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   شارات بيانية يفإ
  في شرح التسهيل أدلة ابن مالك السماعية التي انفرد بها

  

  حممد توفيق عبد احملسن.د.م.أوفاء عناد عبود العلواين                                       
  جامعة األنبار- كلية اآلداب                                                                                                                                   

  
  :مستخلص البحث باللغة العربية     

رح التسهيل يف مسائل تتعلق تناول البحث األدلة اليت انفرد ابن مالك باالستشهاد ا يف كتابه ش
باألمساء واألفعال واحلروف مما عده النحاة ضعيفا أو شاذاً أو قليل االستعمال ،  مظهراً الدالالت 

   البيانية يف تلك الشواهد واملقاصد البالغية املغايرة ملا شاع يف االستعمال النحوي مما خرج عن األصل  
  
    
  :مستخلص البحث باللغة اإلجنليزية  

Iben Malek`s Auditory Evidences in Shareh Al-Tashil                
              

         This study deals with Iben Malek`s. own evidences  in his      
 book Shareh Al-Tashil These   evidences varies as to nouns , verbs 
, and prepositions . the study seeks to analyze stylistic and 
rhctorical semantics in these  evidences.                     .                   
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  :توطئة     
اعتمد النحاة القدامى منذ أن بدأ الدرس النحوي على أدلة بنوا عليها دراسام وعـززوا ـا        

وكان السماع أول تلك األدلة وأساسها الذي دونت مبوجبـه،وملا كـان الشـاهد     )1(أحكام النحو
 يت يستعني ا إلثبات صحة ما يبغـي  النحوي هو الدليل الذي يرتكز عليه العامل والباحث، والبنية ال

 تقصي الشواهد اليت تقَعد القواعد النحوية فقيمـة كـل  ل دؤوباًحتقيقه ،فقد سعى أوائل النحاة سعياً 
وعلى املسموع عن العرب الفصحاء الذين يوثق بعربيتهم يتوقـف  "  )2(كتاب تأيت من قيمة شواهده

بـن  وا.)3("  استعمالنا الصحيح ألساليب الكالم العريب من الناحية اللغويـة والنحويـة والصـرفية   
  . )4("  علم منتزع من استقراء اللغة: " هويقول يف علم النحو )هـ392(جين
فهو أعـرب  " الوحيد املوثوق بصحته كل الوثوق ك يف أن القرآن الكرمي هو النص وليس من ش    

لب كالم العـرب وزبدتـه   " ،وهو  )5()هـ207(كما يقول الفراء " جة من الشعر وأقوى يف احل
(كما ذكر الراغب" اسطته وكرائمه وو

  . 6)هـ502
،حىت بلغت شواهده منها ستة )7(وقد أوىل ابن مالك أمر االستشهاد باآليات القرآنية عناية فائقة     

  .وألف شاهد ومثانني ومائتني
املالكيـة  (وكذلك كان اهتمامه بالقراءات القرآنية واضحاً فهو نظم قصيدتني يف القراءات مها      

حد عشر موضعاً منها قراءات القراء السبعة فضالً وأ وشواهده من القراءات جاوزت مائتني)والالمية
وكان مكثراً من )8(.عن أخذه بقراءة غريهم كطلحة بن مصرف ،وأيب العالية،وابن حميصن ،وأيب قالبة

   )9(.االستدالل بالشاذ حىت من دون تصريح باسم القارئ 
نبوي وجيعلوه األصل الثاين من وإذا كان املرجو من النحاة أن ينظروا بعني القبول إىل احلديث ال      

أصول االستشهاد يف اللغة والنحو فحقيقة األمر غري ذلك فكتاب سيبويه مل يرد فيه إال مثانية أحاديث 
وكان ابن )11(فرق من االحتجاج باحلديث والقدامى على ثالث.ال االستدالل على سبيل التمثيل )10(

ين على الرغم من أنّ استشهاده باحلديث كان مالك على رأس اوزين منهم ،وإن شئت قلت املكثر
  .أقل من استشهاده بالقرآن والشعر 

ومن اجلدير بالذكر أنّ ابن مالك خالف البصريني والكوفيني يف توسعه باالحتجاج باحلديث ولـذلك  
  .وجعله من املبتدعني )12(محل عليه أبو حيان محلة عنيفة 
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 ابن مالك إثباته القواعد النحوية باأللفاظ الواردة يف احلديثومن مث أُنكر على : " قال السيوطي     
وقد تكفَّل ابن الطيب بالرد علي أيب حيان وبين أنَّ ابن مالك استدل باحلديث لترجيح بعـض  )13(" 

  )14(.اآلراء الضعيفة وتقوية بعض من اللغات الغريبة  إلثبات قاعدة مل تكن أو حكماً ليس معروفاً 
يف حني يرى الدكتور مهدي املخزومي أنَّ احتجاج ابن مالك باحلديث عوض خسارة كبرية أنزهلا      

  )15(.بالعربية تقعر النحاة وحتذلقهم
فضالً عن كذلك كان البن مالك ولع شديد بالشواهد الشعرية وكيفية انتقائها من كتب املتقدمني     

  .شواهده اليت انفرد ا 
ذا البحث ما انفرد به من الشواهد فقد عرِف عن ابن مالك سعة علمه وحتريه فيمـا  ويعنينا يف ه   

كان يضرب به املثل يف دقائق النحو ،وغوامض الصرف ، وغريب اللغـات ،  ( ينقله من الرواة فـ 
،  )16()وأشعار العرب ، مع احلفظ والذكاء ، والورع والديانة ، والتحري ملا ينقله ، والتحرير فيـه   

هلذا آلت تركة االستدالل إىل ابن مالك الذي مل يتوان عن االستدالل باألدلة السماعية يف املسـائل  
النحوية ، اليت مل يسبق إىل االستدالل ا ، فكأنه أراد أن يسد خلال رآه يف استقراء الكالم العـريب  

االستدالل بالشاذ من القـراءات ،  ( كما جيب ، وملا كان إماماً يف القراءات وعاملاً باحلديث فقد آثر
  . )18(و ما تثبت اللغة ألن الشذوذ ال ينايف الفصاحة  )17()والثابت من احلديث

  . )19(فإن مل يتيسر له العثور على ضالته املنشودة عرج إىل شعر العرب وكالمهم     
العه الـدائم علـى   وقد أدت معرفته بالقراءات القرآنية واعتماده احلديث النبوي الشريف واط    

فقد يعـرض مـن   . بعض آرائه من كتاب آلخر  عيون الشعر وروائع النثر ومنت اللغة  إىل تغاير يف
). رمحه اهللا ( الشواهد ما يقنعه بالعدول عن رأي إىل غريه ، وكان الرجوع إىل احلق من أبرز صفاته 

نبيه على االسـتدالل هلـا باألدلـة    ويف حبثنا هذا نستعرض املسائل النحوية اليت أنفرد ابن مالك بالت
  :السماعية من دون أن يكون تبعاً لغريه من النحاة يف استدالالم ، ودليلنا يف تفرده أحد  ثالثة أمور 

  .إشارة املؤلف نفسه: أوهلا 
  .إشارة من جاء بعده من النحاة: والثاين 

  .  استقراء أدلة من سبقه من النحاة: والثالث 
األدلة املتصلة باألمساء مث األدلة املتصـلة باألفعـال مث     -:موزعة يف مباحث ثالثة هيوهذه املسائل 

  .األدلة املتصلة باحلروف
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  املبحث األول
  األدلة املتصلة باألمساء

  
  :تقدمي اللقب على االسم  -1

  
ة إال أن وهذا ما التزم به النحااللقب ، على األصل عند اجتماع االسم واللقبِ أن يتقدم االسم      

  :ورود العكس يف قول جنوب أخت عمرو ذي الكلب نبه على ) رمحه اهللا ( ابن مالك 
  )20(عىن حديثاً وبعض القولِ تكذيب    أَبلــغْ هذَيـال وأبلــغْ من يبلِّغها
  ببطن شريان يعوى حولَه الذَّيـب    بأنَّ ذا الكلب عمراً خريهم حسبــا

فليس فيه انتقاص من , يلقى السامعون قوهلا بالقبول  ,بأنَّ عمراً خريهم حسباً:  وعليه فلو قالت     
وتقدمي املنكر الفاحش من القول بذكر اللقب السيء فيه , ٍبأنَّ ذا الكلب عمراً : لكن قوهلا  . املقابل

 ما حقه التـأخري شـائع يف   ، وخروج الكالم عن األصل كان ملغزى ، وتقدميإهانة وحتقري للمقابل 
  .العربية ملقاصد بالغية

وإمنا يؤول األول باملسمى ، ألنه املعرض لإلسناد إليه ، واملسند إليه يف احلقيقة إمنـا   : " مث قال       
سـم  ، ألن اللقب يف الغالب منقول من اوهذا أيضاً موجب لتقدمي االسم على اللقب . هو املسمى 

قُفَّة وكرز ، فلو قُدم لتوهم السامع أن املراد مسماه األصلي ، وذلـك مـأمون   غري إنسان كبطَّة و
  .)21(" بتأخريه ، فلم يعدل عنه إال فيما ندر من الكالم 

يف سـورة   يف قوله تعاىلومثله يؤخذ منه أنه إذا انتفى التوهم الشتهار املسمى باللقب جاز تقدميه      

   )171:النساء()    عيسى ابن مريم رسولُ اللَّه وكَلمته أَلْقَاها إِلَى مريم وروح منهإِنما الْمِسيح ( النساء
  
 )22(.  

