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اب في ْ َ
ألبي الحسن سعيد بن ىبة اهلل بن الحسين

اندي المتوفى سنة (ٖ ٘ٚىـ)
المعروف بقطب الدين َّ
الرو ّ
دراسة وتحقيق*

أ.م.د .محمد عبد مشكور

جامعة بغداد  -كمية اآلداب

المقدِّمة

حبيب ً
ً
ً
ً
الحمد ﵀ ِّ
إلو
األنبياء كالمرسميف
أشرؼ
السالـ عمى
ي
رب العالميف ،كالصالةي ك ي
و
أما
العالميف ٌ
محمد الصادؽ األميف ،كعمى آلو الطيبيف الطاىريف ،كصحبو الزاكيفٌ ،
سيدنا ٌ

غبار األعكاـ،
أكشؼ عنيا المثاـ ،كأيزي يؿ عنيا
بعد :فيذه رسالة (اإلغراب في اإلعراب)
ي
ى
قراء العربية محقَّقةن قريبةن مف األفياـ ،كىي عمى لطافة حجميا الذم ال
ألضعيا بيف يدم ٌ
ُّ
ابتداء مف ٌأنيا أقدـ
عمميةن جميمةى القى ٍد ًر ،تتأتَّى قيمتيا
يتجاكز ثالث عشرة صفحةن،
تحتؿ قيمةن ٌ
ن
م
احدم النيسابكر ٌ
مخطكطة كصمت إلينا تحمؿ عنكاف اإلغراب في اإلعراب ،ما خال كتاب الك ٌ

(ت ْٖٔق) اإلغراب في اإلعراب ،الذم لـ يصؿ إلينا مخطكطان أك محقٌقان ،كصاحبيا ىك

أما كتاب اإلغراب في
أستاذ قطب الديف الر ٌ
اكندم (تّٕٓق) صاحب ىذه المخطكطة ،ك ٌ
جدؿ اإلعراب ألبي البركات ابف األنبارم (تٕٕٓق) ،فيك يختمؼ عف ىذه الرسالة ٌ
مادةن
ميمان،
كمنيجان ،كليست القيمة
ٌ
العممية ليذه الرسالة رىينة العمر الزمني ليا فحسب ،كاف كاف ٌ
كاٌنما ػ ػ باإلضافة الى ما ذكرناه ػ ػ تمتاز مف و
بمادتيا المختارة مف الشعر العربي ما
جية أيخرل ٌ

كتبركان ،ككانت شكاىده في أغمبيا
تيمنان ٌ
خال شاىدان كاحدان مف القرآف الكريـ افتتح بو رسالتو ٌ
و
و
مجيكؿ لـ
لشاعر
المتنبي ما عدا بيتيف أحدىما لعمرك بف معدم كرب كاآلخر
الطيب
ألبي ٌ
ٌ
و
معيف ،كىك مف األبيات
يصرح باسمو ،كلـ تيػشر المصادر التي ذكرتو إلى نسبتو
لقائؿ ٌ
ٌ
مما يحتمؿ
مشكمة اإلعراب .كيظير مف اختياراتو ٌأنو كاف قاصدان لمثؿ ىذه الشكاىد؛ ٌ
ألنيا ٌ

اؿ ىر ِّ
ب
كجكىان إعرابيةن كثيرةن تراكحت أعدادىا ما بيف سبعة عشر كجيان في اآلية الكريمة (قى ى
ىخي) المائدة ،ِٓ /كبيف مميكف كثماف مئة كستٌ وة كثالثيف ألؼ و
ؾ إًالَّ ىن ٍف ًسي كأ ً
كجو
إًِّني ال أ ٍىممً ي
ى
المتنبي:
الطيب
في قكؿ أبي ٌ
ٌ
ٍ
يا َك َخ ٍ ِ
ين ِّ ِ
ب َخ ِ
ِّم َن ِت ِ
ال
ي
ِق ْ
ال في َو ْج َنة َج ْن َ
بالدو من َر ْ
ف عمى الد ْ
و
عقمي وة
ياضي وة
دقيقة ُّ
تنـ عف ٌ
مستعينان عمى إحصاء الكجكه اإلعرابية المذككرة بطريقة ر ٌ
و
الع عمى قكاعد
اكندم الشكاىد التي أكدعيا رسالتو بسعة اطٌ و
متقنة لعمـ الحساب .كقد عالج الر ٌ
----------------------------

* الجزء األكؿ مف البحث قد تـ نشره في األعداد السابقة مف مجمة اآلداب  ،كىذا الجزء الثاني .

ِِٕ
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نظر في مسائمو الخالفية ،كدراية و
النحك العربي ،كعمؽ و
متبح ور في الفكر
عالـ
ٌ
ٌ
و
و
تبحره مف جية أيخرل بالعمكـ (العقمية) مف منط و
ؽ كفمسفة جعؿ مف
أف ٌ
بي  ،كما ٌ
ٌ
النحكم العر ٌ
و
مشفعة بالشكاىد كالمعاني .كما
حجاجيان ذا صبغة إقناعية عالية
تكجييو الشكاىد تكجييان
ٌ
ً
و
معالجة نسبة كتاب (التبياف في شرح الديكاف)
بشكؿ أكبر في
تتجمٌى قيمة ىذا العمؿ

عدد مف الباحثيف ككاف
م ،كالذم شكؾ في نسبتو المذككرة ه
الع ٍكيبر ٌ
المنسكب خطأن ألبي البقاء ي
آخرىـ الباحث عبَّاس األكسي الذم نسبو إلى قطب ِّ
اكندم (تّٕٓق) صاحب ىذه
الديف َّ
الر ٌ
ٌ
ِّ
ُّ
يسترد يم ىؤلفىوي) المنشكر في مجمة
اف في شرح الديكاف
الرسالة ،في بحثو المكسكـ بػ(التٍِّب ىي ي
المكرد ،في المجمد الرابع كالثالثيف ،العدد الثالث ،سنة ََِٕـ ،كعمى الرغـ مف الجيد

اكندم إال َّ
أف
الر ٌ
العممي الكبير الذم بذلو الباحث في إعادة نسبة كتاب التبياف لقطب الديف ٌ
الرسالة التي بيف أيدينا كالتي تمثؿ سببان متصالن يربط التبياف
الباحث لـ يطمع عمى ىذه ٌ
اكندم؛ كذلؾ في ضكء اإلحاالت المكجكدة في كتاب التبياف لإلغراب في
الر ٌ
بقطب الديف ٌ
كلما كاف عممنا ىنا تحقيؽ ىذا
اإلعراب كالتي تقارب نصكص ىذه الرسالة بشكؿ كبير َّ
النص فيضيؽ المقاـ بإثبات صحة ىذه النسبة كسكؼ نتبع ىذا العمؿ ببحث مستقؿ لمعالجة

فندعي لو
ىذه المسألة إف شاء ا﵀ .كال نريد أف نقؼ مكقؼ المدافع عف ىذا العمؿ كصاحبو ٌ
ً
الينات كالمآخذ التي سنذكرىا في مكضعيا مف
الكماؿ ،كىك غايةه ال تيدرؾ؛ لذلؾ لـ يخ يؿ مف
نقص أك و
و
خمؿ.
تتأبى أف تكتمؿ عند الباحثيف ٌأيان كانكا دكف
البحث ،كىذه ىي يسٌنة العمـ التي ٌ
فإنني لـ آ يؿ جيدان كلـ ٌأدخر كسعان في إخراج ىذه الرسالة عمى
أما عف عممي في التحقيؽ ٌ
ٌ
الكجية التي جعمتني أطمئف ليا ،راجيان القبكؿ كالتكفيؽ كنيؿ األجر مف ا﵀ ،فيك الغاية كاال

فأعكيذ با﵀ مف الخطؿ كالزلؿ كانحراؼ القصد.

بسم اهلل الرحمن الرحيم

ً
ً
اإل ٍغر ً
(ُ) ً ً
اب(ِ) ،ىكاٍل يم ٍن ًعًـ
الم ىنِّزًؿ الكتى ى
ى
الم ٍي يم ٍك ىف ب ٍ ى
اب ال ىك ًرٍي ىـ ى
الح ٍم يد ﵀ ي
)
ْ
(
الن ً
ً
ً
ًً
ىعر ً
بً ًٍ
ابَّ ،
اظًـ
ص ًاق ىع
اإل ٍع ىج ًاز ،ىكاٍل يم ٍفحـ بًتى ىحد ٍي ًيو ىم ى
يبمى ىغاء ٍاأل ٍ ى
(ٓ)

(ّ )

بً ًخطىابً ًو اٍلقىًد ٍيًـ اٍل ىم ٍق يرٍك ًف
كجكه إً ٍعج ًازًه ًمف لىطىائً ً
ؼ
ٍ
يي ى ى
(ٔ)

ً ً
ًً
اب ،كالصَّالةي كالسَّالـ عمىى حبً ٍيبً ًو المرس ًؿ بً َّ ً
ً ً
ص ىم ًة  ،يم ىح َّمود
ي ى ى
الم ىؤيَّد بًاٍلع ٍ
يٍ ى
الر ٍح ىمة  ،ى
كر يس ٍكلو ي
اإل ٍع ىر ى
ًً ً ً
ً ً
ىما ىب ٍع يد:
ظ ًاـ ،أ َّ
ص ٍحبً ًو اٍل ًع ى
الم ٍن ىش ًرًح بًيي ٍم ًف ىم ٍق ىد ًم ًو الص ي
ُّد ٍكير ،كآلو الك ىراـ ،ىك ى
الم ٍب يع ٍكث باليي ىدل ىكالنُّ ٍكًر ي
ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
و
و
و
اؽ م ٍشتىممىةه ىعمىى قىكاع ىد ىغ ًزٍيرة ،كك يجكه مف ًٍ
اإل ٍع ىراب ىكث ٍي ىرة؛ ىكتىٍبتييىا تى ٍشح ٍي ىذان آل ىذ ً
اف
ى ىي ٍ
فىيىذه ٍاأل ٍىكىر ي ي
ى
اإل ٍعر ً
ىص ىح ً
ً
اب ،ك ىس َّم ٍيتييا ب ًٍ
اب) ]عسى[
ٍاأل ٍ
ػ(اإل ٍغ ىراب في ٍ ى
ى
ى

(ٕ)

ىف[ ىي ٍنفى ىع بًيىا
ا﵀ى – تى ىعالى ] -أ ٍ
(ٖ)

ُّ
ً
ىج ًر كالثَّك ً
اء ا﵀ي تى ىعالىى ،ىكىن ٍبتىًدئى بً ىآي وة ًم ٍف
َّع ىي ًف ٍي ًو ًمف األ ٍ
الط ٌال ى
ب ،ىكال يي ٍخمي الس ٍ
اب ،إً ٍف ىش ى
ى
ًكتىابً ًو تىعالىى؛ تيمنان ثيَّـ ينرًدفييا بً ٍآبي و
اؿ ىر ِّ
ؾ
ب إًِّني ال أ ٍىممً ي
ات؛ لًين ًف ٍي ىد ىميى ىارةن ىكتى ىم ُّرنان ،قى ٍكلً ًو تى ىعالىى( :قى ى
ٍ ى ى
ى
ِِٖ
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(ٗ)

ىغ ٍي ًر تىعس و
اإل ٍعر ً
ُّؼ  -ىس ٍب ىعةى ىع ىشر ك ٍجيان ًمف ً
اب،
ى
ى
ى ى
ؼ ىخبره ،أىم :كأ ً
ً
ىخي ىال
إً َّما أ ٍ
ىف ىي يك ٍك ىف يم ٍبتىدأن يحذ ى ى ي ي
ى

ىخي)  ،ي ٍحتى ًم يؿ (أ ً
ىن ٍف ًسي كأ ً
ىخي) ًف ٍي ًو ً -م ٍف
ى
ى
ط ً
ً
ؼ،
الك ياك ًف ٍي ًو لًٍم ىع ٍ
ىي يك ٍك ىف (أىخي) ىم ٍرفي ٍكعان ،ىك ى

(َُ)

ؼ ،أىم :ك ًم ٍثمًي أ ً
ؾ إً ٌال ىن ٍفسو ،أىك ىخبر م ٍبتى ىدوإ م ٍح يذك و
ىخي بًقى ًرٍي ىن ًة ال ىك ىالًـ
ىي ٍممً ي
ى ٍ
ى ي ٍ ىى ي
ى

لمج ٍم ًع
ى

(ُُ)

ؼ
أ ٍىك ىع ٍ
طه

(ُٓ)

الفى ً
اص ًؿ

(ُِ)

(ُّ)

ىعمىى ىم ىح ِّؿ َّ
اس ًميىا
إف ك ٍ

(ُْ)

ؼ
 ،أ ٍىك ىع ٍ
طه

ً ً
الك ًاك التًي
 ،ىكد ىاللىة ى

عمىى فى ً
ؾ)؛ لً يك يج ٍكًد
اع ًؿ (أ ٍىممي ي
ى

ً
ؼ ،أىم :كال يممي ي ً
اع ىؿ ًفع وؿ م ٍح يذك و
 ،أىك فى ً
ىف ىي يكك ىف الكاك لًٍم ىح ً
اؿ
ى ىٍ
ٍ ى ٍ
ٍ
ؾ أىخي ىن ٍف ىسوي ،ىكىي ٍحتىم يؿ أ ٍ ٍ ى ي

الخ ً
ًً
اف ٍاأل َّىك ً
الك ٍجيى ً
ام يس
الف ،ك ى
ىكف ٍيو ى

(ُٔ)

و
ً
ؼ
ص ٍكبان ،إً َّما ىع ٍ
طه
 ،فيذه ثى ىمان ىيةي أ ٍىك يجو ،ىكًا َّما أ ٍ
ىف ىي ىك ٍك ىف ىم ٍن ي
(ُٖ)

(ُٕ)

عمىى ى ً
ض ىم ير(إً َّف) ىكييقى َّد ير لىوي ىخ ىبهر؛
اسـ (إً َّف)  ،أ ٍىك ىم ٍف يع ٍك هؿ ىم ىعوي  ،أ ٍىك يي ٍ
ى
(ن ٍفسي) ،أ ٍىك ىعمىى ٍ
ً
و
و
ىف ىي يكك ىف الكاك لًٍم ىح ً
ً
الك ٍجكه
لً ىي يك ٍك ىف ىع ٍ
ط ى
اؿ ىكيي ٍ
ض ىم ير (إ َّف ىك ىخ ىب يرهي) ،فى ى
ؼ يج ٍممىة ىعمىى يج ٍممىة ،ىكىي ٍحتىم يؿ أ ٍ ٍ ى ي
النص ًب ىخمسةه ،كًا َّما أىف ي يككف م ٍجرك انر ،كالكاك لًٍمقىسًـ ،أىم :كح ِّ ً
ً
الك ياك
ىى
ىعمىى تى ٍقد ٍي ًر َّ ٍ
ى
ٍ ى ٍ ى ى ي ٍى
ؽ أىخي .أ ٍىك ى
ىي
ٍى ى

ط ً
ؼ ،إً َّما
لًٍم ىع ٍ
الم ٍج ير ً
كر ًفي
ى
ً
إع ىاربًو،
ىعمىى ٍ

(ُٗ)

ب أً
كر ًفي (ربِّي) عمىى ضع و
الم ٍج ير ً
ؼ  ،أىم :ىكىر َّ
ىخي ،أىك ىعمىى
الم ٍ
ى
ىٍ
ى
ض ىم ًر ى
ىعمىى ي
اء المض ً
ً
ً
ؼ الم ً
(ن ٍف ًسي) ىك ىذلً ىؾ ،أىك عمىى ح ٍذ ً
اؼ إًلى ٍي ًو
ى
ضاؼ ،أىم :ىكن ٍف ىس أىخي ،كًا ٍبقى ي ى
ي ى
ٍ ى ى
نحك:
(ٕٓ)

ونار تََوقَّ ُد بالمَّ ِ
ٍ
ار
يل ِن َا
......................
ىعمى يـ.
فىيىًذ ًه أ ٍىرىب ىعةه فىاٍل ىم ٍج يمكعي ىس ٍب ىعةى ىع ىش ىر ىك ٍجيان ،كا﵀ي أ ٍ
(ُِ)

فَغَدَ ْ
ب أَنـَّوُ
ت ِكالَ الفَ ْر َجيْ ِن تَ ْحسَ ُ

(ِِ)

ِ
ام َيا
َم َ
الم َخافَة َخ ْمفَ َيا َوأ َ
َم ْولَى َ

اب ،كبي يانو أ َّ ً
ًً
كف ك ٍجيان ًم ٍف ً
ت)
(غ ىد ٍ
ض ًم ٍي ير ى
ىف (كال) إً َّما يم ٍبتى ىدأه ،ىك ى
اإل ٍع ىر ً ى ى ى ي
ف ٍيو تي ٍس يع ى ى
(ِْ)

ت)
(غ ىد ٍ
اع يؿ ى
فى ى

(ِّ)

لًٍم ىبقى ىرًة ،أ ٍىك

الخٍم ً
ىف ً
؛ ًأل َّ
ت
ؼ ك ٍاأل ىىم ًاـ ،فى ىكأَّىنوي قى ى
اؿ :فى ىغ ىد ٍ
(كال الفى ٍر ىج ٍي ًف) ًع ىب ىارةه ىع ٍف ًجيىتىي ى
(ِٓ)

َّميًر ًفي (أَّىنو) إً َّما يرًجع إًلىى ً
ً
ً
ً
الجيىتى ً
(كال)؛ لًتى ٍك ًح ٍيًد الم ٍف ًظ  ،أ ٍىك
ي
اف ،ىك ىعمى التى ٍقد ٍي ىرٍي ًف فىالض ي
ىٍ ي
اؿ األ َّىك ًؿ كىك أ َّ ً
ٍف ،فىيًذ ًه أىربعةي ٍ ً و
ً
االحتًم ً
ض ًم ٍي ًر َّ
ض ًم يير
ىف (كال) يم ٍبتى ىدأه ،ىك ى
ل ى
الشأ ً ى ٍ ى ى
احت ىماالت ،فى ىعمىى ٍ ى
ى يى
(ِٔ)

(أَّىنو) يرًجع إًلىى ً
(كال) ،فىًفي (خمفيا) كجكه ثمانية أحدىا ،أف يككنا
ي ىٍ ي
(أنو)
كالثاني :أف يككنا خبر ٌ
(ِٖ)

خب انر كالمبتدأ (مكلى)

(َّ)

ىما خمفيا كأماميا

(ِٕ)

بدالن مف (كال)،

(أف) ،كالثالث :أف يككنا
( ،كمكلى المخافة) بدؿ مف اسـ ٌ
(ِٗ)

 ،كالرابع :عكسو

 ،كالخامس :أف يككنا خبر مبتدإو محذكؼ ،أم:
(ُّ)

 ،كالسادس :أف يككنا فاعؿ مكلى؛ ألنو الكلي

 ،كالسابع :أف يككف
(ِّ)

ألف الفرج مكضع المخافة
بدالن مف مكلى ،أم :يحسب ٌأنو مكلى المخافة خمفيا كأماميا؛ ٌ
(ّّ)

كالثامف :أف يككف خب انر بعده خبر

،

أف (كال) مبتدأ
؛ ٌ
ألنو كعمى االحتماؿ الثاني كىك ٌ
ِِٗ
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األكؿ :أف يككف (مكلى) مبتدأ
كضمير ٌ
(أنو) لمشأف .ففي (خمفيا كأماميا) سبعة أكجوٌ ،
ك(ىما) خبره ،كالثاني :عكس ىذا ،كالثالث :أف يككف (مكلى) خبر مبتدأ محذكؼ ،أم :ىك
(ّْ)

مكلى ،كخمفيا كأماميا خبر بعد خبر

(ّٓ)

 ،الرابع :كذا كىما خبر مبتدأ محذكؼ
(ّٔ)

كالخامس :كذا كىما فاعؿ مكلى بمعنى :الكلي

 ،أم :ىك،

 ،كالسادس :كذا كىما بدالف مف (كال)،

كالسابع :كذا كىما بدالف مف (مكلى) ،فالكجكه عمى االحتماليف خمسة عشر ،كعمى التقديرات

إما غير ناقصة ،بمعنى :دخمت في الغداة ،ككال مع خبره حاؿ عمى حذؼ ،نحك:
فػ(غدت) ٌ
(ّٕ)

 ،أك ناقصة ،ككال مع خبره خبره

(ّٖ)

 ،فيما احتماالف مضركباف في

في
كممتو فكه إلى َّ
إما أف يككف (تحسب) عامالن ،كممغى؛ أف يككف
خمسة عشر ،يبمغ ثالثي ،كعمى التقادير ٌ
(ّٗ)

أف (كال)
مكسك انر عمى ٌأنو خبر (كال)  ،فالمجمكع ستكف كجيان ،كعمى االحتماؿ الثالث ىك ٌ
(أنو) لػ(كال) ،ففي (خمفيا كأماميا) الكجكه الثمانية ،األ ىيكؿ كعمى
فاعؿ (غدت) كالضمير في ٌ
(َْ)

(غدت) كالضمير في (أنو) لمشأف ،ففي خمفيا

أف (كال) فاعؿ
االحتماؿ الرابع ،كىك ٌ
إما أف يككف (غدت)
كأماميا الكجكه السبعة ،فيما خمسة عشر كجيان ،كعمى يك ٌؿ كاحد منيا ٌ
فيو ناقصة ،ك(تحسب مع خبره) خبر (غدت) ،أك غير ناقصة ك(تحسب) حاؿ ،فيككف اثناف
في خمسة عشر تبمغ ثالثيف كجيان إلى الستيف ،فالمجمكع تسعكف كجيان أخرجناىا لتشحيذ
الخكاطر كقد يتمجمج في الخاطر كجكه أخر لـ تخمص اآلف العبارة عنيا كا﵀ أعمـ.

