
 هـ( في كتابه الفصول في العربية٘ٙ٘الشَّاهد الشعريُّ عند ابن الدَّّهان )ت
 

   د. صباح علي سليمان

ٕٕٓ 

 
 

 

ان )ت
ّ
ه

َّ
 عند ابن الد

ُّ
اهد الشعري

َّ
 هـ( 565الش

  يف كتابه الفصول يف العربية
 

 د. صباح علي سلينان 

 / كلية الرتبية جامعة تكزيت

 قسه اللغة العزبية

 

  بِسْمْ اهلل الرَحْمَنْ الرَحِيمْ
  املكدمة 

بيتـــه الحمـــد ب  ال العـــالمينال  الصـــ ع  اللـــ م علـــ  الصـــاد  ا  ـــينال  علـــ   ل   
 الطيبين الطاهرينال  صحبه الغرل الميا ينال  بعد:

فتثميناً لجهود علمائنا في استنباط القواعد اللغوية  ن أصول اللماع )القر ن الكريمال  
 القراءات القر نيةال  الحديث الشريفال  الشعرال  ك م العرا(ال ا تأيت أْن أكتـ  عـن علـم  ـن 

 للطاً الضوء علـ  وـواهد   في كتابه الفصول في العربيةال ال(ٔ)علماء العربية أال  هو ابن الّدّهان
ــاء تأليفــه للكتــاا ا د  تعــدُّ الشــواهد الشــعرية  ات  كانــة  همــة فــي  الشــعرية التــي بــاء بهــا أين
اسـتنباط القاعـدع اللغويـةال  كـألَّ أنَّهـا تبـّين اـر  ع الشـاعر فـي بيـان المعنـ  المـراد اسـتحدايه ا 

أ  أنَـّه لـم يكـن بوعيـه فنقلـه الـر اع بهـأا  يقصـد  الشـاعر فـي نفلـهال نَّ الضر  ع قد تكون  عن  
اللفظال  ليس كـُُّّ  ـا لـالف قواعـد العربيـة يعـدُّ اـر  ًع ا  نَّ أكثـر الضـرائر الشـعرية د سـت  ـن 

 لم تد س  ن باا فهم داللة النص المرادال   ناسبة القصيدال   وقف  باا تأصيُّ قواعد النحوال
 الشاعر في تلَّ اللحظة.

ال أ َّـا     َقَلْمُت البحث عل  أ بعة  باحث قصيرعال تنا ل المبحـث ا  ل حـر ا الجـرل
المبحُث الثاني فقد تنا ل الجمع غير القياسال  هو  ا باء عل  غير قواعد الجمـع المألوفـة فـي 
ــا ل  لــائُّ لغويّــة  ــه المبحــث الرابــع الــأي تن الّصــراال  ُلِصــَص المبحــث الثالــث للحــأاال يلي

 كراً أهم نتائج البحث. تفرقةال  ا 
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  ا عملي في هأا البحث دال دبراز كيفية تعا ـُّ علمائنـا ا فااـُّ  الشـاهد الشـعريال   
  دى أير  في اسـتنباط القاعـدع اللغويـةال  حلـبي أنـي ابتهـدت فـي عملـي هـأاال   ـا تـوفيقي دال 

  ن عند اب فهو حلبي   والي. 

 حزوف اجلزِّ:  املبحث األول

رل  ا  كانــة كبيــرع فــي الــّد س اللغــوّي ا لمــا لهــا  ــن داللــة فــي بنيــة تعــدُّ حــر ا الجــ  
الحراال  أيرها في الت ا المعن   فقاً لتعدد المعن  الوظيفي لألداعال  كان فـي كتـاا الفصـول 

 في العربية حصٌة  ن هأ  الحر اال  هي: 

 :  أ اًل / دلول الكاا عل  حرا الجرل
لها: أْن تكوَن للتشبيهال نحـو: علـٌي كا سـدال  يانيهـا: للكاا في العربية أ بعة  عاٍنال أ   

[ال أي: لهدايته ديّاكمال  ٜٛٔ]البقرع:  چڎ ڎ  ڈ چ التعليُّال كقوله تعال : 
 يالثهــا: بمعنــ  علــ ال نحــو: ُكــْن كمــا أنــتال أي: كــن يابتــاً علــ   ــا أنــت عليــهال   ابعهــا: التوكيــدال 

[ال أي: ليس  ٔٔالشو ى: ] چ ٺ ٿ  ٿچ  تكون زائدع في اإلعراا كقوله تعال : 
 .(ٕ) ثله ويٌ 

  ن الشواهد التي  كرها ابن الّدّهان في دلول حرا الجرل عل  الكاا قـول غاديـة   
 :]  افر[(ٖ)الللمي 

 َ زْعُت بكالَهرا ِع َأعَوبيٍّ *د ا َ َنِت الجياُد برى َ يَابا
 للضر  ع  .   ه  سيبويه أنَّ الكاا تدلُّ عليها حرا الجرل (ٗ)أي:  ثُّ الهرا ع

ـــد  ال(٘)الشـــعرية ـــاا التوكي ـــان  ـــن ب ـــا اســـمين أ  حـــرفين  بهـــأا يكون ـــا أن يكون  همـــا د َّ
 .(ٙ)اللفظي

  الصحيح أنَّ الكاا اسٌم  جر ٌ  بمعن   ثُّال  هو  ضاا  الهرا ع  ضاا دليه.   
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 يانياً / الكاا فاعً :
لكـاا اسـمًاال  كرت في الملألة اللابقة  عاني الكااال  في هـأ  الملـألة بـاءت ا   

 : ] بليط [(ٛ)في قول ا عش  (ٚ)   حُّ دعرابها فاعً ال   ن هأا  ا باء عند ابن الّدّهان
 أَتـَْنتَـُهوَن  َلْن يَنَه  َ ِ ي َوطٍط * كالطَّْعِن َيْأَهُ  فيه الزَّْيُت  الُفُتُُّ 

  هنــا بــاءت الكــاا اســماً فــي  واــع فاعــُّ بيســناد الفعــُّ دليهــاال أ َّــا د ا كانــت حرفــاً  
 .(ٜ)فيكون  ا بعدها  جر  اً بهاال نحو: باءني الأي كزيد 

 لـــم يْصـــْص  جـــيء الكـــاا فـــي الشـــعر فقـــطال بـــُّ بـــاءت فـــي غيـــر الشـــعر أيضـــًاال   
ــــال  علــــ  للــــان الملــــيح  ــــه تع چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ چ :  استشــــهد ا بقول

