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من حروف الجرّ في كتاب الأزهار شرح إظهار الأسرار، لإبراهيم القّصاب  
 دراسة وتحقيقهـ( 1029الرّوميّ)ت

 الهيتي أ.م. د: خليل محمد سعيد                ميثاق فاضل علي شرقي                . م.م      
بية الأنبار       يّة العامّة لتر بية للبنات         المدير  جامعة الأنبار- كلّية التر

          
 الملخص

براهيم القّصاب الروميّ، والذي شرح         براز جزء من كتاب )الأزهار( لإ يهدف هذا البحث إلى إ
البركوي، وهذا الجزء هو: حروف الجرّ، لنتعرّف  فيه كتاب )إظهار الأسرار في النحو( لمحمد بن بير علي

يقة  يّة، ثمّ لنتعرّف على طر يقته في عرض مادّته النحو من خلاله على منهج ابن القّصاب في شرحه، وطر
ابن القّصاب في استعمال علوم متعّددة، كالتفسير، والقراءات، والفقه، والبلاغة، والمنطق، وغيرها، 

براز المعاني  التي يخرج إليها كّل حرف من حروف الجرّ، وطرق استعماله. وتوظيفها في إ
Abstract 

     This research aims to highlight a part of the book of "al-Azhaar" by Ibrahim 

Al-Qassab Al-Rumi, where he explained the book of (Idh'har Al-Asrar in the 

grammar) by Mohammed bin Bir Ali al-Barkawi, and this part is: Prepositions, to 

know through it the approach of Ibn al-Qassab in his explanation, and his way in 

the displaying his grammatical subject, then we know Ibn al-Qassab's method of 

using multiple sciences, such as interpretation, readings, jurisprudence, 

eloquence, logic, etc., and employ them in highlighting the meanings that come 

out to it each letter of the prepositions, and methods of use it. 

 
 المقّدمة

ّ ه بسم  الرحيم الرحمن الل 
 من والتي المكنونة، جواهره من بجوهرة حين كلّ  يرفدنا أن   يلبث فما معطاءً، العربي تراثنا زال لا       

 خدمته. في العلماء بذله الذي المتفاني والجهد التراث، ذلك قيمة تظهر خلالها
براهيم )الأزهار( وكتاب         لمحمد حو(الن في الأسرار إظهار ) على شرح هو ه(،1029)ت القّصاب لإ

 رفوف من يخرجها من انتظرت التي التراث كتب من واحد وهو ه(،981)ت البركوي علي بير بن

 والباحثين. القرّاء يدي بين ليضعها المتاحف
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يقة في المتن صاحب   الّشارح   اتّبع وقد       ية، المادّة عرض طر  في المتكلّمين منهج انتهج قد وكلاهما النحو

 . كافيته في الحاجب وابن عوامله، في الجرجانيّ  خطى على رينسائ المادّة، تلك عرض
 ابن منج على – خلاله من - نقف لعلّنا )الأزهار(، كتاب من جزء لإبراز محاولة هو البحث هذا إنّ       

ّ  ومن كتابه في القّصاب يقة على التعرّف ثم ية، الدينيّة، ثقافته القّصاب ابن فيها وّظف التي الطر  واللغو

 أكثر من وجدتها لأنّني الجرّ(؛ )حروف على الاختيار وقع وقد النحوّي، الدرس خدمة في والأدبيّة،

ً  الموضوعات  شرحه في اعتمد قد القّصاب ابن أنّ  إلى الإشارة وتجدر مقاصده. وتوضيح الكتاب، لمنهج تمثيلا

 المتن، ترتيب على ليحافظ منها؛ جزء كلّ  شرح ثم وعبارات، وجمل كلمات إلى الإظهار متن تجزئة على

ّ ه نسأل الباحثين، يدي بين البحث هذا نقّدم إذ وإنّنا . متسلسلة الفكرة ولتبقى  يرزقنا وأن   والّسداد، التوفيق الل 

  . والأفعال الأقوال في الإخلاص
يف با  ن القّصاب، والبركويّ بالتعر

براهيم القّصاب الرّوميّ        :أوّلاً: إ
ا (1)هو أبو محمّد      براهيم ابن القّصاب الرومي، كان ي عر ف بـ: قّصَّ ب زاده، هذا ما ذكره أهل التراجم إ

ً عنها، أو نبذة من سيرته، أو (2)لهذا العالم ، أمّا حياته: فليس بين أيدينا من المصادر ما يذكر لنا شيئا
مذهبه، إلّا أنّي اعتمد على بعض الإشارات من هنا وهناك، لأذكر ما توفر من سيرة، أو خبر لذلك العالم، 

براهيم، ابن فكّل ما عرفته هو أّن له ولد ً اسمه: محمد، فقد ذكر ت بعض كتب التّراجم أنّه محمد بن إ ا
ه، وله كتب مشهورة في الفقه الحنفي، منها: خليج البحار شرح 1055القّصاب الرومي، المتوفى سنة 

، وقد تأكّد لي ذلك من خلال إحدى نسخ المخطوطة، فقد كانت بخطه، وقد ترك عليها (3)ملتقى الأبحر
 وتاريخ فراغه من كتابتها .اسمه 
 أنّه كان حنفّي المذهب. –وأمّا مذهبه: فقد ذ كِر في النسخة التي كانت بخط ابنه )محمد(      
ّ ه  -توفي ابن القّصاب        .  (4)ه1029سنة  –رحمه الل 

                                              
يادة منّي بعد أن  تأكّد لي أّن له ابناً اسمه محمد، وهو عالم له تصانيف،  )1( لم تذكر كتب التراجم هذه الـكنية، وإنّما هي ز

 وسيأتي ذكره  . 
، وهدية العارفين، لإسماعيل 1/81ينظر: كشف الظنون عن أسامي الـكتب الفنون، لحاجي خليفة،  )2(

 .  1/78، ومعجم المؤلفين، لعمر كحالة، 1/29البغدادي،
، وهدية 3/352ينظر: إيضاح المكنون ذيل كشف الظنون عن أسامي الـكتب الفنون، لمصطفى القسطنطيني،  )3(

 .  8/199، ومعجم المؤلفين، 2/282العارفين، 
 . 1/78، ومعجم المؤلفين، 1/29ينظر: هدية العارفين،  )4(
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 (5)ثانياً: محمد البركويّ      
ابن السيّد محمد الحسينيّ، البركوّي، أو البركليّ،  هو تقي الدّين محمد بن بير علي بن محمد بن زين العابدين،     

ه(، في بلدة تسمّى: برزرين، وهي إحدى بلدات 929ه(، وقيل: )926أو البيركليّ، الرّوميّ، ولد سنة )
مدينة باليكسر التركيّة، وقد نشأ نشأة علمية، ولذلك فقد لمع نجمه في زمانه فصار إماماً، مفسراً، فقيهاً، 

 ً ياً، واعظا ، مرشداً، زاهداً، متصوفاً صحيح العقيدة، أمّا مذهبه فكان حنفي المذهب، وله كتب في نحو
الفقه الحنفي، فضلاً عن كتبه في الفنون الأخرى، وكان محارباً للشرك والخرافات، وله سعيٌ في إصلاح 

نا منه مصنّفات في الأوضاع السياسيّة في عصره، أمّا مؤلّفاته: فكان من العلماء الموسوعيين، إذ وصلت إلي
علوم عّدة، فمنها ما هو في التفسير، والحديث، والعقيدة، والفقه والفرائض، والزهد، والآداب، والتصوف، 
والفِر ق، واللّغة، والأدب، والأنساب، وله كتٌب في الّطِّبِ أيضاً، أمّا عددها، فقد ر ب ت  على الّستِّين 

 . (6)مؤلّفاً،
ّ ه  –ي توفي الإمام البركو        تاركاً مسيرة زاخرة بالعلم والتأليف والدعوة والإصلاح، سنة  –رحمه الل 

 . ـه981
 

 منهجي في التّحقيق
ة في التعامل مع النصوص         َّّ ق بأحسن صورة، ولذلك فإّن الدّق إّن من مهام المحّقِق إخراج الكتاب المحّقَّ

يات التحقيق، ومن ثمّ متابعة  قة هي من ُأولى أولو الآراء التي نقلها المؤلِّف عن العلماء، وتوثيقها قدر المحّقَّ
 المستطاع، ومناقشة بعض الآراء التي تحتاج إلى مناقشة لتوضيح صورتها . 

أمّا الشواهد، فقد أخرجت الشاهد القرآني بخط المصحف، برواية حفص عن عاصم، وأمّا        
إلى القراءة في الهامش مخرّجة من كتب  القراءات، فقد أثبت خّط المصحف في المتن، ومن ثمّ أشرت

القراءات، أمّا الحديث النبوي، فقد ذكرت درجة الحديث ورقمه مخرّجاً من كتب الحديث، أمّا الشاهد 
الشعري، فقد حرصت على معرفة قائله وتخريجه من ديوانه إذا كان له ديوان، مع ذكر البحر العروضي 

                                              
)إظهار الأسرار(، وتنظر ترجمته في: سلّم مختصر؛ اكتفاء بترجمة محقق كتابه  ءبشينستعرض ترجمة الإمام البركوي  )5(

، معجم المطبوعات العربية والمعرّبة، 6/61، والأعلام، للزركلي، 3/203الوصول إلى طبقات الفحول، لحاجي خليفة، 
، ومعجم 2/252لإسماعيل البغدادي،  ، وهدية العارفين، أسماء المؤلفين آثار المصنّفين، 2/610ليوسف سركيس، 

  2/713، وهداية القاري إلى تجويد كلام الباري، لعبد الفتاح ابن السيد عجمي، 9/123ر بن رضا كحالة، المؤلفين، لعم
وقد فّصل القول في هذه المؤلّفات محقق كتاب الإظهار في ترجمته لحياة المؤلِّف، ولم أذكرها؛ للاختصار، واكتفاء  )6(

 بما ذ كِر  . 
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ب التي استشهدت بالبيت، وفي حال اقتصر المؤلِّف على ذكر للبيت، ثمّ أذكر بعض كتب اللغة أو الأد
الجزء الذي فيه موطن الشاهد، فإنّي أذكره في الهامش كاملاً، ثمّ أذكر تفسير الألفاظ الغامضة إن  وجدت، 

 ثمّ أذكر موطن الشاهد .
وقع من خطأ  ومن منهجي في التّحقيق أنّني أثبّت الّصواب في المتن، وأشرت في الهامش إلى ما      

 نحوّي، أو لغوّي، أو غير ذلك .
ها بالخط القياسي، مثل: الصلوة، وثلث.        وهناك ألفاظ وردت بالخط غير القياسي، فأثبتُّ
ها ألفاً، وفي النسخ        وفي النسخة التي اعتمدتها أصلاً وجد ت  الناسخ  يكتب  الألف  المقصورة ياء، فأثبتُّ

 الأخرى يكتبون الياء المتطرّفة ألفاً، فأثبتّها ياء .
أمّا نسخ المخطوطة، فكان ترتيبها وتسميتها حسب سني كتابتها، فالنسخة الأصل هي التي كانت بخط       
براهيم القّصاب، وقد فرغ من كتابتها سنة محم ، 1092ه، أمّا النسخة )ب( فقد ك تبت سنة 1043د بن إ

