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ِّ
 املقد

وصمَّى اهلل عمى نبيه األميف، وعمى آؿ بيته الطاهريف  ،الحمد هلل ربِّ العالميف
 والعاقبة لممتقيف. ،ابعيف ومف سار عمى نهجهـ أجمعيفوعمى الت ،وصحابته الطيبيف
 أمَّا بعد:

فقد نشأت الدراسات النحوية فػ  منتصػؼ القػرف اليػان  لمهجػرة لتلشػ  المحػف عمػى 
فشمَّر المغويػوف والنحويػوف سػواعدهـ قستقصػام كػالـ العػرب  ،ألسنة الناس ف  تالوة القرآف

فنشػأت المدرسػة  ،تعمَّـ النطػؽ الصػحيا اللصػيالوضع القواعد القياسية المطردة ف  المغة لي
وظهػػػر اليػػػالؼ بػػػيف النحػػػوييف  ،البصػػػرية والكوفيػػػة فبػػػرز اليػػػالؼ النحػػػوي بػػػيف المدرسػػػتيف

والغايػػة كانػػت حميػػدة وهػػ  تحػػري الصػػواب فػػ  التركيػػب عمػػى  ،حتػػى فػػ  المدرسػػة الواحػػدة
اإلنصػػػاؼ فػػػ  وأللػػػت مؤلَّلػػػات فػػػ  اليػػػالؼ النحػػػوي ووأشػػػهرها  ،ايػػػتالؼ السػػػماع والقيػػػاس

ومػا لبػث أْف  ،هػػ(ٚٚ٘مسائؿ اليالؼ بيف البصرييف والكػوفييف ألبػ  البركػات األنبػاري )ت
جػػػام القػػػرف اليػػػامس لمهجػػػرة حتػػػى ألِّػػػؼ كتػػػاب فػػػ  الػػػردِّ عمػػػى نحػػػاة المشػػػرؽ قبػػػف مضػػػام 

وفػ  أينػام اطالعػ  عمػى آيػار  ،)الػرد عمػى النحػاة( إذ سمى كتابػه بػػ هػ(ٕٜ٘القرطب  )ت 
فػػ  كتػػب التلسػػير وعمػػـو القػػرآف وجػػدت قبػػف الشػػجري ردودًا عمػػى طائلػػة مػػف ابػػف الشػػجري 

فتحرَّيت عف هػذ  المباحػث التػ  كانػت  ،وآيروف ،ومك  ،النحوييف ومنهـ اللرام وأبو عبيدة
فصػػارت لػػ  رفبػػة فػػ   ،محػػّط يػػالؼ فػػ  تػػأويالت النحػػوييف وتقػػديراتهـ لجممػػة مػػف ا يػػات

د البحػث والتقصػ  وجػدت مػف هػذ  الػردود مػا لػـ يشػر وبعػ ،التحقؽ مف هذ  األقواؿ والػردود
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ومنهػػا مػػا ردَّ  ،ومنهػػا مػػا احتمػػؿ التأويػػؿ وفيهػػا وجهػػات نظػػر ،إليهػػا ابػػف الشػػجري فػػ  أماليػػه
فأيػػذت هػػذ  المباحػػث وبحيػػت فيهػػا تحػػت عنػػواف  ،عميػػه وبنيػػُت عمػػى ذلػػؾ موضػػوع بحيػػ 

فقسػػػػمته عمػػػػى )ردود ابػػػػف الشػػػػجري عمػػػػى النحػػػػاة فػػػػ  مسػػػػائؿ اليػػػػالؼ، عػػػػرض وتوجيػػػػه(( 
 مبحييف : 

ابػػػف الشػػػجري حياتػػػه وآيػػػار  تناولػػػُت فيػػػه اسػػػمه، وكنيتػػػه، ونسػػػبه، وشػػػيويه  المبحػػػث األوؿ :
 بش م مف التعريؼ ق التلصيؿ. ووفاته. ،ومؤلَّلاته ،وتالمذته

 المبحث اليان : المسائؿ اليالفية ف  ردود ابف الشجري :
فػػ  مباحػػث شػػتى فػػ   ،عشػػرة مسػػألةتحػػديت فيػػه عػػف المسػػائؿ النحويػػة التػػ  بمغػػت اينتػػ  

َـّ رد ابػف الشػجري،موضػع اليالؼ أبػدأ بػذكر ،واتبعُت منهجًا ف  كتابػة البحػث ،المغة يػـ  ،يػ
 أو أوافؽ فيه رأيًا لعالـ مف العممام. وأرجا ما أرا  صواباً  ،أعرضها عمى أقواؿ العممام

كتػػاب فمنهػػا كتػػب التلسػػير ك ،واعتمػػدت فػػ  هػػذا البحػػث عمػػى نيبػػة مػػف المصػػادر
 ،وفيرذلػؾ ،وروح المعػان  لللوسػ  ،الكشاؼ لمزميشري وتلسير البحر المحيط ألب  حيػاف

وفيرهػا، وكتػب إعػراب القػرآف  ،واقتقاف لمسيوط  ،البرهاف لمزركش  ومف كتب عمـو القرآف
عرابػػه  ،ومجػػاز القػػرآف ألبػػ  عبيػػدة ،ومنهػػا معػػان  القػػرآف لملػػرام ،ومعانيػػه ومعػػان  القػػرآف واب
عراب القرآف لمنحاسو  ،لمزجاج ومف الكتب النحويػة  ،وفيرها ،ومشكؿ إعراب القرآف لمك  ،اب

ػػؿ قبػػف الحاجػػب ،كتػػاب سػػيبويه ػػؿ قبػػف يعػػيش،  ،واإليضػػاح فػػ  شػػرح الملصَّ وشػػرح الملصَّ
 وفيرها.

زُت فيهػا أهػـ واتماماً  لمبحث النتػائ  التػ  توصػؿ  ُقدِّـ له بمقدِّمة تقلوها ياتمػة وبػرَّ
 ئمة المصادر والمراجع ويبت المحتويات. فقا ،إليها البحث

أسػػأؿ اهلل العظػػيـ أف ينلعنػػ  بػػه يػػـو ق ينلػػع مػػاؿ وق بنػػوف إق مػػف أتػػى اهلل  وأييػػراَ 
وآيػػر دعوانػػا أف الحمػػُد هلل ربِّ العػػالميف والصػػالة والسػػالـ عمػػى يػػاتـ النبيػػيف  ،بقمػػب سػػميـ

 آميف 
 
 

 املبحث األول 
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 ابن الشجري حياتو وآثاره 
بػػػػػؿ هػػػػػو عػػػػػالـ ذاع صػػػػػيته فػػػػػ   ،بػػػػػف الشػػػػػجري مغمػػػػػورًا بػػػػػيف العممػػػػػاملػػػػػـ يكػػػػػف ا

ولكػف مػف نافمػة القػوؿ ق بػدَّ لنػا مػف  ،وُعن  به الدارسوف فبحيوا ف  شيصػيته وآرائػه،ا فاؽ
 فيها.  مف يالؼ التعريؼ به أماـ القارئ قبؿ اليوض ف  دراسة ردود  وما ورد

 اسمه وكنيته ونسبه -1
 ،)ابػػػف الشػػػجري( المعػػػروؼ بػػػػ ،أبػػػو السػػػعادات ،بػػػف محمػػػد هػػػو هبػػػة اهلل بػػػف عمػػػ 

 وايتمؼ ف  نسبه عمى أقواؿ منها : 
 نسب إلى بيت الشَّجري مف قبؿ أمه.  -
اف ألنَّه كاف ف  بيته شجرة وليس فػ  البمػد فيرهػا وكػ ؛وقاؿ بعضهـ : ُنسب إلى الشجري -

 ،ضػالعًا بػاألدب ،لمغػة وأشػعار العػرب وأيَّامهػا وأحوالهػاا ةأوحد زمانه ف  عمـ العربيػة ومعرفػ
 .  (ٔ)وأقرأ النحو سبعيف سنة ،كامؿ اللضؿ

 
 شيوخه -2

 أيذ ابف الشجري العمـ عف كيير مف العممام ومف هؤقم : 
 هػػػ(، واليطيػػب التبريػػزيٜٚٗهػػػ(، وابػػف فضػاؿ )تٛٚٗ)ت أبػو المعمػػر بػػف طباطبػا العمػػوي

 وفيرهـ. ،(ٖ)هػ(ٜٖ٘)ت  وأيذ عف أب  البركات عمر بف إبراهيـ بف محمد ،(ٕ)هػ(ٕٓ٘)
 
 تالمذته -3

 ومنهـ :  ،أيذ عف ابف الشجري نيبة مف العممام  
  (ٗ) هػ(ٓٔ٘محمد بف أحمد بف طاهر )ت 

  (٘) هػ(ٙ٘٘محمد بف عم  بف إبراهيـ )ت 

  (ٙ) هػ(٘ٚ٘عم  بف أحمد )ت 

 . (ٚ)هػ(ٚٚ٘عبدالرحمف بف محمد )ت 

 .(ٛ) (هػٜٚ٘ت)محمد بف أحمد بف حمزة 

(ٜ) هػ(ٓٛ٘اليضر بف يرواف )ت 
 



 عرض وتوجيه - ردود ابف الشجري عمى النحاة ف  مسائؿ اليالؼ
  د. قاسـ يميؿ إبراهيـ األوس 

 ٕٔٗ 

 . (ٓٔ) هػ(ٕٛ٘الحسف بف عم  بف بركة )ت 
 .(ٔٔ) هػ(ٜٗ٘عم  بف المبارؾ )ت 

 . (ٕٔ)هػ( ٜٚ٘زيد بف الحسف )ت 

 
 مؤلَّفاته -ٗ

ترؾ ابف الشجري طائلة مف المؤلَّلات ف  فنوف ميتملة مف عمـو المغة واألدب 
 كتب التراجـ :  ومف هذ  الكتب الت  أشارت إليها

 األمال .
 لنلسه عمى ابف اليشاب.اقنتصار 

 وهو كتاب فريب مميا أحسف فيه.  ،تماـ الطائ  الحماسة ضاهى بها حماسة أب 

 شرح التصريؼ المموك .

 شرح الممع قبف جن . 
 . وفيرها. (ٖٔ)ما اتلؽ للظه وايتمؼ معنا 

 
 أقوال العمماء فيه

وابػػف  ،ف الشػجريوابػ ،كػػاف يقػاؿ حينئػذ ببغػػداد أربعػة : ابػف الجػػواليق )قػاؿ السػيوط : )
 .(ٗٔ)((اليشاب وابف الدهاف

 .  (٘ٔ)هػ(ٕٗ٘ذكر السيوط  أفَّ ابف الشجري ُتوف  ف  سنة ) : وفاته

 
 املبحث الثانً

 ردود ابن الشجري يف مسائل اخلالف
كتػػب التلسػػير وعمػػـو القػػرآف  المبحػػث أبػػرز الػػردود التػػ  ذكرتهػػا سػػأتناوؿ فػػ  هػػذا

يػػالؼ بػػيف النحػػوييف فػػ   لكػػف وقػػع فيهػػا ،ؤلَّلػػاتقبػػف الشػػجري وكػػاف لػػه أيػػر فػػ  هػػذ  الم
ويمكػػف أف نػػذكر هػػذ  المسػػائؿ  ،أو فػػ  توجيهػػاتهـ لهػػذ  المسػػائؿ،تأويالتهػػا أو تقػػديراتهـ لهػػا

 النحوية مرتبة عمى أساس اقسـ واللعؿ والحرؼ عمى الترتيب ا ت  :
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 االسم : أواًل :
بقاء صمته :  المسألة األولى : حذف الموصول وا 

ئؿ النحوية الت  وقع اليالؼ فيها تقدير المحذوؼ صمة فػ  قولػه تعػالى مف المسا
     

   
    

   إليه أبػو عمػ  اللارسػ  [ فردَّ ابف الشجري عمى ما ذهبٕٔ] الحجرات، 
 عطػػؼ عمػػى (فقولػػه )واتقػػوا اهلل ،رهوا الغيبػػة واتقػػوا اهللالمعنػػى فكمػػا كرهتمػػو  فػػاك)فقػػاؿ : )

ف لـ يذكر لدقلة الكالـ عميه ،قوله )فاكرهوا( رصْ  )كقولػه:  ،واب ررص فصراْنفصرص رص را ص اْلحص ْْ ببعصصص اْضررب
ْنرره   نَّمػػا ديمػػت اللػػام لمػػا فػػ   ،[، أي فضػػرب فػػانلجرتٓٙ]البقػػرة (مب فقولػػه كػػالـ مسػػتأنؼ واب

( كػػأنَّهـ قػػالوا فػػ  (أيحػػبأ أحػػُدكـ أْف يأكػػَؿ لحػػـ أييػػه)فَّ قولػػه:)أل؛الكػػالـ مػػف معنػػى الجػػواب
 .(ٙٔ)((أي فكما كرهتمو  فاكرهوا الغيبة ،فقاؿ: فكرهتمو  ،جوابه : ق

ألنَّػه قػدَّر المحػذوؼ  ؛هذا التقدير بعيد)وردأ ابف الشجري هذا التأويؿ فقاؿ: )
بقػػػػام صػػػػمت ،وهػػػػو )مػػػػا( المصػػػػدرية ،موصػػػػوقً  نَّمػػػػا  ،ه ضػػػػعيؼوحػػػػذؼ الموصػػػػوؿ واب واب

والمعنػى : فهػػذا  ،التقػدير : فهػذا كرهتمػػو  والجممػة المقػػدَّرة المحذوفػة ابتدائيػة ق أمريػػة
نَّما قدَّرها أمرية ليعطؼ عميه الجممة األمرية ف  قوله تعػالى  ،كرهتمو  والغيبة ميمه واب

 .(ٚٔ)((واتقوا اهلل): )
أي فقػد كرهتمػو   (فكرهتمو ): )فقاؿ اللرام وايتمؼ النحويوف ف  تقديرهـ لهذ  ا ية

وفيػه  ،معنػا  : فقػد كرهتمػو  واسػتقرَّ ذلػؾ ،فكرهتمػو )وقاؿ الزميشري: ) .(ٛٔ)((أي فال تلعمو 
وردَّ أبػو حيَّػاف قػوؿ اللارسػ  والزميشػػري  (ٜٔ)(((أي )إفْ  صػاَّ هػذا فكرهتمػو  ،معنػى الشػرط
والػػذي قػػدَّر  )فقػػاؿ : ) ،اللػػرام واستسػػاغ رأي ،(ٕٓ)((فيػػه عجرفػػة العجػػـ)فقػػاؿ : )،فػػ  تأويمهما

 .(ٕٔ)((اللرام أسهؿ وأقّؿُ  تكمألًا وأجرى عمى قواعد العربية
وهو أفَّ الجممػػػة يبريػػػة لكػػػف معناهػػػا ،وذكػػػر أبػػػو حيَّػػػاف رأيػػػًا آيػػػر فػػػ  تقػػػدير ا يػػػة

قيػػؿ : للظػػه يبػػر )فقػػاؿ : ) ،فػػ  لسػػاف العػػرب ووضػػع الماضػػ  موضػػع األمػػر كييػػر ،األمػػر



 عرض وتوجيه - ردود ابف الشجري عمى النحاة ف  مسائؿ اليالؼ
  د. قاسـ يميؿ إبراهيـ األوس 

 ٕٔٙ 

ووضػػع الماضػػ  موضػػع  ،(ولػػذلؾ عطػػؼ عميػػه )واتقػػوا اهلل ،ير  : فػػاكرهواتقػػد ،األمػػر ومعنػػا 
 .وهذا يعضد قوؿ اللارس  (ٕٕ)األمر ف  لساف العرب كيير((

فعنػدي أفَّ )فقػاؿ : ) ،وردَّ ابف هشاـ رأي ابف الشجري ف  تقدير أب  عم  اللارس 
ػػػؿ كػػػالـ اللارسػػػ  : فقيػػػؿ لهػػػـ ،الجػػػواب: قفإنَّه قػػػاؿ: كػػػأنَّهـ قػػػالوا فػػػ  ،ابػػف الشػػػجري لػػػـ يتأمَّ

ف لػػـ يػػذكر كمػػا  ،فكرهتمػػو  فػػاكرهوا الغيبػػة واتقػػوا اهلل )فػػاتقوا اهلل( عطػػؼ عمػػى )فػػاكرهوا( واب
ف لػػـ تكػػف  ،والمعنػػى : فكمػػا كرهتمػػو  فػاكرهوا الغيبػػة ،()اضػرب بعصػػاؾ الحجػػر فػانلجرت واب

ف لـ ،معنا  فكيؼ تحدِّيُنا (كما أف )ما تأتينا فتحدِّينا ،)كما( مذكورة  ،تكف )كيػؼ( مػذكورة واب
وهػػػػذا يقتضػػػػ  أفَّ )كمػػػػا( ليسػػػػت محذوفػػػػة بػػػػؿ إفَّ المعنػػػػى يعطيهػػػػا فهػػػػو معنػػػػى ق تلسػػػػير 

 .(ٖٕ)((إعراب
والػػذي ذكرتػػه )قػػاؿ: ) ،بػػف الشػػجري أشػػار إلػػى ذلػػؾ أفَّ  وألػػتمس العػػذر قبػػف هشػػاـ

وذكػر أبػو  ،مف التقديرات والحذوؼ ف  هذ  ا يػة مشػتمؿ عمػى حقيقػة اإلعػراب مػع المعنػى
 .  (ٕٗ)((تلسيرًا تضمَّف المعنى دوف حقيقة اإلعراب (م  ف  تلسير قوله )فكرهتمو ع

بقػام  أوافؽ ابف الشجري وأبػا حيَّػاف فيمػا ذهبػا إليػه مػف عػدِّ حػذؼ اسػـ الموصػوؿ واب
 إلعػػراب والمعنػػى. وتقػػديرات ابػػف الشػػجري كانػػت موافقػػة ،جممػػة الصػػمة ضػػعيؼ فػػ  العربيػػة
ف كاف األيير ق يريد اإلعرابلذلؾ حمؿ عميها أبا عم  اللارس نَّما يريد المعنى كمػا  ،  واب واب

 صرَّح ابف هشاـ.
 