ڎ ڎ ڈ ڈ  ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ 

 ية  وااع ا  ل: نعٌت لمفعول د  باءت الكاا عل  ي [اٜٗ] ل عمران:  چ ڳ ڳ ڳ
 حأ ا تقدير : أني ألُلق لكم هيئًة  ثَُّ هيئِة الطيرال  الثاني: أنَّ الكاَا هـي المفعـوُل بـه  نَّهـا 
اسٌم كلائِر ا سماِء  هأا  أُي ا لفِشال يجعُُّ الكاَا اسماً حيـث َ قـََعـْتال  الثالـث: أنهـا نعـٌت 

عن أبي عليال تقديُر : أني ألُلق لكم  ن الطين للقاً  لمصدٍ   حأ ٍا ا د  قد   الواحدي نـَْق ً 
. أ َّا الضمير في فيه فتربع الكاا ا ّن" صفة الهيئة الت  كان يْلقها عيل  (ٓٔ) ثَُّ هيئة الطير

عليه الل م  ينفخ فيها  ال يربع دل  الهيئة المضاا دليها  نها ليلـت فـي للقـه  ال  ـن نفْـه 
 .(ٔٔ)في ويء "

 عل  اسمًا:  يالثاً /  جيء
ڈ ژ ژ چ تــأتي علــ  بمعــاٍن  تعــددعال أ لهــا: االســتع ءال   نــه قولــه تعــال :  

ڀ ٺ ٺ چ [ال  يانيها بمعن  االستع ءال كقوله تعال : ٕٕ]المؤ نون:  چڑ ڑ 

 :(ٕٔ)[ال  يالثها بمعن  عنال   نه قول الشاعر٘ٔ]القصص:  چٺ ٺ ٿ ٿ  

 اِب َأْعَجَبني ِ َااها د ا َ ِاَيْت َعَليَّ بـَُنو ُقَشْيٍر * َلَعْمرُ 
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علّـق ابـن بنـي علـ  هـأا البيـت بقولـه: " كـان أبـو علـي يلتحلـن قـول الكلـائي فـي   
هأا  نه قال: لما كان ) ايت( ادَّ )سْطت( عدى  ايت بعل  حم  للشئ عل  نقيضه كما 

. أيال بمعنــــ  عنــــي.    ابعهــــا: بمعنــــ  التعليــــُّال   نــــه قولــــه تعــــال : (ٖٔ)يحمــــُّ علــــ  نظيــــر  "
[ال أي لهدايته ديَّاكمال  لا لها بمعن   عال   نـه ٖٚ]الحج:  چ ۆئ  ۈئ ۈئ ېئ ېئچ

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ چ قوله تعال : 

ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ 

ــــــــــــــرع:  چچ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  [ال أي: ٚٚٔ]البق
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ چ بمعنــ   ــع حبلــهال  سادســها بمعنــ  الباءال  نــه قولــه تعــال :

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ چ [ال  سابعها بمعن  ِ ـْنال   نـه قولـه تعـال : ٘ٓٔاا: ]ا عر چ  پ

[ال أي: اكتالوا  نهمال  يا نها ل ستد اكال كقولَّ: ف ٌن ال يدلُّ ٕ]المطففين:  چۋ ۋ 
 .(ٗٔ)الّجنة للوء صنيعه 

ال فــي قــول  ــزاحم بــن (٘ٔ) تــأتي اســماً بمعنــ  فــو ال   ــن  لــَّ  ــا  كــر  ابــن الــّدّهان   
 ] الطويُّ[ (ٙٔ) الحا ث العقيلي:

 َغَدْت  ن عليه بعد ا تمَّ ِظْمؤها * تصُُّّ  عن قْيٍض بِزيزاَء َ ْجَهُِّ 
 .(ٚٔ) هنا باءت عليه اسماً بمعن  فو   بنّيًاال  قلبت ألف عل  ياًء  الضمير الهاء 

  ابعاً /  جيء عن اسمًا:
ها كمـا هـو  علــوم أنَّ عـن تـأتي حــرا بـّرال  كـألَّ تــأتي اسـماً بمعنـ  ناحيــةال   ـا بعــد   

فـي  جـيء عـن اسـماً  (ٜٔ) ال   ـن ا بيـات التـي  كرهـا ابـن الـّدّهان(ٛٔ)يكون  جر  ًا بحرا الجرل 
 :(ٕٓ)قول الرابز  ن بني سعدع

َْطل أ  َسَماِهيج ُهوج * ن عين يَِمين ال  َبَرْت عليها ُكُُّّ  ِيٍح َسيـْ
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 اجلنع غري قياس:  املبحث الثاني

ال فمنهـا  ـا يلــلم  فـرد  عنـد الجمـعال  ثــُّ: يتْـأ الجمـع فـي العربيـة أوــكااًل  تعـددع  
ــد الجمــع كجمــع  بمــع المؤنــث اللــالمال  بمــع المــأكر  اللــالمال   نهــا  ــا ال يلــلم  فــرد  عن
تكلير القّلة  الكثرع  بمع الجموعال   نها  ا يكون  فرد  كجمعه كاسم الجنس الجمعيال نحو: 

 بين  فرد  بالتاء كبقر  بقرعالأ   ه  فيكون للقليُّ  الكثيرال   ن الجنس الجمعي  ا يفر  بينه 
 ياء النل ال نحو: عرا  عربّي. 

 تطر  ابُن الّدّهان دل  أنَّ الشيئين د ا كان كُُّّ  احٍد  نهما بعضاً  ن ا لر ليس فيه   
 :] الربز[(ٕٕ)ال  استشهد بقول لطام الريح المجاوعي(ٕٔ)سوا   ثله فينَّه يثن  

 ْهَراُهَما ِ ْثَُّ ظُُهوِ  التـُّْرَسينْ َ َ ْهَمَهيِن َقَأفَيِن َ ْرتَين *ظَ 
ال   نـــه قولـــه تعـــال : (ٖٕ) زعــم يـــونس أنَّهـــم يقولــون: اـــربت  أســـيهما بـــداًل  ــن    س 

 چٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ   ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤچ

 [.ٖٛ]المائدع:
  بما كان سب   لَّ أنَّ بعض ا صوليين يأه  دل  أنَّ المثن  بمعال دال أنَّ سيبويه   

يكون كُُّّ  احٍد  نهما  تحـٍد  ا لرال الصـحيح  ـا  هـ  دليـه الكوفيـون دلـ  أنَّ لم يفر  بين أن 
 .(ٕٗ)الجمع في  ثله ال يجوز دال  ع قرينة ظاهرع كما في اآلية

  ــن هــأا يبــد  أنَّ الجمــع ال يــأتي بصــيغة المثنــ  دالّ حينمــا تكــون هنــاك قرينــة تــدلُّ  
 القر ن الكريم أيضا.عليهاال  هأ  الظاهرع لم تْتص بالشعر فقطال بُّ في 

