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 ملخص البحث

الذي كاا  لاد رور  ال الح ااع الةلم ا   يتناول هذا البحث علمًا من أعالم الدرس النحوي واللغوي 
يد   ل بالر األندلس  ل القر  الخامس الهجري الذي عاش ف د اإلمام أبو الحسن علل بن محمد بن الس ِّ

مكانتد الةلم   بين علماء الةرب    ل  ت ها,  قد برز 480الَبَطْليوسل المةروف با)الخ طال( المتو ل سن   
 ند من الةلماء ألسباب يظهر لل أ   أبرزها ما يأتل:زماند, ويبدو أ   تمي زه بين أقرا

 ها.449شرحد ريوا  سقط الزند للمةري ت:  -1
ر ا  ساقط الزناد مان النحااع األندلسايين والم اارق ,  قاد حارأ الباحاث أ    -2 أثره ف من جاء بةده من شار

يد الَبَطْليوسل  ليتةر ف على شخص   هذا الةالم أب المةروف با)الخ طال( الحسن علل بن محمد بن الس ِّ
 من خالل:

يد الَبَطْليوسال المةاروف   - تقديم صورع عن الةصر الذي عاش ف د أباو الحسان علال بان محماد بان السا ِّ
 با)الخ طال( لمةر   ح اتد ومسيرتد.

رراساا  المسااالن النحوياا  والصاارف   التاال وررت  اال شاارحد لااديوا  اسااقط الزناادا, ف حاااول الباحاااث أ   -
يد, ومااْن جاااء بةااده   ياادرس هااذه المسااالن م لهااا تحلااياًل نحويااًا وصاارف ًا عنااد ماان جاااء قباان اباان الساا ِّ ويقااد 

وقااد خااتم البحااث بب ااا  أهاام مااا   ل ةاارف القااارم الماانه  الااذي سااار عل ااد هااذا الةااالم مااا بااين هااذه ا راء
 أضا د ابن السيد للمكتب  التراث  .
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Abstract 

This research deals with one of the most prominent figures in the 

grammatical and linguistic lesson, which had a role in the scientific life in the 

country of Andalusia, in the fifth century AH, in which Imam Abi Al-Hassan 

Ali Bin Muhammad Ibn Al-Sayed Al-Baṭalyawsi, known as (al-Khaytal), who 

died in 480 AH, and it seems that his distinction among his peers of scholars 

for reasons that appear to me the most prominent of what comes: 

1- Explanation of the “Saqt al-Zand” by Al-Ma'arri 449 AH. 

2- Its effect on the commentators who came after him who explained “Saqat 

al-Zand” from the Andalusian grammarians and al-Masharq. 

The researcher was keen to get to know the personality of this scholar, 

Abi Al-Hassan Ali Bin Muhammad Ibn Al-Sayed Al-BaTalyawsi, known as 

(al-Khaytal) through: 

- Presenting a picture of the era in which Abi Al-Hassan Ali Bin Muhammad 

Ibn Al-Sayed Al-Baṭalyawsi lived, known as (al-Khaytal), to know his 

life and career. 

- Examining the grammatical and morphological issues mentioned in his 

explanation of the book “Saqat al-Zand”, so the researcher tries to 

study these issues and present them with a grammatical and 

morphological analysis of those who came before Ibn al-Sayed, and 

who came after him; So that the reader knows the approach that this 

scholar followed, between these opinions, and the research concluded 

with an explanation of the most important thing that Ibn al-Sayed added 

to the heritage library. 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 :مقدمة

أ نوا ح اتهم  ل سبيلها،  قد موا خالص   ,ه أ هللا بفضلد ومن د للغ  الةرب   علماء )نحاع ولغويين(
ار القصاالد جدهم وزهرع ح اتهم خدم  لها وحفاظًا عليها  ألنَّها لغ  القرآ  الكريم، ولغ  ما جاءنا من ج اَ 

غاا ، ولاام تكاان هااذه الةناياا  محصااورع علااى زمااا  ومكااا  مةااين، باان ال ااةري  علااى امتاادار حضااارع هااذه الل
وبخاص  منطق  َبَطْلياوس  ,تنوع ت وتةدرت  ل بقاع كثيرع حسب مقام هؤالء الةلماء،  فل بالر األندلس