ه، إلّا أنّني لم 1220ه، والنسخة )ه( سنة 1196ه، والنسخة )د( سنة 1193والنسخة )ج( سنة 
واضع التي أعتمد النسخة )ه( في المقابلة؛ لـكثرة الأخطاء التي وقعت فيها، فاكتفيت  بالإشارة إلى الم

 صوّبتها منها . 
ومن المنهج المتّبع في التحقيق: تمييز المتن عن الشرح، وذلك من خلال كتابة المتن باللّون الغامق، كما      

 أنّني استعمل ت بعض الرموز أو الإشارات أو المختصرات، والتي أجملها بالآتي:
 ل : لوحة . -1
 و : وجه . -2
 ظ : ظهر . -3
 : لحصر النص الساقط، أو الذي حصل فيه تغيير . ] [ -4
]] [[ : لحصر النص الساقط، أو الذي حصل فيه تغيير، على أن  يكون داخل ذلك النّص نّص  -5

 محصور آخر .
 ولحصر بعض الكلمات والعبارات المهمّة. ) (: استعملتها لحصر نهاية اللوحات، -6
 )) (( : لحصر النصوص المقتبسة . -7
 توفي .ت :  -8
 ه : هجري . -9

 م : ميلادي . -10
 ط : طبعة .  -11
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 د.ط، د.ت : دون طبعة، ودون تاريخ .      -12
 

 ّ  حروف الجر
هُ،  ،(7)صفةً لاسم  والعامُل في اسٍم واحدٍ،        ُّّ ُّ حروٌف تجر : تجر ، أي  ى حروُف  اسماً واحداً فقط  تُسمَّّ
  ّ ِ الجر ُّ معنى الفعِل إلى ما يل ها تجر ّ ؛ لأّنَّ ، التسمية  عند هم ت طلق  على (8)يها، أو لـكوِن أثرها فيما يليها الجر

: س مِّي زيدٌ (9)تعيينِ اللفظ بإزاء معنى بخصوِصهِ، بحيث  لا يتناول  غير ه ، وعلى إطلاِق الشِئ، ومنه  قول هم
ي ت   َّّ ، ي قال : سم : ي طلق  عليهِ لفظ  الإنساِن، وعلى ذكرِ شئ  بشئ  ً باسمِهِ، إذا ذكر ت ه  بهِ، إنساناً، أي  زيدا

ى ي طلق  ويراد  بهِ ما  (10)والم سمَّّ ي طلق  ويراد  بهِ المفهوم  الإجمالي الحاصل  في الذّهِن عند  وضِع الاسِم، و
ل ، والإضافة  بمعنى اللّاِم، وإذا أضيف  إلى  صدق  عليهِ هذا المفهوِم، فإذا أضيف  إلى الاسِم، ي راد  بهِ الأوَّّ

ٌ العلمِ  ، (12)، لإفضائِها الفعل  أو معناه  إلى ما يلِيهاوحروُف الإضافة  ، (11)، يراد  بهِ الثاني، والإضافة  بيانيّة
ِّ؛ لي ناسب  عمل ها اللّفظّي عمل ها  ِّ على قسمينِ: قسمٌ لا بّدَّ له  من متعلِّق ، وهو يعمل  عمل  الجر وحروف  الجر

و(، 22ئ  في المتنِ )لي، كما سيج(14)ليس  له  متعلِّقٌ  (13)لِيها، وقسمٌ المعنوّي، وهو جرُّ معنى الفعلِ إلى ما ي
، فغير   َّّ ا عمل ه  الجر ، فتعمل  (16)أصليّ، بِل لأمر  عارضّي، أمّا الحروف  الزائدة  التي ي عبّر  عنها بالّصلةِ  (15)وأمَّّ

                                              
 في )أ( و)ب( و)ج(: الاسم . )7(
، وهمع 4/261 الأستراباذي، وشرح الرضي على الكافية، لرضي الدين 51ينظر: الكافية في النحو، لابن الحاجب  )8(

 . 2/413الهوامع شرح جمع الجوامع، للسيوطي  
 و .17في )د(: ل )9(
 ظ .16في )ب(: ل )10(
ية، وينظر هذا التفصيل في: الكليات، لأبي لبقاء الحنفي  )11(  . 842في )ج(: المعنو
، وفيما ذكره نظر؛ 3/413ذكر السيوطي أّن هذه التسمية يطلقها الـكوفيون على حروف الجرّ، ينظر: همع الهوامع،  )12(

يه في كتابه، ينظر: الكتاب،  يين والـكوفيين على السواء، فقد ذكره سيبو لأّن هذا المصطلح مستعمل عند البصر
يه، يه، للرماني، 1/419لسيبو ، غير أّن إطلاق حروف الجرّ 72يه اللمع، لابن الخباز،، وتوج788، وشرح كتاب سيبو

 . 3/561باعتبار اللفظ، وحروف الإضافة باعتبار المعنى، ينظر: المقاصد الشافية، للشاطبي، 
 في )ج(: وأقسم . )13(
 .3/429، حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، للصبّان،3/116ينظر: همع الهوامع، )14(
 ظ )فغير( سقط من )أ( و)ج( .لف )15(
، 5/64، وشرح المفصل، لابن يعيش، 2/425تفصيل حروف الصلة في: البديع في علم العربية، لابن الأثير،  )16(

 . 4/433وشرح الرضي على الكافية، 
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 ِ ةِ غيرِ الزّائدةِ في الّصورةِ والحرفيّة ؛ لمشابهتِها الحروف الجارَّّ َّّ يِل، الجر ، وتصور  معانِيها فيها بضرب  من التّأو
 ً ا  )حاشا( و)عدا( و)خلا( فلا فرق  بين  كونِها أفعالاً أو كونِها  حروفا ا )رّب( و)لولا( (17)فأمَّّ ، وأمَّّ

ةٌ بالاسِم أن  تعمل  الإعراب  المختّصَّ بهِ وهو  -في الأصل  -على أّنَّ الحروف   (18)و)لعّل( فللتنبيهِ  المختّصَّ
 ُّ  عاملاً: وهي عشرونَ، الجر

ل : الباء ، وهي وضع ت         : لإفادةِ لصوِق أمر  إلى مجرورِ الباءِ، ويستلزم  المصاحبة  للإلصاق  الأوَّّ ، أي 
: اشتري ت  الفرس  بسرِجهِ، لا يستلزم  أن  يكون  السرج  ملصقاً بهِ حال  الاشتراءِ،  ، فإذا قل ت  بلا عكس 

يهِ  (19)ا، فلهذاقيل : وهو معنى لا ي فارق ه   يد  وبهِ (20)اقتصر  عليهِ سيبو ت  بز ، وهو إمّا حقيقّي، كـ: أمسك 
: التصق  بهِ، و : التصق  مروري بموضع  يقرب   (21)داءٌ، أي  يد ، أي  ا مجازّي، نحو: مرر ت  بز خالط ه ، وأمَّّ

ّ هِ، ومنه  الباء   (23)زيدٌ، وآمن ت   (22)منه   ّ هِ، لإيصالِها معنى الفعِل إلى (25)في نحو (24)بالل  : أقسم ت  بالل 
ّ هِ، وبرأِسك   حذف  الفعل  منها كثيراً، نحو: بالل  س ِم بهِ، وي  أورد  المصنف  ما كان  بمعنى الإلصاِق بين   (26)الم ق 

ها تجئ  للاستعان ةِ 22معانيها )ل : است (27)ظ( لـكونِهِ أصلاً وغالباً في الباءِ، ولها معان  أخر ؛ لأّنَّ عانةِ أي 
الفاعِل في صدورِ الفعِل عنه  بمجرورِهِ، نحو: كتب ت  بالقلمِ، وضرب ت  بالّسيِف، قيل : ومنه  باء  البسملةِ؛ لأّنَّ 

إلّا بها، وشرط  كونِها للاستعانةِ، أن  تدخل  على آلةِ الفعِل، كـ)القلم(  (28)الفعل  لا يأتي على الوجهِ الأكملِ 

                                              
)حاشا( ليست المسألة على الإطلاق الذي ذكره ابن القّصاب،  فأمّا )خلا، وعدا( فيأتيان فعلاً وحرفاً، وأمّا  )17(

يّة، لأّنها إن  س بقت بها لم تكن  فالأكثر أن تأتي حرفاً، وأمّا فعليتها فهي قليلة، هذا إذا لم ت سبق هذه الثلاثة بـ)ما( المصدر
 . 189 – 188، والمرتجل، لابن الخّشاب 326 - 2/325شرح المقدمة المحسبة، لابن باب شاذ  إلّا فعلاً، ينظر:

 في )ج(: فلا تنبيه . )18(
 في )ج(: فلذا . )19(
 ،4/217ينظر: الكتاب،  )20(
يادة . )21(  في )ب( و)د(: )هو( ز
 لفظ )منه( سقط من )ب( و)د( . )22(
 ظ .17في )ب(: ل )23(
 لفظ )الباء( سقط من )ج( . )24(
 لفظ )نحو(: سقط من )ب( و)د( . )25(
، وتمهيد القواعد بشرح تسهيل 474 - 4/473و، ينظر تفصيل )باء( الإلصاق في: شرح المفّصل، 13في )ج(: ل )26(

 . 634 - 3/633، والمقاصد الشافية، 2945 - 6/2944الفوائد، لناظر الجيش، 
 و .17في )ب(: ل )27(
 . في )ب( و)د(: ألا يحمل )28(
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: بعوِن القلمِ وو ِ ونحوِهِ، أي  ر  بعض ه م عن )باءِ( الاستعانةِ بـ)الباء( السببيةِ؛ لأّنَّ الأفعال  (29)اسطتِه َّّ ، وعب
ّ هِ تعالى لا يجوز  استعمال  الاستعانةِ فيهِ، ويجوز  استعمال  السببيةِ فيها بة  إلى الل  ى أيضاً: (30)المنسو ، وت سمَّّ

َّّا ، ووصلةً للفعِل، والحّقُ أّنَّ السببية  غير  ما(31)آلةً، وأداةً  ِ تعالى: ﴿ ف ك ل  (32) كان  للاستعانةِ، كقولِه
﴾ ِ ن ا بِذ ن بِه ِ (33)َأخ ذ  ر عنها بالتعليليّة َّّ ي عب ةِ (34)، و َّّ ، وللمصاحبةِ، فيكون  (35)؛ لـكونِها بمعنى اللّاِم التعليلي
: بمعنى:)مع(،نحو: وهي  -المصاحبةِ ، والفرق  بين  )الباءِ( التي بمعنى (36)مع ه   اشتري ت  الفرس  بسرِجهِ، أي 

ة   َّّ  (38)، و)الباء( لدوامِها، فوجود  الثّباتِ (37)وبين  )مع(، أّنَّ )مع( لابتداءِ المصاحبةِ لا بقائِها -المعي
: لإفادةِ وقوِع مجرورِهِ في مقابلةِ شئ  آخر ، فهي مِ دون )مع(، وللمقابلةِ، أي  ُّ الدّاخلة   (39)لازمٌ حين  التكل