ال (ٕ٘)د َّــا داــافة المفــرد المضــاا دلــ  لفــظ التثنيــة لفظــاً   عنــ  فللفــظ يكــون للمفــرد  
 :] البليط[(ٕٚ)القول الفرزد  (ٕٙ)هأا  ا باء في وواهد ابن الّدهان بهأا الصدد 

ُر ُ ْنَجحرِ   َكأنَُّه َ ْبُه تـُرْكيَّيِن َقْد  ََ يا * ُ ْلتَـْهِدٌا ِلِطعاٍن َغيـْ
فينَّ "تركيين  تضمنان  لفظهما  تحد لجزأيهما  هما الوبهان فينَّ  به كُّ أحٍد بزء   

 نــه فلمــا أاــيف دليهمــا أاــيف بلفــظ المفــرد  هــو الوبــه.  هــأا أ لــ   ــن أْن يقــوَل: كأنــه  بهــا 
ا  هـو  (ٕٛ) بمعه أ ل   ن اإلفـراد. فلـو قـال: كأنـه  بـو  تـركيين أ لـ   ـن  بـه تـركيين" تركيين.
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فـي الـأه   الحريـر: عـن دنابـة المضـاا دليـه  نـاا المضـاا المحـأ اال   نـه قولـه يْتلف 
 التقـدير: دن اسـتعمال هـأين  (ٜٕ)"ُحـرلَم لِبـاُس الَحرِيـِر  الـأََّهِ  علـ   ُُكـوِ  ُأ َّتِـي  ُأِحـَُّّ إِلنـايِِهْم "

 دفـراد  فعـاد (ال فحينما نزع المضاا المفرد أقيم المضاا دليه المثن   قا ه في دعرابـه ٖحراٌم)
 .(ٖٓ)عليه الضمير  فرداً 

 الأي يبد  للباحث أنَّ المفرد أصـبح  ثنـ  الكتلـابه التعريـف  ـن المثنـ ال  ال داعـي  
 أْن يقد  بـ ) بها أ   بو  أ  حأا المضاا(. 

 احلذف:  املبحث الثالث

ـــة أوـــكااًل  تعـــددعال  نهـــا  ـــا يكـــون فـــي الحركـــة  الحـــرا    يتْـــأ الحـــأا فـــي العربي
فــي وــعر ا قيشــر  (ٖٔ) ال  هنــاك حــأا غيــر  قــيسال   ــن هــأا  ــا بــاء بــه ابــن الــّدّهان الجملــة
 : ]سريع[(ٕٖ)ا سدي 

  ُْحِت  في  ْبلْيَِّ  ا فيهما *  قد بََدا َهْنَِّ ِ َن المئَز ِ 
ففـــي َهـــْن أســـكن النـــونال  ا صـــُّ أن يضـــمها ا  نّهـــا فاعـــُّال  دنّمـــا أســـكنه  نَّـــه وـــبه  

 .(ٖٗ) ع الشـعرية ا د  يجـوز تلـكين الحـرا المرفـوع  المجـر   ال  هو يـأتي فـي الضـر  (ٖٖ)بعضد
 : (ٖ٘)  ن  ثال  لَّ أيضاً  ا باء في قول ا سود بن يعفر 

 فَأَْلَحقُت ُأْلَراُهم طَرِيَق ُأالُهمُ 
 (ٖٙ)فينَّه أ اد ُأ الهم فحأا استْفافاً 

د الحـأا   ن هأا ي حظ أنَّ هناك حأفاً غير  قيسال أي: ال يطرّد لقاعدع  ن قواع  
 المعر فةال  يكون لضر  ع وعرية حينما يريد الشاعر استحداث داللة ألرى. 

 كــألَّ بــاء حــأا ا لــف فــي فعــُّ ا  ــر  الفعــُّ المضــا ع المجــز مال  يعــّو  عنــه   
 بفتحة تناسبهال   كر ابن الدهان أّن حأا ا لف ليس  قصو اً عل  القاعدع الّنحوية فقطال بُّ 

 : ]   ُّ[(ٖٛ) استشهد بألَّ بقول لبيد ال(ٖٚ)يأتي في قوافي الشعر 
 َ قَِبيُّ ِ ن ُلَكْيٍز واهٌد * َ ْهُط َ ْرُبوٍم  َ ْهُط ابن الُمَعٌُّ 
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 أي المعل   
ا أاطر الشاعر لألَّ فيشبهها بالياء هأا  ا أصّله سيبويه في أنَّ ا لف تحأا د     

 .(ٓٗ)قاس عليه ال  هو  ن الشأ   الأي ال ي(ٜٖ) نَّها ألتهاال أ  قد تأه   التنوين
ا  دنَّمـا بـاء  (ٔٗ) يرى أبو حيان أنَّه ال ل ا في حأا ا لف في الضر  ع الشـعرية  

في النثر أيضًاال  هو  ـا حكـا  أبـو عبيـدع  أبـو الحلـن  قطـرا  غيـرهم فـي قـولهم:  أيـت فـرْجال 
 . (ٕٗ)أي: فرباً 

 مسائل لغوية متفزقة:  املبحث الزابع

تابه  لائُّ لغويّـة  تفرقـة ا د  احتـوى كتابـه علـ   جموعـة تنا ل ابن الّدهان في ينايا ك 
  ن  لائُّ الّصوت  الّصرا  الّنحوال  هي: 

 أ اًل / كان بمعن  أصبح: 
: ا  ل: أن تكــون ناقصــًةال  بهــأا تــدلُّ علــ  الــز ن (ٖٗ)تــأتي كــان علــ  لملــة أ بــه   

ثـــاني [ال  الٕٕٛ]البقـــرع:  چۈ ۈ ٴۇ ۋچ المجــرد د ن الحـــدثال   نـــه قولــه تعـــال : 
ــه تعــال :  چچ ڇڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ   ڌ ڎ ڎ ڈ چ  بمعنــ   بــدال   نــه قول

[ ا  نَّ ال عج  في تكليم  ن كان فيما  ض  في حـال الصـب ال  دنّمـا العجـ  فـي ٜٕ] ريم: 
تكلــيم  ــن هـــو  وبــوٌد فــي المهـــد فــي حــال الصـــباال   نــه قــولهم: أنـــا  ــأ كنــت صـــديقَّال أي: 

ن  الحــديث فتكــون الجملــة لبرهــاال نحو:كــان زيــٌد  بــدتال  الثالــث: أْن يجعــُّ فيهــا اــمير وــأ
ال  الرابــــع: أن تكــــوَن زائــــدع غيــــر عا لــــةال نحــــو قــــول  قــــائٌم فكــــان الشــــأن  الحــــديث زيــــٌد قــــائم ٌ

