اﶈﺘﻮ ت
ت

اﻟﺒﺤﺚ
ﻮي ِ ﻓِﻲ
دﻻﻟﺔ اﻟﺠﻤﻠﺔ وإﻋﺮاﺑﮭﺎ ﻓِﻲ ﺣُﺠَﺞ اﻻﻧﺘِﺼَﺎر اﻟ ﱠﻨ ْﺤ ّ
ّ
ﻲ
ﻨ
ِ
ﻤ
ﺸ
ﱡ
ﻛﺘﺎب
ِ
اﻟﻤﻨﺼﻒ ﻣِﻦ اﻟﻜ ََﻼم ﻋﻠﻰ ُﻣﻐﻨﻲ اﺑﻦ ِھﺸَﺎم ﻟﻠ ُ ّ ِ
)٨٧٢ه(
ﻧﺸﺮ اﻹﻋﻼم ﻋﻠﻰ اﻷﯾﺎدي ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﻤﻊ اﻟﯿﺪ
اﻟﺠﺎرﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﯾﺎدي ﻟﻤﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺮاﻏﻲ
اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ اﻟﺠﺮﺟﺎوي اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ ١٣٥٥ھـ،
دراﺳﺔ وﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب ﻟﻤﺤﻤـﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ
ﺑﻦ ﻋﯿﺴﻰ اﻟﻤﻐﺮﺑ ّﻲ اﻟﻤﺎﻟﻜ ّﻲ )ت١٠١٦ھـ( ،دراﺳﺔ
وﺗﺤﻘﯿﻖ

٤

اﻟﻘﻠﺐ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ وأﺛﺮه ﻓﻲ اﻟﺪﻻﻟﺔ دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻓﻲ
ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺮاﻣﻮز ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺎح

١
٢
٣

اﺳﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ

اﻟﺼﻔﺤﺔ

ﻟﻘﺎء ﻏﻔﻮري ﻧﺎدر

١

أ.د .أﺣﻤﺪ ھﺎﺷﻢ اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ
أ .م .د .إﺳﺮاء ﺻﻼح ﺧﻠﯿﻞ

٢٢

م .د .ﻋﺼﺎم ﻣﺤﻤﻮد ﻛﺮﯾﻜﺶ

٤٤

ﻣﮭﺎ ﻋﻤﺎد ﻋﺒﯿﺪ ﻋﻠﻲ

٧٣

أ.م.د ھﺪﯾﻞ رﻋﺪ ﺗﺤﺴﯿﻦ

٥

ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﺘﺄوﯾﻞ اﻟﻨﺤﻮي ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﻨﻜﺖ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن
ﻟﻠﻤﺠﺎﺷﻌﻲ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ ٤٧٩ه

م .ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ ﻓﻮاز

٩١

٦

ﻣﺴﻌﻒ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟ ّﻨ ﺤﻮﯾﺔ ﻟﺒﯿﺎن ﱠأناﻟﻤﺼﺪرﯾّﺔ ،ﻟﻠﺸﯿﺦ
ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺸﻄﻲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ
)ت١٢٧٤ه( ،دراﺳﺔ وﺗﺤﻘﯿﻖ

أ .م .د .راﻓﺪ ﺣﻤﯿﺪ ﺳﻮﯾﺪان

١١٨

٧

اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ اﻟﺪﯾﻨﻲ ﻓﻲ أدب اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق

ﺳﺎرة ﻣﺎزن ﻗﺤﻄﺎن

١٥٣

أ.م.د .ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻣﺤﻤﺪ رﺷﯿﺪ

٨

ﺗﺠﻠﯿﺎت اﻟﺒﻮﻟﯿﻔﻮﻧﯿﺔ ﻓﻲ )ﻧﺸﯿﺪ أوروك( ﻟﻌﺪﻧﺎن
اﻟﺼﺎﺋﻎ ،ﻗﺮاءة ﻓﻲ ﺑﻮﻟﯿﻔﻮﻧﯿﺔ اﻟﻠﻐﺎت
واﻷﺳﺎﻟﯿﺐ

م.د .ﺣﺎرث ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺷﻜﺮ

١٧٠

٩

اﻟﺘﻀﺎد ﻓﻲ ﺷﻌﺮ اﻟﺤﻼج

أ.م.د .ﻧﺎظﻢ ﺣﻤﺪ ﺧﻠﻒ

١٩٠

١٠

اﻟﺸﻌﺮي واﻟﻄﺮﺑﻲ ﻋﻨﺪ ﻧﺰار ﻗﺒﺎﻧﻲ

م.د .ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺒﺪ ﺻﺎﻟﺢ

٢١٥

١١

ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻹﯾﻘﺎع اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي ،دراﺳﺔ
ﺑﻼﻏﯿﺔ

١٢

A Sociophonetic Analysis Of Lexical
and Epenthetic Vowels in Iraqi Arabic

ﻧﺒﯿﻞ ﻣﺒﺮوك ﻋﻠﻲ
أ.د .ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﯿﺪ ﺻﺎﻟﺢ
Fuad Jassim Mohammed

٢٣٧
٢٦١
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داللة الجملة وإعرابها
ِ ِفي حجج
ِ
َّ االنت َصار
الك َالم
الن ْحو ِي ِفي كتاب
َ المنصف ِمن
َُ
ُّ على ُمغني ابن ِه َشام
)ه872( للش ُم ِن ِي
لقاء غفوري نادر

 أحمد هاشم السامرائي.د.أ

جامعة سامراء ـ كلية التربية ـ قسم اللغة العربية

مديرية تربية صالح الدين ـ قسم تربية سامراء
:الملخص

ِ
ِ
َّ صار
الن وحْيِِّ ِفْي
َ يهدف هذا البحث إلى تقديم دراسة تطبيقية َعن داللة الجملة وإعرابها في ُح َجج االنت
ِ
ُّ الك ََلم على مغني ابن ِه َشام
 همْا، فالداللة ِمْن حثْث اعتبْار ن،)ه872( للش ُمِِّن ِي
كتاب
َ المنصف ِمن
ُ
ِّ
ْ ا َّمْا ااعْراب فثتنْاوي الجملْْة َّالتْي ال تح، الداللْة القطييْْة واالحتماليْة والداللْْة ال َّ ْاهرل اَو الباَّنْْة:
 وهْْي لهْْا مح ْ ِم ْن، والجملْْة َّالتْْي تح ْ مح ْ المدْْرد، وهْْي ال مح ْ لهْْا ِم ْن ااع ْراب،مح ْ المدْْرد
. ااعراب

ِ
َّ صار
. ُمغني ابن ِه َشام، كتاب المصنف، ِِّالن وحي
َ  االنت، ُح َجج:الكلمات المفتاحية

Syntax and significance of Sentence
On the arguments of grammatical victory in the book AlMunsif of al-Kalam
on Mughni Ibn Hisham by Al-shumani (872 A.H.)
Liqa Ghafouri Nader

Prof. Ahmed Hashem Al-Samarrai

Samarra University - College of Education - Department of Arabic Language
Abstract:
This research aims to present an applied study on Syntax and the concept of
Sentence On the arguments of grammatical victory in the book Al-Munsif of
al-Kalam on Mughni Ibn Hisham by Al-shumani (872 A.H.)
The significance is in terms of two considerations, namely: definitive and
probabilistic significance, and apparent or hidden significance. As for the
syntax, it deals with the sentence that does not replace the singular, and it has
no place in the parsing, and the sentence that replaces the singular, and it has
a place in the parsing.
Keywords: arguments, grammatical victory, book al-Musannaf, Mughni Ibn
Hisham
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الحمد هلل رب العالمثن والصَلل والسَلم على اشرف المرسلثن ،وعلى آله وصْحبه اممعْثن،
ُ

ألن اليظيدْْة األساسْْية َّ
تُعْ ُّْد الجملْْة ِم ْن المباحْْث المهمْْة ِف ْي الْْدر َّ
الن وح ْيِِّ َّ ،
للنحْْي تْْدور
ْدًا ِمْن تحديْد مدهيمهْا ،وتحلثْ مقيماتهْا ،وتيضْي صصاصصْها،
حيي مْا يتصْ بالجملْة ون مهْا ،ب ا
والكشف َعن انماَّها ،وضبط صيرها ،وانتهاً بتقنثن هذا كله ِفي شك قياعد تهْد إلْى فهْم وتدسْثر
ما اثر منها(. )1
وتعرض بعض القدماً والمحدثثن إلى ميانْ ِمْن إعْراب الجمْ واشْبام الجمْ  ،وكْان ابْن
ِ
ِ
(مغنْي اللبثْ ) ،فدْت باابْا لْم يكْن لْه
ه َشام ارص اْدا الم اعْا حْثن صْض ميضْيعها بعنايْة فاصقْة فْي كتابْه ُ
مامثني اعترض ْْه ب ْْبعض م ْْا لهْ ْ إلي ْْه ِمْ ْن داللته ْْا وإعرابه ْْا ،م َّمْ ْا ح ْْذا بال ُّشْ ْ ُمِِّن ِي
مثثْ ْ ( ،)2لك ْْن ال ْ َّْد
ِّ
ِِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْيما بْْ( داللْة الجملْْة وإعرابهْا ِفْي
صْار لْه فْي كتابْه المنصْف مْن ال َكْ ََلم ،ولهْْذا مْاً بحثنْا ميسْ ا
االنت َ
ِ
ِ
الك ََلم على مغني ابن ِه َشام ُّ
صار َّ
للش ُمِِّن ِي (872ه) ) .
الن وحيِِّ ِفي كتاب
المنصف ِمن َ
ُ
ُح َجج االنت َ
ِّ
وتضْْمنخ صطْْة البحْْث مقدمْْة ومبحثْْثن وصاتمْْة ،بثنْْا ِف ْي المقدمْْة اهميْْة الميضْْي وسْْب
ِ
ِ
صْار َّ
الن وحْيِِّ باعتبْار الداللْة
اصتيارنا له ،وصصصنا المبحث األوي لبيان داللة الجملة فْي ُح َجْج االنت َ
القطيية واالحتمالية اَو باعتبار الداللة ال َّ اهرل اَو الباَّنة ،والمبحث الثَّْاني كْان اعْراب الجملْة َّالتْي
ال تح مح المدرد ،وهي ال مح لها ِمن ااعراب ،والجملْة َّالتْي تحْ محْ المدْرد ،وهْي لهْا محْ

اما الخاتمة فأومزنا فثها اهم ما تيصلنا إليه ِمن نتاصج .
ِمن ااعراب ،و َّ
ونسأي هللا سبحانه التيفثق فيه ،و َّ
ومن قرام ِفي الدنيا واآلصرلَّ ،إنه سميع مجث .
ان يندعنا به َ
األول
المبحث َّ

داللة الجملة ِفي حجج ِ
الن ْحو ِي
االنت َصار َّ
َُ
تقسْْم داللْْة الجملْْة العرةيْْة بحس ْ اعتبْْا ار مختلدْْة ،فباعتبْْار القطْْع واالحتمْْاي تكْْين إ َّم ْا
قطييْْة اَو احتماليْْة ،وةاعتبْْار المعنْْى ال َّ ْاهر والبْْاَّن تكْْين إ َّم ْا ظْْاهرل اَو باَّنْْة( ،)3وسْْنن ر ِف ْي
ِ
صار َّ
الن وحيِِّ إلى داللة الجملة بكَل االعتبار ن .
ُح َجج االنت َ
أواال  :الداللة القطعية أَو االحتمالية :
الناظر إلى الجملة العرةية يرى َّانها تكين لا
ِ
ِ
ِ
الن وحيِِّ ُّ
صار َّ
للش ُمِِّن ِي على ني منها ،ومثاي للك :
اكثر من معنى ،فيقدنا في ُح َجج االنت َ
ِّ
حالية ) :
( جملة ( الَ َي َّس َم ُعو َن ) [سورة الصافاتِ ،من اآلية  ]8:مستأنفة أَو َّ