ر  عنها بالباءِ المعاوضةِ على الأعواِض، نحو: بع ت   َّّ يعب : ِلج ع ِل الفعِل اللّازِم (40)هذا بذاك ، و عديةِ، أي  َّّ ، وللت
 ً يد ، فإّنَّ معن ى: ذهب  زيدٌ، صار  ذاهبا صييرِ بإدخاِل الباءِ على فعلِهِ، نحو: ذهب ت  بز َّّ ، (41)متضمِّناً معنى الت

يد ، صيّر ت ه  ذاهباً، وكذا معنى: مرر   عديةِ جعل ت ه  )لومعنى: ذهب ت  بز َّّ يد ، إذا كان  للت ً 23ت  بز ، (42)و( مارّا
، فالتّعدية   م ختّصةٌ بالباءِ وم غايرةٌ لسائرِ معناه ، وهي بهذا  -بهذا المعنى  -وأمّا إذا كان  للإلصاِق فمعناه  ما مّرَّ

يصاِل الفعِل إلى معمول  بواسطةِ حرِف من حر ا التعدية  بمعنى إ  -وِف الجرِّ، فمعنى الباء  المعنى قليلةٌ، وأمَّّ
                                              

 .  4/734، وشرح المفّصل، 232ينظر: توجيه اللمع،  )29(
 . 3/150هو ابن مالك، ينظر: شرح التسهيل، لابن مالك،  )30(
 في )ج(: إرادة . )31(
 في )ج(: فكل . )32(
، وهنا يتابع ابن القّصاب م ن ردّ على ابن مالك قوله؛ لأّنهم يرون أّن الدّلالة على 40سورة العنكبوت، من الآية:  )33(

 - 3/626، والمقاصد الشافية، 192 /11التذييل والتكميل، لأبي حيّان، السببيّة تختلف عن دلالة الاستعانة، ينظر: 
 .  2/417، وهمع الهوامع، 627

 . 3/645، والمقاصد الشافية، 6/2940، وتمهيد القواعد، 38ينظر: الجنى الداني،  )34(
 في )ج(: كتعليلية . )35(
، وشرح 2/76والكناش في النحو، لأبي الفداء )صاحب حماة(،، 263ينظر: شرح ابن الناظم، لمحمد ابن مالك،  )36(

 . 549 /2شذور الذهب، للجوجري، 
 في )أ( و)ب( و)ج( و)د(: لا بقاء، والتصحيح من )هـ( . )37(
 في )ج(: الشباب . )38(
 في )د(: فهو . )39(
 .2/89لك، للأشموني ، وشرح الأشموني على ألفية ابن ما2/757ينظر: توضيح المقاصد والمسالك، للمرادي، )40(
 ظ .18في )د(: ل )41(
 . 622 /2، وتوضيح المقاصد والمسالك، 2/33ينظر: الكناش،  )42(
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ةِ سواءٌ، فيها  ،  (43)لاختصاص  فيها -بل  جميع  معنى الحروِف الجارَّّ بمعنى دون  معنى، وبحرف  دون  حرف 
: فيهِ  ، نحو: جلس ت  بالمسجدِ، أي  ةِ مدخولِهِ بشئ  َّّ : لظرفي ةِ، أي  َّّ ﴿ و ل ق د   تعالى:(45)، ومنه  قول ه  (44)وللظرفي

 ِ ّ ه  ب ر  ﴾ن ص ر ك م  الل  ، فداك  أبِي وأمِّي(46) ب د  ، بتخفيِف الدّالِ وتشديدِها، (47)، وللتّفديةِ، نحو: بأبِي وأمِّي، أي 
ِل يدّلُ على متعلِّقهِ حال  كونِها غير   يِن لا يكون  )الباء ( زائدةً، إذ  الباء  على التقديرِ الأوَّّ وعلى كلا التقدير

اني: حرف  جرّ  وقع  في الكلاِم على حّدِ )من( مذكورة ، وهي إن  ح ذِف ت  لم  يستقِم الم َّّ عنى، وعلى التّقديرِ الث
ت  (48)إذا كان ت  لاستغراِق الجنِس، نحو: ما رأي ت  من رجل   بهذا الثوِب خيراً  (49)، وللبدِل، نحو: اعتض 

ِ أسدٌ آخر  (51)، وللتجريدِ (50)منه   َّّد  من شجاعتِه ه  يتول َّّ يد  أسداً، كأن ، وبمعنى )من( (52)، نحو: لقيت  بز
ِ تعالى: ِ في مثِل قولِه : بعِض رؤوِسكم (53)﴿ و ام س ح وا بِر ء وِسك م  ﴾  التّبعيضيّة ، وبهذا استدّلَّ (54)أي 

                                              
 في )ب( و)ج( و)د(: ليتها . )43(
، 6/2939، وتمهيد القواعد، 11/194لأّن صحّة إقامة )في ( مقامها هو دليل الظرفيّة، ينظر: التذييل والتكميل،  )44(

 . 2/89وشرح الأشموني، 
 ظ .17في )ب(: ل )45(
 . 123سورة آل عمران، من الآية:  )46(
 ، 1/649ينظر: شرح التصريح على التوضيح، لخالد الأزهري،  )47(
 ظ .13في)ج(: ل )48(
 في )ب( و)د(: اعتضيت . )49(
 . 2/88، وشرح الأشموني، 141ينظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، لابن هشام،  )50(
 في )ج(: للتجربة . )51(
 . 2/329، وحاشية الصبان، 4/267ينظر: شرح الرضي على الكافية،  )52(
 . 6سورة المائدة، من الآية:  )53(
، والجنى الداني في حروف المعاني، 4/281، شرح الرضي على الكافية، 242ينظر: فقه اللغة وسرّ العربية، للثعالبي،  )54(

، واللمحة في شرح الملحة، لابن 4/281ضي على الكافية، ، ومنهم من جعلها زائدة، ينظر: شرح الر44 - 43للمرادي، 
 .   1/243الصائغ، 
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آئٌِل ُّ ، وللمجاوزةِ كـ)عن( يختّصُ بالّسؤاِل، نحو:(56)الرأسِ  (55) في مسِح بعضِ يّ عفاشلا َأل  س  ﴿ س 
: عن عذاب   (57)بِع ذ اب  و اقِِع  ﴾  ِ (59)أو بمعنى )على( ،(58)أي   : (60)، كقولِه
)ل (62)يبول  الثعلبان  برأِسهِ           لقد  ذ ّلَّ  (61)أرّب    ظ(علي هِ الثعالب  23م ن بال ت 

س ن  بِي ﴾ُّ وللغايةِ، نحو:        : إليَّّ  (63)﴿ و ق د  َأح  ِ (64)أي  ّ ه  .(65)، ومنه  الباء  في: أعوذ  بالل 
فِظ بحس ِب اقتضاءِ المقاِم قياساً في خبرِ ما  (68)أو (67)الفصاحةِ  (66)وتزاد  للتّأكيدِ أو       َّّ لتّحسينِ الل

سماعاً في الفاعِل ( 72)زيدٌ بقائم ، و (71)، وفي خبرِ ليس  ]أو ما[(70)زيدٌ بقائم   (69)ص ّدِر  بـ)هل( نحو: هل  

                                              
 لفظ )بعض( سقط من )ب( و)د( . )55(
 . 1/41ينظر: الأمّ، للإمام الشافعي،  )56(
 . 1سورة المعارج، الآية:  )57(
 . 263، وشرح ابن الناظم، 808ـ-2/807ينظر: شرح الكافية الشافية، لابن مالك،  )58(
 . 2/420، وهمع الهوامع، 152 /3شرح التسهيل،  ينظر: )59(
يل( منسوب إلى أبي ذرّ الغفاري، وهو من شواهد: أدب الكاتب، لابن قتيبة،  )60( ، والمذكر 103البيت من )الطو

، وشرح 142، ومغني اللبيب، 2/615، وأمالي ابن الشجري،لابن الشجري، 1/86والمؤنث، لأبي بكر الأنباري، 
 . 1/317سيوطي، شواهد المغني، لل

     )برأسه( إذ استعمل )الباء( بمعنى )على(، وهو من باب تناوب الحروف . موطن الشاهد: قوله: 
 في )ج(: رّب . )61(
في )د(: زّل، وهناك مواطن أخرى استبدل فيها الزاي بالذال، وربما وقع ذلك سهواً؛ بفعل تأثير اللهجة الدّارجة  )62(

 كون من الناسخ . في بيئة المؤلِّف، وربّما ت
 . 100سورة يوسف، من الآية:  )63(
 . 2/90، وشرح الأشموني، 143، ومغني اللبيب، 45ينظر: الجنى الداني،  )64(
 . 2/461أي: ألتجئ إليه، ينظر: همع الهوامع،  )65(
 في )ب( و)د(: و . )66(
 في )ج(: لفصاحته . )67(
 في )ب( و)د(: و . )68(
 لفظ )هل( سقط من )د( .  )69(
 في )ج(: قائم . )70(
 ظ، وبين المعقوفتين في )ب( و)د(: أمّا .18في )د(: ل )71(
 سقط حرف )الواو( من )ب( . )72(
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يهِ في غيرِ المتعجِب، نحو: أفعِل  بهِ، فإّنَّ الباء  زائدةٌ هنا في الفاعِل قياس ّ هِ ُّ  نحو:(73)اً عند  سيبو ﴿ ك ف ى بِالل 
ّ هِ، فح ذِف  المصدر  وبقي معمول ه  دالّاً (74)ش هِيدًا ﴾ ، وقيل  الفاعل  م قد ّرٌ، والتقدي ر: كفى الاكتفاء  بالل 

ه لـ ك ةِ ﴾ُّ  عليهِ، وفي المفعوِل، نحو قولِهِ تعالى: دأ، نحو: بحسبِك  ، وفي المبت(75)﴿ و ل ا ت ل ق وا بَِأي دِيك م  إل ى التَّّ
يد   ، والباء  إذا كان ت  للملابسةِ يكون  ظرفاً مستقراً دائماً.(76)زيدٌ، وفي الخ برِ، نحو: حسب ك  بز

ا، للابتداء  وهي أمُّ حروِف الخفِض وضع ت  م ْن، الثّاني من حروِف الجرِّ: و،         َّّ : لابتداءِ المغي ، أي 
 ً ةِ : سر ت  من (78)، كـ(77)مكاناً أو زمانا َّّ ، (79)البصرةِ، وصم ت  من يوِم الجمعةِ، وعلام ة  )من( الابتدائي

يرادِ  ة  إ َّّ َّّجيِم؛ لأّنَّ  (81))إلى( أو ما يفيد  فائد ت ها في مقابلتِه ا، نحو: أعوذ   (80)صح ّ هِ من الّشيطاِن الر بالل 
 ِ ّ ه : لإظهار  المقصود  من أمر  م بهم  (82)الاستعاذة  التجاءٌ إلى الل  ، نحو: لي عشرةٌ من الدراهِِم، ، وللتبيينِ، أي 

ي عر ف  كون ها  َّّن  المقصود ، و : من الدراهِِم، تبي إذِ )العشرة ( قد  يكون  من الدراهِِم وغيرِها، فبقولِك 
ةِ وضِع )الذي(  (83)للتبيينِ  و( بعد  حذفِها، وإذا كان ت  للتبيينِ تكون  24موضعِها )ل -أو نحوِها  -بصحَّّ