فلو أتى به أوالً  , وعلة ذلك عند الرضي أن اللقب أشهر ؛ ألن يف العلَمية شيء من معىن النعت    
وليست الشهرة هي املرادة فحسب ، إمنا وضع هذا اللقب ملناسـبة  )23(.ألغىن عن االسم فلم جيتمعا

بينه وبني الرسالة والوحي ، يف حني أنَّ االسم ال يشترك معهما يف شيء فكأنه تعاىل اراد بتقدمي اللقب 
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، وهذا ختصيص ، أما عيسى اإلشارة إىل املناسبة بني املسمى والتكليف ، فاملسيح رسول اهللا وكلمته 
  .وهذا تعميم  ...  فهو عبد اهللا ورسوله وابن مرمي ومن قوم موسى وبن مرمي

ألن الكالم متعلق باملدح والذم وهذا يتحصل باللقب ؛ يبدو أنه قدم اللقب ف الشعري اهدالش أما    
  .ال باالسم

فداللة استعمال اللقب أو الكنية غريها مع استعمال االسم وليس األمر راجعاً إىل تقدمي االسم أو     
اللقب تبعاً للمرتلة اللفظية بل الداللة والقصد يتحكمان يف التقدمي والتأخري وتتدخل البالغة لـترتع  

  . إىل البناء الداليل للفظ مكانة ال ينازعها فيه البناء اللفظي فأصول البناء النحوي تستند 
  
  

  ) :يتعاقبون فيكم مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار ( لغة  -2
  
يتعاقبون فـيكم  : ((rبقوله  )24(باستدالله للغة أكلوين الرباغيث) رمحه اهللا ( انفرد ابن مالك      

على الفاعل عالمة تثنيتـه   ممن يقدم )26(على لغة بعض العرب  )25())مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار
وكأم أرادوا أن جيعلوا للجمع عالمة ) قالت فالنة ( فشبهوا هذا بالتاء اليت يظهروا يف  " ومجعه  

على ذلك يف شواهد التوضيح ولقد علَّق ابن مالك رمحه اهللا )27("  كما جعلوا للمؤنث ، وهي قليلة 
د من غريه فوصلوه عند قصـد التثنيـة واجلمـع    فأراد أصحاب هذه اللغة متييز فعل الواح: " فقال

ليرى الباب ,فرفعوا اللبس مث التزموا ذلك فيما ال لبس فيه , صد اإلفراد وه عند قوجرد,بعالمتيهما 
  وكُن نساء املؤمنات يشهدنَ مـع رسـول اهللا   ( وعلى هذه اللغة قول من روى .على سنن واحد

r الفجر ( , وقول أنسt  )أُم ين فَكُنحثن28(.) " هايت ي(  
،حىت أنَّ )29(وقد أنكر بعض النحاة على ابن مالك استدالله ذا احلديث حبجة انه أستدل جبزء منه    

  )30(.رد عليه هذه التسمية) هـ911(السيوطي
, مبهم ) يتعاقبون(يف ) الواو(أنَّ : سنن النسائي يف شرحه على  )31()هـ1138(وأضاف السندي    

, تقدم عليه لفظاً ) يتعاقبون فيكم(خربه , مبتدأ ) مالئكة: (أو قوله  , بينهم مالئكة بالليل :والتقدير 
هللا مالئكة يتعاقبون (واألصل , من الرواة  ه اختصارفي وهو املشهور يف مثله ؛ ورد بأنَّ احلديث وقع
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ومجاعة , ذا الرد السهيلي يف ه وقد سبقه.  )32(كما رواه البزار) فيكم مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار
  . )33(من النحويني 

، وتابعه الرضي على ) يتعاقبون فيكم مالئكة ( لغة : مسى ابن مالك هذه اللغة يف تصانيفه  لقد      
  .، ويصفوا بالضعف والشذوذ  )34()أكلوين الرباغيث ( لغة : ذلك ؛ بعد أن كان النحاة يسموا 

ألن ابن مالك أورد ستة شواهد  أخرى تبني صحة  فيما تقدم هو األرجح ويبقى  رأي ابن مالك      
 :ف ي س ورة األنبی اء     قوله تعـاىل ,كذلك أورد من نصوص القرآن الكرمي  )35(.هذه اللغة وجودا

َأَفَت  ْأُتوَن السِّ  ْحَر َوَأْن  ُتْم  الِھَی  ًة ُقُل  وُبُھْم َوَأَس  رُّوا النَّْج  َوى الَّ  ِذیَن َظَلُم  وا َھ  ْل َھ  َذا ِإلَّ  ا َبَش  ٌر ِم  ْثُلُكْم      (
   )3:االنبیاء) (ُتْبِ ُروَن

وحِسبوا أَلَّا تكُونَ فتنةٌ فَعموا وصموا ثُم تاب اللَّه علَيهِم ثُم عموا (  :يف سورة املائدة  وقوله تعاىل   
   )71:املائدة) (يعملُونَوصموا كَثري منهم واللَّه بصري بِما 

  )36(.على أحد الوجوه
نفطن من هذه املسألة إىل أنّ تكرار الفاعل فيه من أسرار اإلعجاز اللغـوي الكـثري  ،    بقي أن     

فهو حيتمل نسبة الفعل إىل القلة ،أما مجع الفعـل  ,فإفراد الفعل يتلوه اجلمع يف لفظ الفاعل فيه وين 
   : فقوله تعـاىل  .نسبة الفعل إىل الكثرة واملبالغة وهو املراد واهللا تعاىل أعلم بإسناد ضمري مجاعة ففيه 

كُثر هم الذين يفعلون ذلك فيه ويل وتفخيم ملـا   ) الِھَیًة ُقُلوُبُھْم َوَأَسرُّوا النَّْج َوى الَّ ِذیَن َظَلُم وا   (
كانوا يكيدون فهم كثري وكيدهم كبري وتتحقق املبالغة األسلوبية من املبالغة يف إطالة مـد الصـوت   

وأكثر النحاة يأبون كون الضمري عالمة وهو مذهب سـيبويه  .موصوالً بالفعل )الواو(بلفظ الفاعل 
ملا أسـروا  :سم بعده بدالً من الضمري وال يرفعونه بالفعل ؛كأنه قال وجيعلون اال,ويتأولون هذا ومثله 

  . )37(الذين ظلموا:من هم؟ قال , النجوى 
وشتان بني )كثري(واو املبالغة تتناسب مع قوله  )ثُم عموا وصموا كَثري منهم (: :كذلك قوله تعاىل    

الذي يرشح عنه املبالغـة  )عموا وصموا(والتهوين والذي يرشح عنه التقليل )عمي وصم كثري منهم(
  .والتهويل 

إمنا هو ضمري كناية للداللة على الفاعل يشارك الفاعـل يف  , حقيقة الضمري ليس فاعالًنعرف أن و   
 عما فعله الرجال  لكن األول يف اإلخبار)قاموا الرجال(نظري)قام الرجال(فـ.عمله حبضوره أو غيابه 

يكون الثـاين  وال مينع هذا من تكرار الفاعل ف.وصف ومبالغة يف كيفية القيام وطبيعتهفهو أما الثاين 
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أليس يف تقـدمي  ,يستقبل النص وفيه وجه للسماعفبوجود الدافع املعنوي وإن كان  فاعالً , ا توكيد
  اخلرب على املبتدأ لوجود اإلام يف املبتدأ وجه من القبول ؟

  
  :ول الفاعل امللبس بضمري املفع -3

إذا كان يف الفاعل ضمري يعود علـى  , املشهور عند أغلب النحاة منع تقدم الفاعل وتأخري املفعول 
َوِإِذ اْبَتَل ى ِإْب َراِھیَم َربُّ ُھ ِبَكِلَم اٍت َف َأَتمَُّھنَّ َق اَل       (:  في سورة البقرة  يف قوله تعاىلومثله املفعول ، 

   )124:البقرة() ِمْن ُذرِّیَِّتي َقاَل ال َیَناُل َعْھِدي الظَّاِلِمیَنِإنِّي َجاِعُلَك ِللنَّاِس ِإَمامًا َقاَل َو
  )38(.ألن الفاعل واقع يف مرتبته 

  
ومنع أكثـر النحـويني تقـدم     :  " ذلك يف شرح التسهيل ؛ قال ) رمحه اهللا(وجوز ابن مالك      

، والصـحيح جـوازه   ) ضرب غالمـه زيداً : ( املرفوع املالبس ضمرياً عائداً على املنصوب  حنو 
  )39(."  لوروده يف كالم العرب الفصحاء

  
  .ستدل به غريه أيضاًيادة على ما استدل على ذلك بأدلة شعرية انفرد باستدالله ا زوا    
  : باألدلة الشعرية قول حسان بن ثابت  ومن أمثلة انفراده    

  )40(من الناسِ أبقى مجده الدهر مطْعما    ولَو أنّ مجداً أخلَد الدهر واحداً
  ) .مطعما ( املتلبس بضمري املفعول به عليه وهو ) جمده ( فقد قدم الفاعل     
     وأورد لغريه قوله :  

 ددؤس لم أثوابذا احل هلما حْد    كَسى اى يف ذُردقَّى نداه ذا الن41(ور(   
  )42(."  ، وكالمها مضاف إىل ضمري  مفعول متأخر) رقى ( وفاعل ) كسا ( فقدم فاعل  "       
  :وكذلك قوله      

  )43(املَقـدور ينتصــر وكَـاد لَو ساعد    لَما رأَى طَالبوه مصعبـــاً ذُعروا 
  :وقوله      

  )44(مكـافأة الباغــني والسفهـــاِء    لقد جاز من يعىن به احلمد إنْ أبى 
  : وكقوله      
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  )45(وترى البــذاذة أحسن الـــزي    يغنـى حالها هنـد عن حلْيتــي
واألوىل : " وأيدمها الرضي فقـال  .  )47(وتابعه ابن جين يف ذلك )46(وذهب األخفش إىل اجلواز    

  . )48("  جتويز ما ذهبا إليه ولكن على قلة 
  

وتبعه من املتأخرين الصبان . )49()ضرب غالمه زيداً:(اجلرجاين مثل هذا التقدمي كقولنا  لكن منع    
  . )50(يف حاشيته وتأول بعض هذه األبيات مبا هو خالف ظاهرها

ملن سبقه يف جواز هذه املسالة لورود كالم العرب بذلك أوالً واعتماده  كان موافقاًفأما ابن مالك     
أسـهل مـن جـواز    ,)ضرب غالمه زيـداً (وألن جواز حنو "  :وذلك بقوله,وجهاً من القياس ثانياً

وقد أجاز األول البصـريون  ,على إبدال زيد من اهلاء )ضربته زيداً(و)ضربوين وضربت الزيدين:(حنو
ضـرب  (أن حيكم بأولية جواز ) ضربوين وضربت الزيدين(فيلزم من أجاز ...اع وأُجيز الثاين بإمج,

  .)51("  ) غالمه زيداً
إنَّ مذهب ابن مالك هذا فيه من مواطن البالغة وبالغة األسلوب ما يبدو جلياً يف النص القرآين      

  :والشواهد اليت تليه لألمور اآلتية 
  .فلهذا النص خصائص ومزايا ,ري ما دف إليه الشواهد األخرى إنَّ النص القرآين يهدف إىل غ:أوالً 
إنَّ ارتباط الضمري بالفاعل ال حيتم التقدمي وال التأخري ألي منهما بل الذي حيتم ذلك الداللة اليت :ثانياً 

  .يبغي املتكلم الوصول إليها 
ملوقع  لذا فهـو يتقـدم يف مواضـع    إنَّ أمر تقدمي الفاعل أو تقدمي املفعول مرتبط بالداللة ال با:ثالثاً 

  .ويتأخر يف أخرى تبعاً لبالغة األسلوب 
وبناًء على ما تقدم فإن الذي اقتضى تأخري الفاعل املسند إىل الضمري هو الداللة املقصودة ولـيس      

