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( هـ477)ت أبي علي الفارسيمسائل النحو الخالفية بين 
 هـ( في شرح الكافية الشافية279)ت وابن مالك

 
 
 
 
 

 توطئة
 منهج ابن مالك في ردوده على أبي علي الفارسي

 
فهمأا  ،ف بأببي علأي الفارسأي أو بأابن مالأكعر  ي أن  ريد َمن ي لسُت في موضع

زخأأرت بهأأا  التأأي حولهمأأا والرتأأ  اتفقأأد رتأأرت الدراسأأ ،أعأأرف بهمأأا أن   أشأأهر مأأن
التعريف بهما فأي ذأ ه العلالأة مأن مرأرور القأول وفضأول يروُن ومن تم   .مرتباتنا

 رالم.ال
وددُت أن  أبأين  ،وقبل الدخول في منهج ابن مالأك فأي ردوده علأى أبأي علأي 

تأم   ،بينهمأا إ  حاولأت أن  أمهأد لرأل مسأبلة مأن مسأائل الخأالف ،منهلي في بحتي
ابأن رأي  أي أبأي علأي وم ذبأي فأي المسأبلة ومأن وافقأي مأن النحأار تأم  أ رأرأ رر ر 
وحاولأُت استقاأاء ااراء التأي قيلأت فأي المسأبلة،  ،وآراء النحار الموافقين لي مالك

حًا لي، وأن  أتبت رأيي في ختام رلِّ و  ، وأن مسأالةأن ات بع الرأي ال ي أراه اائبًا مرلِّ
اأأأحابها ، وأن أتتبأأت مأأن الناأأأوم وأخرلهأأا مأأأن أحقأأَ  فأأي نسأأأبة  ااراء إلأأى أ

 أما أذم سمات منهلي فهي: الماادر والمرالع التي اعتمدُت عليها في البحث.
أا  1 . إن ي يحترم إلأى المعنأى فأي ردوده ومنأي قولأي فأي ردِّه علأى أبأي علأي فأي  لم 

عنأد   حأين أذي حأرف أم رأرف قأال:   وذأي حأرف عنأد سأيبويي ورأرف بمعنأى 
والاحيح قول سأيبويي  نن  المأراد أن هأم ُأذل رأوا بسأب  رلمهأم م إن هأم أبي علي. 

نأأأ ارذم متقأأأدمو علأأأى  هأأأم  نن  رلَمهأأأم متقأأأدمو علأأأى إنأأأ ارذم، وا  أذل رأأأوا حأأأين رلم 

 د. محمود خلف حمد السبهاني
 لامعة اننبار -رلية اادا 

 قسم اللغة العربية
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والاحيح ما  ذأ       إ ما : ، ومن  لك قولي في الرد عليي باسمية 1 إذالرهم  
اسأمي ت ها  لأدملتها علأى وقأتض مأانض دوَن إليي سيبويي  نن هأا قبأل الترريأ  ُحر أَم ب
أأا بعأأد الترريأأ  فمأأدلولها الملمأأع عليأأي …شأأيءض آخأأَر ُيأأد عى أن هأأا دال أأة عليأأي،  أم 

معنأى الملأأازار، وذأأو مأأن معأأاني الحأأروف. وَمأأن اد عأأى أن  لهأأا مأأدلوًم آخأأَر زائأأدًا 
َة لُي، وذَي مع  لك غيأُر قابلأةض لشأيء مأن العالمأا ت التأي رانأت على  لك فال ُحل 

لهأأأا قبأأأل الترريأأأ ، فَوَلأأأَ  انتفأأأاُء أسأأأمي ت ها وتبأأأوت حرفي تهأأأا رمأأأا  ذأأأ  إليأأأي 
  2 سيبويي  

وذو يللئ إلى التعليل في رد ه على أبي علي ومن  لك قولي في اختالف النحأار  .2
ففي حين  ذ  أبو علي إلى أن  عل أة منأع  .في  سبحان  وعل ة منعي من الارف

علم على التسبيح فأال يناأرف للعلميأة وزيأادر انلأف والنأون    سبحان  ذي أن ي
 ذ  ابن مالك إلى أن   سبحان  مأن الملتأزم لاضأافة وذأو اسأم بمعنأى التسأبيح 

نن أأي لأأو رأأان علمأأًا لأأم ُيضأأف إم  إلأأى اسأأم واحأأد رسأأائر انعأأالم   ولأأيب بعلأأم
    3 .المضافة

القرآن الرريم ومن  لأك قولأي  وذو يبني رأيي على الشواذد الفايحة بخااة من .3
ولأيب راد ًا على أبي علي في منع الفال بين العاطف والمعطوف  في امختيار:   

انمُر رما زعَم بل  الفاُل بأين العأاطف  والمعطأوف  لأائزو فأي امختيأار إن  لأم يرأن 
هَ إِنَّ الل ََّّالمعطأأوف فعأأاًل وم اسأأمًا ملأأرورًا وذأأو فأأي القأأرآن رتيأأرو رقولأأي تعأأالى:  

يََََََُّّّّّكُمْمأَنْ تُنْ ََََََُّّّّّّأَمَاا الكََُُُىََََََُّّّّّهَ إِلَََََُّّّّّح تُمْلَمَََََََّّّّّ اَإَُِّا  ََََََََُُّّّّّْْنْ  ََََََّّّّّ ْ َ ال َََََََّّّّّّ ِ تُنْ ُُّ ََْْمَََََّّّّّ ا   

َ  َسَ َةً اَفَي الكآخََْةَ  َسَ َةً رَ َّ ََ . ورقولي تعالى:  …{ َِلكعَدْلِ َ فَي الدَىك َ ورقولي  …{آَُّ َ
الل َّهم   ورقولأي تعأالى:   …{ يمِنْ سََّدااً اَََُّ ْ خَلكهَمَِّنْ سََّدااً    اَجَعَلك َََّ ََُّ ْ  ََّ ْ ِ تُيَّْدَ     تعالى:  

 . 4    …{  ال ذَي خَلُقَ سَبْعَ سَََْاَاهٍ اََُ َ الكُُرْضِ َُثكلُمم َّ
ومنها ما رد  بي على أبأي علأي الفارسأي فأي  ،. وذو يحترم إلى القياب في رد وده4

ل:   لغأأة بنأأي تمأأيم فأأي تأأررهم القأول بأأدخول البأأاء علأأى خبأأر مأأا الحلازيأأة إ  قأأا
إعمأأال  مأأا  أقأأيب مأأن لغأأة أذأأل الحلأأاز، رأأ ا قأأال سأأيبويي وذأأو رمأأا قأأال  نن  
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العامل حق ي أن  يمتأاز مأن غيأر العامأل بأبن  يرأون مختاأًا بانسأماء إن  رأان مأن 
، ومختاأًا بانفعأال إن  رأان مأن عواملهأا رحأروف اللأزم،  عواملها رحأروف اللأرِّ

 ما  النافية أم  يرون  عأاماًل، إم  أن  شأبهها بأأ ليب  سأو َ   ُم رأوح ُّ ما م يخت
 . 5 إعمالها إ  لم يعرن مانع من الموانع الم رورر  

يحفأر للعلمأاء السأابقين  ،وذو في ردوده ملتزم بخلقي اللم  الأ ي عأرف عنأي
م عقلأأي فأأي ردوده علأأى النحأأار عامأأة م علأأى أبأأي علأأي زلتهم ويحر أأمرأأانتهم ومنأأ

مأن غيأر أن  ينسأا  أو يخضأع لهأوع أو عاأبي ة أو يلأر  ببحأد  ،لفارسي بخااةا
ن  خالفأأي فأأي رأي أو مأأ ذ  وذأأ ا مأأا محرتأأي فأأي لميأأع ردوده فأأي  مأأن العلمأأاء وا 

 .  بحتي ذ ا
ذ ا باورر مولزر بعن سأمات مأنهج ابأن مالأك فأي ردوده علأى أبأي علأي 

ن ران محق   التي أردت أن أمهد لبحتي ذ ا يالفارس قأد  -اهلل حفرأي - الرتأا  وا 
ألاد في دراستي التي قد م بها تحقيقي لرتا  شر  الرافية الشافية التأي رانأت وافيأة 

وبعأد ذأ ه التوطئأة اليسأيرر  .بمنهج ابن مالك في رتابي والسمات البارزر فأي الرتأا 
 هلل التوفي .بين الشيخين اللليلين فنقول وباالنحوي نتناول مسائل الخالف 

 
 :ف في  إ ما  أذي حرف أم أسمالخال. 1

، سأأماً اعأأد ذا ومأأنهم َمأأن  ،َمأأن عأأد ذا حرفأأاً  مفمأأنه ،اختلأأف النحأأار فأأي  إ مأأا 
ذأأأ  أن هأأا  إ   ررِّبأأت  مأأع  مأأا  ففارقتهأأا امسأأمية، واأأارت 181   6 فمأأ ذ  سأأيبويي

 .حرف شرط متل  إن   
  9 لفارسأأيذأأأ  وأبأأي علأأي ا312   8 ذأأأ  وابأأن السأأرا 282   7 ومأأ ذ  المبأأرِّد

ذأأأأ  وَمأأأن تأأأابَعهم أن  اسأأأميتها باقيأأأة مأأأع الترريأأأ ، وأن هأأأا رأأأرف زمأأأان، وأن  333 
المعنى في  إ ما تقم أقم    متى تقم أقم  ، وأن  مدلولها مأن الزمأان اأار مسأتقباًل 

وا ل لك ببن ها قبل دخول  مأا  عليهأا رانأت أسأمًا واناأل  .بعد أن  ران ماضياً  واحتل 
 .عدم التغيير
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َح ابن مالك م ذ  سيبويي، ورد  على َمأن قأال باسأمية  إ مأا  فقأال  :وقد اح 
  والاحيح ما  ذ  إليي سيبويي  نن ها قبل الترري  ُحر أَم باسأمي ت ها  لأدملتها علأى 
وقتض مانض دوَن شيءض آخَر ُيد عى أن ها دال أة عليأي، ولمسأاواتها بعأن انسأماء فأي 

ة رالتنوين واإلضأافة إليهأا، والوقأوو موقأع مفعأول ض فيأي قبول بعن عالمات امسمي  
وموقع   10 {اَإََِّ ا ُُْلُح إِ َْْامَ نَ رَ َهم  َُِلَََْهٍ فَُُُُُّّْمم َّ قَُلُ إِىِّي جََعَلَكَ لَل ََّ ِ إًَََُُِنحو  

 . 11 { اَاَّكأَْماا إَِّك جَعَلََُنْ خملُهَُءَ َُ ْ  َعْدَ قُ ْمِ ىَ حٍ مفعولض بي  نحو:  
أأا بعأأد الترريأأ  فمأأدلولها الملمأأع عليأأي معنأأى الملأأازار، وذأأو مأأن معأأاني  أم 

َة لُي، وذأَي مأع  لأك  .الحروف وَمن اد عى أن  لها مدلوًم آخَر زائدًا على  لك فال ُحل 
غيُر قابلةض لشيء من العالمات التي رانت لها قبأل الترريأ ، فَوَلأَ  انتفأاُء أسأمي ت ها 

