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مجلة جامعة تكريت للعلوم 
 اإلنسانية

 

 للصناعة
ً
 مراعاة

ُ
 النحوية التقدير

 
 علً جبار عٌسى الفهداويد.  

مدرس معهد اعداد المعلمٌن فً 
 الفلوجة

 

  بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

  المقدمة
الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، 

 : وبعد .وعلى آلو وأصحابو الغر الميامين
ث عنوانذذو )الديذدير مراعذذاة للصذذناعة النحويذذة( تاذمن تيذذديرات النحذذويين الدذذ  فهذاا بحذذ

أوجبدها الصناعة النحوية، وقد وجدت أنَّ قسماً من ىاه الديديرات ىو مناسب للصناعة النحوية 
إذ إَن المعنذذى ي يسذذديي  مذذن دونذذو، ووجذذدت قسذذماً آلذذر ىذذو ملسذذد للمعنذذى وللجملذذة، وتباينذذ  

 ن األسماء واألفعال والحروف.تيديرات النحويين بي
تيذذدير مبدذذدأ بعذذد )واو( الحذذال الداللذذة علذذى اللعذذ  الماذذار ،  ومذذن تيذذديرات ايسذذماء

.. ومذن تيذديرات األفعذال تيذدير فعذ  فذ  بذاب .وتيدير لبر بعذد )إمَّذا( الديييريذة المدلذوة بمصذدر
قبذذذ  اللعذذذ   اإلشذذذدغال، وبذذذاب الملعذذذول المتلذذذا، ومذذذن تيذذذديرات الحذذذروف تيذذذدير الحذذذرف )قذذذد(

الماض  الدال على الحال. وتوصلُ  إلى ندائج منها أنَّ الصناعة النحوية تكون أحياناً بعيدة عذن 
  .روح اللغة العربية
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 أوي: تيدير اس  
 قَدر النحويون اسماً مراعاًة للصناعة النحوية، وىو على نوعين: 

 تيدير مبددأ: -ٔ
ة بلع  ماار  ميرون بذ) الواو( يجذب ىذ( أَن الجملة المصدر ٕٚٙذكر ابن مالك )ت 

 (ٔ):تيدير مبددأ بعد الواو، وقد أشار اليو قائالً 
 وذات واو بعدىا انو مبددأ
 لو الماار  اجعلَن مسندا

ََلَ  ِبَمذا َآِمنُذوا ُه ْ لَ  ِقي َ  َوِإَذا))ومن الشواىد اليرآنية قولو تعالى:  ِمنُ  قَذاُلوا اللَّذوُ  أَنْذذ ْْ  ِبَمذا نُذذ
َِلَ  قًا اْلَحذا   َوُىوَ  َورَاَءهُ  ِبَما َوَيْكُلُرونَ  َناَعَليذْ  أُْن فجملذة )ويكلذرون( { ٜٔ:البيذرة(( }َمَعُهذ ْ  ِلَمذا ُمَصذدق

  .ىذ( وى  يكلرونٙ٘ٚ)ت (ٖ)ىذ( والسمين الحلب ٘ٗٚ)ت (ٕ)حالية، والديدير عند أب  حيان
ْنَسذانَ  َلَلْيَنا َوَلَيدْ وقولو تعالى: ))  ِمذنْ  ِإلَْيذوِ  َأقْذذَربُ  َوَنْحذنُ  نَذْلُسذوُ  بِذوِ  ِوسُ تُذَوْسذ َمذا َونَذْعلَذ ُ  اإْلِ

 .{ٙٔ((} ق: اْلَورِيدِ  َحْب ِ 
أي: ونحذن  مبددأ بعد الذواو فذ  جملذة )ونعلذ ( ىذ(ٙٔٙ)ت (ٗ)قدر أبو البياء العكبري

 َلُكذ ْ  َأقُذولُ  َما َفَسَدْاُكُرونَ : ))نعل . ف  حين ابدعد عن الديدير ف  شواىد ألرى، منها قولو تعالى
 {.ٚٚ غافر:((}اللَّوِ  ِإَلى َأْمِري ُأفَذوقضُ وَ 

 .(٘)قال: ))وأفوض أمري إلى اهلل(( الجملة حال من الامير ف  )أقول(
  (ٙ)ومن الشواىد الشعرية على ذلك قول عندرة بن شداد:

قُدها عرضاً واقدُ  قومها ِّ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ    ُعِ 
ََْعِ    زعْماً وربق البيِ  ليس ِبَم
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 : (ٚ)وقول زىير
    وتحسُب آيآتُهْنذذذذذ بَلينَ 

 ذَن عن فْرط حْولَْيِن رِقَّاً ُمِحيال
 :(ٛ)وقول الشاعر

 (ٜ)فلمَّا لشيُ  أضافيرى 
 ماِلكا  (ٓٔ)نجوُت وأرَىُنه 

 .(ٔٔ)والديدير: وأنا أقد  قومها، وأن  تحسب آياتهن، وأنا أرىن 
لنحويذة الدذ  تبذدو إنَّ ىاا الديذدير الذاي لجذل إليذو النحويذون نذابأ مذن تذلصرى  بالصذناعة ا

أحيانذاً بعيذدًة عذن روح اللغذة العربيذة، ألنَّ ىذاا الديذدير الذاي افدرضذوه لذ  يُغيقذر مذن حذال الجملذة، 
 (ٕٔ)فالجملة بيي  حالية سواء كان  أسمية أم فعلية.

وليس ىناك مسوقغ لليول بهاا الديدير، فشواىد اليرآن والشعر كثيرة، والاي كثر ساغ 
عذذن عذذدم الديذذدير ي ييذذ  بلصذذاحة اللغذذة ولذذيس مياللذذاً لمياييسذذها وبيبولذذو الييذذاس عليذذو فاذذاًل 

 (ٖٔ)إعتاء فسحة للمدحدث لينو  بترائا الدعبير.
 

 تيدير لبر: -ٕ
ياىب النحويون أحيانا إلى تيدير لبر للمبددأ من دون أن تكون ىناك حاجذة إلذى ىذاا 

ْكد أنَّ   لك  مبددأ ف  الغالب لبرًا.  الديدير، والاي دفعه  إليو الصناعة النحوية الد  ت
ومذن ذلذك قذوله  فذ  ((ىذذ( مذثاًل لهذاا الديذدير إذ قذال: ٕٜٖوقد سذاق ابذن جنذ  )ت 

قول العرب: ك  رج  وصنعدو، وأن  وشلنك معناه أن  مأ شلنك، وكّ  رجذٍ  مذأ صذنعدو، فهذاا 
)مأ شلنك( لبر عن  يوى ... أنَّ الثان  لبر عن األول كما أنَّو إذا قال أن  مأ شلنك فإنَّ قولو

أن . وليس األمر كذالك، بذ  لعمذري أن المعنذى عليذو غيذر أن تيذدير اإلعذراب علذى غيذره. وإنمذا 
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شلنك معتوف على أن ، واليبر محاوف للحم  علذى المعنذى، فكلنذو قذال: كذّ  رجذٍ  وصذنعدو 
  (ٗٔ)ميرونان، وأن  وشلنك مصتحبان((.