 : (ذكير )قريْ المسألة الثانية :
  فػػػػ  قولػػػػه تعػػػػالى :  (ابػػػػف الشػػػػجري قػػػػوؿ أبػػػػ  عبيػػػػدة فػػػػ  تأويمػػػػه لػػػػػ )قريػػػػبردَّ 
     

    وهػػػػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػػػػا ذكػػػػػػػػػػػػر   ،[ٙ٘] األعػػػػػػػػػػػػراؼ
وردَّ   ،(ٕ٘)أي مكانػًا قريبػاً  ،قاؿ أبو عبيدة : ذكِّر قريب لتذكير المكػاف)إذ قاؿ : ) ،الزركش 

لنصػػب  نصػػب )قريػػب( عمػػى وردَّ  ابػػف الشػػجري بأنَّػػه لػػو صػػاَّ  ابػػف الشػػجري بأنَّػػه لػػو صػػاَّ 
 منلػػردًا بػػؿ جػػام عػػف اللػػرام أنَّػػه ولػػـ يكػػف تأويػػؿ أبػػ  عبيػػدة ،(ٕٚ)(((ٕٙ))قريػػب( عمػػى الظػػرؼ

 ،أو فالنػػة منػػؾ قريػػب فػػ  القػػرب والبعػػد ذكَّػػروا وأنَّيػػوا،فػػإذا قػػالوا : دارؾ منَّػػا قريػػب): )قػػاؿ



 مجمة جامعة تكريت لمعمـو اإلنسانية
 (ٕٛٓٓ) تموز(                     ٚ)(                   العدد ٘ٔالمجمد )

 ٕٔٚ 

ف كاف مرفوعًا فكأنَّه ف  تأويؿ : ه  مف مكاف قريب فجعػؿ )القريػب(  وذلؾ أفَّ )القريب( واب
ػػه بػػؿ إفَّ  (ٕٛ)((يملػػًا مػػف المكػػاف ػػاس وجَّ تػػذكير )قريػػب( عمػػى )قػػوؿ أبػػ  عبيػػدة فقػػاؿ: ) النحَّ

ميمػه  كما تقوؿ: إفَّ زيدًا قريبًا منؾ... والذي قاله أبو عبيدة قػد أجػاز سػيبويه ،ير المكافتذك
 .(ٜٕ)((عمى بعد

 ،إفَّ ذلػؾ عمػى حػذؼ مضػاؼ)فقػاؿ: ) ،أمَّا ابف هشاـ فقد رّدَ  تأويػؿ ابػف الشػجري
واألصػػػؿ عػػػدـ  ،أي مكػػػاف رحمػػػة اهلل قريػػػب... وهػػػذا المضػػػاؼ الػػػذي قػػػدَّر  فػػػ  فايػػػة البعػػػد

 .(ٖٓ)((والمعنى مع ترؾ هذا المضاؼ أحسف منه مع وجود  ،ؼالحذ
وتػأويالتهـ لهػا فػ  رسػالة سػمَّاها بػػ  (وأحصى ابػف هشػاـ أقػواؿ العممػام فػ  )قريػب

   فػػػػػػػػػػػػػ  قولػػػػػػػػػػػػػه تعػػػػػػػػػػػػػالى:  مسػػػػػػػػػػػػػألة الحكمػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػػػػػذكير )قريػػػػػػػػػػػػػب()
    

  (ٖٔ). 
 ،متممػػة لموجػػه الرابػػع عشػػر تًا ويالصػػة ا رام كانػػوذكػػر فيهػػا ياليػػة عشػػر وجهػػ

تػػه ومنهػػا مػػا هػػو ضػػعيؼ متػػروؾ  ووصػػؼ هػػذ  األوجػػه بػػأفَّ منهػػا مػػاهو قػػوي مػػأيوذ بػػه لقوَّ
مػػف المضػػاؼ إليػػه المػػذكَّر  المػػذكر يكتسػػب التأنيػػث وذكػػر النحويػػوف أفَّ المضػػاؼ ،لضػػعله

ػػا ،(ٕٖ)والعكػس كمػا ذهػػب إليػه النحويػػوف اكتسػب التػػذكير  (اؼ )الرحمػػةأفَّ المضػ فعميػه أرجِّ
يكتسػػب )إذ قػػاؿ : ) ،وهػػذا مػػا ذهػػب إليػػه يالػػد األزهػػري (للػػظ الجاللػػة)إليػػه  مػػف المضػػاؼ

   المضػػػػػػاؼ المؤنَّػػػػػػث مػػػػػػف المضػػػػػػاؼ إليػػػػػػه المػػػػػػذكَّر تػػػػػػذكير ... ويحتممػػػػػػه: 
    

   (  الشػػو (لعػػؿَّ السَّػػاعَة قريػػبٌ )ويبعػػد [ )رى 
 .(ٖٖ)((فذكِّر )قريب( حيث ق إضافة ،[ٚٔ
 

  قولرره تعررالى المسررألة الثالثررة :حررذف المفعررول الثرراني مرر  الرررارفي
   
     / قػػػػاؿ ابػػػػف الشػػػػجري: )وقػػػػد يحػػػػذفوف  [ٖ] المطللػػػػيف

  الملعػػػػػػوؿ اليػػػػػػان  فيقولػػػػػػوف كمتػػػػػػؾ ووزنتػػػػػػؾ وعميػػػػػػه قولػػػػػػه تعػػػػػػالى : 
   



 عرض وتوجيه - ردود ابف الشجري عمى النحاة ف  مسائؿ اليالؼ
  د. قاسـ يميؿ إبراهيـ األوس 

 ٕٔٛ 

   وأيطػأ بعػض المتػأوليف إذ  معنا  كالوا لهـ أو وزنوا لهػـ
)هػػـ عمػػى هػػذا  فػػػ )هػػـ( (يرجػػوا هػػـ)مرفػػوع أكػػدت بػػه الػػواو كالضػػمير فػػ  قولػػؾ :  (زعػػـ أفَّ

 ويدؿأ عمى بطالف هذا القوؿ أمراف: ،التأويؿ عائد عمى المطلليف
ولػو كػاف كمػا قػاؿ أليبتوهػا فػ   ،أللؼ فػ  كػالوهـ أو وزنػوهـأحدهما: عدـ يبوت ا

ـْ  يطِّ المصحؼ كما أيبتوها ف  قوله تعالى   ونحو .  ،[ٖٕٗ] البقرة: َيَرُجوا ِمف ِدَياِرِه
يػػػدؿأ عمػػػى أفَّ الضػػػمير راجػػػع إلػػػيهـ فػػػالمعنى : إذا  ذكر)النَّػػػاس( واليػػػان : أفَّ تقػػػدأـ

ذا كػالوا لمنَّػاس أو وزنػوا لمنَّػاس ييسػروف((و  ،اكتالوا عمى النَّػاس يسػتوفوف( . قػاؿ اللػرام: (ٖٗ)اب
تريػػد ِكْمػػَت لػػ  وِكْمػػُت  ،وِكمتنػػ  ميمػػه ،تقػػوؿ ِكمتُػػؾ طعامػػًا كييػػراً  ،الهػػام فػػ  موضػػع نصػػب))
 .(ٖ٘)((لؾ

ا لدي أفَّ اللرام أراد أف يقوؿ : إفَّ )كػاؿ( و)وزف( يتعػدَّى بنلسػه وبغيػر  وهػذا  يترجَّ
ولػػػـ يشػػػر إلػػػى قائمهػػػا فقػػػاؿ:  ،وذكرهػػػذ  المسػػػألة المػػػردودة النحػػػاس، ييعضػػػد رد ابػػػف الشػػػجر 

 .(ٖٙ)((قاموا هـ)وعبَّر فير  أفَّ )هـ( توكيد كما تقوؿ: ))
 (فػيمف عػدَّ )هػـ( ضػػميرًا مرفوعػًا مؤكِّػداً  لػػ )الػػواو ابػف الشػػجري وأيَّػد الزميشػري ردَّ 

ضػػػػمير  (هـ أو وزنػػػػوهـوالضػػػػمير فػػػػ  )كػػػػالو )العائػػػػد إلػػػػى المطلليػػػػيف فقػػػػاؿ: ) كػػػػالوهـ فػػػػ 
 وفيه وجهاف:  ،منصوب راجع إلى الناس

أف يػػػراد كػػػالوا لهػػػـ أو وزنػػػوا لهػػػـ فحػػػذؼ الجػػػار وأوصػػػؿ اللعػػػؿ... وأف يكػػػوف عمػػػى حػػػذؼ 
قامػػػة المضػػػاؼ إليػػػه مقامػػػه وق يصػػػاأ أف  ،والمضػػػاؼ هػػػو المكيػػػؿ أو المػػػوزوف ،المضػػػاؼ واب

وذلؾ أفَّ المعنػػى إذا ،لػػى نظػػـ فاسػػدألفَّ الكػػالـ ييػػرج بػػه إ ؛يكػػوف ضػػميرًا مرفوعػػًا لممطللػػيف
ذا أعطػػوهـ أيسػػروا ،أيػػذوا مػػف النػػاس اسػػتوفوا ف جعمػػت الضػػمير لممطللػػيف انقمػػب إلػػى  ،واب واب

ذا تولػػػوا الكيػػػػؿ أو الػػػوزف )هػػػػـ( عمػػػى اليصػػػػوص  قولػػػؾ : إذا أيػػػذوا مػػػػف النَّػػػاس اسػػػػتوفوا واب
 .(ٖٚ)((ألفَّ الحديث واقٌع ف  اللعؿ ق ف  المباشر ؛وهو كالـ متنافر ،ايسروا

الشػػجري أي جعػػػؿ )هػػـ( توكيػػػد لممطللػػيف أي ضػػػمير  وهػػذا الوجػػػه يعضػػد ردأ ابػػػف
ولكف يالؼ الزميشػري ابػف الشػجري فػ  يبػوت  ،أو)وزنوهـ( (المطلليف )الواو( ف  )كالوهـ

والتعمػػؽ فػ  إبطالػػه  )فقػاؿ : ) (وزنػػوهـ)األلػؼ فػ  يػػطِّ المصػحؼ وعػػدمها فػ  )كػالوهـ( أو
ألفَّ يػػػػػط  ؛تكتػػػػػب بعػػػػػد واو الجمػػػػػع فيػػػػػر يابتػػػػػة فيػػػػػه ركيػػػػػؾوأفَّ األلػػػػػؼ  بيػػػػػط المصػػػػػحؼ



 مجمة جامعة تكريت لمعمـو اإلنسانية
 (ٕٛٓٓ) تموز(                     ٚ)(                   العدد ٘ٔالمجمد )

 ٕٜٔ 

حػدأ المصػػطما عميػػه فػ  عمػػـ اليػػط عمػى أنػػ  رأيػػت فػػ   لػػـ يػػراع فػ  كييػػر منػػه ،المصػحؼ
الكتب الميطوطػة بأيػدي األئمػة المتقنػيف هػذ  األلػؼ مرفوضػة لكونهػا فيػر يابتػة فػ  الملػظ 

نَّ  ألفَّ الػػواو وحػػدها معطيػػة معنػػى الجمػػع ؛والمعنػػى جميعػػاً  مػػا كتبػػت هػػذ  األلػػؼ تلرقػػة بػػيف واب
فمػف لػـ ييبتهػا قػاؿ: المعنػى  ،وهػو يػدعو ،واو الجمع وفيرهػا فػ  نحػو قولػؾ : هػـ لػـ يػدعوا

قيػػػؿ اللعػػػؿ يتعػػػدَّى بنلسػػػه تػػػارة )وعمػػػؿ العكبػػػري ذلػػػؾ قػػػاؿ: ) (ٖٛ)((كػػػاؼ فػػػ  التلرقػػػة بينهمػػػا
ق يكتػب كػالوا وعمػى هػذا  ،أي كػالوهـ الطعػاـ،والملعػوؿ هنػا محػذوؼ ،وبالحرؼ تارة أيػرى
نَّمػػا هػػو  (كػػالوهـ)ألفَّ الضػػمير فػػ  ،(ٜٖ)((و)وزنػػوا( بػػاأللؼ رًا واب لػػيس ضػػميرًا منلصػػاًل متػػأيِّ

وعمػػػى هػػػذا )وقػػػاؿ السػػػميف الحمبػػػ : )،ضػػػمير متصػػػؿ بػػػدليؿ عػػػدـ كتابػػػة األلػػػؼ بعػػػد الواو
ولليػر بحػرؼ الجػر  ،يػالؼ فاألصؿ ف  هذيف اللعميف التعدي قينيف ألحدهما بنلسه بػال

 ،وهػػػؿ كػػػؿا منهمػػػا أصػػػؿ بنلسػػػه أو أحػػػدهما أصػػػؿ لليػػػر  يػػػالؼ مشػػػهور ،ز حذفػػػهويجػػػو 
ذا كالوا لهـ طعامًا أو وزنوا لهـ)والتقدير:   ( ٓٗ) ((فحذؼ الحرؼ والملعوؿ اليان  (واب

عمػى نػزع اليػافض وهػو الػالـ وحػذؼ  يتبيف مما سبؽ أفَّ الضػمير )هػـ( منصػوب
أو  (وهػذا راجػع إلػى أّفَ  )كػاؿ ،(لهػـ الطعػاـَ  )كػالواالتقدير :  ألفَّ  ؛الملعوؿ اليان  )الطعاـ(

 أو بغير  تارة أيرى كما ذكرت. يتعدَّى بنلسه تارة ()وزف
 

 ألر()المسألة الرابعة : حركة المنادى المعرَّف بر 
مػػػف الػػػردود التػػػ  ردَّهػػػا ابػػػف الشػػػجري حركػػػة المنػػػادى المعػػػرَّؼ بػ)ألػػػػ( فػػػ  )ياأيأهػػػا 

ضمة إعراب أو ضمة بنػام   فقػاؿ ابػف الشػجري : إفَّ )جػواب هؿ ضمة الالـ فيه  الرجُؿ(،
الضػػمة فػػ  الػػالـ مػػف قػػولهـ : )يػػا أيأهػػا الرجػػؿ( ضػػمة بنػػام  (ٔٗ)الجاهػػؿ المكنػػى بػػأب  نػػزار

وق عامػػػؿ هنػػػا  ،ق ُبػػػدَّ لهػػػا مػػػف عامػػػؿ يوجبهػػػا ألفَّ ضػػػمة اإلعػػػراب ؛وليسػػػت ضػػػمة إعػػػراب
أفَّ قولػػػؾ : يػػػا زيػػػُد يعمػػػـ منػػػه أفَّ  يوجػػػب هػػػذ  الضػػػمة... فالرجػػػؿ مبنػػػ  بنػػػام عارضػػػًا كمػػػا

 .  (ٕٗ) ((الضمة فيه ضمة بنام عارض
إفَّ ضػمة الػالـ فػ  قولنػا: )يػا أيأهػا الرجػُؿ( ضػمة )فقاؿ : ) ،وجام ردأ ابف الشجري