ا بعد ها، وتكون  ظرفاً لغواً دائماً، و  َّّ مدخولِها صفةً لما قبل ه ا إن  كان   (85)مع   (84)يكون  ما قبل ها أكثر  مم
                                              

 . 1/92ينظر: الكتاب،  )73(
 . 43سورة الرّعد، من الآية:  )74(
 . 195سورة البقرة، من الآية:  )75(
، وشرح قواعد 4/282الرضي على الكافية، ، وشرح 60ينظر تفصيل الباء الزائدة في: نتائج الفكر، للسهيلي، )76(

 .  1/64الإعراب، لشيخ زاده، 
يه للمكان فقط، ينظر الكتاب،  )77( ، وتابعه في ذلك أهل البصرة إلّا الأخفش، والمبرّد، وابن 4/225هي عند سيبو

يه، فيرون أّنها تأتي لابتداء كل غاية، واستدلّوا بأدلة كثيرة، منها قوله تعالى:  ق و ى مِن  ﴿ ل  ُّ درستو َّّ ِجدٌ ُأّسِس  ع ل ى الت م س 
ِل ي و م  ﴾ ، و: هذا الكتاب من فلان إلى فلان، وغيرها، ينظر: المقتضب، للمبرّد، 108سورة التوبة، من الآية:  َأوَّّ

، ومن أنكر غير المكان تأوّل هذه الشواهد، ينظر: شرح 2/461، وهمع الهوامع، 4/458، وشرح المفّصل، 4/136
 .   4/263الكافية،  الرضي على

 سقط )الكاف( من )ج( . )78(
 في )ب( و)د(: الابتداء . )79(
 في )ج(: إراد . )80(
 و .18في )ب(: ل )81(
 .  2/74، والكناش، 228، وتوجيه اللمع، 4/136ينظر: المقتضب،  )82(
 في )د(: للبين . )83(
يكون . )84(  في )أ(: و
 لفظ )مع( سقط من ى)أ( . )85(
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هِ  ، وحاٌل إن  كان  ما قبل ها معرفة، كما نبّهت  إليها آنفاً، ومن خواّصِ نكرةً، نحو: رأي ت  رجلاً من قبيلةِ قريش 
 ً با : بعضِها، (87)ضِ ، وللتبعي(86)أن  يكون  العامل  المتعلق  بهِ محذوفاً وجو ، كـ: أخذ ت  من الدّراهِم، أي 

ا بعد ها، كقولِهِ تعالى: َّّ يكون  ما قبل ها أقّلَّ مم ( موضع ها، و ةِ وضِع)بعض  ي عر ف  كون ها للتبعيِض بصحَّّ ُّ  و
ً  (88)﴿ و ق ال  ر ج ٌل م ؤ مٌِن مِن  ء اِل فِر ع ون  ﴾ يكون  ظرفاً لغواً دائما ﴿ ُّ  كقولِهِ:، وللظرفيّةِ، (89)الآية ، و

ل وةِ مِن  ي و ِم الج م ع ةِ ﴾ )من( ههنا بيانٌ (91)أي: في يوِم الجمعةِ  (90)إذ ا ن ودِي  لِلّصَّ : إّنَّ  (92)، قال  البيضاوّيُ
فيكون  )من( لتبيينِ الجنِس، وللتأكيدِ زائدةً في غيرِ الكلاِم الموجِب، نحو: ما جاء نِي من  (93)لـ)إذا(

ياد ت ها  أحد ، وهل  جاء ك  من أحد ، جوزون  ز هم ي  و ما رأي ت  من أحد ، خلافاً للـكوفيين  والأخفِش، فإّنَّ
 ً بِك م  ﴾ (95)﴿ ي غ فِر  لـ ك م  مِن  ُّ : ، كقولِهِ تعالى(94)في الموجِب أيضا َّّةِ )من( (96)ذ ن و ي  -، وعند  البصر

: قد  ، وكذلِك  نحو: قد  كان  من مطر ، م تأوٌّل بك(97)محمولةٌ على التبعيضِ  –فيهِ  ونِها للتبعيِض والتبيينِ، أي 
؛ لأّنَّ  لا بـ: ما جاء نِي من أحد ، دون : ما جاء نِي من رجل  َّّ ما مث َّّ كان  بعض  مطر ، وشئٌ من مطر ، وإن

                                              
 . 2/74، والكناش، 4/266، وشرح الرضي على الكافية، 4/458ينظر: شرح المفّصل،  )86(
يه، ينظر : الكتاب،  )87( يين، ينظر: شرح الرضي على الكافية، ، و4/225أثبته سيبو ، وهمع 4/266أنكره بعض النحو

 . 2/462الهوامع، 
 . 28سورة غافر، من الآية:  )88(
، وشرح 4/458، وشرح المفّصل، 228( التبعيضيّة في: توجيه اللمع، و، وينظر تفصيل )من14في )ج(: ل )89(

 .  2/463، وهمع الهوامع، 266 - 265 /4الرضي على الكافية، 
، وهو رأي الـكسائي وهشام، ينظر: ارتشاف الضرب من لسان العرب، لأبي حيان 9سورة الجمعة، من الآية:  )90(

 4/1723الأندلسي، 
ل منسوب إلى الـكوفيين، وينكره البصريون، ويحملون ما ورد فيها من أمثلة على ابتداء مجئ )من( ظرفيّة هو قو )91(

يه، للسيرافي،  ، وتمهيد 3/24، وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، لابن هشام، 1/92الغاية، ينظر: شرح كتاب سيبو
 .  2/462، وهمع الهوامع، 6/2896القواعد، 

 و .19في )د(: ل )92(
يل، للبيضاوي، ينظر: أنو )93(  . 5/212ار التنز
وقد استدّل م ن جوّزها في غير الإيجاب بأدلّة كثيرة من القرآن الـكريم، والحديث النبوي، وكلام العرب، غير أّن  )94(

 .150 - 142 /11أبا حيّان فنّد جميع الشواهد، ينظر: التذييل والتكميل،
 لفظ )من( سقط من )ج( . )95(
 . 4سورة نوح، من الآية:  )96(
يل،  )97( ّ ه تعالى، وهي حقوق العباد على العباد، ينظر: أنوار التنز نعم هي للتبعيض؛ لأّن من الذنوب ما لا يغفرها الل 
 . 5/347، والبحر المديد، لابن عجيبة، 5/117
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يادة  محضة ، حيث  أفاد ت   -هنا  -)من(  )ل (98)ليس ت  بز ظ(، بخلاِف: ما جاء نِي من 24الاستغراق 
فيأحد ، فإّنَّ )من( زائدةٌ زيد ت   َّّ قِط ت  (99) لتأكيدِ معنى استغراِق الن ها لو أس  ي عرف  كون ها زائدةً، بأّنَّ ، و

ن ي ا مِن  الآِخر ةِ ﴾ُّ ، وللبدِل، كقولِهِ تعالى: (100)لم  يخّل المعنى الأصليّ  :  (101)﴿ َأر ِضيت م  بِالح ي اةِ الدُّ أي 
ةِ قياِم لفظةِ )بدل( مقامِها ي عر ف  بصحَّّ ا ُّ  قولِهِ تعالى: (103)وللتعليِل، نحو: ،(102)بدِل الآخرةِ، و َّّ ﴿ مِم

: لأجِل خطيئاتِهِم (104)خ طِيئ اتِهِم  ُأغ رِق وا ﴾ ه  (105)أي  َّّ جريدِ، نحو: لي من فلان  صديٌق، يعني أن َّّ ، وللت
َّّد  منه  صديٌق آخر  مثل ه   ه  يتول َّّ داقةِ، حتى كأن ي(106)كان  في معنى الّصَّ ة  ، قال  الزمخشرّي: إّن )من( التّجر َّّ دي

 ٌ ٌ (107)بيانيّة : ابتدائيّة  .  (108)، وقال  البعض 
ِن ا ﴾ُّ  وبمعنى )على(، كقولِهِ تعالى: ب وا بِآي ات َّّذِين  ك ذَّّ : على القومِ (109)﴿ و ن ص ر ن اه  مِن  الق وِم ال ، (110)، أي 

، فتدخل  على الاسِم الرّّبِ خاّصة ، (112)في الق س مِ  ، ويجوز  ضّمُ أولِه  (111)وللقسِم، نحو: من ربّي ما فعل ت 
: إليهِ  ،وللانتهاءِ كـ)إلى(، نحو: ق ر ب  منه   لِِح ُّ  ، وللفصِل، كقولِهِ تعالى:(113)أي  ِسد  مِن  الم ص  ﴿ ي ع ل م  الم ف 

                                              
 في )أ( و)ب( و)ج( و)د(: أفاد، والتصحيح من )هـ( .  )98(
 . 4/138ينظر: المقتضب،  )99(
 . 2/463، وهمع الهوامع، 4/1723، وارتشاف الضرب، 229، ينظر: توجيه اللمع )100(
 . 38سورة التوبة، من الآية:  )101(
 .594 - 593 /3، والمقاصد الشافية،4/264، وشرح الرضي على الكافية،3/134ينظر: شرح التسهيل، )102(
 ظ .18في )ب(: ل )103(
 . 25سورة نوح، من الآية:  )104(
 .  546 /2، وشرح شذور الذهب، للجوجري، 3/28ينظر: أوضح المسالك،  )105(
 2/238، وينظر: مختصر المعاني، للتفتازاني، 475 /2أفرد ابن جنّي للتجريد باباً، ينظر: الخصائص، لابن جنّي،  )106(
يّة، للعيني، 239 - ، وقد أنكر 2/69، ، وحاشية الشهاب على البيضاوي، لشهاب الدين الحنفي1/35، والمقاصد النحو

 . 4/267الرضي القول بالتجريد، ينظر: شرح الرضي على الكافية، 
 . 3/296ينظر: الـكشاف، للزمخشري،  )107(
 1/227ينظر: شرح الرضي،  )108(
 . 77سورة الأنبياء، من الآية:  )109(
 . 2/316، وحاشية الصبان،3/136، وشرح التسهيل، 50ينظر: حروف المعاني، للزجّاجي، )110(
ّ هِ(، ينظر: البديع في علم العربية،  )111(  . 1/272قد حكى الأخفش عن العرب: )من الل 
يات، لأبي علي الفارسي،3/499ينظر: الكتاب، )112(  .480، وتوجيه اللمع،91، والمسائل العسكر
 . 6/2881، وتمهيد القواعد، 3/136ينظر: شرح التسهيل،  )113(
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ع م ه م  مِن  ج وع  ﴾ُّ  ، ]وبمعنى )بعد(، نحو:(114)﴾ [ (115)﴿ َأط  : بعد  جوع  ، وبمعنى )الباء(، (116)أي 
ّ هِ ﴾( 117)﴿ مِن  َأم رِ ُّ  نحو: ِ (118)الل  ّ ه : بأمرِ الل  من  (120)، وبمعنى )عن(، نحو: حدث ني فلانٌ (119)، أي 