 . 12 ا  ذ  إليي سيبويي  وتبوت حرفي تها رم
وقد ُأعُتر َن على ذ ا الرالم ببن ي م يلزم مأن تغييأر الرلمأة عأن أحأد الزمأانين 
إلأأى ااخأأر خرولهأأا مأأن معناذأأا بالرلي أأة بأأدليل أن  الفعأأل الماضأأي موضأأووو للزمأأان 
الماضأأي، وا  ا دخأأل عليأأي  إن   اأأار للمسأأتقبل نحأأو  إن  قأأام  وم يخأأر  بأأ لك عأأن 

ماضأأيًا، وأن  المضأأارو موضأأووو للحأأال  وامسأأتقبال وا  ا دخأأل عليأأي  لأأم    رونأأي فعأأالً 
 .  13 اار للزمان  الماضي وم يخرُ  عن روني  فعاًل مضارعاً 

ورأأاذر رأأالم المبأأرِّد فأأي المقت ضأأ  يخأأالف مأأا نقلأأي عنأأي ابأأن مالأأك فأأي شأأر  
إلأى  لأك الرافية الشافية مأن اسأمية  إ مأا  بأل رأاذر رالمأي أن هأا حأرف رمأا  ذأ  

ن عواملهأا مأن الرأروف: أيأن، فم أ…  و ذأي تأدخل للشأرطقال المبرُِّد:     .سيبويي
و من الحأروف التأي  .ن، وما، وأي، ومهماو من انسماء: مَ  .ى، وحيتماومتى، وأن  

و إنمأأأا اشأأأتررت فيهأأأا الحأأأروف والرأأأروف وانسأأأماء  .إ مأأأا لأأأاءت لمعنأأأى: إن، و
عليهأا  ها دواخلُ وذ ه رلُّ   إن   فها في انال فحر  .مشتمال ذ ا المعنى على لميعها

  ملتماعهأا فأي  و رل با ض فبالي شيءو واحأدو، تأم تأدخل عليأي دواخأل .ملتماعها
 :   14 قولك: إ ما تبتني آتك  رما قال الشاعر  إ ما أ و الملازار ب ….المعنى
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 إ مأأأأا أتيأأأأَت علأأأأى الرسأأأأول  فقأأأأل  لأأأأيُ 
 

 
ل أأأأأأأ  ُب حق أأأأأأًا عليأأأأأأَك إ ا اطمأأأأأأبن  المل 

 

فيهمأا   مأا  فأنن   . إ مأا و  حيتمأا ور لك حروف الملازار إم ما رأان مأن … 
 . 15   م يرونان للملازار إم بها .مزمة

 إلأى نرأر ولعلأي ، إن  أ رأ حأرف سأيبويي عنأد فهو  إ ما  وأما :   الرضيوقال 
ن للمسأأتقبل، وذأأي الشأأرط، معنأأى فيأأي أن   مأأع  إ ا  علأأى تأأدخلُ   مأأا  لفرأأة أن    وا 

 مأأن الخاليأأة ، إ أ بأأ فريأأف معهأأا، لازمأأة تاأأير وم ، إنأ رأأ الماضأأي، علأأى دخلأأت
 . 16   مرربة غير عنده. إ ماأ ف للماضي، الموضوعة الشرط معنى

ذأأأأأ   وأبأأأأو حيأأأأان 327  17 قأأأأال بحرفي أأأأة  إ مأأأأا  أيضأأأأًا ابأأأأن عقيأأأأل وممأأأأن
زم بهأا ذأ  عن   إ ما   وأنرر قوم الل711وقال السيوطي  .ذأ  347   18 انندلسي

 . 19 وخاوه بالضرورر  رأ إ ا    
وال ي يتأرلح عنأدي مأن خأالل مأا سأب  مأن آراء النحأار حأول حرفيأة  إ مأا  

حرفي أأة  إ مأأا  فأأي حأأال الترريأأ  وذأأ ا التأأرليح رالأأعو إلأأى أن  خأأوام  ،واسأأميتها
الحرفيأأة مولأأودر فيهأأا وأن  معناذأأا أاأأبح بعأأد الترريأأ  الملأأازار والتعليأأ  وذأأو مأأن 

لحروف، زيادر علأى أن هأا قأد فقأدت رأل  عالمأات امسأمية، واهلل تعأالى أعلأم معاني ا
 .بالاوا 

 
 الخالف في  لم ا  أذي حرف أم ررف بمعنى  حين :. 2

تبتي  لم ا  في رالم العر  على أقسامض تالتة
 20 : 

   .ترون نافية لازمة للفعل المضارو فتايِّر معناه للزمن الماضي رأ لم  انول: أن  
ترأأون بمعنأأى  إم   ولهأأا موضأأعان: أحأأدذما بعأأد القسأأم نحأأو:   نشأأدتك  اني: أن  التأأ

أأأا فعلأأأت    إِنْ أَََََّّّن ىُهكٍََََّّّّ لَََََُّّّّْ عَلُ ْمَََََّّّ  بعأأأد النفأأأي نحأأأو قولأأأي تعأأأالى:   وااخأأأربأأأاهلل لم 

 . 21 { ََفَظٌ
 .ترون حرف ولو  لولو  نحو قولنا:   لم ا قمَت أررمُتَك  التالث: أن  
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انخيأأر منهأأا فهأأي عنأأد سأأيبويي حأأرُف ربأأط  شأأيءض بولأأود فأأي القسأأم  وُاخُتل أأفَ 
ن مأا تلأيء  غير ه، قال سيبويي:   وأم ا  لم ا  فهي لألمر الأ ي قأد وقأع لوقأوو غيأره وا 

وأبأي علأى   23 وذأي عنأد ابأن السأرا  . 22 بمنزلة  لو  فننما ذمأا مبتأداء ولأوا   
 .ررف بمعنى حين 25 وابن لني  24 الفارسي

أا   أن   مبينأا الفارسأي علأى أبأي لرالم في شرحي قاذرال عبد الشيخ وقال  قأد لم 

ا   أن   اعلأم    الملأازار: مأن ضأر و  فيهأا يقع التي الرروف ملرع تلري  تأدخل  لم أ

ا :(تقأول المضأي، إلأى المعنأى وتقلأ   لأم  تلأزم رمأا فتلزَمي المضارو على  لم أ

ا :تقولُ  وم ،أمب   زيدو  يخر     وقأد ، لأم فأي  لك تقل   لم ارم ،غدًا  زيدو  يخر   لم 

أا  يرأون لأأ يقأع  التأي الرأروف ملأرع تلأري أن هأا و لأك   لأم لأأ يرأون م حأالو   لم 
 لئأتَ  لمأا رقولأك:   الحقيقأي الماضأي بعأدذا ويقأع ،الملأازار مأن ضأر  فيهأا

 أن أك تأرع أم اسأمًا، لعلأت قأد اذاذنأ لم أا  لئُت ،فأأ لئأتَ  حأين بمنزلأة    لئأتُ 

 بقاءُ  ران ولو ،لئت  لئت  حين قولك: بمعناه وذو ويرون امسم موضعي تضع

 و عأن   علأى  يقأال: أن   أن   لولأ  بامسأمية، القضاء من يمنع الحرفية ايغة

 اأوررَ  أن   نلأل اسأمين  يرونأان م عليأي  و مأن يمينأي  نعأ  مأن :قأولهم فأي

 مرنأةالمت غيأر انسأماء بأين الفأر  نن    أحأد يقولأي م و لأك باقيأةو، الحأرف  
 حرأم امسأم، يقتضي موقعاً  وقع لفرض  فرلُّ  ،اللفر دون المعنى لهة من والحروف

: قولأك فأي يأدخل رمأا اللأر حأرف فبدخلوا عليي   من :قالوا فلما بامسمية، عليي
ا :قولأك فأي ورأ لك اسأمًا، روُنأي يعتقأد ولأ  أن   بمعنأاه ورأان ،فوقأي  من     لم أ

 لئأتَ   حأين نحأو: فيهأا لولأود معنأاه سأما ببن هأا يقضأى أن   ويل  لئُت ، لئتَ 

 فأي موضأع واقعأة الرلمأة ترأون أن الحرفيأة وانتفأاءُ  امسأمية فدملأةُ  لئأُت ،

 قولأك: حأينَ  بمنزلأة الرأرف علأى الموضأع مناأوبة فهأي فيأي، اإلعأرا  يستح 

 26 لئَت لئُت  
 . 

  َ أن  ترأونالتأاني: …قال ابن مالك:     لم ا  في رالم العر  على تالتة أقسام
وم يليهأأا إم  فعأأل خأأالم المضأأي أي  ،حرفأأًا يأأدلُّ علأأى ولأأو   شأأيءض لولأأو  غيأأره  

، وذي حرف  27 {تُمْلَُك ََممنْ لََُّْ ظُلُْم ااََُّلككَ الكقََْى مانض لفرًا ومعنى رقولي تعالى:  
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والاأأحيح قأول سأأيبويي  نن   .ورأأرف بمعنأى حأين عنأأد أبأي علأي  28 عنأد سأيبويي
روا بسب  رلمهم م إن هم أذل روا حين رلم هم  نن  رلَمهم متقدمو على المراد أن هم ُأذل  

ن ارذم متقدمو على إذالرهم  ونن ها تقابل  لو   نن   لو  فأي الغالأ  تأدلُّ  إن ارذم، وا 
، و لم ا  تأدلُّ علأى ولأو ض لولأو ض   وحقأ  تقابلهمأا أن أَك تقأول: .على امتناو ممتناوض

وقأد  . 29    ن لم ا لم يقم زيدو لم            يقم عمأرو مرو، ولر لو قاَم زيدو لقاَم ع
لمَع ابن مالك في التسأهيل بأين رونهأا حرفأًا ورونهأا ررفأًا بمعنأى  إ   فقأال:   إ ا 
أأا  فعأألو مأأانض لفرأأًا ومعنأأى فهأأي رأأرف بمعنأأى  إ   فيأأي معنأأى الشأأرط أو  ولأأَي  لم 

   . 30 حرف يقتضي فيما مضى ولوبًا لولو   
اَلَََُّّْ مَخَلََّ ا    تعأالى:  قولأي عأن حديتأي عنأد أبو حيان حرفي ة  لم ا  و لك ورل حَ 

 ََُ أَُنَ يمغك َي عَ ْممنْ َُ َ الل هَ ََُّ ْ َََّيْءٍ   قولي:    لوا   لم ا   31 { َُ ْ  َ ْثم تََُُْممنْ تُ م ممنْ
، م رأرَف زمأانض  ، 32 { أةو ل َمأن زعأم أن   لم أا  حأرُف ولأو  لولأو ض بمعنأى وفيأي حل 

 م. إ  لو رانت ررف زمأانض مأا لأاَز أن  ترأون معمولأة ل مأا بعأد  مأا  النأافي  حين 
قام عمرو  فأدل   لأك علأى  يلوز  حين قام زيدو ما قام عمرو  ويلوُز:  لم ا قام زيدو 

أن   لم ا  حرف  
 33 . 