ْكذد أنَّ المعنذى واضذ ، و  لذيس ىنذاك ضذرورة لديذدير لبذر محذاوف، إنَّ كالم ابن جنذ  ي
 ولكن الصناعة النحوية كان  سبباً ف  ذلك. 

 ومن المواضأ الد  قٌّدر فيها اليبر مراعاة للصناعة النحوية ى :  
 بعد )إمَّا( الديييرية المدلوة بمصدر.  - أ

((} أَْلَيذذذى َمذذذنْ  َأوَّلَ  َنُكذذذونَ  َأنْ  َوِإمَّذذذا تُذْلِيذذذ َ  َأنْ  ِإمَّذذذا ُموَسذذذى يَذذذا قَذذذاُلواومنذذذو قولُذذذُو تعذذذالى: ))
 {٘ٙ:طو

َميشذذري )ت  إلذذى أنَّ )أن تليذذ ( فذذ  موضذذأ رفذذأ علذذى أنَّذذو لبذذر  (٘ٔ)ىذذذ(ٖٛ٘ذىذذب ال
 لمبددأ محاوف، أي: األمر ألياك.

َميشذذري فذذ  )أن تليذذ ( ميدذذاراً الرفذذأ علذذى ايبدذذداء وحذذاف  ونيذذ  أبذذو حيذذان رأي ال
َميشذذري الرفذذأ ؤك أو إلياؤنذذا فجعلذذو لبذذراً لمبدذذدأ محذذاوف. األمذذر إليذذا :اليبذذر، قذذائاًل ))وقذذدَّر ال

وألداُر أن يكون مبددأ واليبر محاوف تيديره: إلياؤك أول، ويدل عليو قولو: وإمَّا أن تكون أول 
 .(ٙٔ)من أليى فدحسن الميابلة من حيث المعنى((

(( ُحْسذذذذذًنا ِفذذذذيِه ْ  ِيذذذذذاَ تَذدَّ  َأنْ  َوِإمَّذذذذا تُذَعذذذذاقبَ  َأنْ  ِإمَّذذذذذا اْلَيذذذذْرنَذْينِ  َذا يَذذذذا النذذذذذقُ ))تعذذذذالى:  وقولذذذذو
 {ٙٛ:}الكهف

 (ٚٔ)ىذ( وجهين ف  )ان تعاقب(:ٖٚٗذكر مك  بن أب  طالب )ت
  .الرفأ على إضمار مبددأ :األول
  .النصب على إضمار فع  :الثان 

ف  )أن تعاب( الرفأ علذى ايبدذداء واليبذر  (ٛٔ)ىذ(ٙٔٙوأجاز أبو البياء العكبري )ت
  .أي إما العااب واقأ به  ،محاوف
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ْدي معناىا وتيدير اليبر جاء  .ويبدو ىنا أنَّ المصدر يعرب مبددأ ويسد مسد جملة وي
 (ٜٔ)مراعاة للصناعة النحوية ي الارورة المعنوية.

َاء المدلوة ب)أنَّ( الملدوحة  –ب  بعد فاء الج
َاء نحذذو: مذذن يذذلتن  فإنَّذذو مكذذرم (ٕٓ)يجذذوز فذذد  )إنَّ( وكسذذرىا  ،إذا وقعذذ  بعذذد فذذاء الجذذ

 لى جع  )إنَّ( ومعموليها جملة أجيب بها الشرط، كلنَّو قال: من يلتن  فهو مكرم.فالكسر ع
أمَّذذذا اللذذذد  فعلذذذى جعذذذ  )أنَّ( وصذذذلدها مصذذذدراً فذذذ  موضذذذأ رفذذذأ علذذذى ايبدذذذداء واليبذذذر 
َاؤه اإلكرام.  محاوف، أي: من يلتن  فإكرامو موجود. ويجوز أن يكون المبددأ محاوفًا، أي: فج

 ُسذذوًءا ِمذذْنُك ْ  َعِمذذ َ  َمذذنْ  أَنَّذذوُ  الرَّْحَمذذةَ  نَذْلِسذذوِ  َعلَذذى رَب ُكذذ ْ  َكدَذذبَ ))ومذذن ذلذذك قولذذو تعذذالى: 
 {ٗ٘:(( }اإلنعامرَِحي ٌ  َغُلورٌ  فَلَنَّوُ  َوَأْصَل َ  بَذْعِدهِ  ِمنْ  تَابَ  صُ َّ  ِبَجَهاَلةٍ 

، فالكسذر علذى جعلهذا جملذة تكذون جوابذاً (ٕٔ)قرئ  )فإنَّو غلور رحي ( بذاللد  والكسذر
لد  على جع  )أنَّ( وصلدها ف  موضذأ رفذأ علذى ايبدذداء، ولبذره محذاوف، والديذدير: لمن، وال

َاؤه الغلران. َاؤه، ويجوز أن تكون لبراً لمبددأ محاوف، أي: فج  (ٕٕ)فالغلران ج
ْول بمصدر، وىاا المصدر يعرب مبددأ، وىو يسد  فالمالحظ ىنا أّن )أّن ومعموليها( ت

ْوا إلذذى الديذذدير مذذن أجذذ  مسذذد جملذذة تامذذة، ولسذذنا بحاجذذة إلذذى  تيذذدير لبذذر لكذذّن النحذذويين لجذذ
 (ٖٕ)الصناعة النحوية، ألّن لك  مبددأ ف  الغالب لبرًا.

 (ٕٗ)بعد )إذا( اللجائية المدلوة بذ)أنَّ( الملدوحة ومن ذلك قول الشاعر:-ت
 سيداً  -كما قي -وكن  أرى زيداً 

  (ٕ٘)إذا إنّو عبذد اليذلذا واللهذازم
فالكسذذر ))علذذى عذذدم الدلويذذ ،  ،ىذذذ( فذذ  )أنّذذو( الكسذر واللذذد  ٜٗٚذكذر المذذرادي )ت 

والديذدير: إذا ىذو عبذد، وبذاللد  علذى تيذدير: فذإذا عبوديدذو، فذذ )عبوديدذو( مبدذدأ، و)إذا( اللجائيذة 
 (ٕٙ)لبره عند َمْن جعلها ظرفًا، وأمَّا َمْن جعلها حرفاً فاليبر محاوف تيديره: حاصلة((.
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ْدي معناىذذا كذذامالً  يبذذدو لذذ  أّن المصذذدر يسذذد مسذذد لكذذّن تمسذذك النحذذويين  ،جملذذة ويذذ
 ألجلى  إلى تيدير لبر لوجود مبددأ. 