: عن فلان   ، أي   .  (121)فلان 
: لانتهاءِ للانتهاء  وهي وضع ت   إلى،، الثالثة  منها، و      ً  (122)، أي  ً أو زمانا ا، مكانا َّّ ، كقولِهِ (123)المغي
َّّذِي ﴾ُّ  تعالى: ا ال ِجدِ الأق ص  ِجدِ الح ر اِم إلى الم س  ي ام  إلىُّ ،  (124)﴿ مِن  الم س  وا الّصِ ُّ َّّ أتِم َّّيِل  (125)﴿ ث م ال
ها معارضةٌ لـ)من((126)﴾  . (127)، فظهر  من هذا أّنَّ

يين  في )إلى(       ل : دخول  ما بعد ها فيما قبل  (130)مذاهب   (129)أربعة   (128)أعلم  أّنَّ للنّحو ها ، الأوَّّ
خول  إن  كان  ما 25)ل : الاشتراك ، والرابع : الدُّ و( إلّا مجازاً، والثاني: عدم  الدّخوِل إلّا مجازاً، والثالث 

                                              
 . 1/621، وشرح التصريح، 424، ومغني اللبيب، 313الداني، ينظر: الجنى ، و 220سورة البقرة، من الآية: )114(
 . 4سورة قريش، من الآية:  )115(
بين المعقوفتين سقط من )ب( و)ج( و)د(، وقيل أّن )من( في هذه الآية بمعنى )عن(، وقيل: هي لانتهاء  )116(

 .311، والجنى الداني، 236الغاية، وقيل، للتعليل، ينظر: توجيه اللمع، 
 أمر( سقط من )ب( و)ج( و)د( .لفظ ) )117(
 . 43سورة هود، من الآية: )118(
 .  1/265ينظر: البديع في علم العربية )119(
 لفظ )فلان( سقط من )ب( و)د( . )120(
يين من رأى أّن الأجود فيها أن تكون لابتداء 2/462، وهمع الهوامع، 423ينظر: مغني اللبيب،  )121( ، ومن النحو

 .  423، ومغني اللبيب، 1/253حاجب، لابن الحاجب، الغاية، ينظر: أمالي ابن ال
 في )ب( و)د(: للانتهاء . )122(
 ، 4/271وقد ذكر الرضي أنّه لا خلاف في ذلك، ينظر: شرح الرضي على الكافية،  )123(
 . 1سورة الإسراء، من الآية:  )124(
 ظ .19في )د(: ل )125(
 . 187سورة البقرة، من الآية:  )126(
، وذكر أبو حيّان الأندلسي أّن المسألة 2/414، وهمع الهوامع، 3/44، وأوضح المسالك، 229اللمع، ينظر: توجيه  )127(

 .. 4/1730ليست على إطلاقها، بل فيها تفصيل، ومعناها أو دلالتها متوقفة على القرينة، ينظر: ارتشاف الضرب، 
 لفظ )إلى( سقط من )ج( . )128(
 في )ج(: الأربعة . )129(
 . 6/2915، وتمهيد القواعد، 4/271هذه المذاهب في: شرح الرضي على الكافية، ينظر تفصيل  )130(
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، وقيل هي (131)﴿ ف اغ ِسل وا و ج وه ك م  و َأي دِي ك م  ِإل ى الم ر افِِق ﴾ ُّ بعد ها من جنِس ما قبل ها، كقولِهِ تعالى: 
 (133) إن  لم  يكن  كما في مثاِل: أتمّوا الصيام  إلى الليِل، وهو الظاهر ، ويجئ  ، وعدم ه  (132)هنا بمعنى )مع (

﴿ و ل ا ت ْأك ل وا َأم و ال ه م  ِإل ى َأم و الـِك م  ُّ  بمعنى)مع ( وذلِك  إذا ض ّمَّ شئٌ إلى آخر  وهو قليٌل، كقولِهِ تعالى:
: مع  أموالـِك م (134)﴾ ها بمعنى الانت(135)، أي  ؛ لأّنَّ ]قول ه  تعالى[، والحّقُ أّنَّ : إلى (136)هاءِ بتضمينِ الضّمِ

: لا تأكلوا أموال ه م مضمومةً إلى أموالـِك م بمعنى )على(  (138)، ويجئ  (137)أموالـِك م، في موضِع الحاِل، أي 
) : فعليَّّ (139)كما في قولِهِ عليه السلام : )من ترك  مالاً فلور ث تِهِ، ومن ترك  كلال ةً أو عيالاً فإليَّّ ، (140)، أي 

ك م  إل ى ي و ِم القِي ام ةِ ﴾ُّ  ، كقولِهِ تعالى:(141)ويجئ  بمعنى )في( ذكر ه  صاحب  الهادي َّّ م ع ن ، (142)﴿ ل ي ج 

                                              
 . 6سورة المائدة، من الآية:  )131(
 . 194، وأسرار العربية، لأبي البركات الأنباري، 249ينظر: فقه اللغة وسرّ العربيّة،  )132(
 في )ج( سيجئ . )133(
 . 2سورة النساء، من الآية:  )134(
 . 141،3، وشرح المفّصل، 249ظ ، وينظر تفصيل المسألة في: فقه اللغة وسرّ العربيّة، 14في )ج(: ل )135(
 بين المعقوفتين في )ب( و)د(: قولهم . )136(
، 1/247قوله: والحق ... ، فيه ردّ على من قال بمجيئها بمعنى )مع(، ينظر هذا الرأي في: البديع في علم العربية،  )137(

 . 4/463، وشرح المفّصل، 229وتوجيه اللمع، 
 لفظ )يجئ( سقط من )أ( و)ج( . )138(
روي هذا الحديث بألفاظ عدة، لـكنّي لم أجده باللفظ الذي أورده ابن القّصاب، وهو حديث متفق عليه، ونّصه  )139(

ًّّ ف ِإل ي ن ا(( برقم: )  . 3/118( 2398في البخاري: ))م ن  ت ر ك  م الاً ف لِو ر ث تِهِ، و م ن  ت ر ك  ك لا
يين يدّل على أّن )إلى( تأني بمعنى )على(، وما وجدته عند شرّاح الحديث يدّل على  )140( لم أقف على نص عند النحو

، 12/234لانتهاء الغاية، فهي على أصلها، ينظر على سبيل المثال: عمدة القاري، للعيني،  -في الحديث المذكور  -أنّ )إلى( 
، ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لأبي الحسن 4/221اري، للقسطلاني، وإرشاد الساري لشرح صحيح البخ

ذكر فيها أنّه إن كان على الميّت د ين فعليه، أي:   -في شرحه للحديث  -، غير أّن هناك إشارة للعيني 5/2021الهروي، 
ّ ه عليه وسلّمعلى النبي  ّ ه عليه وسلّمة للحديث، وهو قوله ، إلّا أّن هذه الإشارة قد ت نقض برواية ابن ماجصلّى الل  : )) صلّى الل 

 /2( 2416من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعًا فعليّ وِإليّ، وأنا َأولى بالمؤمنين(( حديث صحيح، برقم: )
 ، لأنّنا إن قلنا أّن )إلى( بمعنى )على( فإنّنا سنجمع بين العوض والمعوّض .807

)الهادي( كثيرة، وفي اختصاصات متعددة، فمنها في الفقه ، والقراءات، والفتاوى، الـكتب التي تحمل تسمية  )141(
هادي الّشادي، بالفارسية لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني، )ت  والأصول، وعلم الكلام، ولم أجد في اللغة إلّا كتاب:

 . 2/2026هـ(، ينظر: كشف الظنون عن أسامي الـكتب والفنون، 518
 . 87ساء، من الآية: سورة الن )142(
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 ِ : في يوِم القيامِة ، كما (145)﴾  (144)﴿ و الَأم ر  إل يِك ُّ  ، ويجئ  بمعنى )اللّام( كقولِهِ تعالى:(143)أي 
ِ تعالى: َّّذِي ه د ان ا لِه ذ ا ﴾﴿ الح  ُّ  يجئ  اللّام بمعناها، كقولِه ِ ال ّ ه ، وقد  يجئ  بمعنى )من( (146)م د  لل 

ةِ  َّّ ةِ مجرورِه ا بعد  ما يفيد   (147)البياني َّّ ة  لفاعلي َّّ ،  (148)وهي المبني حباً أو بغضاً من اسِم تفضيل  أو فعِل تعجب 
ن  َأح ّبُ إل يَّّ ﴾ُّ كقولِهِ تعالى:   (152) بمعنى )عند (، ويجئ  (151)إليّ  (150)وما أقلاه (149)﴿ ر ّبِ الّسِج 
 :(153)كقوِل الشاعرِ 

ِحيقِ  َّّ ى إليَّّ من الر  الس ل س لِ  (154)... وذِك ر ه             أش ه 

                                              
 2/414، وهمع الهوامع، 6/2913، وتمهيد القواعد، 387، والجنى الداني، 11/168ينظر: التذييل والتكميل،  )143(
. 
 في )ج(: إليكم . )144(
يين من يرى أّن )إلى( 33سورة النمل، من الآية:  )145( لانتهاء الغاية، ينظر: الجنى  -في هذه الآية  -، ومن النحو

 . 104، ومغني اللبيب، 387الداني، 
، 4/1732، وارتشاف الضرب، 3/142، وتنظر المسألة في: شرح التسهيل، 43سورة الأعراف، من الآية:  )146(

 . 6/2912وتمهيد القواعد، 
 و .19في )ب(: ل )147(
 لفظ )يفيد( سقط من )ب( و)د( . )148(
، 4/1732، وارتشاف الضرب، 3/142، وتنظر المسألة في: شرح التسهيل، 33سورة يوسف، من الآية:  )149(

 . 6/2912وتمهيد القواعد، 
 . 5/16القلى: البغض، ينظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، )قلو(  )150(
 . 2/414، وهمع الهوامع، 387، والجنى الداني، 3/142ينظر: شرح التسهيل،  )151(
 في )ج(: عندك . )152(
، ديوان الهذليين،  )153( ح ل يس  ، وهو من شواهد 88 /2البيت من )الكامل( وهو لأبي كبير الهذلي، واسمه: عامر بن ال 

يه، للسيرافي،  ، 105، ومغني اللبيب، 389، والجنى الداني، 2/801، وشرح الكافية الشافية، 4/474شرح كتاب سيبو
 وتمامه :

بِيل  إلى الّشباِب، وذِكر ه       ل س ِل               أم  لا س  ِحيِق الّسَّ َّّ ى إليَّّ من الر  َأش ه 
يه، للسيرافي، موطن الشاهد:  ، 474 /4قوله: )إليّ( إذ استعمل حرف الجرّ )إلى( بمعنى )عند(، ينظر: شرح كتاب سيبو

 . 2/801وشرح الكافية الشافية، 
 في جميع النسخ: )رحيق( والتصحيح من الديوان . )154(



   2018:  السادس والعشرون                  مجلة جامعة الأنبار للغات والآداب 
 

152 

 

: أمِسك  عنِّي )ل : إليك  عنِّي، أي  : 25وقولِهم  ، أي  ه ، و اذهب  إليك  : خذ  ، و إليك  كذا، أي  ظ( وك ّفَّ
، ويجئ  لفظة  )إلى( واحد  )الآلاءِ(، وهي النعم    .  (155)اشتغل  بنفِسك 