 ؛ألفَّ المنادى الملرد المعرفة له باطراد  منزلػة بػيف منػزلتيف فميسػت كضػمة )حيػُث( ؛إعراب
وذلؾ لعدـ اطػراد العمػة التػ  أوجبتهػا وق كضػمة )زيػٌد( فػ   ،ةألفَّ ضمة )حيُث( فير مطرد
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ألفَّ هػػػذ  حػػػديت بعامػػػؿ للظػػػ  ولػػػو سػػػاغ أف توصػػػؼ )حيػػػُث( فمػػػـ يجػػػز  نحػػػو )يػػػرج زيػػػٌد(
ػػػا  وصػػػلها بمرفػػػوع حمػػػاًل عمػػػى للظهػػػا ألفَّ ضػػػمتها فيػػػر مطػػػردة وق حاديػػػة عػػػف عامػػػؿ ولمَّ

ا ق يحصى كيػرة تنػزؿ اقطػراد فيهػا ويا رجُؿ... إلى م اطردت الضمة ف  قولنا : يا زيُد...
مف حيػث اطػردت الرفعػة فػ  كػؿِّ اسػـ ابتػدئ بػه مجػردًا  منزلة العامؿ المعنوي الرافع لممبتدأ

ػػػا اسػػػتمرَّت ضػػػمة المنػػػادى فػػػ  معظػػػـ األسػػػمام  مػػػف عامػػػؿ للظػػػ  وجػػػ م لػػػه بيبػػػر... فممَّ
عػراب فػ  صػلة المعربة الضمة الحادية عف اقبتدام شبهتها العرب بضمة المبتدأ ضمة اإل

وجمػػع بينهمػػا أيضػػًا أفَّ اقطػػراد معنػػى كمػػا أفَّ اقبتػػدام  المنػػادى فػػ  نحػػو : يػػا زيػػُد الطويػػؿُ 
 ،ومػف شػػأف العػرب أف تحمػؿ الشػػ م عمػى الشػػ م مػع حصػوؿ أدنػػى تناسػب بينهمػػا ،معنػى

أق تػػرى أنَّهػػـ قػػد اتبعػػوا حركػػة اإلعػػراب حركػػة  ،حتَّػػى أنَّهػػـ قػػد حممػػوا أشػػيام عمػػى نقائضػػها
حركػػة البنػػام حركػػة  ... وكػػذلؾ اتبعػػوا،(ٖٗ)الحمػػِد هلل( بكسػػر الػػداؿ)لبنػػام فػػ  قػػرامة مػػف قػػرأ ا

 .(ٗٗ)(( )يا زيُد بُف عمر( اإلعراب ف 
 لػػرأي ابػػف الشػػجري فػػ  أينػػام حدييػػه عػػف تػػابع المنػػادى تعضػػيداً  ذكػػر ابػػف الحاجػػب

ابػع الميصوصػة الحكػـ الػذي يكػوف لهػذ  التو )) أف الحركة حركة إعراب عمى القيػاس فقػاؿ:
ػػا ألنَّػػه ملعػػوؿ منصػػوب المحػػؿِّ فوجػػب أف يكػػوف تابعػػه  ؛حممهػػا عمػػى محمِّهػػا وهػػو القيػػاس إمَّ

منصوبًا كجميع المبنيات... وأمَّا حممها عمى للظها فألنَّه لمَّا كػاف فيػه البنػام عارضػًا أشػبه 
 وهػػو حػػرؼ النػػدام الموجػػب لمحركػػة ،عامػػؿ اإلعػػراب اإلعػػراب فػػ  عروضػػه وأشػػبه موجبػػه

ػا شػبَّهوا موجػب هػذ  الحركػة بالعامػؿ لشػبهها  ؛ف  متبوعه المشبَّهة بحركة اإلعراب ألنَّهـ لمَّ
حكػـ العامػؿ المحقػؽ فػ  اقنسػحاب عمػى التػابع  بحركة اإلعراب ف  اقنسحاب عمى التابع

كما شبَّهت الحركة ف  )يا زيُد( بحركة )جام زيٌد( شػبه الموجػب لهػا وهػو )يػا( فػ  )يػا زيػُد( 
مػػف حيػػػث كػػػاف تابعػػػًا معربػػػًا  لهػػػا فػػػ  )زيػػػُد(... وهػػو مػػػف مشػػػكالت أبػػػواب النحػػػو وجػػببالم

يضػػاحه مػػا ذكرنػػا ... ووقػػع  ُأعػػرب بحركػػة متبوعػػه المبنػػ  مػػع اسػػتحقاقه إعرابػػًا مياللػػًا لػػه واب
ْف كانػػػت عمػػػى للػػػظ المتبػػػوع المبنػػػ  لعػػػدـ الموجػػػب  ،اقتلػػاؽ عمػػػى أفَّ هػػػذ  التوابػػػع معربػػػة واب

 .(٘ٗ)((ؼ لذلؾ ف  إعرابهالمبنام فيها فمـ ييتم
ألفَّ بنػام  ؛ارتلع )النَّاُس( عمى الصػلة عمػى الملػظ)وكذلؾ يقويه قوؿ أب  حيَّاف : )

وق يجػوز نصػبه عمػى الموضػع يالفػًا ألبػ   ،شبيه باإلعراب فمذلؾ جاز مراعاة الملػظ ()أي
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المرفػوع بعػدها وأفَّ  ،وزعـ أبو الحسف ف  أحد قوليه : إفَّ )أي( ف  الندام موصػولة ،عيماف
والكػالـ عمػى هػذا  ،فتقدير  : يا َمف هو الرجؿ ،فإذا قاؿ : يا أيأها الرجؿُ  يبر مبتدأ محذوؼ

 .(ٙٗ)((القوؿ وقوؿ أب  عيماف مستقصى ف  النحو
ْف كػاف ،والتـز العرب رفػع )الرجػُؿ( مػيالً )فقاؿ: ) ،وأكَّد الجام  قوؿ ابف الشجري واب
ألفَّ )الرجػػػؿ( هػػػو المقصػػػود بالنػػػدام فػػػالتزموا  ؛والنصػػػبصػػػلة وحقأهػػػا جػػػواز الػػػوجهيف الرفػػػع 

َرْفَعُه لتكوف حركته اإلعرابية موافقة لمحركة البنائية الت  ه  عالمة المنادى فيدؿأ عمى أنَّػه 
 .(ٚٗ)هو المقصود بالندام((

والتػرؼ اللكػري فػ  بيػاف الوجػه اإلعرابػ   ،والتكمػؼ يتبيف أيػر المنطػؽ فػ  التعميػؿ
ف كػػػاف مػػػف المباحػػػث  ،أّفَ  رأي ابػػػف الشػػػجري كػػػاف صػػػائبًا فػػػ  تأويمػػػهوأحسػػػب  األرجػػػا واب

 ف  النحو العرب ، وسمَّاها ابف الحاجب مشكالت النحوية. المستقصاة
 

مةالمسألة ال  خامسة : العطف عمى رممة الصِّ
فقػػاؿ ابػػف يعػػيش :  ،وذكػػر النحويػػوف أقسػػاـ العطػػؼ فػػ  العربيػػة وهػػ  ياليػػة أقسػػاـ

إذا اشػػػػتركا فػػػػ   ،عمػػػػى ياليػػػػة أضػػػػرب : عطػػػػؼ اقسػػػػـ عمػػػػى اقسػػػػـواعمػػػػـ أفَّ العطػػػػؼ ))
... وعطػػؼ فعػػؿ عمػػى فعػػؿ إذا اشػػتركا فػػ  الزمػػاف... وعطػػؼ جممػػة عمػػى جممػػة... الحػػاؿ

والمػػػراد مػػػف عطػػػؼ جممػػػة عمػػػى جممػػػة ربػػػط إحػػػدى الجممتػػػيف بػػػاأليرى واإليػػػذاف بحصػػػوؿ 
 (ٛٗ)((ذكػػػر األولػػػى كػػػالغمط وأفَّ  ،مضػػػمونها لػػػئالَّ يظػػػفَّ المياطػػػب أفَّ المػػػراد الجممػػػة اليانيػػػة

فهػػػذ  الحػػػروؼ تعطػػػؼ بهػػػا )وقػػػاؿ ابػػػف اليبػػػاز فػػػ  أينػػػام حدييػػػه عػػػف حػػػروؼ العطػػػؼ: )
والجممػػػػة عمػػػػى  ،والملػػػػرد عمػػػػى الملػػػػرد ،واألفعػػػػاؿ عمػػػػى األفعػػػػاؿ ،األسػػػػمام عمػػػػى األسػػػػمام

 .  (ٜٗ)((الجممة
منػُع ابػف الشػجري العطػؼ عمػى  ومف المباحث النحويػة التػ  أشػار إليهػا الزركشػ 

  قولػػػػػه تعػػػػػالى :  فػػػػػ  تأويمػػػػػه عمػػػػػ  اللارسػػػػػ  مػػػػػة الصػػػػػمة وردأ  عمػػػػػى أبػػػػػ جم
    

    
   
    قػػاؿ )) :قػػاؿ الزركشػػ  [ٕٜ] التوبػػة
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ألفَّ جػػواب  ؛،)إذا مػػا أتػػوؾ( وقمػػت ق أجػػد( فهػػو معطػػوؼ عمػػى قولػػه): )اللارسػػ  : تقػػدير 
 .  (ٓ٘)((تولَّوا() قوله : )إذا(

وعمػى هػذا فػال موضػع لهػا مػف  ،ومنعه ابػف الشػجري فػ  أماليػه)وقاؿ الزركش : )
ػمة والصػمة ق موضػع لهػا مػف اإلعػراب فكػذلؾ مػا ُعِطػؼ  اإلعراب ألنَّػه معطػوؼ عمػى الصِّ
 (قمػػػُت ق أجػػػدُ ))ائؿ فقػػػاؿ : ). وحممهػػػا الزميشػػػري عمػػػى اقسػػػتئناؼ لسػػػؤاؿ سػػػ(ٔ٘)((عميهػػػا

مالهـ تولػوا بػاكيف   فقيػؿ : )قمػت ق  استئنافًا... كأنَّه قيؿ : إذا ما أتوؾ لتحممهـ تولَّوا فقيؿ
فػػ   وذكػػرابف هشػػاـ ،(ٕ٘)((قمػػت: نعػػـ ،أجػػد( إقَّ أنَّػػه وسَّػػط بػػيف الشػػرط والجػػزام كػػاقعتراض

    قولػػػه تعػػػالى : أفَّ بابػػػه الشػػػعر ويػػػرج عػػػف ذلػػػؾ حػػػذؼ العطػػػؼ
    

    
   

  )وقػػػؿ بػػػؿ هػػػو الجػػػواب و)تولَّػػػوا( جػػػواب سػػػؤاؿ  ،أي )وقمػػػت
 .(ٖ٘)(عمى إضمار )قد وقيؿ: )تولوا( حاؿ ،كأنَّه قيؿ : فما حالهـ إذ ذاؾ   ،مقدَّر

اف هػذيف الػوجهيف أي رأي اللارسػػ  بػالعطؼ عمػى الصػمة والزميشػػري وردَّ أبػو حيَّػ
فكيػػؼ فػػ  كػػالـ اهلل   وهػػو  ،وق يجػػوز وق يحسػػف فػػ  كػػالـ العػػرب)بجعمػػه اسػػتئنافًا فقػػاؿ: )

ومػا ). وتعجَّب السميف الحمب  مف ردِّ أب  حيػاف عمػى الزميشػري فقػاؿ: )(ٗ٘)((َفهـ أعجم 
وضوحه وظهػور  للظػًا ومعنػى   وذلػؾ ألفَّ تػولِّيهـ أدري سبب منعه وعدـ استحسانه له مع 

لػػيحممهـ بػػؿ  (عمػػى حالػػه فيصػػير الػػدمع لػػيس مترتبػػًا عمػػى مجػػرَّد مجيػػئهـ لػػه )عميػػه السػػالـ
ذا كػاف كػذلؾ فقولػه  ،(وق أجد ما أحممكػـ)عمى قوله :  لهػـ ذلػؾ سػبب فػ   (عميػه السػالـ)واب

عػف عمػةَّ تػوليهـ  جوابًا لمف سأله (مكـبكائهـ فحسف أف يجعَؿ قوله : )قمت : ق أجُد ما أحم
والػذي منعػه ابػف  ،أي الزميشري ،(٘٘)((أبو القاسـ وهو المعنى الذي قصد  وأعينهـ فائضة

ألنَّػه إذا عطلهػا عميهػا أصػبحت  ()أتػوؾ الشجري هو عدـ عطؼ )قمت( عمى جممػة الصػمة
فكػػذلؾ مػػا عطػػؼ  ألفَّ جممػػة الصػػمة ق محػػؿ لهػػا مػػف اإلعػػراب ؛ق محػػؿَّ لهػػا مػػف اإلعػػراب

 عميػػه وبػػذلؾ يتػػرجا عنػػدنا قػػوؿ ابػػف هشػػاـ فػػ  ا يػػة أفَّ )قمػػت( هػػ  الجػػواب لػػػ )إذا( ولػػيس
نَّما  جواب سؤاؿ مقدَّر كما ذكر . (تولَّوا) )تولَّوا( واب
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 ثانيا: الفعل
  فػػػػ  قولػػػػه تعػػػػالى:  التعرررردي والمررررزوم فرررري )عرررردا يعرررردو( المسررررألة السادسررررة:
       الكهػػػػػػػػػػػػؼ [ٕٛ] 

    قولػػػػػػه: )قػػػػػػاؿ ابػػػػػػف الشػػػػػػجري: )
     َّأي ق تجػػاوزهـ عينػػاؾ مػػف قولػػه: ق تعػػد هػػذا األمػػر وق تتعػػد، 

ألنَّػػؾ إذا جػػاوزت  ؛)عػػف( حمػػاًل عمػػى المعنػػى ولكنَّػػه أوصػػؿ إلػػى الملعػػوؿ بػػػ ،أي ق تتجػػاوز 
عمػػػى )ق تنصػػػرؼ عينػػػاؾ  (ق تعػػػدعيناؾ عػػنهـالشػػ م وتعدَّيتػػػه فقػػػد انصػػرفت عنػػػه فحمػػػؿ)

ألفَّ )تعد( تعدَّى بنلسػه فمػيس  (عنهـ(... ومف زعـ أنَّه كاف حؽأ الكالـ )ق تعدعينيؾ عنهـ
ومعنػػى )ق  ألفَّ عػػدوت وجػػاوزت بمعنػػًى... بمنزلػػة ق تنصػػرؼ عينػػاؾ عػػنهـ ؛قولػػه بشػػ م

وهػػو فػػ   ،لػػى العينػػيففاللعػػؿ مسػػند إ ،تنصػػرؼ عينػػاؾ عػػنهـ( : ق تنصػػرؼ عينيػػؾ عػػنهـ
ػػه إلػػى النبػػ   روي عػػف ). والمػػردود عميػػه هػػو النحػػاس بػػدليؿ قولػػه : )(ٙ٘)((()الحقيقػػة موجَّ

 .(ٚ٘)الحسف )ق تعُد عينيؾ( نصب بوقوع اللعؿ عميها((
 التضػػميف أفمػػب وأيَّػػد ،وعمػػى هػػذا يكػػوف ابػػف الشػػجري قػػد ردَّ القػػرامة والتوجيػػه معػػاً 

وجػامن   ،يقػاؿ عػدا  إذا جػاوز  ومنػه قػولهـ :عػدا طػور ): )الزميشري فقػاؿ ومنهـ الملسريف
نَّما ُعػدِّي بػػ، القـو عدا زيداً  )عػف( لتضػميف )عػدا( معنػى نبػا وعػال فػ  قولػؾ : نبػت عنػه  واب

 فػإف قمػت : أيأ فػرض فػ  هػذا التضػميف ،إذ اقتحمته ولـ تعمَّػؽ بػه،وعمت عنه عينه ،عينه
نػػاؾ عػػنهـ   قمػػت: الغػػرض فيػػه إعطػػام مجمػػوع وهػػال قيػػؿ: وق تعػػدهـ عينػػاؾ أو ق تعػػؿ عي

أق تػػػرى كيػػػؼ رجػػػع المعنػػػى إلػػػى قولػػػؾ : وق ،وذلػػػؾ أقػػػوى مػػػف إعطػػػام معنػػػى فػػػذ ،معنيػػػيف
نَّمػػا ُعػػدِّي)وقػػاؿ الػػرازي : ) ،(ٛ٘)((تقػػتحمهـ عينػػاؾ مجػػاوزتيف إلػػى فيػػرهـ  ؛بملظػػة )عػػف( واب

وحممهػػػا البيضػػػاوي عمػػػى  ،(ٜ٘)((عػػػف تمػػػؾ المباعػػػدة تعػػػالى نهػػػى ألنَّهػػػا تليػػػد المباعػػػدة فكأنَّػػػه
لكػػف يػػالؼ أبػػو  (ٓٙ)((وتعديتػػه بػػػ )عػػف( لتضػػمينه معنػػى )نبػػا( )معنػػى )نبػػا( الػػالـز فقػػاؿ : )