داللة قطيية تدي على معنى واحد اَو تحتم
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المودتَْتَ ُ بهْا َّ
الم ونَق ِط َعْ ِة ع َّمْا
النطْق ،وقْد تطلْق علْى الجملْة ُ
الجملة االستئنافيَّة هي  :الجملة ُ
قبلهْْا لد ا ْا ومعانْى( ،)4وةْْثَّن ابْْن ِه َشْام َّ
ان الدصْ بْْثن االسْْتئناف وقثْرم امْْر دقثْْق ،وقْْد َي وخَدْى علْْى
ِ
الم ِ
ملسَّ َعا د َُّ ملَّ ن َا
سَّ اععن َ ) ِفْي قيلْه تعْالى  ( :إِناَّا َيياااَّا ا
عرةِثن( ،)5ومثاي للْك مملْة ( اال يَ ا
كثثر من ُ
شَّ ٖ َ
ب
ب َوحِ ف ٗظا ِمن ك ِنل َ
ل موَُلََّ ٖإ َويننَّلَِّن َ ِمَّن نكَّ ِل ج ِ
َٰ من امَّ ِاردم اال يَ ا
بِ ِزياَ ٍة مل َك َ ا ِك ِ
َانَّ م
سَّ اععن َ إِلََّإ مل َعَّ َ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْاحبها
ْخ  :اِّلْذ ُيَقْ ِّدر وم َ
) [سيرل الصافا  ،من اآليْة  ،] 8-6:فقْاي  (( :قل ُ
ْيد معنْى الحْاي هْي ص ُ
ِ
كالمرور به ِفي قيلْك  ( :مْرر ِبرمْ ع معْه صْوقر ِ
ْاي المْرور بْه ان
ََ ُ َ ُ
صْاص ادا بْه َقْ ادا ) ،اَ و  :مق ِّْد اار ح َ
َ ئ َ
()6
ِ
قدا ،و َّ
السما وال ير دونه )) .
يقدرون عدم َّ
الشياَّثن ال ِّ
يصثد به ا
ِ
امثني بقيل ْْه  (( :وه ْْي ض ْْيي  ،ا َّم ْا اواال  :ف َْْل ُنس ْْلم َّ َّ
ْيد
واعترض ْْه ال ْ َّْدم ُّ
ان ال ْذ يق ْ ِّْدر وم ْ َ
ِ
يقدرها قثرم ،ولي قثْ  :معنْى المثْاي ( َمْ َرور ُ ِب َر ُمْ ع َم َعْ ُه
معنى الحاي هي صاحبها ،ولِ َم ال يجيز ان ِّ
الص ِثد به ِفي ِ
الغد ) على ان يكين َّ
صوقئر َّ
(مقد ارا) اسم مدعيي لص َّ  ،سياً كان هْي المق ِِّْدر
مقد اار عدم َّ
َ
اَو قثرم .
ِ
يقدر هي صاح الحاي ال يمتنع ِفي اآلية ان يكين
ثانيا  :فعلى تقدير تسليم َّ
و َّ
ان َّالذ ِّ
اما ا
ِ
بالشْه و َّ
يقدرون عدم سْماعهم بعد الحدظ ،لِما َارَوم ِمن الَق وذف ُّ
َّ
الطرد َعن االستراق .
الشياَّثن ِّ
َ
وا َّمْا ثالثاْا  :فْألن قيلْْه  ( :وال ير دونْْه) ال مْْدص لْْه ِفْي كْْين الحْْاي مقْ َّْدرلَّ ،
ألنهْْا قْْد تقْْع

حث ْْث ال يك ْْين ص ْْاح الح ْْاي مر ْ اْدا له ْْا ،كم ْْا ِإلا ق ْْاي األمث ْْر لم ل ْْيم ( :ادص ْ ال ِِّس ْجن َصالِ ْ ادا ِفْْي
عذابه) ،و َّإنما عدلخ َعن التَّمثث بقيلْه تعْالى ِ (:ق َّ َل مد نللنَّ د اب وَبَّ ٖ َ َ
َ َم َّ َ
ب ج ََهَّاا َ ٖ َل ِلَّ ِ ينَ ِِّ َهَّ ئا َِّ ِبَّۡ َ
ِ
ين بمْا ارتكبْيا ِمْن مر م ِْة الكدْر
مل نعتَكَبِ ِرينَ ) [سيرل الزمْر ،اآليْة  ]72:الحتمْاي ان ُيقْاي ُ :عْ ُّدوا ُمر ْد َ
))(. )7
اح ْْتَ َّج ال ُّش ْ ُمِِّن ُّي الب ْْن ِه َش ْام بقيل ْْه  (( :ال ْ َّْدلث عل ْْى َّ
ان اَّل ْذ يق ْ ِِّْدر وم ْْيد معن ْْى الح ْاي ه ْْي
ِ
مقد اار كذلك ،ألَّنْه بمعناهْا ،فيجْ
اا
صاحبها ان ِفي الحاي
ضمثر يعيد على صاحبها ،فيج ان يكين ِّ
ان يكْ ْْين مقْ ْ ِِّْد اار لحْ ْْاي صْ ْْاحبها و متنْ ْْع ِفْ ْي اآليْ ْْة ان يكْ ْْين ال َّشْ ْياَّثن يقْ ْ ِِّْدرون عْ ْْدم سْ ْْماعهم بعْ ْْد
الحدظَّ ،
ألن عدم سماعهم الزم للحدْظ مْنهم ،والحدْظ مْنهم مقْارن ليمْيد الكياكْ قثْر مدْارق لْه ،فلْي
ِ
مقدر ن عدم سماعهم بعد الحدْظ لكْانيا مق ِِّْدر ن عْدم سْماعهم ِفْي حْاي عْدم سْماعهمَّ ،
ألن عْدم
كانيا ِّ
ِ
صدثن بالحاي َّ ِ
ِ
ف بهْا
سماعهم واحد مستمر ،ولكانيا متَّ َ
المقدرل في وقخ تقْديرها والحْاي المق َّْدرل ال َيتَّصْ ُ
صاحبها ِفي وقخ تقديرها َب بعدم كما ِفي المثاي .
ُ
بمر ْ اْدا ،كم ْْا ان قيل ْْه ( :ال يق ْ ِِّْدرون) ند ْْي
ْاي
ْ
ح
ال
ْذم
ْ
ه
ْدير
ْ
ق
لت
ْي
ْ
د
ن
ْه)
ْ
ن
دو
ير
(ال
:
ْه
ْ
ل
وقي
َ
ِ
ْ(مقد ارا) ،و َّإنما قاي للكَّ ،
ألنه قاي ِفي حرف األلْف ِفْي (ِإلا) ِفْي الدصْ الثَّْاني ِفْي صرومهْا
لتقديرها ب ِّ
ِ
ِ
قدا ،ثُ َّم ال
قدا ،واوض منع ان ُيقاي َ :مر ادا به َّ
مقد اار َّ
يقدرون ِّ
َعن االستقباي َّ :إنهم ِّ
الص َثد ا
الصثد به ا
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ِ
ِ ع
يخدى َّ
صْوقئر ُمَقْ ِّد اار عْدم
ان كلمة (عدم) في قيي الشْار ولْي قثْ  :معنْى المثْاي ( َمْ َرور ُ ب َر ُمْ َم َعْ ُه َ
()8
الص ِثد به ِفي ِ
الغد ) ِمن َّغيان القلم )) .
َّ
تحرير المسالة :

س اععن َ ) ،على ارةعة اقياي :
اصتلف ِفي مملة ( اال يَ ا
شََّّ ب َ
َٰا ٍ ) ،باعتبْْار َّ
ان الجم ْ بعْْد النك ْ ار صْْدا ،
األوي َّ :انهْْا ِف ْي مح ْ مْ ِِّْر صْْدة ل ْ ( َ
َّ
)
9
(
وهذا اليمه امازم ابي البقاً العكبرِِّ قثر َّ
المع ِْرةِثن يمنعْين للْك ،و ع َّْللْْين للمنْع بسْْب
ان ممهير ُ
ان هْْذا التيميْْه ِ
ااع اربْي يجعْ معنْى اآليْْة َّ :
معنْْيِِّ  ،ه ْْي َّ
ان السْماً ُزِّنْْخ بالكياكْ َّالتْْي تحد هْْا
ِم ْن ك ْ ِِّ شْْيطان ميصْْيف بعْْدم ال ِّس ْمع اَو التسْ ُّْمع إلْْى المْْأل األعلْْى ،وعليْْه فَْْل معنْْى للحدْْظ ِم ْن
()10
ْي وه امْا ِمْن ابْي
شيطان هي ِفي األص قثر سامع  ،وهي معنْى فاسْد بَْل شْك ،ورآم السْمثن الحلب ُّ
البقاً(.)11
الثَّْ ْاني َّ :انهْ ْْا مملْ ْْة مسْ ْْتأندة اسْ ْْتئناافا بيانيْ ْا ،فتكْ ْْين مياابْ ْا لسْ ْ اي ُمَقْ ْ َّدر( ،)12وامْ ْْازم ابْ ْْي
البقاً(. )13
وفي هذين القيلثن ِمن مهة المعنى ما يشيةهما ،قاي ابي حيان  (( :وال يجيز َّ
ان يكْين ( اال
ظ ِم ْن ال َّش ْياَّثن ال َّ
ألن اليصْْف كْْينهم ال
يَ ا
سََّّ اععن َ ) صْْدة ،وال اسْْتئناافا ميااب ْا لسْْاص سْْأي ِل ْ َم ُيحَد ْ ُ
َي َّس َّم ُعين ،اَو الجياب ال معنى للحدظ ِمن َّ
الشياَّثن على تقديرهماِ ،إل يصْثر المعنْى مْع اليصْف ( :
ثر س ِ
طع ع
ام عع اَو ُم وسم عع ) ،وكذلك ال يستقيم مع كينه مي اابا ))(.)14
َو ِحود ا ا ِمن ُك ِِّ َشي َ
ان َمارد َق ِ َ
ِ
قثرمُ ،فكْان قيلْه (( :و َّإنمْا
الثالث َّ :انها مملة مستأندة استئناافا نحي اِ ،إل لم ُي ِجز ُ
ابن ه َشام َ

ضْ ْا ))( ،)15فه ْْي مبت ْْدال لبي ْْان ح ْْاي
ْتئناف نح ْْيِِّ  ،وال يك ْْين اس ْْتئناافا بيانيْ ْا لدس ْْاد المعن ْْى اي ا
ه ْْي اس ْ ئ
ال َّش ْياَّثن ،وند ْْي اس ْْتماعهم إل ْْى المْْأل األعل ْْى ،وال عَلق ْْة لد َّي ْة ترةطهْْا بالجمل ْْة َّالت ْْي قبله ْْا ،وق ْْاي

إن اراد االنقطا َ على ما َق َّد ومتُه فهي صحي ئ ))(.)16
السمثن
ُّ
الحلبي  (( :و و
شب َ
سيغ مجيً الحاي ِمن النكرل َّانهْا
َٰا ٍ ) ،و َّالذ
حاي ِمن ( َ
الرابع َّ :انها ِفي مح نص
َّ
ئ
قرةتهْْا ِم ْن المعرفْْة ،وح ُس ْن الكَْْلم( ،)17وهْْذا الْْيمْ ْْه
ميصْْيفة بْ ْ َ
(مََّّ ِار ٍد) ،والنكْرل ِإلا وصْْدخ بشْْيً ُ
الصحي ِإل قاي َّ (( :
سَّ اععن َ ) ،كيْ اتَّصْ بمْا
فإن قلخ  ( :اال يَ ا
قْ َّْررم الزمخشْْر ُّ  ،وارى َّانه اليمه َّ
ْخ  :ال يخلْْي مْْن ان يتَّص ْ بمْْا قبلْْه علْْى ان يكْْين صْْدة لك ْ ِِّ شْْيطان ،اَو اسْْتئناافا ،فَْْل
قبلْْه ال قلْ ُ

تص ُّ الصدةَّ ،
ألن الحدظ ِمن
ظ ِمن
ساصَل لي سأي  :لِ َم تُ وحَد ُ
ا
صْ ْا لِ َمْ ْا علي ْْه ح ْْاي المس ْْترقة للس ْْمع ،واَّنه ْْم ال يق ْْدرون ان يس ْْمعيا إل ْْى ك َْْلم
منقط اعْ ْا مبت ْْدا اقتصا ا
شْياَّثن ال َيتَ َسْ َّم ُعين اَو َي وسْ َم ُعين ال معنْى لْه ،وكْذلك االسْتئنافَّ ،
ألن
ال َّشْياَّثن ال فأمثْ ب َّ
ْأنهم ال َي َّسْ َّم ُعين ،لْم يسْتقم ،فبقْي ان يكْين كَل امْا
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المَلصك ْْة ،وه ْْم مق ْْذوفين بالش ْْه  ،م ْْدحيرون َع ْن لل ْْكَّ ،إال م ْْن امه ْ حت ْْى صط ْْف صطد ْْة واس ْْترق
استراقة ،فعندها تعامله الهلكة بإتبا الشهاب الثاق ))(. )18
و دهْْم ِم ْن كَْْلم الزمخشْْرِِّ وقثْرم َّ
ان القصْْد بالحْْاي الحْْاي المقْ َّْدرل المسْْتقبليَّة ،وهْْي َّالتْْي
يتحقق معناها بعد وقي معنْى عاملهْا ،اَ و  :بعْد تحُّقْق معنْام بْزمن يطْيي اَو يقصْر فحصْيي معنْى
ْاال
ْأصر َعْن حصْيي مضْمين عاملهْْا( ،)19فال َّشْياَّثن ،علْى تقْدير ( :اال يَ ا
سَّ اععن َ ) حْ ا
الحْاي هنْا مت ِِّ
لهم ،ال يستطيعين السما بعد الحدظ ،وهم ِفي حاي القْذف بالشْه  ،وةهْذا يختلْف المعنْى عنْه عنْد
تقدير الصْدة َّالتْي تسْاق ِفْي الغالْ  ،لتقثثْد الميصْيف وتخصصْه وتكْين مَلزمْة لْه( ،)20بمعنْى ان

