ت ابن ، ًّ اعٌل وأحمد رشدي ، ) تحقٌق : محمد حسن إسمسر صناعة اإلعرابهـ(،  1ٕٖجّن

 .مٕٓٓٓلبنان، -، دار الكتب العلمٌة، بٌروتٔشحاته عامر(، ط

  أبو الفتح عثمان، ) ت ابن ، ًّ : ، ) تحقٌقالمحتسب فً تبٌٌن وجوه شواذ القراءات واإلٌضاح عنهاهـ (، 1ٕٖجن

 .م119ٔلبنان، -دار الكتب العلمٌة، بٌروت ،ٔمحمد عبدالقادر عطا (، ط

  أبو الفتح عثمان، ) ت ابن ، ًّ ، ) تحقٌق : إبراهٌم المنصف فً شرح ابن جنً لكتاب التصرٌفهـ (، 1ٕٖجن

 .م1٘ٗٔ، مكتبة ومطبعة البابً الحلبً وأالده، مصر، ٔمصطفى وعبدهللا أمٌن (، ط

  المصرٌة، ) تحقٌق : محمد علً النجار (، د.ط، دار الكتب الخصائصهـ(، 1ٕٖجنً، أبو الفتح عثمان، ) ت ابن-

 .المكتبة العلمٌة، مصر، د.ت

   شرح وتحقٌق : عصام شعٌنوخزانة األدب وغاٌة األربهـ (، 9ٖ1حجة الحموي، تقً الدٌن أبو بكر، ) ت ابن( ، ،)

 .م191ٔمكتبة الهالل، بٌروت،  د.ط،

 ،ة للطباعة، مصر، ، د.ط، دار الكتب األمٌرٌاألصول : دراسة إبستٌمولوجٌة للفكر اللغوي عند العرب حسان، تّمام

 .مٕٓٓٓ
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  ،م19ٖٔ، الناشر األطلسً، الرباط، ٕ، ط أصول النحو العربًالحلوانً، محمد خٌر. 

  ،سورٌا، د.ت-، د.ط، دار القلم العربً، حلبالخالف النحوي بٌن البصرٌٌن والكوفٌٌنالحلوانً، محمد خٌر. 

  محمد أحمد قاسم(، د.ط، ضبطه وشرحه، )شذا العرف فً فن الصرفهـ(، ٖٔ٘ٔالحمالوي، أحمد بن محمد )ت :

 .م1ٕٓٓبٌروت، -المكتبة العصرٌة، صٌدا

  تحقٌق : طه حسٌن، وإبراهٌم األبٌاري(، تجرٌد األغانًهـ(11ٙالحموي، ابن واصل جمال الدٌن محمد، )ت( ، ،

 .م1٘٘ٔمطبعة مصر شركة مساهمة مصرٌة، القاهرة،  د.ط،

  تحقٌق : رجب عثمان ارتشاف الضرب من لسان العربهـ (، 1ٗ٘حٌان، محمد بن ٌوسؾ األندلسً، ) ت أبو ( ،

 .م119ٔمصر، -، مكتبة الخانجً، القاهرةٔمحمد (، ط

  ،مٕٕٔٓبسكرة، -ة جامعة محمد خضٌر، د.ط، مطبعأصول النحو العربًخان، محمد. 

  ،لشباب المنٌرة، د.م، د.ت، مكتبة إ، طدراسات فً علم الصرفدروٌش، عبدهللا. 

   تحقٌق : بشار ، تارٌخ اإلسالم ووفٌات المشاهٌر واألعالم هـ (، 1ٗ9الذهبً، شمس الدٌن أبو عبد هللا محمد ) ت(

 م. ٖٕٓٓ، دار الؽرب اإلسالمً، د.م، ٔعواد معروؾ(، ط 

  على دٌوان رؤبة بن العجاجمجموعة أشعار العرب ومشتمل هـ(،  ٘ٗٔرإبة، ابن العجاج عبد هللا بن رإبة، ) ت ،

ًّ (، د.ط، دار ابن قتٌبة للطباعة والنشر والتوزٌع، الكوٌت، د.ت)  .اعتنى به وصححه ورتبه : ولٌم بن الورد البروس

  تحقٌق: محمد أبو الفضل طبقات النحوٌٌن واللغوٌٌنهـ(، 11ٖالزبٌدي، أبو بكر األندلسً، محمد بن الحسن، )ت ( ،

 .معارؾ، مصر، د.ت، دار الٕإبراهٌم(، ط

  تحقٌق : هدى محمود قراعة (، د.ط، لجنة إحٌاء ما ٌنصرف وما ال ٌنصرفهـ (، ٖٔٔالزجاج، أبو إسحاق، ) ت( ،

 .م11ٔٔالتراث اإلسالمً، القاهرة، 

 مٕٕٓٓ، دار العلم للمالٌٌن، د.م، ٘، طاألعالمهـ(، 1ٖٙٔالزركلً، خٌر الدٌن بن محمود الدمشقً، )ت. 