 : ]الوافر[ (ٗٗ)الشاعر
 سراع بني أبي بكر تلا   * عل  كان الملو ة العراا

مر  بن أحمر في قول ع (٘ٗ) الْا س أن تكون بمعن  صا ال  هو  ا  كر ابن الّدّهان 
 : ] الطويُّ [(ٙٗ)الباهلي

 بتيهاء قفر  المطي كأنها * قطا الحزن قد كانت فرالا بيواها
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 أي: صا ت أفرالًاال فهي تطير بلرعة كالقطا لتصُّ دل  أفرالها.
 يانياً / أ َّا المركبة:

باء في ا د ات النَّحوية الكثير  ن التراكي ال  ثُّ: لـوال  لـيس  الت... الـخال   ـن   
المركبات أ َّا المكونـة  ـن أْن المصـد ية   ـا الزائـدعال   ـن ا بيـات التـي  كرهـا ابـُن الـدِّهان  هأ 

 :] البليط[ (ٚٗ)في قول عباس بن  رداس 
 أبا لراوة أ َّا أنت  ا نفر * فينَّ قو ي لم تأكلهم الضبع

كــان ال   ــا عواــت عــن  (ٛٗ) هــ  ابــن الــّدّهان أّن أ َّــا المركبــة  ــن أْن   ــا المصــد ية   
ال (ٜٗ)المحأ فــة  التــاء اســمها المرفــوعال   ا نفــر لبرهــا المنصــواال  التقــدير:  ْن كنــت  ا نفــٍر 

 بعد حـأا كـان أنفصـُّ الضـمير بعـد  ـا اتصـُّال فصـا : أْن  ـا أنـتال   ـن يَـمَّ قلبـت النـون  يمـاً 
 . (ٓ٘)لإلدغامال  أدغمت في  يم  ا فصا ت أّ ا 

 يالثًا/ أْن الناصبة المضمرع:
حــو العربــي داــما  أْن الناصــبة د ا  ــا بــاء قبلهــا اســٌمال  تكــون أْن  الفعــُّ بــاء فــي النّ 

ال  هـأا  ـا  هـ  (ٔ٘) صد ًاال فكأّنَّ عطفت اسـم علـ  اسـم ا  نَّ االسـم ال يعطـف علـ  الفعـُّ
 :] افر[(ٕ٘)دليه ابن الّدّهان في قول  يلون بنت بحدل الكلبّية 

 ِ ْن لُْبِس الشُُّفواِ  َلُلْبُس َعَباَءٍع  تـََقرَّ عيني * َأَح ُّ دليَّ 
 التلف في الوا  فأه  الكوفيون دل  أنَّ الوا  هي الّناصبةال   ه  البعض دل  أنَّها  

 .(ٖ٘) نصوبة بالمْالفةال أي: بمْالفة  ا قبلها في المعن  
 الصحيح داما  أْن الّناصبة ا  نَّه لو قال:  أْن تقرَّ عيني لجاز تقديم المصـد  أ اًلال  
 .(ٗ٘)أْن  الفعُّ في تأ يُّ  صد  ا  ما يؤدي دل  الت ل في المعن   علماً أنَّ 

  ــن هــأا بــاءت الر ايــة الصــحيحة  تقــرَّ عينــي علــ  أنَّهــا  عطوفــة علــ  للــبس عبــاءع   
 .(٘٘) قّرع عيني
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  ابعاً / االستفهام التقريري: 
التــوبيخ  ل ســتفهام فــي علــم المعــاني أغــراٌ   تعــددع بّينهــا النحويــون  الب غيــونال  نهــا

 (ٙ٘) ا  ر  النهي  التحقير  اإلنكا ...   ن هأ  المعـاني التقريـر  هـو  ـا بـاء عنـد ابـن الـّدّهان
 (ٚ٘) في  بز العجاج:

 َأَطَرباً  أنَت ِقنَّْلِرىُّ *  الدهر باإلنلان د ا ي
ال  هـو (ٜ٘)ال  لم يرد أْن يْبر عما  ضـ   ال عمـا يلـتقبُّ (ٛ٘)أ اد الشاعر تطرُا طرباً 

بهة التقريرال أامر فيه الفعُّال  لوال داللة الحال عل   لَّ لـم يجـز اإلاـما  ا  نَّ   صد  عن
الفعُّ دنما يضمر د ا دلَّ عليه دالال كما أن االسم ال يضمر حّت  يأكرال  دنَّما  أيته في حال قيام 

 .(ٓٙ)في  قت يج  فيه غير  
ته ؟ علــ  أنَّ زيــداً  ال يجــوز اســتعمال هــُّ  كــان الهمــزع هنــاال فــ  يقــال: هــُّ زيــداً اــرب

 .(ٔٙ) نصوا بمقد ال فضً  عن  لَّ أنَّ الهمزع تلتعمُّ في ديبات االستفهام أ  لإلنكا  أيضاً 
 

 اخلامتة

أيناء ُبِحْيثي المتوااع تبّين لي أنَّ ابن الّدّهان قليً   ا يفّلُر الظاهرع اللغوية فقد كان   
يــة للمــتعلمال علمــاً أنَّ أغلــ   ؤلفــات المد ســة كتابــه كتابــاً تعليميــًاال غراــه تلــهيُّ القاعــدع اللغو 

 البغدادية باءت  واحة   يلرع لما باءت بها كلتا المد ستين.
 يعـدُّ ُعنـوان الفصـول  ــن العنونـات الشـائعة فـي تلــَّ الحقبـةال د  يشـمُّ  جموعـة  ــن  

فقـــد كـــان أســـلوبه ســـهً  بعيـــداً عـــن الغمـــو   الفصـــول الّصـــوتية  الّصـــرفية  الّنحويـــة  الّدالليـــةال
ــةال  هــو  ــن كتــ  التيلــير ا د  ابتعــد عــن   الفللــفة اللغويــة التــي كانــت وــائعًة فــي تلــَّ الحقب
الْ فـــات بـــين العلمـــاءال  كثـــرع الفـــر عال  التمـــا ين غيـــر العمليةال عـــدم االنشـــغال بقضـــية العا ـــُّ 

 ير المتْصصين. المعمولال  ما ُلصَّ الكتاا للمتْصصين في العربية  غ
أ َّا وواهد  فقد كان ال ينل  ا بيات دل  أصحابهاال  ما بعـُّ المحقـق الـدكتو  فـائز 
فـا س ينلـ  ا بيـات دلـ  أصـحابهاال  قـد يكـون اللـب  فـي  لـَّ ديضـاح القاعـدع اللغويـة لــيس 



 

 ( ٕٕٔٓ)(   تشرين ا  ل ٓٔ) العدد(    ٜٔ) المجلد 
 

ٕٕٜ 

 اإلنسانية للعلوم تكريت جامعة جملة

 

دالال زيادع عن  لَّ كان ال يشغُّ نفلـه بشـرح المـادع وـرح  افيـًاال  دنّمـا كـان يقتصـر فقـط علـ  
 عطاء  ثااًل لكُّ قاعدع.د

ــا  ــي  فقــت فــي بحيثــي هــأا لد ــة لتــراث علمائن ــهال  أ بــو أن هــأا أهــم  ــا توصــلت دلي
ا فااُّال هأا   لر دعوانا أن الحمد ب  ال العالمينال  صّل  اب عل  سيدنا  حمد  علـ   ل 

 بيته الطيبين الطاهرينال  صحبه الغّر الميا ين. 
 