وتأأابع ابأأُن ذشأأام ابأأَن مالأأك فيمأأا  ذأأ  إليأأي فقأأال راد ًا علأأى مأأ ذ  أبأأي علأأي 
تَ رسي:    وُرد  بقولي تعالى:  الفا أا َقَضأي َنا َعَلي أي  ال َمأو  و لأك أن هأا لأو رانأت   34 {َفَلم 

أأا  قضأأينا  أو  ررفأأًا محتالأأت إلأأى عامأأل يعمأأل فأأي محلهأأا الناأأ  و لأأك العامأأل إم 
 دل هم  إ  ليب معنى سواذما، ورون العامل  قضينا  مردود ببن  القائلين ببن ها اسأم 

ورأأون  .المضأأاف والمضأأاف إليأأي م يعمأأل فأأيمضأأافة إلأأى مأأا يليهأأا يزعمأأون أنهأأا 
بعأدذا فيمأا قبلهأا، وا  ا بطأل أن   االعامل  دل هم  مأردود بأبن   مأا  النافيأة م يعمأل مأ

   . 35 ن أن  م موضع لها من اإلعرا  و لك يقتضي الحرفية  يرون لها عامل تعي  
 : 36 يوقد ُأسُتدل  على حرفية  لم ا  ببمور ذ

 .أن ها ليب فيها شيء من عالمات انسماء .1
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أا لأم  .2 أن ها تقابل  لو  وتحقي   لك أن أك تقأول:  لأو قأام زيأدو قأاَم عمأرو ولرنأي لم 
 .يقم  زيدو لم يقم  عمرو 

أن ها لو رانت ررفًا لران لواُبها عاماًل فيها رما قال أبو علي ويلزم مأن  لأك أن   .3
 . 37 امل في الررف يلزم أن  يرون واقعًا فيينن  الع  يرون اللوا  واقعًا فيها

ُر بالتعليل وبه ا استدل  ابن ُعافور على حرفيتها .4 ع   . 38 أن ها ُتش 

فُلَََُّّْ جَََّءَممنْ  ِآيََُّ َََّ إَُِّا     أن  لواَبها قد يقترن بأأ إ ا  الفلائيأة نحأو قولأي تعأالى:   .7

 .مل فيما قبلهاوما بعد إ ا الفلائية م يع  39 {ممنْ َُ ْمََ يَضك َََ نَ

لمعأأوا علأأى زيأأادر  إن   بعأأدذا ولأأو رانأأت ررفأأًا مضأأافًا للأأزم الفاأأل بأأين أأن هأأم  .2
 .المتضايفين

ة  لأأم   إم  أن   لمأأا  م تخلأأو مأأن رائحأأة ة علأأى حرفي أأومأأع مأأا تقأأد م مأأن اندل أأ
تأي مأن دون أن  حأافَر علأى حرفي   أن ين معنى الررف، غير الررفية فهي حرف تضم  

َل  َردُه ابن مالك:  40 إلى امسمية ويؤيد  لك قول الرالزيتحو   ال ي أو 
 

 إن أأأأأي نرلأأأأأأو ُمحأأأأأأرزًا أن  ين فعأأأأأأا
 

 
أخًا َقل عأأأأأأأاً  إي أأأأأأأايَ  ُت َشي أأأأأأ أا اأأأأأأر  أأأأأأ  لم 

 

وقال عني ابن مالك أن   لم ا  لاءت فيأي لملأرد الوقأت
رمأا أن أي ذنأاك مأن . 41 

فارسي ومأن وافقأي و لأك نحأو على م ذ  أبي علي ال السياقات ما م يدخلها الشكُّ 
أأا  أأا لأأاءني أررمتُأأي  فأأيمرن أن  يرأأوَن  أررمتُأأُي  ذأأو العامأأل فأأي  لم  إم  أن  ذأأ ا  ، لم 

الرالم م يط رد على لميع السياقات على العرب من م ذ  سيبويي واللمهور فأنن  
دِّه السأأياقات علأأى قاعأأدتهم تط أأرد  ولأأ لك ألأأد نفسأأي مل َزمأأًا بتبييأأد ابأأن مالأأك فأأي ر 
 .على أبي علي الفارسي واهلل تعالى العليم بالاوا  وذو يهدي إلى سواء السبيل

 سم بعدذا: لو  ومليء ا. الخالف في 3
 : 42 لو حرفو لي أقسام أربعة

أن  انول: أن  يروَن حرَف امتناوض ممتناوض نحو قولأي تعأالى:   َر ن  م  َوَلأو  َأن َمأا ف أي ان 
ه  َسب َعُة َأب ُحرض َما َنف َدت  َرل َماُت الل ي  َشَلَررض َأق المو َوال بَ  ُر َيُمدُُّه م ن  َبع د   . 43 {ح 
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 . 44 {تُىكتَ  ِْمأَُْ ٍ لُ ََ اَلُ ْ أَ ََّ صََمَقَنيَ اَََُ ترون شرطي ة نحو قولي تعالى:   التاني: أن  
التالأأأث: أن  ترأأأون ماأأأدري ة وعالمتهأأأا أن  َياأأألح فأأأي موضأأأعها  أن   نحأأأو قولأأأي 

 . 45 {يَ َمَ تُ َدمممنْ لُ ْ يمعََّْْم تُلكفَ سَ َةٍعالى: ت
أأأأَن  الرابأأأأع: أن  ترأأأأون للتمنأأأأي نحأأأأو قولأأأأي تعأأأأالى:   َفَلأأأأو  َأن  َلَنأأأأا َرأأأأر ًر َفَنُرأأأأوَن م 

ن ينَ  م     . 46 {ال ُمؤ 
و ذأ    47 وتنفرد  لو  ببن ها تباشر  أن   نحو قولنا:   لأو أن  زيأدًا قأاَم لقمأُت      

وذأأ ا خأأالف مأأا  ذأأ  إليأأي   48 ي إلأأى أن  بأأين  لأأو  و أن    تََبأأَت  مقأأد ر،الزمخشأأر 
هها في مباشأرر  أن   علأى سأبيل الشأ و  بانتاأا   غأدور  بعأد سيبويي  إ   إن ُي شب  

ن  رانأأت م تأأدخل  . 49  َلأأُدن  فأأأ أن   الواقعأأة بعأأد  لأأو  فأأي موضأأع رفأأع بامبتأأداء وا 
ن  رأان غيُرذأا بعأدذا يلأ  إن   غأدو  اعلى مبتدأ غيرذا، رم ر  بعأد  َلأُدن  تنتاأ  وا 

 . 50 لرُّه
 : 51 وقد ُاختل َف في قول الشاعر

 
ر  و   لأأأأأو بغيأأأأأر  المأأأأأاء  حلقأأأأأي َشأأأأأ

 
 

ان  بالمأأأأاء اعتاأأأأاري أأأأ  ُرنأأأأُت رالغا 
 

 ،ي  فاعأأُل فعأألض مقأأد رض يفسأأُرُه  َشأأر  و قأأفأأ ذَ  أبأأو علأأي الفارسأأي إلأأى أن   حل
  52 .ذو شر  و َشر  و  خبُر مبتدأ مح وف أي

و ذ  ابن مالأك إلأى أن  مأا بعأد  لأو  مبتأدأ وخبأر وفس أَر ملأيء  لأك بقولأي: 
 ،إم  فعاًل ماضيًا وذو مزم البناء لم ترأن عاملأة -غالباً  -  أن   لو  لم ا لم تاح  

ولم ا لم ترن عاملة لم ُيسلك بها سبيُل  إن   في امختاام بالفعأل أبأدًا فنبِّأَي علأى 
   . 53 رتها  أن   رتيرًا وبمباشرر غيرذا قلياًل    لك بمباش

ل ابن خروف البيت علأى إضأمار  رأان  الشأبنية وتبعأي فأي  لأك ابأن   54 وتبو 
قولي  حلقأي شأر     يرونَ    ومحلي عندي أن   :ن ي قال في شر  التسهيلأالنارم إ  

ر والشأبن لو ران انمأ :ا  بأ ران  الشبنية مضمرر تقديرهمبتدأ وخبر في موضع ن
ان وران بالماء اعتااري    . 55 حلقي شر  بغير الماء رنت رالغا 
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مأأا  ذأأ  إليأأي ابأأن خأأروف وابأأن النأأارم مأأن  -واهلل اعلأأم -والأأرالح عنأأدي 
وذأأ ا مأا قأأرره انسأأتا    56 .إضأمار  رأأان  الشأبنية و لأأك مختاأأام  لأو  بانفعأأال

سأأر لملأأة والفعأأل ن أأي قأأال:   وقأأد يرأأون المفأعبأأاب حسأأن فأأي النحأأو الأأوافي إ  
 المح وف ذو  ران  الشبنية رقول الشاعر:

 
 لأأأأأأو بغيأأأأأأر  المأأأأأاء  حلقأأأأأأي َشأأأأأأر  و 

 
 

ان  بالمأأأأأاء   أأأأأ  اعتاأأأأأاري ُرنأأأأأُت رالغا 
 

ان      57 والتقدير لو ران الحال والشبن حلقي شر  رنت رالغا 
 
 القول في علة منع  سبحان  من الارف:. 4

  علأأأم التسأأأبيح فأأأال يناأأأرف إلأأأى أن   سأأبحان  58  ذأأ  أبأأأو علأأأي الفارسأأأي
  . 59 للعلمية وزيادر انلف والنون وتبعي في  لك الزمخشري

فقد  رر أبو علي الفارسي أن      سبحان اهلل  إن ما ذأو بأراءر اهلل مأن السأوء 
 : 60 وتطهيره مني تم  اار علمًا له ا المعنى فلم يارف في قولي

  61 الفاخر    ُسب حاَن من َعل َقَمةَ                    
 اأأرف تأأرك   عأأن علأأي أبأأا سأأبلتُ ونقأأل ابأأن لنأأي فأأي الخاأأائم قولأأي:    

 رمأأا   والتبنيأأث التعريأأف فيأأي فأأالتمعَ  القاأأيدر، علأأى علمأأاً  علقأأي: فقأأال  زوبأأر 
 . 62   والنون وانلف التعريف  سبحان  في التمع

   ذ  ابن مالك إلى أن   سبحان  اسم بمعنى التسأبيح ولأيب بعلأم إ في حين  
إن ي قال في شر  الرافية الشافية:   من الُملتزم اإلضافة  سبحان  وذو اسم بمعنأى 
التسبيح وليب بعلم  نن ي لو ران علمًا لم ُيضف إم  إلى اسأم واحأد رسأائر انعأالم 

ن رقأأول  خالمضأأافة وأُ  نض فأأالمنو  نأأًا وغيأأر منأأو   لأأَي مأأن اإلضأأافة لفرأأًا للضأأرورر منو 
  63 الشاعر: 

 
دُ   يعأأأأأوُد لأأأأأي اً م  سأأأأأبحانسأأأأأبحاني تأأأأأ ديُّ والُلُمأأأأأأأ  وقبلنأأأأأأأا سأأأأأأأب َح اللأأأأأأأو 
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ن رقول    ااخر: وغير المنو 
 

أأأأأأأأأأا لاءنأأأأأأأأأأي فأخأأأأأأأأأأره  أقأأأأأأأأأأوُل لم 
  

  64   الفأأأأأالر   ُسب حأأأأأأاَن مأأأأأأن َعل َقأأأأأأَمةَ 
 

ورد  ابأأن مالأأك علأأى مأأ ذ  أبأأي علأأي والزمخشأأري فقأأال:    وزعأأم أبأأو علأأي 
فأال يناأرف  ،بحان  نن ي علأم علأى التسأبيحوالزمخشري أن  الشاعر ترك تنوين  س

 نن أي مضأاف للعلمية وزيادر انلف والنون ولأيب انمأر رمأا زعمأا بأل تأرَك التنأوين
   65 رما قال الرالز:  ،إلى مح وف مقد ر التبوت