 

 إذا كان المبددأ مصدراً أو اس  تلاي  ماافاً إلى المصدر وبعده حال ي يص  اإللبار بها:-ث
مثذذذال المبدذذذدأ المصذذذدر: زيذذذارت  الصذذذديا مرياذذذًا. ومثذذذال اسذذذ  الدلاذذذي  الماذذذاف إلذذذى 

ْول مذن )مذذا( المصذدر: أحسذن شذذرب   المذاء صذذافيًا. وقذد ياذذاف اسذ  الدلاذي  إلذذى المصذدر المذذ
 واللع  نحو: أجم  ما تكون المرأة ميلصة. 

صذافيًا، ميلصذة( تذ  بهذا المعنذى، وأغنذ  عذن اليبذر المحذاوف،  ،)مرياذاً :فذاألحوال  
 وى  ي تصل  ان ييبر بها لمبايندها للمبددأ.
 (ٕٛ)وأشار إليها ابن مالك ف  ألليدو قائاًل: (ٕٚ)وىاه المسالة نّبو عليها النحويون،

    وقب  حال ي يكذذذون لبراً 
 عن الاي لبره قد اضمذذذرا

 كارب  العبذد مسذيئا وأت 
 تبييذن  الحذا منوطاً بالحكذ 

 (ٜٕ)ومن شواىد ىاه المسالة قول الشاعر:
 ليُر اقدراب  من المولى حليَف رضا

 وشذر  بعدي عنو وىو غابذاُن 
ون الحذال جملذة اسذمية كيذول الرسذول صذلى اهلل عليذو وسذل  ))اقذرب مذا يكذون وقد يك

ه وىو ساجدٌّ ((. ِِ ِّ ِِ  (ٖٓ)العبد من رِب
يالحذذظ ىنذذا أنَّ المبدذذدأ )ليذذر( و)أقذذرب( بذذال لبذذر مذذأ أنَّ الكذذالم تذذام مذذن حيذذث المعنذذى 

 لكن النحويين أجهدوا أنلسه  بحثاً عن اليبر المحاوف مراعاة للصناعة النحوية.
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ىذذذ(: ))وأمَّذذا قذذوله  ضذذرب  زيذذداً قائمذذًا... فذذالكالم تذذام باعدبذذار ٖٗٙت(ابذذن يعذذي  قذذال
المعنى، إي انو ي بد من النظر ف  الللظ وإصالحو لكون المبددأ فيو بال لبر، وذلك أنَّ قولك: 
ضذذرب  مبدذذدأ وىذذو مصذذدر ماذذاف إلذذى اللاعذذ ، و)زيذذدًا( ملعذذول بذذو، و)قائمذذًا( حذذال، وقذذد سذذدت 

دذذذدأ، وي يصذذذل  أن يكذذذون لبذذذراً فيرتلذذذأ، ألنَّ اليبذذذر إذا كذذذان ملذذذرداً يكذذذون ىذذذو مسذذذد لبذذذر المب
 (ٖٔ)األول...((.
 

 صانياً: تيدير فع :

 من المواضأ الد  ييدر فيها النحويون فعاًل ألج  الصناعة النحوية:
 باب ايشدغال: -ٔ

 ايشدغال ىو ))أن يديدم اس  ويدللر عنو فع  مدصرف أو ما جرى مجراه قد عم  ف 
ضذذذمير ذلذذذك ايسذذذ  أو فذذذ  سذذذببّيو، ولذذذو لذذذ  يعمذذذ  فيذذذو لعمذذذ  فذذذ  ايسذذذ  المشذذذدغ  عنذذذو أو فذذذ  

 (ٕٖ)موضعو((.
ََْمَناهُ  ِإْنَسانٍ  وَُك َّ ومن شواىد ذلك:)) وقولذو تعذالى: { ٖٔ ((}ايسذراء:ُعُنِيوِ  ِفذ  طَائَِرهُ  أَْل

َناَىا َوالسََّماءَ ))  َلُهذ ْ  َأَعذدَّ  َوالظَّذاِلِمينَ )) :{ وقولذو تعذالى ٚٗيات: (( }الذاار َلُموِسذُعونَ  َوِإنَّذا بِلَْيدٍ  بَذنَذيذْ
 {.ٖٔ: }اينسان ((أَلِيًما َعَاابًا

 فاألسماء )ك ، والسماء، والظالمين( أسماء منصوبة والدلف النحويون ف  نصبو. 
قال ابن عيي : ))فاىب الجمهور إلى أنَّ ناصبو فع  مامر وجوبًا، ألنَّو ي يجمأ بذين 

ملسقر، ويكون اللع  المامر موافيًا ف  المعنى لالك المظهر، وىاا يشم  ما وافا الملسَّر وال
للظًا ومعنى نحو قولك ف  )زيدًا ضربدو( إنَّ الديدير )ضرب  زيذداً ضذربدو(. ومذا وافذا معنذى دون 

 للظ كيولك ف  )زيداً مررت بو( إن الديدير: جاوزت زيداً مررت بو.
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اللعذذ  المذذاكور بعذذده وىذذاا مذذاىب كذذوف . والدلذذف والمذذاىب الثذذان : أنَّذذو منصذذوب ب
ْيء، فيال قوم: إنَّو عام  ف  الاذمير وايسذ  معذاً  فذإذا قلذ  )زيذداً ضذربدو( كذان )ضذرب (  (ٖٖ)ى

َيذد وللهذاء. ورُّد ىذاا المذاىب بلنَّذو ي يعمذ  عامذ  واحذد فذ  ضذمير اسذ  ومظهذره. وقذال  ناصبًا ل
رُّد بذذذذذلنَّ األسذذذذذماء ي تُلغذذذذذى بعذذذذذد اتصذذذذذاِلها و  (ٖٗ)قذذذذذوم ىذذذذذو عامذذذذذ  فذذذذذ  الظذذذذذاىر، الاذذذذذمير ملغذذذذذى.

 (ٖ٘)بالعوام ((.
ألنَّهذ  يذرون أنَّ   ،إنَّ ىاا الديدير الاي لجل إليو النحويذون دعذ  إليذو الصذناعة اإلعرابيذة

ًِ ناصذذباً لالسذذ  المديذذدم اضذذتروا إلذذى  كذذ  منصذذوب ي بذذد لذذو مذذن ناصذذب ولمذذا لذذ  يجذذدوا عذذاماًل
 (ٖٙ)الديدير.

أنَّ الديذذدير فذذ  ىذذاا البذذاب ملسذذد للمعنذذى ملسذذد  (ٖٚ)مرائ ويذذرى الذذدكدور فاضذذ  السذذا
َق وتنح  عند تيديرنا )أكرم  لالداً أكرمدو( و )سررت لالداً أحبب   للجملة، ألنَّ الجملة تدم

 رجاًل يحبو(.
 إنَّ تيدير الجمهور يدالءم مأ الصنعة اإلعرابية إي أنَّو ملسد للمعنى ملسد للجملة. 