 البحث:  هوامش
_____________________ 

مد سعيد بن المبا ك البغدادي الّنحوي المعر ا بابن الدَّّهان ال  ن أعيان النَّحاع ( هو أبو  حٔ)
هـــ ال  كــان  اســع العلــم ال لــرج  ــن  ٜٗٗالمشــهو ين بالفضــُّ ال   عرفــة العربيــة ال  لــد ســنة 

علـــ  الموصـــُّ  بهـــا  زيـــر  الجـــواد المشـــهو  فا تبطـــه  صـــّد   ال بغـــداد دلـــ  د شـــق فابتـــاز 
ّْرها بال  ن ليقطع الرائحـة الرديئـة عنهـا   غرقت كتبه في بغداد  هو غائ  فُحِمَلْت دليه فب

ّْرهــا بنحــو ي يــين  طــً  ال فطلــع  لــَّ دلــ   أســه  عينــه فأحــدث لــه العمــ  ال   ــن  دلــ  أْن ب
 وعر : 

أن بالكتِ  *  ثلنا ستصيرُ   ال َتحلبن َّ
 ا ال تطيرُ ــــــــــــــــــدبابة  يٌش * لكنَّهــــــــفلل

ه العمـاد الكاتــ : هـو ســيبويه عصـر  ال   حيــد دهـر  لقيتــه  كـان حينئــأ يقـال ال نحــاع قـال عنــ  
 بغداد أ بعة: ابن الجواليقي ال  ابن الشجري ال  ابن الّْشاا ال  الن الدَّهان.

دزالـة المـراء فــي الغـين  الـراء ال ا اــداد ال  الضـد فـي اللغــة  تفلـير ســو ع أّ ـا  ؤلفاتـه فهــي 
ال  تفلير القر ن أ بع  جلدات ال  د س فـي الفـرائض ال  د س  اإلل ص ال  تفلير الفاتحة

فـــي العـــر   ال  ديـــوان الرســـائُّ ال  ديـــوان وـــعر  الرســـالة اللـــعيدية فـــي الم لـــأ الكنديـــة ال 
  يااة في نكت النحوي ال   زهر الريا  في سبع  جلدات ال   ورح اإليضاح  بـي علـي 

 الظـــاء ال  العقـــود فـــي المقصـــو   الفا ســـي فـــي النحـــو أ بعـــين  جلـــداً ال  الغنيـــة فـــي الضـــاد
 الممد د ال  فصول الصغيرع في النحو  فصـول الكبيـرع كـأا ال   كتـاا العـر   ال   كتـاا 
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الغرع في ورح اللمع البن بني ال   ْتصر القوافي النكت  اإلوا ات دل  اللنة الحيوانات 

لـأه  ال  وـأ ات ا ٔٛ٘/  ٕٓهــ. ينظـر: سـير أعـ م النـب ء  ٘ٙ٘ غير  لَّ.توفي سنة 
ال  كشــف الظنــون  ٙ٘ٔ/  ٘ٔال الــوافي بالوفيــات  ٖٗٗ/  ٗٗال  تــا يخ اإلســ م ٕٖٕ/ٗ
ـــــــون ٜٙ٘ال  قيـــــــُّ ســـــــنة  ٕ٘ٓ/ ٔال  هديـــــــة العـــــــا فين  ٕٔٔ/ ٔ هــــــــ.ينظر:ديضاح المكن
 .ٔ/ٔال كشف الظنون ٘٘ٗ/ٔ

/ ٗال  بـا ع الـد  س العربيـة  ٖٕٛ/ٔال  سـر صـناعة اإلعـراا  ٔٗٔ/ٗ( ينظر: المقتضـ  ٕ)
ٚٔ  . 

 ٖٕٛ/ٔال  ســر صــناعة اإلعــراا ٚٚال حــر ا المعــاني  ٕٗ٘/ٕفــي بمهــرع اللغــة  ( بــاءٖ)
  . ٕٖال  الفصول في العربية  ٖٕٚ/ ٗال المْصص 

 . ٕٛٔ( ينظر: أدا الكات  ٗ)
 .ٕٖ/ٔ( ينظر: الكتاا ٘)
 .ٕٖ٘/ٗينظر: ورح الراي عل  الكافية ( ٙ)
 .   ٕٖ( ينظر: الفصول في العربية ٚ)
 .  ٖٔٔ( ينظر: ديوانه ٛ)
 .  ٖٖٕال  أسرا  العربية  ٖٛٙ/ٕ( ينظر: ا صول في النحو ال  الْصائص ٜ)
 .ٜٛٚ/ٔ( ينظر: الد  المصون في علم الكتاا المكنون ٓٔ)
 .ٖٕٚ/ٔ( ينظر: الكشاا ٔٔ)
ال ُنِلَ  للعا ري فـي الكا ـُّ فـي اللغـة ٜٖ٘( البيت لُقَحْيُف الُعَقْيِلي. ينظر: أدا الكات  ٕٔ)

 . ٔٗٔ/ ٕ ا دا 
 . ٖٔٔ/ٕئص:( الْصأٖ)
 .   ٙٙٗ/ٕال همع الهوا ع ٕٛ/ٖ( ينظر: ورح ابن عقيُّ ٗٔ)
 .      ٖٕٔال  أسرا  العربية  ٖٔ( ينظر: فصول في العربية ٘ٔ)
 .    ٜٖ٘/ٔال  اللباا علُّ البناء  اإلعراا  ٖٕٔ( باء في أسرا  العربية ٙٔ)
 .   ٜٖ٘/ٔال  اللباا علُّ البناء  اإلعراا ٛ( ينظر: الجني الداني ٚٔ)



 