يَم وَفا       خالط من سلمى َخَياش 
قبأل  أراد وفاذا فحأ ف المضأاف إليأي وتأرك المضأاف بهيئتأي التأي رأان عليهأا

   . 66 الح ف  
ن واف  أبا علي والزمخشأري فأي مأ ذبهما ابأن يعأي  فقأد قأال فأي شأر  ومم  

المفال:   وقولهم  سبحان  ذو علم عندنا واقع على معنى التسبيح، وذأو ماأدر 
ن مأأا ذأأو واقأأع موقأأع التسأأبيح الأأ ي ذأأو  .البأأراءر والتنزيأأي همعنأأا ولأأيب منأأي فعأأل وا 

وم يناأرف  كفهأو معرفأة لأ ل ،علأى ذأ ا المعنأىالمادر في الحقيقة، لعلأي علمأًا 
سأأبحان اهلل فياأأير معرفأأة  :فأأنن أضأأفتي فقلأأت …للتعريأأف وزيأأادر انلأأف والنأأون 

تعريأأف العلميأأة، رمأأا قلنأأا فأأي اإلضأأافة نحأأو زيأأدرم وعمأأررم  منأأي وابتأأز   ،باإلضأأافة
 فيرون معرفة بعد سل  العلمية، فبم ا قولي:

 
 سأأأأبحاني تأأأأم  سأأأأبحانًا َنعأأأأوُ  لأأأأي

 
 

دُ  ديُّ والُلُمأأأأأأأ  وقبلنأأأأأأأا سأأأأأأأب َح اللأأأأأأأو 
 

 :ولهانذنا  سبحان   في تنوين …   
 .أحدذما: أن  يرون ضرورر رما يارف ما م ينارف في الشعر نحو أحمد وعمر
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والأأرالح عنأأدي مأأ ذ  أبأأي علأأي  نن   . 67 والولأأي التأأاني: أن  يرأأون أراد النرأأرر  
وفيأي انلأف والنأون   معرفأة، منأدذاأار ع ينن أ  اأرفي تأرك سيبويي  ذ  إلى أن ي

نأأًا فأأي بيأأت الشأأعر  ومأأا أورده ابأأن مالأأك يحتمأأل التبويأأل أمأأا ملأأيء  سأأبحان  منو 
   .فبرلح أن ي أراد النررر وذو واضح من المعنى واهلل أعلم بالاوا  وذو الهادي إليي

     
 الفال بين حرف العطف والمعطوف عليي بالررف أو اللار والملرور:. 7

الفاأأل بأأين العأأاطف والمعطأأوف عليأأي  منأأعُ   68 أبأأي علأأي الفارسأأي  مأأ ذ
 : 69 من الضرورات قول انعشى لولع ،بالررف واللار والملرور

 
َيأأأأأأة  الأأأأأأأ د   َيومأأأأأأًا َتراذأأأأأأا َرشأأأأأأب ي  أر 

 
 

أأأأأأأأأال أأأأأأأأأ   ويومأأأأأأأأأًا أديُمهأأأأأأأأأا َنغ   عا 
 

لأأم يرأأن المعطأأوف فعأأاًل وم اسأأمًا  ومأأ ذ  ابأأن مالأأك لأأواز  لأأك فأأي امختيأأار إن  
  70 .ًا ملرور 

أبو علي الفارسي م ذبي ببن  ذ ه الحروف قد تنز لأت منزلأة مأا ذأو مأن  لَ وعل  
  71  :بدملة قولهم:  َوذ َو  و َوذ َي  وقول العلا  ينفس الحرف المعطوف

 
َدسأأأأأأأأأأأأأا بًا ومأأأأأأأأأأأأأا تَرر  أأأأأأأأأأأأأ  فبأأأأأأأأأأأأأاَت ُمن َتا 

 
ف لرأرو فًا رمأا أن  انسأماء واوقد أقيم مقام العامل فينبغي أن  يرأوَن أقأل  تاأر  

سَبْعَ سَََْاَاهٍ اَََُّ َ الكَُُّرْضِ    وأم ا قراءر من قرَأ  .تارفًا التي أقيمت مقام انفعال أقلُّ 

ً  فأي  72 { َُثكلُمم َّ ونا   متَلهن  فنن ي أراد الفعل فح في وذأو يريأده رمأا حأ ف  رأال 
  73 قول الشاعر:

 
ب يَن أمأأأأأأأأرًأ  َسأأأأأأأأ ر مض َتح  أأأأأأأأ  أُرأأأأأأأأل  أم 

 

  74 يأأأأأأأأأأل  َنأأأأأأأأأاراونأأأأأأأأأارض توق أأأأأأأأأأُد بالل   
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قأأال ابأأن ُعاأأفور عأأن بيأأت انعشأأى السأأالف الأأ رر:   وذأأو عنأأد الفارسأأي 
والمحققأأين مأأن النحأأويين مأأن الضأأرائر  ل مأأا فيأأي مأأن الفاأأل بأأين حأأرف العطأأف 

أشياء على تالتأة أشأياء فعطأف  يومأًا   تالتةَ  فَ طَ والمعطوف  نن  حرف العطف عَ 
 ،الضأأمير المناأأو  المتاأأل بأأأ ترع  و أديمهأأا  علأأى ،علأأى يومأأًا المتقأأدم الأأ رر

تراذأأا يومأأًا رشأأبي أرديأأة  :و نغأأال  علأأى موضأأع  رشأأبي  أرديأأة العاأأ   والتقأأدير
ف بحرف  عطفض  .أديمها نغالً  العا  وترع يوماً  أرتأَر مأن اسأم واحأد علأى  وا  ا ُعط 

لم يسع  أن  يقال أن ي قد فال بالمعطوف انول من حرف العطف وما بعأده ُ    ،متلي
يل إن َك تقول:  أعطيُت زيأدًا درذمأًا وبرأرًا دينأارًا  فأي فاأيح الرأالم، فأاللوا  أن  بدل

 نقأأول إن  حأأروف العطأأف قأأد تنزلأأت مأأن المعطأأوف منزلأأة لأأزءض منأأي بدملأأة قأأولهم
فرما م يلوز الفال بين ألزاء الرلمة، ر لك م يلوز الفال بأين   َوذ َو  و َوذ َي ،

، وأعنأي بأ لك يرأوَن متاأاًل بحأرف العطأف   أن  حرف العطف والمعطوف ال ي يل
إ ا رأأاَن لأأي معمأأومن  امسأأم الأأ ي لأأيب برأأرفض وم ملأأرور، دليأأُل  لأأك أن  العامأألَ 

أن  مرتبة مأا لأيب  ام عليي فرمأحدذما ررفو أو ملرورو ران مرتبة المفعول أن  ُيقد  
وذأو  لمقأام العامأ مأا يقأوم العامل فرأ لك مرتبتأي أن  يلأيَ  بررف وم ملرور أن  يليَ 

  75 .حرف العطف  
ورد  ابن مالك على م ذ  أبي علي فقال:   وليب انمُر رمأا زعأَم بأل  الفاأُل 
بأأين العأأاطف  والمعطأأوف  لأأائزو فأأي امختيأأار إن  لأأم يرأأن المعطأأوف فعأأاًل وم اسأأمًا 

أَمَاا الكََُُُىََُّهَ إِلَُّح   إِنَّ الل َّهَ يََُّكُمْمأَنْ تُنْ ََُّّ   :  ولأي تعأالىملرورًا وذو فأي القأرآن رتيأرو رق

ففاأأل بأأأ إ ا  ومأأا ُأضأأيفت    76 {تُمْلَمَََّ اَإَُِّا  َََََُُّّْْنْ  ََّ ْ َ ال ََََّّّ ِ تُنْ ُُّ ََْْمََّّ ا  َِلكعََّدْلِ   
ُرُمواإليي بين الواو و         ورقولأي تعأالى:  . َأن  ُتَؤدُّوا  وذو معطوف على  َأن  َتح 

أأَرر  ففاأأل بأأأ   77 {اَفَََّّي الكََّّآخََْةَ  َسَََّّ َةً   آَُّ ََََّّ فَََّّي الََّّدَىك ََ  َسَََّّ َةً    رَ َّ ََََّّ خ    بأأين الأأواو ف ي اا 
ففاأل   78 {اَجَعَلك ََ َُ ْ  َ ْ ِ تُيَّْدَيمِنْ سََّدااً اَََُّ ْ خَلكهَمَِّنْ سََّدااً        ورقولي تعالى:  َحَسَنةً و 
م  بأ  سََََّْاَاهٍ اَََُّ َ   الل هم ال َّذَي خَلَُّقَ سََّبْعَ       ورقولي تعالى:  َسد اً   بين الواو و م ن  َخل ف ه 

َر ن  ففال بأ   79 { الكُُرْضِ َُثكلُمم َّ َن ان  ت َلُهن    بين الواو و م    80 .    م 
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:   والرأاذر أن  قولأي:   ُرُمأوالاء في الدرِّ الماون  َأن    معطأوف علأى  َأن  َتح 
ف   أي يبمررم بتبدية انمانات وبالحرم بالعدل فيرون قد فال بين حرف العطُتَؤدُّوا

والمعطأأوف بأأالررف وذأأي مسأأبلة خأأالف:  ذأأ  الفارسأأي إلأأى منعهأأا إم  فأأي الشأأعر 
إن  حأرف العطأف إ ا  :ولنفأتح محأل الخأالف فنقأول ،و ذ  غيره إلى لوازذا مطلقأاً 

ذأأل يلأأوز أن  يفاأأل بينأأي وبأأين مأأا عطفأأي  ،رأأان علأأى حأأرف واحأأد رأأالواو والفأأاء
ببن أي إ ا رأان علأى حأرف  ،مً بالررف وشبهي أم م ؟  ذ  الفارسي إلى منعأي مسأتد  

و ذأ   …يتوسأط بينأي وبأين مأا عطأف شأيءو إم  فأي ضأرورر  واحد فقد َضُعَف فال
{، آَُّ ََََّّ فَََّّي الََّّدَىك ََ  َسَََّّ َةً اَفَََّّي الكََّّآخََْةَ  َسَََّّ َةً     رَ َّ ََََّّ مسأأتد ًم بقولأأي:  غيأأره إلأأى اللأأواز 

اَجَعَلك ََ ََُّ ْ  ََّ ْ ِ تُيَّْدَيمِنْ سََّدااً اَََُّ ْ       ،  81 {عْقَ بَفُبَشَّْْىَُمََ  ِإِسْ ََقُ اََُ ْ اَرَاءَ إِسْ ََقُ يَ 

تُنْ ََُّّأَمَاا الكََُُُىََُّهَ    {،  الل هم ال ذَي خَلُقَ سَبْعَ سَََْاَاهٍ اََُ َ الكُُرْضِ َُثكلُمم َّ  {،خَلكهَمِنْ سَدااً

 . 82 {  …إِلُح تُمْلَمََ 
بأين حأرف العطأف وامسأم لأم   فأنن  فاألت  :قال ابن أبي الربيأع فأي البسأيط

َل من أمأب عمأرًا  وم يلأوز الخفأن   يرن النا  فنقول ذ ا ضار و زيدض أمب  وأو 
ن  رأأان امسأأم مناأأوبًا أو  نن أأي م يفاأأل بأأين حأأرف العطأأف والمعطأأوف بفااأأل وا 