أنَّ ايس  المديذدم مشذغول عنذو وي حاجذة أن نذاكر  (ٖٛ)امرائ ويرى الدكدور فاض  الس
لو ناصبًا، ينَّ تيدير الناصب مبن  على نظرية العام  الد  ي موجب لها. فإنو يمكن أن نيول إنَّ 

ْال عن العام  الاي رفأ أو نصب.  اللاع  مرفو  والملعول منصوب وي داع  للس
 بعد )إن( و)إذا( الشرطيدين: -ٕ

د )إْن( و)إذا( الشرطيدين اس  مرفو ، نحو: إْن لالٌد جاء فساعده. وإذا محمد ييأ بع
 اْسذَدَجاَركَ  اْلُمْشذرِِكينَ  ِمنَ  َأَحدٌ  َوِإنْ حار فلكرمو. ومن الشواىد اليرآنية على ذلك قولو تعالى: ))

 {.ٙ}الدوبة: ((فََلِجْرهُ 
 {ٔ:(( }اينشياقَوُحيَّ ْ  َربذقَهالِ  َوَأِذَن ْ  اْنَشيَّ ْ  السََّماءُ  اذَ إِ وقولو تعالى: ))

 (ٜٖ) ومن الشعر قول الراع  النميري:
 إذا ما الغانياُت بَذَرْزَن يوماً 
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 وزجَّْجَن الحواجَب والعيونا 
 

 وللنحويين ف  ىاا ايس  صالصة مااىب:
 (ٓٗ) األول: أن يكون فاعاًل للع  محاوف يلسره الماكور.

 (ٔٗ)ايس  المرفو  ىو فاع  لللع  الماكور. الثان : ماىب جمهور الكوفيين، ومعناه أنَّ 
ويبذدو  (ٕٗ)ىذ( وحاصلو أنَّ ايس  المرفذو  مبدذدأ.ٕ٘ٔالثالث: ماىب أب  الحسن األلل  )ت

ل  أنَّ رأي األلل  جدير بايتبا  وىو لتوة إلى األمام باتجذاه تسذهي  قواعذد النحذو، وإبعادىذا 
 .عن الدلوي  من غير حاجة لو
أي الجمهور يدماشى مأ الصنعة اإلعرابية من أنَّ أداة الشرط ميدصة والاي يظهر أنَّ ر 
ولكنذذو مذذن حيذث المعنذذى فيذو نظذذر، ألنَّ تيذذدير فعذ  بعذذد األداة يليذذد  (ٖٗ)بالذدلول علذذى األفعذال،

 َحذذذارُ اْلبِ  َوِإَذا انْذَدثَذذذذَرتْ  اْلَكَواكِذذذبُ  َوِإَذا انْذَلتَذذذَرتْ  السَّذذذَماءُ  ِإَذاقولذذذو تعذذذالى: )) فلذذذ  المديذذذدم معنذذذاه.
 {.ٔ(( }اينلتار: ُفجقَرتْ 

نذذذذرى أنَّ فذذذذ  تيذذذذدي  المسذذذذند إليذذذذو تهذذذذوياًل ي نجذذذذده فذذذذ  تذذذذلليره، أي تذذذذرى أنَّ السذذذذماء 
والكواكب والبحار ل  يسبا لها أن انلترت أو اندثذرت أو انلجذرت، فهذاه األجذرام علذى عادتهذا 

 .مسديرة. وغرض الديدي  ىنا ىو الهول العظي  الاي يصيب ىاه األجرام
ََِل ِ  ِإَذاأّما قولو تعالى: )) ََاَلَها اأْلَْرضُ  زُْل َلة:زِْل َل  وَلَسفَ  البصرُ  بَِرقَ ذا إ{، )) و ٕ(( }ال

َلة الَيَمرُ  َل  {.ٛ-ٚ:((}ال
َلذذذذة معهذذذذودة مسذذذذدمرة  َل فإنّذذذذو لذذذذ  ييذذذذدم المسذذذذند إليذذذذو )األرض والبصذذذذر واليمذذذذر( ينَّ ال

 (ٗٗ)الحصول وكالك بريا البصر ولسوف اليمر.
ير مث  ىاه اأُلمذور وايىدمذام بذو أولذى مذن الغذول فذ  اليذالف الذاي ي فائذدة إنَّ تلس

(٘ٗ)منو.
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 ف  باب الملعول المتلا -ٖ
أنَّ من مواضأ حاف عام  الملعول المتلا وقو  المصدر بدًي من  (ٙٗ)ذكر النحويون

راً يذذا فعلذذو فذذ  األمذذر نحذذو: صذذبراً يذذا لالذذد. فذذذ)صبرًا( مصذذدر حذذاف عاملذذو، والديذذدير: اصذذبر صذذب
 لالد.

ينَّ كذ  منصذوب ي بذد لذو مذن ناصذب  (ٚٗ)وىاا الديدير جاء مراعيًا للصناعة اإلعرابية،
 عند النحويين ولو ذكر اللع  لص َّ، لكن ليس بالمعنى األول.

 (ٛٗ)ومن الشواىد الشعرية على ذلك قول الشاعر:
 يمر ون بالدَّىنا ِللافاً ِعيابُذُه 

 ْجَر الحيائبِ َويَذْرِجْعَن من َدارِيَن بُ 
 على حين ألهى الناَس ُج   ُأمورى 

 فنذدًي ُزريُا الماِء نَذْدَل الثعالِب 
 (ٜٗ)فذ)ندًي( ناب مناب فع  األمر )اندل(.

وعلى الرغ  مذن قذول النحذويين إنَّ اللعذ  يحذاف وجوبذاً إي أنَّذو ورد مذاكوراً فذ  اليذران 
 الكري .

ًرا فَاْصِبرْ  )):ومنو قولو تعالى  {٘(( }المعارج: َجِمياًل  َصبذْ
َم : َجِمياًل  َىْجًرا َواْىُجْرُى ْ  )):وقولو تعالى  {ٓٔ((} الم

من ىنا نرى أنَّ عدم ذكر اللع  يعن  كون المصدر نائباً مناب اللع ، وعند ذكره يكون 
ْكدًا ولذيس نائبذًا عذن فعذ  األمذر، وأنَّ المعنذى قذد تغيذر. الذاي دفذأ النحذويين لهذاا  (ٓ٘)المصدر م

 يدير الواجب مراعاة الصناعة اإلعرابية ألنَّه  وجدوا منصوباً فال بد لو من ناصٍب.الد
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 .بعد الواو العاطلة لعام  محاوف -ٗ
أنَّ ) الذذواو( العاطلذذة انلذذردت مذذن بذذين حذذروف العتذذف أنَّهذذا تعتذذف  (ٔ٘)ذكذذر النحويذذون
 .عاماًل محاوفاً وبي  عملو

يَمذذذذانَ  الذذذذدَّارَ  اتَذبَذذذذذوَُّءو  َوالَّذذذذِاينَ )) ومنذذذذو قولذذذذو تعذذذذالى:  َىذذذذاَجرَ  َمذذذذنْ  ُيِحب ذذذذونَ  قَذذذذذْبِلِه ْ  ِمذذذذنْ  َواإْلِ
 {ٜ((}الحشر: ِإلَْيِه ْ 

قال ابن مالك: ))فإنَّ أصلو تبّوؤوا الدار واعديدوا اإليمان، فاسدغنى بملعول )اعديدوا( 
 (ٕ٘)عنو، وىو معتوف على تبّوؤوا((.