قكؿ أبي الطيب:

الـحــــر ِ
ِ
ات َغ َو ِ
ير َجالَ ِب َبا
مـن
لـــالّ
ارباً
بـأَِبي ال ّ
ُ
الج ِان َح ُ
بســـات َ
موس َ
ش ُ
ات ال ّن ِ
الــــنــــاىب ِ
ِ
اى َبا
يــــن
َو َجــــــ َن ِات َّ
ات عقـولـــنا وقـــمـــوبـــــــنـا
المنيب ُ
َ
َ
إما أف يرتفع أك ينتصب كعمى
فيو مئة كأربعة كتسعكف كجيان ،بيانو أف (المنيبات) ٌ
(ٔٗ)

إما أف يرتفع أك ينتصب ،فيذه أربعة أكجو ،كعمى التقادير
التقديريف ف
ٌ
ػ(كجناتيف )ٌ ،
إما أف يرتفع أك ينتصب ،فيذه ثمانية أكجو في الصكرة كىي بيذا :ترتفع
(الناىبات)ٌ ،
الثالث
الثالث

(ِْ)

(ْٓ)

كتنتصب الثالثة

(ّْ)

األكؿ كينتصباف
 ،يرتفع ٌ

األكؿ كالثالث كينتصب الثاني
 .يرتفع ٌ
(ْٖ)

(ْْ)

(ْٔ)

األكؿ كالثاني كينتصب
 ،يرتفع ٌ

األكؿ كيرتفعاف
 ،كينتصب ٌ
(ْٗ)

(ْٕ)

،

األكؿ كالثالث كيرتفع الثاني
األكؿ كالثاني كيرتفع الثالث  ،ينتصب ٌ
ينتصب ٌ
اى ً
الن ً
بات ) ،فالكجنات،
ككجناتً ًي ٌف ،ك ٌ
ألم ٍن ًي ي
بات ،ى
األكؿ كىك أف يرتفع الثالث ،أعني ( ي
التقدير ٌ
إم ا فاعؿ
ٌ
خبر

(ُٓ)

(َٓ)

 ،فعمى

إما صفة (لمشمكس) أك بدؿ ،أك خبر بعد
،
فاألكؿ كىك (المنيبات) ٌ
ٌ

 ،أك مبتدأ محذكؼ

(ِٓ)

إما ىذه األربعة
 ،فيذه أربعة ،كعمى التقادير فػ(الناىبات) ٌ
َِّ

جمةل الآداب  /العدد ( 121حزيران)
بالنسبة إلى الشمكس

(ّٓ)

 2017م  1438 /هـ

أك ىذه األربعة

ثمانية ،يبمغ اثنيف كثالثيف ،كا ٌما أف تككف
(ٖٓ)

(ْٓ)

(ٔٓ)

بالنسبة إلى كجناتيف

(ٓٓ)

 ،فيذه أربعة في

(الكجنات) مبتدأن كخبره (المنيبات)

 ،فيذاف

(ٗٓ)

(ٕٓ)

إما
ٌ ،

اثناف ،كعمى التقديريف فػ(الناىبات)

(ىف المنيبات)
مفرد أك جممة عمى ٌ
عمى الكجكه الثمانية المذككرة في (المنيبات) يككف اثناف في ثمانية يبمغ ستة عشر ،أك
خبر (الناىبات) مفرد أك جممة ،كعمى التقديريف فػ(المنيبات) يحتمؿ األربعة األيكؿ
كحذؼ أحد مفعكلي (المنيبات) ،أم :ينيبف أنفسيف ،أك كجناتيف عقكلنا كقمكبنا

(ُٔ)

(َٔ)

فيما

اثناف مضركباف في أربعة تبمغ ثمانية ،تضميا إلى الستة عشر يككف أربعة كعشريف،
كا ما أف يككف خب انر مبتدأه (المنيبات) ،مفرد أك جممة

(ِٔ)

 ،ك(الناىبات) يحتمؿ الثمانية،

فيذه ستة عشر ،أك خبره (الناىبات) مفرد أك جممة ،ك(المنيبات) يحتمؿ األربعة األكؿ،
فيذه ثمانية تضميا إلى الستة عشر يككف أربعة كعشريف ،كيحتمؿ أف يككف (المنيبات)

مبتدأن ،ك(كجناتيف) فاعميا

(ّٔ)

كالخبر (الناىبات) مفرد أك جممة

(ْٔ)

 ،أك بالعكس ،فيذه

أربعة أخرل ،فعمى تقدير ارتفاع الثالث الكجكه أربعة كثمانكف ،كعمى التقدير الثاني كىك

أف ينتصب الثالث .فػ(كجناتيف) أحد مفعكلي (المنيبات)
(ٕٔ)

(ٔٔ)

(ٓٔ)

 ،كينتصب (المنيبات) عمى

أخص ،ك(الناىبات)
االختصاص  ،أم :أعني أك
ٌ
َّ
ػ(كجناتيف) ،فيي ثالثة أكجو ،كعمى التقدير الثالث كىك أف يرتفع
مف (المنيبات) ،أك صفة ل
(ٖٔ)

ينتصب عمى االختصاص ،أك بدؿ

مفعكؿ (المنيبات) كالمنيبات يحتمؿ الكجكه

ػ(كجناتيف)
األكؿ كينتصب الثاني كالثالث ف
ٌ
ٌ
ػ(كجناتيف)
إما عمى االختصاص أك صفة ل
ٌ
األربعة ،كعمى التقادير فػ(الناىبات) المنصكبة ٌ
األكالف كينتصب الثالث
فيي أربعة في اثنيف تبمغ ثمانية ،كعمى التقدير الرابع كىك أف يرتفع ٌ
إما فاعؿ المنيبات ،كالمنيبات عمى األربع فيذه أربعة أكجو،
عمى االختصاص ،ف
ٌ
ػ(كجناتيف) ٌ
(ٗٔ)

(المنيبات)،

كا ٌما مبتدأ كخبره (المنيبات) مفرد أك جممة ،أك خبر مفرد أك جممة ،كمبتدؤه
األكؿ كالثالث كينتصب الثاني عمى ٌأنو
فيذه ثمانية ،كعمى التقدير الخامس كىك أف يرتفع ٌ
(َٕ)

ثاني مفعكلي (المنيبات) كالمنيبات عمى األربعة األ ىيكؿ ،كعمى التقادير فػ(الناىبات) عمى
األربعة ػ ػ أيضان ػ ػ فيي ستة عشر ،أك المنيبات مبتدأ ،كالناىبات خبره مفرد أك جممة،
كبالعكس فيذه أربعة أخرل تضميا إلى الستة عشر فالمجمكع عشركف ،كعمى التقدير
(ُٕ)

فاألكؿ عمى االختصاص
األكؿ كيرتفعافٌ ،
السادس ىك أف ينتصب ٌ
(ِٕ)

ٌأنو فاعؿ (المنيبات)

 ،كارتفاع الثاني عمى
(ّٕ)

كالناىبات المرفكعة يحتمؿ أف يككف صفة لمشمكس
ُِّ

أك خب انر بعد
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(ْٕ)

(ىف) كالراجعة إلى الشمكس ،فيذه ثالثة أكجو ،كيحتمؿ
خبر  ،أك خبر مبتدأ محذكؼ ىك ٌ
(ىف) ،كالضمير لمكجنات فيما
أف يككف صفة لػ(كجناتيف) أك خبر مبتدأ محذكؼ كىك ٌ

األكؿ
كجياف تضميما إلى الثالثة يككف خمسة ،كعمى التقدير السابع كىك أف ينتصب ٌ
(ٕٓ)

فاألكؿ عمى االختصاص
كالثاني ،كيرتفع الثالث،
ٌ

 ،كالثاني أحد مفعكلي المنيبات

كالناىبات المرفكعة تحتمؿ الخمسة األكجو المذككرة قبؿ ىذا

(ٕٕ)

(ٕٔ)

،

 ،فيذه خمسة أكجو كخبر

فاألكؿ عمى
األكؿ كالثالث كيرتفع الثاني،
ٌ
أيضان ،كعمى التقدير الثامف كىك أف ينتصب ٌ
(ٖٕ)

االختصاص

 ،ككذا الثالث

(ٕٗ)

(َٖ)

 ،كيرتفع الثاني عمى الفاعمية لممنيبات

 ،فيذا كجو كاحد،

األكؿ أربعة كثمانكف ،كعمى الثاني ثالثة ،كعمى الثالث ثمانية ،كعمى
فالكجكه عمى التقدير ٌ
الرابع ثمانية ،كعمى الخامس عشركف ،كعمى السادس خمسة ،كعمى السابع خمسة ،كعمى
(ُٖ)

الثامف كاحد ،فالمجمكع مائة كأربعة
قكؿ عمرك بف معد يكرب:

كثمانكف كجيان ،كا﵀ أعمـ.
(ِٖ)

يك إََِّّل ا ْلفَ ْرقَ َد ِ
ان
لَ َع ْم ُر أَِب َ
َوكُ ُّل أَ ٍخ مُفَ ِارقُوُ أَ ُخوهُ
أخ) مبتدأ ،ك(مفارقو) فيو
أف (ك يؿ و
فيو أحد عشر كجيان ،بؿ اثناف كعشركف كجيان ،كبيانو ٌ
(ّٖ)

كجكه ،أحدىا ٌأنو خبر المبتدأ كأخكه فاعمو

(ْٖ)

 ،كالثاني ٌأنو مبتدأ كأخكه خبره ،كالثالث عكسو

أف مفارقو بدؿ مف (كؿ) كأخكه خبر (كؿ)،
 ،كالجممة عمى ىذيف خبر (كؿ) ،كالرابع ٌ
أف (مفارقو) مبتدأ خبره محذكؼ ،كىك (لو) ،أم :يك ٌؿ أخ لو مف يفارقو ،كأخكه خبر
كالخامس ٌ

مبتدأ محذكؼ ،فكأَّىنوي قيؿ :ىمف الذم يفارقو؟ فقيؿ :أخكه ،أم :مفارقو أخكه ،فالكالـ عمى
أف التقدير :لو مفارقو ك(أخكه) مبتدأ خبره محذكؼ ،أم :أخكه
جممتيف ،كالسادس ىكذا كىك ٌ
(ٖٓ)

أف المتصؿ بمفارقو ليس ضمي انر راجعان إلى سابؽ بؿ ىك ميمؿ يي ىرل بو
مفارقو  ،كالسابع ٌ
مف غير قصد نحك :رٌبو رجالن ،أم :يك ٌؿ أخ مفارقو أحد مبيـ ،فقيؿ :ىمف ذلؾ المبيـ؟ فقيؿ:
أخكه ،أم :أخكه ذلؾ المبيـ ،كالثامف ىكذا ىك المبيـ ،ك(أخكه) خبر مبتدأ محذكؼ ،أم:

أف (كؿ أخ) خبر مبتدأ (مفارقو) مقدمان ،كالجممة خبر (أخكه)
ذلؾ المبيـ أخكه ،كالتاسعٌ :
أخ ُّ
كأنو قاؿ :أخك ِّ
أخ مفارقو ،كالعاشر ىكذا يعني (أخكه) مبتدأ
كؿ و
كؿ و
تقدمت عميوٌ ،

أخ مفارقيو ُّ
ثاف خبر (كؿ أخ) ،كالجممة خبر أخكه تقدمو ،أم :أخك ِّ
ك(مفارقو) مبتدأ و
كؿ
كؿ و
أخ) خبره ،ك(مفارقو) بد هؿ مف ُّ
ُّ
(كؿ
أف (أخكه) مبتدأ،
ك(كؿ و
و
أخ ،كالحادم عشر :ىكذا يعني ٌ
مفارؽ َّ
أخ) ،أم :أخك ِّ
كؿ أ وخ
كؿ و
أخ ،فيذه أحد عشر كجيان ،كاف شئت تثبيطان لممبتدأ كتقريحان
ه
لو أف الضمير المتصؿ باسـ الفاعؿ مثؿ (الضاربو) فيو كجياف :أحدىما :أف يككف مجرك انر،
ِِّ
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كالثاني :أف يككف منصكبان ثابتان ،عمى أف (الضارب) غير مضاؼ ،فكأنو قاؿ :الضارب إياه

إما مضاؼ أك غير مضاؼ ،فيحصؿ
فعمى ىذا ،أك عمى التقادير األحد عشر فػ(مفارقو) ٌ
اثناف ،أضرب أحد عشر في االثنيف فيككف المجمكع اثنيف كعشريف كجيان كا﵀ أعمـ.

قكؿ الشاعر:

()ٛٙ

سيأتيك عبد اهلل يا زيد فاصب ار

زيد إ ّنو
أقول لعبد اهلل يا ُ
يكتب ىذا البيت عمى طريؽ االستفتاء كاالمتحاف ،كيذكر أنو ينقؿ مف عبدا﵀ المذككر ،أخي انر
(ٕٖ)

أما الجر بالالـ فظاىر
ضـ الداؿ كفتحو ككسره ،فما كجو ذلؾ ،قيؿٌ :
(ٖٖ)

أما النصب
 ،كٌ

عبد ا﵀ ،كالثاني :أف يككف
فيحتمؿ كجييف ،أحدىما :أف يككف منادل مضاؼ ،أم :يا ى
(عبدا) مثنى مرفكعا يحذؼ نكنو لإلضافة بمعنى :سيأتيؾ عبداف ﵀ ،فمما أيضيؼ يحذؼ
(ٖٗ)

النكف ،كما نقكؿ :ىذاف عبدا زيد ،كأما الرفع فعمى ٌأنو فاعؿ (يأتي)

 ،كأكتب أيضان أف

عبد ا﵀ المذككرٌ ،أكالن يجكز فيو الكجكه الثالثة أيضان مف حيث قياس العربية كىك أغرب

(َٗ)

،

(ُٗ)

أما الجر فظاىر (كأما النصب)  ،فعمى أف ً
(ؿ) أمر مف كلي يمي ،أم :أقرب/ظ ّ،/
ٌ
ٌ
كيككف عمى كجييف ،أحدىما أف يككف منادل مضافان ،أمً :
(ؿ) كاقرب يا عبد ا﵀ ،كالثاني
أف يككف مفعكؿ فعؿ األمر عمى نزع الخافض ،أم أقرب كأدف مف عبد ا﵀ ،فمما نزع
(ِٗ)

ً
أما الرفع فأشكؿ الكجكه
الخافض نصب فقيؿ :ؿ عبد ا﵀ ،ك ٌ

 ،ككجيو أف يجعؿ ً
(ؿ) كذلؾ
(ّٗ)

ً
مخنكؽ)
(افتد
أم انر مف (كلى يمي) ،كيجعؿ (عبد) منادل مفردان ،أم :يا عبد ،نحك:
ي

،

(كا﵀) بالجر ليككف قسما ،أم :با﵀ ،كاذا حذؼ الباء يجكز النصب كالجر ،تقكؿ :ا﵀
(ْٗ)

ألفعمف ،فعمى ىذا يككف التقديرً :ؿ كأقرب يا عبد لًمو
ٌ
القسمية صار ًؿ عبد ا﵀ ،كبعد التنبو ألمثاؿ ىذه المطائؼ تنفتح عميؾ أبكاب مف طرؽ ىذا
الفف إف شاء ا﵀ تعالى ،كا﵀ أعمـ .قكؿ أبك الطيب المتنبي:

وجبَا
فقضى في َّ
جرى َ
الربْ ِع ما َ
دَمْعٌ َ

 ،فمما حذؼ حرؼ النداء كالباء

(ٓٗ)

شفَى أ ّنى وَّل َك َرَبا
ألىمِ ِو و َ

فيو مباحث عشرة نذكرىا في مكطف السؤاؿ كالجكاب؛ تيسي انر لغرض الطالب ،كتسييالن
لممطالب ،فإف قمت :لً ىـ ىي ٍر ًتفعي (دمع) كليس فاعال لتقدمو عمى الفعؿ ،كال مبتدأن؛ لتنكيره ،كال
خب انر؛ لعدـ مبتدإو ظاىر ،كال غيرىا مف المرفكعات كىك ظاىر؟ قمت :فيو أكجو أحدىاٌ ،أنو
(ٔٗ)

خبر مبتدإو محذكؼ ،أم :دمعي دمعه
أحدىا :أف يقدر خبره ظرفان مقدما ،أم :لي دمعه ،كالثاني :أنو في معرض التعظيـ كالمبالغة،
 ،كالثاني أف يككف مبتدأ كالمصحح لتنكيره أمكر،

ِّّ
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(ٕٗ)

ىى َّر ذا ىن و
اب)
أم و
أم :و
(شر أ ى
دمع ك ٌ
جرم ،فيك كالمكصكؼ ،نحك :ه
كمع لي مع عظيـ ٍ
أحد الكجييف فيو ،كالثالثٌ :أنو مكصكؼ بجرل كما بعده خبره قكلو :ألىمو ،أم( :دمع)
مكصكؼ بتمؾ الصفات ثابت (ألىمو) ،كالثالث :أنو فاعؿ جرل مقدمان عميو؛ ألف الشاعر
 ،عمى

(ٖٗ)

 ،فإف قمت :الجرياف كقضاء الحؽ

ككفي كالككفيكف يي ىج ٌكزكف تقديـ المرفكع عمى رافعو
مظنة لمكاك العارم عف الترتيب ال لمفاء الذم لمتعقيب ،قمت فيو كجكه
ألىمو متقارباف ،فإنو ٌ

أحدىا :إف الجرياف قد يطمؽ كيراد بو الشركع فيو ،كقد يطمؽ كيراد بو الفراغ منو ،يقاؿ :دخؿ

أف
البمدة إذا شرع في دخكليا ،كدخميا أم :فرغ منو ،كالمراد ىنا بالجرياف :الشركع ،كال شؾ ٌ
(القضاء) متأخر عف ٌأكؿ زماف الشركع ،كالثاني أف المراد بو الفراغ ،كلكف قضاء كاجب حؽ
الربع بكمالو متأخر عف الجرياف ،فإنو ال يحصؿ قضاء حؽ كاجبو ٌإال بعد الفراغ ،كال

إف (الفاء) ليست لمعطؼ بؿ لمسببية( ،كْ)
يحصؿ بعد ٌأكؿ زماف الشركع فيو ،الثالث ٌ
إف الجرياف سبب القضاء ،فإف قمت :الشفاء أيضان مسبب عف الجرياف كالقضاء،
كمعناهٌ :
فكاف حقو الفاء ال الكاك ،قمت :الكاك لمعطؼ عمى قضى الداخؿ عميو فاء السببية ،فكاف حكـ

السببية منصبان كمنسحبان عميو ك(الكاك) لمجمع بينيما في ككنيما مسببيف عف الجرياف ،فإف
قمت( :أنى) يتعمؽ بماذا فإنو ال يصح تعمقو بما قبمو؛ لما فيو مف االستفياـ المقتضي

لمصدرية المانعة عف ككنو معمكالن لما قبمو كال بما بعده كىك ظاىر لممانع المفظي
(ٗٗ)

َّ
يقدر بعده ،أمَّ :
أك(أنى قضى) ،فإف قمت:
(أنى شفى)
كالمعنكم  ،قمت :يتعمؽ بمضمر ٌ
(كال كربا) معطكؼ عمى ماذا كاألفعاؿ المذككرة قبمو يمثٍبتىةه ،كال يقاؿ :ضرب زيد كال قاـ،
(أنى) الذم ىك في حكـ النفي؛ لما فيو مف االستفياـ ،فكأنو
قمت :يتعمؽ بالفعؿ المقدر بعد ٌ
قاؿ :ما قضى كما شفى كال كربا ،فإف قمت( :كرب) مف أفعاؿ المقاربة ،كحكمو حكـ (كاد)،
كيشترط في خبر (كاد) أف يككف فعال مضارعا بغير (أف) ،كقد يدخؿ فيو (أف) قميالن

كػ(عسى) ،فما كجو ذلؾ؟ قمت :خبره مقدر ،أم :ال كرب يشفى أك يقضى ،أك :أف يشفى،

كحذؼ لداللة ما قبمو عميو ،فإف قمت :ظاىر ىذا الكالـ كالمناقض ،فإنو
أك :أف يقضى ،ي
كرب أف يشفي ،أك يقضي ،قمت:
اثبت ٌأكالن عمى طريؽ الجزـ القضاء كالشفاء ،ثـ قاؿ :كال ى

قد ذكرنا أنو عطؼ عمى المقدر بعد (أٌىنى) فكأنو استدرؾ ما جزـ بو ٌأكالن منيما ،كقاؿ ليس
(ََُ)

كذلؾ ،بؿ ما شفى أك ما قضى ،كال كرب أف يشفي أك يقضي ،فال تناقض

 ،فإف قمت:

(قضى كشفى) فعالف متعدياف يقتضياف مفعكال بو عمى السكاء ،فما المرجح لذكر مفعكؿ

أف قضى ال يفيد بنفسو في ىذا المعرض ما
(قضى) دكف (شفى) ،قمت :السر فيو كالمرجح ٌ
لـ يذكر مفعكلو ،كأما (شفى) فيدؿ بنفسو فال حاجة فيو إلى ذكر مفعكلو ،كامتحف صحة ما
ذكرنا بقكلؾ :حصؿ القضاء كحصؿ الشفاء ،فإف األ َّىك ىؿ غير و
مفيد بنفسو لممقصكد ،دكف
ي
ي
ي
ِّْ
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الثاني كتحقيقو أف المطمكب في األكؿ ليس نفس القضاء ،بؿ قضاء الكاجب كالمطمكب في
(َُُ)

الثاني نفس الشفاء ،دكف مفعكلو فافترؽ ما بيف كجو كأحسنو

ىىمً ًو يتعمؽ
 ،فإف قمت قكلو أل ٍ

ب) كلو مانع ،بيانو أف ألؼ اإلطالؽ كألؼ الكقؼ ،فكما ال يقاؿ :رأيت زيدا،
ػ(ك ىج ى
ظاى انر ب ى
ب)؛ لتخمؿ (ظْ) حرؼ اإلطالؽ بيف المتعمِّؽ
(ك ىج ى
باأللؼ في الدار ،ينبغي أف ال يتعمؽ بػ ى
كالمتعمَّؽ ،فكما ال يحسف تخمؿ حرؼ الكقؼ بينيما ،ينبغي أف ال يحسف تخمؿ حرؼ
اإلطالؽ بينيا ،قمت :ىك تدقيؽ حسف ما أطمعنا عميو ىغ ٍير ىخ ً
اط ًرًؾ الكقَّ ًاد ىكًذ ٍىنً ًؾ الَّنقَّ ًاد،
ي
كغاية الجكاب عنو أنو يجكز لمشاعر ما ال يجكز لغير ،كىك معدكد مف ضركرات الشعر،
(َُِ)