 أنشَد أبو علي: ،مرفوعًا إم  في الشعر
 

َيأأأأأأة  الأأأأأأأ د   َيومأأأأأأًا َتراذأأأأأأا َرشأأأأأأب ي  أر 
 

أأأأأأأأأ   ويومأأأأأأأأأاً   أأأأأأأأأال عا   أديُمهأأأأأأأأأا َنغ 
 

 ،فلعأأل  أديمهأأا  معطوفأأًا علأأى الهأأاء التأأي فأأي  تراذأأا  بأأالواو التأأي قبأأل  يأأوم 
وفاأأل بأأين الأأواو و أديمهأأا  بأأالررف ولأأوم الشأأعر لرأأان القيأأاب أن  يقأأول: وأديمهأأا 
يومًا نغاًل، ويمرن عندي أن  يرون على إضمار فعل دل  عليي  ترع  المتقدمأة ويرأون 

  83 .ر و زيدض أمب وعمرًا والتقدير وضر  عمرًا  بمنزلة: ذ ا ضا
و رأأر ابأأن أبأأي الربيأأع أن  أبأأا علأأي الشأألوبين رأأان يحأأتجُّ نبأأي علأأي الفارسأأي 

نن   ضأاربًا  إ ا رأان   فيقول:    ليب البيت بمنزلة  ذأ ا ضأار  زيأدض أمأب  وعمأراً 
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امسأم إ ا ل ياأحُّ لأي عمأل فأي والفعأ ،بمعنى الماضي م ياأحُّ لأي عمأل فأي امسأم
إن  ذ ا علأى  :فه ا بمنزلة  ضربُت زيدًا وعمرًا  فرما م ياح نحد أن  يقول عطف،

م ياأحُّ أن  يقأاَل ذنأا أن   أديمهأا  محمأول علأى  ،إضمار فعل تقأديره وضأر  عمأراً 
فينبغأأي أن  نن  انول مأأع ولأأود حأأرف العطأأف مهي أأبو للعمأأل فأأي انديأأم   فعأأل مقأأد ر

ران القياب أن  يلي حرف العطف امسم لرنأي فاأل بينهمأا و   .يقال: إن ي عامل فيي
   . 84 وااخر ممرن   ،وتوليهُي قويو ، وذ ا القدرُ  حسنو  ،للضرورر

مأأأا  ذأأأ  إليأأأي ابأأأن مالأأأك  لأأأورود الشأأأواذد  -واهلل أعلأأأم  -والأأأرالح عنأأأدي 
ح، وقأد قأرر  لأك ابأن بأري فأأي الفاأيحة، وورود ذأ ا امسأتعمال فأي الرأالم الفاأأي

شرحي لشواذد اإليضا  فقال:   وذ ا ال ي منعي أبو علي فيي نرأر، نن أي أمأرو مبأد  
مني نمتالي وم انفراك لنرأائره عنأي، أم تأرع ان أَك تقأول: أعطيأُت زيأدًا دذمأًا وعمأرًا 

اًل بأين وم بأد  أن  يرأون احأد انسأمين فااأ ،دينارًا، فقد عطفت اسمين على اسأمين
َف بها مسي ما والفال بالررف أقرُ  إلى اللواز متساعهم فيي وقأد  ،الواو  وما ُعط 
 : 85 لاء في شعر النابغة

 
نأأأأأًا ترالأأأأأُع    ………………….........……   86 ُتط ل َقأأأأأُي حينأأأأأًا وحي 

 

 دخول الباء في خبر  ما  التميمية:. 2
 للعر  في  ما  الداخلة على المبتدأ والخبر م ذبان:

مأأأ ذ  أذأأأل الحلأأأاز: ألراؤذأأأا ملأأأرع  لأأأيب  فيرفعأأأون بهأأأا المبتأأأدأ أسأأأمًا لهأأأا  
قائمأًا ومأا عبأُد اهلل راربأأًا   لُ ويناأبون الخبأر خبأرًا لهأا فيقأا علأى مأأ ذبهم:  مأا زيأد و

تشأأبيهًا لهأأا بأأأ ليب  إ  ذأأي للنفأأي متلهأأا وداخلأأة علأأى المبتأأدأ والخبأأر رمأأا تأأدخل 
 . ليب  عليهما 

 . 87 لمبتدأ و الخبر أي إذمالهام ذ  بني تميم: رفع ا
نن هأأأا حأأأرف غيأأأر مخأأأتمض بانسأأأماء أو   ورأأأان القيأأأاب فأأأي  مأأأا  أم  تعمأأأل

 ،انفعال، وانال في الحرف ال ي يأدخل علأى انسأماء وانفعأال أم  يرأون لأي عمأل
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أأأَبهت  لأأأيب  فأأأي الأأأدخول علأأأى المبتأأأدأ و الخبأأأر أأأا أش  ورونهأأأا للنفأأأي  ،إم  أن أأأي لم 
ُأعملأأت  عنأأد أذأأل  ،ل البأأاء فأأي خبرذأأا رمأأا تأأدخل فأأي خبأأر  لأأيب ودخأأو ،رأأأ ليب 

بأل ذأو مقي أدو فأي لغأة  ،ن  ذأ ا اإلعمأال لأيب مطلقأاً أعلى   88 الحلاز عمل  ليب ،
 : 89 أذل الحلاز  بشروطض أربعة ذي

 .فلو تقدم بطل مفعولها ،ر الخبرانول: تبخ  
َوَمأا ُمَحم أدو  رقولي تعالى:  ،عملفلو انتقن النفي بأ إم   بطل ال ،التاني: بقاء النفي

 . 90 {إ م  َرُسولو 
 إن   الزائأدر لشأبهها بأأ ليب  النافيأة نحو مأا إن  زيأدو قأائم  فربن أي  التالث: أم  تليها

 .دخل نفيو على نفي فاار إيلابًا 
الررف واللار والملرور من معمول خبرذأا فأنن  تقأدم غيرذمأا  الرابع: أم  يتقدم غيرُ 

 .لعمل نحو   ما طعامك زيدو آرلو بطل ا
أن  البأاء الزائأدر فأي خبأر  مأا  تخأتم بلغأة أذأل   91 وزعم أبو علي الفارسي

ن ي قال في المفال:    ودخول الباء فأي أإ    92 وتابعي في  لك الزمخشري ،الحلاز
  زيأدو  نحو قولك  ما زيأدو بمنطلأ و  إن مأا ياأحُّ علأى لغأة أذأل الحلأاز  نن أك م تقأول

  يريُد أن  مأا بعأَد  مأا  التميميأة  :قال ابن يعي  في شرحي للمفال . 93 بمنطل و  
والبأأأاء م تأأأدخل فأأأي خبأأأر المبتأأأدأ، وذأأأ ا فيأأأي إشأأأارر إلأأأى مأأأ ذ   ،مبتأأأدأو وخبأأأر
وأذل الروفأة يأروَن أن هأا لأم تعمأل شأيئًا فأي المبتأدأ وم فأي الخبأر،    94 .الروفيين  

أأا انول فأأنن  أاأألُي مرفأأو  أأا التأأاني فعلأأى إسأأقاط البأأاء  نن  أذأأل الحلأأاز م فبم  وو، وأم 
  95  .يرادون ينطقون إم  بها

قأأال ابأأن مالأأك:   لغأأة بنأأي تمأأيم فأأي تأأررهم إعمأأال  مأأا  أقأأيب مأأن لغأأة أذأأل 
وذأأو رمأأا قأأال  نن  العامأأل حق أأي أن  يمتأأاز مأأن غيأأر   96 الحلأأاز، رأأ ا قأأال سأأيبويي

، ومختاأًا العامل ببن  يرأون مختاأًا بانسأماء  إن  رأان مأن عواملهأا رحأروف اللأرِّ
بانفعال إن  ران من عواملها رحأروف اللأزم، وحأ ُّ مأا م يخأتُم رأأ ما  النافيأة أم  
يرأأأون  عأأأاماًل، إم  أن  شأأأبهها بأأأأ ليب  سأأأو َ  إعمالهأأأا إ  لأأأم يعأأأرن مأأأانع مأأأن 

 . 98 الم رورر    97 الموانع
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دخأأأول البأأأاء اللأأأارر علأأأى الخبأأأر  تأأأم  قأأأال ابأأأن مالأأأك:   وزعأأأم أبأأأو علأأأي أن  
وانمأر بخأالف مأا زعمأاه  ،وتبعأي فأي  لأك الزمخشأري ،مخاومو بلغة أذل الحلاز

 لولوه:
منأأأي قأأأوُل  ،انول: أن  أشأأأعار بنأأأي تمأأأيم تتضأأأمُن دخأأأوَل البأأأاء علأأأى الخبأأأر رتيأأأراً 

  99 الفرزد  أنشده سيبويي: 

 
أأأأأأُرَك مأأأأأأا معأأأأأأأنو بتأأأأأأأارك  حقِّأأأأأأأي    َلَعم 

 
أأأأأأأأرُ وم منسأأأأأأأأئو مَ   أأأأأأأأنو وم ُمَتَيسِّ   100 ع 

 

أَد فأي لغأة  ولو ران دخولها علأى الخبأر مخاواأًا بلغأة أذأل الحلأاز مأا ُول 
 .غيرذم

التاني: أن  الباء إن ما دخلت على الخبر بعد  ما  لروني منفيًا م لروني خبرًا مناأوبًا 
ُت يأأدلُّ علأأى  لأأك دخولهأأا فأأي نحأأو  لأأم أرأأن  بقأأائم  وامتنأأاو دخولهأأا فأأي نحأأو  رنأأ

فأال فأر  بأين منفأيص مناأو  المحأل  ،قائمًا  وا  ا تبت روُن المسأوِّ   لأدخولها النفأي
 .ومنفي مرفوو المحل

التالأأأث: أن  البأأأاء المأأأ رورر قأأأد تبأأأت دخولهأأأا بعأأأد بطأأأالن العمأأأل بأأأأ إن   رقأأأول 
 : 101 الشاعر

 
أأأأأأأأأأُرَك مأأأأأأأأأأا إن  أبأأأأأأأأأأو مأالأأأأأأأأأأكض   َلَعم 

  
 بأأأأأأأأأأأأأأأأأواهض وم ضعأيأأأأأأأأأأأأأأأأأأفو قُأأأأأأأأأأأأأأأأأأُواه

 
رأأ لك تأأدخل علأأى  ،ت علأأى الخبأأر المرفأأوو بعأأد  إن   لرونأأي منفيأأاً فرمأأا دخلأأ

وقأد دخلأأت علأأى الخبأأر بعأأد  ذأأل   .الخبأر المرفأأوو دون ولأأود  إن   وذأأو مأأا أردنأأاه
    102 رقولي:

 ت  دَ رَ تقأأأأأوُل إ ا اقلأأأأأولى عليهأأأأا وأق أأأأ
  

 أم ذأأأأل أخأأأأأو عيأأأأأ ض لأأأأأ ي ض بدائأأأأأأم  
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ن  تأدخل علأى الخبأر تشبي النافي، فأا  وا  ا دخلت  على الخبر  بعَد  ذل  لرون   ذل 
  103 .بعد النافي نفسُي أح ُّ وأولى  

م     :حديتأي عأن قولأي تعأالى يوقد  رر ابن ذشام ف ن أُي أ  104 {َمأا ُذأن  ُأم َهأات ه 
وأن هأا تحتمأل الحلازيأة والتميميأة، ويأدلُّ   105 قد قرَم  ببمهات هم  باللر ببأاء زائأدر،