عدم السمع هي صدة َّ
ْاال
الشياَّثن المَلزمة لهم قبْ الحدْظ وةعْدم كمْا يختلْف المعنْى عنْد تقْديرها ح ا
ِ
مقارنةَّ ،
ألن (( معناها يتحقق ِفي زمن تحقق معنى عاملها وحصْيي مضْمينه بحثْث ال يختلْف وقْي

معنى احدهما َعْن اآلصْر ))( ،)21وعليْه يكْين المعنْى :حد ا ْا ِمْن كْ شْيطان حالْه المَلزمْة لْه هْي
عدم السمع اَو التسمع .
و لحْظ اَّنْه المعنْى ندسْْه عنْد تقْْدير الصْدة ،وكَلهمْْا فاسْد ،لْْذلك قْاي ابْْن ِه َشْام (( :فْْإن

حاي منه ،وكَلهما باَّ ِ ،إل ال معنى للحدظ ِمن شيطان
الذهن يتبادر إلى َّانه صد ئة لك شيطان ،اَو ئ
ال َيسمع ))(. )22
حاال مق َّْدرل ،ف َّ
ْإن ابْن ِه َشْام لْم ُي َسِِّْلم بْذلك ،ولْم
وإن كان الزمخشر ُّ قد َّ
فر ِمن للك بجعلها ا
ْاال مقْ َّْدرل ،اَ و  :وحد ا ْا ِم ْن ك ْ ِِّ شْْيطان مْْارد مقْ َّْدر عْْدم
يقب ْ بْْه ،فقْْاي  (( :فْْإن قلْْخ  :امعلهْْا حْ ا
ْاال
سْْماعه ،اَ و  :بعْْد الحدْْظ ،قلْْخ  :اَّلْذ يقْ ِِّْدر ومْْيد  ،))...لكْ َّْن هْْذا التعلثْ لمنْْع كْْين الجملْْة حْ ا
كافيا كما رآم َّ
َّ
مامثني ِفي اعتراضه عليه .
الد
ُّ
مقدرل ليس ا
ْاال مق َّْدرلِ ،إل َّ
ان ما يلم مياز َّ
و بدو لنا َّ
إن معنْى الحْاي
ان تكْين مملْة ( اال يَ ا
سَّ اععن َ ) ح ا
إن للك قثر ممتنع على تقدير االستئناف َّ
المطلق مياب َعن س اي َعن الهثئة اَو الكيفيةَ ،ب َّ
الن وحيِِّ
ايضاَّ ،
ان ابْن ِه َشْام بْذلك التَّقْدير يكْين قْد وقْع فيمْا ف َّْر منْهَّ ،
مامثني يْرى َّ
ألن الجملْة ِإلا كانْخ
فالد
ُّ
ا

ْار َعْن هْ الً ال َّشْياَّثن المحدْْيي مْْنهم بْ َّ
ْأنهم ال َي َّسْ َم ُعين فثْْرد ااشْْكاي،
اسْْتئناافا نحي ْا كانْْخ (( إصبْ اا
وهي َّانه ال معنى للحدظ ممن ال يسمع ،كمْا اصبْر عنْه ،فيكْين ابْن ِه َشْام قْد وقْع فيمْا ف َّْر منْه ،فْإن

قلخ  :هذا التَّقدير يص ُّ مع مع الجملة صْدة
قلخ  :التَّقدير  :ال َي َّس َم ُع َ
ين بعد الحدظ ،فَل إشكاي ال ُ
َ
()23
ايضا ،فتخصيض التَّقدير بحالة االستئناف يكين تحك امْا))  ،فض اَْل َعْن َّ
ان الجملْة صْالحة لجعلهْا
ا
ِ
ش َّ ب َ
َٰا ٍ ) نكْرلئ ميصْْيفة ب ْ ( َم َّ ِار ٍد ) ،وهْْذا اليصْْف يقْْرب َّ
ْاال اكثْْر منهْْا صْْدةَّ ،
النكْرل م ْن
ألن ( َ
حْ ا
شب َ
َٰا ٍ ) صْاح
مما يجع تعثثنها ميصْيافا قثر الزم ،و َّإنمْا يترَّم ْ كْين ( َ
المعرفةَّ ،
س اععن َ ) حاي منهَّ ،
ْذكير لبيْان الهثئْة ،وةيبْارل اصْرى  :مده امْا
ألنه يشترط ِفي الحاي ان يكْين م اا
اال يَ ا
حْْاي كْْذا ،وهْْي شْْرط داللْ ِْي يمثْزم مْْن اليصْْف( ،)24فيكْْين المعنْْى  :لحدْْظ السْْماً ِمْن كْ ِِّ شْْيطان
ِّ
حْاي ومملْة (
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مْْارعد قثْْر قْْادر علْْى السْْمع ِفْي حْْاي الحدْْظ ،وهْْذا المعنْْى اقْْيى ِمْن تقْْدير الصْْدة َّالتْْي تسْْاق ِف ْي

الغال (( لتقثثْد المنعْي بْه ،وهْي لْم يدهْم فْي حْاي كْذا بطر ْق القصْد ،و َّإنمْا افهمْه بطر ْق اللْزوم،
َّ
ألن المقصْْيد بال ْ َّْذا التقثث ْْد بالنعْْخ ،وإن ل ْْزم في ْْه بيْْان الهثئ ْْة ب ْْالعرض))( ،)25وعليْْه فه ْْي يده ْْم ان
س اععن َ ) مَلزما َّ
للشياَّثن قب الحدظ وةعدم على السياً ،وهذا ِمن حثث المعنى .
اليصف بْ ( اال يَ ا
ا
ان اليصْْف بالجملْْة صْْا بْْالنكرلَّ ،
ا َّمْا ِمْن حثْْث الصْْناعة  :فمعلْْيم َّ
ألن الجملْْة مْ ول ْْة

شَّ ب َ
بْهْا ،فثْتحقق التْطْابْق بثْْن الصدْْة والْمْْيص ْْيف ،و َّ
َٰا ٍ ) ،ميصْيفة ب ْ (
ألن النكْ ْرل ه ْن ْْا ،وهْ ْْي ( َ
شَّ ب َ
َم ِار ٍد ) يدي هذا َّ
الشرطَّ ،
حاال ،و( َ
َٰا ٍ
ألنه يجعلها اقرب إلى المعرفة ،فيحسن ان تكين الجملة ا
ِّ
َم ِار ٍد ) هي صاح الحايَّ ،
ألنه في حكم المعرفة .
اما تقدير االستئناف اَّلْذ ق َّْررم ابْن ِه َشْام فهْي مْاصز ولكَّنْه مرمْي  ،ألَّنْه ال يلْزم ان تكْين
و َّ
ِ
ان تكْين
الجملة ُم ونَقط َعة ع َّمْا قبلهْا معنْىِ ،إل يصْ تقْديرها مياابْا َعْن سْ اي َعْن الحْاي كمْا ال يلْزم و
ُم ونَق ِط َع ْة ع َّمْْا قبله ْْا لد ا ْا ،وةه ْْذا الياق ْْع نج ْْد َّ
مامثني عل ْْى اب ْْن ِه َش ْام ِفْْي محِِّلْ ْهِ ،إل
ان اعتْْراض ال ْ َّْد
ِِّ
ِ
ُّ ِ
ِ
َّ
صْار كمْا لكرناهْا ِفْي صْدر المسْألة ال
تيضحخ حقيقْة الْ ار فْي هْذم المسْألة ،فح َّجْة الشْ ُمِّن ِِّي لَلنت َ
دفاعا البن ِه َشامَّ ،
تصل َّ
ألنها مبنية على تيميه قيله وتأو له .
ان تكين ا
شَّ ب َ
مما تقدم َّ
س اععن َ ) ِفْي محْ نصْ حْاي ِمْن ( َ
ان ومه إعراب مملْة ( اال يَ ا
يترَّم َّ
َٰا ٍ

َم ِار ٍد ) لقيل داللته القطيية على المعنى المراد بحثث ال يرد عليه شيً كما يرد على تقدير االستئناف
مامثنيِ ،إل ثبتْْخ
ْاصز لكَّنْه مرمْْي وداللتْْه احتماليْْة ،فح َّجْة ال ُّشْ ُمِِّن ِي ال تسْْقط اعتْراض الْ َّْد
مْْع كينْْه مْ اا
ِِّ
ِّ
صحَّة اعتراضه .

ثانيا  :الداللة َّ
الظاهرة أَو الباطنة :
ا
َّ
َّ
َّ
ونعنْْي بالداللْْة ال ْاهرل المعنْْى الْذ يعطيْْه ظْْاهر اللدْْظ ،وةالداللْْة الباَّنْْة المعنْْى الْذ
()26
ِ
ِ
ِ
صْار َّ
الن وحْيِِّ لل ُّشْ ُمِِّن ِي ِمْن
يعطيه فحيى الكَْلم وال يدهْم مْن ظْاهر اليبْارل  ،وومْدنا فْي ُح َجْج االنت َ
ِّ
تضمنخ هذم الداللة ،ومثاي للك :
الجم ما
َّ
بدلية ) :
(جملة ( َهل ٖ َهلَاد إِ اال بَش َٞر ِم لن نك ئ ) [ سورة االنبياءِ ،من اآلية ]3:
تفسيرية أَو َّ
َّ

ت د الجملة التدسثرَّة وظيدْة معني ْة كمْا يدهْم ِمْن معناهْا اللغْيِِّ اَّلْذ يقْيم علْى ال َّشْر
والبيْْان والتدصْْث  ،وألمْ هْْذم اليظيدْْة لْْم يكْْن لهْْا محْ ِمْن ااعْراب ،وهْْي مْْا قْْررم ابْْن ِه َشْام تب اعْا
للجمهير( )27ثُ َّم اشار إلى َّانه ال يمتنع كْين الجملْة اانشْاصيَّة ُمَد ِِّسْرل بندسْها ،و قْع للْك ِفْي ميضْعثن
ان يكْْين المَد َّس ْر إنشْْاً ايض ْا ،نحْْي  ( :اَح ِس ْن إلْْى َز ْ عد ا ِ
فقْْاي  (( :احْْدهما َّ :
ْف دينْْار )،
و و
و و
ا ا
َعط ْه الْ َ
ُ ُ
()28
سرواب ملااج َ ملا ِلينَ َ
والثَّْ ْاني َّ :
ظلَ نع اب ) ))(.)29
ردا مْ ِِّدايْ ْا َع ْن م ْم ْلة نح ْي َ ( :وو َ َ
ان يك ْين مْد ْ ا
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واعترضه َّ
مامثني بقيله  (( :ال يتعثَّن في ( َهل ٖ َهلَاد إِ اال بَش َٞر ِم لن نك ئ ) َّ
ان تكين مملْة ُمَد ِِّسْرل
الد
ُّ
لْ (ملااج َ ) ال مح َّ لها ِمن ااعرابَ ،ب يجيز َّ
ان يكين ِفي مح نص على َّانها بدي ِمن المدعيي
به َّالذ هو (ملااج َ )  ،فإن قلخ  :ليس هذا ِمن األبياب َّالتي يص ُّ وقْي الجملْة فثهْا مدعْياال ،قلْ ْخ
 :الجمْلة هنا مراد بها لد ها على تقدير البدليَّة فهي ِفي حكم المدرد َّ
َس ُّروا َهْ َذا ال َكْ ََلم)
(وا َ
وكأنه قث َ :
))(.)30
احتَ َّج ُّ
شَّ ٞر ِمَّ لن نك ئ ) للجملْة
الش ُمِِّن ُّي البن ِه َشام بقيله  (( :ال يلزم ِمن التمثث ب ْ ( َهل ٖ َهلَاد إِ اال بَ َ
ِ
ِ
المَدْ ِِّْسرل اَّنْه
المَد ِّسرل تعثنه لها ،و َّإنما يلْزم مْيازم لهْا ،وقْد لكْر المصْنف فْي اوي الكَْلم علْى الجم ْْلة ُ
ُ
ٖ
ِ
ئ
ِ
َ
ن
ْدال منْه علْى قْيي الك ِِّ
ا
ا
َ
َ
ْين
ْيفثثن ،و َّ
َّ
ان
ة
و
)
ج
ا
مل
(
ْ
ل
ثر
ا
ْس
ْ
د
ت
ك
ي
ان
)
ك
ن
ل
م
َر
ش
ب
ال
إ
د
ا
ل
ه
ل
ه
(
ي
ف
ْيز
ج
ي
ِ َ ِ ٞ
َ
ا
ِّ ا
يكْْين معم ْياال لق ْْيي محْ ْْذوف ه ْْي حْ ْْاي ،وال حْامْ ْْة إل ْْى م ْ ْياب الشْ ْْار ب ْ َّ
ْأن الجمْ ْْلة هن ْْا م ْ ْراد بهْ ْْا
لد هْْاَّ ،
ْدال ِمْ ْْن (ملااجََّّ َ ) لثْس ْْخ مْدْعْ ْياال بْْه ،و َّإنم ْ ْا ه ْ ْي تابع ْ ْة
ألن الجم ْْلة علْْى تقْدي ْْر كْينه ْ ْْا ب ْ ا
للمدْعْْيي ب ْه ،و غْتدْْر في التْيابْع والْثْياني مْا ال يغْتدْْر ِفي الْمتبْيعْْا

واألواص ))

()31

.