نظائر ذلؾ في العربية
كيككف عندؾ
ي
تنازع الفعميف ،كىك جرل كقضى ،لكنو إف يحمؿ عمى إعمؿ األكؿ كما ىك مذىب الشاعر
(َُّ)

الككفي
(َُٓ)

 ،فإف قمت :قكلو في الربع ظاىر في أنو مف باب
(َُْ)

لزـ ترؾ المختار ،كىك ذكر المفعكؿ الثاني إذا كاف األكلى ثـ

فقضى فيو

 ،كاف يحمؿ عمى اعماؿ الثاني لزـ الشاعر ترؾ مذىبو ،كأيضا يؤدم إلى ذكر غير
األىـ كترؾ األىـ ،إذ تقييد الجرياف بككنو في الربع أىـ مف تقييد القضاء؛ بأنو في الربع

قمت :رعاية المعنى أكلى مف رعاية المفظ ،السيما كضركرة الشعر قائمة ،كحمؿ الكالـ عمى
مذىب المتكمميف كاجب ،فالحمؿ عمى األكؿ أحسف؛ لمقتضيات ثالثة :رعاية المعنى،

كالضركرة ،كحفظ مذىب القائؿ ،كيمكف أف يناقش في المعنى أيضان ،بأف قضاء الحؽ في

مكاف كجكب التسميـ أيضا مف المقاصد ،كا﵀ أعمـ .قكؿ أبي الطيب:
ُخ ْذ ِم ْن ثَناي عمَ ْي َك ما ِ
يع ُو
َ َ
َ ْ
أسط ُ

ََّل تُ ْم ِزم ّنى فى الثَّناء ا ْل َو ِ
اجبا
َ

إم ا أف تككف لمتبعيض
فيو سبعة كتسعكف كجي ان  ،كبيانو أف (مف) ٌ

(َُٖ )

(َُٔ)

(َُٕ )

(َُٗ )

 ،أك لمتبييف
(َُُ )

أك

إم ا (ما أسطيعي وي )
 ،أك زائدة عمى مذىب األخفش
 ،فمفعكؿ خذٌ ،
إم ا أف يككف مرفكع المحؿ عمى
(مف)؛ ألنو بمعنى :بعض ،كعمى األكؿ فػ(مف) ٌ

أنو خبر مبتدأ محذكؼ ،أم :ىك ،أك منصكب المحؿ عمى :أعني بعض ثنائي

(ُُُ )
(ُُْ )

إم ا مكصكلة
 ،كعمى الكجو الثاني فػ(ما) ٌ

(ُُِ )

 ،أك مكصكفة

(ُُّ )

 ،أك مصدرية

 ،أم استطاعتي ،كالمصدر بمعنى المفعكؿ ،أم :مستطاعي ،أما نصب بد الن

مف (مف) التبعيضية ،أك عمى االختصاص ،أم :أعني أك أخص
عميؾ بيذا كألزمو

(ُُٔ )

(ُُٓ )

 ،أك مفعكؿ

 ،أك رفع ان عمى أنو خبر مبتدأ محذكؼ ،أم :ىك ،أك مبتدأ

خب ره محذكؼ ،أم :ما أسطيعي وي

(ُُٕ )

مؤد ل ،أك نحكىما ،أك خب ره عميؾ
مبذكؿ ،أك ٌ
ِّٓ
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 ،عمى حذؼ المضاؼ إليو لقرينة الكالـ

 ،أك فاعؿ عميؾ عمى مذىب األخفش في إعماؿ الظرؼ مطمق ان

(َُِ )

 ،فيي

ثالثة ،أعني المكصكلة ،كالمكصكفة كالمصدرية في السبعة ،أعني كجكه الرفع

كالنصب ،فيككف أحدا كعشريف ،تضميا إل ى الكجيف األكليف الحاصميف عمى
تقدير جعؿ (ما) مفعكؿ (خذ) فالمجمكع ثالثة كعشركف (ك ٓ ) ،كيحتمؿ أف يككف
(ما) دكامية عمى الظرفية ،أم :مدة استطاعتي ،فالمجمكع أربعة كعشركف ،كأما

أف يككف (ما) لمنفي ،أم :خذ بعض ثنائي عميؾ ما استطيعو ،أم :ال استطيع

الثناء الكاجب التا ـ ،كيجكز عمى ىذا أف ال يككف ضمير المفعكؿ (لمثناء) ،بؿ

يككف ضمير المصدر ،نحك :عبد ا﵀ أظنو منطمق ان  ،أم :أظف ظن ان  ،أم :ال

استطيع استطاعة ،فيذاف كجياف آخ راف تضميما إلى األربعة كالعشريف تبمغ ستة

أم شيء
كأم ا أف يككف (ما) لالستفياـ عمى أنٌ و مرفكع المحؿ أمُّ :
كعشريفٌ ،
أستطيعو مبتدأ كخبر ،أك منصكب المحؿ عمى أم شيء استطيعو؛ إضما ران عمى
شريطة التفسير ،فيذاف كجياف آخ راف ،فالمجمكع ثمانية كعشركف عمى تقدير مف

إما مكصكلة ،أك مكصكفة ،أك مصدرية بمعنى
التبعيضية .كاف كاف مف لمتبييف فػ(ما) ٌ
المفعكؿ ،أم :مستطاعي نصبان عمى ٌأنو مفعكؿ (خذ) ،فيي ثالثة أكجو ،كا ٌما أف يقدر
مفعكؿ (خذ) ،أم :خذ شيئان مف ثنائي ،ك(ما) مكصكلة ،أك مكصكفة ،أك مصدرية بمعنى
المفعكؿ ،رفعا ،أك نصبا ،أك نفي ،أك استفيامية ،أك دكامية عمى الظرفية ،أم :مدة

استطاعتي ،فتجرم فيو الكجكه األربعة كالعشركف المذككرة فتضميا إلى الثالثة فتبمغ سبعة

كعشريف .كاف كاف (مف) زائدة عمى مذىب األخفش ،ك(ثنائي) مفعكؿ خذ ،كفي (ما) الكجكه
األربعة كالعشركف ،أك (ما) مكصكفة ،أك مكصكلة ،أك مصدرية بمعنى المفعكؿ ،عمى أنو
ً
ب عمى :أعني،
مفعكؿ (خذ) ،كثنائي رفع عمى أنو خبر مبتدأ محذكؼ ،أم :ىك ،أك ينص ى
فيذه ستة أخرل تضميا إلى األربعة كالعشريف ،فالمجمكع ثالثكف ،فالكجكه خمسة كثمانكف
عمى التبعيضية ،كعمى التبيينية ،كعمى الزيادة .كيحتمؿ أف يككف مفعكؿ (خذ) جممة :ما
يتمكه ،أم :خذ ىذا الكالـ الذم أتمكه عميؾ ،كىي جممة قكلو :مف ثنائي عميؾ ما استطيعو،

ك(مف) لمتبعيض ،أك زائدة ،ك(ما) مكصكؿ أك مكصكفة ،أك مصدرية ،بمعنى المفعكؿ ،فيذه
ستة ،كعمى التقادير ،فإما أف يككف (ما) مبتدأ( ،كمف ثنائي) خبره ،أك بالعكس يككف اثني

عشر ،تضميا إلى الخمسة كالثمانيف ،فالمجمكع سبعة كتسعكف .قكؿ أبي الطيب:

(ٕٔٔ)

ِ
ِ
ش ْغ ُل
ش ْغ ٍل ِب َيا ُ
بح لَي َع ْن ُك ِّل ُ
َص َ
ُّيا َم ْج َرى َدمي في مفاصمي فأ ْ
َج َرى ُحب َ
ِّٔ

(ظ٘)
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فيو سبعمائة كخمسة كستكف كجيان بيانو ،أف (أصبح) ك(لي) عامالف تكجيا
كاحدان ،كىك (شغؿ) ،فعمى إعماؿ األكؿ
(ُِْ)

ك(لي) خبره ،كعمى إعماؿ الثاني

(ُِّ)

(ُِِ)

مفعكالن

يككف (شغؿ) اسـ أصبح ،بمعنى صار،
(ُِٓ)

كىك فاعؿ الظرؼ

 ،كفي أصبح مضمر عمى

(ُِٔ)
إما أف يككف الظرؼ ػ ػ
شريطة التفسير مطابؽ لممظير  ،كىك (شغؿ) ،كعمى التقديريفٌ ،
مقد انر باسـ الفاعؿ ،فيك مفرد ،أك بالفعؿ فيك جممة(ُِٕ) ،فيذه أربعة كجكه ،كجاز
كىك لي ػ ػ ٌ
(ُِٖ)

أف يككف (لي شغؿ بيا) حاالن َّ
مفرد أك
سد ىم ىس َّد اٍل ىخ ىب ًر  ،نحك :أصبح زيد كىك ٌّ
إما ه
غنيٌ ،
جممةه مف مبتدأ كخبر ،أك فعؿ كفاعؿ عمى تقدير الظرفية بالفعؿ ،أم حاصالن لي شغؿ ،أك

ص ىؿ لي شغؿ فيي سبعة ،كيحتمؿ أف يككف في أصبح ضمير المعشكقة ،كالتذكير باعتبار
ىح ى
(ُِٗ)

إما خبر أصبح ،أك حاؿ عنو سد
إما مفرد ،أم :حاصالنٌ ،
 ،ك(لي) ٌ

الصديؽ كالحبيب

مسد الخبر ،فيذه ستة

(َُّ)

تضميا إلى السبعة تبمغ ثالثة عشر ،كيحتمؿ أف يككف في أصبح
(ُُّ)

إما فعمية ،أك اسمية
ضمير الشأف ،كالجممة :كىي لي شغؿٌ ،
إما أف يتعمؽ
الثالثة عشر ،تبمغ خمسة عشر ،كعمى التقادير كميا ،فقكلو (عف يك ٌؿ شغؿ) ٌ
كيتَّ ىسعي في
بالمصدر كىك (شغؿ) معمكال لو ،كانما جاز تقدمو عمى المصدر؛ لككنو ظرفا ،ي
(ُِّ)

الظركؼ بما ال ييتَّ ىسعي في غيرىا
(ُّّ)

عنو

 ،فيذاف اثناف تضميما إلى

 ،فيذا قسـ ،كاما أف يككف صفة لو تقدمت عميو حاالن

 ،كاما أف يككف حاالن مف ضمير الفاعؿ في الظرؼ ،ككىك لي ،أم :حاصال ،أك

حصؿ ،أم :صارفا كشاغال عف كؿ شغؿ(ُّْ) ،أك عف المضمر المجركر في (لي) أك()
ن
ن
يٌ
(ُّٔ)

(ُّٓ)

مصركفا كمشغكالن  ،أك خبر بعد خبر عف شغؿ  ،كىك أعني :عف يك ٌؿ شغؿ الخبر،
ك(لي) متعمؽ بالظرؼ معمكال لو ،كىك كذا ،ك(لي) صفة أخرل تقدمت عميو ،أم :عمى
(ُّٕ)

شغؿ ،حاالن عنو

 ،أك كىك كذا ،ك(لي) خبر مبتدأ محذكؼ ،أم :ىك يعني الشاغؿ جكابان

لػ(مف) قاؿ سائالن :لمف ذلؾ الشاغؿ؟

فتقكؿ :لي ،أم :ىك لي ،ثـ ىذه الثمانية ،أما أف يقدر الظرؼ ،كىك يك ٌؿ (شغؿ) خب انر ،أك
ؼ عف يك ٌؿ يش يغ وؿ ،أك صارفا ،فنضرب الثمانية في
ص ىر ي
حاال بالفعؿ ،أك باسـ الفاعؿ ،أم :يي ٍ
اثنيف تبمغ ستة عشر ،تضميا إلى القسـ األكؿ ،كىك أف يتعمؽ (عف يك ٌؿ شغؿ) بالمصدر،
كىك شغؿ ،فالمجمكع سبعة عشر ،ككانت الكجكه في (لي شغؿ) خمسة عشر ،فنضربيا في

إما أف يككف
سبعة عشر تبمغ مئتيف كخمسة كخمسيف ،كعمى التقادير كميا ،فقكلو :بياٌ ،
إما
متعمقان (بشغؿ) معمكالن ٌ
مقدمان عميو؛ ألنو ظرؼ ،كا ٌما أف يككف صفة تقدمت عميو حاالنٌ ،

مقد انر بمفرد ،أم :حاصالن أك بفعؿ ،أم :كقد حصؿ بيا ،فيذه ثالثة أكجو تضرب فييا مئتيف
ِّٕ

جمةل الآداب  /العدد ( 121حزيران)

 2017م  1438 /هـ

سبع مئة كخمسة كستيف كجيا ،كلما قدمنا اإلعتذار عف اإلكثار
كخمسة كخمسيف ،تبمغ
ى
كجدنا أف نسمـ عمى اإليجاز ،كعرضنا التنبيو عمى غ ازرة نكت ىذا الفف كلطافة مسمكو

كالحمد ﵀ عمى يح ٍس ًف إرشاده.
(ك ٔ) قكؿ أبي الطيب:

ِ
الو ْج ِد بي و َّ
ف
ق لي وليا ِح ْم ُ
الش ْو ُ
م َن َ

الو ْج ِد ما ِب َيا
َى َارقَ ْت َدمي َم ْن بي من َ

(ُّٗ)

إما مكصكفة
فيو ألفاف كمئة كستكف كجيان بيانو أف (مف) ٌ

(َُْ)

 ،أك مكصكلة

التقديريف محمو رفع أك نصب ،فالرفع عمى أنو فاعؿ (ىراقت) ،أم :أراقت
(ُِْ)

ىراقت عائد إلى ما قبمو مف الحبيبة

(ُُْ)

 ،كعمى

 ،أك ضمير

 ،ك(مف) مبتدأ محذكؼ الخبر ،أك خبر مبتدأ

(ُّْ)

محذكؼ جكابا لػ(مف) ،يقكؿ :مف المريقة؟
(ُْْ)

(ُّٖ)

فتقكؿ :مف بي مف الكجد الخ ،أك كىك فاعؿ
(ُْٓ)

 ،أم :أراقت مف بي الخ ،كالنصب عمى أعني

فعؿ محذكؼ د ٌؿ عميو ىراقت
فالكجياف في (مف) أعني المكصكفة كالمكصكلة مضركباف في الخمسة تبمغ عشرة ،كعمى
(ُْٔ)

إما مبتدأ (بي) خبره
إما مكصكلة ،أك مكصكفةٌ ،
التقادير فػ(ما) ٌ
(ُْٕ)

بي

،

 ،أك فاعؿ لمظرؼ ،كىك

 ،فيذه أربعة تضرب فييا العشرة ،تبمغ أربعيف ،كعمى التقادير :فقكلو :بي ،أم:
(ُْٖ)

بشيء ،أك بي ،كما في بعض النسخ
(ُْٗ)

إما أف يتعمؽ بالظرؼ ،كىك بيا ،أك بالكجد ،أك
ٌ ،
(َُٓ)

يككف حاالن مف الكجد  ،أم :كائنان بسببي ،أك ألجمي  ،فتضرب األىرٍب ىعيف في ىذه
إما رفع عمى خبر
الثالثة ،تبمغ مائة كعشريف ،كعمى التقادير فقكلو :مف الكجد المذككر أكالٌ ،
المبتدأ المحذكؼ؛ جكابا لمكصكؿ :ما بؾ مف أم شيء؟ فتقكؿ :مف الكجد ،أم ىك مف

الكجد ،كمف أجمو ،أك نصب عمى ٌأنو يتعمؽ بالفعؿ في الظرؼ ،كىك بي ،أك حاؿ مف
الضمير الفاعؿ المستتر في الظرؼ ،كىك بي ،أم :كائنا بي مف الكجد ،فيذه ثالثة أكجو
تضرب فييا المئة كالعشريف ،تبمغ ثالث مئة كستيف ،كعمى التقادير ،فتقكؿ :مف الكجد
(ُُٓ)

إما أف يككف (مف) فيو لمتبييف
المذككر ثانياٌ ،

حاالن مف (ما) أك مف الضمير الذم كىك

فاعؿ الظرؼ ،كىك بيا ،أم حصؿ بيا كائنا مف الكجد ،أك لالبتداء

(ُِٓ)

(ُّٓ)

في (بيا) ،أم :مف جية الكجد كألجمو ،أك حاال مف الضمير فيو

متعمؽ بمعنى الفعؿ

 ،أك مف (ما) أك خبر

مبتدأ محذكؼ جكابا لػ(مف) ،يقكؿ :مف أم شيء حصؿ ؟ فيقاؿ :مف الكجد ،أم :ىك مف
الكجد ،فيذه ستة أكجو تضرب فييا المبمغ المذككر كىك الثمث مئة كالستكف ،تبمغ ألفيف كمئة

كستيف كجيان .قكؿ أبي الطيب:

ِّٖ
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ٍ
ب ِ
ٍ
خال
َيا
كخال في وجنة ج ْن َ

ْ
منتي ِن ّ
قف عمى ّ
الد ْ
بالد ِّو من ريـْ
(ُْٓ)

و
إما أف يتعمؽ بقؼ ،أك
فيو ألؼ ألؼ ىك ٍجو ،كثمانية آالؼ كجو  ،بيانو أف (عمى الدمنتيف) ٌ
إما مفرد ،أم :حاصالن عمى الدمنتيف ،أك جممة فعمية عمى تقدير
يككف حاالن مف ضميرهٌ ،
الظرؼ بالفعؿ ،أم :يحصؿ ،أك جممة اسمية ،أم :أنت عمى الدمنتيف (ظ ٔ) عمى االكتفاء
(ُٓٓ)

ً
في  ،فيذه أربعي احتماالت ،كعمى التقادير،
بالضمير دكف الكاك ،نحك :كممتيو فيو إلى ٌ
ىف يتعمؽ بػ(قؼ) ،أك بالظرؼ،
إما أ ٍ
إما أف ينتصب ،أك يرتفع ،كعمى األكؿٌ ،
فقكلو :بالدكٌ ،
(ُٔٓ)

كىك عمى الدمنتيف
الظرؼ

(ُٕٓ)

 ،فيما كجياف ،كأما أف يككف حاالن مف ضمير (قؼ) ،أك مف ضمير

 ،أك مف (الدمنتيف)
(ُٗٓ)

كىك (انت) أك ىما

(ُٖٓ)

كعمى الثاني ،كىك االرتفاع يككف خبر مبتدأ محذكؼ

 ،كيرجع إلى الدمنتيف ،فكجكه الحاؿ كخبر المبتدأ خمسة ،كالحاؿ
(َُٔ)

 ،كالخمسة

إما أف يككف مفردان ،أك مقد انر بجممة اسمية ،أك فعمية
كالخبر في يك ٌؿ كاحد منيا ٌ
في الثالثة خمسة عشر ،تضميا إلى الكجييف األكليف كىما التعمؽ بػ(قؼ) ،أك بالظرؼ،
فالمجمكع سبعة عشر فتضرب فييا االحتماالت االربعة المذككرة في قكلو( :عمى الدمنتيف)
تبمغ ثمانية كستيف ،ثـ قكلو :مف ريا ،أما أف يتعمؽ بػ(قؼ) ،ك(مف) لمتبعيض عمى حذؼ
(ُُٔ)

المضاؼ ،أم :في بعض منازؿ ريا ،كىي المعشكقة

 ،فيذا قسـ ،كاما أف يككف حاالن مف

ضمير (قؼ) أك ضمير الظرؼ ،األكؿ كىك :عمى الدمنتيف ،أك مف ضمير الظرؼ الثاني

(ُِٔ)

الدك ،كاما أف يككف خبر مبتدأ محذكؼ كىك :ىما ،أم:
 ،أك مف الدمنتيف أك مف ٌ
الدمنتاف ،أك ىك ،أم :الدك ،أك أنت ،فكجكه الحاؿ كخبر المبتدأ أيضا ثمانية ،كالظرؼ فييا

إما مفرد أك مقدر بجممة اسمية ،أك فعمية ،فيي أربعة كعشركف مع القسـ األك ٌؿ كىك التعمؽ
ٌ
بػ(قؼ) ،فيي خمسة كعشركف تضرب فييا الثمانية كالستيف تبمغ ألفان كسبع مئة كجو ،كعمى
(ُّٔ)

مرفكع أخذ ىاىنا ،عمى انو خبر مبتدأ محذكؼ

إما اسـ
التقادير قكلو كخاؿ ،الكاؼ فيو ٌ
كىك (الدمنتاف) ،أك (الدك) ،أك كينصب عمى تقدير :أعني مثؿ خاؿ ،فيذه ثالثة أكجو ،كأما

إما رفع عمى أنو خبر المبتدأ المحذكؼ كىك (الدمنتاف) ،أك
حرؼ ،كالجار كالمجركرٌ ،
(الدك) ،أك نصب عمى أنو حاؿ مف الدمنتيف ،أك مف الدك ،فيكعمى تقدير ككنو حرفان عمى

إما مفرد ،أك جممة فعمية ،أك اسمية فما
اربعة أكجو ،كالجار كالمجركر ،في يك ٌؿ كاحد منياٌ ،
(ُْٔ)

ذكرنا يككف اثنا عشر

كجيان مع الثالثة األ ىيكؿ يككف خمسة عشر كجيان تضرب فييا
(ُٓٔ)

الكجكه السابقة ،كىي األلؼ كاألربعة

(ُٔٔ)

مئة تبمغ خمسة كعشريف ألؼ كجو

 ،كعمى

إما مرفكع المحؿ عمى أنو خبر مبتدأ محذكؼ ،أك منصكب المحؿ
التقادير ،قكلو :ككجنتوٌ ،
ِّٗ
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 :خاؿ ،كيقدر مكصكفان بقكلو :جنب خاؿ ،كما يأتي ،أك مجركر