  106 .الرفع للتميمية، و لنا  وبالرفع، فالرفع للحلازيةعلى  لك أن ها ُقر ئت  با
ورد  ابن ذشام رون المقتضى لزيادر الباء نا  الخبر رما  ذ  إلى  لك أبو 
ن ما المقتضى نفيُي  ممتناو البأاء فأي  رأان زيأدو قائمأًا   علي والزمخشري بقولي:   وا 

  107 ولوازذا في:

 
ن  ُمأأد ت  انيأأدي إلأأى الأأزاد  لأأم أرأأن    وا 

  
  108 هم إ ا ألشُع القأوم  أعلأُل  ببعلل   
 

في ذأ ه المسأبلة مأا  ذأ  إليأي ابأن مالأك مأن  -واهلل أعلم  -والرالح عندي 
لأأأواز دخأأأول البأأأاء علأأأى خبأأأر  مأأأا  التميميأأأة وعأأأدم قاأأأر  لأأأك علأأأى خبأأأر  مأأأا  

يأأدلُّ علأأى  لأأك مأأا أورده ابأأن مالأأك مأأن أشأأعار شأأعراء مأأن  بنأأي تمأأيم  ،الحلازيأأة
لباء على خبر  ما ، ولو ران  لك مخاواًا بلغة أذل الحلأاز لمأا تضمنت دخول ا

ر منفيأًا م لرونأي تم إن  دخولها على الخبر بعد  ما  لرون الخب ،ولد في لغة غيرذم
ولأأيب بسأأديد  زمخشأأري:   قأأال ابأأن يعأأي  بعأأد أن   رأأر  مأأ ذ  ال .خبأأرًا مناأأوباً 

ا  محمولة عليهأا مشأترارهما و لك نن  الباء إن ران أال دخولها على  ليب  و م
ن رانأأت دخلأأت فأأي الخبأأر  فأأي النفأأي فأأال فأأر  بأأين الحلازيأأة والتميميأأة فأأي  لأأك وا 

  109 بنزاء الالم في خبر إن  فالتميمية والحلازية في  لك سواء  
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 وامأأ أأاله 
                                                 

 .1244- 3/1243 :  شر  الرافية الشافية1 
 1223- 321222  المادر نفسي:2 

 .2/777  ينرر: المادر نفسي: 3 

 .1241- 2/1237  المادر نفسي: 4 
 . 437- 1/434  المادر نفسي: 5 

 .73 - 3/72 :الرتا  :ينرر   6 

  .42و 47/ 2ينرر: المقتض :   7 

 .2/177:اناول :ينرر   8 

-2/1111 :، و المقتاد في شر  اإليضا 1/321 :العضدي  ينرر اإليضا  9 
1112 . 

 .124البقرر: من ااية   10 

 .27نعراف: من اايةا   11 

وقد قال سيبويي في الرتا   .1223-3/1222 :شر  الرافية الشافية   12 
  ذ ا با  اللزاء، فما ُيلازع بي من انسماء غير الرروف  :73 - 1/72

أن ى، ، و وأين  ومتى، ،حين وما يلازع بي من الرروف: أي،… َمن  و ما 
، و إ ما، وم يرون اللزاء في  حيث ، وم في  إ   وحيتما ومن  غيرذما إن 

حتى يضم  إلى رل واحد منهما  ما  فتاير  إ   مع  ما  بمنزلة  إن ما  
و ربن ما  وليست  ما  فيهما بلغو ولرن رل واحد منهما مع  ما  بمنزلة حرف 

 .واحد   
 . 18 :، وحاشية السلاعي33 :شر  قطر الندع :ينرر   13 

 .32في ديواني:  البيت للعباب بن مرداب   14 

 . 43 – 47/ 2 :المقتض    15 

 . 7/77:شر  الرضي على الرافية   16 
 



          9002لسنة/        1العدد/     للغات واآلداب  مجلة جامعة االنبار      مسائل النحو الخالفية 
- 329- 
 

 
 

 

                                                 

 

 171واللنى الداني  ،141-137/ 3المساعد على تسهيل الفوائد:  :ينرر  17 
– 171 .  

 . 272 :النرت الحسان نبي حيان انندلسي   18 

 . 2/471 :ذمع الهوامع   19 

، 112/ 4 :، وشر  التسهيل1244-3/1243:شر  الرافية الشافية :نرري  20 
  .774-772 :، واللنى الداني373- 371وراف المباني: 

 .4الطار :   21 

  .4/234الرتا :   22 

  . 738اللنى الداني:  :ينرر  23 

 . 2/1172 :والمقتاد في شر  اإليضا  ،317اإليضا  العضدي:  :ينرر  24 

 .2/122 الهمع: :ينرر  25 

  .1173 – 2/1172:المقتاد  26 

 .77الرهف: من ااية   27 

قال سيبويي مبي نًا حرفي ة  لم ا :    ذ ا با  ما ُيختار فيي النا  وليب   28 
من الحروف حروفًا م ُي رر بعدذا  أن   و لك … قبلي مناو  ُبنَي على الفعل

فمما م يليي الفعل إم   ،إم  الفعل وم يرون ال ي يليها غيره مرهرًا أو مضمراً 
 . قد  و  سوف  و لم ا  ونحوذن   :مرهراً 

 .4/112وينرر شر  التسهيل:  ،1244 -3/1243:شر  الرافية الشافية  29 

 . 241 :التسهيل   30 

 .86يوسف: من ااية:  31 

 .86يوسف: من ااية:  32 

 . 7/323البحر المحيط:   33 

 .14سبب: من ااية  34 

  . 181:وينرر اللامع الاغير ،43 :لندعشر  قطر ا  35 
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  . 777 – 774 :ينرر اللنى الداني  36 

وبه ا استدل  ابن الحال  على أن   إ ا  إنما العامل فيها فعل الشرط م   37 
ينرر:  .لوابي  نن  الررف م يحويها البتة ور لك ذنا الررف م يحويهما معاً 

  .1/713اإليضا  في شر  المفال

 .2/133 :البحر المحيط :ررين   38 

 .43 الزخرف:   39 

ولسان  22الرلز أنشده ابن اإلعرابي  ينرر شواذد التوضيح مبن مالك:    40 
 . قلع ، وشيخ قلع: يتقلع إ ا قام أي م يتبت 8/271العر : 

 .1244/ 3 :شر  الرافية الشافية :ينرر   41 

 .وما بعدذا  232اللنى الداني:  :ينرر   42 

 .23: قمان: من اايةل   43 

 .13اايةيوسف: من    44 

 .72البقرر: من ااية   45 

 .112الشعراء:   46 

 . 3/1237 :  ينرر: شر  الرافية الشافية47 
  . 2/22و 1/472  ينرر: الرشاف: 48 

 .2/337  ينرر: الرتا : 49 
 .3/1237  ينرر: شر  الرافية الشافية: 50 
، وبأال 7/77، والأدرر: 2/74، وانغاني:73:   البيت لعدي بن زيد ينرر ديواني51 

وشأر :غم   .323، وشأر  عمأدر الحأافر: 2/277نسبة فأي شأر  التاأريح: 
بالمأأاء وغيأأره، واعتاأأار: شأأر  المأأاء قلأأياًل قلأأياًل لتأأزول الغاأأة، والمعنأأى: لأأو 
شأأرقت بغيأأر المأأاء أسأأغُت شأأرقي بالمأأاء فأأن ا غااأأُت بالمأأاء َفأأبَم أسأأيغُي ؟ 

 .ن يرلى إحساني ويضر  للت ب ي ممَ 
 .281:واللنى الداني ،1233 - 3/1232ينرر: شر  الرافية الشافية:   52 
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 . 3/121 :/ وينرر الرتا 3/1232: شر  الرافية الشافية  53 

 . 281- 281اللنى الداني: :  ينرر54 
 .238، وينرر شر  انلفية مبن النارم:77-4/78  شر  التسهيل: 55 

 . 7/7ن يعي :   ينرر: شر  المفال مب56 

 .4/473  النحو الوافي: 57 

 . 2/171  الحلة  للقراء السبعة:58 

، والأأأ ي  رأأأره سأأأيبويي عأأأن  سأأأبحان  ذأأأو قولأأأي فأأأي 11  ينرأأأر المفاأأأل: 59 
نمأا ،  سأبحان  معنأى  رر وذ ا:   1/324الرتا   ناأبي ولأي لأك ليبأين  رأر وا 
 يربن أ السوء، من اهلل براءرَ : رقولك اهلل سبحان أن الخطا  أبو زعم .أشبهي وما

 وذأأأو الشأأأاعر، قأأأول متلأأأي أن   وزعأأأم .السأأأوء مأأأن اهلل بأأأراءر"  أبأأأرم: " يقأأأول
 :انعشى
 فخأأأأأأأأأأأره لأأأأأأأأأأأاءني لمأأأأأأأأأأأا أقأأأأأأأأأأأول

  
 الفأأأأأأأأأاخر علقمأأأأأأأأأة مأأأأأأأأأن سأأأأأأأأأبحان

 

 اأأار ينن أأ  اأأرفي تأأرك فننمأأا  سأأبحان  فأأي التنأأوين تأأرك وأمأأا .منأأي بأأراءر أي
 .  هلل الحمدَ  رانتاا  وانتاابي معرفة، عندذم

، 173علز بيت لألعشى وادره:  أقوُل لم ا لأاءني فخأره  وذأو فأي ديوانأي:   60 
 .2/717 سبح ، وشر  شواذد المغني:  211وأساب البالغة: 

 . 2/171 :  الحلة للقراء السبعة61 

 .2/178  الخاائم: 62 

ولورقأأة بأأن ،1/322 :، والرتأأا 31  البيأأت نميأأة بأأن أبأأي الاأألت فأأي ديوانأأي:63 
ولزيأد بأن عمأرو  ،3/234و 3/388 :وخزانة اند  3/117ي: نوفل  في انغان

، واللودي لبل بالموال والُلُمد لبل 1/174بن نفيل في شر  أبيات سيبويي: 
 .أسنمة بين مرة والمدينة  ءتلقا
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، و فيأأأي البيأأأت بروايأأأة  الفأأأالر  بأأأدًم مأأأن 2/777  شأأأر  الرافيأأأة الشأأأافية: 64 
 . الفاخر 

أأا  ينرأأر ملح65  والخياشأأيم لمأأع خيشأأوم ولأأيب  .83قأأات ديوانأأي:  الرلأأز للعل 
ن ما لمعي رما في قولهم: عريم الولنات  .لانسان إم  واحد وا 

 . 721- 2/721:   شر  الرافية الشافية66 
 . 38- 1/33  شر  المفال: 67 
 . 122 - 124، وشر  شواذد اإليضا : 144  ينرر: اإليضا  العضدي: 68 

وشأأأر  شأأأواذد  ايأأأة  رشأأأبي أرديأأأة الخمأأأب برو 131ديأأأوان انعشأأأى: :  ينرأأأر69 
 نوشأأر  عمأأدر الحأأافر مبأأ 2/377، وبأأال نسأأبة فأأي الخاأأائم:124:اإليضأأا 
والعاأأ  ضأأر  مأأن البأأرود، والنغأأل: الفسأأاد، ونغأأل ولأأي انرن  ،232مالأأك: 