هم  عن القوِس؛ لأّنَّ  للبعد  والمجاوزَة ،وضع ت   عَْن،الرابعة : و،        َّّ هم  قد  تجاوز  عن نحو: رمي ت  الس َّّ  الس
ِل مع  الوصوِل إلى الآخرِ، وبالوصوِل وحد ه ، نحو: أخذ ت  عنه  العلم ، إذ  العلم   و ص ل  إلى  (156)المحّلِ الأوَّّ
ةِ  ين  زال  عن ذمَّّ ، فإّنَّ الدَّّ ين  ي ت  عنه  الدَّّ لِ وحد ه ، نحو: أدَّّ  (158)المديونِ  (157)المحّلِ الثّاني مع  ثبوتِهِ في الأوَّّ

ةِ (159)مع  عدِم الوصولِ إلى محل  آخر   َّّ ِّيني : إّنَّ كّلَّ واحدة  من )على( (160)، قال  شهاب  الدِّيِن في شرِح الز
ِسهِ  (161) ﴿ و  ُّ و)عن( قد  يقع  موقع  الأخرى، نحو:  خ ل  ع ن  ن ف  م ا ي ب  َّّ خ ل  ف إن ، ]أي: على (162)﴾ م ن  ي ب 

ل  بمعنى الجانِب، نحو: جلس ت  من عن (163)نفِسهِ[ ِّ عليهِ، فيتأوَّّ يكون  اسماً، بدليِل دخوِل حرِف الجر ، و
 ِ : من جانِِب يمينِه ِ تعالى:(164)يمينِهِ، أي  يئًا ُّ  ، ويجئ للبدِل، كقولِه ج زِي ن ف ٌس ع ن  ن ف س  ش  ﴿ ل ا ت 

ِ تعالى:(165)﴾ تِغ ف اُّ  ، وللتّعليِل، كقولِه ا ع ن  م و عِد ة  ﴾﴿ و م ا ك ان  اس  ِيهِ إلَّّ ب ر اهِيم  لَأب :  (166)ر  ِإ أي 
ِ تعالى:(167)لموعد ة   ب ق  ﴾ُّ  ، وبمعنى )بعد (، كقولِه ب قًا ع ن  ط  ب ّنَّ ط  ً بعد   (168)﴿ ل ت ر ك  : حالة أي 
، وبمعنى (171)عن ذلِك  الأمرِ، ]أي:  في ذلِك  الأمرِ[ (170)وبمعنى )في( كقولِِك: لأنكر  (169)حالة  

                                              
 . 1/20، والمصباح المنير، للفيومي، )ألي( 106 /3ضي على الكافية، ينظر: شرح الر )155(
 و .20في )د(: ل )156(
 في )أ( و)ب( و)ج(: زمّة . )157(
 في )ب(: الحديون . )158(
 . 335 /2، وحاشية الّصبّان، 2/335ينظر: شرح المفّصل،  )159(
 لم أقف عليه . )160(
 سقط حرف )الواو( من )ج( . )161(
 . 38سورة محمد، من الآية:  )162(
 . 196و 191بين المعقوفتين سقط من )ب( و)ج( و)د(، وينظر: مغني اللبيب،  )163(
 .206، وعلل النحو، لابن الوراق، 1/437، والأصول في النحو، لابن السراج، 1/420ينظر: الكتاب:  )164(
 . 245الداني،  ، والجنى3/159، وينظر: شرح التسهيل،  48سورة البقرة، من الآية:  )165(
 . 114سورة التوبة، من الآية:  )166(
 . 979، ومغني اللبيب، 227ينظر: الجنى الداني،  )167(
 . 19سورة الانشقاق، الآية:  )168(
 . 2/443، وهمع الهوامع، 1/652، شرح التصريح، 264ينظر: شرح ابن الناظم،  )169(
 في )ب( و)د(: لأنّك . )170(
 .6/2967، وتمهيد القواعد، 4/1728وينظر: ارتشاف الضرب، بين المعقوفتين سقط من )د(، )171(
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: بالهوى (172)﴿ و م ا ي ن طِق  ع ِن اله و ى ﴾ُّ  كقولِهِ تعالى: )الباء( ، وبمعنى )من(، نحو: كفف ت  (173)أي 
ب ة  ع ن  عِب ادِهِ ﴾ُّ  عن الحراِم، ومن ه  قول ه  تعالى: و  َّّ ب ل  الت َّّذِي ي ق  ِ (174)﴿ و ه و  ال : من عبادِه ، قال  (175)، أي 

يد  (176)و( صاحب  الضوءِ 26)ل ت  عن البلدِ، تر : خرج  : الفر ق  بين  )عن( و)من(، أّن )عن( إذا قلت 
يد  الرجوع  إليها[ ت  من البلدِ، تر : خرج  : (178)، قال  عبد  القاهرِ (177)عدم  الرّجوِع ] إليها، و)من( إذا قل ت 

ين  من (179)كّلُ موضع  لم  يصح إلّا بمعنى التّعديةِ، كان  مخصوصاً بـ)عن(، فلا يجوز  أن  تقول   : أدّي ت  الدَّّ
اً للتعديةِ، جاز  (181)التعّدي فقط   (180)زيد ؛ لأّنَّ هذا موضع   ، وإن  كان  موضٌع لا يجب  أن  يكون  مختّصَّ

هما شئ ت   لا ي ناسب  معنى المجاوزةِ، لم  يجز  أن  يقع  فيهِ  (183)، وإن  كان  موضعٌ (182)أن  يقع  فيهِ أّيُ
ِ  ، فلا تقول : زيدٌ أفضل  (184))عن( َّّك  لا تقصد  أّنَّ أحد ه ما قد  انفصل  عن صاحبِه   .(185)عن عمرو  ؛ لأن
،  ، وضع ت  علىالخامسة  منها: و       ريرِ، أو معنوّي  َّّ ا حسّّي ، نحو: جلس ت  على الس للاستعلاءِ، غالباً ذلك، إمَّّ

، وللاستعلاءِ  بة  على كّلِ م ذنب  ا باعتبارِ الغلبةِ، نحو: عليهِ ديٌن،  (186)نحو: يجب  التو ، إمَّّ على ثلاثةِ أضرب 

                                              
 . 3سورة النجم، الآية:  )172(
 . 1/266، والبديع في علم العربية، 74ينظر: حروف المعاني والصفات،  )173(
 . 25سورة الشورى، من الآية:  )174(
 . 2/96الأشموني، ، وشرح 233 /1، واللمحة في شرح الملحة، 1/266ينظر: البديع في علم العربية،  )175(
هو كتاب: ضوء المصباح في النحو، شرح على كتاب المصباح في النحو للمطرّزي وصاحبه هو: الفاضل تاج الدين  )176(

، 228 /3هـ(، ينظر: سلّم الوصول إلى طبقات الفحول، 684محمد بن محمد بن أحمد بن السيف الإسفرايني )ت 
 . 7/31والأعلام، 

 ن )ب( و)ج( و)د( .بين المعقوفتين سقط م )177(
هو أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني، النحوي المتكلم الشافعي، أخذ النحو بج رجان عن أبي الحسين  )178(

 /2هـ، ينظر: سلّم الوصول إلى طبقات الفحول، 471محمد بن الحسن الفارسي ابن أخت أبي علي الفارسي، توفي سنة 
293 . 

 في )أ(: يقول . )179(
 و .15في )ج(: ل )180(
 في )ب( و)د(: فقد . )181(
 في )ب( و)د(: ثبت .  )182(
 ظ .19في )ب(: ل )183(
 لفظ )عن( سقط من )د( . )184(
 . 2/848ينظر: المقتصد في شرح الإيضاح، لعبد القاهر الجرجاني،  )185(
 ظ .20في )د(: ل )186(
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 ٌ ا باعتبارِ المرتبةِ كقولِِك: فلاٌن علينا أمير طِح، وإمَّّ ا باعتبارِ المكاِن، نحو: زيدٌ على الّسَّ ، وقد  يكون  (187)وإمَّّ
 ِ  :(188)ظرف  مكان  بمعنى الفوِق، نحو قولِه

َّّ ِخم    س ه ا          ت ِصّلُ و ع ن  ق ي ض  بِب يد اء  م ج هِلِ غ د ت  مِن  ع ل يهِ ب ع د  م ا ت م
يكون   : من أعلاه  ومن فوقِهِ، إذ  لو كان ت  حرفاً لم ا دخل ه  حرف  الجرِّ، و فعلاً، نحو: علا زيداً  (189)أي 

: ) –في هذا المثاِل  -ثوٌب، ويمكن   مٌ كم ا أّنَّ ها مع مدخولِها خبرٌ مقّدَّ ظ( في 26لأن  يكون  حرفاً، فإّنَّ
: في عهدِ فلان  (190)الدّارِ رجلٌ  ، أي  ، وقد  توضع  (191)، ويجئ  بمعنى )في( كقولِهِم: كان  على عهدِ فلان 

 ِ ت و ف ون  ﴾ُّ  تعالى: (192)موضع )مِن( كقولِه اِس ي س  َّّ اسِ  (193)﴿ إذ ا اك ت ال وا ع ل ى الن َّّ : من الن ، (194)أي 
ّ هِ رِز ق ه ا ﴾ ﴿ و م ا مِن   ويجئ  بمعنى )عن( كقولِهِ تعالى: ا ع ل ى الل  ة  فِي الَأر ِض إلَّّ َّّ ّ ه  (195)د اب ]أي: عن الل 

                                              
 . 3/162في )ب( و)د(: أمر، ينظر: شرح التسهيل،  )187(
يه، 120البيت لمزاحم العقيلي في ديوانه، )188( ، والأصول في 2/320، والمقتضب، 4/231، وهو من شواهد سيبو

يه، للسيرافي، 2/216النحو،                                                               234، وتوجيه اللمع، 259، والإيضاح، لأبي علي الفارسي، 2/149، وشرح كتاب سيبو
البيت يصف حمامة طارت من فوق بيضها، فقوله: )غدت( الغداة: وقت ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس، ة: اللغ

)خمسها( هو ورود الماء كّل خمسة أيّام، ينظر: إيضاح شواهد الإيضاح، لأبي علي  ،2/443 ينظر: المصباح المنير،
لمفخور الذي ي صدِر صوتاً، ينظر: جمهرة اللغة، )تصّل(: تصوّت، مأخوذ من الصلصال، وهو الطين ا ،1/323القيسي، 

البيض قد خرج فرخه وماؤه كله، وقاض ها الطائر والفرخ: إذا  ، )غيض(، قال الخليل: ))الغيض:3/1314لابن دريد، 
، )مجهل( هي الأرض التي لا ي هتدى 5/186شدها عن الفرخ فانقاض ت أي انشقت((، العين، للخليل الفراهيدي، 

يزاء( بدل البيداء .1/494: جمهرة اللغة، فيها، ينظر  ، ويروى )الز
قوله: )من عليه( إذ دخل حرف الجرّ )من( على )على( وفي ذلك دليل على أّن )على( اسم، والتقدير: موطن الشاهد: 