إما مفرد أك جممة فعمية ،أك اسمية ،فيي ثالثة في ثالثة
عمى أنو صفة خاؿ كالظركؼٌ ،
(ُٖٔ)

ب فييا المبمغ السابؽ (ك ٕ) كىك خمسة كعشركف ألفان
تككف تسعة فىتى ٍ
ض ًر ي
(ُٗٔ)

كخمسة كعشريف ألفان

تبمغ ًمئتي ألؼ
(َُٕ)

 ،كاف شئت قمت :يحتمؿ قكلو جنب خاؿ مف حسب العربية

أف

يككف مرفكعان أك منصكبان ،أك مجركرا ،فالرفع عمى خبر المبتدأ المحذكؼ ،كالنصب عمى
(ُُٕ)

الظرفية في جنب الخاؿ

عمى أنو حاؿ ،أك صفة الحاؿ كالجر عمى أنو صفة حاؿ،

كيحتمؿ الصفة كالحاؿ أف يككف مفردان ،أك مقد انر بجممة فعمية أك اسمية ،فيذه ثمانية أكجو
(ُِٕ)

تضرب فييا المبمغ المذككر كىك ًمئتا ألؼ كخمسةه
كعشركف ألفان
ى
(ُّٕ)

كثماني مئة ألؼ كجو

 ،تبمغ ألؼ ألؼ كجو

 .كلما نبيناؾ عمى الميزاف ،كأرشدناؾ بأكضح بياف ،لـ يصعب

عميؾ استخراج كجكه اإلمكاف ،إف شاء ا﵀ كحده ،كيمكف أف يزاد عمى ىذه الكجكه في البيت،
كلكف مممنا اإلكثار فآثرنا االختصار ،كالحمد ﵀ عمى نعمو حمد الشاكريف ،قد تـ نقالن في
أربع ساعات متكاليات مف يكـ االثنيف الحادم كالعشريف مف شير ذم القعدة الحراـ ،مف
شيكر سنة ثماف كتسعيف بعد األلؼ في مشيد الرضا(ع) عمى يدم السيد محمد ميدم

الحاج عمي أصغر القزكيني ،يعفي عنيما.
ىوامش البحث :
الي ً
ميف"
ُ) قكلو( :الميمكف) ،أم :المبارؾ ،كأصمو مف اليميف ،يقكؿ الرَّاغب
ىص ىحاب ى
("كأ ٍ
االصفياني (تِْٓىػ) :ى
ٌ
الكاقعة ،ِٕ/أم :أصحاب السعادات المياميف ،كذلؾ عمى حسب تعارؼ الناس في العبارة عف المياميف باليميف ،كعف
المشائـ بالشماؿ ،كاستعير اليميف لمتيمف كالسعادة )..مفردات ألفاظ القرآف ،ّٖٗ ،تحقيؽ :صفكاف عدناف داكدم،

منشكرات طميعة النكر،قـ ػ ػ ايراف( ،د ػ ػ ت) .كجمع الميمكف (مياميف) ،كقد ىي ىمىنوي ا﵀ي يي ٍمىنان ،فيك
ه
ميمكف ،كا﵀ي
ً
اليام يف.ينظر :لساف العرب ،البف منظكر(تُُٕىػ).ّْٗٗ/ْ ،

أغرب الرج يؿ إذا جاء
ِ) قكلو( :اإلغراب) ،لو معنياف :أحدىما( :اإلتياف بالشيء الغريب) ،كىك مأخكهذ مف قكليـ:
ى
و
بشيء غر و
َّج يؿ إذا لـ يي ٍب ً
الفر يس في
يب  ،كثانييما (الكثرة) ،كىك مأخكهذ مف قكليـ:
ؽ شيئان إال تكمَّ ىـ بً ًو ،كأ ٍ
ىغ ىر ى
(أغرب الر ي
ى
ب ى
جر ً
يو :كىك غاية اإلكثار) ىذاف المعنياف أقرب معاني (أغرب) إلى مفيكـ اإلغراب ىناٌّ ،
ً
صالح
المعنييف
ككؿ مف
ه
األك يؿ ػ ػ كىك اإلتياف بالشيء الغريب ػ ػ فبو يتحقؽ شرؼ المعنى؛ كذلؾ عندما
لقكلو( :الميمكف باإلغراب)َّ ،
أما المعنى َّ
و
أكم ٍك و
ركر ،كىذه مف أىـ سمات التعبير القرآن ٌي ،يقك يؿ الباحث عبد العظيـ إبراىيـ محمد
يككف
الكالـ يمبدعان ٍ
غي ىر يم ٍبتىذؿ ى
ي

يككف ىش ًريفان ،كشرؼ المعنى أف يقصد الشاعر فيو إلى اإلغراب:
المطعني (تُِْٗىػ)َّ :
(أما المعنى فيطمبكف فيو أف ى
ٌ
غز ىؿ
ت
ذا
ا
ك
،
ا
يم
ر
ك
الفرس
يككف
أف
كجب
ا
فرس
كصؼ
إذا
اقع
ك
بال
الي
ب
الي
مدح
أك
،
كصؼ
إذا
ثمى
الم
الصفات
اختيار
ن
ن
ٌ
ى
ى
ى يى
ي
ي
ً
برح ً
ً
ُّ
ذكر مف أحك ً
ُّ
المقىاـ
بو
اؿ محبكبو ما
الحب ،كاذا ى
مد ىح فعميو ٍ
يمتدحوي ذك الكجو الذم ً ى
ي
أف ىيذ يك ىر ىما ىي يدؿ عمى شرؼ ى
ممدكح ًو كما يراه ،كيطمًبكف ً
ً
ص ً
المكقؼ ،كلً ً
ً
صد ً
المعنى
يككف صحيحان،
فيو أف
فات
ؽ
اعاةن لً ٍ
ى
ي
ابداعان كا ٍغ ىرابان ال يم ىر ى
ى
كصحةي ٍ
ىي
ً
البالغية ،ََُ/ُ ،الناشر مكتبة
يخي أك
ٌ
آني كسماتيوي
ع ٍن ىد يىـ أف ى
المعرفي) خصائص التعبير القي ٍر ٌ
ٌ
يسمـ مف الخطأ التار ٌ

َِْ
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أغرب الرَّج يؿ إذا لـ يي ٍب ً
ؽ شيئان إال تكمَّـ
أما المعنى الثاني ػ ػ كىك الكثرة مف قكليـ :
كىبة  ،طُُّْ(ُ/ىػ ػ ػ ُِٗٗـ) .ك َّ
ى
إلييان متكامالن،
بو ػ ػ فيك ليس بعيدأ عف
آني بكصفو خطابان ٌ
ٌ
يمثِّ يؿ ىذه الحقيقةى قكليوي
ي
كخير ما ى
خصكصية الخطاب القر ٌ
الن ً
لمن ً
مف يك ِّؿ ىمثى وؿ فىأىىبى أى ٍكثىير َّ
صَّرٍفىنا َّ
اس ًفي ىذا القي ٍر ً
كرا" االسراء.ٖٗ/
آف ٍ
تعالى :ى"كلىقى ٍد ى
اس إال يكفي ى
مسألة عقدي و
و
حادث؟ فمذىب الجميكر مف
قديـ أك
ّ( قكلو( :المنعـ بخطابو القديـ) :إشارةن إلى
ه
َّة ي
مفادىا :ىؿ كتاب ا﵀ ه
ً
ً
حادث ،ينظر :التكحيد ،لمشيخ الصَّدكؽ(تُّٖق)،ِِٕ ،
ه
قديـ ،كمذىب المعتزلة كالشيعة َّأنوي
أىؿ السَُّّنة َّأنو ه
االسالمي التابعة لجماعة المدرسيف بقـ .كينظر المغني في أبكاب التكحيد كالعدؿ ،عبد الجبار األسد
مؤسسة النشر
ٌ
آبادم (ُْٓق) ،تحقيؽ :الدكتكر محمد خضر نبيا ،ُِٓ/ُٔ ،دار الكتب العممية ،طَُِِ( ،ُ/ـُّْ-ق)،

بيركت -لبناف .كينظر :مجمكعة الرسائؿ كالمسائؿ ،ابف تيميَّة(تِٖٕق) ،ْٔ/ّ ،عمؽ عميو :محمد رشيد رضا،
َّ
كىك مف عمماء ِّ
الشيعة كمف أقطابً ًيـ يقك يؿ ًبق ىدًـ القي ٍر ً
يب َّ
كلعؿ كصفو
آف،
َّاكن َّ
أف الر ٍ
بي(د،ت) .كالغر ي
دم ي ى
لجنة التراث العر ٌ
ًً
ص ى ً
ؼ األيكلى ،كك ً
ىف القيرآف يذ ًكر في الصُّح ً
و ً ً ً
لمقرآف َّ
الينافي قكؿ عمماء
ؼ عظى يـ ىشأٍنو ،كىذا ي
ي
بأنو ه
قديـ يمتىأىت م ٍف جيىة أ َّ ٍ ى ى
ٍ
ىي
ً
الشيعة الذيف يقكليكف بًأ َّ
المعتزلةي ،يقك يؿ القاضي عبد الجبار األسدآبادم في كتىابً ًو المغني-
ث ،كبيذا قا ىؿ
ىف القي ٍرآف ىح ًاد ه
ُّ
أثر ،مف َّ
أف في
عنكاف في الداللة عمى ًق ىدًـ القرآف كا ٍع ىجازه مف ىذا الكجو(:-كعمى ىذا الكجو
تحت ٍ
ى
يصح ىما يي ي
كؿ ً
ً
ً
ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمَّـ ،كىذا ُّ
ؼ ر يس ً
ً
يدؿ عمى ما
ص
كك
شأنو،
عظـ
ؼ
ككص
،
آف
ر
الق
ر
ك
ذ
ع
م
أج
يكلى
أل
ا
ؼ
ُّح
ٍ ى
الص ي
ى ٍ ى ى
ٍ ى ٍى
ً
يقكؿ(:لكنو تعالى ُّ
َّ
البد مف أف يخمقو – أم :القرآف – حتَّى
المصمح ًة ،لغير
في تىقى ُّد ًم ًو مف
المالئكة) ثيَّـ بعد ذلؾ مباشرةن
ى
َّ
كيجعمىوي يم ٍعجزةن لو) ُٔ.ُِٓ/
يصح أف تعرؼ األنبياء حالو ،كحاؿ مف جعموي يم ىع ٌدان ألف يظيره عمى يده،
ى
ْ) م ً
ً
الكالـ :ناحيتو ،أمَّ :
تحدل مناحي كالـ البمغاء.
صاقع :جمع( ىم ٍ
المتىكجَّوي ،اسـ مكاف ،ي
ى ى
كص ٍقعي
صقىع ) كىك ي
ً
ً
ً
يف " األنبياء.َُٕ/
ٓ( إشارةن إلى قكلو تعالى ":ىك ىما أ ٍىر ىس ٍمىنا ى
ؾ إال ىر ٍح ىمةن ل ٍم ىعالىم ى
َّ
ت ًرسالىتىو كا﵀ يع ً
ؾ ًم ىف
ص يم ى
ؾ ًم ٍف ىرِّب ى
َّس ٍك يؿ ىبمِّ ٍغ ىما أ ٍين ًز ىؿ إًلىٍي ى
ي ىٍ
ؾ ىكًا ٍف لى ٍـ تى ٍف ىع ٍؿ فى ىما ىبم ٍغ ى ى
ٔ(إشارةن إلى قكلو تعالى ":ىيا أىيُّيىا الر ي
ً
ً
الن ً
َّ
يف" المائدة.ٕٔ/
اس إً َّف ا﵀ى ال ىي ٍيدم القى ٍكىـ ال ىكاف ًر ى
ٕ( مف المحقؽ يقتضييا السياؽ.
ٖ( في األصؿ كردت (لو).

ًً
يف).
ٗ( المائدة ِٓ ،كتماميا( :فىا ٍف ير ٍؽ ىب ٍيىنىنا ىكىب ٍي ىف ا ٍلقى ٍكًـ ا ٍلفىاسق ى
َُ( أم :يصح ىذا الكجو األعرابي عمى تقدير عطؼ جممة عمى جممة ،أم :عطؼ جممة( :كمثمي أخي) عمى
ؾ إال نفسي" ،بتقدير( :مبتدأ) ىك (مثمي) ،كخبره (أخي) اعتمادان عمي داللة السياؽ في
جممة..." :إنِّي ال أممي ي
الجممة المعطكؼ عمييا كىي " اني ال اممؾ اال نفسي".

ُُ( كيؤكد ىذه الداللة كجكد الكاك العاطفة التي لمجمع ،أم مطمؽ الجمع ،كمعناه بثالثة أكجو :األكؿ :اف يككنا قاال

ىذا القكؿ معان .الثاني :اني يككف المتقدـ قاؿ أكالن .الثالث :اف يككف المتأخر قاؿ أكال .ىذا معنى مطمؽ الجمع في

الكاك العاطفة .ينظر كتاب سيبكيو ُ  ،ُِٖ/ط ،ُ/المطبعة االميرية ببكالؽ (ُُّٔ ىػ) .كينظر مغني المبيب عف

كتب األعاريب ،ألبي محمد عبد ا﵀ بف ىشاـ االنصارم (ُٕٔ ىػ) ِ ،ّْٓ/تحقيؽ :محمد محيي الديف عبد الحميد،
المكتبة التجارية الكبرل بمصر (د ػ ػ ت) كينظر :الجنى الداني في حركؼ المعاني ،الحسف بف قاسـ المرادم " ت

ْٕٗق" ،ُٖٖ ،تحقيؽ :طو محسف ،بغدادُٕٗٗ ،ـ.

ُِ( ىكذا كردت في األصؿ كالصحيح( :أك عطفان)؛ َّ
النص السابؽ.كقد
كاف المذككر في سياؽ ِّ
ألنيا معطكفةه عمى خبر ى
و
تصح إذا قدرت خب انر لمبتىدإو
ُّ
منوي.
محذكؼ ،أم :أك ىك
ه
عطؼ ،كما ذكرناه أكلى ٍ

ُّ( يجكز العطؼ عمى مكضع اسـ (إف)؛ َّ
ألف عمى مكضع (ابتداء) في األصؿ .ينظر كتاب سيبكيو ُ ،ِٖٓ/
كالتكابع في كتاب سيبكيو ،ُٖ ،د .عدناف محمد سمماف منشكرات ك ازرة التعميـ العالي ،العراؽ ػ ػ بغداد (د .ت).

ُْ(ىكذا كردت في األصؿ كالصحيح( :أك عطفان)؛ َّ
النص السابؽ .كقد
كاف المذككر في سياؽ ِّ
ألنيا معطكفةه عمى خبر ى
و
تصح إذا قدرت خب انر لمبتىدإو
ُّ
منوي.
محذكؼ ،أم :أك ىك
ه
عطؼ ،كما ذكرناه أكلى ٍ
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ُٓ( قكلو " :لكجكد الفاصؿ " ،أم :يسكغ عطؼ الظاىر عمى الضمير الذم ىك في محؿ رفع بكجكد فاصؿ ػ ػ كىك
رأم سيبكيو كمف تابعو مف البصرييف ػ ػ كمثالو قكلو تعالى " :لك شاء ا﵀ ما أشركنا كال آباؤنا " األنعاـ،ُْٖ /

عطؼ (آباؤنا) عمى الضمير (نا) الذم ىك في محؿ رفع فاعؿ لمفعؿ (أشرؾ) .ينظر الكتاب ُ ،َّٗ/كينظر

اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ بيف النحكييف البصرييف ،كالككفييف ،لكماؿ الديف ابي البركات األنبارم النحكم

"ٕٕٓىػ" ِِٓ/ِ ،ػ ػ ِّٓ ،ط ّ/ذك الحجة ُّْٕىػ ػ ػ اغسطس ُٓٓٗـ .كعميو يككف (أخي) في اآلية معطكفان

عمى الضمير المستتر بعد الفعؿ (اممؾ) ،أم :انا ،الذم ىك في محؿ رفع فاعؿ لمفعؿ "اممؾ" ،كساغ ىذا العطؼ
؛ لكجكد فاصؿ بيف المعطكؼ عميو " الضمير المستتر انا " كبيف المعطكؼ " أخي " كىذا الفاصؿ ىك (إال

نفسي).

ُٔ( الكجياف األكالف ىما( :اف يككف اخي مبتدأ حذؼ خبره) ،أم :اخي ال يممؾ اال نفسو اك (خبر مبتدأ محذكؼ)
أم :كمثمي أخي .اما الكجو الخامس فيك( :اف يككف اخي فاعالن لفعؿ محذكؼ يفسره المذككر قبمو) أم :كال يممؾ
أخي نفسو ،كعمى ىذه التقديرات تككف الجمؿ الثالثة في محؿ نصب حاؿ.

ُٕ( كيجكز ػ ػ أيضان ػ ػ العطؼ عمى اسـ(إف) بالنصب حمالن عمى الظاىر ؛ ألنو معمكؿ لػ(إف) منصكب.
ينظر كتاب سيبكيو ُ ،ُِٖ/كالتكابع في كتاب سيبكيو.ُٖ ،

ُٖ( أم :إف (أخي) ػ ػ بحسب ىذا الكجو ػ ػ مفعكؿ معو كقع بعد (الكاك) التي بمعنى " مع " كالنحكيكف اختمفكا في
ناصب المفعكؿ معو .ينظر العكامؿ المئة ،ص ُٓ ،ألبي بكر عبد القاىر بف عبد الرحمف بف محمد الجرجاني "

ت ُْٕق " ،عني بنشره أنكر بف أبي بكر الشيخمي الداغستاني ،دار المنياج ،طَُّْ( ُ/ىػ ػ ػ ََِٗـ) جدة
ػ ػ المممكة العربية السعكدية.

ُٗ( قكلو :عمى ضعؼ تأكيد لمذىب سيبكيو في مسألة عطؼ الظاىر عمى الضمير المجركر في نحك " :مررت بؾ
كزيد " إذ قبح عنده ىذا العطؼ كاف أكدكا الضمير المجركر بضمير منفصؿ ،نحك " :مررت بؾ أنت كزيد "،

ينظر الكتاب ُ.ُّٗ/

َِ( ىذا عجز بيت كصدره :أ يك َّؿ امر و
ام ىأىر ،كالشاىد فيو ىك اف و
(نار) في البيت مضاؼ إليو لػ(كؿ) محذكفة
ئ تى ٍح ىسبً ى
يف ٍ
استغني عنيا بذكر لفظ (كؿ) المذككرة أكال في صدر البيت ( يك َّؿ امر و
ئ) .كبيذا يككف ػ ػ بحسب ىذا الكجو اإلعرابي ػ ػ
أخي مضاؼ إليو لػ" نفس " المضاؼ المحذكؼ كالذم استغني عف ذكره بذكرًه اكالن في قكلو " :اال نفسي " .كىك ألبي

دؤاد اإليادم كنسب إلى عدم بف زيد العبادم ،ينظر :الكتاب ُ ،ٔٔ/كاألصمعيات ُُٗ ،اختيار األصمعي ،أبك
سعيد عبدالممؾ بف قريب بف عمي بف أصمع (ت ُِٔق) ،تحقيؽ :أحمد محمد شاكر كعبدالسالـ ىاركف ،الناشر:

دار المعارؼ ػ ػ مصر ،طُّٗٗ ،ٕ/ـ.

ُِ( في األصؿ (أنيا) كركاية الديكاف َّ
(أنوي).

طماس ،دار المعرفة ،بيركت ػ ػ لبناف،
ِِ( البيت لمبيد بف ربيعة العامر ٌ
م ،ديكانو ،ُُِ ،اعتنى بو حمدك ٌ
طََِْ(ُ/ـ ػ ػ ُِْٓـ) .كيركل فعدت أم :البقرة الكحشية ،كال الفرجيف :في كال الفرجيف ،كالفرج الكاسع مف
أف كؿ كاحد منيما ...كقاؿ
األرض أك الثغر ،تحسب ٌأنو لـ يثف ،عمى اعتبار ٌأنو يقكؿ فغدت كال الفرجيف تحسب ٌ
ثعمب (ت ُِٗ ىػ)( :المكلى في ىذا البيت معناه أكلى ،كأنيا تحسب كؿ فرج أكلى بالمخافة مف الثاني؛ لحيرتيا)
كقاؿ األصمعي (ت ُِٔ ىػ) :أراد بالمخافة الكالب كمكليا صاحبيا ،أم :غدت كىي ال تعرؼ أيف ىي منيا ،كخمفيا

بدؿ مف مكلى ،كقيؿ بؿ خمفيا خبر لمبتدأ محذكؼ تقديره "ىك"( .شرح ديكاف لبيد بف ربيعة العامرم ،َُّ ،تحقيؽ:

د .إحساف عباس ،منشكرات التراث العربي ،سمسمة مصدرىا ك ازرة اإلرشاد كاألنباء في الككيتُّٗٔ ،ـ).

ِّ( في األصؿ (عدت) بالعيف الميممة (تصحيؼ).
ِْ( في األصؿ (عدت) بالعيف الميممة (تصحيؼ).

أف
ِٓ( في االصؿ (التكحيد) كالصكاب ما اثبتناه ،قكلو(( :فالضمير في ٌ
إما يرجع إلى كال لتكحيد المفظ)) معناه ٌ
(أنو) ٌ
(أنو) عمى كال مراعاةن لمفظيا في االفراد (عمى رأم البصرييف) كىك الكجو الراجح عمى مراعاة
الضمير (الياء) في ٌ
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كعمر كالىما قائـ" اذ كاف المراد بكالىما الخبر ال التككيد مراعاة لمفظيا ،أم :كال ارجح مف
يد
المعنى ،فقكلنا" :ز ه
ه
كعمرك كالىما قائماف" اذا كاف المراد بكالىما الخبر ال التككيد .ينظر مغني المبيب عف كتب االعاريب
يد
قكلنا" :ز ى
ى

ُ .َِْ/كاإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ ِ ِّٓ/ػ ػ ِّٖ.