تحرير المسألة :

اصتلف ِفي تيميه مملة ( َهل ٖ َهلَاد إِ اال بَش َٞر ِم لن نك ئ ) ِفي قيله تعالى َ ( :ال ِه َ ٗة قنلن بن نه ۗۡ
ُ
ٖ
ئ
سرواب مل ااج َ ملا ِلينَ َ
ظلَ نع اب َهل َهلَاد إِ اال َبش َٞر ِم لن نك وَ َِّتَأت ن َ ملسِح َر َووَنت ن ت نب ِص نرو َ ) [ سيرل
َووَ َ
األنبياً ،اآلية  ]3:على اقياي :
األوي َّ :انها مَد ِِّسرل لْ(ملااج َ ) ،وهي مذه البصرِِّثن( ،)32واصتارم َّ
الزمَّاج(.)33
َّ
ُ
والثَّاني َّ :انهْا بْدي ِمْن (ملااجَّ َ )َّ ،
ألن مْا فيْه معنْى القْيي يعمْ ِفْي الجمْ  ،وهْي مْذه

ِ ()34
ِّ
الكيفثثن  ،واصتارم الزمخشرِِّ
ِ
كامَل مث قيلنا  :قْاصلثن هْ ه ْ َذا إالَّ
والثالث َّ :إنهْْا حْاي من إسْرار النجيى ،وتقدير الكَلم ا
َ َ
ُلَ ِه
َب َش ْ ئْر ،واتى ابن ِه َشْْام بالمثاي الش ْْبثْه لْهْْذم الْجْم ْلْة وهْ ْْي قْ ْْيلْه تْع ْْالى َ ( :ومل َع ٖلَدِۡكَةن يَ نللن َ َ
ُلَ نك ) [ سيرل الرعدِ ،من اآلية .)36(]24-23:
س ٖلَ ٌ َ
اب َ
ِمن ك ِنل بَ م
وال اربْْع َّ :
ملس َّح َر َووَن َّت ن ت نب ِص َّ نرو َ ) مملتْْان
ان قيلْْه َ ( :ه َّل ٖ َه َّلَاد إِ اال بَ َ
ش َّ ٞر ِم َّ لن نك ئ وَ َِّتََّأت ن َ ِ
سرواب ملااج َ ) ،محكثتْان بقيلْه ( :ملااج َ ) ،ألَّنْه بمعنْى القْيي الخدْي،
استدهامثتان متعلقتان بْ ( َوو َ َ
فهما ِفي ميضع نص على المدعيي بْ (ملااج َ ).)37
()35

.

تعلِقْْة بمحْْذوف مقْ َّْدر بالدع ْ ( َقََّّالن ا ) قب ْ االسْْتدهام ،والمعنْْى َّ :انهْْم
والخْْامس َّ :انهْْا ُم ِّ
اعتقْْدوا ان الرسْْيي  ال يكْْين َّإال َمَل اك ْا ،وان ك ْ َّ ِم ْن َّادعْْى الرسْْالة ِم ْن البشْْر ومْْاً بْْالمعجزل هْْي
ْحر( ،)38اَ و  :قْْاليا َهْ َهْذا َّإال بشْ ئْر مْثلكم ال ينمْْاز مْْنكم بشْيً( ،)39وهْْذا القْْيي
سْاحر ومعجزتْْه س ئ
سََّّرواب ملااجََّّ َ ملاََّّ ِلينَ َ
ظلَ نعََّّ اب )،
نتيجْْة تْْممرهم ،وقْْد تنْْاميا بْْه سْ ا
ْرَّ ،
ودي عليْْه قيلْْه تعْْالى َ ( :ووَ َ
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ْر ،وهْْي ار اندْْرد بْْه
فْْالنجيى  :المحادثْْة الخفيْْة ،وهْْي اسْْم ِم ْن التنْْامي ،والتنْْامي ال يكْْين َّإال سْ ا
الزمخشر ُّ (.)40

ْدال
َّ
اما عند ابن ِه َشام فجملة االسْتدهام ُمَد ِِّسْرل ال محْ َّ لهْا ِمْن ااعْراب ،و جْيز ان تكْين ب ا
ِمْْن(ملااج َ ) ،فكان اعتراض َّ
مامثني عليْه عْدم التعثَّْثن بأنهْا ُمَد ِِّسْرل ،و َّإنمْا الجملْة مْراد بهْا لد هْا
الد
ِِّ
على تقدير البدليَّة .
يب ْْدو لن ْْا َّ
الجم ْ َّالت ْْي تتس ْْم ب ْْازدواج اليظيد ْْة ،فه ْْي ِم ْن
ان ش ْْأن ه ْْذم الجمل ْْة ش ْْأن ممي ْْع ُ
ْكلي ت ْ د وظيدْْة البدلَّي ْة ِف ْي ال ِِّس ْياق اَّل ْذ تْْرد فيْْه و ِم ْن الجان ْ الْْداللي تقْْيم بإيضْْا
الجان ْ الشْ
ِِّ
المْْبهم وتدسْْثرم ِفْي الجملْْة المتقدمْْة علثهْْا ،لْْذلك اتجْْه بعْْض َّ
الن وح ْيِِّثن إلْْى تقْْدير الجملْْة بحثاْا َع ْن
استقامة القياعد ،فجيزوا بعض اليميم َّ
قياسا على بعْض اليمْيم الجْاصزل ِفْي بْاب التيابْع ،فدْي
الن وحيَّة ا
ِ
ْدال ِمن (ملااج َ ) مخالدْة القْياعد َّ
المَد ِِّسْرلَّ ،
إن حْاوي
إعرابهْْا بْ ا
ألن إبداي الجملة مْن المدْرد ،و و
الن وحْْيَّة ُ
بعْْض َّ
ْردود بمْْا تقْْرر ِف ْي
ْالف ألصْْيي األحكْْام ِف ْي البْْدي ،ثُْ َّم إعرابهْْا بْ ا
ْدال مْ ئ
الن وح ْيِِّثن تخر جْْه ،مخْ ئ
احكام البدي ان المبدي منه على نية الطر ( ،)41وحذف المبدي منه ِفي اآليْة الكر مْة (مل ااج َ ) مخْ
قطعا .
بمعنى اآلية ا
ال يتيقف فهم المعنى ِفي كثثْر ِمْن األحيْان علْى تقْدير المحْذوف ،فهنْا فْرق بْثن تقْدير
ااعراب وتدسثر المعنى ،وقد تطْرق ابْن منْي إليْه فقْاي  (( :اال تْرى إلْى الدْرق بْثن تقْدير ااعْراب

وتدسثر المعنى ،فإن امكنك ان يكين تقدير ِ
ااعراب على َس ومخ تدسثر المعنى فهي ما ال قاية وراًم،
إن كْْان تقْْدير ِ
و َّ
ااع ْراب مخالاد ْا لتدسْْثر المعنْْى تقبلْْخ المعنْْى علْْى مْْا هْْي عليْْه ،وصْْحَّحخ َّر ْْق

تقدير ِ
يشذ شيً منها عليك ،وإِيَّا ان تسترس فتدسد ما ت ثر إصَلحه ))
ااعراب حتى ال ِّ
الن وحيِِّ ِفي بيان اليمه ِ
ابي ،فلما تعثَّن َّ
نلحظ اهمية ارتباط المعنى بالتحلث َّ
النهْي َعْن
ااعر
ِِّ
َّ
شَّ ٞر ِمَّ لن نك ئ ) ُمَد ِِّسْرل ل ْ(ملااجَّ َ ) تعْثَّن إثبْا البدليَّْةِ ،إل العكْس قثْر صْحي فإثبْا
ان ( َهل ٖ َهلَاد إِ اال بَ َ
البدلَّيْة ال يعنْْي َّ
مامثني ن ْْر إلْْى داللْْة الجملْْة ال َّ ْاهرل فكْْان األولْْى َّ
ان
النهْْي َعْن َّانهْْا ُمَد ِِّسْرل ،فالْ َّْد
ُّ
ْتعثثْْن بكْينه ْْا
ْدي علْْى ال َّ
يشْْثر إلْْى للْْك دون التَّقْْدير اَّلْذ ابْْدام ،وعبْْارل ابْْن ِه َشْام ال تتض َّمْْن مْْا ي ْ ُّ
ألن داللة الجملْة لديْه ظْاهرل وةاَّنْة ،ولْرفْْع مْا يشْْيةه ْْا قْاي ُّ
الش ْ ُْمِِّن ُّي َّ ( :
ُمَد ِِّسْ ْرلَّ ،
ألن الجمْْلة علْى
ْدال ِمْْن (ملااج َ ) لثْسْخ مْدْعْياال به ،و َّإنما هي تابعة للمدْعْيي به ) ،فلجأ إلْى قاعْدل (
تقْديْر كْينه ْْا ب ا
()42

.

ألن األص ْ ِف ْي تقر رهْْا َّ
يغتدْْر فْْي التْْابع مْْا ال يغتدْْر فْْي المتبْْي )(َّ ،)43
ْمنا
ان الشْْيً قْْد يثبْْخ ضْ ا
قصدا واصالة على ما تقرر ِفي األصيي(.)44
وتبعا ،وال يثبخ ا
ا
ِ
يتْْرَّم لنْْا م َّمْا تقْ َّْدم ان مْْا له ْ إليْْه الزمخشْْر ُّ فْي تعلْْق الجملْْة االسْْميَّة بمحْْذوف قْْدرم
بالدعْ ( َقَّالن ا ) هْي األنسْ ومعنْى اآليْة ،واألوفْق وقياعْد النحْي م َّمْا لكْر ،و َّ
ان ابْن ِه َشْام لْم يعْثَّن
محلِهِ ،إل ثبتخ حجَّة ُّ
القيي بكينها مملة ُمَد ِِّسرل ،فاعتراض َّ
الش ُمِِّن ِي
الد
مامثني ِفي قثر ِّ
ِّ
ِِّ
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المبحث َّ
الثاني

إعراب الجملة ِفي حجج ِ
الن ْحو ِي
االنت َصار َّ
َُ
ِ
ِ
َّ
إن األص ْ ف ْي ااع ْراب هْْي للمدْْرد ،وان الجملْْة إلا مْْاز تقْْديرها بْْالمدرد اعطثْْخ إع اربْْه
ْديراَّ ،
ألنهْْا حلْْخ محلْْه وقامْْخ مقامْْه واسْْتعملخ ِف ْي ميضْْعه ،وهْْذا يعنْْي َّ
ان الجملْْة ِم ْن الناحيْْة
تقْ ا
ااعرابية ،مملة ال تح مح المدرد ،وهي َّالتي ال مح لها ِمْن ااعْراب ،ومملْة تحْ محْ المدْرد،
ِ
الن وحيِِّ ُّ
وهي َّالتي تأصذ إعرابه اا(ِ )45
صار َّ
للش ُمِِّن ِي تمثلخ كَل النيعثن .
تقدير  ،وفي ُح َجج االنت َ
ِّ
أواال  :جملة ال تحل محل المفرد ،وهي ال مح لها ِمن ااعراب ،ومثاي للك :
االبتدائية ال محل لها ِمن اإلعراب ) :
(ح َّتى)
َّ
( الجملة الواقعة بعد َ

ف يقع بعدم الجم مستأندة ،بنيعثها  :اسميَّة ،وفعليَّة فعلها مضْار اَو
(حتَّى) االبتداصيَّة َح ور ئ
َ
مْاض( ،)46فيكْين االسْم اَو الدعْ المضْار مرفْيعثن بعْدها داللْ اة علْى االبتْداً ،وعْدم تأثثرهْا فثهمْْا
إعرابيا ،و كين مضْمين الجملْة بعْدها قايْ اة لمْا قبلْه(َ ،)47وةْثَّن ابْن ِه َشْام ِفْي بْاب تدسْثر الجملْة َّ
ان
الن وحيِِّثْ ْن اصتلدْ ْيا ِفْي الجمْل ْة الياقعْ ْة بعدهْ ْا اله ْا م ْيق ْع ِم ْْن ِ
َّ
ااعْراب اَم ال ال فقْْاي  (( :ال اربْْع(:)48
(حتَّى) االبتداصيَّة ))(.)49
الجملة بعد َ
ِ
واعترضه َّ
(حتَّى) االبتداصيَّة امتنع مر ان الخَلف
الد
ُّ
مامثني بقيله ِ (( :إلا فرض الكَلم في َ
ْإن القاصْ بْ َّ
ِفْي الجملْْة الياقعْة بعْْدها هْ لهْا محْ ِمْن ااعْراب اَو ال ال فْ َّ
(حتَّْى) فْْي
ْأن الجملْْة بعْد َ
مح ِّع
ابتداصية ))(. )50
(حتَّى)
َّ
مر ال يرى َ
احتَ َّج ُّ
المصنف َعن َّ
الزمَّاج وابن ُد ُروستَُيو ِه َّ
(حتَّى)
الش ُمِِّن ُّي بقيله  (( :قد نق
ِِّ
ان الجملة بعد َ
ع
ِ
ْ(حتَّى)( ،)51ف َّ
(حتَّْى) الجْارل ،قلنْا :
ْإن قثْ  :مْا الدْرق حثنئْذ بثنهمْا وةْثن َ
االبتداصيَّة في ميضْع م ِّعْر بْ َ
َّ
إن هْذم ال تقْْع بعدهْا َّإال الجملة وتلك ال تقع بعدها َّإال المدرد ))(. )52
تحرير المسألة :