 .  3/53، والمقتضب، 4/231من فوقه، ينظر: الكتاب، 
 في )أ(: وتكون . )189(
يّة و)علا( الفعليّة في الخّط والمعنى، ولذلك اقتصر ابن الخباز على الحرفيّة والاسميّة، لا يخفى الفرق بين )على( الحرف )190(

دون ذكر الفعليّة، ثم ذكر في موضع آخر أّن )علا( تجئ فعلاً، لـكنّها ليست من هذا الباب، أي: باب الحروف، ينظر، 
يراده 235 - 234توجيه اللمع،   هنا، إلّا إذا كان يقصد التشابه في اللفظ .، وعلى هذا فلا حجّة لابن القّصاب في إ

 . 2/439، وهمع الهوامع، 3/163ينظر: شرح التسهيل،  )191(
 في )ب( و)د(: قوله . )192(
 . 2سورة المطففين، من الآية:  )193(
 . 191، ومغني اللبيب، 164 /3ينظر: شرح التسهيل،  )194(
 . 6سورة هود، من الآية:  )195(
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ِ (196)رزقها[ كاللّاِم  -، وللتعليلِ (197)، وبمعنى )مع(، نحو: فلانٌ على جلالتِهِ يفعل  كذا، أي: مع  جلالتِه
ّ ه  ع ل ى م ا ه د اك م  ﴾كقولِهِ تعالى:  - ﴿ ح قِيٌق ع ل ى أن   كقولِهِ تعالى:، وبمعنى )الباء( (198) ﴿ و لِت ك بِّر وا الل 

ا الح ّقَّ ﴾ ّ هِ ِإلَّّ مّي  (199)لا َأق ول  ع ل ى الل  َّّ على أن  لا ييأس  من  (200)، ويجئ  للاستدراِك، نحو: فلاٌن جهن
 ِ ّ ه يادةً، كقولِهِ عليهِ الّسلام : ) من ح ل ف  (201)رحمةِ الل  على يمين  فرأى غير ها خيراً منها  (202)، وتكون  ز

 .     (204)﴿ و ل ه م  ع ل يَّّ ذ ن ٌب ﴾ ، ويجئ  بمعنى )عند (، نحو:(203)مينِهِ(فليكفر  عن ي
َّّةِ الشِئ ذهناً، نحو: ضرب ت  زيداً  للتعليل ،، وضع ت  (205)اللّام  السادسة  منها:  و،       : لبياِن عل أي 

، ومنه  لام  القصدِ والإرادةِ، (206)للتأديِب، أو خارجاً، نحو ت  لمخافتِك  ، (207)نحو: حضر ت ه  للانتفاعِ : خرج 
، م  أّنَّ الجّلَّ  أو للتخصيص  ا تخصيص  مبالغة ، نحو: الجّلُ للفرِس، فتبرّز الكلام  في صورةِ توهُّ وهو إمَّّ

، أو تخصيصاً تحقيقاً، نحو: أٌخ له ، هذا  (208)مقصورٌ على الفرِس لا يتجاوز   عنها؛ لـكماِل استحقاقِهِ الجّلَّ

                                              
 .  1/650، وشرح التصريح، 3/163بين المعقوفتين سقط من )أ(، وينظر: شرح التسهيل،  )196(
 . 2/439، وهمع الهوامع، 6/2975ينظر: تمهيد القواعد،  )197(
 . 191، ومغني اللبيب، 3/164ينظر: شرح التسهيل، ، و  185سورة البقرة، من الآية:  )198(
 . 2/440، وهمع الهوامع، 3/165تسهيل، ، وينظر: شرح ال 105سورة الأعراف، الآية: )199(
 في )ب(: جهمّني . )200(
 . 1/652، وشرح التصريح، 192ينظر: مغني اللبيب،  )201(
 في )ب( و)د(: خلف . )202(
من حلف على يمين، فرَأى غيرها خيرًا حديث صحيح، لـكنني لم أجد الحديث بهذا اللفظ، فهو في صحيح مسلم: )) )203(

، وفي صحيح ابن حبان: ))من حلف على يمين، فرأى غيرها 5/85( 4283ول يفعل(( براقم: )منها، فليكفر عن يمينه ، 
، 3/3/165، وينظر: شرح التسهيل،  10/118( 4347خيرًا منها، فليْأت الذي هو خير، وليكّفر عن يمينه(( برقم: )

 .192ومغني اللبيب، 
 . 1/651، وينظر: شرح التصريح، 14سورة الشعراء، من الآية:  )204(

يين، فأهل الـكوفة يثبتونها، أمّا أهل البصرة فينكرونها ويحملون  وتجدر الإشارة إلى أّن هذه المعاني لم تتفق عليها كلمة النحو
 .   2/440، وهمع الهوامع، 6/2975، وتمهيد القواعد، 476هذه المعاني على التضمين، ينظر: الجنى الداني، 

ا كانت عند ابن القّصاب تسعة عشر معنى، فهي عند المرادي: ثلاثون، ينظر: لحرف )اللّام( معان كثيرة، فإذ )205(
، وعند السيوطي: 294 - 275، وعند ابن هشام: اثنان وعشرون، ينظر: مغني اللبيب، 108 - 96الجنى الداني، 

 ، فلينظر تفصيلها هناك . 254 - 2/251عشرون، ينظر: همع الهوامع، 
 لفظ )نحو( سقط من )ج( . )206(
 في )ب( و)د(: للانتفاء . )207(
 و .20في )ب(: ل )208(
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ق  بين هماعند  م ن لم  ي فرِّق  ب َّّ ، فاللّام  في (209)ين  لاِم الاختصاِص ولاِم الاستحقاِق، وأمّا عند  من فر
و( نحو: الجّلُ للفرِس، للاستحقاِق، وفي نحو: الحلاوة  للعسِل، للاختصاِص، ولم  يردِ المصنِّف  27)ل
 ً ً  للملِك، إذ  هي موضوعةٌ للاختصاِص، وهو أعّمُ من الملِك؛ لأّنَّ في كلِّ  (210)مثالا  (211)ملك  اختصاصا

، ويجئ  بمعنى )عن( إذا است عمِل  مع  القوِل، كقولِهِ تعالى: ذِين  ء ام ن وا ولا ينعكس  َّّ ف ر وا لِل َّّذِين  ك  ﴿ ق ال  ال
: عن الّذين آمنوا .(212)﴾  ، أي 

      
 ثبت المصادر

 القرآن الـكريم -
 أ  

ّ ه بن مسلم بن قتيبة ا - ه(، تحقيق: محمد الدالي، 376لدينوري )تأدب الكاتب، لأبي محمد بن عبد الل 
 ، د.ت .2مؤسسة الرسالة، ط:

ه(، تحقيق: 745ارتشاف الضرب من لسان العرب، لأبي حيّان محمد بن يوسف بن علي الأندلسي )ت -
 م .1998 – 1418، 1رجب عثمان محمد، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط:

ه(، 923حمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني، )تإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، لأبي العباس أ -
ية، مصر، ط:  ه .1323، 7المطبعة الـكبرى الأمير

ه(، تحقيق: بركات يوسف هبود، 577أسرار العربية، لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري )ت -
 م .1999 –ه 1420، 1دار الأرقم بن أبي الأرقم، ط:

ه(، تحقيق: عبد المحسن الفتلي، 316الأصول في النحو، لأبي بكر محمد بن السري ابن السراج )ت -
 لبنان، د.ط، د.ت . –مؤسسة الرسالة، بيروت 

 م.2002، 15ه(، دار العلم للملايين، ط:1396الأعلام، لخ ير الدين بن محمود الزركلي )ت -
ّ ه محمد بن إدريس الشافعي  -  –ه 1410، 2ه(، دار المعرفة، بيروت، ط:204)تالأمّ، لأبي عبد الل 

 م .1990

                                              
 و .21في )د(: ل )209(
 في )ج(: مثالك .  )210(
 ظ .15في )ج(: ل )211(
 . 47سورة يس، من الآية:  )212(
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ه(، تحقيق: فخر صالح قدارة، دار 646أمالي ابن الحاجب، لأبي عمر ثمان بن عمر ابن الحاجب )ت -
 م .1989 –ه 1409عمّار، الأردن، دار الجيل، بيروت، د.ط، 

ّ ه بن علي بن حمزة ابن الشجري )ت - ه(، تحقيق: محمد محمد 543أمالي ابن الشجري، لضياء الدين هبة الل 
 م .1991 –ه 1413، 1الطناحي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط:

ّ ه بن عمر البيضاوي )ت - يل، لناصر الدين عبد الل  يل وأسرار التأو ه(، تحقيق: محمد عبد 685أنوار التنز
 ه .1418، 1، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط:الرحمن المرعشلي

ّ ه بن يوسف ابن هشام الأنصاري )ت - ه(، تحقيق: 761أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، لعبد الل 
 يوسف الشيخ، دار الفكر، د.ط، د.ت .

ّ ه القيسي، ) من علماء القرن السادس الهجري - يضاح شواهد الإيضاح، لأبي علي الحسن بن عبد الل  (، إ
 م .1987 –ه 1408، 1لبنان، ط: –تحقيق محمد بن حمود الدعجاني، دار الغرب الإسلامي، بيروت 

ه(ن تحقيق: محمد عبد المنعم 739الإيضاح في علوم البلاغة، لمحمد بن عبد الرحمن القزويني )ت -
 ، د.ت .2الخفاجي، دار الجيل، بيروت، ط:

 ب
ه(، تحقيق: أحمد 1224أبي العباس أحمد بن محمد بن عجيبة )تالبحر المديد في تفسير القرآن المجيد، ل -

ّ ه القرشي، القاهرة، د.ط،   ه .1419عبد الل 
ه(، تحقيق: فتحي 606البديع في علم العربية، لأبي السعادات مجد الدين بن محمد الجزري ابن الأثير)ت -

 . ه1320، 1أحمد علي الدين، جامعة أمّ القرى، مكّة المكرمة، السعودية، ط:
 ت

ه(، 745التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، لأبي حيان محمد بن يوسف بن علي الأندلسي )ت -
 ، د.ت .1تحقيق: حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، ودار كنوز أشبيليا، ط:

ه(، تحقيق: علي 778تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، لناظر الجيش محمد بن يوسف بن أحمد )ت -
 ه .1428، 1مصر، ط: –ر، دار السلام، القاهرة محمد فاخ

ه(، تحقيق: فايز زكي محمد دياب، دار السلام، 639توجيه اللمع، لأحمد بن الحسين ابن الخباز )ت -
 م .2007 –ه 1428، 2مصر، ط:

ه(، 749توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، لأبي محمد الحسن بن قاسم المرادي )ت -
 م.2008 –ه 1428، 1الرحمن علي سليمان، دار الفكر العربي، ط: تحقيق: عبد

 ج
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ه(، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، دار 331جمهرة اللغة، لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي )ت -
 م .1987، 1العلم للملايين، ط:

يق: فخر الدين ه(، تحق749الجنى الداني في حروف المعاني، لأبي محمد الحسن بن قاسم المرادي )ت -
 م .1992 –ه 1413، 1لبنان، ط: –قباوة، ومحمد نديم فاضل، دار الـكتب العلمية، بيروت 

 
 ح

حاشية الشهاب )عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي(، لشهاب الدين بن محمد الحنفي  -
 ه(، دار صادر ، بيروت، د.ط، د.ت .1069)ت
ه(، 1206الأشموني لألفية ابن مالك، لأبي العرفان محمد بن علي الصبان )تحاشية الصبان على شرح  -

 م .1997 –ه 1417، 1لبنان، ط: –دار الـكتب العلمية، بيروت 
ه(، تحقيق: توفيق الحمد، مؤسسة 337حروف المعاني، لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي )ت -

 م .1984، 1الرسالة، بيروت، ط:
 خ

ه(، تحقيق: محمد علي النجار، عالم الـكتب 392الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جنّي الموصلي )ت -
 بيروت، د.ط، د.ت .