تهشأأم مأأن اللدوبأأة، والضأأمير فأأي  تراذأأا  و أديمهأأا  يعأأودان إلأأى انرن فأأي 
 البيت ال ي قبلي وذو:

 م الة ل ما حمل اهلُل وما أن  ترد ما فعالوانرُن ح
 

 . 1241- 3/1237:  شر  الرافية الشافية70 

ي في شأر  شأواذد ، و رره ابن بر  2/338، والخاائم: 131  ديوان العلا : 71 
 . أراه منتفخًا وما ترردسا  :برواية  27اإليضا :

عااأأم  ، وذأأي قأأراءر اللمهأأور وقأأراءر المفضأأل عأأن12الطأأال : مأأن اايأأة  72 
 .8/283وعامة عن أبي برر  متُلهن  بالرفع ينرر البحر المحيط: 

، 171، واناأأمعيات: 373  البيأأت نبأأي دؤاد لويريأأة بأأن الحلأأا  فأأي ديوانأأي:73 
 . 177، ولعدي بن زيد في ملح  ديواني:273و1/134وأمالي ابن الحال : 

 .122 -124، وشر  شواذد اإليضا : 147 - 144  ينرر: اإليضا : 74 
 . 212  ضرائر الشعر مبن عافور: 75 
 .78النساء: من ااية  76 
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 .211البقرر: من ااية  77 
 .7ب: من اايةأي  78 
 .12الطال : من ااية  79 
 . 1241 - 2/1237  شر  الرافية الشافية: 80 

 31ذود: من ااية  81 
 . 3/287، وينرر البحر المحيط: 11 - 4/7  الدر  الماون: 82 

 . 1117:   البسيط83 

 . 1121 - 1117: البسيط  84 
  علأأأأز بيأأأأت للنابغأأأأة واأأأأدره:  تنا رذأأأأا الراقأأأأون مأأأأن سأأأأوء سأأأأمِّها  ينرأأأأر 85 

 .48و  4/42و 2/477، وخزانة اند : 34ديواني:
 . 122 - 127  شر  شواذد اإليضا : 86 

  322واللنى الداني:  ،1/431  ينرر: شر  الرافية الشافية: 87 
 - 322، واللنأى الأداني: 338، وراأف المبأاني: 143ية:  ينرر: أسرار العرب88 

323 . 

، 431- 1/431، شأأأر  الرافيأأأة الشأأأأافية: 1/327  ينرأأأر: شأأأر  التسأأأهيل: 89 
  .328-323واللنى الداني: 

 144آل عمران: من ااية  90 
 . 111:، وامقترا 172وشر  ش ور ال ذ : 1/111اإليضا  العضدي:  91 
 .82لمفال: ، وا4/373  ينرر: الرشاف:92 
 . 82  المفال: 93 

 . 2/112  شر  المفال: 94 

، و اإلناأأأاف: 2/42، ومعأأأاني القأأأرآن للفأأأراء:312 :  ينرأأأر: اللمأأأل للخليأأأل95 
 .1/123، والهمع: 1/227
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  ذأأ ا بأأا  مأأا ُالأأرَي َملأأرع  لأأيب   فأأي  :1/73 :  قأأال سأأيبويي فأأي الرتأأا 96 
 مأأا   و لأأك الحأأرف بعأأن المواضأأع بلغأأة أذأأل الحلأأاز تأأم  ياأأير إلأأى أاأألي،

وأم ا بنو تميم فيلرونهأا ملأرع  .اهلل أخاك  و ما زيدو منطلقًا   تقول:  ما عبدُ 
 أم ا  و ذل  أي م يعملونها في شيء وذو القيأاب  نن أي لأيب بفعأل، ولأيب 

أا أذأل الحلأاز فيشأبهونه . ما  رأأ ليب  وم يرأون فيهأا إضأمار بأأ ليب   اوأم 
 .إ ا ران معناذا رمعناذا  

 .  أي إ ا تحققت الشروط انربعة التي  ررت سابقاً 97 

 . 437- 1/434  شر  الرافية الشافية: 98 

 .1/23الرتا :  :  ينرر99 
 ،384ديوان الفرزد :  :  ينرر100 
 . 2/27  البيت للمتنخل اله لي ينرر: ديوان اله ليين:101 
 . 823  ديوان الفرزد : 102 
 .438 - 1/437  شر  الرافية الشافية: 103 

 2الملادلة: من ااية  104 
 . 8/231:  ذي قراءر ابن مسعود، ينرر البحر المحيط 105 

 .172 :شر  ش ور ال ذ  :  ينرر 106 

 . 2/114، وامرتشاف: 31:  البيت للشنفرع انزدي ينرر: ممية العر 107 

 .2/721  مغني اللبي : 108 

 . 2/112  شر  المفال: 109 
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 الماأادر والمرالأع
 آن الرريمالقر 
ارتشأأاف الضأأر  مأأن لسأأان العأأر ، أبأأو حيأأان أتيأأر الأأدين محمأأد بأأن يوسأأف  .1

ودراسة د. رلأ  عتمأان محمأد، رالعأي د.رمضأان  تحقي  ،ذأ 347انندلسي  
 م.1778-ذأ 1418، 1عبد التوا ، مرتبة الخانلي، القاذرر،ط

ذأأ ، 738القاسأم محمأود بأن عمأر   أبأوأساب البالغة: الزمخشري، لار اهلل  .2
 .1721حقي  عبد الرحيم محمد، إحياء المعالم العربية، القاذرر، ت

اهلل  عبأأد الأأرحمن بأأن محمأأد بأأن عبأأد نبأأاري  ن أبأأو البررأأات اأسأأرار العربيأأة:  .3
ذأأ أ 1333، تحقي : محمد بهلة البيطار، مطبعة الترقأي بدمشأ ، ذأ 733 ت

  م.1773

ارر وعبأد انامعيات: عبد الملك بن قري  اناأمعي، تحقيأ  أحمأد محمأد شأ .4
 ، د.ت.7السالم ذارون، دار المعارف، مار، ط 

 :تحقيأ  ذأأ ،312 ت بأن السأر ا  اناول في النحو: أبو برر محمد بن سأهل .7
 م.1783، 2، ط، مؤسسة الرسالةالدرتور عبد الحسين الفتلي

شأراف  327انغاني: أبو الفأر  اناأفهاني  علأي بأن الحسأين   .2 ذأأ ، تحقيأ  وا 
 م.1783، 2ار التونسية للنشر، ودار التقافة بيروت، طللنة من اندباء، الد

ذأأ ، 711  امقترا  في علم أاول النحو: لالل الدين عبد الأرحمن السأيوطي .3
محمد أحمد قاسم، لروب بأرب،  .أحمد عبد الحليم الحماي، ود. تحقي : د
 م.1788

أبأأو السأأعادات ذبأأة اهلل بأأن علأأي الحسأأني  ة: ابأأن الشأألري  انمأأالي الشأألري   .8
 ذأ.1347، 2، طالدرن ذأ ، حيدر آباد742 ت

، ذأأ 242 انمالي النحوية: أبو عمرو عتمان المعروف بابن الحال  النحوي  .7
دراسأأة وتحقيأأ : فخأأر سأأليمان قأأد ارر، دار الليأأل بيأأروت، ودار عمأأار عمأأان، 

 م.1787، 2ط
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اإلنااف في مسائل الخالف بين النحويين الباريين والرأوفيين: رمأال الأدين  .11
ذأأ ، ومعأي 733بررات عبأد الأرحمن بأن محمأد بأن أبأي سأعيد اننبأاري  أبو ال

رتأأا  امنتاأأاف مأأن اإلناأأاف: محمأأد محأأي الأأدين عبأأد الحميأأد، المرتبأأة 
 م.  1778ذأ أ 1417بيروت، لبنان،  -العارية، ايدا 

ذأأأ ، 333ار  تالحسأأن بأأن عبأأد الغف أأ أبأأو علأأي الفارسأأي   :اإليضأأا  العضأأدي   .11
 م.1781 ،الريان ،ذود، مطبعة دار التبليفحسن شا لي فر  د. :تحقي 

أبو عمرو عتمان المعروف بابن الحال  النحوي  ل: اإليضا  في شر  المفا   .12
 .م1783موسى بناي العليلي، بغداد، . ذأ ، تحقي : د242 
دراسة وتحقي  وتعليأ  الشأيخ  ذأ 347أبو حيان انندلسي  ت :البحر المحيط .13

ي محمأأد معأأون، شأأارك فأأي تحقيقأأي عأأادل أحمأأد عبأأد المولأأود والشأأيخ علأأ
د.زرريأأا عبأأد المليأأد النأأوتي و د.احمأأد النلأأولي اللمأأل، دار الرتأأ  العلميأأة، 

 م.1773-ذأ 1413، 1لبنان، ط -بيروت 

البسأأيط فأأي شأأر  لمأأل الزلأأالي: مبأأن أبأأي الربيأأع عبيأأداهلل بأأن احمأأد بأأن  .14
عيأأد ذأأأ  تحقيأأ  ودراسأأة د.عي أأاد بأأن 288- 777عبيأأداهلل القرشأأي انشأأبيلي  

 م. 1782-ذأ 1413، 1لبنان، ط -التبيتي، دار الغر  امسالمي، بيروت 

محمأأد بأأن عبأأأد اهلل  انندلسأأي ابأأن مالأأك :تسأأهيل الفوائأأد وترميأأل المقااأأد .17
 م.1723القاذرر  ،ذأ ، تحقي : محمد رامل بررات، دار الرتا  العربي232 ت

حمأد محمأود : أاللامع الاغير في علم النحأو: ابأن ذشأام انناأاري، تحقيأ  .12
 م.1781القاذرر،-الهرميل، مرتبة الخانلي، مطبعة دار التبليف 

ذأ ، تحقي  فخر 137اللمل في النحو، المنسو  للخليل بن احمد الفراذيدي   .13
 م.1787، 1الدين قباور، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

 ذأأأ ،347اللنأأى الأأداني فأأي حأأروف المعأأاني: المأأرادي حسأأن بأأن قاسأأم  ت .18
الدين قباور ومحمد نديم فاضأل، دار الرتأ  العلميأة، بيأروت، تحقي : د. فخر 

 م.1772ذأ أ 1413، 1ط
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حاشأأية الدسأأوقي علأأى مغنأأي اللبيأأ : محمأأد بأأن أحمأأد بأأن عرفأأة الدسأأوقي  .17
 ذأ ، مرتبة ومطبعة المشهد الحسيني، القاذرر، د.ت.1283 ت

ذأأأأ ، 1173حمأأأد السأأألاعي  تأحمأأد بأأأن أحاشأأية السأأألاعي علأأأى القطأأأر:   .21
 م.1737ابي الحلبي، ماطفى الب

الحلأأة فأأي القأأراءات السأأبع: ابأأن خالويأأأي أبأأو عبأأد اهلل الحسأأين بأأن أحمأأأد  .21
 .م1731الشرو ، بيروت  دار ،عبد العال سالم مررم. تحقي : د ،ذأ 331 ت

ة للقر اء السبعة: تانيف أبي علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي  .22  288الحل 
يلاني، رالعي عبأد العزيأز ربأا  ذأ ،حققي بدر الدين قهولي وبشير لو 333-