ِ
اصتلف َّ
(حتَّى) االبتداصيَّة ،على رايثن :
الن وحي ين في الجملة الياقعة بعد َ
األوي  :ار الجمهْ ْْير(َّ ،)53انهْ ْْا مسْ ْْتأندة ال محْ ْ لهْ ْْا ِمْ ْن ِ
ان يكْ ْْين
ااعْ ْراب ،واشْ ْْترَّيا َّ
َّ
عما قبله ،ليكين بثنه وةثن مْا قبلهْا اتصْاي معنْي يجبْر مْا فْا ِمْن االتصْاي
متسبابا َّ
المرفي بعدها ِِّ
اللد ِي( ،)54فعلى قيي مر ر(: )55
ِّ
ِ
ِ
ِ
َش َك ُل
َف َما زالت الَقْتلى َت ُم ُّج دماءها
ماء د ْجَل َة أ ْ
بد ْجَلة َحتى ُ
يكين تغثر لين ماً دملة بسب كثرل ما صالطه ِمن دماً القتلى .

ان يدثْْد اتصْاي مْْا قبلهْْا بمْْا بعْْدها ،وا َّ
ولهْذا االتصْْاي المعنْْيِِّ ومهْْان  :فإ َّمْا َّ
َن مْْا بعْْدها
ْتمر ،فمعن ْْى قيل ْْك ِ ( :س ْر حتَّ ْى ا وَدصَله ْْا ) َ :ك ْ ِ ِ
يي
ِف ْي زم ْْن الح ْْاي ،وال زاي مس ْ اا
ُ
َ
ان مِّن ْي َس ْ وثئر َف ْ ُد ُص ئ
وُ َ
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الس ِ
إما َّ
ان يدثد كين ما قبلها ُم َسِِّبابا لما بعْدها ،ولكنْه ُم ونَق ِطْع َع ونْه زمنيْا ،قثْر
ثر َزَمنيا ،و َّ
بذلك َّ
َ
متَّص ئ
ص به ،فمعنى المثاي السابق َ :ك ِ ِ
متَّ ِ
ضى ،وانا اآلن ِفي حاي دص ع
ْيي ،و جمْع بْثن
ان مِّني َس وثئر فيما َم َ
َ
المعنثْْثن داللْْة مْْا بعْْدها علْْى الحْْاي( ،)56و شْْترط ِف ْي الدع ْ المرفْْي بعْْدها إضْْاف اة إلْْى ال َّس َْبِبَّية ان
حاال اَو م واال به ،وان يكين فضلة( ،)57بمعنى ال ارتباط لد يا له بما قبلها.
يكين ا
ِ ()58
ِ
والثَّاني  :ار َّ
تعلِقْة بمْا قبلهْا
و(حتَّْى) ُم ِّ
الزمَّاج وابْن ُد ُروسْتَُيو ه َّ ،انهْا فْي محْ م ِّعْر بهْاَ ،
تعلْْق ُحْ ُروف الجْْر ِمْن حثْْث المعنْْى ال ِمْن حثْْث اللدْْظَّ ،
ألن الجملْْة تْ َّوي بْْالمدرد ِمْن قثْْر َحْ ورف
مصْْدرعِّ  ،و جْْيز دصْْيي الجْ ِِّ
ْار علثهْْا كمْْا ِفْي اسْْماً الزمْْان المضْْافة ،وعليْْه فمعنْْى َّ
ان الجملْْة بعْْد
َحتَّى ِفي مح ِّع
مر بها ،اَ و َّ :إنهْا ِفْي تأو ْ مدْرد مجْرور بهْا ،ال علْى معنْى َّ
ان الجملْة باقيْة علْى
و(حتَّى) عاملة محلها
مملتها قثر م وي بالمدردَ ،
ا َّم ْا ار اب ْْن ِه َشْْام ف ْْذكرم ف ْْي ب ْْاب تدس ْْثر المد ْْردا  ،ولك ْْر احكامه ْْا فق ْْاي  (( :وال َم َحْ ْ َّ
داصث ْة ،ص َْلافْ ْا لل ْ َّزَّمْ ْاج وابْن ُد ُروس ْتُْ ْ َيو ه ،زعْم ْا َّانهْ ْا ِفْي َمْ َح ْ ْ ِِّ َم ْ ْ ِّعر
للجملة ال ْياقعة بع ْد ( َحتَّى ) االبتْ ْ َّ
بْ( حتَّى) ))(َّ ،)60
وتمث رايه ِفي البثخ السْابق لك ُْرمُِ ،إل لكْر َّ
(حتَّْى) مسْتأندة عنْد الجمهْير ،وِفْي
ان َ
َ
َّ
ع
َّ
َّ
ض الكَْلم ِفْي
ر
ْ
ف
ْان
ك
إن
ْه
ي
عل
مامثني
ْد
ل
ا
اض
ر
ْ
ت
اع
ْان
ك
ف
،
ه
ي
ت
ْ
س
ر
د
ْن
ب
ا
و
اج
ْ
م
الز
عند
بها
ر
م
ميضع
َّ
ُّ
َو ُ
ُ ُ و َُ و
َ ِّ
(حتَّى) االبتداصيَّة امتنع الخَلف ِفي الجملة بعدهاَّ ،
ألنها ال تعم الجر .
َ
)
61
(
ان األدال ِمن اهم اليساص َّالتي تغثَّر المعنى َّ
يبدو لنا َّ
الن وحْيِِّ ِفْي الجملْة العرةيْة ِ ،إل تع ُّْد
وسْْثلة يسْْتعان بهْْا لتأديْْة عم ْ مْْا ،ولدْْظ ال يْْدي علْْى معنْْى َّإال عنْْد اقت ارنْْه بغث ْرم( ،)62ومثْْاي للْْك
(حتَّى) االبتداصيَّة َّالتْي امْاز َّ
الزَّمْاج وابْن ُد ُروسْتَُيو ه عملهْا الجْر فيمْا بعْدها ،ولكْن ضْعف رايهمْا ِمْن
َ
وميم هي :
إن ما لهبا إليه يجعْ حْرف الج ِْر (حتَّْى) َّ
األوي َّ :
معلاقْا َعْ ِن العمْ  ،ألَّنْه عمْ ِفْي معنْى
َّ
َو
ِّ َ
الجملة ال ِفي لد ها ،والتَّعلثق ثابخ ألفعاي القليب ،ولم يثبخ ِفي ُح ُروف ِِّ
الجر(.)63
إن كسر همزل َّ
الثَّاني َّ :
رض َحتَّْى َّإنهْم ال َي ور ُميَنْ ُه ) ،دلثْ
(إن) بعدها في نحي قْيلهم َ ( :مْ َ
إن َحْ ورف الجْ ِِّْر ِإلا دصْ علْْى َّ
ألن القاعْْدل تقْْيي َّ :
علْْى اَّنْه ِفْي ميضْْع ابتْْداًَّ ،
(إن) ُفِتحْ وْخ همزتُهْْا
ٖ
مَّلل نهَّ َ مل َحَّ ) [ سْيرل الحْجِ ،مْن اآليْة  ،]6:فل َّمْا لْم تدْت الهمْزل ُعلِْ َم
نحي قيلْه تعْالى  ( :ذَ ِلكَ ِبأ َ ا ا َ
()59

.

َّانها ليسخ مارَّل
(حتَّى) االبتداصيَّة ِفي اللغْة ،فمْا يحكْم الجمهْير ب َّ
الثَّالث َّ :
ْأن
إن فيما لهبا إليه اا
إنكار ليميد َ
بأنها َح ورف ِِّ
(حتَّى) فيه ابتداصيَّة يحكمان فيه َّ
مر(.)65
َ
ِ
(حتَّ ْى) ف ْي ال َّش ْاهد الشْْعرِِّ دلث ْ علْْى إرادل معنْْى االبتْْداًِ ،إل لْْي
ا َّم ْا ارتدْْا االسْْم بعْْد َ
ِ
ِ
َّ
ْاً ِد ومَلْ َة اَ وشْ َك ُ )،
كانخ مارَّل لعملْخ عملهْا فْي المدْرد مباشْرل ،فل َّمْا مْاً مرفي اعْا فْي نحْي َ ( :حتْى م ُ
()64

.

دي على َّانها ليسخ َح ورف ِّع
مر ،وال حامة لتأو
َّ

الجملة بالمدرد ،ثُْ َّم معلهْا عاملْة فيْه معانْى ال لد ا ْا،
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فضَل َعن َّ
ْدي علْى للْكِ ،إل
ان ارتدا الدع بعدها ي ُّ
ا
إضمار(ان) ،وهذا هي مقصد ابن ِه َشام ِفي قيله َّالذ
ِ
َّ
مامثني،
ْ(حتَّى) ))( ،)66لْْذلك ال يتي َّمْه ندْْي كَلمْْه بتقر ْْر الْ َّْد
الزَّمْاج وابْْن ُد ُروسْتَُيو ه فْي ميضْْع َمْ ِّعر بْ َ
ِِّ
ألَّنْه بنْاً علْْى كَْلم َّ
(حتَّْى) الجْارَّل واالبتداصيَّْة ِإلا عملْْخ الج ِِّْر مْْع
الزَّمْاج وابْن ُد ُروسْتَُيو ه فْْالدرق بْثن َ
َّانهما عامَلن ِِّ
للجر َّ
ان األولى الداصلة على المدرد والثَّانية الداصلة على الجملة( ،)67وهْذا مْا احْتَ َّج بْه
ُّ
الش ُمِِّن ُّي ِفي تصحي كَلم َّ
مامثني على نض ابن ِه َشامِ ،إل اوض تخر ج كَلمه .
الد
ِِّ
مما َّ
قررم ابن ِه َشْام ِمْن َّ
(حتَّْى) االبتداصيَّْة ال محْ
تقدم صحَّة ما َّ
يترَّم لنا َّ
ان الجملْة بعْد َ
ِ
لهْْا ِمْن ااعْراب ،لضْْعف مْْذه َّ
وة وعْ ِدم ع َّمْا قْ َّْررم َّ
الن وحيُّْين ِمْن
الزَّمْاج وابْْن ُد ُروسْتَُيو ه فْي القيْْا ُ ،
مامثني ِفي قثر ِِّ
محلهِ ،إل ثبتخ حجَّة ُّ
ان اعتراض َّ
قياعد ضابطة ،و َّ
الش ُمِِّن ِي .
الد
ِّ
ِِّ
ثانيا  :جمـلة تحـل محـل المفــرد ،وهْي لهْا محْ ِمْن ااع ْراب ،ومثْْاي للك :
ا
َٰلَنَا َحت ا ٖ دإ إِذَاد وَت َ َا د وَه َل َقريَ ٍة مستََٰعَ َعا د وَهلَهَا َِّأَبَ اب وَ
( إعــراب جمـلة ﭽ ﭱ ﭲ ﭼ ِمن قوله تعالى َِّ ( :ٱن َ
ين َ
ُلَ ِه وَج ٗرا) [سورة الكهف،
ض ِفن هن َعا َِّ َ َج َا ِِّ هَا ِج َٗارا ين ِري ن و َ يَانَضا َِّأ َ َقا َم ئۥهن َقا َل لَ شِۡتَ لَت ا َخلتَ َ
ْيةا علْى
لْي كانْخ مْارَّل لكْان الدعْ بعْدها منص ا
ِ
ضْا  (( :و َعْن
لكر في صدر المسألة ،وقاي اي ا

اآلية : ]77:

ِ
ِ
َ َ
الجم بعد النك ار  ،وهي
تعد مملة (مستََٰعَ َعا د وهلهَا) من امثلة الني األوي من احكام ُ
ِ
ِ
الم ِ
عرةِثن ِفي
الياقعة صدة ال قثر ،ليقيعها بعد النك ار المحضة ،إل الم ابن ه َشام إلى صَلف ُ
ميقعها ِمن اآلية السابقة فقاي  (( :و َّإنما اُعثد لكر األه ))(.)68