نَّمػػا قػػدَّر لػػه  حيػػاف الملسِّػػريف فمػػـ يحمػػؿ )تعػػد( اللعػػؿ المتعػػدي عمػػى معنػػى اللعػػؿ الػػالـز واب
ام الػػػػدنيا أي ق تصػػػػرؼ عينػػػػاؾ النظػػػػر عػػػػنهـ إلػػػػى أبنػػػػ،وق تعػػػػدُ  )فقػػػػاؿ: ) ،ملعػػػػوق محػػػػذوفاً 

فمػذلؾ قػدَّرنا الملعػوؿ محػذوفًا  ،وجػام القػوـُ عػدا زيػداً  ،و)عدا( متعدٍّ تقػوؿ : عػدا فػالٌف طػوَر ُ 
 (ٔٙ)ليبقى اللعؿ عمى أصمه((
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ومػػػا ذكػػر  مػػػف التضػػميف ق ينقػػػاس عنػػػد )وقػػاؿ أيضػػػًا فػػ  ردِّ  عمػػػى الزميشػػري: )
نَّمػا يػذهب إليػه عنػد الضػرورة أمػا إذا أمكػف إجػرام  البصرييف الملػظ عمػى مدلولػه الوضػع  واب

 .(ٕٙ)((فإنَّه يكوف أولى
ما قيؿ بأنَّه ق يمـز اتحاد اللعميف فػ  المعنػى )وردَّ ا لوس  قوؿ أب  حيَّاف فقاؿ: )

اتحادهما ف  التعدية فال يمـز مف كوف )عػدا( بمعنػى )تجػاوز( أف يتعػدَّى كمػا يتعػدَّى ليقػاؿ 
إذا كػػاف بمعنػػى )العلػػو( وهػػو فيػػر مػػراد فػػال بػػد مػػف إقَّ  (: إفَّ التجػػاوز ق يتعػػدَّى بػػػ )عػػف

 .(ٖٙ)((تضميف )عدا( معنى فعؿ متعدٍّ بػ )عف(
فقػاؿ  ،ولمعرفة تعدِّي اللعؿ )عدا( ولزومه فال بدَّ مف بياف دقلتػه فػ  كػالـ العػرب

أصػػػٌؿ واحػػػد صػػػحيا يرجػػػع إليػػػه  (ابػػػف فػػػارس: ))فػػػ  جػػػذر )العػػػيف والػػػداؿ والحػػػرؼ المعتػػػؿ
. وهػذا (ٗٙ)((يدؿأ عمى تجاوز ف  الش م وتقدأـ لما ينبغػ  أف يقتصػر عميػهوهو  اللروع كّمها

. وقػػاؿ الليػػروز آبػػادي : (٘ٙ)بمعنػػى التجػػاوز(( فقػػاؿ: ))عػػدا ،مػػا ذكػػر  الرافػػب األصػػلهان 
عػػدا األمػػر )وقػػاؿ أيضػػًا : ) ،(ٙٙ)عػػدا  عػػف األمػػر َعػػْدوًا وَعػػْدوانًا : صػػرفه وشػػغمه كعػػدَّا (())

 (فمػػػف يػػػالؿ النصػػػوص آنلػػػًا يتضػػػا أفَّ )عػػػدا (ٚٙ)كتعػػػدَّا  وعػػػدَّا ((وعنػػػه : جػػػاوز  وتركػػػه 
أف ُيضػمِّف )فقػاؿ : ) وهذا ما أقرَّ  ابف هشػاـ أيضػاً  ،المتعدي يحمؿ عمى معنى اللعؿ الالـز

 .(ٛٙ)((وق تعد عيناؾ(  فعؿ قاصر نحو :
ي فردَّهػػػا ابػػػف الشػػػجر  ،(ٜٙ)بالتشػػػديد والتيليػػػؼ –الحسػػػف )تعػػػد عينيػػػؾ(  وأمػػػا قػػػرامة

نقػػػاًل بػػػالهمزة  وق ُتَعػػػدِّ عينيػػػؾ مػػػف أعػػػدا  وعػػػدَّا  ،وق ُتْعػػػدِ )فقػػػاؿ : الزميشػػػري : ) وأبوحيَّػػػاف
 :  ومنه قوله  وتيقيؿ الحشو

 (ٓٚ)فعصدِّ عما ترى إذ ال ارتراعص له
 .(ٔٚ)((ألفَّ معنا  : فَعدِّ همََّؾ عمَّا ترى

ػػا ردأ ابػػف الشػػجري فأشػػرنا إليػػه ػػا ردأ أبػػو حيَّػػ ،وأمَّ ومػػا ذهبػػا إليػػه لػػيس )فقػػاؿ: ) افوأمَّ
ػػؿ(  ،الكممػػة ليسػػا لمتعديػػة بجيِّػػد بػػؿ الهمػػزة والتكييػػر فػػ  هػػذ  نَّمػػا ذلػػؾ لموافقػػة )َأْفَعػػؿ( و)َفعَّ واب

د نَّمػػا قمنػػا ذلػػػؾ ،لملعػػؿ المجػػرَّ دًا متعػػػدٍّ  ؛واب وقػػد أقػػرَّ بػػذلؾ الزميشػػػري...  ،ألنَّػػه إذا كػػاف مجػػرَّ
ف فيػػػػػػه إذا ضػػػػػػمَّنو  فيعدأونػػػػػػه بػػػػػػالهمزة أو وق يتَّسػػػػػػعو  ،والمسػػػػػػتعمؿ بالتضػػػػػػميف هػػػػػػو مجػػػػػػاز



 مجمة جامعة تكريت لمعمـو اإلنسانية
 (ٕٛٓٓ) تموز(                     ٚ)(                   العدد ٘ٔالمجمد )
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وهػػو فػػ  القػػرامة ناصػػٌب ملعػػوًق  ،ولػػو ُعػػدِّي بهمػػا وهػػو متعػػدٍّ لتعػػدَّى إلػػى اينػػيف ،التضػػعيؼ
 .(ٕٚ)واحدًا فدؿَّ عمى أنَّه ليس معدَّى بهما((

نبػا وعػال ) محمػوؿ عمػى معنػى اللعػؿ القاصػر والراجا عندي أفَّ )تعػد( فعػؿ متعػدٍّ 
ولـ يتعدَّ اللعػؿ )عػدا( بنلسػه كمػا  ،ا ذكر  ابف الشجري وأفمب الملسِّريفوصرؼ وجاوز( كم
 ف  قرامة الحسف.

 
 ثالثًا: الحرف

 أيها الررل( السابعة: معنى )ألر( في )يا المسألة 
ألفَّ التعريػػؼ ق يكػػوف إقَّ  ؛األلػػؼ والػػالـ ليسػػت ههنػػا لمتعريػػؼ)قػػاؿ أبػػو نػػزار : )

والصػحيا أنَّهػا ديمػت بػدق مػف  ،ـ هنػا فػ  اسػـ المياطػبواأللؼ والال ،بيف اينيف ف  يالث
ف كاف منادى فنداؤ  للظ  ػا قصػدوا  ،والمنادى عمى الحقيقة ،)يا( و)أي( واب هو )الرجػؿ( ولمَّ

يانيًا)هػا(  تكريػر حػرؼ النػدام كرهػوا التكريػر فعوضػوا عػف حػرؼ النػدام تأكيد التنبيػه وقػدروا
   .(ٖٚ)((ف )أيها( وياليًا : األلؼ والالـ

وأمػػػا قولػػػه :إفَّ األلػػػؼ والػػػالـ هنػػػا ليسػػػت )وردَّ ابػػػف الشػػػجري هػػػذا القػػػوؿ بقولػػػه : )
 ،واأللػػؼ هنػػا فػػ  اسػػـ المياطػػب ،اينػػيف فػػ  يالػػث ألفَّ التعريػػؼ ق يكػػوف إقَّ بػػيف ،لمتعريػػؼ

فقػػػوؿ فاسػػػد بػػػؿ األلػػػؼ والػػػالـ هنػػػا لتعريػػػؼ الحضػػػرة  والصػػػحيا أنَّهػػػا ديمػػػت بػػػدق مػػػف يػػػام
ولكنَّها لمػا ديمػت عمػى اسػـ المياطػب صػار الحكػـ  ،ام هذا الرجؿكالتعريؼ ف  قولؾ : ج

ولمػػػا كػػػاف الرجػػػؿ هػػػو  ،الرجػػػؿ معنػػػا  يػػػا رجػػػؿ لميطػػػاب مػػػف حيػػػث كػػػاف قولنػػػا : يػػػا أيهػػػا
اليطػاب ق تلتقػر فػ   المياطب ف  المعنى فمب حكػـ اليطػاب فػاكتل  بػاينيف ألفَّ أسػمام

تضػػ  أف تكػػوف بػػيف اينػػيف فػػ  تعريلهػػا إلػػى حضػػور يالػػث... ولػػيس كػػؿ وجػػو  التعريػػؼ يق
يالث... فقد وضا لؾ بهذا أف قوله التعريػؼ ق يكػوف إقَّ بػيف اينػيف فػ  يالػث كػالـ ظػاهر 

ػا قصػدوا تأكيػد التنبيػه  ؛اللساد ػا قولػه: ولمَّ ألنَّه أطمؽ هذا الملظ عمػى جميػع التعػاريؼ... وأمَّ
دام يانيػػا هػػا وياليػػا األلػػؼ وقػػدَّروا تكريػػر حػػرؼ النػػدام كرهػػوا التكريػػر فعوَّضػػواعف حػػرؼ النػػ

يػػا أي يػػا يػػا رجػػؿ( ) ألنػػه زاعػػـ أفَّ أصػػؿ: يػػا أيهػػا الرجػػؿ؛والػػالـ فهػػذا مػػف دعاويػػه الباطمة
يػا( اليانيػػة )هػا( ومػف الياليػة األلػػؼ والػالـ ولػيس األمػر عمػػى مػا قالػه وابتدعػػه )فعوضػوا مػف
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يولػوا حػرؼ النػدام مف هذا المحاؿ ولكف العػرب كرهػوا أف يقولػوا: يػا الرجػؿ ومػا أشػبه ذلػؾ ف
األلػؼ والػػالـ فػاديموا أي فجعموهػػا وصػمة إلػػى نػػدام المعػارؼ بػػاأللؼ والػالـ والزموهػػا حػػرؼ 
التنبيه عوضػًا لهػا ممػا منعتػه مػف اإلضػافة هػذا قػوؿ النحػوييف فمػف تكمػؼ فيػر  بغيػر دليػؿ 
فهػػو مبطػػؿ فػػال حاجػػة لنػػا بػػه... فإنَّػػه مػػع مياللتػػه لقػػوؿ الجماعػػة يمػػؼ مػػف القػػوؿ يمجػػه 

 .(ٗٚ)لسمع وينكر  الطبع((ا
قػػػاؿ ابػػػف عصػػػلور : وق تقػػػع إقَّ  ،ألػػػػ : المعهػػػودة حضػػػورياً )وقػػػاؿ ابػػػف هشػػػاـ : )

إفَّ )ألػػ( فػ  قولػؾ ). وقػاؿ األشػمون : )(٘ٚ)نحػو : يػا أيأهػا الرجػؿ(( ،بعد... )أّي( ف  النػدام
 .(ٙٚ)((الرجؿُ ( جنسية وصارت بعد لمحضور : )يا أيأها

ػػػػا مػػػػا ييػػػػصأ )أ  ،لػػػػػ( التعويضػػػػية لػػػػـ تكػػػػف سػػػػوى فػػػػ  للػػػػظ الجاللػػػػة )اهلل(وأمَّ
 ،ف  تجويز اجتماع حرؼ الندام مػع الػالـ اجتمػاع أمػريف)و)النَّاس( فقاؿ الجام : )

أحدهما: كوف الالـ عوضًا عف محذوؼ ويانيهما: لزومهػا لمكممػة )يػاأهلل( ألفَّ أصػمه 
ْف وعوضػػػت الػػػالـ عنهػػػا ولزمػػػت الكممػػػة...  ،)األلػػػه( فحػػػذفت الهمػػػزة ػػػا )النَّػػػاس( واب وأمَّ

 ؛ألفَّ أصػػمه )أنػػاس( لكػػف ليسػػت قزمػػة لمكممػػة ؛كانػػت الػػالـ فيػػه عوضػػًا عػػف الهمػػزة
 .(ٚٚ)((ألنَّه يقاؿ : )ناس( ف  سعة الكالـ فال يجوز أف يقاؿ:... )يا النَّاس(

كانػػػت جنسػػػية يػػػـ  (تبػػػيف مػػػف يػػػالؿ مػػػا قػػػدَّمنا أفَّ )ألػػػػ( فػػػ  )يػػػا أيهػػػا الرجػػػؿ
ق كمػػا ذهػػب إليػػه أبػػو نػػزار إذ رأى بأنهػػا تعويضػػية  ة حضػػورياً صػػارت )ألػػػ( المعهػػود

ي مياللػًا لػرأ و)ألػ( التعويضية ميتصة بملظ الجاللة و)النَّاس( فبذلؾ يكوف أبػو نػزار
 الجمهور كما ذكر ابف الشجري.

 
 بين الزيادة والنَّفي المسألة الثامنة: )ال(

   ذكػػػػػر ابػػػػػف الشػػػػػجري أف )ق( فػػػػػ  قولػػػػػه تعػػػػػالى: 
    القيامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة[ٔ] 

    ليسػػػػػػػػػػت بمنزلػػػػػػػػػػة )ق( فػػػػػػػػػػ  قولػػػػػػػػػػه تعػػػػػػػػػػالى :
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   وليسػػػػػػت )ق( )فقػػػػػػاؿ: ) ،[ٓٗ] المعػػػػػػارج
     فػػػ  قولػػػه تعػػػالى : 

    ونحػػػو
       قولػػػػػػػػػػػهذلػػػػػػػػػػػؾ بمنزلتهػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػ

  ليسػػت فػػ   األنَّهػػ ؛كمػػا زعػػـ بعػػض النحػػوييف
فمجيؤها بعد اللػام واللػام عاطلػة جممػة عمػى جممػة ُييرجهػا عػف كونهػا بمنزلتهػا  أوؿ السورة

   فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ )
) أي )فػػال أقسػػـ( ،(ٛٚ)((فهػػ  إذف زائػػدة لمتوكيػػد 

تقػػػع بػػػيف  ألنَّهػػػا لػػػـ ؛ق أقسػػػـ()يريػػد أف يقػػػوؿ إفَّ )ق( نافيػػػة فيػػػر زائػػػدة فػػػ  قولػػه تعػػػالى : )
 شػػيئيف متالزمػػيف كمػػا فػػ  )فػػال( ألنَّػػه سػػبقتها اللػػام وتوسَّػػطت بػػيف اللػػام والجػػار والمجػػرور،
ولكػػػػف ُردَّ هػػػػذا القػػػػوؿ، وقبػػػػؿ اليػػػػوض فػػػػ  آرام النحػػػػوييف فيهػػػػا يمكػػػػف القػػػػوؿ إفَّ الجمهػػػػور 

 وايتملوا ف  تلسير )ق( مف وجهيف : ،عمى أفَّ معنا  : أقسـمجمعوف 
والتقػػػدير : أقسػػػـ بيػػػـو القيامػػػة كمػػػا زيػػػدت فػػػ  )لػػػئال   ،صػػػمة لمكػػػالـ ،األوؿ: أف تكػػػوف زائػػػدة

 [.  ٜٕ( ] الحديد(يعمـ
ؿ الكالـ ولكنَّها هنا ردا لقوؿ مف أنكػر البعػث وكلػر بالتنزيػؿ فقيػؿ  اليان : أنها ق تزاد ف  أوَّ

أي إنَّهػا ردا لكػالـ مقػدَّر قػد مضػى ،يَـّ قاؿ: أقسـ بيـو القيامػة ،ليس األمر كما تقوؿ ،: قله
(ٜٚ)  . 