تنقل الفعل من التعدي إىل اللزوم وهي تـدل علـى اختـاذ    ) افتعل(عود الضمري على متقدم فصيغة 
يقاعه على املفعول فاملقصود بالكالم إمنا هو املفعول الذي يقع الفعل عليه ال الفاعل القـائم  الفاعل إل

من جهة أخرى هي تدل على التشارك يف الفاعلية أي أن الفاعل واملفعـول  وهذا من جهة , بالفعل 
بتلى والعربة يف ويف اآلية الكرمية املهم هو امل.وكل هذا يقتضي تقدمي املفعول ألمهيته ,يشتركان بالفعل 

املبتلى لذا اقتضى تقدميه على الفاعل كذلك املبتلى واملخترب هو من يقوم بالفعل احلقيقي وهو الـذي  
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يواجه االختبار وال بأس بان يتأخر الضمري املتصل باملرفوع وال مشكل يف تـأخري الفاعـل وتقـدمي    
  .املفعول وقد علمنا أنّ البالغة يف تقدمي األهم 

كما يقولون فهو حلكمة أخرى ففي قول حسان جنـد   دتقدمي املرفوع وضمري املفعول العائأما يف     
) أفعـلَ (فهو يستحق التقـدمي و  ,الذي خيلد صاحبه)اد(ختتص بالفاعل والكالم عن )أفعلَ(صيغة 

 أما الضمري فهو ضمري نسبة واختصاص أي اد,إلدخال الفاعل يف زمان الفعل ومكانه فلزم تقدميه 
, والشاعر ذا حمق يف عمله ألنه أراد معىن ال حيدثه إال تقدمي الفاعل , املختص مبطعم وليس أي جمد 

ولكلٍ ممـا  )أبقى مطعماً جمده(وال هو مثل )أبقى اد مطعماً(وال اعتبار هنا للضمري وليس هذا مثل 
  .وليس لنا رفض أي منهما , تقدم معناه 

كسا (ومثله.فهو معىن كالمهم تن سار مساره وإن مل يصرحوا مبا قدموهذا ما صنعه ابن مالك وم   
  .   من حيث التقدمي والتأخري  ىوكذلك األمر مع النصوص األخر,ألمهية احللم )حلمه ذا اد

  : غري مسبوقة بنفي ) قَطّ ( استعمال  -4
قال الليث . ما فعلت ذلك قَطُّ : الستغراق الزمان املاضي بعد نفي حنو ) قَطّ ( املعهود استعمال      
  )52().فإنه هو اَألبد املاضي ) قَطُّ(وأما : ( 
) : ( رضي اهللا عنهم(كقول بعض الصحابة  )53(مع فعل غري منفي لفظاً ال معىن) قَطُّ ( وقد يقع      

   )54()ما كنا قَطُّ وآمنه  أكثرr  قصرنا  بالصالة مع النيب 
مما خفي على كثري من النحـويني ؛ ألن  ... استعمال قط غري مسبوقة بنفي  : " ن مالك قال اب     

هـذا   وقد جاءت يف. ما فعلت ذلك قط : املعهود استعماهلا الستغراق الزمان املاضي بعد نفي ؛ حنو
  )56(.مصدرية) ما ( واجلملة حالية و  )55(." احلديث دون نفي وله نظائر 

وحنن مـا  :( تفسري كلمة قط وإعراا ، فذكر أا متعلقة مبحذوف تقديره  )57(وقد أورد العيين     
مبعىن أبـداً  ) قَطّ ( ، وذكر أنه قيل إنّ ) كنا قط يف وقت أكثر منا يف ذلك الوقت وال آمن منا فيه 

  .على سبيل ااز
ه النحـاة  استقرا ابن مالك بعظيم خمالفة ملافليس ما ذهب إليه . لطيف والذي ذهب إليه العيين     

فالكون يعين الوجود والوجود موقعه املاضي بـل   .بينةوداللة كان على الوجود الذي هو ضد العدم 
َمْن َك اَن ُیِری ُد   ( :يف سورة النساء  هو استغراق الزمان املاضي وهذا خاص بالكينونة فمثالً قوله تعاىل

   )134:النساء) (الدُّْنَیا َواْلآِخَرِة َوَكاَن اللَُّھ َسِمیعًا َبِصیرًاَثَواَب الدُّْنَیا َفِعْنَد اللَِّھ َثَواُب 
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داللته أنَّ اهللا وجد مسيعاً بصرياً وليس كان قدمياً قد يزول عنه ذلك الوصف مستقبالً تعاىل اهللا عما    
  .يقولون علواً كبرياً 

 rقصرنا بالصالة مع النيب (فأصله  ويف الكالم تقدمي وتأخريأما الداللة على النفي فموجودة ،       
فتكون ما نافية وقدم أكثر على ما والفعل مبالغة يف التنبيه ...)يف وقت ما كنا قط أكثر منا يف ذلك 

  .وهذا ما أراد التنبيه عليه .على الكثرة وشيوع األمر فإنه يف هذين الظرفني حتقق القصر 
  : االستثناء املنقطع  -5

مالك على ما يكون مرفوعاً باالبتداء ثابت اخلرب و حمذوفه ، فذكر رأيـه الـذي    ستدل ابنا         
انفرد به يف االستدالل باحلديث والقراءة القرآنية اللذين مل يسبق إىل االستدالل ما ؛ فمن احلـديث  

املربؤون ما للشيطان من سالح أبلغ من النساء إال املتزوجون أولئك املطهرون ((  : rأستدل بقوله
   )58()).من اخلنا 

ثل ومب.ااهرون باملعاصي ال يعافَونَ لكن :أي,)كلُّ أميت معاىف إال ااهرون()r)59 ذلك قوله ومن
َفَلمَّا َفَصَل َطاُلوُت ِباْلُجُنوِد َقاَل ِإنَّ اللََّھ ُمْبَتِلیُكْم ( :يف سورة البقرة  تعاىليف قوله  , هذا تأويل القراءة

وا ِمْنُھ َفَمْن َشِرَب ِمْنُھ َفَلْیَس ِمنِّي َوَمْن َلْم َیْطَعْمُھ َفِإنَُّھ ِمنِّي ِإلَّا َمِن اْغَتَرَف ُغْرَفًة ِبَیِدِه َفَشِرُبِبَنَھٍر 
   )249:البقرة) (ِإلَّا َقِلیًال ِمْنُھْم

على أنه بدل من الواو  ,بالرفع  )فَشربوا منه إال قليلٌ منهم :( قراءة ابن مسعود وأُيب واألعمش يف   
)    60() مل يطيعوه إالّ قليل منهم ( ألن سياق الكالم فيه رائحة النفي ، فهو يف قوة ) فشربوا (يف 
  .إال قليلٌ منهم مل يشربوا :أي
وما بعدها معطوف على ما ,حرف عطف)إال(وللكوفيني يف هذا مذهب آخر وهو أن جيعلوا    

ما أتاين أحد :صفة مع صحة االستثناء؛وجيوز يف قولك)إال(وقوع  مذهب سيبويه جوازو  ,  )61(.قبلها
  : الشاعر  وعليه أكثر املتأخرين متسكاً بقول,وصفة,بدالً)إال زيد(على أن يكون ,إال زيد
       أبيك إال الفــرقدان لعمــر                 أخـوه 62( وكلُّ أخٍ مفـــارقُه(  

ألن احلرف املوصول ال حيذف ,وهو مردود,إال أن يكون الفرقدان:تتقدير البي:وقال الكسائي     
  63. إال بعد احلروف اليت تذكر يف نواصب املضارع

يف قوله )امرأتك(برفع  )64(وميكن أن يكون من هذا قراءة أبن كثري وأيب عمرو: "  كذلك استدل بقراءة فقال      
ُرُسُل َربَِّك َلْن َیِصُلوا ِإَلْیَك َفَأْس ِر ِبَأْھِل َك ِبِقْط ٍع ِم َن اللَّْی ِل َوال َیْلَتِف ْت ِم ْنُكْم َأَح ٌد ِإلَّ ا          َقاُلوا َیا ُلوُط ِإنَّا (: تعاىل يف سورة هود 

   )81:ھود) (اْمَرَأَتَك ِإنَُّھ ُمِصیُبَھا َما َأَصاَبُھْم ِإنَّ َمْوِعَدُھُم الصُّْبُح َأَلْیَس الصُّْبُح ِبَقِریٍب
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  ) أتك امر( أن تكون على 

وذا التوجيه يكون االستثناء يف النصب والرفـع مـن   ، )   ِإنَُّھ ُمِص یُبَھا َم ا َأَص اَبُھمْ   (مبتدأ وخربها 
ودل على أنها مل تسر معه قراءة النصب ، فإا أخرجتها مـن  . وهو أوىل املخاطبني )   َفَأْسِر ِبَأْھِل كَ (

   )65(."   )أحد(واملرفوع من ) أهلك(املنصوب من أن يستثين  بداللة يسري م  أهله الذين أمر أن
مل يِسر ا ولكنها شـعرت  : " حويني لإلجابة عن هذا بأن قال ويعرض لنا ما تكلف به بعض الن     

وعلى تقدير صحة هذا فال يوجب ذلك دخوهلا يف املخـاطبني  .بالعذاب فتبعتهم مث التفتت فهلكت 
  . )66("  واالعتراف به متعني,واحلمد هللا بين وهذا ) وال يلتفت منكم أحد:(بقوله 
؛ ألا مل تسر معه ، فيتضـمنها  ) أحد ( بدالً من ) امرأتك ( وال يصح أن جتعل  : " وقال أيضاً      

؛ ألنه بعض مـا دل  ) يلتفت ( يسري م وإذا مل تكن يف الذين سري م مل يصح أن تبدل من فاعل 
67(.) " من(رور بــ عليه الضمري ا(  

واهللا ألفعلن كذا وكذا إال حلُّ ذلك أن أفعل كذا (أمثلة سيبويه يف هذا النوع : وكان يشري إىل      
  )68().وكذا 
وقد أغفلـوا  . وال يعرف أكثر املتأخرين من البصريني يف هذا النوع  إال النصب  :   "  ويقول     

  )69(."   حمذوفه وردوه مرفوعاً باالبتداء ثابت اخلرب و
ما للشياطني من سالحٍ :((لكن السيوطي ذكر احلديث يف عقود الزبرجد مع إضافة والرواية هي     

 هذا احلديث قول يف توجيه املستثىن يف )70(ذكر و,  ))أبلغَ يف الصاحلني من النساء إالَّ املتزوجون
جيوز أن يفتح ويكون يف موضع جر صفة لسالح على )أبلغ:()71(قال أبو البقاء: " العكربي فقال

يف  األعراففي سورة  ومثله قوله تعاىل، زائدة )من(ألن ,وأن يرفع صفة له على املوضع, اللفظ
   )59:ألعراف() فَقَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره(:]85, 73, 65, 59:اآليات