 (ٖ٘)ومن الشعر قول الراع  النميري:
 رزنَ يوماً إذا ما الغانياُت ب

 وزجَّجَن الحواجَب والعيونا 
 (ٗ٘)والديدير: وكحلن العيونًا.

 (٘٘)وقول األلر:
 عللدها تبناً وماًء بارداً 

 حدى شد  ىمَّالًة عيناىا 
 (ٙ٘)والديدير: وسييدها ماًء باردًا.

فذ)ماء( ي يجوز عتلو على )تبنًا(، لعدم صحة المشاركة ف  اللع  السابا، إذ ي يجوز 
َمنيذة فذ  العلذف وسذي   ،للدها ماًء، ويمنأ النصب على المعيذةاليول: ع لعذدم وقذو  المصذاحبة ال
 (ٚ٘)الماء.

إنَّ تيدير النحويين ىنا يبد منو، ألنَّو جذاء مناسذباً للمعنذى إذ بدونذو ي يسذديي  المعنذى، 
ْكد أن لك  منصوب ناصبًا.  وجاء أيااً مراعياً للصناعة النحوية الد  ت
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 حرف(تيدير ) :صالثاً 
الدلذذف النحويذذون فذذ  وقذذو  اللعذذ  الماضذذ  حذذاًي، وىذذاا اليذذالف نيلذذو أبذذو البركذذات 

ىذ( إذ قال: ))ذىب الكوفيون إلى أنَّ اللع  الماض  يجوز أن ييأ حاًي، وإليو ٚٚ٘األنباري )ت
 ذىب أبو الحسن األلل  من البصريين.

أنَّو إذا كان  معذو )قذد( أو  وذىب البصريون إلى أنَُّو ييجوز أن ييأ حاًي وأجمعوا على 
 (ٛ٘)كان وصلاً لمحاوف فإنّو يجوز أن ييأ حاًي((.

والسبب الاي دفأ البصريين لديدير )قذد( ىذو أنَّ اللعذ  الماضذ  ييكذون حذاًي إي مذأ 
 وى  بالك يراعون الصناعة النحوية. (ٜ٘))قد(

ًي مذذن دون والذذراج  فذذ  ىذذاه المسذذللة رأي الكذذوفيين، لكثذذرة وقذذو  اللعذذ  الماضذذ  حذذا
)قد(، والاي كثر ساغ اليياس عليو إذ ذكر الدكدور عبد اللدذاح الحمذوز مئذة وإحذدى وسذدين آيذة 

 (ٓٙ)جاء فيها اللع  الماض  لالياً من قد.
 .{ٕٛ((} البيرة: َأْمَواتًا وَُكْنُد ْ  بِاللَّوِ  َتْكُلُرونَ  َكْيفَ )) :ومنو قولو تعالى
 (ٔٙ)جملة حالية. :)وكند  امواتًا(

{ )وأصذذابو( ٕٙٙ:((} البيذذرةاْلِكبَذذذرُ  َوَأَصذذابَوُ  الثََّمذذَراتِ  ُكذذ ق  ِمذذنْ  ِفيَهذذا لَذذوُ لذذو تعذذالى: ))وقو 
 (ٕٙ)جملة حالية.

ْلَوانِِه ْ  قَاُلوا الَِّاينَ وقولو تعالى: ))  {ٛٙٔ(( }آل عمران:قُِدُلوا َما َأطَاُعونَا َلوْ  اَوقَذَعُدو  إِلِ
 (ٖٙ)جملة )وقعدوا ( حالية.
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 الخاتمة

  .تيديرات النحويين مراعاًة للصناعة النحوية بين األسماء واألفعال والحروف تباين  .ٔ

  .إذ إنَّ المعنى ي يسديي  من دونها ،إنَّ قسماً من تيديرات النحويين ي بد منها .ٕ

منها ،إنَّ جانبذذا مذذن تيذذديرات النحذذويين كانذذ  بسذذبب الصذذناعة النحويذذة ي الاذذرورة المعنويذذة .ٖ
وتيذذدير لبذر للمبدذدأ إذا كذذان  .الحاليذة الداللذة علذذى اللعذ  الماذار تيذدير مبدذدأ بعذد الذذواو 

  .وبعده حال ي تصل  أن تكون لبراً . المبددأ مصدراً 

 .روح اللغة العربية إنَّ الصناعة النحوية تكون أحياناً بعيدة عن .ٗ

تهوياًل ي ألنَّ ف  المديدم  ،إنَّ تيدير فع  بعد ) إِن ( الشرطية و ) إذا ( يليد المديدم معناه .٘
  .نجده ف  تلليره

  .من الغول ف  لالف الديدير الاي ي طائ  من ورائو علينا ايىدمام بالمعنى أكثر .ٙ

 

 هوامش البحث: 

_____________________ 
 .ٙ٘ٔ\ٔ،ينظر: شرح ابن عيي  (ٔ)

 .ٕٜٗ\ٔينظر: البحر المحيط،  (ٕ)

 .ٖٔ٘\ٔ ،ينظر: الدر المصون (ٖ)

 .ٕٖٚ\ٕ ،ينظر: الدبيان ف  إعراب اليران (ٗ)

 .ٕٖٚ\ٕ ،الدبيان ف  إعراب اليران (٘)

َانة األدب ٙٔٛ، وينظر: جمهرة اللغة)علا( ٜٔٔ ،ديوانو (ٙ)  .ٖٔٔ\ ٙ ،ول

 ٕٕٛ\ٕوينظر: شرح الدسهي   .ٜٙ،ديوانو (ٚ)
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، الشعر والشعراء: ٖٕٔالبي  لعبد اهلل بن ىمام السلول  ف  إصالح المنتا، ل (ٛ)
ٕ\ٙ٘٘. 