األكؿ.
ِٔ( خمفيا كأماميا ،كىذا ىك الكجو ٌ
ِٕ( أم خمفيا كأماميا (المبتدأ).

أف يككف الخبر
ِٖ( أم( :مكلى المخافة مبتدأ كخمفيا كأماميا خبره) ي
كيرد عمى الكجو اعتر ه
اض مفاده ٌأنو يمزـ منو ٍ
ألف المضاؼ إلى الضمير أعرؼ مف المضاؼ إلى المعرؼ بػ(اؿ) كىذا اإلعراب ليس
ى
أعرؼ مف المبتدأ؛ ٌ
ممنكعان ،أك محضك انر ،كلكنو كجو غير راجح.

أف يككف (مكلى المخافة) خبر مقدـ ك(حمفيا كأماميا) مبتدأ مؤخر ،كىك أرجح مف الكجو
ِٗ( كالرابع عكسو ،أمٍ :
السابؽ لما ذكرت.
َّ( عمى القطع أم جممة جديدة.

الكلي كىك عمى كزف فعيؿ .ينظر ديكاف األىدب ،ِِْ/ّ ،ألبي إبراىيـ إسحاؽ بف إبراىيـ الفارابي
ُّ( المكلى تأتي بمعنى ٌ
البقاعي كصاحبيو.
األعممي ،مراجعة د ػ ػ يكسؼ
(ت َّٓ ىػ) ،كلساف العرب ،ّْٓٗ/ْ ،طبعة مؤسسة
ٌ
ٌ
ِّ( أم اف ىذا الكجو ،كىك البدلية يقكيو المعنى ؛ كذلؾ الف البقرة المطاردة مف لدف الصياد تتخيؿ اف كال الفرجيف

مظنو خكؼ كىمع مف كؿ جياتيا مف الخمؼ كاالماـ فيي تحسب اف الصياد كامف ليا في كؿ انحاء ىذيف

محدؽ بيا مف كؿ صكب.
الفرجيف يتربص بيا ش انر ،كبالتالي خطره
ه
ّّ( أم :يككف (مكلى المخافة) خب انر َّأكؿ ل َّ
ػ(إف) ،ك(خمفيا كاماميا) خب اىر ثانيا ليا.

ّْ( اف يككف مكلى خب انر اكؿ لمبتدأ محذكؼ مقدر بػ(ىما) ك(خمفيا كاماميا) خب انر ثانيان.

ّٓ( أم ىك يعكد عمى الخكؼ مبتدأ محذكؼ مقدر مف سياؽ الكالـ ،كخبرهي (خمفيا كاماميا) .كتككف ىذه الجممة خب انر
لػ(مكلى المخافة) المبتدأ.
النو بمعنى
الكلي ،كاليستقيـ ىذا الكجو اال بأنو يككف فاعالن
ّٔ( أم :اف (خمفيا كاماميا) فاعؿ لػ(مكلى المخافة) ؛ ٌ
ٌ
لمكصؼ َّ
مسد الخبر ؛ كىذا التخريج اليستقيـ عمى رأم البصرييف الذيف اشترطكا اعتماد الكصؼ المبتدأ عمى
سد ٌ
نفي اك شبيو ،كيستقيـ عمى رأم االخفش كالككفييف الذيف لـ يشترطكا في الكصؼ اعتماده عمى نفي كشبيو.

م (ت
العقيمي
(ينظر شرح ابف عقيؿ عمى الفية ابف مالؾ ُٔ ُٖٗ/لعبد ا﵀ بف عبد الرحمف
اليمداني المصر ٌ
ٌ
ٌ
ٕٗٔ ىػ) ،تحقيؽ :محمد محيي الديف عبد الحميد ،دار التراث القاىرة ،طََُْ( َِ/ق ػ ػ َُٖٗـ) ،كينظر

م (ت
شرح التصريح عمى التكضيح ،ّْٗ/ُ ،لخالد بف عبد ا﵀ بف ابي بكر بف محمد
م المصر ٌ
الجرجاكم االزىر ٌ
ٌ
َٓٗ ىػ) ،دار الكتب العممية (بيركت ػ ػ لبناف) ،طُُِْ( ُ/ىػ ػ ػ َََِـ) كينظر حاشية الصباف عمى شرح
الشافعي (ت َُِٔ ىػ) ،دار الكتب
يشمكني اللفية ابف مالؾ ،َُٔ/ُ ،ألبي العرفاف محمد بف عمي الصباف
األ ي
ٌ
العممية (بيركت لبناف) ،طُُْٕ(/ىػ ػ ػ ُٕٗٗـ).

ّٕ( أم :عمى حذؼ عامؿ (النصب) ،يقدر بػ(تمشي) ،اك (تجرم) ،اك (تعدك) ،مسند إلى (البقرة) ،كىك عنده بمنزلة

في) نائبان عنو ،كيجكز
في ،ثـ حذؼ ىذا (أم :جاع ن
ال) ،كجعؿ (فاٌه إلى ٌ
في) ،أم :جاعالى فاٌه إلى ٌ
(كممتو فكه إلى ٌ
في) .ينظر :المباب في عمؿ الباء كاالعراب ،ِٖٕ/ُ ،البي البقاء عبد ا﵀ بف الحسيف بف عبد ا﵀
(فكه إلى ٌ
العكبرم البغدادم (ت ُٔٔىػ) تحقيؽ :عبد االلو النبياف ،دار الفكر ػ ػ دمشؽ ،طُُْٔ( ُ/ىػ ػ ػ ُٓٗٗـ).

ّٖ( أم :يككف (كال الفرجيف) مبتدأ ك(خمفيا كاماميا) حبره ،كىذه الجممة في محؿ رفع خبر لمفعؿ الناقص (غدت).

إما أف يككف
ّٗ( ثمة اضطراب كنقص في ىذا النص ،كقع بسبب الناسخ ،كتماـ ضبطو ىك( :كعمى التقادير َّ

ػ(تحسب)؛ َّ
َّ
يككف(إف) مكسك انر عمى َّأنو خبر(كال) ال مفعكؿ بو ثانيان ل
(تحسب)عامالن ،أك ممغى ،بأف
ألنيا معمقةه
ي
عف العمؿ كامارة الغائو مجيء َّ
(إف) مكسكرة اليمزة بعده ،أم :يحسب َّإنو مكلى المخافة ،كقد المح الناسخ بػ(كذا)،
أم :كذا ىي في النسخة التي نق ىؿ عنيا.
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َْ( في ااألصؿ (ما عمى) كالصكاب ما اثبتناه.

َّ
بعدىف ،كالجانحات :المائالت ،كالناىبات:
ككنى بالغركب عف
كنى بالشمكس عف النساء ٌ ،
ُْ) الديكافٌ .َُٗ ،
كصؼ الكجنات َّ
الالتي أنيبت كجناتي َّ
تنيب
بأنيا
ثـ
يف عقكلنا كقمكبنا ،كالكجنة :العظـ المشرؼ في أعمى الخدَّ ،
ى
ي
م.ُِِ/ُ ،
ى
الناىب ،أم :الرجؿ الشجاع المغكار .ينظر :التبياف في شرح الديكاف ،النسكب ألبي البقاء العكبر ٌ
الالبسات) ،كسيكضح المؤلؼ كجكىيا االعرابية.
(المنيبات ،كجناتييي َّف ،ك
ِْ( أم :يرتفع
ي
ي
ً
ً
الالبسات).
(المنيبات ،كجناتً ًي َّف ،ك
ّْ( أم :ينتصب
ً
الالبسات).
(المنيبات) كينتصب (كجناتً ًي َّف ،ك
ْْ( أم :يرتفع
ي
اىب ً
(المنيبات) ك(كجناتيي َّف) كينتصب َّ ً
ات) عمى القطع.
ْٓ( أم :يرتفع
ي
(الن ى
ي
ً
(كجنات ًي َّف).
بات)
ي
ألم ٍن ًي ي
ك(الناىبات) كينتصب ى
ْٔ( أم :يرتفع ( ي
ً
ك(الناىبات).
يف)
ْٕ( أم :ينتصب
ي
(المنيبات) كيرتفع (كجناتي ٌ
ً
(الناىبات).
ك(كجناتً ًي َّف) كيرتفع
(المنيبات)
ْٖ( أم :ينتصب
ي
ى
ً
ً
(كجناتييي َّف).
ْٗ( أم :ينتصب (المنيبات) ك(الناىبات) كيرتفع ى
َٓ( أم :الكجنات فاعؿ الكصؼ (المنيبات).

ُٓ( أم :أم خبر و
ػ(الشمكس) كخبره االكؿ متعمؽ بالجار كالمجركر بابي.
ثاف ل
ي
المنيبات.
ػ(ى َّف) أم :يى ٌف
ي
ِٓ( ىكذا كرد في االصؿ ،كالصكاب :اك خبر مبتدؤه محذكؼ يقدر ب ي
ّٓ( أم :عمى تقارير االعراب االربعة مع (المنيبات) تتحقؽ مع (الناىبات) بالنسبة (لمشمكس) أم :مثؿ (المنيبات)
بالنسبة (لمشمكس) مف حيث الصفة اك البدلية اك خبر و
ثاف لمشمكس اك خبر مبتدؤه محذكؼ (أم :عمى القطع)

الناىبات).
(ى ٌف
ي
بتقدير ي
ْٓ( في االصؿ (االربع).

ػ(كجناتيف) ؛ الف الناىبات بعد (الشمكس)
ٓٓ( أم :اف تككف (الناىبات) ػ ػ بحسب الكجكه االربعة المذككرة ػ ػ بالنسبة ل
ٌ
لكجناتيف.
كبعد (كجناتيف) كبالتالي تصمح الكجكه االعرابية االربعة المذككرة اف تككف لمشمكس اك بالنسبة
ٌ
ٔٓ( في االصؿ (يككف).

ىك(المنيبات).
مقدـ
ي
ٕٓ( أم :تككف الكجنات مبتدأن مؤخ انر ،كالخبر ه
ً
تقدير
كف في
الم ٍن ًي ي
(الم ٍن ًي ي
كبىنا ي
بات يقمي ى
كعقيكلىىنا) ،أك ىي يك ي
بات) يككف في تقدير مفرد ،أم( :كجناتييي َّف ي
ٖٓ( الخبر المقدـ ي
يج ٍممى وة ،أم :ىك ىجىناتي َّ
كعقي ٍكلىىنا).
الم ٍن ًي ي
كبنا ي
بات يقمي ى
يف يى َّف ي
ٗٓ( في االصؿ (فيذا) .كالصكاب ما اثبتناه.
َٔ( أم :الكجكه االعرابية المذككرة سمفاى.

ُٔ( ىكذا كردت باألصؿ ،كبحسب البيت (قمكبنا كعقكلنا) ،أم :اف المنيبات اسـ فاعؿ مف (الفعؿ) انيبت الذم
و
لمفعكؿ و
ثاف اذ ىك في
يتعدل لمفعكليف احدىما اصمي كاالخر بسبب زيادة ىمزة التعدية التي جعمتو يتعدل

ب) فعؿ ثالثي مف الباب الثالث يتعدل لمفعكؿ كاحد .كفي البيت لـ يذكر مع المنيبات اال مفعكالن
االصؿ ى
(نيى ى
كاحدان ىك (عقكلنا كقمكبنا).

ِٔ( أم :تككف (كجناتييي ٌف) خب انر كمقدمان مبتدؤه (الناىبات) ػ ػ ايضان ػ ػ عمى تقدير ككف الخبر (كجناتييي ٌف) مفردان ،اك
يف).
جممة بتقدير (ىف كجناتي ٌ
ّٔ( أم :تككف (المنيبات) مبتدأ ك(كجناتييي ٌف) فاعؿ لمكصؼ كيمزـ مف ىذا االعراب اف يككف جاريان عمى رأم االخفش
كالككفييف الذم اشرنا لو سمفان بعد اعتماد الكصؼ المبتدأ (المنيبات) عمى نفي اك شبيو.
ْٔ( أم :تككف الناىبات خب انر لػ(المنيبات) المبتدأ ػ ػ كايضان ػ ػ كيحتمؿ ػ ػ ايضان ػ ػ اف يككف الخبر (الناىبات) مفردان اك
جممة عمى تقدير (ىف الناىبات).
ٓٔ( أم :تككف (كجناتً ًي ٌف) المفعكؿ الثاني لػ(المنيبات).
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ٔٔ( أم :تككف (كجناتً ًي ٌف) منصكبة بفعؿ محذكؼ عمى االختصاص ،أم :اعني أك اخص ،كتقدير ككنيا مفعكالن بو
ثانيان لػ(المنيبات) اكلى ؛ النو يجرم عمى االصؿ.

ٕٔ( أم :تككف (الناىبات) منصكبة عمى االختصاص ،أم :اخص الناىبات.

ٖٔ( أم :تككف (الناىبات) في البيت ...( :كجناتيف الناىبات )...صفة لػ(كجناتيف).

ألنيا في مكضع رفع.
ٗٔ( في األصؿ (مبتداه) بتسييؿ اليمزة كالصكاب ما اثبتناه؛ ٌ
ك(الناىبات) مرفكعة ،فيككف الكجو االعرابي لػ(كجناتً ًي ٌف) ىنا
(المنيبات) مرفكعة ك(كجناتً ًي ٌف) منصكبة
َٕ( أم :تككف
ي
ي
ىك ككنيا مفعكالن ثانيان لػ(المنيبات).
ً
المنيبات.
اخص
ُّ
ُٕ( أم :تككف (المنيبات) منصكبة عمى االختصاص ،أم :اعني ،أك
ِٕ( أم :يككف (كجناتيي ٍّف) فاعالن لػ(الم ً
نيبات).
ي
ي
ُّ
كس) في البيت.
ّٕ( أم :تككف (الناىبات) صفة لػ(الش يم ي
ػ(الشمكس) المبتدأ في البيت ،كخبره االكؿ الجار كالمجركر (بي) المتعمؽ بمحذكؼ.
ْٕ( أم :تككف (الناىبات) خب انر ثانيان ل
ي
ٕٓ( أم :ينتصب االكؿ كىك (المنيبات) عمى االختصاص ،أم :اعني ،أك اخص الم ٍن ًيب ً
ات.
ي ى
ً
ػ(المنيبات).
ٕٔ( أم :يككف (كجناتً ًي ٌف) مفعكالن ثاني نا ل

ٕٕ( أم :الناىبات المرفكعة يحتمؿ الخمسة اكجو المذككرة في الصفحة السابقة كىي (الكجو االكؿ :صفة لمشمكس،

الكجو الثاني :أك خبر و
تقدير(ى ٌف) الراجعة إلى
ثاف لػ(الشمكس) في البيت ،الكجو الثالث :أك خبر مبتدأ عمى
ي
(الشمكس) كالكجو الرابع :أك يحتمؿ أف يككف صفة لػ(كجناتيف) .كلكف يرد اعتراض عمى المؤلؼ مفاده اف (كجناتً ًي ٌف)

(الناىبات) بالرفع صفة لػ"كجناتيف" بالنصب إالٌعمى القطع،
ك(الناىبات) مرفكعة ،كال يككف
بحسب ىذا الكجو منصكبة
ي
ي
كىك كجو مف الكجو الثالثة اجاز فييا سيبكيو قطع (النعت) كىك القطع عمى المدح ،كشرطو اف يككف المنعكت عند

مررت بقكمؾ
الناس نبييان ،كأف يتقدـ مف كالـ المتكمـ ما يتقرر فيو عند المخاطب حاؿ مدح كثناء مف مثؿ قكلؾ" :
ي
الكراـ الصالحيف المطعميف في المحؿ " ينظر :الكتاب ُ َِٓ/ػ ُِٓ " طبعة بكالؽ " كينظر :التكابع في كتاب
(ى ٌف ً
بات) ؛ كيمكف أف تككف ىذه الجممة في محؿ نصب
الناى ي
(ى ٌف) ،أم :ي
سيبكيو  .ِّ/أك خبر مبتدأ محذكؼ تقديره ي

حاؿ مف (كجناتً ًي َّف).
ً
(المنيبات).
ٖٕ( أم:

ٕٗ( أم( :كجناتً ًي َّف).
ً
ً
ػ(المنيبات).
بات) يككف ػ بحسب ىذا الكجو االعرابي ػ فاعالن ل
َٖ( أم:
(الناى ي

ُٖ( في االصؿ (كاربع) .كالصكاب ما اثبتناه ؛ مطابقة الحكاـ العدد في النحك العربي.

ِٖ( ينظر :عمرك بف معديكرب ُّ
الزبيدم الصحابي الفارس الشاعر ،ُْٔ ،لمدكتكر عبدالعزيز بف عبدالرحمف الثنياف،
محمد بف أبي
مكتبة العبيكاف ،الرياض ،الطبعة األكلىُُْٓ ،ق ػ ُْٗٗـ ،ككجميرة أشعار العرب ُْ ،ألبي زيد ٌ
محمد البجادم ،الناشر :نيضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،كالكامؿ
الخطاب القرشي (تَُٕق) ،حقٌقو :عمي ٌ

محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ،دار
في المغة كاالدب ْ،ٔٓ/
المبرد ،أبي ٌ
لمحمد بف يزيد ٌ
العباس (تِٖٓق) ،تحقيؽٌ :
ٌ
الفكر العربي ػ القاىرة ،طُُْٕ( ،ّ/ق ػ ُٕٗٗـ).
ّٖ( أم :فاعؿ الكصؼ (مفارقو) كالياء فيو مفعكؿ بو يعكد عمى (أ وخ) في قكلو (ك يك ُّؿ أ وخ).
ْٖ( أم :يككف (مفارقو) خب انر مقدمان ك(اخك) مبتدأن مؤخ انر.
ٖٓ( أم :يدؿ عميو (مفارقو) المذككر اكالن.

ٖٔ( البيت مجيكؿ القائؿ ،ينظر :االنتخاب لكشؼ االبيات المشكمة االعراب ّٗ.

الف الالـ مكجكدة مع (عبد ا﵀) المذككر اكالن ،أماٌ مع
اىـ في قكلو( :ا ٌما الجر بالالـ فظاىر) ؛ ٌ
ٕٖ( الراجح ٌ
أف الناسخ ك ه
كعبد ً
(عبد ا﵀) األخير المخصكص بالحكـ ىنا فال (الـ) ظاىرة معو ،كانما الكاف عمى تقدير( :سيأتي ً
ا﵀).
ٖٖ( في االصؿ (محتمؿ) كالصكاب ما اثبتناه.
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ألنو مثنى ك(﵀) الالـ حرؼ كلفظ الجاللة اسـ مجركر.
ٖٗ( أم :يككف (عبدا﵀) فاعؿ مرفكع باأللؼ؛ ٌ
َٗ( أم :غريب.

(اما الجر فظاىر) ،كيمكف تبيف الكالـ الساقط َّ
النصب) فعمى أ َّ
ىف
بأنوي( :كأما
ي
ُٗ( الراجح اف سقطان حصؿ بعد قكلوٌ :
ً
(ؿ) امر ...بقرينة السياؽ ككجكد (الفاء) مع (عمى) المذككرة بعد كممة فظاىر.
ِٗ( أم :إف ىذا البيت مف األبيات المشكمة في اإلعراب ،كىذا الكجو أشكؿ الكجكه؛ لما فيو مف تكمؼ التخريج
كتعسؼ التأكيؿ.

ّٗ( ىك مثؿ يقاؿ في كؿ مضطر كقع في شدة ،كضيؽ كىك يبخؿ بافتداء نفسو بمالو ،أمً :
ؽ،
افتد ىن ٍف ىس ى
ؾ يا ىم ٍخين ٍك ي
ين ظر :مجمع األمثاؿ ،ألبي الفضؿ أحمد بف محمد بف إبراىيـ الميداني النيسابكرم (تُٖٓ :ىػ)( ٕٖ/ِ ،الرقـ

ِٕٓٔ) ،كينظر :المستقصى في أمثاؿ العرب ،ألبي القاسـ محمد بف عمر بف أحمد َّ
م (ت ّٖٓىػ)
الزمخشر ٌ
ُ( ِٔٓ/الرقـ ُُِ) .كىك مف شكاىد الكتاب ُ( ِّٔ/بكالؽ) ،كالمقتضب ْ ،ُِٔ/ككجو حذؼ حرؼ النداء
مع النكرة عند سيبكيو قميؿ كضعيؼ ،جاء في الكتاب ..." :كقاؿ في مثؿ ً
مخنكؽ ،كأصبح لي يؿ ،كاطرؽ ىك ىرا،
افتد
ي
كح ًمؿ في استجازتو مع المثؿ عمى الضركرة كما ىك الحاؿ في الشعر ؛
كليس ىذا بكثير كال قكم ِّٔ/ُ " ..ي
ً
لكثرة االستعماؿ ينظر :المقتضب ْ .ُِٔ/كيذكر ابف جني (ت ّٓٗىػ) َّ
مخنكؽ)،
(افتد
أف ىذه األمثاؿ
ي
ك(أصبح لي يؿ) ،ك(اطرؽ كرا) يريد يا مخنكؽ كيا لي يؿ ،كيا كركاف محمكلة عمى الضركرة جريان عمى المنظكـ مف

الشعر كاف كانت نث انر ،فجرل المثؿ مجرل الشعر في تجكز الضركرة فيو .ينظر :المحتسب في تبيف كجكه شكاذ

القراءات كاإليضاح عنيا ِ َٕ/ك ازرة األكقاؼ ػ المجمس األعمى لمشؤكف اإلسالمية ،ط َُِْ/ىػ ػ ُٗٗٗ ـ.
ً
مخنكؽ)،
(افتد
كيذكر ابف عصفكر (ت ٗٔٗىػ) " :انو في الشعر كثير ،كقد جاء منو شي في الكالـ قالكا:
ي
ك(اصبح لي يؿ) اال انو ما جاء شاذ يحفظ كال يقاس عميو "..ضرائر الشعر ،لعمي بف مؤمف بف محمد
اطرؽ كرا،
ك ٍ
ٍ
الحضرمي االشبيمي ابك الحسف المعركؼ بابف عصفكر ،ُٓٓ/ُ ،تحقيؽ :السيد ابراىيـ محمد ،دار االندلس

لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،ط  َُٖٗ ،ُ/ـ.
ْٗ( ىكذا كردت باألصؿ كالصكاب ً
(ا﵀).