 م. 1771-ذأ  1411، 1وأحمد يوسف الدق ا ،دار المبمون للتراث، دمش ،ط

عبأأأأد القأأأأادر بأأأأن عمأأأأر البغأأأأدادي  :اند  ولأأأأ  لبأأأأا  لسأأأأان العأأأأر  خزانأأأأة .23
 ،3، طالقأأاذرر ،ذأأأ ، تحقيأأ : عبأأد السأأالم ذأأارون، مرتبأأة الخأأانلي1187 ت

 .م1787

ذأأ ، تحقيأ : محمأد علأأي 372مأان  ت ي، أبأو الفأأتح عتابأن لن أ :الخاأائم .24
 م.1771 ،بغداد ،، الطبعة الرابعة، دار الشؤون التقافية العامةالنلار

الُدرُّ الَمُاأون فأي علأوم الرتأا  المرنأون: تأبليف أحمأد بأن يوسأف المعأروف  .27
 ذأ  تحقي  أحمد محمد الخر اط، دار القلم، دمش .372بالسمين الحلبي  ت

وامأع شأر  لمأع اللوامأع: أحمأد أمأين الشأنقيطي الدرر اللوامع على ذمع اله .22
تحقي : عبد العال سأالم مرأرم، دار البحأوث العلميأة، الرويأت، ،  ذأ 1331 ت
 م.1733، 2م، وطبعة دار المعرفة، بيروت، ط1781، 1ط

ديأأأوان أبأأأي دؤاد اإليأأأادي: لاريأأأة أو حارتأأأة بأأأن الحلأأأا ، نشأأأر لوسأأأتاف  .23
لمأأأأة: د. إحسأأأأان عبأأأأاب، لرونيأأأأام، ضأأأأمن دراسأأأأة فأأأأي اند  العربأأأأي، تر 

 م.1777، 1منشورات مرتبة الحيار، بيروت، ط

م، شأر  1732ديوان انعشى ميمون بن قيب، تحقي : رودلأف لأاير، فينأا،  .28
 م.1783، 3وتعلي : محم د محم د حسين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
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 م.1734، 1ديوان أمية بن أبي الالت، لمع بشير يموت، ط .27

، وزارر تحقيأأ : الأأدرتور يحيأأى اللبأأوري ،لسأألميديأأوان العبأأاب بأأن مأأرداب ا .31
 م.1728 ،بغداد التقافة واإلعالم في اللمهورية العراقية،

أأأا ، عبأأأد اهلل بأأأن رؤبأأأة روايأأأة عبأأأد الملأأأك بأأأن قريأأأ  اناأأأمعي  .31 ديأأأوان العل 
وشرحي، تحقيأ : عبأد العزيأز السأليطي، توزيأع مرتبأة أطلأب، دمشأ ، د.ط، 

 د.ت.

قيأأ : محمأأد لبأأار المعيبأأد، منشأأورات وزارر ديأأوان عأأدي بأأن زيأأد العبأأادي، تح .32
 التقافة واإلعالم، بغداد، د.ط، د.ت.

، وطبعأأأأة م1722بيأأأأروت  ،دار اأأأأادر ، ذمأأأأام بأأأأن غالأأأأ :ديأأأأوان الفأأأأرزد  .33
  ذأ.1374الااوي، 

ديأأوان النابغأأة الأأ بياني: تحقيأأ : وشأأر  رأأرم البسأأتاني، دار اأأادر، بيأأروت،  .34
 د.ت. 

 م.1771أ  ذأ1327ية، ديوان اله ليين: نشر دار الرت  المار  .37

أحمأأأد بأأأن عبأأأد النأأأور المأأأالقي  :راأأأف المبأأأاني فأأأي شأأأر  حأأأروف المعأأأاني .32
-ذأأ 1423، 3، طدمش  دار القلم، ،تحقي : أحمد محمد الخر اط ،ذأ 312 ت

 م.2112

 ،ذأأأ 324السأأبعة فأأي القأأراءات: ابأأن ملاذأأد أبأأو برأأر احمأأد بأأن موسأأى  ت .33
 م.1732 بمار، ،دار المعارف ،تحقي : الدرتور شوقي ضيف

ذأأأ ، دار 387مبأأن السأأيرافي يوسأأف بأأن أبأأي سأأعيد   :شأأر  أبيأأات سأأيبويي .38
 . 1737المبمون للتراث، دمش  وبيروت، 

طبأع  ،ذأأ 282  شر  ألفية ابن مالك: ابأن النأارم بأدر الأدين محمأد بأن مالأك .37
 ذأ.1312بيروت  بمطبعة القديب لورليوب،
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ن مالأأأك انندلسأأأي شأأأر  التسأأأهيل  تسأأأهيل الفوائأأأد وترميأأأل المقااأأأد : ابأأأ .41
ذأأأ ، تحقيأأ : د. عبأأد الأأرحمن السأأي د ود. محمأأد بأأدوي المختأأون، ذلأأر 232 

 م.1771-ذأ 1411، 1للطباعة و والنشر واإلعالن، ط

ذأأأ ، دار 717خالأأد بأأن عبأأد اهلل انزذأأري  ت :شأأر  التاأأريح علأأى التوضأأيح .41
 د.ت. ،مار ،عيسى البابي الحلبي ،إحياء الرت  العربية

 ،ذأأ 227: ابأن عاأفور أبأو الحسأن علأى بأن مأؤمن  تشر  لمأل الزلأالي .42
 م.1781 لنا ، بغداد، تحقي : الدرتور ااح  أبو

 ،ي سأأأتربامحمأأأد بأأأن الحسأأأن ام رضأأأي الأأأدين :شأأأر  الرضأأأي علأأأى الرافيأأأة .43
، 1العال سأالم مرأرم، عأالم الرتأ  القأاذرر، ط ، شر  وتحقي : عبدذأ 282 ت

 م.2111ذأ أ 1421

أبو محمأد عبأد اهلل لمأال الأدين بأن  نناارياشر  ش ور ال ذ : ابن ذشام  .44
 انر ومعأأي رتأأا  منتهأأى  ذأأأ ،321يوسأأف بأأن احمأأد بأأن عبأأد اهلل الماأأري  

المرتبأة  بتحقي : شر  ش ور ال ذ ، تبليف محمأد محأي الأدين عبأد الحميأد،
 د.ت. ،مارالتلارية الربرع، 

قأأديم شأأر  شأأواذد اإليضأأا  نبأأي علأأي الفارسأأي: تأأبليف: عبأأد اهلل بأأن بأأري، ت .47
وتحقيأأ : عبيأأد ماأأطفى درويأأ ، مرالعأأة محمأأد مهأأدي عأأالم، مطبوعأأات 

 م.1787ملمع اللغة العربية، بالقاذرر، 

تاأحيح وتعليأ : محمأد محمأود السأيوطي،  لالل الأدين شر  شواذد المغني: .42
ة، عيسأأى الحلبأأي الرتأأ  العربيأأ إحيأأاء دار ابأأن التالميأأد التررأأزي الشأأنقيطي،

 .ت.د وشرراه،

فر وعأد ر الالفأأر: ابأأن مالأأك انندلسأي، تحقيأأ : عأأدنان عبأأد شأر  عمأأدر الحأأا .43
 م.1733الرحمن الدوري، مطبعة العاني، بغداد، 

بأن ذشأأام انناأأاري، تحقيأأ : محمأأد محيأأي ا :شأر  قطأأر النأأدع وبأأل  الاأأدع .48
 م.1723 ،مار ،مطبعة السعادر ،الطبعة الحادية عشرر ،الدين عبد الحميد
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عبأأد  :ذأأأ ، تحقيأأ 232مأأد بأأن مالأأك  تشأأر  الرافيأأة الشأأافية: ابأأن مالأأك مح .47
 م.1782، 1دار المبمون للتراث، مرة المررمة، ط ،المنعم ذريدي

أأل: ابأأن يعأأي  موفأأ  الأأدين يعأأي  بأأن علأأي بأأن يعأأي  الحلبأأي .71  شأأر  المفا 
 د.ت. ،عالم الرت ، بيروت ،ذأ 243 

، انندلسأي بأن مالأكا :شواذد التوضيح والتاحيح لمشرالت اللامع الاأحيح .71
 م.1787 ،بغداد الدينية،. طي محسن، وزارر انوقاف والشؤون تحقي : د

ضأأرائر الشأأعر مبأأن ُعاأأفور انشأأبيلي: تحقيأأ : السأأيد إبأأراذيم محمأأد، دار  .72
 م.1781، 1انندلب للطباعة والنشر، ط

ذأأأ ، تحقيأ : عبأأد 181الرتأا : سأيبويي أبأأو بشأر عمأأرو عتمأان بأأن قنبأر  ت .73
 .1788، 3، طالسالم ذارون، مرتبة الخانلي، بالقاذرر

عن حقائ  التنزيل وعيون انقاويل في ولوه التبويل: الزمخشري أبأو  الرشاف .74
شأرحي وضأبطي ورالعأي يوسأف  ذأأ ،738القاسم لار اهلل محمود بن عمر  ت

 الحمادي، مرتبة مار، الفلالة، مار، د.ت.

مميأأأة العأأأر : للشأأأنفرع انزدي، تحقيأأأ  محمأأأد خيأأأر الحلأأأواني، دار اافأأأا   .77
 م.1783، 1بيروت، طاللديدر، 

الفضأأل لمأأال الأأدين محمأأد بأأن مرأأرم بأأن  والعال مأأة أبأأ اإلمأأاملسأأان العأأر :  .72
 د.ت. ،ذأ ، دار اادر، بيروت311منرور  ت

ابأن خالويأي الحسأين بأن أحمأد  :مختار في شوا  القأراءات مأن رتأا  البأديع .73
 .دار الهلرر، د.م، د.تبرلستراسر،  :ذأ ، عني بنشره331 ت

تحقيأأ : محمأأد رامأأل  ،بهأأاء الأأدين بأأن عقيأأل :ل الفوائأأدالمسأأاعد علأأى تسأأهي .78
 م.1782 الفرر، دمش ،بررات، دار 

تحقيأأ : أحمأد يوسأأف  1 ذأأ ، 213اء يحيأأى بأن زيأأاد  تالفأر   :معأاني القأأرآن .77
تحقيأأ :  3  محمأأد علأأي النلأأار،تحقيأأ :  2  نلأأاتي ومحمأأد علأأي النلأأار،
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والوتأأأائ   دار الرتأأأ  وعلأأأي النلأأأدي نااأأأف، شأأألبي إسأأأماعيلعبأأأد الفتأأأا  
  م.2112ذأ أ 1422، 3القومية، القاذرر، ط

قأأد م لأأأي ووضأأأع  ،انناأأأاريابأأأن ذشأأام  :مغنأأي اللبيأأأ  عأأن رتأأأ  انعاريأأ  .21
حواشيي وفهارسي: حسن حمد، أشرف عليي ورالعي د.أميل بأديع يعقأو ، دار 

 م.1778ذأ أ 1418، 1الرت  العلمية، ط

 بيروت، د،ت.الُمفا ل في علم العربية: الزمخشري، دار الليل  .21

المقااد النحوية فأي شأر  شأواذد شأرو  انلفيأة: محمأود بأن أحمأد العينأي،  .22
 مطبوو مع خزانة اند ، دار اادر، بيروت، د.ت.

رأأارم بحأأر  .المقتاأأد فأأي شأأر  اإليضأأا : عبأأد القأأاذر اللرلأأاني، تحقيأأ : د .23
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