علاااى اخاااتالف الفتااارات التاريخ ااا  التااال مااار  بهاااا الحكااام اإلساااالمل هناااا ، نجاااد أ   علاااوم الةرب ااا  )نحاااوًا 
وشااار  مسااااللهما،  ,نايااا  نحااااع أ اااذام وعلمااااء م اااهورين، أقبلاااوا علاااى التاااأل    يهمااااوصااار ًا( قاااد نااااال ع
مو ماان أعااالم النحااو واللغاا   اال  ,وتوضاا غ مامضااهما ومناق اا  قضاااياهما  لااذا توجااد هااذا البحااث نحااو َعلااَ

 و ل َبَطْليوس بالخصوأ، أرى أنَّد بحاج  إلى التةري  بد، ومكر ما جاءنا من آرالد النحوي  ,األندلس
يد الَبَطْليوساال ت  والصاارف  ،  وقااخ االخت ااار علااى اإلمااام الة الماا  أباال الحساان علاال باان محمااد باان الساا 

هااا  لتكااو  )ح اتااد، وآراحه النحوياا  والصاارف  ( عنوانااًا لهااذا البحااث، ولةاان  مااا ر ااخ الباحااث إلااى ملاا  480
 أسباب منها:

خ طال( من الةلماء الذين كا  لهم أ   اإلمام أبا الحسن علل بن محمد الَبَطْليوسل المةروف )بال -1
بصاامتهم الواضااح   اال إثااراء حلقاا  الاادرس النحااوي واللغااوي  اال َبَطْليااوس،  تخاار  علااى يااده نحاااع 

يد الَبَطْليوساال اباان السا ِّ  أخاوه لةاان  أشاهرهم ,كاا  لهام األثاار  ال تطااور الادرس النحاوي  اال األنادلس
 ها.521ت: 

ن سابقد  ال شار  آراحه النحوي  والصرف    ل شر  رياوا  اساقط ا -2 لزنادا للمةاري التال انفارر بهاا عما 
رَّا ، وهااو مااا وجاادنا صااداه عنااد  هااذا الااديوا  كااالمةري،  ضاااًل عاان أثااره فاا َمْن جاااء بةااد ماان ال اار

يد الَبَطْليوسل، والخوارزمل، كما س أتل  ل مسالن هذا البحث.  التبريزي، وابن الس 
وهااو مااا يتطلااب ماان الباحااث الوقااوف مااخ  إبااراز رور هااؤالء األعااالم مماان لاام يحظااوا بالدراساا ،  -3

و ا  تسلسان زمنال لهاذه الكتاب  ,لدراساتها وتحليلهاا   آرالهم وربطها بأمهات كتاب النحاو والصارف
, ويااَور  الباحااث قباان الاادخول  اال ب ااا  هااذا مااخ إبااراز آراء الةااالم موضااخ الدراساا  بااين هااذه الكتااب 

ط الزند؟ موضوع هذا البحث, لةن من البحث أ  ي يد بالدراسات السابق  التل اعتنت ب رو  اسق
 أبرزها:

رراس  القضايا النحوي  والصارف    ال كتااب شارو  ساقط الزناد البان السايد البطليوسال المتاو ى سان   -
هااا, الطالااب: مصااطفى إساااماعين عبااد الةااال عثمااا  النجاااار, رسااال  ركتااوراه, جامةاا  األزهااار, 521

 م.1990القاهرع, سن  
و  سااقط الزنااد, الطالااب: عبااد الظاااهر ال ااناوي الساايد حساان, رسااال  الدراساا  اللغوياا   اال كتاااب شاار  -

 م.2001ماجستير, جامة  األزهر,  رع المنصورع, سن  
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الظواهر النحوي  والصرف    ل شرو  التبريزي والبطليوسال والخاوارزمل لساقط الزناد, رساال  ركتاوراه,  -
م الرساال  جامة  عين شامس, كل ا  ا راب, قسام اللغا  الةرب ا , حمادي محماد مح ماد  اتغ البااب, قسا 

 إلى مقدم  وبابين وخاتم  تضمنت أهم النتال  ثم الفهارس.
وعنوا  الباب األول من هذه الدراس  األخيرع: )الظواهر النحوي  عند ال را  الثالث (, وانقسام إلاى 

نل بةناوا : أربة   صول, جاء الفصن األول مند بةنوا : )الظواهر النحوي  عند التبريزي(, والفصان الثاا
)الظواهر النحوي  عند البطليوسل(, والفصن الثالث بةنوا : )الظواهر النحوي  عند الخوارزمل(, تةار  

 الباحث  ل هذه الفصول لكثير من الظواهر والمسالن النحوي  والصرف  .
 وقد اقتضت طب ة  هذا البحث أ  يسير و   المبحثين ا تيين:

 المبحث األول:
باان االوضااخ الس اساال الااذي عاااش ف ااد اإلمااام علاال باان محمااد  عاان الحااديث بجيجااازف ااد  ساا كو   أواًل:

يد   ومكان  الحرك  اللغوي   ل تل  الفترع. ,الس 
يد مان حياث اسامد، وكنيتاد، ولثباد، ثام نباين أبارز شايوخد وتالمياذه، ثام نخاتم   يرةَرف  ف د  ثانيًا: بابن السا 

 الحديث عن و اع هذا الةالم.
  التل وصن لها أبو الةاالء المةاري ماخ ريواناد اساقط الزنادا  ال األنادلس ماخ اإلشاارع ذكر المكانتر   ثالثًا:

يد  ل هذه ال رو .  بالدور الذي مث لد ابن الس 
 المبحث الثاني:

ص لدراس  ا راء   يد ااإلماام علال بان محماد  جااءت عناد النحويا  والصارف   التال خرص   ال بان السا 
منها الانه   ول رةرف   ل تل  الفترع  ل األندلسمهمًا لهذا الةالم  بوصفها أثراً  برزتل اسقط الزندا   شرو 

, وجةلت  ل قسمين, األول لآلراء النحوي  والثانل النحوي الذي ارتضاه، وسار عل د  ل بناء هذه ا راء
 .لآلراء الصرف  

 وقاد اعتمااد الباحااث  ال مةالجاا  مختلفاا  مسااالن هاذا البحااث علااى المانه  الوصاافل التحليلاال   هااو
يقوم  ل هذا البحث على وصف الظواهر اللغوي  )نحوًا وصر ًا( ومدارستها و   مختلاف آراء النحااع ثام 
ن جاااء بةااده مااخ األخااذ  اال االعتبااار أ   النحااو ومساااللد لاام  تحليلهااا، وب ااا  مالهااا ماان تااأثير  اال آراء مااَ

اصرين الذين اهتماوا بماا لمةيتوقف عند النحاع القدامى، بن حاولت الوقوف على ما جاء عند الباحثين ا
 من مسالن. نل ِّ وحر   سرِّ رر 

 بقل أ  أشير أن ل قمت بجعارع ترتيب مسالن هذا البحث و   أبواب ألف   ابن مال .
 أرجو أ  يكو  هذا البحث محاول  قد أعطت هذا الةالم حقد، وال أزعام أنا ل قاد و يا ت هاذا الةاالم 

 ما يستح  من بحث،  قد تكو  لد آراء لم تصلنا.
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يغطال جواناب هاذا البحاث بكان أبةااره، ولكان  هذا جهاد المقان الاذي حااول قادر االساتطاع  أ ْ   :وختاماً 
يساتط خ أ  يساتفيد مناد  ال تقاويم اعوجاا  هاذا البحاث،   يظن الباحاث متطلةاًا إلاى كان نقاد مفياد 

 وما يريد أ  يسير عل د  ل ما يكتب مستقباًل، والحمد هلل رب الةالمين.
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 المبحث األول:
 مهيد:ت

يد ماا   أواًل: كما هو مةلوم  ل تاريخ الحضارع اإلسالم    ل األنادلس أ   الفتارع التال عااش  يهاا ابان السا 
هاا ترةارف باسام ملاو  الطوالاف،  قاد اماتات هاذه الفتارع بأحادا  س اسا   484-هاا  400بين عام  

بدولاا  بناال  مضااطرب ، فبةااد انقضاااء الدولاا  الةامرياا  وانه ارهااا، قاماات علااى أنقاضااها مااا يةاارف
حكماوا خاللهاا هاذه المنطقا  المهما   ال باالر األنادلس ماا باين عاامل   (1).األ طس حكام َبَطْلياوس

خاضاوا خاللهاا مةاار  قويا   (2)ها487إلى و اع أبل عبد هللا عمر )المتوكن على هللا(  -ها  413
ار انتهااااًء بصااراعهم مااخ  رنااااروا األول،  قاادوا خال لهاااا كثياارًا مااان باادءًا ماان صاااراعهم مااخ بنااال الًباا 

المااد ، لةاان  أهمهااا شاانترين، أهاام قواعااد مملكاا  َبَطْليااوس، وكااذل  مديناا  َقلرمرياا  ماان أعظاام ماادنهم 
 . (3)شماالً 