العجمي المعنى :يريد أَّىنو يكمف في
ٓٗ( ديكانو ٕٗ .مف قصيدة لو ،يمدح فييا أبا الحسف المغيث بف عمي بف بشر
َّ
قارب كال
منازؿ األحباب بدمع قضى ليـ ما كجبو شفاؤه مف كجده ثـ رجع عف ذلؾ ،كقاؿ :كيؼ قضى ذلؾ كال
ى
كال ،كال قضى الحؽ كال شفى الكجد ،كذلؾ لكثرة بكائو ،كغمبة الكجد عميو ،ظف انو بمغ بذلؾ القضاء حقيـ،
داناهٌ ،
ثـ رجع إلى نفسو فعاد عف ذلؾ كنفى أف يككف قضى حقيـ أك قارب .ديكاف أبي الطيب المتنبي بالشرح المنسكب

المسمى بػ(التبياف في شرح الديكاف) ،تحقيؽ :مصطفى السقا كصاحبو ،دار
م (ت ُٔٔىػ)
ألبي البقاء العكبر ِّ
ٌ
المعرفة لمطباعة كالنشر بيركت ػ لبناف ػ (د ػ ت).
ً
ناحية َّ
أف
ٔٗ( ىذا كجو ضعيؼ مف ناحية المعنى ،كأما مف
الش ٍكؿ التَّ ِّ
ركيبي فال إشكا ىؿ ،كلكف ينبغي عمى المعرب ٍ
اعي بإعرابو المعنى كالشكؿ كليس احدىما دكف اآلخر.
ير ى
ٕٗ( مث هؿ ،مفاده َّأنيـ س ًمعكا ىرير ىكٍم وب في و
الكمب َّإنماى حممو عمى
يير في مثمو إال لسكء ،فقالكا :ذلؾ ،أم :إ َّف
كقت ال ُّ
ى
ى ي
ى
أىر ذا
(شر
).
ْْٖ
(
قـ
ر
،
َُّ
/
ِ
العرب)،
أمثاؿ
في
(المستقصى
.
الشر
عمى
بو
يستدؿ
فيما
رب
ُّ
اليرير ٌّ
شر ىي ٍ
ض ي
ٌ
ٌ
و
الصباف عمى شرح األشمكني اللفية ابف مالؾ ُ .َُّ/كيقكؿ الرضي فيو َّ
إف
شر عظيـ .ينظر :حاشية
ٌ
ناب) ،أم :ه
أىر ذا و
شر) ،ينظر :شرح الكافية ِ.ْٕ/
(شر) مبتدأ لفظان ،فاعؿ معنى عمى تقدير (ما َّ
ناب إال ه
ٌ

ٖٗ( ىذه مسألة خالفية ذكرتيا بعض كتب النحك ،ينظر :المكفي في النحك الككفي ُٖ ،لمسيد صدر الديف
الكنغراكم ،شرح كتعميؽ محمد بيجة البيطار .كينظر :شرح ابف عقيؿ ،ُُٔ/ُ ،كينظر :في النحك العربي نقد

كتكجيو ،د .ميدم المخزكمي ،ْٖ ،طبعة دار الشؤكف الثقافية /ط  ،ّ/بغداد ػ َِ .كأكد الدكتكر فاضؿ

السامرائي خالؼ ىذا كىك َّ
اب االسـ المرفكع المتقدـ عمى الفعؿ مبتدأ عند الككفييف كىذا األصؿ ،كقؿ ما
أف إعر ى
يعربكنو غير ذلؾ ينظر( :تحقيقات نحكية) ،ص ُٗ.
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ٗٗ( يجب أف تككف ألدكات االستفياـ الصدارة في الكالـ ؛ ألجؿ أف تفيد فيو معنى االستفياـ ؛ ألنيا إذا تقدـ عمييا
إف االستفياـ لو صدر الكالـ مف قبؿ أنو حرؼ دخؿ
شي مف الجممة فقدت الداللة عمى االستفياـ يقكؿ ابف يعيش " ٌ
عمى جممة تامة خبرية ،فنقميا مف الخبر إلى االستخبار ،فكجب اف يككف متقدمان عمييا ليفيد ذلؾ المعنى فييا " ينظر:

شرح المفصؿ ٖ ،ُٓٓ/كأساليب الطمب عند النحكييف كالبالغييف ،د .قيس األكسي ،َُّ ،منشكرات ك ازرة التعميـ

العالي كالبحث العممي .كفي ىذا الكتاب تفصي ٌؿ كاسع ليذه المسألة.
ََُ( ىذا النمط التعبيرم مكجكد في أشعار القدماء ،كالمحدثيف ،كىك أف يرجعكا في آخر البيت عما اكجبكه في أكلو،
ف بالديار التي لم يعفُيا ِ
الد َي ُم
الق َد ُم
كمنو قكؿ زىير بف ابي يس ٍممىِ :ق ْ
َبمى وغيرىا اَّلرواح و ّ
َْ
ديكاف أبي الطيب المتنبي بالشرح المنسكب ألبي البقاء العكبرم المسمى بػ(التبياف في شرح الديكاف) َُٗ/ُ ،ػ َُُ.
و
كجية كىك ذكر مفعكلي (قضى) ،ك(شفى) ،كاحسنو ،أم:
َُُ( ىكذا ىي العبارة في األصؿ ،كتعني ٌانو فرؽ بيف
حسف َّ
ألنو غير مفيد لممقصكد بنفسو دكف مفعكلو ،كعدـ ذكر مفعكؿ،
اجب ككجوه
األحسف ذكر مفعكؿ (قضى) ك ه
ه
(شفى) ؛ كىك االحسف (في ىذا المكضع) ؛ النو ٌّ
داؿ عمى المقصكد بنفسو دكف الفعؿ (قضى) .ففرؽ ىذا المصنؼ
بيف و
ذكرت.
كجو كىك ذكر مفعكلي الفعميف (قضى) ك(شفى) كأحسنو ،أم عدـ ذكر مفعكؿ (شفى) دكف قضى لما
ي

أكثر ذلؾ في
المالقي (تَِٕق) أف االلؼ تككف اشباعان لمفتحة اذ تتكلد عنيا اذ يم َّد
َُِ( يذكر
ُّ
ي
الصكت بيا ك ي
الشعر ،ينظر :رصؼ المباني في شرح حركؼ المعاني ،ألحمد بف عبد النكر المالقي ،تحقيؽ :أحمد محمد
الخراط دمشؽ ُٕٓٗ.

و
معمكؿ كاحدٌ ،أييما يككف األكلى في
ع فعالف عمى
َُّ( ىذه مسألة خالفية بيف الككفيف كالبصريف مفادىا :إذا تناز ى
األكؿ أىكلى في العمؿ مف الثاني َّ
العمؿ ؟ ذىب الككفيكف إلى َّ
سابؽ لمفعؿ الثاني ،كىك
األك ىؿ
ألف الفع ىؿ َّ
ه
أف العامؿ ٌ
األك ًؿ ؛ َّ
ؽ لً ىس ٍب ًق ًو ،كذىب البصريكف إلى َّ
ب.
أف العامؿ الثاني أكلى في العمؿ مف َّ
أسىب ى
ه
ألنو أ ٍق ىر ي
صالح لمعمؿ فكاف ٍ
ينظر :األنصاؼ في مسائؿ الخالؼ ،ٕٓ/ُ ،كينظر :كتاب ائتالؼ النصرة في اختالؼ نحاة الككفة كالبصرة ،لعبد

دم ُُّ ،ػ ُُْ ،تحقيؽ د .طارؽ الجنابي ،عالـ الكتب ،ط  ُِْٖ( ِ/ىػ ػ
رجي ى
الز ٍبي ٌ
المطيؼ بف ابي بكر ال ىش ٌ
ََِٕ ـ) بيركت ػ لبناف.
َُْ( لـ استطع قراءتيا.

َُٓ( ىكذا كردت في األصؿ ،كالصكاب لمثاني ،أم :لمعامؿ الثاني ،في حالة إعماؿ الفعؿ االكؿ فيو عمى رأم
الككفييف كالذم أشار لو المؤلؼ إلى اف المتنبي منيـ كمذىبو الكالمي مذىبيـ .كيذكر المصنؼ انو إعماؿ الفعؿ

األكؿ (جرل) عمى مذىب الشاعر يمزـ منو ترؾ المختار كىك ذكر المفعكؿ لمفعؿ الثاني (قضى) أم ( :ىد ٍم نع ىج ىرل
اض عمى المؤلؼ
ضى فيو ) ،كيرد اعتر ه
ضى في الرٍَّب ًع ىما ىك ىجىبا ) ،ينبغي اف يككف عمى رأم المؤلؼ ( ىد ٍمعه ىج ىرل فىقى ى
فىقى ى
َّ
إثبات الضمير (الياء) مع (في) يخؿ بالكزف العركضي في البيت.
أف
ى

(خ ٍذ مف ثنائي عميؾ ما أستطيعو ال تمكمني في الثناء الكاجبا).
َُٔ( ديكانو ُُِ ،كالبيت ى
محرفان :ي
كرد في األصؿ ٌ
َُٕ( معنى التبعيض في ً
(م ٍف) بياف الجزء المخصكص كعالمتيوي جكاز االستغناء عنيا ببعض كمجيؤىا ليذا المعنى
الداني .ُّٓ/
كثير ،ينظر :الجنى ٌ
َُٖ( معنى التبييف في ً
اجتىنًيبكا
(م ٍف) بياف الجنس ،كعالمتيا أف يحسف جعؿ الذم مكانيا كمثاليا قكلو تعالى﴿ :فى ٍ
اجتىنًيبكا قى ٍك ىؿ ُّ
الر ٍج ىس ًم ىف ٍاأل ٍىكثى ً
الداني
اجتىنًيبكا ِّ
ِّ
الر ٍج ىس الذم ىك كثف .ينظر :الجنى ٌ
الزكر﴾ الحج  ،َّ/فالمعنى فى ٍ
اف ىك ٍ
.ُّٓ/

َُٗ( األخفش :ىك سعيد بف مسعدة المجاشعي ،مف أصحاب سيبكيو ،كىك مف ركل كتابو بعده ،كخالفو في و
كثير مف
ٌ
و
افي(تّٖٔق) ،تحقيؽ :طو
مسائؿ ٌ
النحك ،تكفي سنة ُُِق ،ينظر :أخبار البصرييف ،ّٗ ،ألبي سعيد السِّير ٌ
محمد الزيني ،كمحمد عبد المنعـ خفاجي ،ط ،ُ/القاىرة (ُّْٕى ػُٓٓٗـ) .كينظر :نزىة األلباء في طبقات
ائي ،بغداد ُٓٓٗ.
م (تٕٕٓق) ،تحقيؽ :د.إبراىيـ ٌ
األدباء ،ُّّ ،ألبي البركات ابف األنبار ٌ
الس ٌ
امر ٌ
ً
عنيىا ببعض.
مت عمى معنى (بعض)؛ لجكاز
االستغناء ٍ
َُُ( يح ًم ٍ
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المحؿ عمى َّأنو خبر م ٍبتىدوإ ٍ و
ِّ
ض ثىىنائي) .أك
ُُُ( أم :أف
يككف (مف) مرفكعى
بع ي
ى
مح يذكؼ ،أم :ىك ،عمى تقدير( :ىك ٍ
ي ي ي
اص بتقديرً ٍ :
منصكبان عمى ٍ ً
ِّ
ص ً
ام).
منصكب
باعتباره
بع ى
ى
(أعني ٍ
ض ثىىن ى
االخت ى
المحؿ بأف يككف ٍ ي
ً
العقالء ،كاستعممت لمعقالء في القرآف الكريـ .كمثاؿ
تقد ير بػ(الذم) كغالبان ما تستعم يؿ لغير
ُُِ( (ما) المكصكلة ٌ
اء قكلو تعالىً :
(ك﵀ يسج يد ما في الس ً
استعماليا لغير العقالء كالعقالء عمى ح ٍّد سك و
األر ً
ض"....
ىٍي
ى
َّماكات كما في ٍ
ى
النحؿ .ْٗ/ينظر :ينظر :الجنى َّ
الداني ،ّّٓ/كمغني المبيب(ِٗٔ/ُ ،طبعة مطبعة المدني) ،د .ت.
و
و
و
ؾ.
ؾ) ،أم:
صفة ،نحك:
كتحتاج إلى
ػ(شيء)
تقد ير ب
بشيء يم ٍع ىج وب ل ى
(مررت بما يم ٍع ىج وب ل ى
ُُّ( (ما) المكصكفة ٌ
ي
ي
ينظر :الجنى َّ
استطيعوي)،
(خذ شيئان
الداني .ّّٓ ،كمغني المبيب .ِٕٗ/ُ ،كفي ضكء ىذا المعنى يككف التقدير :ي
ي
أم :تككف (ما) مفعكالن بو كجممةي( :استطيعو) صفةن ليا.
ً
ُُْ( (ما) االمصدريَّة غير الكقتية ىي التي َّ
و
جبني
يقد ير مع صمتيا
(ي ٍع ي
تقدير الكقت قبميا ،نحك :ي
بمصدر ،كال ي
يحس يف ي
(خذ استطاعتي)،
ص ٍن يع ى
ؾ .ينظر :الجنى الداني .ُّّ/كفي ضكء ىذا المعنى يككف التقدير :ي
صىن ى
عت) ،أم :ي
ما ى
لمفعؿ(خ ٍذ).
ؤكؿ (استطاعتي) مفعك هؿ بو
ي
الم ٌ
أم :المصدر ي
أخص مستطاعي.
ُّ
ُُٓ( أم :يككف منصكبان عمى تقدير :أعني ،أك

يككف منصكبان باعتباره مفعكالن بو السـ الفعؿ(عميؾ) الذم بمعنى الزـ ،أم :عميؾ بو كالزموي.
ُُٔ( أم :ي
ُُٕ( في األصؿ (ما أستطيعو).
ُُٖ( في األصؿ (ما أستطيعو).

أسطيعوي).
ىخ يذ) ال المضاؼ إليو(ما
كى هـ ،فالمحذكؼ ىك المضاؼ(أ ٍ
ُُٗ( ىكذا كردت في األصؿ ،كىذا ٍ
ي
أحد سبعة أشياء ،مبتدأ عمى أف يككف ىك خب انر أك ً
تقدـ الظرؼ عمى االسـ ،كاعتمد عمى ً
صفىةن ،أك صمة
َُِ( إذا ٌ
ى
بعد حر ً
و
ض
(أف) كالفعؿ ،كقكلو تعالى " :ىك ًم ٍف آياتً ًو أ ٍ
ؼ نفي ،أك كاف عامالن في ٍ
َّماء ىكاأل ٍىر ي
ىف تىقي ٍكىـ الس ي
حاؿ ،أك كاف ى ٍ
ً
ً
يككف خب انر
أف
الفاع ًؿ؛ لقكتً ًو بما اعتمد عميو،
الفعؿ في
بًأ ٍىم ًرًه" الركـ ،ِٓ/جاز أف يعم ىؿ فيما بعده عمؿ
ى
كجاز ٍ
ى
و
يم َّ
شيء لـ يعمؿ عند سيبكيو ،كعمؿ عند األخفش كالككفييف ،ينظر :المباب في عمؿ البناء
قدمان ،فإف لـ يعتمد عمى
البغدادم(ت ُٔٔق) ،تحقيؽ عبد ا﵀ النبياف ،دار الفكر دمشؽ ،ط،ُ/
م
ٌ
كاإلعراب ،ُّْ/ُ ،ألبي البقاء العكبر ٌ
العممية ،بيركت ػ لبناف.
(ُُْٔى ػُٓٗٗـ) .كينظر :التصريح عمى التكضيح ،ُٗٓ/ُ ،دار الكتب
ٌ
ُُِ( ديكانو ْْ.
مفعكؿ ك ً
و
اح ود).
ُِِ) ىكذا كردت في األصؿ كالصكاب (تكجيا إلى
ُِّ) كىك رأم الككفييف كما َّ
بينا سابقان.

بينا سابقان.
ُِْ) كىك رأم البصرييف كما ٌ

ُِٓ) معاممة الظرؼ معاممة الفعؿ في ككنو يرفع فاعالن ىك رأم األخفش كالككفييف كما ٌبينا سابقان.
ً
األكؿ ال يخمك مف حاليف إما َّأنو
ُِٔ) إذا أيعم ىؿ الثاني مف العامميف المتنازعيف عمى ما ىك اختيار البصرييف ،فحاؿ ٌ

ال
األكؿ ،كىك المراد في نفس المؤلؼ ،فالبصريكف يضمركف فاع ن
يطمب المتنازع عميو لمفاعمية أك المفعكليَّة ،فإف كاف ٌ
أكرمت زيدان"" ،ضرباني
مطابقان لالسـ المتنازع في األفراد كالتثنية ،كالجمع ،كالتذكير ،كالتأنيث ،فنقكؿ" :ضربني ك
ي
ً
ت َّ
أكرمت َّ
كيحذؼ الفاعؿ
يديف"" ،ضربتني كأكرمت ىندان"" ،ضربنني ك
ك
ي
أكرٍم ي
الزٍي ٍ
ي
أكرمت اليندات" ،ي
الز ى
دي ًف"" ،ضربكني ك ى
ً
شنع؛ َّ
ألف حذؼ الفاعؿ أشنعي مف اإلضمار قبؿ
مف َّ
األكؿ حذ انر مف اإلضمار قبؿ الذكر ،كقد ارتكب بيذا المذىب األ ى
الذكر .كيككف التقدير في ضكء ىذا( :فأصبح يشغ هؿ لي عف يك ِّؿ و
أصبح
شغؿ ليا يش ٍغ يؿ) ،كىذا معنى قكلو(( :كفي
ى

ً
لممظير)) ،ينظر :شرح كافية ابف الحاجب َُٖ/ُ ،ػ ػ ُُٖ ،لرضي الديف
مطابؽ
مضمر عمى شريطة التفسير
ه
ه
اباذم.
األستر ٌ

ُِٕ) يشير ابف مالؾ (ت ِٕٔىػ) في ألفيتو إلى ىذه المسألة بقكلو:
ف أَو ِبحر ِ
ٍ
َجر َن ِ
اوْي َن َم ْع َنى ٍ
كائن أو استَقَّر.
ف
وأ ْ
َخ َب ُروا ِبظَ ْر ْ َ ْ
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كيعمٌؽ ابف عقيؿ (تٕٗٔىػ) عمى ىذا البيت قائالن(( :تقدـ َّ
كيككف جممةن  ،كذكر المصنِّؼي
يككف مفردان،
ي
أف الخبر ي
و
في ىذا ً
يد في ً
بمحذكؼ
متعمؽ
الدار) فكؿ منيما
ه
يد عندؾ) ،ك(ز ه
البيت ٌأنو يككف ظرفان أك جا انر كمجرك انر  ،نحك( :ز ه
ً
أك(استقر)،
المحذكؼ اسمان أك فعالن نحك( :كائف)،
ِّؼ ػ ػ أف يككف ذلؾ
كاجب
ي
صن ي
الحذؼ ،ك ى
الم ى
ٌ
أجاز ه
قكـ ػ ػ منيـ ي
اختمؼ
قدرت (كائنان) كاف مف قبيؿ الخبر بالمفرد ،كاف قدرت
فإف
(استقر) كاف مف قبيؿ الخبر بالجممة ،ك ى
ى
ٌ
و
بمحذكؼ ،كذلؾ
متعمؽ
أف يك ٌالن منيما
ه
ٌ
النحكيكف في ىذا ،فذىب األخفش إلى ٌأنو مف قبيؿ الخبر بالمفرد ،ك ٌ

كائف عندؾ ،أك يم ٍستىًقهر عندؾ ،أك في ا َّلدار) ...كقيؿَّ :إنييما مف قبيؿ الجممة،
المحذكؼ اسـ فاعؿ ،التقدير (ز ه
يد ه
و
يستقر ػ ػ عندؾ ،أك في الدار) ))..ينظر :شرح
استقر ػ ػ أك
يد
متعمؽ
كا َّف يك ٌالن منيما
ُّ
بمحذكؼ ىك فع هؿ ،كالتقدير (ز ه
ه
ٌ
م ،ط ،َِ/نشر كتكزيع دار التراث
ابف عقيؿ َِٗ/ُ ،ػ ػ ُُِ ،لبياء الديف عبد ا﵀ بف عقيؿ
العقيمي المصر ٌ
ٌ
مصر ػ ػ القاىرة (د ،ت).

ألف الحاؿ تى يس ُّد
ُِٖ( الحاؿ
السادة ٌ
ٌ
جكز فييا النحاة حذؼ الخبر؛ ٌ
مسد الخبر مف المكاطف التي ٌ
العبد مسيئان)) أك أفعؿ التفضيؿ مضافان إلى المصدر
المبتدأ مصد انر صريحان نحك(( :ضربي
ٌ

َّ
مسدهي عمى أف يككف
نحك(( :أكثر شربي

سادةن َّ
مسد الخبر لمفعؿ (أصبح)
أف (لي شغ هؿ بيا) تحتمؿ أف تككف حاالن ٌ
أما ما ذكره المؤلٌؼ مف ٌ
السكيؽ ممتكتان))ٌ .
مسد الخبر شرطيا أف يككف
غني)) فخالؼ ما ذكره النحكيكف مف ككف الحاؿ
يد كىك ٌّ
حمالن عمى(( :أصبح ز ه
السادة ٌ
ٌ
المبتدأ مصد انر صريحان ،أك يككف أفعؿ تفضيؿ مضافان إلى المصدر .ينظر :شرح كافية ابف الحاجب ،لرضي الديف

اباذم ِْٓ/ُ ،ػ ػ ِْٔ ػ ػ ِْٕ ػ ػ ِْٖ ػ ػ ِْٗ .كينظر :شرح ابف عقيؿ ُ ِّٓ/ػ ػ ِْٓ.
األستر ٌ
ُِٗ( قكلو(( :باعتبار الصديؽ كالحبيب)) ،أم :ككنو عمى كزف فعيؿ يمزـ صيغةن كاحدة تذكي انر كتأنيثان إفرادان أك تثنيةن
كي ٍشتىىرطي في ككنو يمزـ صيغةن كاحدةن في التذكير كالتأنيث كال تمحقو تاء التأنيث أف يككف (بمعنى المفعكؿ)
كجمعان ،ي
إف تىبًع مكصكفو ،كر و
جؿ جري وح ،كامروأة جريح ،فإف كاف بمعنى فاعؿ ،أك لـ يتٌبع مكصكفو ،لحقتو التاء ،كامرأة
ى

محمد بف أحمد الحمالكم
فف الصرؼ ،لمشيخ أحمد بف
رحيمة ،كر ي
أيت قتيمة .ينظر :شذل العرؼ في ٌ
ٌ
(تُُّٓق) ،صٗٓ ،طُِّْ( ،ّ/ق ػ ػ َُِِـ) ،القدس لمنشر كالتكزيع ،مصر ػ ػ القاىرة.