طع َماهم ) لكْ ْْان ال َّ
ض ْ ْمث ُر
واعترضْ ْْه الْ ْ َّْد
ُّ
مامثني بقيلْ ْْه  (( :وعلْ ْْى قيلْ ْْه  :لْ ْْي قث ْ ْ ( :ا وس ْ ْتَ َ
ألن ال َّ
لغثرها( ،)69مناقشة يعني  :فثلزم عدم ارتباط الصْدة بالميصْيف ،وللْك َّ
ضْمثر المنصْيب لْيس
ِ
المتقدمْة الْذكر ،فحصْ الْرةط
عاصدا إلى (األه ) مطلاقاَ ،ب إلى (األهْ ) المقثَّْد بإضْافته إلْى القر ْة
ِّ
ا
()70
ان يلتزم ْْه
طع َماهم) ،لك ْْان التج ُّْيز  ،مناقش ْْة فلقاص ْ و
به ْْذا االعتب ْْار ،وعل ْْى قيل ْْه  :ل ْْي قث ْ ( :ا وس ْتَ َ
و كين مث َ ( :وس ِل ملنَريَةَ) [سيرل ييسفِ ،من اآلية  ]82:والقرآن العز ز مشحين بالمجاز ))(. )71

احْ ْْتَ َّج ال ُّشْ ْ ُمِِّن ُّي بقيلْ ْْه  (( :لْ ْْم يعتبْ ْْروا ِفْ ْي رةْ ْْط الصْ ْْدة بميصْ ْْيفها َّإال ال َّ
ضْ ْمثر ال الْ ْرةط
المعنْْي َّ وال باسْْم قثْْر ال َّ
ْي عنْْد قْْيي ابْْن الحام ْ ِف ْي كافثتْْه  :وتيصْْف النك ْرل
ض ْمثر ،قْْاي الرضْ ُّ
ِ
ِ
بالجملْْة الخبرَّ ْة و لْْزم ال َّ
ص ْلة ،ليحص ْ ال ْرةط بْْثن الميصْْيف وصْْدته ،وة ْْثن
ض ْمثر ف ْي الصْْدة وال ِّ
ِ
ص ْلة
الميصْْيي وص ْْلته ،فيحص ْ ب ْْذلك ال ْرةط اتص ْْاف الميص ْْيف والميص ْْيي بمض ْْمين الص ْْدة وال ِّ
فيحص ْ لهمْْا بهْْذا االتصْْاف تخصْْيض ا وَو تعر ْ ( ،)72ولْْي سْ ِّْلِم صْْحَّة اعتبْْار ال ْرةط المعنْْيِِّ ِف ْي
ِ
ِ
طع َماهم ) كانْخ هْذم الجملْة
الصدة فَل ُن َسِّلم صحَّة اعتبْارم فْي هْذم اآليْة إال تْرى اَّنْه لْي قثْ ( :ا وسْتَ َ
صدة لْ (و بهلَ) ،و َّ
الضمثر رابطها ال صدة لْ ( َق بر َيَّةٍ) والْرابط المعنْى ِإل ال دلثْ علْى للْك ،وقْيي ابْن
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يعني  :وهي صَلف األص  ،فيكْين مرمي احْا

طع َماهما) لكان على التجيز
الحام  :ولي قث
(استَ َ
و
الصحي  ،وِفي البحر :وقد ي هر لتكر ر لدظ األه فاصْدل قثْر
وإن كان
اقعا ِفي القرآن على َّ
فصيحا و ا
ا
()73

التيكثْْد ،وهْْي انهمْْا حْْثن اتيْْا اه ْ القر ْْة لْْم يأتيْْا مميْْع اهلهْْا َب ْ اتيْْا بعضْْهم ،فجْْيً بلدْْظ األه ْ
طعامِ ،إل ل ْْي قثْ ْ ( :ا وسْ ْتَط َع َماهم ) لك ْْان ال َّ
ضْ ْمثر عاص ْ اْدا إل ْْى الم ْْأتي
للدالل ْْة عل ْْى تعم ْْيمهم باال وسْ ْتَ َ
إلثهم

()74

))(.)75

تحرير المسألة :

المعرةين ِفي ميقع مملة (مستََٰ َع َعا د وَهلَهَا) ِمن ااعراب على وميم :
اصتلف ُ
ِ
المتضمنة معنْى ال َّشْرط ،والجملْة محتملْة لْذلكَّ ،
األوي َّ :
ألن
ان تكين مي اابا لْ(ِإلا) ال َّ رفيَّة
َّ
ِّ
طع َما مميْْع اه ْ القر ْْة ،ولْْيس
فعلْْي ال َّش ْرط والج ْزاً ماضْْيَّان ،وتك ْرار لدْْظ األه ْ لتأكثْْد َّانهمْْا ا وس ْتَ َ
الْْبعض المْْأتي دون قث ْرم ،وهْْي ِم ْن بْْاب إقامْْة ال ْْاهر مقْْام المضْْمر( ،)76وهْْذا مْْا له ْ إليْْه ابْْي

البقاً( )77وقثرم
ان تكْ ْْين ِفْ ْي محْ ْ نصْ ْ صْ ْْدة ل ْ ْ ب
والثَّْ ْاني َّ :
(وهََّّ َّلَ) ،وال يصْ ْ ُّ علْ ْْى هْ ْْذا ان ُيقْ ْْاي :
طع َماهم َّإال َّ
ان يقع ال اهر ميقع المضمر(. )79
استَ َ
و
والثَّالْ ْْث َّ :
ان تكْ ْْين ِفْ ْي محْ ْ مْ ْ ِّعْر صْ ْْدة ل ْ ْ ( َق بر َيََّّ َّةٍ) ،وهْ ْْي ال ْ ْْاهر المختْ ْْار عنْ ْْد ابْ ْْن
ان ال َّ
مامثني َّ
ضْمثر
الحام ( )80و ِّايدم ابن ِه َشام ِفي للك ،وقيله ِفي صدر المسألة ،فكان اعتْراض ال َّْد
ِِّ
ِ
طع َماهم ) عاصْْد علْْى األه ْ المقَّث ْد بالقر ْْة ،اضْْافته لهْْا فْْالرةط المعنْْي ُّ حاص ْ  ،والتجْْيز
فْي (ا وس ْتَ َ
يلتزمهَّ ،
ألن القرآن مشحين بالمجاز .
ي هر لنا استدالي ابن ِه َشام على صحَّة ما له إليه بما يأتي :
()78

.

ْدي تك ْرار لدْْظ األه ْ فْْي (مسََّّتََٰعَ َعا د وَهلَ َهََّّا ( علْْى َّ
ان الجملْْة صْْدة لْ ْ ( َق بر َيََّّةٍ)،
 ْ ْ ْ1يْ ُّ
الشتمالها على ضمثر يعيد إلى الميصْيف( ،)81قْاي ابْن ِه َشْام  (( :ولهْذا كْان هْذا اليمْه ا وَوَلْى ِمْن
ع
ِ
حثنئذ َعن هذا المعنى ))( ،)82و قصد بذلك َّ
ألن تكرار ال اهر َي وع َرى
تقدر الجمل َة مي اابا لْ(ِإلا)َّ ،
ان
ان ِّ
و
َّ
ِ
ْببا ،بخَْْلف معلهْْا
مع ْ الجملْْة صْْدة يجع ْ لالتيْْان باالسْْم ال ْاهر ف ْي ميضْْع المضْْمر نكت ْ اة وسْ ا
مي اابا لْ(ِإلا)ِ ،إل ال يكين له سب ونكتة(.)83
صْ َ ابْْن الحْام ْ ِفْي ال َّسْْب بقْْيله َّ (( :
إن (مس َّتََٰعَ َعا د) صْْدةئ ل ْ ( َق بر َي َّةٍ) ،فَْْل بْ َّْد ِمْن
َف َّ
ضْمثر يعْيد ِمْن الصْدة الجمليَّْة إلثهْْا ،وال يمكْن ع ُ َّ
طع َماهم) لكْْان
ْيدم إال كْْذلك ،ألَّنْه لْي قثْ ( :اسْتَ َ
ُ
فلما لْم يكْن
طع َماها) لكان على التجيزِ ،إل القر ةُ ال تُستطعم حقيقةَّ ،
الضمثر لغثرها ،ولي قث ( :استَ َ
ُ
ِ
َّ
بد ِمن لكر َّ
لكرم وهي مضاف إليْه إال بْذكر المضْاف وال يمك ُْن
الضمثر العاصد على القر ة ،وال يمكن ُ
ِ
ا ُّ
ظاهر ))(.)84
اا
َّن لكرم
المضاف
لكر
مضمر لتعذر إضافة المضمر ،تعث َ
ا
ُ
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نخْ ْْرج ِمْْن تْيمثْ ْْه ابن الحْامْ

( َق بريَةٍ) ،لثتَّص
مهم ِمن شروط
الرةط المعنيِِّ ،

َّ
بأن تك ْرار لدْْظ األهْ ْ ْ

يْ كْْد ان الجمْْلة صدْْة لْ

ضمثر الميصيف به ،فيحص االرتباط اللد ُّي بثن الصدة والميصيف ،وهي شرط
ِ
الجمليَّة بميصيفها َّإال َّ
الضمثر ال
مع الجملة صدةِ ،إل لم يعدوا في رةط الصدة ُ
وال باسم قثر َّ
الضمثر( ،)85وهي الزم حتى يحص بذلك الرةط اتصاف الميصيف

بمضمين الصدة ،فيحص بذلك التَّعر

اَو التخصيض

()86

.

ْإن تكْْرار لد ْْظ (األه ْ ) َّإنم ْْا م ْْاً لتأكث ْْد معن ْْى َّانه ْْم
ا َّم ْا َم ْن مع ْ الجمل ْْة ميااب ْا ل ْْ(ِإلا) ف ْ ِِّ
اسْ ْْتطعميا مميْ ْْع األهْ ْ  ،ولْ ْْيس بعضْ ْْهم ،و َّانهْ ْْم تَتََّب َعْ ْاهم واحْ ْ اْدا واحْ ْ اْدا ولْ ْْم يجْ ْْدوا َّإال الْ ْْرفض َعْ ْن
استضافتهما.

و بدو لنا َّ
ان معنى التيكثد هنا يخدم مع الجملة صدة أله القر ة اكثْر م َّمْا يخْدم معلهْا
مي اابا لْ(ِإلا)ِ ،إل َّإنه ميضْ لصْدة اللْ م َّالتْي اتصْديا بهْا ممي اعْا ،فكْان للْك ادعْى السْتغراب ميسْى
ِمن صنيع الخضر  معهم .
 ْ ْ ْ2ومْْيد مْْا يصْْل َّ
ان يكْْين ميااب ْا لل َّش ْرط ِف ْي اآليْْة الكر مْْة مْْع صْْحَّة المعنْْى وميافقتْْه
ِ
ِ
ِ
اي اََقَتولْ َخ َنود اسْا) ال ق ْيلْ ْه :
للسياق ،قْ ْاي ابن ه َشْ ْام  (( :واي ْ ا
ضْا ،فألن الج ْ ْ ْياب فْي قصْ ْة الْغ ْ َْلم (َقْ َ
ِّ
ِ
ِ
ايضا مي اابا )) (.)87
( َفَقَتَل ُه) ،... ،فليكن قيله َ( :لي ش وئ َخ) في هذم اآلية ا
 ْ ْ3وقْي الجملْة بعْد النكْرل المحضْة ( َق بر َيَّةٍ) م ْد لجعلهْا صْدة لهْا ،والسْيما َّانهْا َّ
تحققْخ
فثها الشروط ِمن حثث َّإنها صبرَّة مشتملة علْى ضْمثر يعْيد علْى الميصْيف ،والميصْيف نكْرل(،)88
ِ
َّ
ضْ عة فهْْي
قْْاي ابْْن ه َشْام  (( :الجملْ ُة الخبرَّْ ُة التْْي لْْم يسْْتلزمها مْْا قبلهْْا إن كانْْخ مرتبطْ اة بنكْ عرل َم وح َ
صْد ئة لهْْا ،...،بشْرط ومْْيد المقتضْي ،وانتدْْاً المْْانع ))( )89وكْ للْْك متحقْق ِفْي هْذم الجملْْة ،فهْْي
قث ْْر مس ْْتلزمة م َّمْ ْا قبله ْْا ،ليم ْْيد م ْْا يص ْْل ان يك ْْين مياابْ ْا لْ ْْ(ِإلا) ِفْ ْي اآلي ْْة الكر م ْْة ،كم ْْا س ْْبق،
والمقتضي لجعلها صْدة ميمْيد ،وهْي صْحَّة عمْ العامْ ِفْي الميصْيف ،وِفْي الصْدة( ،)90وال مْانع

معني اَو صناعي يمنع للك .