أبػػػو  فمف النحػػػوييف الػػػذيف عػػػدأوا )ق( زائػػػدة،ومػػػف هنػػػا نشػػػأ اليػػػالؼ بػػػيف النحػػػوييف
ػػػا المػػػردود عمػػػى ابػػػف الشػػػجري فقػػػوؿ ،(ٓٛ)عبيػػػدة  والزجػػػاج والنحػػػاس ومكػػػ  والزميشػػػري أمَّ

ؿ السػػورة ،لغػػو فقػػاؿ بعضػػهـ : )ق()الزجػػاج : ) ف كانػػت فػػ  أوَّ ألفَّ القػػرآف كمَّػػه كالسػػورة  ؛واب
لػئالَّ(( ]الحديػد )بمنزلتهػا فػ  قولػه : ) ألنَّه متصٌؿ بعضه ببعض فجعمت )ق( ههنا ؛الواحدة
سػػػػمعت عمػػػػ  بػػػػف سػػػػميماف يقػػػػوؿ : إفَّ هػػػػذا القػػػػوؿ )وقػػػػاؿ النحػػػػاس: ) ،أي زائػػػػدة .(ٔٛ)[ٜٕ

ؿ الكػػالـ ممػػا يػػردأ هػػذا القػػوؿولػػيس قولػػه:  صػػحيا... ألفَّ القػػرآف كمَّػػه بمنزلػػة  ؛بأنَّهػػا فػػ  أوَّ
ػا قػوؿ اللػرام : إفَّ )ق( ق تػزاد إقَّ فػ  النلػ ،سورة واحدة فميػالؼ  ... وقاؿ أبو جعلر : وأمَّ

 :  وأنشد ،مف البصرييف منهـ أبو عبيدة حكى ذلؾ ممف يويؽ بعممه ،فيه
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ال حور سصرصى وما شصعصر في بئر
(22)  

 
وياللػػػه اللػػػرام فػػػ  هػػػذا  ،فػػػزاد فػػػ  اإليجػػػاب ،قػػػاؿ يريػػػد : فػػػ  بئػػػر حػػػوٍر أي همكػػػه

ألفَّ القػرآف نػزؿ  ،ألنَّهػا فػ  حكػـ المتوسِّػطة ؛)ق( زائدة)وقاؿ مك  : ) (ٖٛ)فجعؿ )ق( نليًا((
 بعػد ذلػؾ...ولو ابتػدأ مػتكمِّـ بكػالـ لػـ يجزلػه أف (مرَّة واحدة إلى سمام الدنيا عمػى النبػ ِّ )

ؿ كالمه(( )ق( يأت  بػ   (ٗٛ)زائدة ف  أوَّ
ؿ الكػالـ وأشارالزميشري إلى أنَّه يجوز اقبتدام بػ واسػتدؿَّ بقػوؿ امػرئ  ،)ق( ف  أوَّ

 :(28)القيس
 ال وأبي  ابنة العامري * ال يدعى القوم أنِّي أفر   

 
 ولكػػػػف ،ألنَّهػػػػا لػػػـ تقػػػع مزيػػػدة إقَّ فػػػػ  وسػػػط الكػػػالـ ؛اقعتػػػراض صػػػحيا)فقػػػاؿ: )

 .(ٙٛ)الجواب فير سديد أق ترى إلى امرئ القيس كيؼ زادها ف  مستهؿِّ قصيدته((
 

  فػػػػػػػػ  قولػػػػػػػػه تعػػػػػػػػالى : المسررررررررألة التاسررررررررعة : تأويررررررررل )كمررررررررا(
   

   [ ومػػػػػػػػػػػػف ٘ؿ ا] األنلػػػػػػػػػػػػ
وردأ   ،آنلػػاً    ا يػػةابػػف الشػػجري عمػػى النحػػوييف تأويػػُؿ )كمػػا( فػػالمسػػائؿ اليالفيػػة فػػ  ردود 

 ذكر  السيوط   عمى مك  ف  سكوته عمى قوؿ أب  عبيدة ف  جعؿ الكاؼ حرؼ قسـ
الكػػاؼ( قسػـ حكػػا  مكػ  وسػػكت عميػه فشػػنع ابػف الشػػجري عميػه فػػ  ) إفَّ )فقػاؿ : )

طػػالؽ )مػػا( الموصػػولة عمػػى اهلل  ،ويبطمػػه أفَّ الكػػاؼ لػػـ تجػػو بمعنػػى واو القسػػـ ،سػػكوته واب
 .  (ٚٛ)أيرجؾ( وباب ذلؾ الشعر(()وهو فاعؿ  ،ظاهروربط الموصوؿ بال

وقػالوا :  ،وقػد ردَّ النَّػاس عميػه قاطبػة)فقػاؿ: ) ،وردَّ السميف الحمب  قػوؿ أبػ  عبيػدة
وأيضػػػًا فػػػإفَّ  ،ومتػػػى يبتػػػت كػػػوف الكػػػاؼ حػػػرؼ قسػػػـ بمعنػػػى الػػػواو ،كػػػاف ضػػػعيلًا فػػػ  النحػػػو

متػػى كػػاف مضػػارعًا ميبتػػًا  ييفألنَّػػه عمػػى مػػذهب البصػػر  ؛ق يصػػاأ كونػػه جوابػػاً  (يجادلونػػؾ)
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ػػػا إحػػػدى النػػػونيف مَّ ػػػا الػػػالـ واب حػػػدى النػػػونيف... وعنػػػد الكػػػوفييف إمَّ  ،وجػػػب فيػػػه شػػػيئاف الػػػالـ واب
 .  (ٛٛ)و)يجادلونؾ( عاٍر عنهما((

وذكػػر ابػػف هشػػاـ ردَّ ابػػف الشػػجري عمػػى مكػػ  فػػ  حكايتػػه وسػػكوته عمػػى قػػوؿ أبػػ  
( قستحؽ أف يبصؽ ف  وجهه((قاؿ: )كاهلِل أل :ولو أفَّ قائالً )فقاؿ: ) ،عبيدة  .(ٜٛ) فعَمفَّ

ولػـ يػرد فػػ  كػالـ العػػرب  ،مػف المعمػـو أفَّ حػػروؼ القسػـ هػ  )الػػواو والتػام والبػػام(
 ،لكف الذي يجمب الغرابة أفَّ ابف الشجري لـ يصػرِّح بػرأي أبػ  عبيػدة ،أفَّ الكاؼ حرؼ قسـ

 .(ٜٓ)بؿ إنَّه رفب عف ذكر  لبعد  عف التأويؿ
 

 فػػػػػ  قولػػػػػه تعػػػػػالى :  كمرررررا()رة : تضرررررعيف رأي الفرررررراء فررررري تأويرررررل المسرررررألة العاشررررر
   

    [ؿ ااألنلػػػػػ
وقػػػد ردَّ ابػػػف الشػػػجري تأويػػػؿ اللػػػرام فػػػ  أفَّ )كمػػػا( صػػػلة لمصػػػدر اللعػػػؿ المقػػػدَّر فػػػ  )هلل  [٘

ؿ الكػ ،ولمرسوؿ(( وعػزا   ،حػرؼ تشػبيه اؼ عمػى أنَّػهوأشار إلى ذلؾ أبو الينام ا لوس  إذ أوَّ
أي حػالهـ هػذ   ،وهػو المشػبَّه ،فايتار بعضهـ أنَّه يبر مبتػدأ محػذوؼ )فقاؿ : ) ،إلى اللرام

لػى هػذا يشػير  ،ف  كراهيتهـ له ف  كراهة ما وقع ف  أمر األنلاؿ كحاؿ إيراجؾ مف بيتؾ واب
مػػف بيتػػه  ()الرسػػوؿ إذ قػػاؿ : الكػػاؼ شػػبَّهت هػػذ  القصػػة التػػ  هػػ  إيػػراج  ،،كػػالـ اللػػرام

ػػة المتقدِّمػػة التػػ  هػػ  سػػؤالهـ عػػف األنلػػاؿ وكػػراهيتهـ لػػه ِلَمػػا وقػػع فيهػػا مػػع أنَّػػه أولػػى  بالقصَّ
أي األنلػػػاؿ يبتػػػت هلل تعػػػالى ،هلل ولمرسػػػوؿ()أو أنَّػػػه صػػػلة مصػػػدر اللعػػػؿ المقػػػدَّر فػػػ  ،بحػػػالهـ
 .  (ٜٔ)مع كراهيتهـ يباتًا كيبات إيراجؾ(( ()ولمرسوؿ

ا لوس  قوؿ ابف الشجري ف  تضعيؼ رأي اللػرام فيمػا ذهػب إليػه  ونقؿ أبو الينام
وضػػػعَّؼ هػػػذا ابػػػف )فقػػػاؿ : ) ،وأنَّهػػػا صػػلة مصػػػدر اللعػػػؿ مػػف جعػػػؿ )الكػػػاؼ( حػػػرؼ تشػػػبيه

 ،وهػذا بعشػر ُجمػؿٍ  لتباعػد مػا بػيف ذلػؾ اللعػؿ ،وادَّعى أفَّ الوجه األوؿ هو اأَلولى ،الشجري
 .(ٕٜ)((نتظاـقاؿ : ليس بحسف ف  اق ،وأيضًا جعمه يبراً 
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عمػى كػر  مػنهـ فػامض ألمػر اهلل فػ  الغنػائـ )وأمَّا النصأ ف  معان  اللرام فهػو : )
كمػا جػادلوؾ يػـو  ويقاؿ فيها: يسألونؾ عف األنلاؿ ،كما مضيَت عمى ُميَرِجَؾ وهـ كارهوف

 .(ٖٜ)((فقالوا : أيرجتنا لمغنيمة ولـ ُتْعِمْمنا قتاًق فنستعدَّ له ،بدر
ألفَّ ابػػف  ؛ابػػف الشػػجري وبمػػا نقمػػه ا لوسػػ  فيػػدعو ذلػػؾ إلػػى الغرابػػة وبمقابمػػة قػػوؿ

))أو أنَّه صلة مصػدر اللعػؿ المقػدَّر فػ   الشجري لـ يصرِّح بتضعيؼ رأي اللرام وهو قوله:
مػػػػػػع كػػػػػػراهيتهـ يباتػػػػػػًا كيبػػػػػػات  ()األنلػػػػػػاؿ يبتػػػػػػت هلل تعػػػػػػالى ولمرسػػػػػػوؿ هلل ولمرسػػػػػػوؿ( أي)

ػا قولػه تعػالى : )فقػاؿ : ) ،ه ولػـ ينسػبه إلػى اللػرامأشػار إلػى التشػبي ولكف ،(ٜٗ)إيراجؾ(( فأمَّ
:    

     فهػػػػػػػػػػػػػػػػػذا
َيْسػػَألوَنَؾ َعػػِف ألنَّػػه جػػام بعػػد قولػػه تعػػالى :  ؛فػػ  الظػػاهر كأنَّػػه منقطػػع ممػػا قبمػػه التشػػبيه
مػه وبمػا بعػد  أقػػواؿ رفبػت عػف ذكرهػػا [... وقػد قيػػؿ : فػ  اتصػاله بمػػا قبٔ]األنلػاؿاأْلَْنَلػاِؿ 

وأوجُه ما قيؿ فيه : إفَّ موضع الكاؼ َرْفُع يبٍر محػذوٍؼ... والتقػدير :  ،لبعدها عف التأويؿ
يقرًا   ودؿَّ عمػى ذلػؾ ،كراهيتهـ لما فعمتَ  ف  الغنائـ كإيراجؾ مػف بيتػؾ عمػى كػر  وصا بنَّ فصرب

نبينص لصكصاربه ونص   .(ٜ٘) مبنص اْلم ْؤمب
ػػػد ا توجػػػام فقػػػاؿ الزجػػػاج:  وليف عمػػػى ايػػػتالؼ فػػػ  التقػػػديرلقػػػأقػػػواؿ لمعممػػػام تعضِّ

المعنػى: األنلػاؿ يابتػة لػؾ ميػؿ إيػراج رّبػؾ إيَّػاؾ مػف  ،نصب (فموضع )الكاؼ( ف  )كما))
 .(ٜٙ)بيتؾ بالحؽِّ((

 .(ٜٚ)أي هـ المؤمنوف حّقًا كما أيرجؾ((،قيؿ ه  نعت لػ)حقَّا() فقاؿ مك  :
تقػػػدير  : قػػػؿ األنلػػػاؿ  ،ت لمصػػػدر دؿَّ عميػػػه معنػػػى الكػػػالـنعػػػ)تقػػػدير  : ) وقيػػؿ فػػػ 
الكػػػاؼ فػػ  )كمػػػا( فػػ  موضػػػع )وقػػاؿ مكػػ : ) ،(ٜٛ)((يبوتػػػًا كمػػا أيرجػػػؾ يابتػػة هلل ولمرسػػوؿ

 .(ٜٜ) ((أي جداًق كما ،نصب نعت لمصدر )يجادلونؾ(
ػػػا األقػػػواؿ التػػػ  تػػػدعـ رأي ابػػػف الشػػػجري فمػػػا ذكػػػر  مكػػػ  فقػػػاؿ : ) الكػػػاؼ فػػػ  )وأمَّ

مػػػػػف بيتػػػػػؾ بػػػػػالحؽ فػػػػػاتقوا اهلل( فهػػػػػو ابتػػػػػدام  والتقػػػػػدير : )كمػػػػػا أيرجػػػػػؾ ربأػػػػػؾَ  موضػػػػػع رفػػػػػع
ويلسد  اقترانه باللػام ويمػوِّ  مػف رابػط وتباعػد مػا  )ورّد  السميف الحمب  فقاؿ: ) (ٓٓٔ)((ويبر
 .(ٔٓٔ)((بينهما
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تكػػػػوف نعتػػػػًا لمصػػػػدر أو حػػػػاًق  ،وذكػػػػر ابػػػػف هشػػػػاـ أفَّ الجمػػػػؿ الواقعػػػػة بعػػػػد )كمػػػػا(
بعػػد الجمػؿ كييػرًا صػلة فػػ  المعنػى فتكػوف نعتػًا لمصػػدر أو  (تقػع )كمػا)) :فقػاؿ ،ويحتممهمػا

والتقػدير  ،ولكف مف ا رام الت  رجحها ابف هشاـ أنَّها نعػت مصػدر ،(ٕٓٔ)حاًق ويحتممهما((
: قؿ األنلاؿ يابتة هلل والرسوؿ مع كراهيتهـ يبوتًا ميؿ يبوت إيراج رّبؾ إيَّاؾ مف بيتػؾ وهػـ 

أي أولئػػػؾ هػػػـ المؤمنػػػوف حّقػػػًا كمػػػا  ،(نعػػػت لػػػػ )حّقػػػاً  (ليػػػان : أفَّ )الكػػػاؼوالػػػرأي ا ،كػػػارهوف
وهػػػػػذا مػػػػػػا ذهػػػػػب إليػػػػػػه ابػػػػػػف  ،والػػػػػػرأي اليالػػػػػث: أفَّ الكػػػػػػاؼ يبػػػػػر لمحػػػػػػذوؼ .(ٖٓٔ)أيرجػػػػػؾ
فالكػػاؼ فػػ  )السػػميف الحمبػػ  إذ قػػاؿ: ) . ويعضػػد قػػوؿ ابػػف الشػػجري مػػا ذكػػر (ٗٓٔ)الشػػجري

 .(٘ٓٔ)الحقيقة نعت ليبر مبتدأ محذوؼ((
و)أيرجػػؾ(  ،لػػ  أف الكػػاؼ حػػرؼ جػػر و)مػػا( اسػػـ موصػػوؿ فػػ  محػػؿ جػػر ويبػػدو

 جممة الصمة ق محؿ لها مف اإلعراب.
 