َُّ( قكلو(( :فيذه ستٌةه)) ،أم :ستٌة كجكه ناتجة مف ضرب الكجكه الثالثة المحتممة في (أصبح) كىي تقدير ضمير
المعشكقة في (أصبح) ،فيككف ىك اسميا كقد جاء مذ ٌك انر ككنو في األصؿ التقديرم عمى كزف (فعيؿ) بمعنى
األكؿ المحتمؿ ،كالكجو
المؤنث ،كما
المفعكؿ يمزـ صيغةن كاحدةن مع المذ ٌكر ك ٌ
ي
ذكرت سمفان .ىذا الكجو التقدير ٌ
م ٌ
مسد
سدت ٌ
إما تككف مفردان بتقدير (حامالن) خب انر لػ(أصبح) ،كالكجو الثالث :أف تككف حاالن عنو ٌ
الثاني ىك (لي) ٌ
األك ً
األكؿ مف
ليف كىما إعماؿ ٌ
الخبر ،أم :حاالن عف اسـ (أصبح) .كتضرب ىذه الكجكه الثالثة في التقديريف ٌ
العامميف المتنازعيف (أصبح) أك إعماؿ الثاني كىك (لي) فيككف الناتج ستٌةن.

قدر باعتبار
أصبح ضمير الشأف)) ،أم :أصبح الشأف ،أك
ُُّ( قكلو(( :أف يككف في
األمر لي يش ٍغ هؿ ،ك(لي يش ٍغ هؿ) تي ٌ
ى
ي
ككنيا تتعمٌؽ باسـ أك فعؿ إلى جممة اسمية أك فعمية كال تحتاج إلى (ضمير) ر و
ابط يربطيا بما ىك في األصؿ مبتدأ
ألف
كىك اسـ أصبح؛ ألنػٌيا في المعنى ىك ،حمالن عمى (ىك ز ه
قائـ) فال عائد في الجممة عمى المبتدأ (ىك)؛ ٌ
يد ه
الجممة في المعنى ىك ،أم :المبتدأ .ينظر :شرح كافية ابف الحاجب ،لمرضي ُ.َِٖ/

ِّ و
لممصنؼ ػ ػ متعمٌقان بالمصدر ( يش ٍغؿ) في
األكؿ
ُِّ( أم :أف يككف
ٌ
ٌ
الجار كالمجركر (عف يكؿ يش ٍغؿ) ػ ػ بحسب التقدير ٌ
يسميو ػ ػ الظرؼ ػ ػ عمى عاممو المصدر ( يش ٍغؿ) في البيت؛ نظ انر
تقد ىـ
البيت معمكالن لو ،كقد ٌ
ٌ
الجار كالمجركر الذم ٌ
لككف الظرؼ ييتٌ ىسعي في استعمالو مف لى يدف المتكمٌميف أكثر مف غيره مف أجزاء الكالـ األيخرل.
أف التقدير في (عف يك ِّؿ و
شغؿ) باعتبار ما
ُّّ( قكلو(( :كا ٌما أف يككف صفةن لو تقٌدمت عميو حاالن عنو)) ير ي
يد بو ٌ

لما كاف مف ً
تتقدـ عمى مكصكفيا حممت عمى
أمر الصفة ٌأنيا ال يجكز أف ٌ
تتعمٌؽ بو صفةن لػ( يش ٍغؿ) كلكف ٌ
يتقدـ عمى صاحبو بخالؼ الصفة ،كىذا كجوه مف كجكه
(الحاؿ)؛ إذ فيو معنى الكصفية مف جية كيجكز أف ٌ
اختالؼ (الحاؿ) عف (الصفة).
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المقدر بػ(حاصالن) ،أم :حاصالن ىك ،أك حاؿ مف فاعؿ
ُّْ( أم :أف يككف (عف يك ِّؿ يش ٍغ وؿ) حاالن مف فاعؿ (لي)
ٌ
المقدر الذم يتعمٌؽ بو الظرؼ (لي) عمى رأم مف ييعمٌؽ الظرؼ بالفعؿ ،عمى تقدير يحصؿ ىك ،كالحاؿ
الفعؿ
ٌ
بتقدير( :صارفان كشاغالن عف يك ِّؿ و
شغؿ).
ألف الكالـ عف الحاؿ مف الضمير المجركر في (لي)
 )ىكذا كردت في األصؿ ،كالصحيح :أم :مصركفان كمشغكالن؛ ٌ
فال داعي لػ(أك).

ُّٓ( أم :يككف (عف يك ِّؿ يش ٍغ وؿ) حاالن مف الضمير المجركر في (لي) كىك (الياء) كتقدير الحاؿ فييا :أم :مصركفان
كمشغكالن.
و
خبر
ُّٔ( قكلو(( :أك خبر بعد خبر)) عف يشغؿ ،معناهٌ :
خبر ٌأكؿ ،ك(عف يك ِّؿ شغؿ) باعتبار ما يتعمٌقاف بو ه
أف (لي) ه
و
ثاف لػ(الفعؿ أصبح).

أف (لي) متعمٌؽ بالظرؼ
ُّٕ( الكالـ ػ ػ ىنا ػ ػ ال يستقيـ مع قكلو السابؽ ((خبر بعد خبر)) عف ( يشغؿ) ،إذ ذكر ٌ
ألف الصكاب ىك تعمٌؽ (لي) الظرؼ بػ(اسـ) مفرد ،أم :حاصؿ ،أك (فعؿ)
معمك هؿ لو ،كالعبارة ركيكة كغير
ٌ
عممية؛ ٌ
أف (لي)
ثـ يذكر بعد ذلؾ بطريؽ العطؼ بػ(الكاك) ٌ
جممة ،أم :يحصؿ ،كاال كيؼ يككف متعمٌقان بالظرؼ كىك ظرؼ؟!! ٌ
تقدمت ىي (عف يك ِّؿ و
شغؿ) ،ك(لي)
إف الصفة األكلى التي حممت عمى الحاؿ عندما ٌ
صفة أخرل ٌ
تقدمت عميو ،أمٌ :

تقدمو
أف الحاؿ فيو معنى الكصفية كيجكز ٌ
ىي الصفة الثانية كتحمؿ ػ ػ كذلؾ ػ ػ عمى الحاؿ؛ لمعمٌة التي ذكرناىا كىي ٌ
األكؿ (خبر بعد خبر) عف ( يشغؿ) إال إذا أراد
عمى صاحبو بخالؼ الصفة .كىذا
النص بمجممو ال يستقيـ مع ٌ
ٌ
نصو ٌ

بالحاؿ معنى الخبر عمى االتٌساع كىك بعيد.
حبي ليا كاشتياقي ،كبيا مثؿ ما بي مف
تحبني كتشتاقني ٌ
ُّٖ( ديكانو َُٓ ،المعنى :يقكؿ :ىذه التي أراقت دمي ٌ
السقا كصاحبيو ،دار
م ،ِّٖ/ِ ،تحقيؽ :مصطفى ٌ
الكجد .التبياف في شرح الديكاف ،المنسكب ألبي البقاء العكبر ٌ
أف يقك ىؿ :ىم ٍف
المعرفة لمطباعة كالنشر (بيركت ػ ػ لبناف)( ،د ،ت) .يقكؿ ابف ٌ
جني في ىذا البيت :قكلو(( :لك أمكنو ٍ
ً
لكاف الكالـ َّ
بعضو
كلكنو اتٌبع
أشد اعتداالن ،كىذا المعنى أر ىادٌ ،
الكزف فحذؼ ى
ى
بي مف الكجد بيا ما بيا مف الكجد بي ى
ي
ً
تُـثــْ ِري كما تُ ِ
الرجا ُل وتُ ْع ِد ُم))
البالد رأيتَيا
تأممْ َت
تماـ :واذا َّ
َ
ثري ّ
لمعمـ بو كالحاجة إلى ىح ٍذفو ك ًمثٍميو قك يؿ أبي ٌ

النحكم (ِّٗق)،
جني
جني الكبير عمى ديكاف المتنبي) ِ ،ّْٓ/صنعة أبي الفتح عثماف بف ٌ
الفسر (شرح ابف ٌ
ٌ
تحقيؽ :الدكتكر رضا رجب ،ط ،ُ/دار الينابيع لمنشر كالتكزيع (سكريا ػ ػ دمشؽ) (د ،ت).

ُّٗ( مف المكصكفة ،ىي نكرة مكصكفة ،كعالمتيا دخكؿ ير َّ
ب عمييا كما في قكؿ الشاعر:
قَ ْد تَ َم َّنى لِ َي َم ْوتاً لَ ْم ُي ِط ْع
جت َغ ْيضاً َق ْم َب ُو
ض ُ
ُر َّب َم ْن أَ ْن َ
ؾ)) .ينظر :مغني المبيب ُ ،ِّٖ/طبعة مطبعة
ت بً ىم ٍف يم ٍع ىج وب لى ى
((م ىرٍر ي
ككذلؾ كصفيا بالنكرة في نحك قكليـ :ى
المدني (القاىرة "د ،ت").

ىف المَّو يسج يد لىو م ٍف ًفي الس ً
ات ك ىم ٍف ًفي ٍاأل ٍىر ً
ض)
ى
َُْ( ىم ٍف المكصكلة بمعنى الذم ،نحك قكلو تعالى( :أىلى ٍـ تىىر أ َّ ى ى ٍ ي ي ى
َّم ىاك ى
الحج ،ُٖ /ينظر :مغني المبيب ُ.ِّٕ/
الياء بد هؿ مف اليمزة ،كقد ذكر سيبكيو ىذا اإلبداؿ بيف اليمزة كالياء
أف
ُُْ( قكلو(( :ىراقت)) ،أم :أراقت ،مفاده ٌ
ى
بقكلو ...(( :نقكؿ لى ًيٌنؾ لرج يؿ ً
ص ٍد و
ت.))...
(إف) ٌ
كلكنيـ أبدلكا الياء مكاف األلؼ كقكلؾ ىى ىرٍق ى
يدكف ٌ
ىي
ؽ ير ى
ُِْ( أم الضمير المستتر في الفعؿ ((ىراقت)) يعكد عمى ما قبمو مف الحبيبة ،كقد ٌأنث الفعؿ مع الضمير ػ ػ عمى

المصنؼ،
الرغمف مف ككنو عائد عمى ما كزنو فعيؿ ،كىك حبيب ػ ػ ألنػٌو عمى تقدير معنى (فاعؿ) .كلـ يذكر ذلؾ
ٌ
المؤنث بال تاء التأنيث إذا كاف بمعنى (مفعكؿ) ك(كاف تابعان
إذ يمزـ كزف (فعيؿ) حالةن لفظيةن كاحدة مع المذكر ك ٌ

أيت قتيمة.
أما إذا كاف بمعنى فاعؿ أك لـ يتبع مكصكفو ،لحقتو التاء ،كامرأة رحيمة ،أم :راحمة ،كر ي
لمكصكفو) ٌ
ُّْ( عمى تقدير (مف) كما بعده جممة عمى ٌنية الجكاب لسؤ و
و
مفترض و
مقدر بػ(مضف المريقة؟) األىكلى فييا أف تككف
اؿ
ى
و
خب انر لمبتدأ محذكؼ ال مبتدأ و
(مف) االستفيامية في جممة (مف المريقة؟) معرفةن
لخبر محذكؼ مراعاةن لككف ما بعد ى
مؤخر ال العكس.
كاألىكلى في ىذه الحالة أف تككف (مف) في مح ٌؿ رفع خبر ٌ
مقدـ ك(المريقة) مبتدأ ٌ
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اؽ) المذككر ثانيان لداللة
ذؼ الفعؿ (ىر ى
كح ى
ُْْ( أم :يككف التقدير( :ىراقت دمي ىراقت مف بي مف الكجد ما بيا) ي
األكؿ صالح ألف يككف فاعمو
األكؿ عميو ،كال يخفى مقدار ىذا التكمٌؼ كالغرابة في ىذا اإلعراب إذ الفعؿ (ىراؽ) ٌ
ٌ
و
أم حاجة لتقدير فعؿ آخر رعايةن لممعنى دكف المفظ.
(مف) بال ٌ
ً
الكجد ما بيا ،فينصب
ُْٓ( أم :يككف التقدير بالنصب عمى إضمار (يعني) ،أم :ىراقت دمي أعني مف بي مف
و
(مف) عمى ٌأنو مفعكؿ بو و
محذكؼ تقديره (أعني).
لفعؿ
مقدـ.
مؤخر ك(بي) متعمٌؽ بمحذكؼ خبر ٌ
ُْٔ( أم :يككف (ما) في البيت في مح ٌؿ رفع مبتدأ ٌ
ُْٕ( أم :يككف (ما) فاعالن لػ(بي) عمى رأم األخفش كالككفييف في إعماؿ الظرؼ عمؿ الفعؿ في رفع الفاعؿ.
و
الجر (الباء) دخؿ عمى ضمير المتكمٌـ كالضمير معرفة ،بؿ عمى
ُْٖ( ال كجو لتقدير (بي) ب
ػ(بشيء)؛ ٌ
ألف حرؼ ٌ
يصح تقديره بنكرة (شيء)؟!!!.
رأم سيبكيو كالبصرييف (أعرؼ المعارؼ) ،فكيؼ
ٌ
ُْٗ( أم :يتعمٌؽ (بي) بالظرؼ الذم ىك (بيا) ليككف التقدير(( :ىراقت دمي مف الكجد ما بيا بي)) ،أك يتعمٌؽ
ت ىدمي م ٍف مف الك ٍج ًد بي ما بًيا))ٌّ .
ككؿ مف التقديريف ال يتعارض مع المعنى
((ى ىارقى ٍ
بػ(الكجد) ليككف التقدير :ى
ى
ى
ى
كحبي ليا كاشتياقي ،كبيا مثؿ ما بي
تحبني كتشتاقنيٌ ،
المتكقٌع مف البيت الذم ىك(( :ىذه التي قد أراقت دمي ٌ
مف الكجد)).

َُٓ( قكلو(( :أك يككف حاالن مف الكجد)) ،أم( :بي) عمى تقدير(( :ىراقت دمي مف بيا مف الكجد كائنان بسببي أك

ابي ال يخمك مف التكمٌؼ؛ إذ ال دليؿ عميو مف ناحية المفظ كال حاجةى لو مف ناحية المعنى.
ألجمي)) كىك كجوه إعر ٌّ
ُُٓ( أم :لبياف الجنس.
ُِٓ( قكلو( :لالبتداء) ،أم :معنى ً
(مف) البتداء الغاية في المكاف كالزماف ،كيذكر ابف ىشاـ(( :ابتداء الغاية ،كىك

أف سائر معانييا راجعة إلييا)) مغني المبيب ُ ،ُّٖ/كابتداء الغاية في المكاف
الغالب عمييا ،حتٌى ٌادعى جماعة ٌ
باالتفاؽ عند النحكييف ،كمثالو قكلو تعالى( :س ٍبح ًَّ
ىس ىرل بً ىع ٍب ًد ًه لىٍي نال ًم ىف ا ٍل ىم ٍس ًج ًد ا ٍل ىح ىرًاـ إًلىى ا ٍل ىم ٍس ًج ًد
ي ى ى
اف الذم أ ٍ
َّميع ا ٍلب ً
ٍاألى ٍقصى الًَّذم بارٍكىنا حكلىو لًين ًريو ًم ٍف آياتًىنا ًإَّنو يىك الس ً
ص يير) اإلسراء.ُ /
ي ى
ى
ى ى ىٍ ي ىي
ى
ي ى
ً
ً
(ال تىقي ٍـ فيو أىىب ندا
أما ابتداء الغاية مف الزماف فأجازه
المبرد كابف درستكيو ،كمثالو قكلو تعالى :ى
ٌ
الككفيكف كاألخفش ك ٌ
كٌ
ىف تىقيكـ ًف ً
ً
ىح ُّ
يو )...التكبة .َُٖ /ينظر :مغني المبيب ُّٖ/ُ ،ػ ػ
ؽ أٍ
ِّس ىعمىى التَّ ٍق ىكل م ٍف أ َّىك ًؿ ىي ٍكوـ أ ى
لى ىم ٍس ًج هد أيس ى
ى
ُّٗ ،كالجنى الداني .ُّْ ،كالمؤلٌؼ أراد بابتداء الغاية في (مف) الغاية المكانية.
ً
الكجد) باعتبار ككنو فاعالن لمظرؼ ،عمى رأم
مقدر في الظرؼ (مف
ُّٓ( قكلو(( :أك حاالن مف الضمير فيو)) ،أمٌ :
مف ييعمؿ الظرؼ إعماؿ الفعؿ ،أك باعتبار متعمٌؽ الظرؼ (اسمان) أك (فعالن).
أف
تتبع حساب األكجو ٌ
ُْٓ( ألؼ ألؼ ىك ٍج وو ،أم :مميكف بالحساب الحديث ،كقد كىـ المؤلٌؼ ،أك الناسخ ،فبعد ٌ
تبيف ٌ
مئة كستٌةي كثالثكف ألؼ و
مميكف كثماف و
كجو.
عدد األكجو ىك
ه
ي
تصدرت بمبتدأ
أف جممة الحاؿ إذا ٌ
في)) مفاده ٌ
ُٓٓ( قكلو(( :عمى االكتفاء بالضمير دكف الكاك ،نحك :كمٌمتو فيو إلى ٌ
يده عمى
اء أكاف مبتدأن ،نحك(( :جاءني ز ه
ىك ضمير صاحب الحاؿ ،ككاف الضمير فيما ٌ
يد ي
صدر بو الجممة سك ه
في)) أك خب انر ،نحك قكلو الشاعر:
رأسو)) ،ك((كمٌمتو فكه إلى َّ
اد
إاذ أنكرتني بمدةٌ أو َن ِك ْرتُيا
خرجت مع البازي َّ
عمي سو ُ
ُ
ينظر :شرح كافية ابف الحاجب ،لمرضي األستراباذم.ٕٖ/ِ ،

اسميةن ،أم :أنت عمى
كحاصؿ كالـ
أف التقادير المذككرة لمحاؿ في (عمى الدمنتيف) بككف الحاؿ جممةن
ٌ
ٌ
المصنؼ ٌ
ألف الضمير المستتر كجكبان ال سبيؿ إلظياره كالتصريح بو إال
الدمنتيف عمى الكتفاء بالضمير دكف الكاك .كفيو نظر؛ ٌ

سماه النحكيكف (ضمير الفصؿ) كىك ال يمكف أف يككف ػ ػ في الكقت نفسو ػ ػ مبتدأه لجممة
عمى سيبؿ التككيد كىك ما ٌ
الحاؿ ،كاال لزـ مف ذلؾ أف يككف فضمةن كعمدةن في الكقت نفسو ،ىذا مف جية ،كمف جية أيخرل تقديره (أنت عمى

فإف (أنت) في الجممة الحالية سكؼ
الدمنتيف) ال يشبو (كمٌمتو فيو إلى َّ
في)؛ ٌ
أف (أنت) مبتدأ ال تككيدٌ ،
ألننا كاف سمٌمنا ٌ
يككف ضمير صاحب الحاؿ كىك الضمير المستتر كجكبان في الفعؿ (قؼ) ،كيترتىب عمى ىذا ضركرة كجكد (الكاك)،
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البد مف
كبذلؾ تككف جممة (أنت عمى الدمنتيف) تشبو جممة (جاءني ز ه
اكب) ،كمثؿ ىذه الجممة عند النحكييف ٌ
يد كىك ر ه
ذكر (كاك) الحاؿ معيا .ينظر :شرح كافية ابف الحاجب ُ.ٕٖ/
أما تقدير جممة الحاؿ عمى ٌأنيا فعمية بمح ٌؿ الظرؼ (عمى الدمنتيف) عمى الفعؿ ،أم( :يحصؿ عمى الدمنتيف)
ٌ
تصدرت بالفعؿ المضارع المثبت اكتيفي بالضمير
إذا
الحاؿ
جممة
ألف
اك؛
ك
ال
ذكر
دكف
بالضمير
االكتفاء
فصحيح
ٌ

يد
ألف المضارع عمى كزف اسـ الفاعؿ لفظان ،كبتقديره معنى (جاءني ز ه
رابطان ليا بصاحب الحاؿ دكف ذكر الكاك؛ ٌ
يد راكبان).
يركب) بمعنى( :جاءني ز ه

(قؼ) أك بالظرؼ (عمى الدمنتيف).
ُٔٓ( أم :يككف كجو نصب
(بالدك) عمى تقدير ككنو متعمٌقان بالفعؿ ٍ
ٌ
اء أكاف اسمان عمى
ُٕٓ( قكلو(( :أك مف ضمير الظرؼ)) ،أم :يككف حاالن مف الضمير ٌ
المقدر في متعمٌؽ الظرؼ سك ه
تقدير (حاصالن) ،أك (كائنان) أـ فعالن عمى تقدير يحصؿ أك يككف.