  تفسٌر الكّشاف عن حقائق التنزٌل وعٌون األقاوٌل فً هـ(،  9ٖ٘القاسم جار هللا محمود عمر، )ت الزمخشري، أبو

 .م1ٕٓٓلبنان، -، دار المعرفة، بٌروتٖ)علق علٌه : خلٌل مؤمون شٌحا(، ط، وجوه التأوٌل

  (، بدٌع ٌعقوب ، )تحقٌق : إمٌلالمفصل فً صنعة اإلعرابهـ (، 9ٖ٘الزمخشري، أبو القاسم جارهللا، محمود، ) ت

 .م111ٔ، دار الكتب العلمٌة، لبنان، ٔط

  ،هرة، د.تالقا-، د.ط، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، الفجالةتارٌخ األدب العربًالزٌات، أحمد حسٌن. 

  ،م191ٔاألردن، -، دار الفكر للنشر والتوزٌع، عمانٔ، طالمدارس النحوٌة أسطورة وواقعالسامرابً، إبراهٌم. 

-2ٙ- 



  مإسسة ٖ، ) تحقٌق : عبد الحسٌن الفتلً (، طاألصول فً النحوهـ (، ٖٙٔالسراج، محمد بن سهل، ) ت ابن ،

 .م199ٔالرسالة، بٌروت، 

  ط، دار المدنً، ، د.، )تحقٌق: محمود محمد شاكر(طبقات فحول الشعراءهـ(، ٕٖٕساّلم، محمد الجمحً )ت ابن

 .تالسعودٌة، د.-جدة

  ،م19ٙٔ، عالم الكتب ومكتبة النهضة العربٌة، بٌروت، ٔ، طهجات العربٌة القدٌمةدراسة فً اللسلّوم، داود. 

  مكتبة ٖ، ) تحقٌق : عبدالسالم محمد هارون(، ط الكتابهـ(،  9ٓٔسٌبوٌه، أبو بشر عمرو بن عثمان، ) ت ،

 .م199ٔمصر، -الخانجً، القاهرة

  دار إحٌاء ٔ) تحقٌق : خلٌل إبراهٌم جفّال (، ط، المخصص هـ (،9٘ٗسٌده، أبو الحسن علً بن إسماعٌل، ) ت ابن ،

 .م11ٙٔالتراث العربً، بٌروت، 

  تحقٌق : الخفاجً والزٌتً(، د.ط، القاهرة، أخبار النحوٌٌن البصرٌٌنهـ(، 9ٖ٘السٌرافً أبو سعٌد الحسن، ) ت( ،

 .م1٘٘ٔ

  تحقٌق : أحمد حسن مهدلً وعلً سٌد شرح كتاب سٌبوٌههـ (، 9ٖٙالسٌرافً، أبو سعٌد الحسن بن عبدهللا، ) ت ( ،

 .م9ٕٓٓ، دار الكتب العلمٌة، بٌروت لبنان، ٔعلً (، ط

  تحقٌق : عبدالسالم همع الهوامع فً شرح جمع الجوامعهـ(،  1ٔٔالسٌوطً، جالل الدٌن عبد الرحمن، ) ت( ،

 .م11٘ٔ، مإسسة الرسالة، الكوٌت، ٔمحمد هارون وعبدالعال سالم مكرم(، ط

 ًح ، )تحقٌق : حمدي عبدالفتااالقتراح فً أصول النحوهـ(، 1ٔٔ، جالل الدٌن عبدالرحمن بن أبً بكر، ) ت السٌوط

 .م1ٕٓٓم، ، مكتبة اآلداب، د.ٖمصطفى(، ط

  ،م191ٔ، مكتبة الخانجً، القاهرة، ٔ، طأثر القراءات فً األصوات والنحو العربًشاهٌن، عبدالصبور. 