 المسألة الحادية عشرة :إمَّا الشرطية :
ػػػا( مػػػف حػػػروؼ الشػػػرط فػػػ  العربيػػػة وه  مركَّبػػػة عنػػػد سػػػيبويه مػػػف )إف( ،تعػػػدأ )إمَّ

ػػا( إقَّ  .(ٙٓٔ)و)مػػا(  فػػ  الشػػعر... ومػػف أجػػاز فقػػاؿ سػػيبويه: ))ق يجػػوز طػػرح )مػػا( مػػف )إمَّ
ْف طػالٍا( ػا( ،ذلؾ ف  الكالـ س ديؿ عميه أف يقوؿ : )مػررت برجػٍؿ إْف صػالٍا واب  ،يريػد )إمَّ

ف أراد )إْف( الجزام فهو جائز  .(ٚٓٔ)((ألنَّه يضِمر اللعؿ واب
يتبػػيف مػػػف الػػػنَّص أفَّ سػػػيبويه لػػػـ يجػػوز ذلػػػؾ إقَّ فػػػ  الشػػػعر إقَّ أف تكػػػوف شػػػرطية 

فيهػػا قبػػؿ األفعػػاؿ...  اعمػػـ أفَّ حػػروؼ الجػػزام يقػػبا أف تتقػػدَّـ األسػػمام): ) فػػذلؾ جػػائز فقػػاؿ
حػروؼ الجػزام يػديمها )َفَعػؿ(  ألفَّ  ؛قد جاز ذلؾ فيهػا إقَّ فػ  الشػعر ،إقَّ أفَّ حروؼ الجزام

نَّمػػا جػػاز هػػذا فػػ  )إْف( ألنَّهػػا أصػػؿ الجػػزام وق تلارقػػه فجػػاز هػػذا كمػػا جػػاز  و)يْلَعػػؿ(... واب
 .(ٛٓٔ)((إضمار عميها

  وذكػػر مكِّػػ  القيسػػ  اليػػالؼ الواقػػع بػػيف البصػػرييف والكػػوفييف فػػ  قولػػه تعػػالى : 
   

   ػػا( (إذ عػػدَّ الكوفيػػوف )مػػا ،[ٖ] اإلنسػػاف ولػػـ  ،زائػػدة فػػ  )إمَّ
نَّما أجازو  ف  الشِّػعر وكػالـ العػرب عمػى تقػدي ،يجوِّز  البصريوف ف  القرآف الكريـ ػا( واب ر )إمَّ
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ْف  ،بمعنػػى )إْف( الجػػزام عمػػى إضػػمار فعػػؿ ومنػػه كػػالـ العػػرب )مػػررت برجػػؿ إْف صػػالٍا واب
وق يجػػوز هػػذا  ،و)إف( لمشػػرط ،)مػػا( زائػػدة تكػػوف أجػػاز الكوفيػػوف أف)مكِّػػ  : ) فقػػاؿ ،طػػالٍا(

إذ ق يجػػازى باألسػػمام إقَّ  ،ألفَّ )إْف( التػػ  لمشػػرط ق تػػديؿ عمػػى األسػػمام ؛عنػػد البصػػرييف
   فيجػػػػػػػػوز فػػػػػػػػ  نحػػػػػػػػػو قولػػػػػػػػه تعػػػػػػػػػالى  ُيضػػػػػػػػَمر بعػػػػػػػػد )إْف( فعػػػػػػػػػؿٌ  أفْ 

   
     التوبػػػػػػػػػة[ٙ ]

 .(ٜٓٔ)((استجارؾ(اليان  فحسف حذفه)عميه  ودؿَّ  ،إْف()بعد (إضمار )استجارؾ
ه مك  القيس  ردَّ البصرييف عمى أنَّه ) فعػؿ بعػد )إْف( ههنػا ق يمكف إضػمار )ووجَّ

وأيضػًا فػال دليػؿ عمػى  ،كلػور( بػذلؾ اللعػؿ)ألنَّه يمـز رفػع )شػاكر( و –إمَّا( )أصمها  ألفَّ  –
ػا( فػ  ا يػة آنلػًا  وردَّ ابف الشجري عمى، (ٓٔٔ)((اللعؿ المضمر ف  الكالـ تأويؿ مكػ  لػػ )إمَّ

لشػػرطية فعػػاًل يلسِّػػر  مػػا إفَّ النحػػوييف يضػػمروف بعػػد )إْف( ا)فقػػاؿ : ) ،عمػػاًل بػػرأي البصػػرييف
 بعػػػد  مػػػف للظػػػه فيرتلػػػع اقسػػػـ بعػػػد )إْف( فيكػػػوف فػػػاعاًل لػػػذلؾ المضػػػمر كقولػػػه تعػػػالى : 

    :النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػام [ٔٚٙ] 
أي  ،كذلؾ يضمروف بعد  أفعاًق تنصب اقسـ بأنَّه ملعوؿ بػه كقولػؾ إْف زيػدًا أكرمتػه نلعػؾ

 .  (ٔٔٔ)إْف أكرمَت((
ػاس   أيذ هػذا القػوؿيبدو أفَّ مك إذ حمػؿ ا يػة عمػى ظػاهر الػنَّص فمػذا  ،مػف النحَّ

وتكػػوف )إْف(  ،أجػػاز اللػػرام أف يكػػوف )مػػا( ههنػػا زائػػدة)لػػـ يجػػوِّز ذلػػؾ وهػػاؾ قػػوؿ النحػػاس: )
أبػو جعلػر  قػاؿ ،عمى أف يكوف المعنى إنَّػا هػدينا  السػبيؿ إْف شػكٌر أو كلػرٌ  لمشرط والمجازاة

ولػػيس فػػ  ا يػػة  ،ق تقػػع عمػػى األسػػمام فَّ )إْف( التػػ  لمشَّػػرط: وهػػذا القػػوؿ ظػػاهر  يطػػأ؛ أل
ػا كلػورًا( فهػذاف اسػماف ،)إمَّا شكٌر( مَّ ػا شػاكرًا واب وق يجػازى باألسػمام عنػد أحػد  ،إنَّما فيها )إمَّ

 .(ٕٔٔ)((مف النحوييف
 

 )لوال( عن الشرط إلى معنى )لم( خروج  المسألة الثانية عشرة :
إذ قاؿ : ))وزعـ  ،فردَّها ابف الشجري ،عند الكوفييف (جامت )لوق( بمعنى )لـ

 ، واحت  بقوله تعالى : (قـو مف الكوفييف أفَّ )لوق( قد استعممت بمعنى )لـ
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      [
      ،[، أي لـ تكفٜٛيونس 

   
   

    
     وهذا التقدير موافؽ لممعنى  ،أي فمـ يكف ،[ٙٔٔ] هود

 ،ويجوز فيه النصب ،ألفَّ المستينى بعد النل  يقوى فيه البدؿ ؛ومبايف ألصاِّ اإلعرابيف
وحمؿ أبف فارس والهروي معنى )لوق( عمى معنى  .(ٖٔٔ)النصب(( ولـ يأت ف  ا يتيف إقَّ 

 .(ٗٔٔ)((أف يكوف بمعنى )لـ()فقاؿ ابف فارس: ) )لـ(
فػإْف احػػت َّ محػػت ا )فقػػاؿ: ) ،وأشػارابف هشػػاـ إلػى أنَّػػه أراد النلػ  عمػػى معنػػى التػوبي 

فػػالجواب يقػػع  ،ورفعػػه عمػػى اإلبػػداؿ ،لمهػػروي بأنَّػػه قػػرئ بنصػػب )قػػوـَ( عمػػى أصػػؿ اقسػػتينام
أي حمؿ ابف هشاـ معنى )لوق( عمى معنى )هالَّ( التػ  تليػد  .(٘ٔٔ)بعدما فيه رائحة النَّل ((

إقَّ قوـَ يػونس( فػدؿَّ عمػى )وقد أجمعت السبعة عمى النصب ف  )وقاؿ أيضًا: ) التحضيض
 .(ٙٔٔ)((ولكف فيه رائحة فير اإليجاب ،أفَّ الكالـ موجب

فػإْف كػاف ماقبمهػا فيػر )) حدييػه عػف المسػتينى المنلػ : وقاؿ ابف اليبػاز فػ  أينػام
وهو استلهاـ أو نه  أو نل  فال ييمو المستينى مف أف يكػوف مػف جػنس المسػتينى  ،موجب

فػػػػإف كػػػػاف مػػػػف جنسػػػػه أبدلتػػػػه مػػػػف المسػػػػتينى منػػػػه فرفعتػػػػه بعػػػػد  ،منػػػػه أو مػػػػف فيػػػػر جنسػػػػه
لنصب فتقوؿ : مػا قػاـ المرفوع... ونصبته بعد المنصوب وجررته بعد المجرور... ويجوز ا

 أحٌد إقَّ زيدًا... واإلبداؿ أجود مف النصب بوجهيف : 
أحػػدهما : أفَّ المعنػػى واحػػد فػػ  النصػػب والبػػدؿ وفػػ  اإلبػػداؿ مشػػاكمة بػػيف إعػػراب المسػػتينى 

عراب المستينى منه.  واب
لنصػػب إقَّ ولػػـ يقػػرأ با ،( بػػالرفع(وا يػػر: أفَّ سػػتة مػػف القػػرام قػػرأوا ))مػػا فعمػػو  إقَّ قميػػٌؿ مػػنهـ

 .(ٚٔٔ)عبُداهلل بف عامر((
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وقػػػوُؿ اليبػػػاز يعضػػػد قػػػوؿ ابػػػف الشػػػجري إذ لػػػو كػػػاف )لػػػوق( بمعنػػػى )لػػػـ( لوجػػػب 
عمػػى أفَّ  ولكػػف جػػامت ا يتػػيف عمػػى النصػػب فػػدؿَّ  ،وجػػاز النصػػب عمػػى اقسػػتينام ،اإلبػػداؿ

 الكالـ ميبت. 
عمػػى  نتصػابهماق ،ويتبػيَّف مػف ذلػػؾ أفَّ اليػالؼ واقػػع فػ  تأويػؿ )لػػوق( فػ  اقيتػػيف

 ولو كاف منليًا لصا الرفع عمى البدلية.  اقستينام
 

 اخلامتت 
توصػػؿ البحػػث  وبعػػد دراسػػت  لػػردود ابػػف الشػػجري عمػػى النحػػاة فػػ  مسػػائؿ اليػػالؼ

 إلى أبرز النتائ  وه :
ق تعػد عينػاؾ(( )ذكر ابف الشجري التعدي والمػزـو فػ  )عػدا يعػدو( فػ  قولػه تعػالى )  -ٔ

 .(ومنع النصب ف  )عيناؾ ،تنصرؼ عيناؾ وق تتجاوز وحممها عمى معنى ق

بقػػام صػػمته  -ٕ ووافقه أبػػو ،أصػػاب ابػػف الشػػجري فػػ  رأيػػه بعػػدـ جػػواز حػػذؼ الموصػػوؿ واب
ألنَّػػه أقػػؿأ تكمألػػًا وأجػػرى ؛حيَّػػاف فقػػاؿ: فيػػه عجرفػػُة العجػػـ واستسػػهؿ رأي اللػػرام فػػ  تأويمه

 ،لجممػة اليبريػة بمعنػى األمػروأجاز لها وجهًا أير وهو أف تكػوف ا،عمى قواعد العربية
عضػػد رأي اللارسػػ  فيمػػا ووضػع الماضػػ  موضػػع األمػػر كييػػرًا فػ  لسػػاف العرب.وهػػذا ي

 ذهب إليه.

ؿ كػاف تأويػؿ ابػػف الشػجري فػػ  فايػة البعػد  -ٖ قامػػة  عنػػدما أوَّ )قريػب( بحػػذؼ المضػاؼ واب
إفَّ ذلػؾ عمػى حػذؼ مضػاؼ أي مكػاف )فقػاؿ: ) وردَّ  ابػف هشػاـ ،المضاؼ إليػه مقامػه

والمعنػى  ،وهذا المضاؼ الذي قدَّر  فػ  فايػة البعػد واألصػؿ عػدـ الحػذؼ حمة اهلل...ر 
 بػػؿ جػػام عػػف ولػػـ يكػػف تأويػػؿ أبػػ  عبيػػدة منلػػرداً  ،مػػع تػػرؾ الحػػذؼ أحسػػف منػػه وأجػػود 

 وكذلؾ إف تأويؿ أب  عبيدة أجاز  سيبويه عمى بعد. ،اللرام

 (كػػالوهـ أو وزنػػوهـ)ى: ذكػػرابف الشػػجري حػػذؼ الملعػػوؿ اليػػان  والجػػار فػػ  قولػػه تعػػال  -ٗ
ػػػػداً  وأيػػػػد  بػػػػذلؾ الزميشػػػػري فػػػػ  ردِّ  عائػػػػدًا إلػػػػى  عمػػػػى مػػػػف جعػػػػؿ )هػػػػـ( ضػػػػميرًا مؤكِّ

 ،المطللييف ولكف يالله ف  حجته بعدـ يبوت األلؼ فػ  رسػـ المصػحؼ فػ  )كػالوهـ(



 مجمة جامعة تكريت لمعمـو اإلنسانية
 (ٕٛٓٓ) تموز(                     ٚ)(                   العدد ٘ٔالمجمد )

 ٕٖ٘ 

نَّما أشار إلػى أفَّ المعنػى كليػؿ بالتلرقػة بينهمػا توجيػه القػرامة وال وكػاف المػردود عميػه، واب
 كما ذكرهما النحاس معاً 

ظهر أير المنطؽ ف  التعميػؿ والتكمأػؼ وق سػيما فػ  حركػة الػالـ فػ  )يػا أيأهػا الرجػُؿ(   -٘
وسػػمَّاها ابػػف الحاجػػب بالمشػػكالت النحويػػة  ورجػػا كونهػػا حركػػة إعػػراب ق حركػػة بنػػام

 وه  بعيدة ف  النحو العرب .

إذا مػػا أتػػوؾ )لى )أتػػوؾ( مػػف قولػػه تعػػا)الصػػمة  منػػع ابػػف الشػػجري العطػػؼ عمػػى جممػػة  -ٙ
ألفَّ جممػػػة  ؛ألنػػػه إذا عطلهػػػا عميهػػػا أصػػػبحت ق محػػػؿَّ لهػػػا مػػػف اإلعػػػراب ((لػػػتحممهـ

وبذلؾ يتػرجا عنػدنا قػوؿ ابػف  ،الصمة ق محؿَّ لها مف اإلعراب فكذلؾ ما عطؼ عميه
نَّمػا تولَّػوا جػواب سػؤاؿ  ،)إذا( ولػيس )تولَّػوا( هشاـ ف  ا ية أفَّ )قمت( هػ  الجػواب لػػ واب

 ر.مقدَّ 

أصاب ابف الشجري ف  بيانه لدقلة )ألػ( ف  )الرجؿ( مف قولنا: )يا أيأهػا الرجػُؿ( بأنَّهػا  -ٚ
ػػػا التعويضػػػية فهػػػ  تيػػػتصأ بػػػػ ،تليػػػد التعريػػػؼ فكانػػػت جنسػػػية يػػػـ صػػػارت لمحضػػػور  أمَّ

 النَّاس( وللظ الجاللة.)

يئيف ألنَّهػػا لػػـ تتوسػػط بػػيف شػػ ؛زائػػدة (فػػ  قولػػه )ق أقسػػـ (لػػـ يجعػػؿ ابػػف الشػػجري )ق  -ٛ
ػػػػطة ،كقولػػػػه )فػػػػال أقسػػػػـ( ألفَّ القػػػػرآف كمَّػػػػه كالسػػػػورة  ،وُردَّ قولُػػػػُه بأنَّهػػػػا فػػػػ  حكػػػػـ المتوسِّ

ؿ الكػػػػػالـ كقػػػػػوؿ امػػػػػرئ القػػػػػيس ،الواحػػػػػدة الػػػػػذي ذكػػػػػر   ،وجػػػػػاز أف تكػػػػػوف زائػػػػػدة فػػػػػ  أوَّ
 الزميشري.

ا أف ،كمػا( لبعػدها عػف التأويػؿ)رفب ابف الشجري عف ذكر  التأويالت النحوية ف  -ٜ ورجَّ
لكػػاؼ فػ  محػػؿ رفػع يبػػر لمحػذوؼ فػػ  قولػه تعػػالى )كمػا أيرجػػؾ( ويبػدو لػػ  تكػوف )ا

و)أيرجػؾ( جممػة الموصػوؿ ،و)ما( اسـ موصوؿ ف  محؿ جر حرؼ جر (أفَّ )الكاؼ
 حرؼ قسـ. (وق وجه ألب  عبيدة فيما ذكر  مف أفَّ )الكاؼ ،لها مف اإلعراب ق محؿ

ػػػا شػػػاكرًا( عمػػى الظػػػا -ٓٔ هر كمػػػا أشػػار إلػػػى ذلػػػؾ حمػػؿ مكػػػ  فػػ  قضػػػية اليػػػالؼ فػػ  )إمَّ
 النحاس.