 ( ٕٕٔٓ)(   تشرين ا  ل ٓٔ) العدد(    ٜٔ) المجلد 
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 . ٖٕٓال   أسرا  العربية  ٕٕٔ/ٕينظر: ا صول في النحو  (ٛٔ)
 .٘ٗ/ٔال  همع الهوا ع  ٖٔ( ينظر: الفصول في العربة ٜٔ)
 .  ٖٕٓال   أسرا  العربية  ٘ٔٗ/  ٕال المْصص  ٕٕٔ/ٕ( باء في ا صول في النحو ٕٓ)
 . ٚٙ( ينظر: الفصول في العربية ٕٔ)
 .ٖٓٙ/ٖية ال  ورح الراي عل  الكافٛٗ/ٕ( باء في الكتاا ٕٕ)
 .  ٜٜٔ/ٔال ورح االوموني عل  ألفية ابن  الَّ ٕٕٙ/ٖ( ينظر: الكتاا ٖٕ)
 .  ٖٔٙ/ٖ(ينظر: ورح الراي عل  الكافية ٕٗ)
 .  ٖٓٙ/ٖ( ينظر: ورح الراي عل  الكافية ٕ٘)
 .   ٛٙ( ينظر: الفصول في العربية ٕٙ)
 .ٖٔٚ( ينظر: ديوانه ٕٚ)
 . ٔٓ٘/ٚ( لزانة ا دا: ٕٛ)
 . ٙٙ/ٕام الزيادع دل  الجا ع الصغير: (الفتح الكبير فيٜٕ)
 .ٖٖٗ(ينظر: نزع الْافض في الد س النحوي ٖٓ)
 .ٛٔٔ( ينظر: الفصول في العربية ٖٔ)
 .ٖٗ( ديوانه ٕٖ)
 .ٜ٘/ٖ( ينظر: الْصائص ٖٖ)
 .ٓٗٗ/ ٗال  لزانة ا دا  ٖٕٓ/ٗ( ينظر: الكتاا ٖٗ)
 ان العرا ال  للٓٓٗ/ٓٔال  المحكم  المحيط ا عظم ٕٜٕ/ٕ( باء في الْصائص ٖ٘)
   ٔٔ/ٚٔ٘ . 
 . ٓٓٗ/ٓٔ( ينظر: المحكم  المحيط ا عظم ٖٙ)
 .  ٕٚٔ( ينظر: الفصول في العربية ٖٚ)
 .ٜٜٔ( ديوانه ٖٛ)
 .  ٘ٚٗٔ/ٖال  توايح الملالَّ  ٛٛٔ/ٗ( ينظر: الكتاا ٜٖ)
 .  ٖٖٓ/ٕال  ورح الشافية البن الحاب  ٕٕ٘/ٕ( ينظر: سر صناع اإلعراا ٓٗ)



 هـ( في كتابه الفصول في العربية٘ٙ٘الشَّاهد الشعريُّ عند ابن الدَّّهان )ت
 

   د. صباح علي سليمان

ٕٖٕ 

 
 

 

 
 .  ٜٕ/ٖ( ينظر: همع الهو ع ٔٗ)
 .  ٖٜٕ/ٕ( ينظر: الْصائصٕٗ)
 . ٖٗٔال أسرا  العربية  ٖٔ٘( ينظر: المفصُّ في صنعة اإلعراا ٖٗ)
ال المفصـــُّ فـــي صـــنعة  ٜٕٛ/ ٔ( البيـــت  جهـــول قائلـــه. بـــاء فـــي ســـر صـــناعة اإلعـــراا ٗٗ)

 . ٖٖٔال  دسرا  العربية  ٜٓٔ/ٗال  ورح الراي عل  الكافية ٖٔ٘/ٔاإلعراا
ـــــوان ٘ٗ) ـــــي العربيـــــة ال الفصـــــو ٘ٚ٘/٘( ينظـــــر: الحي ـــــ  الكافيـــــة   ٚٔل ف ال وـــــرح الراـــــي عل

 ال ورح ٜٛٔ/ٗ
 . ٘ٔٔ/ٔال تاج العر س ٕٗٓ/ٜال  لزانة ا دا ٘ٔٔ/ٔاالوموني   
 .ٜٔٔ(  باء ديوانهٙٗ)
 . ٕٛٔ( ديوانه ٚٗ)
 . ٕٗ( ينظر: فصول في العربية ٛٗ)
ال ٓ٘ٔ/ٕال وـرح الراـي علـ  الكافيـة  ٖٔٛ/ٕال  الْصائص  ٖٜٕ/ٔ( ينظر: الكتاا ٜٗ)

 ا في  لائُّ  ا نصا
 . ٜٕٛ/ٔال  ورح ابن عقيُّ ٔٚ/ٔالْ ا   
ـــأه  ٓ٘) ـــي اللبيـــ  ٕٕٗ( ينظـــر: وـــرح وـــأ   ال ـــة ٕٗٛ/ٔال   غن ـــد  س العربي ال  بـــا ع ال

ٖ/٘ٛ   . 
 . ٓ٘ٔ/ ٕ( ينظر: ا صول في العربية ٔ٘)
 . ٕ٘( ينظر: الفصول في العربية ٕ٘)
 .ٕ٘ال  الجني الدانيٕٚ/ٕال  المقتض  ٕٙٗ/ٖ( باء في الكتاا ٖ٘)
 . ٕٕٙ/ٖ( ينظر: الفصول المفيدع ٗ٘)
 ال ورح وأ  ٚٚ/ٗال ورح الراي عل  الكافية ٖٕٚ/ٔ( ينظر: سر صناعة اإلعراا ٘٘)
 .  ٗٓٗ/ٕال همع الهوا ع ٘ٓٗالأه    
 .ٚٓٔ( ينظر: الفصول في العربية ٙ٘)
 .ٖٔ( ينظر: ديوانه ٚ٘)



 

 ( ٕٕٔٓ)(   تشرين ا  ل ٓٔ) العدد(    ٜٔ) المجلد 
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 .ٗٔٔ( ينظر: الجمُّ في النحو ٛ٘)
 .ٜٕٗ/ٔاا ( ينظر: اللباا علُّ البناء  اإلعر ٜ٘)
 .ٕٕٛ/ٖ(  ينظر: المقتض  ٓٙ)
ال  لزانـــة ا دا  ٕٙ/ٔال   غنــي اللبيــ   ٚٗٗ/ ٗ(  ينظــر: وــرح الراــي علـــ  الكافيــة ٔٙ)

ٔٔ/ٕٜٖ. 
 