  تحقٌق : محمود محمد ، )أمالً ابن الشجريهـ (، ٕٗ٘ادات هبة هللا، ) ت الشجري، ضٌاء الدٌن أبو السعابن

  .م11ٔٔ، مكتبة الخانجً، القاهرة، ٔالطناحً(، ط

  تحقٌق : أحمد األرناإوط وتركً مصطفى(، الوافً بالوفٌاتهـ(،  1ٙٗالصفدي، صالح الدٌن خلٌل بن أٌبك، ) ت( ،

 .مٕٓٓٓلبنان، -د.ط، دار إحٌاء التراث، بٌروت

  تحقٌقتفسٌر الطبري : جامع البٌان عن تأوٌل آي القرآنهـ(،  ٖٓٔالطبري، أبو جعفر محمد بن جرٌر، )ت( ، :

 ت.اعة والنشر والتوزٌع واإلعالن، د.م، د.، هجر للطب بن عبدالمحسن التركً(، د . طعبدهللا

  ،ًم19٘ٔلمطابع األمٌرٌة، د.م، ، د.ط، الهٌبة العامة لشإون الغة تمٌم دراسة تارٌخٌة وصفٌةعبدالباقً، ضاح. 
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  ،م.11ٖٔ، دار الحمامً،  القاهرة، ٔ، طفصول فً فقه العربٌةعبدالتواب، رمضان 

  ،م19ٔٔاألردن، -، مإسسة الرسالة الحدٌثة، عمانٔ، طلغة القرآن الكرٌمعبدالرحٌم، عبدالجلٌل. 

  الملك بن قرٌب األصمعً وشرحه، ) اعتنى  ، رواٌة عبددٌوان العجاجهـ(،  1ٓالعجاج، عبد هللا بن رإبة، ) ت

 .م11٘ٔلبنان، -بتحقٌقه : عزة حسن (، د.ط، دار الشروق العربً، بٌروت

 أبو النَّْجم الفضل بن قدامة، )ت ، ًّ ط، (، د.، )جمعه وشرحه : محمد أدٌب عبدالواحد جمراندٌوانههـ(، ٖٓٔالِعْجلِ

 .مٕٙٓٓمطبوعات مجمع اللؽة العربٌة، دمشق، 

   ط، .د، )تحقٌق : عمرو بن ؼرامة العمروي(، تارٌخ دمشقهـ(،  1ٔ٘عساكر، أبو القاسم علً بن الحسن،)ت ابن

 .م11٘ٔم، ع والنشر، د.دار الفكر للطباعة والتوزٌ

  وضع حواشٌه : خلٌل عمران المنصور (، ضرائر الشعرهـ (، 1ٙٙعصفور، أبو الحسن علً بن مإمن، ) ت ابن ( ،

 .م111ٔلبنان، -ٌة، بٌروت، دار الكتب العلمٔط

  لجواري وعبدهللا الجبوري(، ، ) تحقٌق : أحمد عبدالستار االمقربهـ (، 1ٙٙعصفور، أبو الحسن علً، ) ت ابن

 .مطبعة العانً، بؽداد، د.ت د.ط،

  دار ٔ(، ط ، ) تحقٌق : فخر الدٌن قباوةالممتع الكبٌر فً التصرٌفهـ (، 1ٙٙعصفور، أبو الحسن علً، )تابن ،

 .م191ٔلبنان، -المعرفة، بٌروت

  تحقٌق : محمد محًٌ شرح ابن عقٌل على ألفٌة ابن مالكهـ (،  1ٙ1عقٌل، عبد هللا بن عبد الرحمن، )تابن ( ،

 .م19ٓٔدار التراث، مصر،  ،ٕٓالدٌن عبد الحمٌد (، ط 

  تحقٌق : عبدالرحمن بن ٌن والكوفٌٌنالتبٌٌن عن مذاهب النحوٌٌن البصرٌهـ (، ٙٔٙالعكبري، أبو البقاء، ) ت ( ،

 .م19ٙٔلبنان، -، دار الؽرب اإلسالمً، بٌروتٔسلمان العثٌمٌن (، ط

  ،عالم ٖ،  طاالستشهاد واالحتجاج باللغة : رواٌة اللغة واالحتجاج بها فً ضوء علم اللغة الحدٌثعٌد، محمد ،

 .م199ٔالكتب، القاهرة، ، 

 المقاصد النحوٌة فً شرح شواهد شروح األلفٌة : شرح الشواهد هـ(، 9٘٘، )ت العٌنً، بدر الدٌن محمود بن أحمد