خ  اال  ولكاان ملاا  لاام يةاا  الحركاا  الفكرياا  والةلم اا ،  قااد كااا  ماان بااين حكااام بناال األ طااس ماان لمااَ
أعلاام أهاان عصااره، وكااا  شااغو ًا هااا كااا  461إبااراز نهضاا   كرياا  راه اا ،  هااذا المظفاار باان األ طااس ت 

ْن لام يكان شاةره مثان شاةر المتنبال ابال ةر واألرب، وكا  ينكر ال ةر على قاللد  ل زماند، ويقاول:  ماَ
 .(4)أو المةري  ل سكتا

وقد اشتهر  ل عالم األرب بكتابد الضاخم الموساوم باا االمظفاريا نساب  إلاى اسامد، وهاو موساوع  
والنبااذ المختااارع، والطرالااف المسااتلم ،  ,والسااير ,كثياار ماان األخبااارتحتااوي علااى  ,أرب اا  تاريخ اا  عظ ماا 

 .(5)ب الملوك  ، والنوارر اللغوي ...والغرال
ثم تول ى بةده ابند يحيى الملقب بالمنصور، ولم يستمر المنصور  ل الحكم طوياًل، حياث تاو ل  

د األمن والرخاء مماا انةكاس ها، وخلفد عمر الملقب بالمتوكن الذي شهدت اَبَطْليوسا  ل  ترت464سن   
وأبقات على تطور الح اع الفكري ،  قد كانت ملجًأ ألهن األرب خلدت  يهم، ولهم قصالد شارت مآثرهم، 

 .(6)على مابر الدهر حميد مكرهم

 
البلدا    ( َبَطْليوس: مدين  كبيرع باألندلس من أعمال ماررع على نهر آن  مربل قرطب ، ولها عمن واسخ،1 :  1  مةجم 

447 
 333( انظر، التاريخ األندلسل من الفتغ اإلسالمل حتى سقوط مرناط : 2
 89( انظر، رول  اإلسالم  ل األندلس، الةصر الثانل رول  الطوالف: 3
 88( الساب : 4
 88، رول  الطوالف: سالم  ل األندلس، الةصر الثانل( انظر، رول  اإل5
 . 89إلسالم  ل األندلس، الةصر الثانل رول  الطوالف: ، رول  ا42( انظر، المةجب: 6
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وماا صاااحب أحاداثها ماان أمان ورخاااء وشادع، و وضااى  ,ولام يكان اباان السايد بةياادًا عان هااذه الفتارع
ياااوسا وانااادمجت  ااال ات اااار الحاااوار  الةامااا  الاااذي جااارف األنااادلس وملاااو  إلاااى أ  انهاااارت مملكااا  اَبَطلْ 

 الطوالف جم ةًاا إلى ما يةرف بةصر عهد المرابطين.
وبخاصا   ال مملكا  َبَطْلياوس عادر مان  ,أم ا علوم اللغ  ومنها النحو،  قد برز  يها  ل تل  الفترع

وب، الةلماااء،  كااا  لااد حاان أو اار ماان التلقاال، واألخااذ عاان أعالمهاام ماان  أمثااال: أباال بكاار عاصاام باان أياا 
يد النحاوي( الاذي كاا  مان أهان ا راب والمةر ا  باللغاات بن  األريب الَبَطْليوسل )علل بن محمد   ، (1)السا 

 .(2)ف بابن اللطين  ، وعلل ابن حمدو  ، ومن أمثال المقرم الَبَطْليوسل المةرو ضابطًا لذل 
 ثانيًا: حياته، اسمه وكنيته ولقبه.

نا ال يد، ولكن حسابنا ماا لم تمد  مصارر التل وقفنا عليها باألخبار عن ن أع علل بن محمد بن الس 
 وجدناه  ل كتب التراجم وطبقات النحاع للحديث عند.

يد مااان أهااان َبَطْلياااوس. يكناااى: أباااا الحسااان ويةااارف  يقاااول ابااان ب اااكوال: اعلااال بااان محماااد بااان السااا 
وى عن أبل بكر الغراب، وأبل عبد ر السيد، بالخ طال. )وقين الح طال( وهو أخو ش خنا أبل محمد بن  

هللا محمااد باان يااونس وميرهمااا: أخااذ عنااد أخااوه أبااو محمااد كثياارًا ماان كتااب األرب وميرهمااا، وتااو ل بقلةاا  
ربا  مةتقاًل من قبن ابن عكاش  قالدها،  ل نحو الثمانين وأربةمال  وكا  مقدمًا  ل علم اللغ  وحفظهاا 