 قائنة املصادر واملزاجع

 بعد كتاا اب عزَّ  بَُّّ 
 الكت  المطبوع: -أ

ينو ي ) ت أدا الكات ال تأليف:أبو  حمد عبداب بن  للم بن قتيبة الكـوفي المـر  ي الـد 
ال المكتبــة التجا يــة /  صــرال  ٗهـــ ( ال تــح: أ.  حمــد  حيــي الــدين عبــد الحميــد ال ط ٕٙٚ
 م.  ٖٜٙٔ

أسرا  العربية ال تأليف: أبـو البركـات عبـد الـرحمن بـن أبـي الوفـاء  حمـد بـن عبيـداب بـن أبـي  
 م.  ٜٜ٘ٔال دا  الجيُّ/ بير ت ال ٔهـ ( ال تح: د. فْر صالح قدا ع ال ط ٚٚ٘سعيد )ت 

صــول فــي النحــو: تــأليف: أبــو بكــر  حمــد بــن ســهُّ بــن اللــراج النحــوي البغــدادي) ت ا  
 م.   ٜٛٛٔال  ؤسلة الرسالة / بير ت ال  ٖهـ ( ال تح: د. عبد الحلين الفتلي ال ط ٖٙٔ

اإلنصاا في  لائُّ الْ ا بين النحويين البصريين  الكوفيين ال تأليف: أبـو البركـات عبـد  
هــ ( ال د.ط ال دا  الفكـر / بيـر ت ال  ٚٚ٘ا نبـا ي ) ت الـرحمن بـن  حمـد بـن أبـي سـعيد 

 د.ت.  
ـــأليف: دســـماعيُّ باوـــا البغـــدادي ال د. ط ال دا  دحيـــاء التـــراث العربـــي   ديضـــاح المكنـــون ال ت

 لبنان ال د.ت. –بير ت 
تاج العر س  ن بواهر القا وس ال تأليف: حّمد بن  حّمد بن عبد الرزّا  الملّق  بمرتض   

  هـ( ال تح:  جموعة  ن المحقيين ال د. ط ال دا  الهدية ال د.ت.  ٕ٘ٓٔالزَّبيدي ) ت 
تا يخ اإلس م   فيات المشاهير  ا ع م ال تا يخ:تأليف: ومس الدين  حمد بن أحمد بن  



 هـ( في كتابه الفصول في العربية٘ٙ٘الشَّاهد الشعريُّ عند ابن الدَّّهان )ت
 

   د. صباح علي سليمان

ٕٖٗ 

 
 

 

 
ال دا  الكتــاا  ٔهـــ ( ال تــح: د. عمــر عبــد اللــ م تــد ري ال ط ٛٗٚعثمــان الــأهبي ) ت 

 م.  ٜٚٛٔهـال ٚٓٗٔلبنان ال  –العربي ال بير ت 
هـــ (ال تــح: د. فْــر  ٘ٚٔجمــُّ فــي النحــو ال تــأليف: الْليــُّ بــن أحمــد الفراهيــدي ) ت ال 

 . ٜٜ٘ٔال د. م ال  ٘الدين قبا ع ال ط
  هـ ( ال دا  صاد  / بير ت ال د.ت. ٕٖٔ-بمهرع اللغة ال تأليف: ابن د يد ا زدي )  
علّي  الجني الداني في حر ا المعاني ال تأليف: أبو  حمد الحلن بن قاسم بن عبد اب بن 

ال دا  الكت   ٔهـ( ال تح: د. فْر الدين قبا ع   حمد نديم فااُّ الط ٜٗٚالمرادي ) ت 
 م.ٕٜٜٔهـ / ٖٔٗٔالعلمية / بير ت 

هـــ(ال تــح: عبــد اللــ م ٕ٘٘الحيــوان ال تــأليف: أبــو عثمــان عمــر  بــن بحــر الجــاحظ ) ت  
 م. ٜٜٙٔهـ /  ٙٔٗٔ حمد ها  ن ال د.ط ال دا  الجيُّ ال بير ت ال 

 ٖٜٓٔ ل  لباا للان العرا ال تأليف: عبد القاد  بن عمر البغدادي ) ت  لزانة ا دا 
 م. ٜٜٛٔهـ(ال تح:  حمد نبيُّ طريفي  أ يُّ بديع يعقوا ال دا  الكت  العلمية / بير ت ال 

هـ ( ال تح:  حمد علي النجا  ال  ٕٜٖالْصائص ال تأليف: أبو الفتح عثمان بن بني ) ت  
 د.ط ال عالم الكت  / بير ت ال د. ت. 

الـد  المصــون فــي علــوم الكتــاا المكنــون: اإل ــام وــهاا الــدين أبــو العبــاس بــن يوســف بــن  
هـــ( ال تحقيــق  تعليــق: الشــيخ علــي ٙ٘ٚ حمــد بــن دبــراهيم المعــر ا باللــمين الحلبــي )ت

ـــــر ت ٔ حمـــــد  عـــــو    لـــــر نال ط ـــــةال بي ـــــ  العلمي ـــــانال  –ال دا  الكت  –هــــــ  ٗٔٗٔلبن
 م.ٜٜٗٔ

ال  ؤسلـة ٚوـرح  تحقيـق:  حمـد  حمـد حلـين الطديوان ا عش  )  يمـون بـن قـيس( ال   
 م.ٖٜٛٔالرسالة ال بير ت ال

ــُّ الــد يهيال ط  ــرع بــن عبــداب( ال بمــع  تحقيق:للي ــوان االقيشــر االســدي) المغي ال دا  ٔدي
 م.ٜٜٔٔالكتاا العربي البير تال 

 م.ٜٔٚٔديوان العجاجال ورح  تحقيق عّزع حلن ال بير ت ال  
  الجبـو يال د.طال نشـر  ديريـة الثقافـة العا ـة ديوان عباس بن  رادس ال بمع  تحقيق: يحيـ 



 

 ( ٕٕٔٓ)(   تشرين ا  ل ٓٔ) العدد(    ٜٔ) المجلد 
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 م. ٜٛٙٔفي  زا ع الثقافة  اإلع م ال بغداد ال 

ديوان عمر  بن احمر الباهلي ال بمعه  حققه حلين عطوان الد.طال  طبوعات  جمع اللغـة  
 العربية ال د شقالد.ت.

 م.ٜٙٙٔهـ /ٖ٘ٛٔديوان الفرزد  الد.طال دا  صاد ال بير تال 
ال نشــر  زا ع اإلعــ م فــي ٕا ري ال بمعــه  حققــه دحلــان عبــاس الطديــوان لبيــد بــن  بيعــة العــ 

 م. ٜٗٛٔالكويت ال الكويتال 
هـــ( ال تــح: د. حلــن  ٕٜٖسـر صــناعة اإلعــراا ال تــأليف: أبـو الفــتح عثمــان بــن بنـي ) ت  

 م.  ٜ٘ٛٔال دا  القلم / د شقال  ٔالهندا ي ال ط
حمد بن عثمـان بـن قَاْيمـاز سير أع م النب ء ال تأليف: ومس الدين أبو عبد اب  حمد بن أ 

هـــ( ال تــح:  جموعــة  ــن المحققــين بيوــراا الشــيخ وــعي  ا  نــا  ط ال ٛٗٚالــأهبي) ت 
 م ٜ٘ٛٔهـ /  ٘ٓٗٔال  ؤسلة الرسالة ال   ٖط