بالدك.
ُٖٓ( قكلو(( :أك مف الدمنتيف)) ،أم :يككف حاالن مف (الدمنتيف) ،أم :في حاؿ ككنيما ٌ

ػ(بالدك) عمى ٌأنو خبر مبتدؤه محذكؼ تقديره (أنت) مراعاةن لممخاطب ،أك تقديره (ىما)
ُٗٓ( أم :يككف كجو الرفع ل ٌ
لممتحدث عنيما (الدمنتيف).
ٌ
مراعاةن
(بالدك) في ككنو حاالن ،أك خب انر مف ثالث حاالت( :مفرد) ،أك (جممة اسمية) ،أك (جممة
َُٔ( أم :ال تخمك حاؿ
ٌ
فعمية).
المصنؼ بػ(بعض) كيعامميا معاممة االسـ،
ُُٔ( مف التبعيضية يصمح أف تكضع مكانيا (بعض)؛ لذلؾ يقدرىا
ٌ
كيقدر بعدىا مضافان إليو محذكفان ىك (منازؿ).
ٌ
المقدر في متعمٌقو.
ُِٔ( قكلو(( :أك مف ضمير الظرؼ الثاني)) ،أم:
(بالدك) ،أم :يككف حاالن مف الضمير ٌ
ٌ
ُّٔ( قكلو(( :الكاؼ فيو اسـ)) ،أم :يككف كاؼ التشبيو ػ ػ ىنا ػ ػ اسمان ،كىذه مسألة خالفية بيف النحاة ،فمذىب
أف كاؼ التشبيو ال يككف اسمان إال في ضركرة الشعر ،كقكؿ الشاعر:
سيبكيو ٌ
و
كصاليات ككما يؤثفيف
أراد :كمثؿ ما يؤثفيف .ينظر :الكتاب ُ( ُّ/بكالؽ) ،كالجنى الداني.ُِّ/

يد كاألسد ،احتمؿ
كمذىب األخفش ككثير مف النحكييف ٌأنو يجكز أف يككف حرفان كاسمان في االختيار ،فإذا قمت :ز ه
األمريف .ينظر :الجنى الداني.ُِّ /
كيقكؿ ابف ىشاـ في اسمية الكاؼ(( :كيقع مثؿ ىذا في كتب المعربيف كثي انر .))..مغني المبيب.َُٖ/ُ ،

ُْٔ( ىكذا كرد في األصؿ ،كالصكاب( :اثني عشر).

كىـ ،كالصكاب األلؼ كالسبع مئة.
ُٓٔ( كىك ه
كىـ ،كالصكاب تبمغ خمسة كعشريف ألفان كخمس مئة كجو.
ُٔٔ( كىك ه
ُٕٔ( كرد في األصؿ( :قكؿ) ،كالصكاب ما أثبتناه في المتف.

كىـ ،كالصكاب :كىك خمسة كعشركف ألفان كخمس مئة.
ُٖٔ( كىك ه
ُٗٔ( كىك كىـ ،كالصكاب( :مئتي و
ألؼ كتسعةن كعشريف ألفان كخمس مئة).
ه
َُٕ( ىكذا كردت في األصؿ ،كالصكاب( :بحسب العربية).
مصحفة.
ُُٕ( في األصؿ (الحاؿ)
ٌ

ُِٕ( كىك كىـ ،كالصكاب( :كىك مئتا و
ألؼ كتسعةه كعشركف ألفان كخمس مئة).
ه
كىـ ،كالصكاب( :تبمغ ألؼ ألؼ كجو كثماف مئة كستةن كثالثيف ألؼ كجو).
ُّٕ( كىك ه
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المصادر والمراجع

ُ .القرآف الكريـ .

و
افي (تّٖٔق) ،تحقيؽ :طو محمد الزيني ،كمحمد عبد المنعـ
ِ .أخبار البصرييف ،ألبي سعيد السِّير ٌ
خفاجي ،ط ،ُ/القاىرة (ُّْٕى ػُٓٓٗـ).
ّ .أساليب الطمب عند النحكييف كالبالغييف ،د .قيس األكسي ،َُّ ،منشكرات ك ازرة التعميـ العالي
كالبحث العممي .كفي ىذا الكتاب تفصي ٌؿ كاسع ليذه المسألة.

ْ .األصمعيات اختيار األصمعي ،أبك سعيد عبدالممؾ بف قريب بف عمي بف أصمع (ت ُِٔق)،
تحقيؽ :أحمد محمد شاكر كعبدالسالـ ىاركف ،الناشر :دار المعارؼ ػ ػ مصر ،طُّٗٗ ،ٕ/ـ.

الزركمي (تُّٔٗىػ) ،َُْ/ّ ،دار العمـ
ٓ .األعالـ ،خير الديف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس
ٌ
لممالييف ،الطبعة الخامسة عشرة (ََِِـ) ،كىدية العارفيف ،إلسماعيؿ بف محمد بف أميف بف مير سميـ
البغدادم (تُّٗٗىػػ).
الباباني
ٌ
الجالؿ (َُُْ ػ َُْٖىػ) ،تحقيؽ :أحمد بف عبدا﵀
ٔ .اإلغراب في تيسير اإلعراب ،لمحسف بف أحمد ى
القاضي ،مطبكعات دار اإليماف ،اإلسكندرية ػ مصر( ،د .ت).
م (تٕٕٓىػ)،
محمد األنبار ٌ
ٕ .اإلغراب في جدؿ اإلعراب ،ألبي البركات عبدالرحمف كماؿ الديف بف ٌ
األفغاني ،مطبعة الجامعة السكرية (ُّٕٕىػ ػ ُٕٓٗـ).
تحقيؽ سعيد
ٌ
ٖ .ألفية ابف مالؾ (ت ِٕٔىػ)،

لمحر العاممي (تَُُْىػ) ،تحقيؽ :السيد أحمد الحسيني،
ٗ .أمؿ اآلمؿ في ذكر عمماء جبؿ عامؿٌ ،
مطبعة اآلداب ػ النجؼ األشرؼ ،مكتبة األندلس ػ بغداد (د .ت).
ً
المكصمي(
بعي
َُ .االنتخاب لكشؼ األبيات مشكمة اإلعراب ،عمي بف ىع ٍدالف بف حماد بف عمي الر ٌ
تٔٔٔق) ،تحقيؽ :الدكتكر حاتـ صالح الضامف  ،مؤسسة الرسالة -بيركت ،طَُْٓ( ،ِ/قُٖٗٓ-ـ)
ُُ .اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ بيف النحكييف البصرييف ،كالككفييف ،لكماؿ الديف أبي البركات األنبارم
النحكم (ت ٕٕٓق) ،ط  ّ/ذك الحجة ُّْٕ ىػ ػ اغسطس ُٓٓٗـ.
األكسي ،مجمة المكرد ،المجمد الرابع كالثالثكف،
يسترد مؤلٌفو ،بحث لعباس
ُِ .التبياف في شرح الديكاف
ٌ
ٌ
العدد الثالث( ،سنة ََِٕ).
السقا كصاحبيو،
م ،ِّٖ/ِ ،تحقيؽ :مصطفى ٌ
ُّ .التبياف في شرح الديكاف ،المنسكب ألبي البقاء العكبر ٌ
دار المعرفة لمطباعة كالنشر (بيركت ػ لبناف)( ،د .ت).
ُْ .تحقيقات نحكية ،د .فاضؿ السامرائي ،ط( ،ِ/د .ت).
العممية ،بيركت ػ لبناف.
ُٓ .التصريح عمى التكضيح ،ُٗٓ/ُ ،دار الكتب
ٌ
ُٔ .التكابع في كتاب سيبكيو ،ُٖ ،د .عدناف محمد سمماف منشكرات ك ازرة التعميـ العالي ،العراؽ ػ بغداد (د.

ت).

االسالمي
بالصدكؽ(تُّٖق) ،مؤسسة النشر
القمي المعركؼ
ُٕ .التكحيد ،لمحمد بف عمي بف بابكيو
َّ
ٌ
ٌ
التابعة لجماعة المدرسيف بقـ
المحمدم( ،د .ت).
ُٖ .جامع الركاة ،لمحمد بف عمي األردبيمي (تَُُُىػ) ،الناشر مكتبة
ٌ
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محمد
محمد بف أبي الخطاب القرشي (تَُٕق) ،حقٌقو :عمي
ُٗ .جميرة أشعار العرب ،ألبي زيد
ٌ
ٌ
البجادم ،الناشر :نيضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع.
َِ .الجنى الداني في حركؼ المعاني ،الحسف بف قاسـ المرادم " ت ْٕٗق" ،تحقيؽ :طو محسف ،بغداد،
ُٕٗٗـ.

الشافعي
يشمكني أللفية ابف مالؾ ،ألبي العرفاف محمد بف عمي الصباف
ُِ .حاشية الصباف عمى شرح األ ي
ٌ
(ت َُِٔ ىػ) ،دار الكتب العممية (بيركت لبناف) ،ط ُُْٕ(/ىػ ػ ُٕٗٗ ـ).
المطعني (تُِْٗىػ) ،الناشر
البالغية ،عبد العظيـ إبراىيـ محمد
ٌ
آني كسماتيوي
ٌ
ِِ .خصائص التعبير القي ٍر ٌ
مكتبة كىبة ،طُُّْ( ُ/ىػ ػ ػ ُِٗٗـ).
المخزكمي ،طَُْٕ( ،ِ/ىػ ػُٕٖٗـ) دار الرائد العربي
ِّ .الدرس النحكم في بغداد ،الدكتكر ميدم
ٌ
بيركت ػ لبناف.
المسمى بػ (التبياف في
م (ت ُٔٔىػ)
ِْ .ديكاف أبي الطيب المتنبي بالشرح المنسكب ألبي البقاء العكبر ِّ
ٌ
شرح الديكاف) ،تحقيؽ :مصطفى السقا كصاحبو ،دار المعرفة لمطباعة كالنشر بيركت ػ لبناف( ،د ػ ت).
ِٓ .ديكاف األدب ،ألبي إبراىيـ إسحاؽ بف إبراىيـ الفارابي (ت َّٓىػ) ،كلساف العرب ،ّْٓٗ/ْ ،طبعة

مؤسسة األعممي ،مراجعة دػ يكسؼ البقاعي كصاحبيو.
ِٔ .ديكاف المتنبي ،دار بيركت.ُّٖٗ ،

ِٕ .رصؼ المباني في شرح حركؼ المعاني ،ألحمد بف عبد النكر المالقي ،تحقيؽ :أحمد محمد الخراط
دمشؽ ُٕٓٗ.
محمد بف أحمد الحمالكم (تُُّٓق) ،ط،ّ/
فف الصرؼ ،لمشيخ أحمد بف
ِٖ .شذل العرؼ في ٌ
ٌ
(ُِّْق ػ َُِِـ) ،القدس لمنشر كالتكزيع ،مصر ػ القاىرة.
م (ت ٕٗٔ
العقيمي
ِٗ .شرح ابف عقيؿ عمى الفية ابف مالؾ ،لعبد ا﵀ بف عبد الرحمف
اليمداني المصر ٌ
ٌ
ٌ
ىػ) ،تحقيؽ :محمد محيي الديف عبد الحميد ،دار التراث القاىرة ،ط  ََُْ( َِ/ىػ ػ َُٖٗ ـ).
م ،ط ،َِ/نشر كتكزيع دار التراث
َّ .شرح ابف عقيؿ ،لبياء الديف عبد ا﵀ بف عقيؿ
العقيمي المصر ٌ
ٌ
مصر ػ القاىرة (د .ت).
م
م المصر ٌ
جاكم األزىر ٌ
ُّ .شرح التصريح عمى التكضيح ،لخالد بف عبد ا﵀ بف ابي بكر بف محمد الجر ٌ
(ت َٓٗ ىػ) ،دار الكتب العممية (بيركت ػ لبناف) ،ط  ُُِْ( ُ/ىػ ػ َََِ ـ).
ِّ .شرح المفصؿ ،يعيش بف عمي بف يعيش مكفؽ الديف ،إدارة الطباعة المنيرية( ،د .ت).

ّّ .شرح ديكاف لبيد بف ربيعة العامرم ،َُّ ،تحقيؽ :د .إحساف عباس ،منشكرات التراث العربي ،سمسمة
مصدرىا ك ازرة اإلرشاد كاألنباء في الككيتُّٗٔ ،ـ).
اباذم.
ّْ .شرح كافية ابف الحاجب ،الرضي الديف األستر ٌ

ّٓ .ضرائر الشعر ،لعمي بف مؤمف بف محمد الحضرمي االشبيمي ابك الحسف المعركؼ بابف عصفكر،
ُ ،ُٓٓ/تحقيؽ :السيد ابراىيـ محمد ،دار االندلس لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،ط  َُٖٗ ،ُ/ـ.

الدمشقي تقي الديف بف قاضي
الشيبي
األسدم
ّٔ .طبقات الشافعية ،أبك بكر بف أحمد بف محمد بف عمر
ٌ
ٌ
ٌ
شيبة (تُٖٓىػ).
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ّٕ .عمرك بف معديكرب ُّ
الزبيدم الصحابي الفارس الشاعر ،لمدكتكر عبدالعزيز بف عبدالرحمف الثنياف،
مكتبة العبيكاف ،الرياض ،الطبعة األكلىُُْٓ ،ق ػ ُْٗٗـ.
ّٖ .العكامؿ المئة ،ألبي بكر عبد القاىر بف عبد الرحمف بف محمد الجرجاني (تُْٕق) ،عني بنشره
أنكر بف أبي بكر الشيخمي الداغستاني ،دار المنياج ،ط  َُّْ( ُ/ىػ ػ ََِٗ ـ) جدة ػ المممكة العربية

السعكدية.

السنة كاألدب ،عبدالحسيف األميني النجفي ،دار الكتاب العربي ،ط ،ْ/بيركت،
ّٗ .الغدير في الكتاب ك ٌ
ُّٕٗق ػ ُٕٕٗـ.
النحكم
جني
جني الكبير عمى ديكاف المتنبي) ،صنعة أبي الفتح عثماف بف ٌ
َْ .الفسر (شرح ابف ٌ
ٌ
(ِّٗق) ،تحقيؽ :الدكتكر رضا رجب ،ط ،ُ/دار الينابيع لمنشر كالتكزيع (سكريا ػ دمشؽ) (د .ت).
ُْ .فقو القرآف ،تحقيؽ :السيد أحمد الحسيني ،مطبعة الكالية ػ قـ ،طَُْٓ ،ِ/ىػ.

المحدث
ِْ .الفيرست ،منتجب الديف عمي بف بابكيو الرازم (تٖٓٓىػ) ،تحقيؽ الدكتكر سيد جالؿ الديف
ٌ
األيمكم ،مطبعة مير (ُّٔٔىػ).

المحدث
ّْ .الفيرست ،منتجب الديف عمي بف بابكيو الرازم (تٖٓٓىػ) ،تحقيؽ الدكتكر سيد جالؿ الديف
ٌ
األيمكم ،مطبعة مير (ُّٔٔىػ).

ْْ .في النحك العربي نقد كتكجيو ،د .ميدم المخزكمي ،طبعة دار الشؤكف الثقافية /ط  ،ّ/بغداد ػ َِ.
محمد أبك الفضؿ
ْٓ .الكامؿ في المغة كاألدب،
المبرد ،أبي ٌ
لمحمد بف يزيد ٌ
العباس (تِٖٓق) ،تحقيؽٌ :
ٌ
إبراىيـ ،دار الفكر العربي ػ القاىرة ،طُُْٕ( ،ّ/ق ػ ُٕٗٗـ).
ْٔ .كتاب الذريعة إلى تصانيؼ الشيعة ،آلغا بزرؾ الطيراني (تُّٖٗىػ) ،ط ،ّ/دار األضكاء بيركت
َُّْىػ.

دم،
جي ى
الز ٍبي ٌ
ْٕ .كتاب ائتالؼ النصرة في اختالؼ نحاة الككفة كالبصرة ،لعبد المطيؼ بف ابي بكر ال ىشر ٌ
تحقيؽ د .طارؽ الجنابي ،عالـ الكتب ،ط  ُِْٖ( ِ/ىػ ػ ََِٕ ـ) بيركت ػ لبناف.
ْٖ .الكتاب ،أبك بشر عمرك بف عثماف بف قنبر المعركؼ بسيبكيو(تَُٖق) ،المطبعة األميرٌية ببكالؽ،
ُُّٔق.
القمي (تُّٗٓىػ) ،مكتبة الصدر ػ طيراف.
ْٗ .الكنى كاأللقاب ،الشيخ ٌ
عباس ٌ
َٓ .المباب في عمؿ الباء كاالعراب ،ألبي البقاء عبد ا﵀ بف الحسيف بف عبد ا﵀ العكبرم البغدادم (ت
ُٔٔىػ) تحقيؽ :عبد االلو النبياف،دار الفكر ػ دمشؽ ،ط  ُُْٔ(ُ/ىػ ػُٓٗٗ ـ)

ُٓ .لساف الميزاف ،البف حجر العسقالني (تّٖٓىػ) ،مؤسسة األعممي لممطبكعات ،بيركت ػ لبناف
َُّٗىػ ػ ػ ُُٕٗـ.
م (ت ُٖٓ :ىػ)،تحقيؽ:
ِٓ .مجمع األمثاؿ ،ألبي الفضؿ أحمد بف محمد بف إبراىيـ
الميداني النيسابكر ِّ
ِّ
محمد محيي الديف عبد الحميد ،الناشر دار المعرفة – بيركت ،لبناف .
ّٓ .مجمكعة الرسائؿ كالمسائؿ ،ألحمد بف عبد الحميـ ابف عبد السالـ بف أبي قاسـ بف محمد المعركؼ

بي(د،ت).
بابف تيميَّة(تِٖٕق) ،ْٔ/ّ ،عمؽ عميو :محمد رشيد رضا ،لجنة التراث العر ٌ

ْٓ .المحتسب في تبيف كجكه شكاذ القراءات كاإليضاح عنيا ،البف جني ،ك ازرة األكقاؼ ػ المجمس األعمى
لمشؤكف اإلسالمية ،ط  َُِْ/ىػ ػ ُٗٗٗـ.
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البغدادم
القطيعي
الحؽ بف شمائؿ
ٓٓ .مراصد اإلطالع عمى أسماء األمكنة كالبقاع لعبد المؤمف بف عبد
ٌ
ٌ
ٌ
الحنبمي ،صفي الديف (تّٕٗىػ) ،الناشر دار الجيؿ ،بيركت ،طُُِْ ،ُ/ىػ.
ٌ

ٔٓ .المستقصى في أمثاؿ العرب،ألبي القاسـ محمد بف عمر بف أحمد َّ
م(ت ّٖٓىػ) ،دار الكتب
الزمخشر ٌ
العممية – بيركت ،ط.ُٖٕٗ ،ِ/
ٌ
ٕٓ .معالـ العمماء ،البف شيرآشكب (تٖٖٓىػ) ،طبعة (قـ) د .ت.

الحمكم (تِٔٔىػ) ،تحقيؽ :إحساف عباس،
ٖٓ .معجـ األدباء (إرشاد األريب إلى معرفة األديب) ،ياقكت
ٌ
دار الغرب اإلسالمي بيركت ،طُُْْ( ُ/ىػ ػ ُّٗٗـ).
الحمكم (تِٔٔىػ) ،دار صادر،
ٗٓ .معجـ البمداف ،لشياب الديف أبي عبدا﵀ ياقكت بف عبدا﵀ الركمي
ٌ
بيركت ،طُٗٗٓ ،ِ/ـ.
َٔ .معجـ المؤلٌفيف ،عمر بف رضا بف محمد بف راغب بف عبدالغني كحالة  ،طبعة مكتبة المثنى ػ

بيركت ،دار إحياء التراث العربي ػ بيركت.

ُٔ .معجـ رجاؿ الحديث ،لمسيد أبي القاسـ الخكئي (تُُّْىػ) ،طُُّْ ،ٓ/ىػ ػ ُِٗٗـ.
ِٔ .مغني المبيب ُ ،ِّٖ/طبعة مطبعة المدني (القاىرة "د .ت").

ّٔ .المغني في أبكاب التكحيد كالعدؿ ،ألبي الحسف عبد الجبار ابف أحمد بف عبد الجبار األسد آبادم
(ُْٓق) ،تحقيؽ :الدكتكر محمد خضر نبيا ،ُِٓ/ُٔ ،دار الكتب العممية ،طَُِِ( ،ُ/ـُّْ-ق،
بيركت -لبناف.
االصفياني (تِْٓىػ) ،تحقيؽ :صفكاف عدناف داكدم ،منشكرات طميعة
الراغب
ْٔ .مفردات ألفاظ القرآفَّ ،
ٌ
النكر ،قـ  -ايراف( ،د  -ت).
ٓٔ .المقتضب ُِْٔ/

ٔٔ .منياج البراعة شرح نيج البالغة ،تحقيؽ :السيد عبدالمطيؼ الككىمكرم ،نشر :مكتبة آية ا﵀ المرعشي
العامة ػ قـ.َُْٔ ،
ٕٔ .المكفي في النحك الككفي ُٖ ،لمسيد صدر الديف الكنغراكم ،شرح كتعميؽ محمد بيجة البيطار.

م (تٕٕٓق) ،تحقيؽ :د .إبراىيـ
ٖٔ .نزىة األلباء في طبقات األدباء ،ألبي البركات ابف األنبار ٌ
ائي ،بغداد ُٓٓٗ.
ٌ
الس ٌ
امر ٌ
البغدادم (تُّٗٗىػػ).
ٗٔ .ىدية العارفيف ،إسماعيؿ بف محمد بف أميف بف مير سميـ الباباني
ٌ
الصفدم (تْٕٔىػ) ،تحقيؽ :أحمد األرناؤكط
بالكفيات ،صالح الديف خميؿ بف أيبؾ بف عبدا﵀
َٕ .الكافي
ٌ
ٌ
كتركي مصطفى ،دار إحياء التراث ػ بيركت (َُِْىػ ػ َََِتـ).
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