فػػػ  قولػػػه تعػػػالى : ))فمػػػوق كانػػػت قريػػػٌة مامنػػػت  رفػػػض ابػػػف الشػػػجري أف تكػػػوف )لػػػوق(  -ٔٔ
بمعنػى   ((فمػوق كػاف مػف القػروف... إقَّ قمػيالً )وقولػه: ) ،((فنلعها إيمانها إقَّ قوـَ يػونس
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 ٕٖٙ 

هشػاـ أف  وهػو البػدؿ ورجػا ابػف ألنَّػه يسػقط أحػد اإلعػرابيف ؛النل  قنتصاب المسػتينى
يكػػػوف النلػػػ  عمػػػى معنػػػى التػػػوبي  فيكػػػوف بػػػذلؾ النصػػػب عمػػػى اقسػػػتينام والرفػػػع عمػػػى 

 البدلية.
ـّ  وصػػػمَّى اهلل عمػػػى سػػػيدنا وآيػػػر دعوانػػػا أِف الحمػػػُدهلل ربِّ العػػػالميف محمػػػد مػػػع أتػػػ

 آميف. التسميـ
 

 اهلوامش
 .ٕٖٗ/ٕبغية الوعاة  -ٔ

 .ٕٖٗ/ٕ، وينظر بغية الوعاة ٖٖٙ/٘معجـ األدبام -ٕ

 .ٕٚٗ/ٗدبام معجـ األ -ٖ

 .ٓٛٔ/٘المصدر نلسه  -ٗ

 .ٖ٘ٚ/٘المصدر نلسه  -٘

 .  ٕٗٔ/ٕبغية الوعاة   -ٙ

 .ٛٛ– ٙٛ/ٕالمصدر نلسه  -ٚ
 .ٖٕ/ٔ، وينظر بغية الوعاة ٕٛٔ/٘معجـ األدبام -ٛ

 .ٜٕ٘ – ٖٜٕ/ٖالمصدر نلسه  -ٜ

 .  ٕٓ-ٜٔ/ ٖالمصدر نلسه  -ٓٔ

 .٘ٛٔ/ ٕ، وينظر بغية الوعاة ٕٕٔ-ٕٔٔ/ٗمعجـ األدبام  -ٔٔ

 .  ٖٗ٘ -ٖٖ٘/ٕنظر معجـ األدبام ، ويٖٓٚ/ٔبغية الوعاة  -ٕٔ

 .  ٕٖٗ/ٕبغية الوعاة  -ٖٔ

 .  ٚٛ٘/ٕالمصدر نلسه  -ٗٔ

 .  ٕٖٗ/ ٕالمصدر نلسه  -٘ٔ

، وينظػػر ٕ٘ٔ-ٔ٘ٔ/ٔ، وينظػػر :أمػػال  ابػػف الشػػجري ٘ٔٗ/ٖالحجػػة لمقػػرام السػػبعة  -ٙٔ
 .ٜٙٔ/ٖوالبرهاف  ٖٖٓ-ٜٕٖ/ٕ



 مجمة جامعة تكريت لمعمـو اإلنسانية
 (ٕٛٓٓ) تموز(                     ٚ)(                   العدد ٘ٔالمجمد )

 ٕٖٚ 

، ٕ٘ٔ -ٔ٘ٔ/ ٔ، وينظر:أمػػػال  ابػػػف الشػػػجري ٖٖٓ-ٜٕٖ/ٕمػػػال  ابػػػف الشػػػجري  -ٚٔ
 .ٜٙٔ/ٖ والبرهاف

 .  ٘ٔٔ/ٛ، وينظر البحر المحيط ٖٚ/ٖمعان  اللرام   -ٛٔ

 .٘ٔٔ/ٛ، وينظر البحر المحيط ٓٗٓٔالكشاؼ   -ٜٔ

 .  ٘ٔٔ/ٛالبحر المحيط   -ٕٓ

 .  ٘ٔٔ/ٛالمصدر نلسه  -ٕٔ

 .  ٘ٔٔ/ٛالمصدر نلسه   -ٕٕ

 .  ٕٕٕ/ٔمغن  المبيب   -ٖٕ

 .ٕ٘ٔ/ٔأمال  ابف الشجري   -ٕٗ

والينتػػيف والجميػػع منهػػا هػػػ( : ))هػػذا موضػػع يكػػوف فػػ  المؤنيػػة ٕٓٔقػػاؿ أبػػو عبيػػدة )  -ٕ٘
بملظ واحد وق يديموف فيها الهام؛ ألنَّه ليس بصلة ولكنَّه ظرؼ لهفَّ وموضػع، والعػرب 

 .  ٕٚٔ-ٕٙٔ/ٔتلعؿ ذلؾ ف  )قريب(، و)بعيد((( مجاز القرآف 

قاؿ ابػف الشػجري : ))أقػوؿ : إنَّػه لػو أريػد هػذا لنصػب )قريػب( عمػى الظػرؼ، فػإف  -ٕٙ
إفَّ رحمػػة اهلل ذاُت مكػاٍف قريػػٍب، فحػذؼ المضػػاؼ وأقػػيـ  حممنػا  عمػػى مػا قالػػه فالتقػدير:

المضاؼ إليه مقامه، فصار إفَّ رحمػة اهلل مكػاٌف قريػٌب، فحػذؼ الموصػوؼ كمػا حػذؼ 
   فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى :

    أرادوا دروعػػػػػػػًا سػػػػػػػابغات(( أمػػػػػػػال  ابػػػػػػػف الشػػػػػػػجري
:ٕ/ٕ٘ٚ  . 

 .  ٖٓٙ/ٖالبرهاف   -ٕٚ

 .  ٖٔٛ -ٖٓٛ/ٔمعان  اللرام   -ٕٛ

 .ٛ٘/ٕإعراب النحاس   -ٜٕ

   مسػػػػػػػألة الحكمػػػػػػػة مػػػػػػػف تػػػػػػػذكير )قريػػػػػػػب( فػػػػػػػ  قولػػػػػػػه تعػػػػػػػالى :   -ٖٓ
    

     قبػػػػػػػػف هشػػػػػػػػاـ تحقيػػػػػػػػؽ عبػػػػػػػػداللتاح
 .ٖٚ-ٖٙالحموز 
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 ٕٖٛ 

 ـ.ٜ٘ٛٔ، ٔتحقيؽ الدكتور عبداللتاح الحموز، دار عمار،األردف، ط/ -ٖٔ
 .  ٚٛٙ/ٔح التصريا ، وشر ٖٕ٘ينظر توجيه الممع   -ٕٖ

 .ٚٙ -ٙٙ، وينظر: مسألة الحكمة ٛٛٙ/ٔشرح التصريا   -ٖٖ
 .ٙٙٔ– ٘ٙٔ/ٖ، وينظر البرهاف ٖٗٙ– ٖٖٙ/ٔأمال  ابف الشجري  -ٖٗ

 .ٕٙٗ– ٕ٘ٗ/ٖمعان  اللرام   -ٖ٘

 .ٜٓٔ– ٛٓٔ/٘إعراب النحاس   -ٖٙ

 .  ٜٔٗ – ٜٓٗ/ٙ، وينظر الدر المصوف ٚٛٔٔالكشاؼ   -ٖٚ

 .  ٚٛٔٔالكشاؼ  -ٖٛ

 .  ٗ٘ٗ/ ٕالتبياف  -ٜٖ

 .  ٜٓٗ/ ٙالمصوف الدر   -ٓٗ

 لـ أقؼ عمى ترجمته.  -ٔٗ

 .ٚٔٔ/ ٕأمال  ابف الشجري   -ٕٗ

قرأبهػػا إبػػراهيـ بػػف أبػػ  عبمػػة وزيػػد بػػف عمػػ ، والحسػػف البصػػري رحمهػػـ اهلل ينظػػر  -ٖٗ
 .ٖٚ/ٔالمحتسب 

 .ٖٛٔ -ٕٛٔ/ٔ،و ينظر: روح المعان  ٕٓٔ– ٜٔٔ/ٕأمال  ابف الشجري   -ٗٗ

 .ٜٖٖ– ٖٖٛ/ٔ.و ينظر: شرح كافية ابف الحاجب ٕٔٙ– ٕٓٙ/ٔاإليضاح  -٘ٗ

 .ٜٗ/ٔتلسير البحر المحيط   -ٙٗ

اللوائػػد الضػػػيائية فػػػ  شػػػرح كافيػػػة ابػػػف الحاجػػػب لنػػػور الػػػديف عبػػػدالرحمف الجػػػام    -ٚٗ
 .ٕٕٛ/ٕ، وينظر شرح التصريا عمى التوضيا ليالد األزهري ٖٖٗ/ٔ

ؿ لمزميشري قبف يعيش تحقيؽ إميػؿ بػديع يعقػوب   -ٛٗ . وينظػر ٙ-٘/٘شرح الملصَّ
 .  ٖٜٕ– ٜٕٔ توجيه الممع قبف اليباز

 .ٕٜٕتوجيه الممع   -ٜٗ

،و ابف الشػجري فػ  أماليػه لػـ يػذكر ا يػة،بؿ أشػار إلػى ٕٓٔ/ٖالبرهاف لمزركش   -ٓ٘
 :)) ٜٚ/ٔتأويؿ بيت مف الشعر فقاؿ 

 لبمصا رأي   نبطًا أنصارًا * شمَّر   عن ر كبتيص اإل زارا



 مجمة جامعة تكريت لمعمـو اإلنسانية
 (ٕٛٓٓ) تموز(                     ٚ)(                   العدد ٘ٔالمجمد )

 ٕٖٜ 

 كن   لها من النصارى رارا 
ع مػف اإلعػراب؛ ألنَّهػا فػ  التقػدير معطوفػة أراد )وكنت( ولػيس لمجممػة فػ  هػذا الوجػه موضػ

   عمى جممة ق موضع لها((.
 .ٕٓٔ/ٖالبرهاف لمزركش   -ٔ٘
   .ٕٜٗ/ٖ، والدر المصوف ٕٖٛ/ٕ، وينظر مغن  المبيب ٙٗٗالكشاؼ   -ٕ٘

 .  ٕٖٛ/ٕمغن  المبيب   -ٖ٘

 .ٕٜٗ/ٖ، وينظر الدر المصوف ٙٛ/٘البحر المحيط   -ٗ٘

 .  ٕٜٗ/٘الدر المصوف   -٘٘

 .ٖٓٗ/ٖ، ينظر البرهاف ٛٗٔ/ٔأمال  ابف الشجري  -ٙ٘
 .ٖٜٕ/ٕإعراب النحاس   -ٚ٘

 .  ٛٔٙالكشاؼ   -ٛ٘

 .  ٜٛ/ٕٔتلسير الرازي   -ٜ٘

 .ٖٜٗ/ٖتلسير البيضاوي   -ٓٙ

 .ٜٗٗ– ٛٗٗ/ٗ، وينظر الدر المصوف ٜٔٔ/ٙالبحر المحيط   -ٔٙ

 .ٜٔٔ/ٙالمصدر نلسه   -ٕٙ

 .  ٖٖٙ/٘ٔروح المعان   -ٖٙ

 .ٜٕٗ/ٗمعجـ مقاييس المغة  -ٗٙ

 .  ٖ٘٘ملردات أللاظ القرآف  -٘ٙ

 .  ٖٕٓ، وينظر: معجـ األفعاؿ المتعدية بحرؼ ٕٔ٘/ٗحيط القاموس الم -ٙٙ

 .ٕٔ٘/ٗالمصدر نلسه  -ٚٙ

 .ٙٚٙ/ٔمغن  المبيب  -ٛٙ

نظػر : ميتصػر ي )وق َتْعِد( قرأ بها الحسػف، )وق ُتَعػدِّ عينيػؾ( قػرأ بهػا عيسػى والحسػف -ٜٙ
 .ٜٚشواذ القرامات 

 ٍة أجِد((. عيران عمى وشطر  اليان  هو:))وانـِ اللتودَ ٛٔالبيت لمنابغة الذبيان  :  -ٓٚ

 .  ٛٔٙالكشاؼ  -ٔٚ



 عرض وتوجيه - ردود ابف الشجري عمى النحاة ف  مسائؿ اليالؼ
  د. قاسـ يميؿ إبراهيـ األوس 

 ٕٗٓ 

 .  ٜٗٗ– ٛٗٗ/ٗ، وينظر : الدر المصوف :ٜٔٔ/ٙالبحر المحيط  -ٕٚ

 .ٖٛٔ/ٔ، وينظر : روح المعان  ٚٔٔ/ٕأمال  ابف الشجري  -ٖٚ

 .ٖٛٔ/ٔ، وينظر روح المعان  ٕٕٔ -ٕٔٔ/ٕأمال  ابف الشجري   -ٗٚ

.وشػػػرح التصػػػريا عمػػػى ٕٕٔ، وينظػػػر الجنػػػى الػػػدان  ٖٚ– ٕٚ/ٔمغنػػػ  المبيػػػب   -٘ٚ
 .ٕٕٛ/ٕالتوضيا 

 -ٕٚٔ، وينظػػر الجنػػى الػػدان  ٕٕٗ/ٖشػػرح األشػػمون  عمػػى ألليػػة ابػػف مالػػؾ :   -ٙٚ
ٕٔٛ. 

 .ٕٕٔالجنى الدان   ، وفيه يالؼ ينظر:ٖٖٙ– ٖٖ٘/ٔاللوائد الضيائية   -ٚٚ

 .ٖٓٙ – ٜٖ٘/ٗ، وينظر البرهاف ٕٕٕ– ٕٕٓ/ٕأمال  ابف الشجري  -ٛٚ
عرابػػه لمزجػػاج  ينظػػر -ٜٚ ري دراسػػة لغويػػة وقػػرامة اإلمػػاـ الزهػػ ،ٜٙٔ/٘معػػان  القػػرآف واب

 .ٕٙٓ -رسالة ماجستير  - محمد ياس يضر الدوري -ونحوية

 .ٕٚٚ/ٕمجاز القرآف  -ٓٛ

عرابه  معان  -ٔٛ  .  ٘ٙٔ/٘القرآف واب

وينظػػر:  ، وشػػطر  األوؿ هػػو : ))وُفْبػػرًا ُقْتمػػًا فيجتػػاُب الُغَبػػر((،ٗٔديػػواف العجػػاج   -ٕٛ
 .ٜ٘/ٕاليزانة :

 .ٕ٘– ٔ٘/٘إعراب النحاس   -ٖٛ

 .  ٜٕٖ -ٖٖٓ/ٕ، وينظر : مغن  المبيب ٙٚٚ/ ٕمشكؿ إعراب القرآف  -ٗٛ

 .  ٗ٘ٔديوانه  -٘ٛ

 .ٓٙٔٔالكشاؼ   -ٙٛ

ومشػػػػكؿ إعػػػػراب القػػػػرآف  ،ٕٔٗ-ٕٓٗ/ٔمجػػػػاز القػػػػرآف ، وينظػػػػر:ٖٓ٘/ٔاقتقػػػػاف  -ٚٛ
 .ٖٚٗ/ٔوالتبياف  ،ٖٓٔ-ٜٖٓ/ٔ

 .  ٜٖ٘/ٖالدر المصوف   -ٛٛ

 .  ٚٓٚ/ٕمغن  المبيب   -ٜٛ

 .ٛٛ– ٚٛ/ٔأمال  ابف الشجري  ينظر :  -ٜٓ

 .ٜٙٔ/ ٜروح المعان    -ٜٔ



 مجمة جامعة تكريت لمعمـو اإلنسانية
 (ٕٛٓٓ) تموز(                     ٚ)(                   العدد ٘ٔالمجمد )

 ٕٗٔ 

 .ٜٙٔ/ ٜلمعان  روح ا -ٕٜ

 .ٖٓٗ/ٔمعان  اللرام   -ٖٜ

 .  ٖٓٗ/ٔ، وينظر معان  اللرام ٜٙٔ/ ٜروح المعان    -ٜٗ

 .  ٛٛ– ٚٛ/ٔأمال  ابف الشجري   -ٜ٘

عرابػػػػه   -ٜٙ ،والػػػػدر المصػػػػوف ٛٓٚ/ٕ، وينظػػػػر مغنػػػػ  المبيػػػػب ٕٖٗ/ٕمعػػػػان  القػػػػرآف واب
ٖ/ٖٜ٘. 

، ومغنػػػ  ٖٚٗ/ٔ، والتبيػػػاف ٕٖٙ/ٔ، وينظػػػر البيػػػاف ٜٖٓ/ٔمشػػػكؿ إعػػػراب القػػػرآف   -ٜٚ
 .ٚٓٚ/ٕمبيب ال

، ومغنػػ  ٖٚٗ/ٔ، والتبيػاف ٕٖ٘/ٔ، وينظػػر : البيػاف ٜٖٓ/ٔمشػكؿ إعػراب القػرآف   -ٜٛ
 .  ٜٖٗ/ٖ، والدر المصوف ٚٓٚ/ٕالمبيب 

، ومغنػػ  ٖٚٗ/ٔ، والتبيػاف ٕٖ٘/ٔ، وينظػػر : البيػاف ٜٖٓ/ٔمشػكؿ إعػراب القػرآف   -ٜٜ
 .  ٜٖٗ/ٖ، والدر المصوف ٚٓٚ/ٕالمبيب 

 .  ٚٓٚ/ٕظر مغن  المبيب ، وينٖٓٔ -ٜٖٓ/ٔمشكؿ إعراب القرآف   -ٓٓٔ

 .ٜٖ٘/ٖالدر المصوف  -ٔٓٔ

 .  ٚٓٚ/ٕمغن  المبيب  -ٕٓٔ

 .  ٛٓٚ/ٕالمصدر نلسه  -ٖٓٔ

 .ٛٓٚ/ ٕ، وينظر مغن  المبيب ٛٛ/ٔأمال  ابف الشجري  -ٗٓٔ

 .  ٜٖٗ/ٖالدر المصوف  -٘ٓٔ

 .ٙٛ/ٔمغن  المبيب   -ٙٓٔ

 .ٕٛٙ– ٕٚٙ/ٔالكتاب   -ٚٓٔ

 .ٖٔٔ -ٕٔٔ/ٖالمصدر نلسه   -ٛٓٔ

/ ٗ، والبرهػاف ٖٙٗ/ٕالشػجري  ، وينظر أمال  ابػفٕٛٚ/ٕمشكؿ إعراب القرآف   -ٜٓٔ
ٕٗٙ  . 