و األشبه أن يكون ,هكذا وقع يف هذه الرواية بالرفع)إال املتزوجون(وأما قوله.يقرأ بالرفع واجلر
لكن :أي,منقطعووجه الرفع أن يكون على االستئناف و االستثناء ,منصوباً ألنه استثناء من غري نفي

  " .املتزوجون مطهرون 
سواء أوافقت رأي على ذي لبّ  ، وحكمة صرف املستثىن من النصب اىل الرفع غري خافية        

  . وقد تكون وراء إصرار  ابن مالك يف تتبع هذه الشواهد . البصريني أم الكوفيني 
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  : ألفاظ التعجب  -6

انفرد ابن مالك يف اإلشارة إىل ورود ألفاظ كثرية للتعجب مل يتعرض هلـا النحويـون يف بـاب         
  : التعجب مستدالً بقول العرب 

  
                                ت72(.وواهاً له, هللا أن(  

  
  )74(.التعجب فقد عدها من ألفاظ  )73())سبحان اهللا إن املؤمن ال ينجس : (( rوبقول النيب     

اليت نبه عليها  ظشكر البن مالك إشارته هذه فهذه األلفاظ أبلغ داللة على التعجب من األلفاوت      
  .النحاة 

  
  :حذف املنعوت  -7

املشهور بني النحاة جواز حذف املنعوت وإقامة النعت مقامه ، وإذا كان نعته مجلة أو شـبهها مل       
يف  يقم مقام املنعوت يف االختيار إال بشرط  كون املنعوت بعض ما قبله من جمرور مبن كقوله تعـاىل 

) َننَّ ِب ِھ َقْب َل َمْوِت ِھ َوَی ْوَم اْلِقَیاَم ِة َیُك وُن َعَل ْیِھْم َش ِھیداً        َوِإْن ِمْن َأْھِل اْلِكَت اِب ِإلَّ ا َلُی ْؤمِ   (سورة النساء 
   )159:النساء(
  
  ، ) أحد( شبھ جملة قامت مقام المنعوت المحذوف وتقدیره ) من أھل الكتاب : ( فقولھ    

املنعوت كثرياً ، يقام النعت مقام : ( ، إذ قال عن ذلك ) يف ( بن مالك جبواز حذفه مع نفرد اوا     
إن علم جنسه ونعت بغري ظرف ومجلة أو بأحدمها ، بشرط كون املنعوت بعض ما قبله من جمـرور  

ومثالـه   )75()وإن مل يكن كذلك مل يقم الظرف واجلملة مقامه إال يف الشعر ) . يف ( أو ) من ( بــ
  : قول الراجز ) يف(جمروراً بــ

  )76(يفْضلُُها يف حسـبٍ وميســمِ    لـو قلت مـا يف قومها لـم تيثَم 
مـا يف النـاس إال شـكَر أو    : فمثل هذا أيضاً لو أستعمل يف غري الشعر حلسن ، كقولـك   ((     
  )77()).كَفَر
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ما يف قومها أحد ، وما يف الناس أحد ، فحذف املنعوت وهو بعض أسـم تقـدم جمـروراً    : أي      
  ) .يف ( بــ
إنفراده باالستدالل عليها أمر ثابت نبه عليه غري  ، ومن مثَّ يف جتويز هذه املسألة نفراد ابن مالكوا     

  )78(.واحد
ومن يف ,يف هذا األسلوب ألنه به يتوصل إىل تفضيلها على قومهاحمدودة العموم تكون  ولعل إرادة    

  .واألمر كذلك مع أهل الكتاب ، فتحققت الغاية مبن ويف وهي قصر املستثىن  ,قومها من غريهم
  
  :ظرفني ) مهما ( و ) ما ( استعمال  -8
  

، إذ أنّ مجهور  )79(على الظرفية) مهما ( و ) ما ( بن مالك هو أول من أشار إىل داللة ن ايبدو أ      
  )80(.من أمساء الشرط اليت ال ظرفية فيها) من ( مثل ) مهما ( و ) ما ( النحاة يذهبون إىل أن 

يف لزوم التجـرد عـن   ) من ( مثل ) مها ( و ) ما ( مجيع النحويني جيعلون  "  : قال ابن مالك    
  :كقول الفرزدق  )81("  رب الظرفية ، مع إن استعماهلما ظرفني ثابت يف أشعار الفصحاء من الع

ـَك يـا بن عبـد اهللا فينـا    )82(فال ظُلـماً خناف وال افتقــارا    فما تـ
  :وقال عبد اهللا بن الزبري      

تمحياةًً وإن ت ـأمسال ن يحرييف الدنيا والالعيش أمجعا    فما ت83(فال خ(  
  :وقول حامت الطائي      

  )84(وفَرجك ناال منتهـى الذُّلَّ أمجعا    وإنك مهمـا تعـط نفْسك سؤلَها 
:  يات اليت استدل ا أبوه وقـال  وخالفه ابنه بدر الدين ، يف شرحه على التسهيل وأورد األب  

كذلك فيها بظرف زمان ، ) مهما ( و )ما ( وال أرى يف هذه األبيات حجة ؛ ألنه كما يصح تقدير  " 
أي كون قصري أو طويل تكن فينا فال خناف ، وأي حياة هنيئة أو : يصح تقديرمها باملصدر على معىن 

  .غري مرضية فينا ال نسأم ، وأي عطاء قليل أو كثري تعط نفسك سؤهلا وفرجك ناال منتهى الذل 
ما ظرفني شذوذاً يف األبيات املذكورة مصدرين ؛ ألن يف كو) مهما ( و ) ما ( لكن يتعني جعل      

، وقوالً مبا ال يعرفه مجيع النحويني ، خبالف كوما مصدرين ؛ ألنه ال مانع من أن يكىن مـا عـن   
   )85(."  مصدر فعل الشرط ، كما أنه ال مانع من أن يكىن ما عن املفعول به وحنوه ، إذ ال فرق 
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بن مالك فيجيـز  يذهب مذهب افهو  وكالمه هذا غري ملزم ، وخالفه فيه من النحاة الرضي        
ظريف زمـان  ) مهما ( و ) ما ( وقد جاء  "  : للداللة الظرفية الزمانية ، قال ) مهما ( و ) ما ( جمئ 

  )86(."  ما جتلس من الزمان اجلس   فيه : أي ) ومهما جتلس أجلس ( و ) ما جتلس أجلس: (،تقول
وداللة ما تقدم من أمثلة على الظرفية ضرورة ، وهي أوجب من الشرط ، فوجوده يف الزمـان        

، وداللة احلياة واملوت على الزمان واملكان يف البيت األول دليل عليه ) فينا (  واملكان مقصود وقوله 
ال مانع مينـع مـن إرادة   ويف البيت الثالث املراد أيضا زمان ومكان اإلعطاء وجلية يف البيت الثاين ، 
  . ذلك مصحوبا بالشرط 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  2010لسنة 3/ إشارات بيانية           مجلة جامعة االنبار للغات واآلداب          العدد
 

 
377 

  املبحث الثاين
  األدلة املتصلة باألفعال 

  
  :نون التوكيد اليت تلحق الفعل  -1
ال تفْعلَن واذكُرنَّ اهللا : ذهب ابن مالك إىل أن نون التوكيد اليت تلحق الفعل املضارع واألمر حنو      

فإما أدركَن واحد مـنكم الـدجال   ((  r، قد تلحق الفعل املاضي وضعا، املستقبل معىن ،حنو قوله
جعله مستقبل املعىن وكذا قـول   املاضي ؛ ألن دخول إما عليه فلحقت أدرك وإن كان بلفظ  )87())

  :الشاعر 
  

  )88(لو الْك لَم يك للصبابة جانِحــا    دامن سـعدك إنْ رحمت متيّمـــاً
      

والنحاة يقصرون التوكيد بالنون .)89(فلحقت دام ألنه دعاء ، والدعاء ال يكون إال مبعىن االستقبال 
وابن مالك يفطن إىل الغـرض مـن   . يد الفعل املاضي ا عندهم شاذ الثقيلة على املستقبل ،  وتوك

، وهذا األسـلوب  التوكيد ا ، ويفطن إىل صلتها باالستقبال ، فلوال االستقبال ملا أباح االستعمال 
للداللة على املاضي املتصل باحلاضر واملستقبل القريب ،  فامتداد الزمن يستغرق ما قبل الكالم وما 

لكنه صرِف هنا إىل االستقبال ؛ أي تأكد إدراكه  للدجال حقيقة ال تومهـاً ، فداللـة    ، متصالبعده 
   . املاضي على االستقبال تتضمن املالبسة والوقوع يف األمر ، وكذا حتقق دوام السعادة 

  
  
2-  )  امى و رنمن أخوات كان ) و:  
من أخوات كان فتعمالن عملها ، وذلك إذا كانتا مبعىن زال أمـا  ) ونى و رام  ( عد أبن مالك      

ونى و رام  : وقيد  "  :فتكونان تامتني تكتفيان بالفاعل ، يقول) فتر و حاول وحتول ( إذا كانتا مبعىن 
ر ، ومن رام مبعىن حاول ، ومبعىن حتـول ،  ، امللحقتان ن مبرادفاما هلن ، احترازا من ونى مبعىن فت

 )90(" ومضارع اليت مبعىن حاول يروم ، ومضارع اليت مبعىن حتول يرمي ، وهكذا مضارع املرادفة زال 
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 , ، إال من عنِى باستقراء الغريـب  وال يكاد النحويون يعرفوما : وجنده يؤكد انفراده بذلك بقوله 
  :الشاعرمن شواهد استعماهلا قول يذكر و

  )91(م فال تحسـبنه ذا ارعـــواِء    ال يىن اخلـب شيمةَ اخلَــبّ مادا
  :وقال آخر يف إعمال يرِيم العمل املشار إليه      

  )92(سلُو فقد أَبعدت يف رومك املرمى                 إذا رمت ممن ال يرمي متيمــــا
... ذهب أو فـارق  )  رام ( فَتر ، وبـ) ونى ( وبـ... أُريد بكانَ ثَبت إنْ "  و ينبه على أنه       

  )93(."  سميت تامة ، وعملت عمل ما رادفت
  
  

  ) :أن ( مقروناً بــ) كاد ( وقوع خرب   -3
أنّ معناها املقاربة ال وقوع الفعل ، وهو يرفع االسم ، وخربه فعل مضـارع  ) كاد ( املشهور يف      
يف كقوله تعـاىل   )94(.كاد زيد خيرج ، أي خارجاً وهو األصل: متأول باسم الفاعل حنو ) أن ( بغري 

   )19:الجـن) (ُكوُنوَن َعَلْیِھ ِلَبدًاَوَأنَُّھ َلمَّا َقاَم َعْبُد اللَِّھ َیْدُعوُه َكاُدوا َی( :سورة اجلن 
  