مصر، -، دار السالم للطباعة والنشر والتوزٌع والترجمة، القاهرةٔ، ) تحقٌق : على محمد فاخر وآخرٌن (، طالكبرى

 .مٕٓٔٓ

  الهٌبة المصرٌة العامة ٔ، طأصول النحو عند السٌوطً بٌن النظرٌة والتطبٌقؼربٌة، عصام عٌد فهمً، أبو ،

 .مٕٙٓٓمصر، -للكتاب، القاهرة
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  تحقٌق: أحمد عبدالؽفور الصحاح تاج اللغة وصحاح العربٌةهـ(،  1ٖٖالفارابً، أبو نصر إسماعٌل بن حماد، ) ت( ،

 .م191ٔلبنان، -، دار العلم للمالٌٌن، بٌروتٗعطار(، ط 

  تحقٌق : عبد السالم محمد هارون(، معجم مقاٌٌس اللغةهـ(،  1ٖ٘فارس، أحمد بن زكرٌا أبو الحسٌن، ) ت ابن( ،

 .م111ٔد. ط، دار الفكر، د.م، 

  تحقٌق : سعٌد اإلفصاح فً شرح أبٌات مشكلة اإلعرابهـ(،  91ٗالفارقً، أبو نصر الحسن بن أسد، ) ت( ،

 .م11ٗٔ، جامعة بنؽازي، د.م، ٕاألفؽانً(، ط 

  شرح شواهد التلخٌص : معاهد التنصٌص على شواهد هـ(،  1ٖٙالفتح، عبدالرحٌم بن عبدالرحمن العباسً، )تأبو

  .ط، د.م، د.ت، د.، )تحقٌق: محمد محًٌ الدٌن عبدالحمٌد(التلخٌص

  ،م111ٔالسعودٌة، -، دار أضواء السلؾ، الرٌاضٕ، ط الحدٌث النبوي فً النحو العربًفجال، محمود. 

  ،َحاة  فلفل، محمد عبدو ٌّة عند النُّ ْعر ٌّة  فً النحو العربً -اللغة الشِّ ْعر ، ٔ، طدراسة للشاهد الشعري والضرورة الشِّ

 .م1ٕٓٓدار جرٌر، د.م، 

  مإسسة  –، مكتبة تحقٌق التراث ٙ، ط القاموس المحٌطهـ(،  9ٔ1الفٌروز أبادي، مجد الدٌن محمد بن ٌعقوب، ) ت

 .م119ٔالرسالة، بٌروت،  

  تحقٌق : أحمد محمد شاكر (، د.ط، دار الشعر والشعراءهـ(، 1ٕٙقتٌبة، أبو محمد عبدهللا الدٌنوري، )ت ابن (

 .مصر-المعارؾ، القاهرة

  تحقٌق : محمد العمدة فً محاسن الشعر وآدابه ونقدههـ(،  ٖٙٗالقٌروانً، أبو علً الحسن بن رشٌق، ) ت ( ،

 .م19ٔٔم، ، دار الجٌل، د.ٔ، ج ٘الحمٌد(، ط محًٌ الدٌن عبد

  د. ط، دار إحٌاء التراث العربً، د.م، د.تسنن الجاحظهـ(،  1ٖٕماجه، أبو عبد هللا بن ٌزٌد، ) ت ابن ،. 

  عبدالقادر عطا وطارق فتحً  ، ) تحقٌق : محمدشرح التسهٌلهـ(، 1ٕٙمالك، جمال الدٌن بن محمد، ) ت ابن

 .مٕٔٓٓلبنان، -لمٌة، بٌروتالع ، دار الكتبٔ(، طالسٌد

  تحقٌق : علً محمد معوض عادل أحمد شرح الكافٌة الشافٌةهـ(، 1ٕٙمالك، جمال الدٌن بن محمد، ) ت ابن ( ،

 .مٕٓٓٓلبنان، -، دار الكتب العلمٌة، بٌروتٔعبدالموجود (، ط

  (، د.ط، د.م، د.تمة) تحقٌق : محمد عبدالخالق عضٌ ،المقتضبهـ (، 9ٕ٘المبرد، محمد بن ٌزٌد، ) ت. 