وــرح االوـــموني علــ  ألفيـــة ابــن  الـــَّ ال تــأليف: أبـــو الحلــن نـــو  الــدين علـــي بــن  حمـــد  
 لعربيةال بير ت.  هـ ( ال د.ط ال دا  دحياء الكت  ا ٕٜٚا وموني ) ت 

وــرح دبــن عقيـــُّ ال تــأليف بهـــاء الــدين عبــد اب بـــن عقيــُّ العقيلـــي المصــري الهمـــأاني )ت  
  م. ٜ٘ٛٔال دا  الفكر الد شق ال ٕهـ(ال تح: أ.  حمد  حيي الدين عبد الحميد ال طٜٙٚ

وــرح وــافية ابــن الحابــ  تــأليف:  اــي الــدين  حمــد بــن الحلــن االســترابا ي النحــوي ال  
 م.  ٜ٘ٚٔهـ/  ٜٖ٘ٔد.ط البير ت ال 

ورح وأ   الأه  في  عرفة ك م العرا ال تأليف: عبداب بن يوسف بن عبداب بن يوسف  
ال  الشـركة المتحـدع للتوزيـع /  ٔبن أحمد بن عبداب بن هشام ال تح: عبد الغنـي الـدقر ال ط

 م. ٜٗٛٔد شق ال 
 با عة قا يونسالهـ ( ال د. ط ال ٙٛٙورح الكافية ال تأليف:  اي الدين ا سترابا ي ) ت  

 م.   ٜٛٚٔهـ /  ٜٖٛٔ
الفتح الكبير فـي اـم الزيـادع دلـ  الجـا ع الصـغير ال تـأليف: بـ ل الـدين عبـد الـرحمن بـن   

هــ ٖٕٗٔبيـر ت / لبنـان ال  -ال دا  الفكـر  ٔأبي بكر الليوطي التح: يوسـف النبهـاني ال ط



 هـ( في كتابه الفصول في العربية٘ٙ٘الشَّاهد الشعريُّ عند ابن الدَّّهان )ت
 

   د. صباح علي سليمان

ٕٖٙ 

 
 

 

 
 م.ٖٕٓٓ -
عـــر ا بـــابن الـــّدهان) ت الفصـــول فـــي العربيـــة ال تـــأليف: أبـــو  حمـــد ســـعيد بـــن المبـــا ك الم 

 م.ٜٛٛٔهـ / ٜٓٗٔدا  ا  ُّال ٗٔهـ(ال تح: د. فائز فا س ال ٜٙ٘
الفصول المفيدع في الوا  المزيدع ال تأليف: ص ح الدين أبو سعيد لليُّ بـن كيلكلـدي بـن  

ـــح: د. حلـــن  وســـ  الشـــاعرال ط ـــي الد شـــقي الشـــافعي ال ت ال دا  ٜٜٓٔالٔعبـــداب الع ئ
 عمان. –البشير 

هــ ( ال تـح: أ. عبـد  ٓٛٔأبو البشر عمر  بن عثمان بن قنبـر سـيبويه )ت  ف:الكتاا ال تألي 
 الل م  حمد ها  نال د.ط ال دا  الجيُّ / بير ت الد. ت. 

هـ ( ال تح: علـي  ٖٓٗكتاا حر ا المعاني ال تأليف: أبو القاسم بن دسحا  الزبابي)ت  
 م.  ٜٗٛٔهـ /  ٗٓٗٔال  ؤسلة الرسالة / بير ت ال  ٔتوفيق الحمد ال ط

الكشاا عن حقائق التنزيُّ  عيون ا قا يُّ في  بو  التأ يُّال تأليف:أبي القاسم  حمود بن  
عمر الز ْشري ال تح: عبد الرزا  المهـدي ال د. ط ال دا  دحيـاء التـراث العربـي / بيـر ت ال 

 د. ت.
 هـ(ال د.ط ال د. م ال د.ت.ٙٚٓٔكشف الظنون التأليف: حابي لليفة ) ت 
أبـو البقـاء  حـ  الـدين عبـداب بـن الحلـين بـن  ا ال تـأليف:اللباا فـي علـُّ البنـاء  اإلعـرا 

ال دا  الفكـر / بيـر ت ال  ٔهـ( ال تح: غازي  ْتا  طلينـات ال ط ٙٔٙعبداب العكبري) ت 
 م. ٜٜ٘ٔ

المحكم  المحيط ا عظم في اللغة ال تأليف: علي بن دسماعيُّال المعر ا بابن سـيد  ) ت  
ــدا ي الد.  ٛ٘ٗ ــد الحميــد الهن ــانالهـــ ( ال تــح: عب  ط ال دا  الكتــ  العلميــة ال بيــر ت / لبن

 د.ت.  
هــــ ( ال تـــح: ٔٙٚ غنــي اللبيـــ  عـــن كتـــ  ا عا يـــ  ال تــأليف: ابـــن هشـــام االنصـــا ي ) ت  

 ٜ٘ٛٔال دا  الفكر / بير ت ال  ٙد. ازن المبا ك   حمد علي حمداب الط
ي أبـو القاسـم  حمـود بـن عمـر  بـن أحمـدال الز ْشـر  المفصُّ في صنعة اإلعراا ال تـأليف: 

 م. ٖٜٜٔال تح: د. علي أبو  لحم ال  كتبة اله ل / بير ت ال ٔهـ( ال طٖٛ٘با  اب )ت 



 

 ( ٕٕٔٓ)(   تشرين ا  ل ٓٔ) العدد(    ٜٔ) المجلد 
 

ٕٖٚ 

 اإلنسانية للعلوم تكريت جامعة جملة

 

 
 حمـد عبـد الْـالق  هــ ( التـح: ٕ٘ٛالمقتض  ال تأليف: أبـو العبـاس  حمـد بـن يزيـد ) ت  

 م. ٜٜٗٔهـ / ٘ٔٗٔعظيمه ال د.ط ال القاهرع ال 
ء التراث العربي / بير تال هدية العا فين ال تأليف: دسماعيُّ باوا البغداديال د.ط ال دا  دحيا 

 د. ت.  
هــ ( التـح: ٜٔٔهمع الهوا ع في ورح بمع الجوا ع ال تـأليف: بـ ل الـدين اللـيوطي)ت  

  عبد الحميد الهندا ي ال د. ط ال المكتبة التوقيفية /  صر ال د.ت. 
 ا/الرسائُّ الجا عية:

 هو يـة حلـين بـن علـوي بـن سـالم الحبشـي ال بم دعـداد: نزع الْافض فـي الـد س النحـويال
عبـد  اليمنية با عة حضر وت للعلوم  التكنولوبيـا الكليـة التربيـة البيوـراا ا سـتا  الـدكتو :

 هـ.ٕ٘ٗٔالجليُّ عبيد حلين العاني ال 