ما كدت أن أصلي  : ( t، كقول عمر  )95(قليل) أن ( وعند ابن مالك أن وروده مقروناً بــ     
  :ومثله قول الشاعر  )96()العصر حىت كادت الشمس أن تغرب 
متــدـلم منا فَكقبولَ الس متينوا السيوف     أَبغى احلربِ أنْ تلِلَد97(عن الس(  

وهذا االستعمال مع كونه يف شـعر   : " رجه عن الضرورة قال علق على هذا الدليل مبا خيفقد      
  :ليس بضرورة ، لتمكن مستعمله من أن يقول 

متــدـلم منا فَكقبولَ الس متيلِ    أَبنون السيوف عن السغى احلربِ أنْ ت98(لَد(  
  :وقال أبو زيد األسلمي      

  )99(وقد كَربت أعناقُها أن تقطعا                                  
  :ومنه قول العجاج      

ـُورا    قد برت أو كَربت أن تبـــورا   )100(ملّـا رأيـت بيهساً متبــــ
غـري مقـرون   ) كاد(بأن وقوع خرب ) شواهد التوضيح ( ويبدو أن أبن مالك قد صرح يف         

ومن ذلـك   )101()شرح التسهيل (  ال أنه أورد لذلك أمثلة يف كتابمل يرد يف القرآن إ) أن ( بــ
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رض وال تسقي الْحرثَ مسلَّمةٌ قَالَ إِنه يقُولُ إِنها بقَرةٌ ال ذَلُولٌ تثري الْأَ) : يف سورة البقرة  قوله تعاىل
   )71:البقرة) (ال شيةَ فيها قَالُوا الْآنَ جِئْت بِالْحق فَذَبحوها وما كَادوا يفْعلُونَ

  :النور ويف سورة
  )ب قا فَوهضعب اتظُلُم ابحس هقفَو نم جوم هقفَو نم جوم اهشغي يرٍ لُجحي بف اتكَظُلُم ضٍ إِذَا أَوع

  ) 40:النور) (أَخرج يده لَم يكَد يراها ومن لَم يجعلِ اللَّه لَه نوراً فَما لَه من نورٍ
  )102(. يكد يراها ومل يقارب أن يراهاأي مل[ 

 )103()أن ( األجود أن تستعمل بغـري  فـ) أن ( ومهما كثرت األمثلة على استعماهلا مقرونة بـ     
ـ  :  " بقوله وهو ما ذهب إليه ابن مالك  ) أن ( والشائع يف خرب كاد وروده مضارعاً غري مقرون بـ

مع الفعـل تفيـد   ) أن ( ل العذر يف قلة  ذلك أن َّولع )104(."  قليل) أن ( و وروده مقروناً بـ... 
  .املصدرية وكالمها يفيد حتقق وقوع الفعل وهو مستبعد هنا ألن املراد املقاربة 

  
  :معنى وعمالً ) ظن ( حجا كــ -4
  :يبدو أن ابن مالك هو أول من عد هذا الفعل مما ينصب مفعولني حمتجاً بقول الشاعر     

  )105(حتى أَلَمت بِنا يوماً ملمــات    أخـاً ثقَـةقد كنت أحجو أبا عمرو 
      

" مبتدأ وخرب كما يفعـل بـأَظُن     أراد قد كنت أظن ، فعداه إىل مفعولني مها يف األصل "  قال      
.)106(  

أحدمها متعد إىل مفعول واحد ، ويف اآلخـر   : يف  استعمالني آخرين هو) حجا ( وأكد أن لــ     
 ومبعىن كَم ، اقومبعىن س ، دومبعىن ر ، ديف املُحاجاة ، ومبعىن قَص فاألول أن تكون مبعىن غَلَب ، الزم

  )107(.، ومبعىن حفظَ ،والثاين أن تكون مبعىن أقام ، ومبعىن بخلَ 
) حجـا  ( مل يقل أحد من النحاة أن :  " العيين بقوله  ألةوقد أكد انفراد ابن مالك يف هذه املس     

  )108(."  تنصب مفعولني غري ابن مالك مث تبعه مقلدوه وشارحو كالمه
  
  :وقوع املضارع املثبت املستقبل جواب قسم غري مؤكد بالنون   -5
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وإن كان أول اجلملة مضارعاً مستقبالً غـري مقـارن   ...  :  " ذكر ابن مالك يف التسهيل           
  )109(." حرف تنفيس وال مقدم معموله مل تغنه الالم غالباً عن نون توكيد

: (( rاحترازاً من حنو قول الـنيب ) يف الغالب ( وقلت " : وعلق عليه يف شرح التسهيل فقال      
   )111(." )110())لَريِد علي أقوام أعرفهم ويعرفوين

والصحيح أنـه  ... وهو مما زعم أكثر النحويني أنه ال جيوز إال يف الشعر . وفيه غرابة  : " قال      
   )112(." نثر كثري يف الشعر قليل يف ال

  :قال الشاعر      
  )113(على نِسوة كأنـهن مفــائــد    تـألّى ابن أَوسٍ حلْفة لَــيردنــي

  :ومثله قول ابن رواحة رضي اهللا عنه      
  )114(ولَو كـانت بـها عـرب وروم    فــال وأبِـي لَنأتيـها مجيعــــا

وهذا خمالف  "  )115(."  فأفردت الالم واالستقبال مراد مع عدم حرف تنفيس وتقدم معمول  "      
  )116(."  لقول مجهور البصريني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  2010لسنة 3/ إشارات بيانية           مجلة جامعة االنبار للغات واآلداب          العدد
 

 
381 

  املبحث الثالث
  األدلة املتصلة باحلروف

  :حذف الالم الفارقة   -1
   .النافية ) إنْ ( بالالم ، فرقاً بينها وبني ) إِنْ املهملة ( املشهور بني النحاة وجوب اقتران خرب       
 rوانفرد ابن مالك بإجازة حذف هذه الالم عند االستغناء عنها ، فهو يقول يف توجيهه لقولـه       
أغفـل النحويـون    "  : )117())إيلّ  ان خليقاً لإلمارة ، وإنْ كان من أحب الناس وأمي اهللا لقد ك(( 

وجعلوها عنـد  . التنبيه على جواز حذف الالم عند االستغناء عنها ، بكون املوضع غري صاحل للنفي 
عـدم   –ترك العمل الزمة على اإلطالق ، ليجري الباب على سنن واحد ، وحاملهم علـى ذلـك   

  )118(."  اإلطالع على شواهد السماع فبينت إغفاهلم ، وأثبت االحتجاج عليهم ال هلم 
ومثله ما حكاه ابن  )119()إنْ كان من أصدق هؤالء: (كما استدل بقول معاوية يف كعب األحبار      

اْلَحَیاِة الدُّْنَیا َواْلآِخَرُة ِعْن َد  َوُزْخُرفًا َوِإْن ُكلُّ َذِلَك َلمَّا َمَتاُع ( )120(جين يف احملتسب من قراءة أيب رجاء
   )35:الزخرف() َربَِّك ِلْلُمتَِّقیَن

  .وإن كل ذلك للذي هو متاع احلياة الدنيا : ،بكسر الالم  وختفيف امليم ، على معىن   
  :ومثل ذلك قول الطرماح     

كآلِ مــال نم ميأُباة الض أنـا ابن     ـِرام   )121(املعـادنوإنْ مالك كانت ك
  :وقول اآلخر  

  )122(نـا وما إنْ بــذا يعد خبيــال    إنْ وجدت الكرمي مينـع أحيــا
ومل يكتف ابن مالك بالقول جبواز حذف الالم الفارقة ، بل ذهب إىل القول بوجوب حـذفها إذا       

ويلزم ترك الالم إن أُمـن  :(( نفي وكان اللبس مأموناً ، وذلك حينما جنده يقول) إنْ ( وليها ما بعد 
  : اللَّبس ، وكان يف املوضع الالئق ا نفي كقول الشاعر 

 بظامل    اهللا ليـس بغـافلٍأمــا إنْ علمت ليت124()) )123(فهان اصطباري إنْ ب(  
  :وقوله     

  )125(وإن هو مل يعدم خالف معــاند    إن احلق ال خيفَى على ذي بصرية
مستدالً على ذلك مبا ورد من أدلـة   )126(وقد أشار ابن مالك إىل أن هذا ما غفل عنه النحويون     

  .شعرية 
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  :باء االستعانة   -2
فرق النحاة بني الباء السببية وباء االستعانة ، وانفرد ابن مالك بعدم التفريق بينهما  حيث قال يف      
ومنها الباء لإللصـاق ، وللتعديـة ، وللسـببية ، وللتعليـل ،     ... :  " حديثه عن معاين الباء  أثناء

  )127(." ضيةوملوافقة عن ومن التبعيوللمصاحبة ، وللظرفية ، وللبدل ، وللمقابلة ، 
  :مث يعلق على ذلك فيقول يف حديثه عن الباء السببية      
  والنحويون يعربون عن هذه الباء بباء االستعانة وآثرت على ذلك التعبري بالسببية من أجل "      

" األفعال املنسوبة إىل اهللا تعاىل فإن استعمال السببية فيها جيوز واستعمال االستعانة فيهـا ال جيـوز   
.)128(  

يف  فقد رأى عدم تسميتها بباء االستعانة كي ال يؤدي ذلك إىل استعانة اهللا بشئ غريه كقوله تعاىل     
الَّ ِذي َجَع َل َلُك ُم اْل َأْرَض ِفَراش ًا َوالسَّ َماَء ِبَن اًء َوَأْن َزَل ِم َن السَّ َماِء َم اًء َف َأْخَرَج ِب ِھ ِم َن               ( : سورة البقرة

   )22:البقرة) (َفال َتْجَعُلوا ِللَِّھ َأْنَدادًا َوَأْنُتْم َتْعَلُموَنالثََّمَراِت ِرْزقًا َلُكْم 
وأَعدوا لَهم مـا  ( :ف ي س ورة األنف ال      وقوله تعاىل )129()أنه جعل املاء سبباً يف خروجها: (أي ، 

 اللَّه ودع ونَ بِهبهرلِ تيالْخ اطرِب نمو ةقُو نم متطَعتاس  مهـونلَمعال ت ونِهِمد نم رِينآخو كُمودعو
   )60:ألنفال) (اللَّه يعلَمهم وما تنفقُوا من شيٍء في سبِيلِ اللَّه يوف إِلَيكُم وأَنتم ال تظْلَمونَ

  
حمال ، لذلك فما سـلكه ابـن    فلو مسيت بباء االستعانة ألدى إىل القول باستعانة اهللا بغريه وهو     

  .مالك يف ذلك مسلك جيد الئق جبالل اهللا تعاىل 
ما ذهب إليه ابن مالك من أن بـاء  : وهذا مذهب انفرد به ابن مالك وأشار إليه أبو حيان بقوله      