 ) أظافيره(.ٜٔٗٔ\ٕ :ف  تهايب اللغة )رىن( (ٜ)

 ) وأرىنده (.ٜٔٗٔ\ٕغة )رىن(: ف  تهايب الل (ٓٔ)

 .ٕٕٛ\ٕينظر شرح الدسهي :  (ٔٔ)

 .ٕٔٗ\ٖينظر: ىداية السالك إلى أللية ابن مالك: (ٕٔ)

، اطروحذذذة دكدذذذوراه للتالذذذب علذذذ  جبذذذار  ٔ٘ ينظذذذر: المنصذذذوب محذذذال فذذذ  اليذذذران الكذذذري  (ٖٔ)
 .ٕٙٓٓعيسى ، ميدمة إلى كلية اآلداب الجامعة المسدنصرية 

 ٖٕٛ\ٔ :اليصائص (ٗٔ)

 ٔ٘\ٕ،و تلسير البيااويٗٚ\ٖ،الكشاف :ينظر (٘ٔ)

 .ٖٗ٘-ٖٖ٘\ٚ :البحر المحيط (ٙٔ)

 .ٙٛٗ\ٔ :مشك  إعراب اليرآن :ينظر (ٚٔ)

 .ٖٔٔ\ٕ :الدبيان ف  إعراب اليرآن :ينظر (ٛٔ)

 .ٓٛحاف اليبر ف  الجملة العربية  :ينظر (ٜٔ)

 .ٜٗٔشرح شاور الاىب  ،ٖٔٙ\ٔ :شرح ابن عيي  :ينظر (ٕٓ)

 :والنشر ف  اليراءات العشر ٜٕ\ٕ :الكشاف ٕٓٔيسير ف  اليراءات السبأ الد :ينظر (ٕٔ)
ٕ\ٕ٘ٛ. 

 ٖٔٙ\ٔابن عيي   شرح :ينظر (ٕٕ)

 .ٓٛينظر حاف اليبر ف  الجملة العربية  (ٖٕ)

 .ٖٜٔو شرح شاور الاىب ٗٗٔ\ٖل  اىدِد إلى قائلو، وىو من شواىد الكداب،  (ٕٗ)
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َم( ِله واحذذذذدتها ،))ُأصذذذذول الحنكذذذذين :اللهذذذذازم (ٕ٘) َمذذذذة بالكسذذذذر (( ينظذذذذر لسذذذذان العذذذذرب )لهذذذذ

ٖٔ\ٕٖٗ. 

 .ٕٜٖ :الجنى الدان  (ٕٙ)

 .ٕٗ٘-ٖٕ٘\ٔو شرح ابن عيي  ٚٛٔ-ٙٛٔ\ٔ ،ينظر: شرح الملص  (ٕٚ)

 .ٕٚٗ\ٔوينظر: شرح ابن عيي   ،ٓٔمدن األللية  (ٕٛ)

 .ٖٛٓ\ٔوىو من شواىد شرح األشمون ،  ،ل  أقف على قائلو (ٜٕ)

وينظذذر: شذذرح كافيذذة ابذذن  ٜٕٗ \ٔيث الشذذريف للمنذذاري الدرغيذذب والدرىيذذب مذذن الحذذد (ٖٓ)
 .ٕ٘ٗ\ٔالحاجب 

 .٘٘-ٗ٘وينظر: حاف اليبر ف  الجملة العربية  ٚٛٔ-ٙٛٔ\ٔ :شرح الملص  (ٖٔ)

 .ٜٗالميرب  (ٕٖ)

و أوض  المسالك إلى أللية ابن مالك ،  ٜٜٖ-ٜٖٛ/ٔشرح كافية ابن الحاجب :ينظر (ٖٖ)
 .ٜٓٔ/ٕومعان  النحو ٖٗٔ/ٕىام 

 .ٜٜٖ-ٜٖٛ/ٔدر نلسوالمص (ٖٗ)

 .ٜٔ٘/ٔشرح ابن عيي   (ٖ٘)

 .ٜٓٔ\ٕ :ينظر: معان  النحو (ٖٙ)

 .ٓٔٔ\ٕالمصدر نلسو:  (ٖٚ)

 .ٓٔٔ\ٕالمصدر نلسو:  (ٖٛ)

 .٘ٔ\ٚلسان العرب )زجج(  :وينظر ،ٜٕٙ ديوانو (ٜٖ)
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شذرح ابذن عييذ   ٗٚٔ \ٔوشرح كافية ابن الحاجذب:  ٜ٘ٔ\ٔشرح الملص :  :ينظر (ٓٗ)

ٔ\ٗٚٗ. 

وىداية السذالك الذى  ٕٓٔ\ٜ :و شرح الملص ٗٚٗ\ٔ:م  شرح ابن عيي ينظر: ىا (ٔٗ)
 .ٕٔٚ\ٕ :أللية ابن مالك

 .ٗٛٔ\ٔو مغن  اللبيب ٔٙ\ٕوشرح ابن عيي   ٘ٚٔ\ٔ :ينظر: شرح الملص  (ٕٗ)

 .ٕٔٚ\ٕوىداية السالك  ٕٓٔ\ٜشرح الملص  ىام   :ينظر (ٖٗ)

 .ٚٗ/ٕمعان  النحو  :ينظر (ٗٗ)

 .ٚٗ/ٕمعان  النحو :ينظر (٘ٗ)

 .٘ٙ٘\ٔ:و شرح ابن عيي ٙٔٔ\ٕ :و شرح الدسهي  ٘ٔٔ\ٔ :ينظر: الكداب (ٙٗ)

 ٜٗ\ٕ :ينظر: معان  النحو (ٚٗ)

 .ٙٙ٘\ٔ:و شرح ابن عيي ٙٔٔ-٘ٔٔ\ٔالبي  بال نسبة ف  الكداب  (ٛٗ)

 .ٚٙ٘\ٔو شرح ابن عيي :  ٙٔٔ\ٔ :ينظر: الكداب (ٜٗ)

 ٜٗ\ٕ :ينظر: معان  النحو (ٓ٘)

 :و حاشذذذية الياذذذري ٕٕٗ\ٕ :و شذذذرح ابذذذن عييذذذ  ٜٕٓ\ٖينظذذذر: شذذذرح الدسذذذهي  و  (ٔ٘)
 ٖٖٙ\ٕ. .على شرح ابن عيي 

 ٓٔ :و الذذذدر المصذذذون ٖٗٔ\ٓٔ :البحذذذر المحذذذيط :وينظذذذر ٜٕٓ\ٖ :شذذذرح الدسذذذهي (ٕ٘)
\٘ٛ٘.  