 د
ه 1385مصر، د.ط،  –ديوان الهذليين، ترتيب وتعليق: محمد محمود الشنقيطي، الدار القومية، القاهرة  -
 م .1965 –

 س
ّ ه القسطنطيني حاجي خليفة )تسلّم الوصول إلى طبقات الفحول، لمصطفى بن ع - ه(، 1067بد الل 

 م .2010تركيا، د.ط،  –تحقيق: محمود عبد القادر الأرناؤوط، مكتبة أرسيكا، استانبول 
يد القزويني ابن ماجة )ت - ّ ه محمد بن يز ن تحقيق: محمد فؤاد عبد 9ه273سنن ابن ماجة، لأبي عبد الل 

 الباقي، دار إحياء الـكتب العربية، د.ط، د.ت .
 ش

ه(، تحقيق: 686شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك، لبدر الدين محمد بن جمال الدين ابن مالك )ت -
 م.2000 –ه 1420، 1محمد باسل عيون السود، دار الـكتب العلمية، ط:
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ه(، دار الـكتب العلمية، 900شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، لعلي بن محمد بن عيسى الأشموني )ت -
 م .1998 –ه 1419، 1بنان، ط:ل –بيروت 

ّ ه ابن مالك )ت - ه(، تحقيق: عبد الرحمن السيد، ومحمد 672شرح التسهيل، جمال الدين محمد بن عبد الل 
 م .1990 –ه 1410، 1بدوي المختون، هجر للطباعة والنشر، ط:

ّ ه - الأزهري  شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون بمضمون التوضيح، للشيخ خالد بن عبد الل 
 –ه 1421، 1لبنان، ط: –ه(، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الـكتب العلمية، بيروت 905)ه

 م .2000
ه(، تصحيح وتعليق: 686شرح الرضي على الكافية، لرضي الدين محمد بن الحسن الاسترباذي )ت -

 م.1978 –ه 1398يوسف حسن عمر، جامعة قار يونس، د.ط، 
ه(، 889معرفة كلام العرب، لشمس الدين محمد بن عبد المنعم الجوجري )تشرح شذور الذهب في  -

ه 1433، 1تحقيق: نواف بن جزاء الحارثي، عمادة البحث العملي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ط:
 م .2004 –
نة ه(، تعليق: محمود الشنقيطي، لج911شرح شواهد المغني، لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي )ت -

 م .1966 –ه 1386التراث العربي، د.ط، 
ّ ه ابن مالك )ت - ّ ه محمد بن عبد الل  ه(، تحقيق: عبد المنعم أحمد 672شرح الكافية الشافية، لأبي عبد الل 

 ، د.ت .1هريدي، جامعة أمّ القرى، مكة المكرمة، ط:
ّ ه السيرافي )ت - يه، لأبي سعيد الحسن بن عبد الل  مد حسن مهدلي، ه(، تحقيق: أح368شرح كتاب سيبو

 م .2008، 1وعلي السيد علي، دار الـكتب العلمية، ط:
ه(، تحقيق: أميل بديع يعقوب، 643شرح المفّصل، لأبي  البقاء يعيش بن علي بن يعيش الموصلي )ت -

 م .2001 –ه 1433، 1لبنان، ط: –دار الـكتب العلمية، بيروت 
ه(، تحقيق: خالد عبد الـكريم، المطبعة 469شرح المقدمة المحسبة، لطاهر بن أحمد بن باب شاذ )ت -

ية، الـكويت، طك  م .1977، 1العصر
  .م1976  -ه 1396شعر مزاحم العقيلي، تحقيق: نوري حمودي القيسي، وحاتم صالح الضامن، د.ط، -

 ص
ه(، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، 354صحيح ابن حبان، لمحمد بن حبان بن أحمد الدارمي البستي )ت -

 م .1988 –ه 1408، 1الرسالة، بيروت، ط:مؤسسة 
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ّ ه محمد بن إسماعيل البخاري )ت - ه(، تحقيق: محمد 256صحيح البخاري )الجامع الصحيح(، لأبي عبد الل 
 ه .1422، 1زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط:

ن، دار الجيل، ه(، تحقيق: مجموعة محققي261صحيح مسلم، لأبي الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري )ت -
 ه .1334بيروت، د.ط، 

 
 ع

ّ ه ابن الوراق )ت - ه(، تحقيق: محمود جاسم محمد الدرويش، 381علل النحو، لأبي الحسن محمد بن عبد الل 
ياض   م .1999 –ه 1420، 1السعودية، ط: -مكتبة الرشد، الر

ه(، دار إحياء 855عمدة القاري شرح صحيح البخاري، لأبي محمد محمود بن أحمد بدر الدين العيني )ت -
 التراث العربي، بيروت، د.ط، د.ت .

ه(، تحقيق: مهدي المخزومي، وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة 170العين، للخليل بن أحمد الفراهيدي )ت -
 الهلال، د.ط، د.ت .

 ف
ه(، تحقيق: عبد الرزاق 429ر العربية، لأبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي )تفقه اللغة وس -

 م .2002 –ه 1422، 1المهدي، إحياء التراث العربي، ط:
 ك

ه(، تحقيق: صالح عبد العظيم 646الكافية في النحو، لجمال الدين بن عثمان بن عمر ابن الحاجب )ت -
 م .2010، 1الشاعر، مكتبة الآداب، القاهرة، ط:

يه عمرو بن عثمان بن قنبر )ت - ه(، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، مكتبة 180الكتاب، لسيبو
 م .1988 –ه 1408، 3الخانجي، القاهرة، ط:

ّ ه أبي القاسم الزمخشري )ت - يل، لجار الل  ه(، دار الكتاب 538الـكشاف عن حقائق غوامض التنز
 ه .1307، 3العربي، بيروت، ط:

ّ ه حاجي خليفة )تكشف الظنون ع - ه(، مكتبة 1067ن أسامي الـكتب والفنون، لمصطفى بن عبد الل 
 م .1941مثنى، بغداد، د.ط، 

ه(، 732الكنّاش في فنّي النحو والصرف، لعماد الدين أبو الفداء إسماعيل الأيوبي صاحب حماة، )ت -
ياض بن حسن الخوام، د.ط، صيدا بيروت،   م .2004 –ه 1425تحقيق: ر
 ل
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براهيم بن 720في شرح الملحة، لمحمد بن حسن بن سباع الجذامي ابن الّصائغ، ) اللمحة - ه(، تحقيق: إ
 م .2004 –ه 1424، 1سالم الصاعدي، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلاميّة، المدينة المنورة، ط:

 م
، 1باكستان، ط: –ه(، مكتبة البشرى، كراتشي 792)ت مختصر المعاني، لمسعود بن عمر التفتازاني -

 م .2010 –ه 1431
ه(، تحقيق: محمد عبد الخالق 328المذكر والمؤنث، لأبي بكر محمد بن القاسم بن محمد الأنباري )ت -

 م .1981 –ه 1401عضيمة، وزارة الأوقاف، لجنة إحياء التراث، د.ط، 
ّ ه بن أحمد ابن الخّشاب )تالمرتجل في شرح الجمل، لأبي محمد عبد ال - ه(، تحقيق: علي حيدر، 567ل 

 م .1972 –ه 1392د.ط، 
ه(، دار الفكر، بيروت 1014مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لأبي الحسن علي بن محمد الهروي ) -
 م .2002 –ه 1322، 1لبنان، ط: –
يات، لأبي علي الفارسي )ت - المنصوري، الدار العلمية الدولية، ه(، تحقيق: علي جابر 377المسائل العسكر

 م .2002الأردن، د.ط،  –عمّان 
ّ ه أحمد بن محمد بن حنبل، )ت - ه(، تحقيق: شعيب 241مسند الإمام أحمد بن حنبل، لأبي عبد الل 

 م .2001 –ه 1421، 1الأرناؤوط، وعادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط:
ه(، تحقيق، عبد السلام محمد هارون، 395رس )تمعجم مقاييس اللغة، لأبي الحسن أحمد بن فا -

 م .1979 –ه 1399دار الفكر، د.ط، 
ّ ه بن يوسف بن أحمد ابن هشام )ت - ه(، تحقيق: مازن 761مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، لعبد الل 

ّ ه، دار الفكر، دمشق، ط:  م .1985، 6مبارك، ومحمد علي حمد الل 
ه(، تحقيق: علي أبو ملحم، 538محمود بن أحمد الزمخشري )ت المفّصل في صنعة الإعراب، لأبي القاسم -

 م .1993، 1مكتبة الهلال، بيروت، ط:
براهيم لن موسى الشاطبي )ت - ه(، تحقيق: 790المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافي، لأبي إسحاق إ

، 1مكّة المكرمة، ط:مجموعة محققين، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أمّ القرى، 
 م .2007، 1428

ية في شرح شواهد شروح الألفية، لبدر الدين محمود بن أحمد العيني )ت - ه(، تحقيق: 855المقاصد النحو
يز محمد فاخر، دار السلام، القاهرة  ه 1431، 1مصر، ط: –علي محمد فاخر، وأحمد محمد توفيق، وعبد العز

 م .2010 –



   2018:  السادس والعشرون                  مجلة جامعة الأنبار للغات والآداب 
 

162 

 

ه(، تحقيق: كاظم بحر المرجان، منشورات 471لعبد القاهر الجرجاني )تالمقتصد في شرح الإيضاح،  -
 م .1982وزارة الثقافة والأعلام العراقية، دار الرشيد، 

ه(، تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة، عالم 286المقتضب، لأبي العباس محمد بن يزيد المبرّد، )ت -
 الـكتب، بيروت، د.ط، د.ت .

 
 ن

ه(، دار الـكتب العلمية، بيروت، 581لأبي القاسم عبد الرحمن السهيلي )ت نتائج الفكر في النحو، -
 م .1993 –ه 1312، 1ط:

 ـه
 عبد تحقيق: ه(،911)ت السيوطي بكر أبي بن الرحمن عبد الدين لجلال الجوامع، جمع شرح الهوامع همع -

 . د.ت د.ط، مصر، التوفيقية، المكتبة الهنداوي، الحميد
 الرسائل والأطاريح

يه، لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني )ت - ه(، تحقيق: سيف بن عبد الرحمن 384شرح كتاب سيبو
يفي، رسالة دكتوراه، بإشراف الدكتور: تركي بن سهو العتيبي، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،  العر

ياض   م . 1998 –ه 1418السعودية،  –الر

 
 