  )130(.االستعانة مدرجة يف باء السببية قول انفرد به
  

  ) :الواو ( مبعىن ) أو (   -3
يف عطـف  ) الـواو  ( مبعىن ) أو ( ك باالستدالل باألدلة السماعية على جواز جمئ انفرد ابن مال     

  :املصاحب ومن ذلك قول الشاعر 
مهتأير يخعوا الصرمإذا س عِ    قومأو ســاف رِهـهلْجِمِ م131(من بنيِ م(  
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  :ومثله      
  )132(عنانَ جلاميأَكْناف سـرجِي أو     حىت خضبت مبا تحدر من دمي

  :ومثله      
  )133(غَـريض اللَّحمِ نِـيٌء أو نضيـج    فَظَلْـت وظـلّ أصحـايب لديهم

يف هذه املواضع مبعىن الواو اليت للمصاحبة ، ومن أحسن شواهد هذا املعىن قولـه  ) أو ( فـ "       
r )) : أو شهيد يقّدأو ص 134())أسكن فما عليك إال نيب( وقول ابن عباس ،y ) : ، كُل ما شئت

  )136(."  )135()أو مخيلة سرف : واشرب ما شئت ما أخطأك اثنتان 
        
، فوجد جذور القول مبجـيء   )137(الدكتور هيثم طه ياسني وقد تتبع هذه املسألة واخلالف فيها      

خذه مبا عز أو : وتقول "  : وله بصرية ، فابن مالك ، ارتضى ما ارتضاه سيبويه بق) الواو(مبعىن ) أو(
خذْه مبا : ومن العرب من يقول .  خذْه ذا وذا ، أي ال يفوتنك على كلَّ حال : هانَ ، كأنه قال 

  )138(."  عز وهانَ ، أي ، خذه بالعزيز واهليّن ، وكل واحدة منهما جتزئ عن اختها
  
  

  ة ونتائج البحثمتااخل
  :ا توصلت إليه الدراسة ويتلخص يف اآليت مبثبت ويف ختام هذا البحث 

أنّ اهتمام ابن مالك باحلديث النبوي مل حيدث قاعدة ومل يثبت حكماً بل كان ترجيحـاً   -1
  .لبعض اآلراء الضعيفة أو تقوية لبعض اللغات الغريبة 

كان الختيارات ابن مالك أثرها يف توجيه معىن كثري من الشواهد توجيهاً أظهر دالالت  -3
 .جديدة متميزة 

عرضت يف هذا انفرد ابن مالك بشواهد مل يسبق إىل االستدالل ا يف سبع عشرة مسألة  -4
ويظهر على هذه املسائل متييزهـا  ، خالف فيها رأي كثري من النحاة ممن سبقه , البحث 

وال عجب يف ذلك فكتابه هو تسهيل  . بالتيسري والتخفيف وجتويز مسائل منعها آخرون
 ... .وشرحه شرح التسهيل...الفوائد
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  : قائمة املراجع واملصادر 
  .م1966, 1ط,بغداد,مكتبة النهضة ,خدجية احلديثي.د,أبو حيان النحوي-1
       رمضـان عبـد   .د:مراجعـة ,رجب عثمان حممـد :حتقيق وشرح ودراسة,أبو حيان األندلسي,ارتشاف الضرب من لسان العرب -2

  .م1998-1418, 1ط,بالقاهرةمكتبة اخلاجني ,التواب
املطبعـة األمرييـة ببـوالق    ,7ط,)هـ 923(ت,ين أمحد بن حممد القسطالينشهاب الد,)إرشاد الساري شرح صحيح البخاري  -3
  هـ1323مصر,نسخة مصورة لطبعة بوالق ,
  .م 1973,بريوت,دار القلم,علي أبو املكارم.د,أصول التفكري النحوي-4
ـ 616(البقاء عبد اهللا بن احلسني العكـربي أبو ,إعراب احلديث النبوي-5 مطبعـة زيـد بـن    ,عبـد اإللـه نبـهان   :حتقيـق ,)هـ

  .م1977,دمشق,ثابت
, 1ط,بريوت,جروس ,أمحد قاسم.سليم احلمصي ودأمحد .د:حتقيق,)هـ911(جالل الدين السيوطي,اإلقتراح يف علم أصول النحو-6

  .م1988
اململكـة  ,القـرى  أمجامعـة  ,عبد ايد قطامش:حتقيق,)هـ540(أبو جعفر أمحد بن علي ابن الباذش,يف القراءات السبع  اإلقناع-7

  .هـ1,1403ط,العربية السعودية
دار ,حممد حميي الدين عبد احلميـد :حتقيق,أبو الربكات ابن االنباري,يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني والكوفيني  اإلنصاف-8
  ).ت.د(,بريوت,فكرال
حتق حممد حميي الدين عبـد  ) هج 761( مجال الدين عبد اهللا بن يوسف , ابن هشام األنصاري ,  مالكابن  ألفيةأوضح املسالك إىل -9

  .م  1980,  6طبعة , بريوت, دار الندوة اجلديدة , احلميد 
  .م 1990جامعة بغداد،_كلية اآلداب,توراهأطروحة دك,عبد الرسول سلمان الزيدي,عند الفخر الرازيالبحث اللغوي -10
     .ت .د,طبع مبطابع النصر احلديثة بالرياض,أبو حيان األندلسي,البحر احمليط -11

  ).ت,د(,القاهرة,جالل الدين السيوطي ،دار إحياء الكتب العربية,البهجة املرضية يف شرح األلفية-12 
  .م 1976,دار إحياء الكتب العربية,علي حممد البجاوي:حتقيق,العكربيأبو البقاء ,التبيان يف إعراب القرآن13
, 1ط,بـريوت ,املكتبة العربية,عباس مصطفى الصاحلي:حتقيق,)هـ721(,األنصاريابن هشام ,ختليص الشواهد وتلخيص الفوائد-14

  .م 1986
ـ 672(,اهللا بن مالك مجال الدين حممد بن عبد,تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد  -15 دار الكتـاب  ,حممـد بركـات  :حتقيـق ,)هـ
  مز1967,القاهرة,العريب

ـ 444(,أبو عمـرو عثمـان بـن سـعيد الـداين     ,التيسري يف القراءات السبع-16 مطبعـة  ,عـين بتصـحيحه اوتـوبرتزل    ,)هـ
  .م1930,استنبول,الدولة

دار ,مؤسسـة الرسـالة  ,مـد علي توفيـق احل .د:حتقيق,)هـ337(,الزجاجي إسحاقأبو القاسم عبد الرمحن بن ,اجلمل يف النحو-17
  . 1988, 4ط,األمل،األردن

  .1976,مطبعة جامعة املوصل,طه حمسن :حتقيق,(),املرادي,اجلىن الداين يف حروف املعاين-18
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مكتب املطبوعات ,عبد الفتاح ابو غدة:حتقيق,نور الدين عبد اهلادي أبو احلسن السندي,حاشية السندي على النسائي -19
  .م 1986-هـ1406-2طحلب -اإلسالمية

دار إحيـاء الكتـب   ,شرح شواهد العيين:ومعه,)1206(,حممد علي الصبان,حاشية الصبان على شرح األمشوين أللفية ابن مالك-20
  .هـ1393,مصر,العربية

م عبد السـال :حتقيق,)هـ1093(,عبد القادر بن عمر البغدادي,خزانة األدب ولب لباب لسان العرب على شواهد شرح الكافية-21
  .م1989, 3ط,القاهرة,مكتبة اخلاجني,هارون

  . م 1990, 4ط,بغداد,دار الشؤون الثقافية العامة,حممد علي النجار:حتقيق,)هـ392(,أبو الفتح عثمان ابن جين,اخلصائص-22
  .م1983,بغداد,دار القادسية,عبد القادر رحيم اهلييت,خصائص مذهب األندلس النحوي-23
25  
دار البحـوث  ,عبد العال سـامل مكـرم  :،حتقيق)هـ1322(,أمحد أمني الشنقيطي,اهلوامع شرح مجع اجلوامعالدرر اللوامع على مهع -

  / .1981, 1ط,العلمية الكويت
  . 1963, بريوت,دار صادر,كرم البستاين:حتقيق,ديوان حامت الطائي-26
  .م 1677,مصر,دار املعارف,سيد حنفي حسنني.د:حتقيق,ديوان حسان بن ثابت-27
  .م 1913, 1ط,مصر,مطبعة السعادة,بشرح التربيزي,متام حبيب بن أوس الطائي أبو,احلماسةديون -28
  .م 1958, 1ط,القاهرة,دار الكتب املصرية,عبد العزيز امليمين األستاذ:صنعة,ديوان محيد بن ثور اهلاليل-29
   .م 1966,بريوت,دار صادر,ديوان الفرزدق-30
  .م 1967, 2ط,القاهرة,دار الكتب املصرية,ديوان اهلذليني-32
  .بريوت لبنان  –روح املعاين ، أبو الثناء اآللوسي ، دار الفكر للطباعة والنشر  -32
دار البحـوث والدراسـات   ,فاخر جـرب مطـر  .د,عدنان حممد سلمان.د:حتقيق,األندلسيابن مالك ,سبك املنظوم وفك املختوم-33

  .م 2004, 1ط,ديب,اإلسالمية
-كلية اآلداب,اطروحة دكتوراه,هيثم طه ياسني,)الدر املصون يف علو الكتاب املكنون(ودراساته النحوية يف كتابالسمني احلليب -34

  .2001,اجلامعة املستنصرية
  ) .د،ت(,بريوت,دار إحياء التراث العريب,أمحد حممد وآخرين:حتقيق,)هـ279(الترمذي,)اجلامع الصحيح(سنن الترمذي-35
  .م 1974-هـ1394,مطبوعات جامعة الكويت,خدجية احلديثي.د,كتاب سيبويه يف الشاهد وأصول النحو-36
دار ,حممـد حميـي الـدين عبـد احلميـد     :حتقيـق ,)هـ)769اء الدين عبد اهللا بن عقيل,ابن مالك ألفيةشرح ابن عقيل على -37

  .م1974, 16ط,بريوت,الفكر
مكتبـة دار  ,عبد العزيز رياح وأمحـد يوسـف دقـاق   :قيقحت,)هـ1093(,عبد القادر البغدادي,شرح أبيات مغين اللبيب - 38  

  . 1973, 1ط,دمشق,البيان
  

حممد حميي الدين :حتقيق,)هـ929(علي بن حممد األمشوين,)السالك إىل ألفية ابن مالك(املسمى,ابن مالك ألفيةشرح األمشوين على -38
  .م1955, 1ط,القاهرة,مكتبة النهضة املصرية,عبد احلميد