َّ ْ 4
ايضا ان الحديث مسيق ِفي وصف القر ة( ،)91وعلى هذا يدهم ِمن
إن ما ي د هذا اليمه ا
مجمي الجم َّ
صْنيع ِمْن
ان الخضر  فع مْا فعْ ِفْي قر ْة مْذميم اهلهْا ،وقْد تق َّْدم مْنهم سْيً ال َّ
مْع َّلبْه ،ولْم يهمْ امْر الجْار فثهْا مْع َّانهْا حرَّْة باافسْاد وااضْاعةَ ،بْ

ااباً َعن حق الضي
باشر بااصَل لمجرد الطاعة هلل سبحانه ،ولم ييبأ بدع اهلها(.)92
ِ
ُّ ِ ِ
يترَّم لنا بعد َّالذ اوردنام َّ
صارم البْن ِه َشْام اقْيىِ ،إل
ان ما له إليه الش ُمِّن ُّي في حجَّة انت َ
ليس المراد كما لكر َّ
مامثني في اعتراضه من َّ
ان ما يمنع للك بنْاً علْى اعتبْار االرتبْاط المعنْيِِّ ،
الد
ُّ
َّصا ( 894ه ) عنه  (( :ما اشار إليه بعثدَّ ،
ألنه ييقع اللْبس ،فمْا يْدرى هْ الجم ْ ْلة
فقد قاي الر َّ
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صدْ ْ ْة للمض ْ ْاف اَو للمض ْ ْاف إلث ْ ْه ال فإنه ْ ْم حم ْ ْليا الجم ْ ْلة الم ْذكْ ْ ْيرل ومه ْ ْثن ِمْ ْ ْن ِ
ااع ْراب ))
ِ
صار .
فثبتخ حجَّة االنت َ

(،)93

الخاتمة

ِ
ِ
صْار َّ
الن وحْيِِّ البْ َّْد َّ
ان نْْذكر النتْْاصج
بعْْد هْْذا العْْرض لداللْْة الجملْْة وإعرابهْْا فْي ُح َجْج االنت َ
َّالتي تيصلنا إلثها ،فنقيي :
َ ْ ْ 1مْ ْن د ارس ْْتنا لدالل ْْة الجمل ْْة وإعرابه ْْا راين ْْا مج ْْيً الجمل ْْة بص ْْي تقتض ْْي إل ْْى اص ْْتَلف
محتمْ ْ ِفْ ْي الدالل ْْة القطيي ْْة اَو االحتمالي ْْة وال َّ ْ ْاهرل اَو الباَّن ْْة ،فض ْ اَْل َعْ ْن االص ْْتَلف ِفْ ْي محله ْْا
ابي .
ااعر
ِِّ
 ْ ْ2ظهْْير الثْراً البَلقْْي والتيسْْع الْْداللي ِفْي آيْْا القْرآن َمْن دالال الجمْ وإعرابهْْا ِفْي
ِ
صار َّ
الن وحيِِّ  ،فقد ومدنا األثر البَلقي لمعناها ِمن مهة وعند إعرابها ِمن مهة اصرى.
ُح َجج االنت َ
 ْ ْ ْ3افْْاد ال ُّش ْ ُمِِّن ُّي ِم ْن داللْْة الجملْْة وإعرابهْْا ِف ْي ُح َج ْج انتصْْار َّ
الن وح ْيِِّ التحقثْْق ِم ْن مْْدى
صحَّة االعتراض الياردل على ابن ِه َشام .

وةعد  :فإننا آم ان نكين قد وفقنا ِفي هذا البحث اعطاً صيرل واضحة َعن داللة الجملْة
ِ
ِ
صْ ْ ْ ْ ْ ْار َّ
الن وحْ ْ ْ ْ ْ ْيِِّ  ،وآصْ ْ ْ ْ ْ ْْر دعينْ ْ ْ ْ ْ ْْا ان الحمْ ْ ْ ْ ْ ْْد هلل رب العْ ْ ْ ْ ْ ْْالمثن .
وإعرابهْ ْ ْ ْ ْ ْْا فْ ْ ْ ْ ْ ْي ُح َجْ ْ ْ ْ ْ ْج االنت َ
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هوامش البحث وقائمة المصادر والمراجع

الجملة العرةية . 18

( )2ين ر  :إعراب الجم واشبام الجم . 5
( )3ين ر  :الجملة العرةية والمعنى . 12
( )4ين ر  :مغني اللبث

. 40-39/5

( )5ين ر  :المصدر ندسه . 43/5
( )6المصدر ندسه . 45/5

( )7المنصف من الكَلم . 120/2
( )8المصدر ندسه . 120/2
( )9ين ر  :التبيان ِفي إعراب القرآن . 1088

( )10ين ر  :الكشاف  ،201/5والبحر المحيط  ،338/7والدر المصين . 293/9
( )11ين ر  :الدر المصين . 293/9

صصه ابن ِه َشْام بالبيْانثن
( )12االستئناف البياني اَو البَلقي  :وهي ما كان مي اابا لس اي ُمَق َّدر ،وقد َّ
ْض البي ْْانثين االس ْْتئناف بم ْْا ك ْْان ميااب ْا لس ْ اي ُمَق ْ َّدر )) ،ين ْْر  :مغن ْْي اللبث ْ
ف ْْي قيل ْْه  (( :و خ ْ ُّ
. 40/5
( )13ين ر  :التبيان ِفي إعراب القرآن . 1088
( )14البحر المحيط  ،338/7و ن ر  :الدر المصين . 293/9
( )15مغني اللبث

. 43/5

( )16الدر المصين . 293 /9
( )17ين ر  :األصيي ِفي النحي  ،214/1وشر ابن عقث . 191/2
( )18الكشاف  ،202-201/5و ن ر  :البحر المحيط . 338/7
( )19ين ر  :النحي اليافي . 390/2
( )20ين ر  :النحي والداللة . 128
( )21النحي اليافي . 390/2
( )22مغني اللبث

. 43/5

( )23المنصف من الكَلم  ،119/2و ن ر  :حاشية األمثر . 46/2
( )24ين ر  :النحي والداللة . 127
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( )25النحي والداللة . 127
( )26ين ر  :الجملة العرةية والمعنى . 22
( )27ين ر  :ارتشاف الضرب  ،1617/3والمساعد على تسهث الدياصد  ،49/2وهمع الهيامع
. 56/4

المَد َّسر .
( )28اَ و ُ :
( )29مغني اللبث . 114/5
( )30المنصف من الكَلم . 129/2

( )31المنصف من الكَلم  ،129/2و ن ر كَلم ابن ِه َشام ِفي  :مغني اللبث
( )32ين ر  :اصتَلف النصرل . 99

. 107-106/5

( )33ين ر  :معاني القرآن وإعرابه . 311/3
( )34ين ر  :اصتَلف النصرل . 99

( )35ين ر  :الكشاف  ،126/4وتدسثر البيضاوِِّ . 82/4
( )36مغني اللبث . 107/5
( )37ين ر  :البحر المحيط . 276/6
( )38ين ر  :الكشاف . 126/4
( )39ين ر  :فت القدير . 929/17
( )40ين ر  :الكشاف  ،126/4وفت القدير  ،929/17وتدسثر التحر ر والتني ر . 13/17
( )41المقتض

 ،399/4واألصيي في النحي  ،343/1والتعليقة على متاب سثبي ه . 61/2

( )42الخصاصض . 284-283/1
( )43ورد ِفي  :شر المدص  73/3بلدظ  :يجيز ِفي التابع ما ال يجيز في المتبي .
( )44ين ر  :الكليا

. 1019

( )45ين ر  :إعراب الجم واشبام الجم . 34-33
( )46ين ر  :شر المدص  ،18/8والجنى الداني  ،551وحاشية الصبان . 301-300/3
( )47ين ر  :الجنى الداني . 551
( )47المنصف من الكَلم . 122/2
( )48الرابع من الجم المختلف فثها استئناف هي اَم ال .
( )49مغني اللبث

. 55/5

( )50المنصف من الكَلم . 122/2
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. 55/5

( )52المصدر ندسه  ،122/2و ن ر كَلم ابن ِه َشام ِفي  :مغني اللبث
( )53ين ْ ْْر  :اسْ ْرار العرةيْ ْْة  ،198والجنْ ْْى الْ ْْداني  ،552ومغنْ ْْي اللبثْ ْ

. 55/5
 ،55/5وهمْ ْْع الهيامْ ْْع

 ،57/4وميص الطَلب إلى قياعد ااعراب . 11

الرضي على الكافية  ،60/4وشر التصر . 318/4
( )54ين ر :شر
ِِّ
( )55دييانه . 367
( )56المقتض

 ،38/2والتبصرل والتذكرل . 421/1

( )57ين ر  :شر التصر  ،318/4وحاشية الصبان . 301/3
( )58ين ر  :الجنى الداني  ،552ومغني اللبث

 ،55/5وهمع الهيامع . 57/4

( )59ين ر  :المنصف من الكَلم . 226/1
( )60مغني اللبث . 297-296/2
( )61ين ر  :القر نة ِفي اللغة العرةية . 124

( )62ين ر  :التحلث َّ
الن وحيِِّ اصيله وادلته . 208
( )63ين ر  :الجنى الداني  ،255ومغني اللبث . 297/2
( )64ين ر  :مغني اللبث

 ،297/3والتبصرل والتذكرل . 421/1

( )65ين ر  :التبصرل والتذكرل  ،421/1والمنصف من الكَلم . 122/2
( )66مغني اللبث

. 55/5

( )67ين ر  :حاشية الدسيقي . 58/2
( )68ين ر  :مغني اللبث

. 247/5

( )69ين ر  :امالي ابن الحام

. 217/1

( )70ين ر  :المصدر ندسه والصدحة ندسها .
( )71المنصف من الكَلم . 143/2

الرضي على الكافية . 301/2
( )72شر
ِِّ
( )73ين ر  :امالي ابن الحام . 217/1
( )74ين ر  :البحر المحيط . 143-142/6
( )75المنصف من الكَلم . 143/2

( )76ين ر  :الدر المصين . 532/7
( )77ين ر  :التبان ِفي إعراب القرآن . 857
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( )78ين ر  :البحر المحيط  ،142/6والدر المصين . 532/7
في ترتث

( )79ين ر  :الجمع الغر

( )80ين ر  :امالي ابن الحام

آ مغني اللبث

. 217/1

( )81ين ر  :المصدر ندسه  ،217/1ومغني اللبث
( )82مغني اللبث

. 138

. 248/5

. 248/5

الدسيقي . 83/2
( )83ين ر  :حاشية
ِِّ
( )84امالي ابن الحام . 217/1
( )85ين ر  :المنصف من الكَلم . 143/2

الرضي على الكافية .301/2
( )86ين ر  :شر
ِِّ
( )87مغني اللبث . 249-248/5
( )88ين ر  :شر التسهث  ،البن مالك . 310/3
( )89مغني اللبث

. 246/5

الدسيقي . 108/2
( )90ين ر  :حاشية
ِِّ
المصادر والمراجع

 ْ1اص ْْتَلف النص ْرل ِف ْي اص ْْتَلف نُح ْْال الكيف ْْة والبص ْرل ،عب ْْداللطي

ب ْْن اب ْْي بك ْْر الش ْْرمي الزةث ْْد

(802ه) ،تحقث ْْق  :ال ْْدكتير َّ ْْارق الجن ْْابي ،مكتب ْْة النهض ْْة العرةي ْْة ْ ْ ْ ْ بث ْْرو  ،ط1407 ،1ه ْ ْ ْ ْ
1987م .

 ْ ْ 2ارتش ْْاف الض ْْرب ِم ْن لس ْْان الع ْْرب ،اب ْي حي ْْان محم ْْد ب ْْن ييس ْْف األندلس ْْي (745ه) ،تحقث ْق:
الدكتير رم

عثمان محمد ،مكتبة الخانجي ْ ْ القاهرل ،ط1418 ،1ه ْ ْ 1998م .

 ْ3اسْرار العرةيْْة ،ابْي البركْْا

عبْْد الْْرحمن بْْن محمْد بْْن سْْعثد األنبْار (577ه) ،تحقثْْق  :محمْد

المجمع العلمي العرةي ْ ْ دمشق ،ط ،1د

.

بهجة البيطار ،مطبيعا
 ْ4األصيي ِفي النحْي ،ابْي بكْر محمْد بْن سْه بْن السْراج (316ه) ،تحقثْق  :الْدكتير عبدالحسْثن
الدتلي ،م سسة الرسالة ْ ْ بثرو  ،ط1417 ،3ه ْ ْ1996م.
 ْ ْ5إعراب الجملْة واشْبام الجملْة ،الْدكتير فخْر ال ِِّْدين قبْاول ،دار القلْم العرةْي ْ ْ ْ حلْ  ،طْ ْ 1409 ،5
1989م .
 ْ 6امالي ابن الحام  ،ألبي عمرو عثمان بن ابي بكر الحام

(646ه) ،دراسة وتحقثق  :الْدكتير

فخر صال سليمان قدارل ،دار الجث ْ ْ بثرو  ،ودار عمار ْ ْ عمان ،ط1409 ،1ه ْ ْ 1989م .
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 ْ ْ7البحْْر المحْْيط ،ابْْي حيْْان محمْْد بْْن ييسْْف األندلسْْي (745ه) ،د ارسْْة وتحقثْْق وتعلثْْق  :الشْْي
عادي احمد عبد الميميد وآصر ن ،دار الكت

العلمية ْ ْ بثرو  ،ط1413 ،1ه ْ ْ 1993م .