 ،ٕٖٗ\ٕ :وبال نسبة ف  اليصائص،٘ٔ\ٚ)زجج(  :وينظر لسان العرب ٜٕٙ :ديوانو(ٖ٘)
 .ٕٚٔ\ٕ :للية ابن مالكوأوض  المسالك إلى ا ،ٕٖٕ :وشرح شاور الاىب

 .٘ٔ\ٚ :ولسان العرب ٚٙ\ٔ :ومغن  اللبيب ٕٖٗ\ٕينظر: اليصائص  (ٗ٘)
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(ٕٓٔٔ) 

 

ٜٔٔ 
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 .٘ٔ\ٚ :ولسان العرب ٖٔٗ\ٕ :من دون نسبو ف  اليصائص (٘٘)

وىدايذذة السذذالك إلذذى ألليذذة ابذذن  ٜٙ٘\ٔوشذذرح ابذذن عييذذ : ٖٔٗ\ٕينظذذر اليصذذائص: (ٙ٘)
 .ٕٛٔ\ٖ :مالك

 .ٕٛٔ/ٖن مالك: ينظر: ىداية السالك إلى أللية اب (ٚ٘)

شذذذذرح كافيذذذذة ابذذذذن  :وينظذذذذر ،ٕ٘ :المسذذذذللة ،ٕٕ٘\ٔ :اإلنصذذذذاف فذذذذ  مسذذذذائ  اليذذذذالف (ٛ٘)
 .ٖٛ\ٕالحاجب 

 .ٙٛ\ٔينظر: الدبيان ف  إعراب اليرآن:  (ٜ٘)

 .ٜٔ٘-ٜٛٗ\ٕينظر: الدلوي  النحوي ف  اليرآن الكري :  (ٓٙ)

 .ٙٗ\ٔينظر: الدبيان ف  إعراب اليرآن  (ٔٙ)

 .ٓٛٔ\ٔيرآن الدبيان ف  إعراب ال (ٕٙ)

 .ٕٓ٘\ٔينظر: الدبيان ف  إعراب اليرآن  (ٖٙ)
 

 المصادر والمراجع

 اليرآن الكري .
شذذرح وتحييذذا أحمذذد  ،ىذذذ(ٖٕٗإصذذالح المنتذذا: ابذذن السذذكي  يعيذذوب بذذن إسذذحاق)ت: -ٔ

  .مٜٚٛٔ، ٔمحمد شاكر، وعبد السالم محمد ىارون، دار المعارف بمصر، ط

بصذذريين والكذذوفيين، أبذذو البركذذات األنبذذاري اإلنصذذاف فذذ  مسذذائ  اليذذالف بذذين النحذذويين ال -ٕ
 ىذ( تحييا محمد محي  الدين عبد الحميد، دار إحياء الدراث العرب  )ب ت(. ٚٚ٘)ت

ىذذ( ومعذو كدذاب بغيذة ٔٙٚأوض  المسالك إلذى ألليذة ابذن مالذك ابذن ىشذام األنصذاري )ت -ٖ
  .ىذٖٛٛٔ( ٗعبد المدعال الصعيدي )ط .السالك إلى أوض  المسالك
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( ٖىذذذذ( دار اللكذذذر للتباعذذذة والنشذذذر )ط٘ٗٚأبذذذو حيذذذان األندلسذذذ  )ت ،حذذذيطالبحذذذر الم -ٗ

  .مٜٛٚٔ

( ٔالدلويذذ  النحذذوي فذذ  اليذذرآن الكذذري ، الذذدكدور عبذذد اللدذذاح أحمذذد الحمذذوز الريذذاض )ط -٘
 .مٜٗٛٔ

ىذذذ( وضذذأ ٙٔٙالدبيذذان فذذ  إعذذراب اليذذران: أبذذو البيذذاء عبذذد اهلل بذذن الحسذذين العكبذذري )ت -ٙ
ىذذ ٜٔٗٔ( ٔدار الكدب العلمية، بيذروت، لبنذان )ط حواشيو محمد حسين شمس الدين،

 .مٜٜٛٔ -

ىذذ( ٙ٘ٙزكذ  الذدين عبذد العظذي  المنذاري )ت :الدرغيب والدرىيب مذن الحذديث الشذريف -ٚ
 .مٜ٘ٛٔبيروت  ،علا عليو مصتلى محمد عماره

َي  وإسرار الدلوي ( ناصر الذدين أبذو سذعيد البياذاوي  -ٛ تلسير البيااوي المسمى )أنوار الدن
   .م ٜٜٜٔىذ  ٕٓٗٔ( ٔ( دار الكدب العلمية بيروت لبنان )طىذٜٔٚ)ت

ىذذ( تحييذا د. ريذاض زكذ  ٖٓٚألبذ  منصذور محمذد بذن أحمذد األزىذري )ت :تهذايب اللغذة  -ٜ
 م. ٕٔٓٓ-ىذٕٕٗٔ(،ٔقاس  دار المعرفة، بيروت، لبنان، )ط

َل اٗٗٗالديسذذذير فذذذ  اليذذذراءات السذذذبأ أًبذذذو عمذذذرو الذذذدان  )تذذذذ -ٓٔ سذذذدانبول ىذذذذ( تحييذذذا اتذذذوبرت
ٜٖٔٓ. 

َي منيذذذر  (ىذذذٕٖٔابذذن دريذذد محمذذد بذذن الحسذذذن )ت  :جمهذذرة اللغذذة -ٔٔ حييذذو وتذذرج  لذذو رمذذ
 .مٜٚٛٔ( ٔبيروت )ط ،بعلبك  دار العل  للماليين

 ،طذو محسذن :ىذذ( تحييذاٜٗٚذ الجنى الدان  ف  حروف المعان  حسن بن قاسذ  المذرادي )ٕٔ
 م. ٜٙٚٔالموص  

ىذ( دار الكدب بيروت ٕٚٛٔمحمد الياري )ت :ي حاشية الياري على شرح ابن عي -ٖٔ
 م. ٖٕٓٓ -ىذ ٕٗٗٔ( ٔلبنان )ط
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(ٕٓٔٔ) 

 

ٕٔٔ 

 

مجلة جامعة تكريت للعلوم 
 اإلنسانية

 

 
رسالة ماجسدير ميدمة إلى كلية الدربية  ،عل  جبار عيسى :حاف اليبر ف  الجملة العربية -ٗٔ

 م. ٜٜٛٔ ،رجامعة األنبا ،للبنات
َانذذة األدب ولذذب لبذذاب لسذذان العذذرب -٘ٔ ىذذذ( ٖٜٓٔعبذذد اليذذادر بذذن عمذذر البغذذدادي )ت ،ل

 م. ٜٜٛٔ( ٖمكدبة اليانج  الياىرة )ط ،تحييا وشرح عبد السالم محمد ىارون
اليذذاىرة  ،ىذذ( تحييذذا محمذد علذذ  النجذارٕٜٖاليصذائص: أبذذو اللذد  عثمذذان بذن جنذذ  )ت -ٙٔ

 م. ٜ٘٘ٔ -ىذ ٖٗٚٔ ،متبعة دار الكدب المصرية
مين الحلبذذ  أحمذذد بذذن يوسذذف المعذذروف بالسذذ :الذذدر المصذذون فذذ  علذذوم الكدذذاب المكنذذون -ٚٔ