دار ,عبد احلميـد السـيد حممـد عبـد احلميـد     :حتقيق,)هـ686(,ن حممد بن مالكأبو عبد اهللا بدر الدي,مالك ابنشرح ألفية -39
   .هـ1312,بريوت,ومطبعة القديس جاور جيوس,اجليل
  .م1990, 1ط,مصر,هجر للطباعة والنشر,عبد الرمحن السيد وحممد بدوي املختون:حتقيق,ابن مالك,شرح التسهيل-40
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منشـورات  ,يوسف حسن عمر:تصحيح وتعليق,)هـ686(,رضي الدين حممد بن احلسن االستربادي,لكافيةشرح الرضي على ا-41
  .م 1996,بنغازي ,جامعة قار يونس

املكتبـة التجاريـة   ,حممد حميـي الـدين عبـد احلميـد    :حتقيق,األنصاريابن هشام ,شرح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب-42
  ).ت,د(,الكربى

دار إحيـاء الكتـب   ,مطبوع امش حاشية الصبان علـى شـرح األمشـوين   ,)هـ855(,بن امحد العيينحممود ,شرح الشواهد-43
  ,هـ1393,عيسى البايب احلليب,العربية

منشورات دار مكتبة ,حممد بن حممود ابن التالميذ التركزي الشنقيطي:تصحيح وتعليق,جالل الدين السيوطي,شرح شواهد املغين-44
  ).د،ت(,بريوت,احلياة
جـالل الـدين  عبـد الـرمحن ابـن أيب بكـر       ,)الديباج شرح صحيح مسلم بـن احلجـاج  (املسمى,شرح صحيح مسلم  -46

   ) . ت,د(,)ط,د(,السيوطي
  .م 1977,بغداد,مطبعة العاين,عدنان عبد الرمحن الدوري:حتقيق,األندلسيابن مالك ,شرح عمدة احلافظ وعدة الالفظ-47
اململكـة العربيـة   ,جامعة أم القـرى ,دار املأمون للتراث,عبد املنعم امحد هريدي:حتقيق,األندلسيابن مالك ,شرح الكافية الشافية-48

  .م 1985, 1ط,السعودية
  .م1976, 1ط,بغداد,مطبعة الزهراء,عبد اجلبار علوان النايلة,الشواهد واالستشهاد يف النحو-49
ـ 256(,البخـاري  إمساعيـل أبو عبد اهللا حممد بـن  ,صحيح البخاري-51 ومطبعـة دار إحيـاء الكتـب    ,طبعـة الشـعب  م)هـ

  .هـ 1377,مصر,العربية
, دار إحياء التـراث العـريب  , حتقيق وتعليق حممد فؤاد عبد الباقي , ) هج 261, مسلم بن احلجاج النيسابوري ,  صحيح مسلم-52

  . م 5591, بريوت 
دار ,حممـد سـلمان القضـاة   .د:حققـه وقـدم لـه   ,جـالل الـدين السـيوطي   ,يف إعراب احلديث النبـوي  عقود الزبرجد-53

  .م 1994,هـ1414,بريوت,اجليل
إدارة الطباعـة  ,عنيت بتصـحيحه شـركة مـن العلمـاء    ,)هـ855(بدر الدين العيين,عمدة القاريء شرح صحيح البخاري-54

  ).ت.د(مصر,املنريية
  .م 1964, 3ط,دمشق,جامعة دمشق,سعيد األفغاين,يف أصول النحو-55
حممود يوسـف  .د.أ:،حتقيق وشرح)هـ1170(أبو عبد اهللا حممد ابن الطيب الفاسي,االقتراحطي  من روض االنشراحفيض نشر -56

  .م 2002, 2ط,اإلمارات,دار البحوث للدراسات اإلسالمية,فجال
  .م 1986, 1ط,ليبيا,الدار اجلماهريية للنشر,حممد عاشور السويح,القياس النحوي بني مدرسيت البصرة والكوفة -57
 ,3ط,القـاهرة ,مكتبـة اخلـاجني  ,عبد السالم هارون:حتقيق وشرح,)هـ180(شر عمرو بن عثمان بن قنرب سيبويهأبو ب,الكتاب-58

  .هـ 1316, 1ط,مصر,وطبعة املطبعة األمريية ببوالق.م1988
ـ 538(,جار اهللا حممـود بـن عمـر الزحمشـري    ,الكشاف عن حقائق الترتيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل-59 مطبعـة  ,)هـ

  ).د،ت(,القاهرة,احلليب
  .م 1956,بريوت,دار بريوت للطباعة والنشر,دار صادر,)هـ711(,مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور,لسان العرب-60
  .م 1958, 2ط,مصر,مطبعة مصطفى البايب احلليب,مهدي املخزومي.د,مدرسة الكوفة ومنهجها يف دراسة النحو واللغة -61
  .م 1982, 1ط,دمشق,أمحد كامل بركات،دار الفكر:حتقيق,عقيل ابن,املساعد على تسهيل الفوائد-62
  .م 1955,القاهرة,مطبعة دار الكتب املصرية,وعبد احلليم النجار,أمحد جنايت:حتقيق,)هـ207(,حيىي بن زياد الفراء,معاين القرآن-63
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  .م 1972, 2ط,مصر,مكتبة اخلاجني,عبد السالم هارون,معجم شواهد العربية-64
  .دار سعد الدين للطباعة والنشر  معجم القراءات ، الدكتور عبد اللطيف اخلطيب ،  - 64   

  ) .ت,د(,القاهرة,مطبعة املدين,حممد حميي الدين عبد احلميد:حتقيق,ابن هشام األنصاري,مغين اللبيب عن كتب األعاريب-65
  .هـ 1392,عة دار الكتاب العريبطب,ندمي مرعشلي:حتقيق,)هـ502(,الراغب األصفهاين,مفردات ألفاظ القرآن-66
  .هـ 1323, 2ط,بريوت,دار اجليل,الزخمشري,املفصل يف علم العربية-67
  ) .ت,د(,بريوت,دار صادر,مطبوع مع خزانة األدب,العيين,املقاصد النحوية يف شرح شواهد شروح األلفية-68
  . 1982,بغداد,دار الرشيد للنشر,املرجان كاظم حبر:حتقيق,)هـ471(عبد القاهر اجلرجاين,اإليضاحاملقتصد يف شرح -69
  .م 1986, 2ط,مطبعة العاين بغداد,امحد عبد الستار اجلواري وعبد اهللا اجلبوري.د:حتقيق,ابن عصفور,املقرب-70
  .م 1988, 2ط,مطبوعات جامعة الكويت,عبد العال سامل مكرم.ود,أمحد خمتار عمر.د,معجم القراءات القرآنية-71
  .م 1973, 5ط,مصر,دار املعارف,يخ أمحد الطنطاويالش,نشأة النحو-72
  م 1968, 1ط,دار صادر بريوت,عباس إحسان.د:حتقيق,امحد بن حممد التلمساين املقري,نفح الطيب يف غصن األندلس الرطيب-73
           .  )ت,د(,بريوت,دار املعرفة,جالل الدين السيوطي,مهع اهلوامع شرح مجع اجلوامع يف علم العربية-74

     
  هوامش البحث 

                                                
-11:النحوي،والقياس  22:، وأصول التفكري النحوي114):دكتوراه(ينظر البحث اللغوي عند الفخر الرازي  )1(

  .84:يف النحو د،والشواهد واالستشها12
  .249:ينظر نشأة النحو )2(
 . 174-173:الشاهد وأصول النحو  )3(
 . 1/358, 1/115:اخلصائص )4(
 1/14:ينظر معاين القرآن للفراء )5(
 . 6:مفردات ألفاظ القرآن )6(
  .وغريها  301، 131، 61، 1/29:ينظر شرح التسهيل )7(
 . 361, 248,  238،  3/53،  1/208:التسهيلنظر شرح ي )8(
 . 407،  401،  3/64، 1/97:ينظر شرح التسهيل )9(
 . 259،  2/35، 396، 257،  232،  165,  163,  1/37:ينظر الكتاب )10(
 .وما بعدها  47:ويف أصول النحو, 44-40:ينظر االقتراح )11(
 . 312:يف النحووالشواهد واالستشهاد , 334:ينظر أبو حيان النحوي )12(
 . 40:االقتراح )13(
 . 489-488:ينظر فيض االنشراح من روض طي االقتراح )14(
 . 60:ينظر مدرسة الكوفة )15(
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  .228/  2: نفح الطيب   )16(
  .772: فيض نشر االنشراح من روض طي االقتراح   )17(
 .273/ 1: ينظر اخلصائص   )18(
  .21: ينظر شواهد التوضيح   )19(
وختليص الشواهد وتلخيص  174/  1: ، وشرح التسهيل  125: من البسيط ينظر ديوان اهلذليني القسم الثالث  )20(

 . 47/ 1:  ، والدرر  129/  1: ، واالمشوين  118: الفوائد 
  . 174/  1: شرح التسهيل  )21(
 .58: البهجة املرضية على ألفية أبن مالك  )22(
  . 3/265: ينظر شرح الرضى على الكافية  )23(
 6/297:البحراحمليط, 1/354:االرتشاف :ينظر.تعزى إىل طيء وأزد شنوءة وبلحارث وهم من أصول مينية)24(

 2/275, 1/86:شرح التصريح, 181:اجلىن الداين, 2/98:أوضح املسالك , 1/468:شرح ابن عقيل,
 . 1/160:معاهل,

، خزانة  55: ، واالقتراح  177: ، شرح شذور الذهب  194/  1: ، وسنن النسائي  138/  4: صحيح البخاري  )25(
  .7/  1: األدب 

  .2/117,  273/  1: ينظر شرح التسهيل  )26(
 .40/  2: الكتاب  )27(
 . 247: شواهد التوضيح ) 28(
  .48/  2: ، وشرح األمشوين  198: اجلين الداين  - )29(
  .160/  1: ينظر اهلمع  - )30(
مولده يف السند وتوطن ,فقيه حنفي عامل باحلديث والتفسري والعربية ,والسندي هو حممد بن عبد اهلادي التتوي  )31(

 ) . 253:  /الزركلي, مينظر األعال.(املدينة إىل أن تويف له حواشٍ على كثري من الصحاح واملسانيد
 . 1/240:حاشية السندي على سنن النسائي ) 32(
 . 2/280: للسيوطي شرح صحيح مسلم ) 33(
 . 1/213: عقود الزبرجد ) 34(
 .117 – 116/  2ينظر شرح التسهيل   )35(

  
 .911/  2،  453/  1: ينظر التبيان يف اعراب القرآن   )36(
 . 1/213:عقود الزبرجد ) 37(
 .332/  1: ينظر املقتصد يف شرح اإليضاح   )38(
 .135/  2: شرح التسهيل   )39(
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 161/  1: ، وهو من شواهد شرح التسهيل  586/  2: ، وشرح الكافية الشافية  239: ديوانه  من الطويل ينظر - )40(