  وضع حواشٌه : خلٌل عمران النقائض : نقائض جرٌر والفرزدقهـ(،  1ٕٓالمثنى، أبو عبٌدة معمر التٌمً، )ت ( ،

 .م119ٔلبنان، -، دار الكتب العلمٌة، بٌروتٔالمنصور(، ط 

  ،بً وأوالده، مصر، ، مطبعة البابً الحلٕ، ط مدرسة الكوفة ومنهجها فً دراسة اللغة والنحوالمخزومً، مهدي

 .م1٘9ٔ
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  تحقٌق : فخر الدٌن فاخر الجنى الدانً فً حروف المعانًهـ(، 1ٗ1المرادي، أبو محمد بدر الدٌن بن علً، ) ت ( ،

 .م11ٕٔلبنان، -، دار الكتب العلمٌة، بٌروتٔقباوة ومحمد ندٌم فاضل (، ط

  دار الكتب ٕكرنكو(، ط .تحقٌق : ؾ) ،معجم الشعراءهـ(،  9ٖٗالمرزبانً، أبو عبٌد هللا محمد بن عمران، )ت ،

  ، د.ت.لبنان-العلمٌة، بٌروت

  ط، دار صادر، بٌروت، ، د.لسان العربهـ(،  1ٔٔمن ور، أبو الفضل جمال الدٌن محمد بن مكرم، ) ت ابن

 .م11ٓٔ

  تحقٌق : روحٌة مختصر تارٌخ دمشق البن عساكر هـ(، 1ٔٔمن ور، محمد بن مكرم جمال الدٌن، ) ت ابن ( ،

 .م19ٗٔ، دار الفكر للطباعة والتوزٌع والنشر، د.م، ٔن (، طٌوآخرالنحاس 

  تحقٌق : أحمد ناجً القٌسً وآخرٌن (، د.ط، دقائق التصرٌفهـ (،  9ٖٖالمإدب، أبو القاسم بن محمد، ) ت ابن ( ،

 .م191ٔمطبعة المجمع العلمً العراقً، د.م،

  ،م11ٙٔ، مطبعة الزهراء، بؽداد، ٔ، ط لّشواِهد واالستشهاد فً النحواالناٌلة، عبدالجبار علوان. 

  دار المعرفة،  ٕ، )تحقٌق: إبراهٌم رمضان(، ط الفهرستهـ(،  9ٖٗالندٌم، أبو الفرج محمد بن إسحاق، ) ت  ابن ،

 .م111ٔلبنان، -بٌروت

  د.م، ٕ، ) تحقٌق : عبدالمعٌن الملوحً (، طاألزهٌة فً علم الحروفهـ (، ٘ٔٗالهروي، علً بن محمد، )ت ،

 .م11ٖٔ

  تحقٌق : محمد محًٌ مغنً اللبٌب عن كتب األعارٌبهـ(،  1ٙٔهشام، جمال الدٌن عبدهللا بن ٌوسؾ، ) ت ابن ( ،

 .الدٌن عبدالحمٌد(، د.ط، دار الطالبع للنشر والتوزٌع والتصدٌر، د.ت

  تحقٌق : حنا فاخوري (، شرح شذور الذهب فً معرفة كالم العرب هـ (،1ٙٔهشام، جمال الدٌن عبدهللا، ) ت ابن ( ،

 .لبنان، د.ت-، دار الجٌل، بٌروتٔط

  ،عمادة شإون المكتبات، ٔ، طظاهرة اإلعراب فً النحو العربً وتطبٌقها فً القرآن الكرٌمٌاقوت، أحمد سلٌمان ،

 .م19ٔٔجامعة الرٌاض، السعودٌة، 

  ،ةالمعجم المفٌعقوب، إمٌل بدٌع ٌّ ْعر  .م111ٔلبنان، -، دار الكتب العلمٌة، بٌروتٕ، ط صل فً شواهد النحو الشِّ

  د.ط، إدارة الطباعة المنٌرٌة، مصر، د.تشرح المفصلهـ(،   ٌٖٗٙعٌش، موفق الدٌن أبو البقاء، ) ت ابن ،. 
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 : األبحاث 

  ،مجلة مجمع فإاد األول بالحدٌث الشرٌف: قرار المجمع : فً االحتجاج  االستدالل بالحدٌثحسٌن، محمد الخضر ،

 م. 11ٖٔمصر، -، المطبعة الخٌرٌة األمٌرٌة، القاهرةٗ، ج ٘و  ٗللؽة العربٌة، العدد 
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