-ىذذ ٛٓٗٔ( ٔدار اليلذ  دمشذا )ط،ىذ( تحييا الدكدور أحمد  محمد اليراطٙ٘ٚ)ت
 م. ٜٚٛٔ

نشذذر فذذراندس  ،جمعذذو وحييذذو راينهذذرت فذذاييرت ،عبيذذد بذذن حصذذين :ديذذوان الراعذذ  النميذذري -ٛٔ
 م.ٜٓٛٔ( ٔ)ط،بيروت ،شدايَ

 ،بيذروت ،سذالم المكدذب اإل ،تحييا ودراسة محمد سذعيد مولذوى :ديوان عندرة بن شداد -ٜٔ
 م. ٖٜٛٔ( ٕ)ط

ىذذ( تحييذا ٜٙٚبهذاء الذدين عبذد اهلل بذن عييذ  )ت :شرح ابن عيي  على أللية ابذن مالذك -ٕٓ
 م. ٜٗٙٔ( الياىرة ٗٔمحمد محي  الدين عبد الحميد )ط

 (مذذذنهج السذذذالك إلذذذى ألليذذذة ابذذذن مالذذذك)شذذذرح األشذذذمون  علذذذى ألليذذذة ابذذذن مالذذذك المسذذذمى  -ٕٔ
ىذذذ( تحييذذا محمذذد محيذذ  الذذدين عبذذد الحميذذد مكدبذذة ٜٕٜاألشذذمون  علذذ  بذذن محمذذد )ت

 م. ٜ٘٘ٔ( ٔ)ط ،الياىرة ،النهاة المصرية
ىذذذ( ٕٚٙجمذذال الذدين بذذن مالذك )ت ،تسذذهي  اللوائذد وتكميذذ  المياصذد :_ شذرح الدسذهي  ٕٕ

 –بيذذذروت  ،دار الكدذذذب العلميذذذة ،محمذذذد عبذذذد اليذذذادر عتذذذا وطذذارق فدحذذذ  السذذذيد :تحييذذا
  .مٕٔٓٓ -ىذ ٕٕٗٔ( ٔ)ط ،لبنان
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وبايلذذذو محتذذذات  ،ابذذذن ىشذذذام األنصذذذاري :شذذذرح شذذذاور الذذذاىب فذذذ  معرفذذذة كذذذالم العذذذرب – ٖٕ

دمشذا  ،دار ابذن كثيذر ،بركات يوسف ىّبود .د ،السرور إلى شرح وإعراب شواىد الشاور
  .م ٕ٘ٓٓىذ  ٕٙٗٔ( ٔبيروت )ط –

يو ىذذ( قذدم لذو ووضذأ حواشذٙٛٙرضذ  الذدين ايسذدراباذي )ت :شرح كافية ابذن الحاجذب -ٕٗ
 -ىذذ ٜٔٗٔ (ٔدار الكدذب العلميذة بيذروت لبنذان)ط .وفهارسو الدكدور إمي  بديأ يعيوب

  .مٜٜٛٔ
ىذذ( حييذو وشذرح شذواىده أحمذد السذيد ٖٗٙت )موفا الدين بن يعذي   :شرح الملص  – ٕ٘

 ،سذيد احمذذد، وراجعذو ووضذذأ فهارسذو عبذذد الجذواد عبذذد الغنذ ، دار العلذذوم، جامعذة اليذذاىرة
 .ب.ت .المكدبة الدوفييية

ىذذذ( تحييذذا وشذذرح احمذذد محمذذد ٕٙٚابذذن قديبذذة عبذذد اهلل بذذن مسذذل  )ت :الشذذعر والشذذعراء -ٕٙ
 م.ٜٚٚٔ( ٖشاكر )ط

 .عال  الكدب بيروت ،ىذ( تحييا عبد السالم محمد ىارونٓٛٔت )الكداب سيبويو  -ٕٚ
َي  وعيون األقاوي  ف  وجوه الدلوي  -ٕٛ َميشري ،الكشاف عن حيائا الدن  محمد بن عمر ال

-ىذذذ ٕٔٗٔ( ٕدار إحيذذاء الدذذراث العربذذ  )ط ،ىذذذ( تحيذذا عبذذد الذذرزاق المهذذديٖٛ٘)ت
 م. ٕٔٓٓ

 ىذ( دار صادر بيروت. ب.ت.ٔٔٚلسان العرب: جمال الدين بن منظور )ت  -ٜٕ
َيَ سيد األى  الياىرة )ط :مدن األللية -ٖٓ ( ٕجمال الدين بن مالك األندلس  نشرىا عبد الع

 ب.ت.
ىذذ( دراسذذة وتحييذا: حذذات  ٖٚٗمكذذ  بذن أبذذ  طالذب الييسذذ  )ت :نمشذك  إعذذراب اليذرآ -ٖٔ

 م. ٜ٘ٚٔ،متبعة سلمان األعظم ، بغداد ،صال  الاامن، دار الحرية للتباعة
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( ٕمعذذذذان  النحذذذذو: الذذذذدكدور فاضذذذذ  صذذذذال  السذذذذامرائ ، دار اللكذذذذر للتباعذذذذة والنشذذذذر، )ط-ٕٖ

 م.ٖٕٓٓ -ىذ ٖٕٗٔ
قذدم لذو ووضذأ حواشذيو وفهارسذو  ،األنصذاريابذن ىشذام  :مغن  اللبيب عن كدب األعاريذب -ٖٖ

اشرف عليو وراجعو الدكدور إمي  بديأ يعيوب، دار الكدذب العلميذة بيذروت  ،حسن محمد
  .ىذٛٔٗٔ( ٔلبنان )ط

 ،ىذ( تحييا احمد عبد السدار الجواري وعبد اهلل الجبوريٜٙٙالميرب: ابن عصلور )ت -ٖٗ
 م. ٜٔٚٔمتبعة العان  بغداد 

فذ  اليذران الكذري : علذ  جبذار عيسذى، أطروحذة دكدذوراه ميدمذة إلذى كليذة  المنصوب محذالً  -ٖ٘
 م.ٕٙٓٓاآلداب، الجامعة المسدنصرية 

َري – ٖٙ ىذذ( تحييذا محمذد علذ  ٖٖٛ)ت ،النشر ف  اليراءات العشر: محمد بن محمد الجذ
 الياىرة. ،الابا 

الذدكدور فذات  زقذالم  ىداية السالك إلى أللية ابن مالذك: الذدكدور صذبي  الدميمذ ، مراجعذة -ٖٚ
( ٔوالذذذدكدور نذذذوري شذذذرينو، منشذذذورات جامعذذذة اللذذذات ، طذذذرابلس، الجماىيريذذذة العظمذذذى )ط

 م.ٜٜٛٔ
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