  .178/  1: ، واألمشوين  489: ، وختليص الشواهد  153/  2، 
، وشرح الكافية الشافية  135/  2،  161/  1: من الطويل ، ومل أقف على قائله ، وهو من شواهد شرح التسهيل  - )41(

 .178/  1: ، واألمشوين  490: ، وختليص الشواهد  587/  2: 
  .135/  2: شرح التسهيل   )42(
  .501/  2: لعيين املقاصد النحوية  ل من البسيط ، ينظر )43(
  .31/  1: ، ومعجم شواهد العربية  161/  1: من الطويل ، ومل أقف على قائله ، وهو من شواهد شرح التسهيل  )44(
  .135/  2: من الكامل  ، ومل أقف على قائله ، وهو من شواهد شرح التسهيل  )45(
  .1/493:ينظر شرح ابن عقيل  )46(
  .وما بعدها  1/295:ينظر اخلصائص )47(
 . 2/71:شرح الرضي على الكافية  )48(
  .1/232,233:املقتصد  )49(
 .2/60:حاشية الصبان على شرح األمشوين  )50(
 . 162-1/161:شرح التسهيل  - )51(
  .175/  1: ، وينظر املغين ) قطط: (لسان العرب  )52(
  .221/  2: ينظر شرح التسهيل  )53(
وقول حارثة بن : ( 264: باب الصالة مبىن واحلديث يف شواهد التوضيح  509كتاب احلج ،  25اخرجه البخاري يف  )54(

  )).وآمنه(وليس من فيه ) صلى بنا النيب صلى اهللا عليه وسلم وحنن أكثر ما كنا قط(وهب 
 .248: شواهد التوضيح  )55(
صلى بنا النيب صلى اهللا عليه وسلم واحلال أنا : ، واملعىن  196/  3: ينظر إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري  )56(

 .وأكثر أكواننا يف سائر االوقات امنا, أكثر أكواننا يف سائر األوقات عدداً
  .399 – 398/  9: ينظر عمدة القارئ  )57(
تثناء املنقطع ، شواهد والرفع على االستئناف واالس...) أبلغ يف الصاحلني ... ما للشياطني ( 69: إعراب احلديث  )58(

 .95:التوضيح 
   9/142:صحيح البخاري)59(

 .1/170:، روح المعاني  1/354: معجم القراءات القرآنیة : ینظر     60
-2/266:شرح التسهيل البن مالك:وينظر 97:شواهد التوضيح: وينظر1/234:شرح الكافية للرضي )61(

     2/323:عقود الزبرجد268
   . 1/371:الكتابينظر  )62(
  . 323/ 2: ینظر عقود الزبرجد )  63(
  .125: ينظر التيسري يف القراءات السبع ) امرأتك(، وقرأ غريمها من السبعة بنصب  666/  2: ينظر اإلقناع  )64(
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  .267 – 266/  2:شرح التسهيل  )65(
 . 95:شواهد التوضيح ) 66(
  .95: شواهد التوضيح  - )67(
 .342/  2: ، والكتاب  266/  2: شرح التسهيل  - )68(
 .95: شواهد التوضيح  - )69(
  2/321:عقود الزبرجد) 70(
  2/321:عقود الزبرجد :وينظر 193-192:إعراب احلديث النبوي) 71(

 
، وهو رجز منسوب مع  1076/  2) : وا بأيب انت وفوك األشنب: و : (ذكر ابن مالك يف شرحه الكافية الشافية  )72(

واها لليلى مث واها ، من الرجز ، منسوب مع : و .  106/  2: ، واهلمع  369/  1: بين متيم ، ينظر املغين غريه إىل بعض 
  .50/  1: مشوين ، واأل 36/ 1:  غريه إىل أيب النجم كما ينسب ، إىل رؤبة ، اهلمع  

 .30/  3: التسهيل ، وشرح  673/  8: صحيح مسلم ) أن املسلم(،ويروى  80،  79/  1: خاري صحيح الب )73(
  .30/  3: شرح التسهيل   )74(
 .170: تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد  )75(
  .2/151: ، والدرر  2/313: ، خزانة االدب  3/323: من الرجز حلكيم بن معية الربعي ، شرح التسهيل  )76(
 .3/323: شرح التسهيل  )77(
 .99:ينظر خصائص مذهب األندلس النحوي  )78(
 . 3/1625:شرح الكافية الشافية ينظر ) 79(
 .1/629: ، واملغين  3/1624: ، وشرح الكافية الشافية  300: ينظر املقرب  )80(
 .4/69: شرح التسهيل  )81(
  .5/237: ، وشرح أبيات مغين اللبيب  4/69: ، وشرح التسهيل  1/232:من  الوافر ، ينظر ديوانه )82(
  .وليس يف ديوانه 4/8:  من الطويل ، البن الزبري يف األمشوين )83(
  .2/73، والدرر  4/8: واألمشوين ... منتهى الذم ... تعط بطنك سؤله ... ، وفيه  68: من الطويل ينظر ديوانه  )84(
  .4/12: ، وينظر حاشية الصبان  70-4/69: شرح التسهيل  )85(
 . 4/89: شرح الرضي على الكافية  )86(
  .1/14: شرح التسهيل  )87(
 760: ، وشرح شواهد املغين  2/78: ، اهلمع  2/339: ، واملغين  143: من الكامل ، غري منسوب يف اجلين الداين  )88(

  .4/341،  1/120: ، واملقاصد النحوية  2/495: ، واألمشوين  5/161: ، والدرر 
 1/14:ينظر شرح التسهيل- )89(
  .1/334: شرح التسهيل  )90(
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اخلداع والغش ، واخلب : ، ومل يعرف قائله ، واخلب  1/82: ، والدرر  1/334: ينظر شرح التسهيل : من اخلفيف  )91(

  .الذي خيدع: 
  .، ومل يعرف قائله 1/82: ، والدرر  1/344: من الطويل ، ينظر شرح التسهيل  )92(
 .53: تسهيل الفوائد  )93(
  .269: ، واملفصل  201: اجلمل يف النحو : ينظر  )94(
  .159: ، وشواهد التوضيح  813: ، وشرح عمدة احلافظ  1/391: ينظر شرح التسهيل  )95(
 .159) : أن(بدون ) الشمس تغرب : ( ... ، وورد يف شواهد التوضيح  1/156: احلديث يف صحيح البخاري  )96(
: ، والعيين  60: ، وشرح ابن الناظم  160: ، وشواهد التوضيح  1/391: ورد يف شرح التسهيل : من الطويل  )97(

  .، بال نسبة 1/301: ، ومعجم شواهد العربية  2/280
  .160:شواهد التوضيح  )98(
،  1/209: ، واألمشوين  2/193: سقاها ذوو األحالم سجالً على الظما ، ينظر العيين : من الطويل ، وصدره   )99(

  .1/105: والدرر 
 .مثبوراً بدل متبوراً: ، ويروى  2/210: ، والعيين  1/209: من الرجز ، ينظر األمشوين  )100(
  . 101:، وسبك املنظوم 812:ينظر شرح عمدة احلافظ )101(
 .1/303: ينظر املساعد   )102(
 .202: اجلمل يف النحو  )103(
 .1/391: شرح التسهيل  )104(
، وشرح شذور  2/77: من البسيط وقائله متيم بن ايب مقبل ، ونسب أليب شنبل األعرايب ، ينظر شرح التسهيل  )105(

  .1/130: ، والدرر  2/376: ، والعيين  372: الذهب 
 .2/77: شرح التسهيل   )106(
 .2/77: التسهيل  شرح )107(
 .1/436: ، وهامش شرح ابن عقيل  2/373: شرح شذور الذهب  )108(
 .93: تسهيل الفوائد  )109(
 .162: ، وشواهد اإليضاح  92: أخرجه البخاري  )110(
 .3/209: شرح التسهيل  )111(
 .219: شواهد التوضيح  )112(
، وشرح الكافية  1/288: :  ديوان احلماسة من الطويل ، لزيد بن حصني املسمى بزيد الفوارس ، وهو مطلع يف )113(

  . 2/46: الدرر وكذا يف حلَف ، : ، تأىل  2/837: الشافية 
  .2/315: ، واملساعد  3/853: ، وشرح الكافية الشافية  3/209: من الوافر ، شرح التسهيل  )114(
 .3/209: شرح التسهيل  )115(
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 .2/316: املساعد  )116(
  .2/34: ، وشرح التسهيل  104: ، شواهد التوضيح  83:أخرجه البخاري  )117(
 .106:شواهد التوضيح  )118(
 .96:أخرجه البخاري  )119(
 .6/113: ، ومعجم القراءات  3/487: وة ، يف الكشاف رجاء وأيب حي قراءة أيب )120(
 .1/118: ، والدرر  2/276: ، والعيين  2/34: من الطويل ، ينظر شرح التسهيل  )121(
  .، مل يعرف قائله 2/34: ، وشرح التسهيل  106: من اخلفيف ، شواهد التوضيح والتصحيح  )122(
  .، مل يعرف قائله 2/34: ، وشرح التسهيل ... أن ... هلان ... وروايته  106: من الطويل ، شواهد التوضيح  )123(
  .2/34: شرح التسهيل  )124(
: ، ومعجم شواهد العربية  1/256: ، واملغين  106: من الطويل ، ومل أقف على قائله ، ينظر شواهد التوضيح  )125(

1/115.  
 .106: ينظر شواهد التوضيح  )126(
 .145: تسهيل الفوائد  )127(
 .3/150: شرح التسهيل  )128(
  .1/234: الكشاف  )129(
 .97- 96:  ، وخصائص مذهب األندلس النحوي 2/21: ينظر اهلمع )130(
،  2/51: ، وشرح ابيات املغين  4/146: ، والعيين  1/90: ، واملغين  111:من الكامل ، حلميد بن ثور ، ديوانه  )131(

  ...ما بني : وروايته 
  .2/458، واملساعد ك  1/35: من الكامل ، لقطري بن الفجاءة ، ديوان احلماسة  )132(
  .3/364: ، وشرح التسهيل  3/104: اهلندليني من الوافر ، لزهري اهلذيل ، ينظر ديوان  )133(
 .9/289: ، والترمذي  32: ، وإعراب احلديث  602: صحيح البخاري  )134(
  .113: ، وشواهد التوضيح  77: صحيح البخاري  )135(
،  623: ، وشرح عمدة احلافظ  1224-3/1222: ، وينظر شرح الكافية الشافية  3/364: شرح التسهيل  )136(

  .175-174: وشواهد التوضيح 
) : دكتوراه(السمني احلليب ودراساته النحوية يف كتاب الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون : ينظر تفصيل القول يف  )137(

196-197.  
 .185-3/184: الكتاب  )138(
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