/ ٗ، والبرهػػاف ٖٙٗ/ٕ، وينظػر أمػال  ابػف الشػجري ٕٛٚ/ٕمشػكؿ إعػراب القػرآف  -ٓٔٔ
ٕٗٙ  . 



 عرض وتوجيه - ردود ابف الشجري عمى النحاة ف  مسائؿ اليالؼ
  د. قاسـ يميؿ إبراهيـ األوس 

 ٕٕٗ 

 .ٕٙٗ/ ٗ، وينظر : البرهاف ٖٙٗ/ٕأمال  ابف الشجري   -ٔٔٔ

 .ٖٙ– ٕٙ/٘إعراب النحاس  -ٕٔٔ

 .ٜٖٚ-ٖٛٚ/ٗ، وينظر البرهاف ٕٕٔ/ٕأمال  ابف الشجري   -ٖٔٔ

 .  ٖٛٚ/ٗو البرهاف ٛٚٔينظر :األزهية ، و ٕٓٔف  فقه المغة  الصاحب   -ٗٔٔ

 .  ٖٖٙ/ٔمغن  المبيب   -٘ٔٔ

 .ٖٗٙ/ٔالمصدر نلسه   -ٙٔٔ
 .ٕٚٔتوجيه الممع  -ٚٔٔ

 

 املصادر واملراجع
تحقيػؽ سػعد المنػدوب، دار  ،جالؿ الديف عبدالرحمف السيوط  ،اإلتقاف ف  عمـو القرآف -

 ـ. ٜٜٙٔ، ٔط/ ،اللكر، لبناف

هػػػػػ( تحقيػػػػؽ ٘ٔٗي )فػػػػ  حػػػػدود الهػػػػرو  لعمػػػػ  بػػػػف محمػػػػد ،األزهيػػػػة فػػػػ  عمػػػػـ الحػػػػروؼ -
 ـ.ٜٔٚٔ ،مطبوعات مجمع المغة العربية بدمشؽ ،عبدالمعيف المموح 

وضػع  ،هػػ(ٕٖٛإعراب القػرآف ألبػ  جعلػر أحمػد بػف محمػد بػف إسػماعيؿ بػف النحػاس ) -
 ـ. ٕٔٓٓ، ٔط/ ،بيروت ،دار الكتب العممية ،حواشيه عبدالمنعـ يميؿ إبراهيـ

السػػػعادات هبػػػة اهلل بػػػف عمػػػ  بػػػف حمػػػزة العمػػػوي  لضػػػيام الػػػديف أبػػػ  ،األمػػػال  الشػػػجرية -
 د.ط، د،ت.  ،لبناف -بيروت  ،دار المعرفة ،هػ(ٕٗ٘المعروؼ بابف الشجري )

ػػػؿ ألبػػػ  عمػػػرو عيمػػػاف بػػػف عمػػػر المعػػػروؼ بػػػابف الحاجػػػب  - اإليضػػػاح فػػػ  شػػػرح الملصَّ
مطبعػػػػة  ،إحيػػػػام التػػػػراث اإلسػػػػالم  ،تحقيػػػػؽ موسػػػػى بنػػػػاي العميمػػػػ  ،هػػػػػ(ٙٗٙ) النحػػػػوي
 د.ت داد.بغ ،العان 

 ،هػػ(ٜٗٚالبرهاف ف  عمـو القرآف ألبػ  عبػداهلل محمػد بػف بهػادر بػف عبػداهلل الزركشػ  ) -
 هػ. ٜٖٔٔ ،بيروت ،دار المعرفة ،تحقيؽ محمد أب  اللضؿ إبراهيـ

 ،هػػػ(ٚٚ٘لإلمػػاـ أبػػو البركػػات عبػػد الػػرحمف األنبػػاري )،البيػػاف فػػ  فريػػب إعػػراب القرآف -
 ،د.ط ،لبنػػاف ،بيػػروت ،دار األرقػػـ بػػف األرقػػـ ،ضػػبطه وعمَّػػؽ عميػػه بركػػات يوسػػؼ هبأػػود

 د.ت. 



 مجمة جامعة تكريت لمعمـو اإلنسانية
 (ٕٛٓٓ) تموز(                     ٚ)(                   العدد ٘ٔالمجمد )

 ٕٖٗ 

وضػػع  ،هػػػ(ٙٔٙالتبيػػاف فػػ  إعػػراب القػػرآف ألبػػ  البقػػام عبػػداهلل بػػف الحسػػيف العكبػػري ) -
، ٔط/،لبنػػػػػاف –بيػػػػػروت  ،دار الكتػػػػػب العمميػػػػػة ،حواشػػػػػيه محمػػػػػد حسػػػػػيف شػػػػػمس الػػػػػديف

 ـ. ٜٜٛٔ

 ،العشػػا حسػػونةعبػػدالقادر عرفػػات  تحقيػػؽ ،هػػػ(ٜٔٚت) تلسػػير البيضػػاوي )البيضػػاوي( -
 د.ت. ،د.ط ،لبناف –دار اللكر بيروت 

تلسير الرازي المعروؼ بػػ )التلسػير الكبيػر( فيػر الػديف محمػد بػف عمػر التميمػ  الػرازي  -
 ـ.ٕٓٓٓ، ٔبيروت ط/ ،دار الكتب العممية ،هػ(ٗٓٙالشافع  )

ؼ التلسير الكبير المسمى تلسير البحر المحيط أليير الديف أبػ  عبػداهلل محمػد بػف يوسػ -
 ،هػػػػ(ٗ٘ٚبػػػف عمػػػ  ابػػػف يوسػػػؼ بػػػف حيػػػاف األندلسػػػ  الغرنػػػاط  المشػػػهور بػػػأب  حيػػػاف)

حيام التراث العرب  ،التاري  العرب  مؤسسة  د.ط، د،ت. ،وداراب

تلسػػػير الكشػػػاؼ عػػػف حقػػػائؽ التنزيػػػؿ وعيػػػوف األقاويػػػؿ فػػػ  وجػػػو  التأويػػػؿ ألبػػػ  القاسػػػـ  -
ادييػػػه يميػػؿ مػػػأموف اعتنػػى بػػػه ويػػرَّج أح ،هػػػػ(ٖٛ٘جػػاراهلل محمػػود بػػػف عمرالزميشػػري )

 ـ. ٕٕٓٓ، ٔط/،لبناف ،بيروت ،دار المعرفة ،شيحا

فػػايز زكػػ  محمػػد  ،دراسػػة وتحقيػػؽ ،لمعالمػػة أحمػػد بػػف الحسػػيف بػػف اليبػػاز،توجيػػه الممع -
 ـ. ٕٕٓٓ، ٔط/ ،ذياب، دار السالـ

تحقيػػػؽ طػػػػه  ،هػػػػ(ٜٗٚلحسػػػف بػػػف قاسػػػـ المػػػػرادي)،الجنػػػى الػػػدان  فػػػ  حػػػػروؼ المعان  -
 ـ. ٜ٘ٚٔد.ط،  ،جامعة الموصؿ ،لمطباعة والنشرمؤسسة دار الكتب  ،محسف

 ،تحقيػؽ محمػود بػف الجميػؿ ،حاشية الصبَّاف عمى شرح األشمون  عمى ألليػة ابػف مالػؾ -
 ـ. ٕٕٓٓ، ٔط/ ،مكتبة الصلا

 ،هػػػػ(ٖٚٚأحمػػػد بػػػف عبػػػدالغلار المعػػػروؼ بػػػأب  عمػػػ  اللارسػػػ  ) الحجػػػة لمقػػػرَّام السػػػبعة -
، ٔط/ ،بيػػػروت لبنػػػاف ،لكتػػػب العمميػػػةدار ا ،كامػػػؿ مصػػػطلى الهنػػػداوي ،وضػػػع حواشػػػيه

 ـ. ٕٔٓٓ

هػػػػ( ٖٜٓٔبػػػف عمػػػر البغػػػدادي )ت لسػػػاف العػػػرب، لعبػػػدالقادر يزانػػػة األدب ولػػػبَّ لبػػػاب -
 ، د.ت. ٔط/ ،بوقؽ ،المطبعة الميرية



 عرض وتوجيه - ردود ابف الشجري عمى النحاة ف  مسائؿ اليالؼ
  د. قاسـ يميؿ إبراهيـ األوس 

 ٕٗٗ 

الدر المصوف ف  عمـو الكتاب المكنوف لإلماـ شهاب الديف أب  العباس بف يوسػؼ بػف  -
حمبػػػ  تحقيػػػؽ وتعميػػػؽ الشػػػي  عمػػػ  بػػػف محمػػػد محمػػػد بػػػف إبػػػراهيـ المعػػػروؼ بالسػػػميف ال

 ـ. ٖٜٜٔ، ٔط/ ،بيروت ،دار الكتب العممية ،معوض وآيريف

، ٗط/ ،مصػػػر ،دار المعػػػارؼ،تحقيػػػؽ محمػػػد أبػػػو اللضػػػؿ إبػػػراهيـ ،ديػػػواف امػػػرئ القػػػيس -
 د.ت.

 ،تحقيػؽ عػػزة حسػػف ،هػػػ(ٕٙٔديػواف العجػػاج بروايػة عبػػدالممؾ بػف قريػػب األصػمع  )ت  -
 ـ.ٜٔٚٔ،د.ط،،وتبير  –مكتبة دار الشروؽ 

 ـ. ٜٓٙٔ ،د.ط ،بيروت ،دار صادر ،تحقيؽ كـر البستان  ،ديواف النابغة الذبيان  -

روح المعان  ف  تلسير القرآف العظيـ والسػبع الميػان  ألبػ  اللضػؿ شػهاب الػديف السَّػيِّد  -
 د.ط، د.ت. ،بيروت –دار إحيام التراث العرب   ،هػ(ٕٓٚٔمحمود ا لوس )

، تحقيػػؽ محمػػد هػػػ(ٜ٘ٓ)ت وضػػيا ليالػػد بػػف عبػػداهلل األزهػػري شػػرح التصػػريا عمػػى الت -
 ـ.ٕٔٓٓ، ٔط/ ،لبناف –بيروت  ،دار الكتب العممية ،باسؿ عيوف السود

وضػع  ،هػػ(ٙٛٙرض  الديف محمد بف الحسػيف اقسػترابادي ) ،شرح كافية ابف الحاجب -
 ـ. ٜٜٛٔ، ٔط/ ،لبناف،بيروت ،حواشيه إميؿ بديع يعقوب، دار الكتب العممية

ؿ لموفػؽ الػديف أبػ  البقػام يعػيش بػف عمػ  بػف يعػيش الموصػم  ) -  ،هػػ(ٖٗٙشرح الملصَّ
 ـ. ٕٔٓٓ، ٔط/ ،لبناف ،بيروت ،دار الكتب العممية ،قدَّـ له إميؿ بديع يعقوب

الصػػاحب  فػػ  فقػػه المغػػة ومسػػائمها وسػػنف العػػرب فػػ  كالمهػػا ألبػػ  الحسػػيف أحمػػد بػػف  -
 ،بيػروت ،در الكتػب العمميػة ،بسػبا أحمػد حسػف ،عمػؽ عميػه ،هػػ(ٕٜٖفارس بػف زكريػا)

 ـ. ٜٜٚٔ، ٔط/ ،لبناف

دراسػػة  ،لنػػور الػػديف عبػػدالرحمف الجػػام  ،اللوائػػد الضػػيائية فػػ  شػػرح كافيػػة ابػػف الحاجػػب -
 ـ.ٖٜٛٔالعراؽ د.ط، ،وزارة األوقاؼ والشؤوف الدينية ،وتحقيؽ أسامة طه الرفاع 

هػػ( دار إحيػام التػراث ٚٔٛالقاموس المحيط لمجدالديف محمد بف يعقػوب الليروزآبػادي ) -
 ـ. ٜٜٔٔ، ٔط/ ،بيروت ػ لبناف ،العرب 

رسػػػػػالة  ،محمػػػػػد يػػػػػاس يضػػػػػر الػػػػػدوري ،قػػػػػرامة اإلمػػػػػاـ الزهػػػػػري دراسػػػػػة لغويػػػػػة ونحويػػػػػة -
 ـ. ٜٜٜٔ،جامعة صداـ لمعمـو اإلسالمية -ماجستير



 مجمة جامعة تكريت لمعمـو اإلنسانية
 (ٕٛٓٓ) تموز(                     ٚ)(                   العدد ٘ٔالمجمد )

 ٕٗ٘ 

تحقيػػػػؽ وشػػػػرح  ،هػػػػػ(ٓٛٔبػػػػف قنبػػػػر سػػػػيبويه ) بشػػػػر عمػػػػرو بػػػػف عيمػػػػاف الكتػػػػاب ألبػػػػ  -
 ـ. ٕٙٓٓ، ٖط/ ،القاهرة –مكتبة اليانج   ،فعبدالسالـ محمد هارو 

تحقيػػػػؽ محمػػػد فػػػػؤاد  ،هػػػػ(ٕٓٔمجػػػاز القػػػرآف ألبػػػػ  عبيػػػدة معمػػػػر بػػػف المينػػػى التيمػػػػ  ) -
 د.ط، د.ت.  ،سزكيف

عيمػػاف بػػف قنبػػر  ألب  اللػػتا،المحتسػػب فػػ  تبػػيف وجػػو  شػػواذ القػػرامات واأليضػػاح عنهػػا -
 ـ. ٜٙٛٔ، ٕط/ ،دار سزكيف ،وآيريف ،عم  النجدي ناصؼ تحقيؽ ،هػ(ٕٜٖ)

دار  ،عنػػػػى بػػػػه ج. براجستراسػػػػر ،هػػػػػ(ٖٓٚشػػػػواذ القػػػػرامات قبػػػػف يالويػػػػه )ت ميتصػػػػر -
 د.ت. ، د. ط،مصر ،الهجرة

ِإفَّ َرْحَمَت المَِّه َقِريٌب ِمَف )مسألة الحكمة ف  تذكير)قريب( ف  قوله تعالى : ) -
 ،عمار دار ،هػ(تحقيؽ عبد اللتاح الحموزٔٙٚاْلُمْحِسِنيَف( قبف هشاـ األنصاري )ت

 ـ. ٜ٘ٛٔ، ٔط/ ،األردف
دراسػػػة  ،هػػػػ(ٖٚٗمشػػػكؿ إعػػػراب القػػػرآف ألبػػػ  محمػػػد مكػػػ  بػػػف أبػػػ  طالػػػب القيسػػػ  )ت -

( ٖٛسمسػػػػمة كتػػػػب التػػػػراث ) ،العػػػػراؽ ،وزارة اإلعػػػػالـ ،وتحقيػػػػؽ حػػػػاتـ صػػػػالا الضػػػػامف
 ـ. ٜ٘ٚٔ

 ،تحقيػؽ محمػد عمػ  النجػار ،هػػ( ٕٚٓمعان  القرآف ألب  زكريا يحيػى بػف زيػاد اللػرام ) -
 ـ.ٜٓٛٔ ،ٕط/ ،بيروت ،يوسؼ نجات ، عالـ الكتبوأحمد 

ػػػػاج) - ػػػػريِّ الزجَّ عرابػػػػه ألبػػػػ  إسػػػػحاؽ إبػػػػراهيـ بػػػػف السَّ تحقيػػػػؽ  ،هػػػػػ(ٖٓٔمعػػػػان  القػػػػرآف واب
 ـ. ٕٗٓٓد.ط، ،القاهرة –دار الحديث  ،عبدالجميؿ عبد  شمب 

د.ـ، ،د.ط،لموسػػػى بػػػف محمػػػد بػػػف المميػػػان  األحمػػػدي ،معجػػػـ األفعػػػاؿ المتعديػػػة بحػػػرؼ -
 د.ت. 

تحقيػؽ وضػبط  ،هػػ(ٜٖ٘)تمقاييس المغة ألب  الحسيف أحمد بف فارس بف زكريامعجـ  -
 د.ت.  ،د.ط ،دار اللكر ،عبدالسالـ محمد هاروف

مؤسسػة  ،هػػ(ٔٙٚمغن  المبيب عف كتب األعاريب لجماؿ الديف ابف هشاـ األنصاري ) -
 ، د.ت.٘ط/ ،ومحمد عم  حمداهلل ،تحقيؽ مازف المبارؾ ،الصادؽ



 عرض وتوجيه - ردود ابف الشجري عمى النحاة ف  مسائؿ اليالؼ
  د. قاسـ يميؿ إبراهيـ األوس 

 ٕٗٙ 

 ،هػػػ( تحقيػػؽ صػػلواف عػػدناف داووديٕ٘ٗقػػرآف لمرافػػب اقصػػلهان  )تملػػردات أللػػاظ ال -
 هػ.ٕٗٗٔ، ٖط/ ،دار القمـ دمشؽ