 .(3)والضبط لهاا
 نص ابن بشكوال السابق باآلتي:لعّلنا نخرج من 

يظهر أ   ابن السيد علل بن محمد على أكبر الظن قد قضى الدور األول  ل َبَطْلياوس للتادريس  -1
  ، ولةن  قررب ابن ب كوال تاريخ ًا من الفترع التل عاش  يها علل بن محمد السيد (4)وتةل م أبنالها

د تتلمااذ علااى يااد أخ ااد الةااالم الم ااهور أباال مح هااا، 521مااد اباان الساايد الَبَطْليوساال ت: بحكاام أناا 
 صاحب التصان   الم هورع الذي قضى ح اتد األولى  ل َبَطْليوس، ثم ماررها إلى قرطب .

أ   اإلمام علل بن محمد ابن السيد قد مارر َبَطْلياوس أياام محنتهاا وهل   ل النص إشارع مهم ,    -2
مها بنو عب ار، ولةن  الاذي يارجغ ب إلى قرطب  حين كا  يحككا  يحكمها بنو األ طس ومهحين  
يد( قااد توجااد أول أمااره إلااى م -ف مااا يباادو لاال-ملاا   ديناا  قرطباا  سااكنها أ   أخاااه وتلميااذه )اباان الساا 

 .(5)لفترع من الزمن

 
 . 483: 2( إنباه الرواع 1
 5مقدم  التحقي :  ظر: كتاب الحلن شر  أب ات الجمن( ان2
 38:  2( الصل   3
 7( انظر، االقتضاب  ل شر  أرب الكرت اب: 4
 338( انظر، الحرك  اللغوي   ل األندلس: 5



9 
 

ماا يادل علاى أنا د ماارر قرطباا    ا  مةاتقاًل علاى ياد ابان عكاشا با ال و ااع ابان السايد  ال قلةا  ر   -3
مديناا   اال األناادلس ماان أعمااال طل طلاا ، وماانهم  د  ةااهااذه القلةاا  تر . إما مااا علْمنااا أ   (1)إلااى طل طلاا 

 .(2)  حسن ، ولها حصو  حصين  على نهروهل مدين ,َمْن يراها ما بين قرطب  وطل طل 
ولم يزر َمْن ترجم لد بةد ابن ب كوال شاياًا كثيارًا إال  ماا وجادناه عناد اإلماام القفطال حياث أضااف  -4

 .(3)بن الفرات ل يوخد اأبا بكر ا
 شيوخه:ثالثًا:  

مااخ المكاناا  الةلم اا  التاال وصاان لهااا اإلمااام علاال باان محمااد باان الساايد تدريسااًا لةلااوم الةرب اا   اال 
َبَطْليااوس ماارورًا بقرطباا  انتهاااًء بمديناا  طل طلاا  التاال مااات  اال قلةتهااا، لاام نجااد لااد ماان ال اايو  إال الناازر 

 :لةن  أبرزهمالقلين حسب ما وقفنا عل د من كتب التراجم، 
هاا مكاره ابان خيار ضامن علمااء َبَطْلياوس، الاذين لهام 460الَبَطْليوسال ت:    (4)ر بن الَغر اب أبو بك -1

حادثنل بهاا ال ا خ أباو الحساين عباد الملا  بان اها يقاول: 354إسهام  ل نقن نوارر ابن ْمْقَسم ت 
محمد بن ه ام رحمد هللا، عن ال  خ أبل محمد عبد هللا بن محمد السيد، عن أخ د أبال الحسان 

، وقااال عنااد اباان (5)ااب الَبَطْليوساالر  باان محمااد، عاان أباال بكاار محمااد باان موسااى باان  ااتغ القااَ  علاال
ب كوال: امحمد بن موسى بن  تغ األنصاري المةروف بابن الَقر اب من أهن َبَطْليوس، يكنى: أبا 

  بكر كا  عالمًا با ثار واألخباار، متفنناًا  ال ساالر الةلاوم مان اللغاات، واألشاةار، وكاا  ماخ ملا
حسن الدين، ثق   ل جم خ أحوالد. تو ل رحمد هللا بَبَطْلياوس لسابخ ع ارع ليلا  خلات مان جماارى 

 (7).ولم يبةد اإلمام الذهبل كثيرًا عم ا جاء عند َمْن سبقد (6)اوأربةمال األولى سن  ستين 
عبااااد الااااادالم باااان مااااارزوا باااان جبااااار، األندلساااال المنااااازل، القيرواناااال األصااااان ،يكنااااى أباااااا القاسااااام  -2