 ْ 8التبصرل والتْذكرل ،ألبْي محمْد عبْدهللا بْن علْي بْن إسْحاق الصْمثر (541ه) ،تحقثْق  :الْدكتير
فتحي احمد مصطدى ،دار الدكر ْ ْ دمشق ،ط1402 ،1ه ْ ْ 1982م .
 ْ 9التبيان ِفي إعراب القرآن ،ألبي البقاً عبدهللا بن الحسْثن العكبْر (616ه) ،تحقثْق  :علْي محمْد
.

البجاو  ،مطبعة عيسى البابي الحلبي ْ ْ القاهرل ،ط ،1د
 ْ 10التحلث النحي اصيله وادلته ،للْدكتير فخْر ال ِِّْدين قبْاول ،الشْركة المصْر ة العالميْة ْ ْ ْ لينجمْان،
مكتبة لبنان ناشرون ،ط2002 ،1م .
المسْْمى (ان ْيار التنز ْ واس ْرار التأو ْ ) ،ناصْْر الْ ِِّْدين ابْْي الخثْْر عبْْدهللا بْْن
 ْ ْ 11تدسْْثر البيضْْاو ُ
عمْْر البيضْْاو (691ه) ،إعْْداد وتق ْْديم  :محم ْد عبْْدالرحمن المرعش ْْلي ،دار إحيْْاً الت ْراع العرة ْْي
وم سسة التار العرةي ْ ْ بثرو  ،ط ،1د

.

 ْ12تدسثر التحر ر والتني ر ،محمد الطاهر ا بن عاشير (1321ه) ،الْدار التينسْية للنشْر ْ ْ تْينس،
ط1984 ،1م

 ْ ْ 13الجمْْع الغر ْ

ِف ْي ترتث ْ

ص ْا (894ه)،
آ مغنْْي اللبث ْ  ،ألبْْي عبْْدهللا محم ْد بْْن قاسْْم َّ
الر َّ

احمد بن مصل  ،رسالة مامستثر ،كلية اللغة العرةية ،مامعة ام القرى ْ ْ السعيدية1430 ،ه .

 ْ14الجملْْة العرةيْْة والمعنْْى ،الْْدكتير فاض ْ السْْامراصي ،دار ابْْن حْْزم ْ ْ ْ بثْْرو  ،ط1412 ،1هْ ْ ْ ْ ْ
2000م .

 ْ ْ15الجنْْى الْْداني ِفْي ُحْ ُروف المعْْاني ،الحسْْن بْْن قاسْْم المْراد (749ه) ،تحقثْْق :الْْدكتير فخْر
ِ
الدين قباول ،واألستال محمد نديم فاض  ،دار الكت العلمية ْ ْ بثرو  ،ط1413 ،1ه ْ ْ 1992م .
ِّ
 ْ ْ 16حاشْْية األمثْْر علْْى مغنْْي اللبث ْ لجمْْاي الْ ِِّْدين بْْن ِه َش ْام األنصْْار  ،محمْْد بْْن محمْْد األمثْْر
األزهر (1232ه) ،مطبعة دار إحياً الكت العرةية ْ ْ القاهرل ،ط ،1د .
 ْ ْ 17حاش ْْية الدس ْْيقي عل ْْى مغن ْْي اللبث ْ الب ْْن ِه َش ْام األنص ْْار  ،محم ْْد ب ْْن احم ْْد عرف ْْة الدس ْْيقي

(1230ه) ،دار الطباعة األمثر ة ْ ْ القاهرل1301 ،ه .

 ْ ْ18حاشية الصبان شْر األشْميني علْى الفيْة ابْن مالْك ،تحقثْق َّْ :ه عبْد الْرسوف سْعد ،المكتبْة
التيفيقية ْ ْ مصر ،ط ،1د

.

 ْ ْ19الحجة للقراً السبعة اصمة األمصار بالحجاز والعراق والشام الذين لكْرهم ابْي مجاهْد ،ألبْي علْي
ِ
الدين قهيمي وةشثر مي جْاتي ،رامعْه ودققْه :
الحسن بن عبدالغدار الدارسي (377ه) ،حققه  :بدر ِّ
عبدالعز ز رةا  ،دار المأمين للتراع ْ ْ دمشق ،ط1413 ،1ه ْ ْ 1993م .
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 ْ ْ 20الخصْْاصض ،ألبْْي الدْْت عثمْْان بْْن منْْي (392ه) ،تحقثْْق  :محم ْد علْْي النجْْار ،دار الكت ْ
المصر ة والمكتبة العلمية ْ ْ مصر ،ط1371 ،2ه ْ ْ 1952م .
 ْ ْ ْ21الْْدر المصْْين ِف ْي علْْيم الكتْْاب المكنْْين ،احمْْد ييسْْف المعْْروف بالسْْمثن الحلبْْي (756ه)،
تحقثق  :الدكتير احمد محمد الخراط ،دار القلم ْ ْ دمشق ،ط ،1د
 ْ ْ 22دي ْ ْيان ابْْن الدمثنْ ْْة ،ألبْْي العب ْْا

ثعل ْ

الندا  ،مكتبة دار العروةة ْ ْ القاهرل ،ط ،1د

.

.

وم َح َّم ْد بْْن حبث ْ  ،تحقثْْق  :احم ْْد ارت ْ
(291ه) ُ

 ْ ْ23دييان مر ر ،دار بثرو للطباعة والنشر ْ ْ بثرو  ،ط1406 ،1ه ْ ْ 1986م .
 ْ ْ 24ديْيان زهثْْر بْن ابْي سْْلمى ،شْرحه وقْْدم لْه  :األسْتال علْْي حسْن فْاعير ،دار الكتْ

العلميْة ْ ْ

بثرو  ،ط1408 ،1ه ْ ْ 1988م .
ِ
الدين محمْيد اآلليسْي
 ْ ْ ْ25رو المعاني ِفي تدسثر القرآن الع يم والسبع المثاني ،ابي الدض شهاب ِّ
(1270ه) ،دار التراع العرةي ْ بثرو  ،ط ،1د .
 ْ 26شر ابن عقث على الفية ابن مالك ،بهاً ال ِِّْدين عبْدهللا بْن عقثْ الهمْذاني (769ه) ،تحقثْق :
ِ
الدين عبدالحمثد ،دار الطَلصع ْ ْ القاهرل ،ط2004 ،2م .
محمد محثي ِّ
 ْْ ْ27شْْر التسْْهث  ،ممْْاي الْ ِِّْدين محمْْد بْْن عبْْدهللا بْْن مالْْك األندلسْْي (672ه) ،تحقثْْق  :الْْدكتير
عبدالرحمن السثد ،والدكتير محمْد بْدو المختْين ،هجْر للطباعْة والنشْر ْ ْ القْاهرل ،ط1410 ،1ه ْ ْ
1990م .

 ْ ْ 28ش ْْر التص ْْر عل ْْى التيض ْْي او التص ْْر بمض ْْمين التيض ْْي ِفْ ْي النح ْْي ،صال ْْد ب ْْن عب ْْدهللا

األزهر (905ه) ،تحقثق  :محمد باس عثْين السْيد ،دار الكتْ

العلميْة ْ ْ ْ بثْرو  ،ط1427 ،2ه

ْ ْ 2006م .
الرضي علْى الكافيْة ،محمْد بْن الحسْن ااسْترابال (686ه) ،تصْحي وتعلثْق  :األسْتال
 ْ 29شر
ِِّ
الدكتير ييسف حسن عمر ،منشي ار مامعة قار ينس ْ ْ بنغاز  ،ط1996 ،2م .
ِ
الدين يييش ابن علي بن ييْيش النحْي (643ه) ،إدارل الطباعْة المنثر ْة
 ْ ْ30شر المدص  ،ميفق ِّ
ْ ْ مصر ،ط ،1د .
 ْ ْ31فت القدير الجامع بثن فني الرواية والدراية ِمن علم التدسثر ،محمد بن علي بن محمْد الشْيكاني
(1250ه) ،اعتن ْْى ب ْْه و ارم ْْع اص ْْيله  :ييس ْْف الغ ْْي  ،دار المعرف ْْة ْ ْ ْ ْ بث ْْرو  ،ط1428 ،4ه ْ ْ ْ
2007م .

 ْ ْ32القر نة ِفي اللغة العرةية ،للدكتير كيلثزار كاك عز ز ،دار دملة ْ ْ عمان ،ط2009 ،1م .
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 ْ ْ 33الكشْْاف عْْن حقْْاصق ق ْيامض التنز ْ وعثْْين األقاو ْ ِف ْي ومْْيم التأو ْ  ،لجْْار هللا ابْْي القاسْْم

محمْْيد بْْن عمْْرو الزمخشْْرِِّ (538ه) ،تحقثْْق وتعلثْْق  :الشْْي عْْادي احمْْد عبْْد الميمْْيد وآصْْر ن،
مكتبة العبيكا ْ ْ الر اض ،ط1418 ،1ه ْ ْ 1998م .

 ْ ْ 34المسْْاص الشْْثراز ا  ،ابْْي علْْي الدارسْْي (377ه) ،حققْْه  :األسْْتال الْْدكتير حسْْن بْْن محمْْيد

هنداو  ،كنيز اشبثليا للنشر والتيز ع ْ ْ السعيدية ،ط1424 ،1ه ْ ْ 2004م .
 ْ ْ35المسْْاعد علْْى تسْْهث الدياصْْد ،بهْْاً الْ ِِّْدين بْْن عقثْ (769ه) ،تحقثْْق وتعلثْْق  :الْْدكتير محمْد
كام بركا  ،دار الدكر ْ ْ دمشق1400 ،ه ْ ْ 1980م .

 ْ36معاني القرآن وإعرابه ،ألبي إسحاق إبراهيم بن السر الزماج (311ه) ،شْر وتحقثْق  :الْدكتير
عبدالجلث عبدم شلبي ،دار الحديث ْ ْ القاهرل ،ط1424 ،1ه ْ ْ 2004م .
 ْ ْ ْ ْ37مغن ْْي اللبث ْ ع ْْن كت ْ األعار ْ  ،مم ْْاي ال ْ ِِّْدين ب ْْن ييس ْْف ب ْْن ِه َش ْام األنص ْْار (761ه)،

تحقثق وشر  :الدكتير عبْداللطي

محمْد الخطثْ  ،دار التْراع العرةْي ْ ْ ْ الكي ْخ ،ط1421 ،1ه ْ ْ ْ

2000م .

المقتضْ  ،ألبْي اليبْا محمْد بْن يز ْد المب ِِّْرد (285ه) ،تحقثْق  :محمْد عبْدالخالق عضْْيمة،
ُ ْ ْ38
المجلس األعلى للش ون ااسَلمية لجنة إحياً التراع ااسَْلمي ْ ْ القْاهرل ،ط1399 ،2ه ْ ْ ْ 1979م
.
 ْ 39مقيما الجملة العرةية ،الدكتير علي ابي المكارم ،دار قر للطباعة والنشر ،ط2007 ،1م .
 ْ ْ 40المنص ْْف ِم ْن الك َْْلم عل ْْى مغن ْْي اب ْْن ِه َش ْام ،تق ْْي ال ْ ِِّْدين احم ْْد ب ْْن محم ْْد ال ُّشْْ ُمِِّن ِي (872ه)،
ِّ
المطبعة البهية بمصر ،ط1305 ،1ه .
 ْ ْ 41ميصيي الطَْلب إلْى قياعْد ااعْراب ،صالْد بْن عبْدهللا األزهْر (905ه) ،حققْه وعلْق عليْه :
الدكتير عبدالكر م مجاهد ،م سسة الرسالة ْ بثرو  ،ط1427 ،1ه ْ ْ 2006م .
 ْ 42النحي اليافي ،عبا

حسن ،دار المعارف ْ ْ مصر ،ط ،1د

.

 ْ ْ 43النحْْي والداللْْة ( مْْدص لد ارسْْة المعنْْى النحْْي الْْداللي ) ،للْْدكتير محم ْد حماسْْة عبْْداللطي ،

دار الشروق ْ ْ القاهرل ،ط1420 ،1ه ْ ْ 2000م .
ِ
الدين عبدالرحمن بْن ابْي بكْر السْثيَّي (911ه)،
 ْ ْ44همع الهيامع ِفي شر ممع الجيامع ،مَلي ِّ
تحقثق وشر  :الدكتير عبدالعاي سالم ،م سسة الرسالة ْ ْ بثرو  ،ط1413 ،1ه ْ ْ 1992م .
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