يد الَبَطْليوسااال أخااااها قاااد أخاااذ اساااقط الزناااد (8)هاااا472ت  . وقاااد مكااار ابااان خيااارأ   أباااا محماااد بااان السااا 
 .(9)أبل القاسم عبد الدالم ابن مرزوا بن جبر القيروانلا عن وضوءها عن أخ د أبل الحسن

 تالميذه: -رابعاً 

 
 600:  1  والبقاع ( مراصد االطالع على أسماء األمكن1
 . 163( صف  جزيرع األندلس: 2
 307: 2( إنباه الرواع 3
 189:  2( انظر، بغ   الوعاع 4
 467( وقين: ابن الَقر اب ، انظر  هرس  ابن خير:  5
 173 -172:  2( الصل   6
 123: 10( تاريخ اإلسالم 7
 158: 2( انظر، إنباه الرواع 8
 189:  2، بغ   الوعاع 412( انظر الفهرس :  9
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ْن احتاان مكاناا  رف ةاا  س ا د مكاار هااذا الةااالم اشااتهار بةااا تالميااذه مِّماا  ساا   وعلم اا ، لةاان  مااا يخلاا 
ر الحرك  الةلم  ، وبخاص   ل علوم الةرب   نحوًا وصر ًا، منهم:   كا  لهم األثر الةمي   ل تطو 

أبو عامر أحمد ابن الفر  التجيبل، ولد  ل قونك ، وعاش  ل بلنس  ، ررس على يد أبال الحسان  -1
مو  باان مي علاال باان محمااد الساايد، وقااد كااا  أبااو عااامر رجاان أرب ورولاا ،  قااد كااا  وزياارًا للمااأ

 النو .
د كااا   ويرجااخ ألباال عااامر الفضاان الكبياار  اال شاار  اسااقط الزناادا ون ااره  اال األناادلس وقياان عنااد: إناا 

 .(1)لد بةا التآل   التل لم تصن إلينا كالمجمن  ل الةرو  , وشاعرًا مطبوعاً  ,أريباً  ,ناقداً 
يد الَبَطْليوسل، وهو أخو عالمنا ) -2 علل بان محماد ابان السايد( أبو محمد عبد هللا بن محمد ابن الس 

ن  مصاارر رراساتد     ال بيات علام و ضان ن اأتد كانات تتلمذ على يديد كما أجمةت على ملا  جار
يد ت:   كا  حظد وا رًا من تلقال اللغاات وا راب عان أخ اد: أبال الحسان علال بان محماد بان السا 

 (2)ها848
من كتاب األرب، لةان  مان أبرزهاا ويظهر أن د قد ررس على يديد باإلضا   إلى النحو واللغ ، كثيرًا 

يد شرحًا مطواًل مخ االتبريازي  وقاد امتاد  الةلمااء  (3)ا.والخاوارزمل ,شر  اسقط الزندا الذي شرحد ابن الس 
يد الَبَطْليوساال   اال التاارا  األندلساال،  قااالوا عنااد: االنحااوي اللغااوي صاااحب  اً بااارز  بوصاافد علماااً اباان الساا 

. ولااد ماان المؤلفااات الم ااهورع لساانا مةنيااين (4)ل اللغاا  الةرب اا االتصااان   وال ااةر، ااإلمااام الم ااهور  اا
 .(5)ن القول  يهايبتفص

لد ميرهم لم أتمكان مان الوصاول إلايهم  هذا ما استطةت الوقوف عل د من تالمذع ابن السيد، ولةن  
 أو لم تسطر لهم كتب التراجم.

 آثاره:  خامسًا: 
يد أور أ  أشير إلى المكان  التل وصن لةلل قبن ب ا  ما جاءنا مما أل ف علل بن محمد ا بن الس 

إليها أبو الةالء المةاري وريواناد اساقط الزنادا عناد األندلسايين، ف ظهار أ   تاأثر األندلسايين كاا  واضاحًا 

 
 3، شرو  أندلس   مير مةرو   لسقط الزند:  47: 1( انظر التكمل  1
 5: مقدم  التحقي   ، كتاب الحلن  ل شر  أب ات الجمن307: 2( انظر، إنباه الرواع 2
، وأبل محمد عبد هللا بن محمد بن السيد الَبَطْليوسل  502( الكتاب المةروف بمسمى اشرو  سقط الزندا للتبريزي ت:  3

ها تحقي  مصطفى السقا، عبد الرح م محمور، عبد السالم  617وأبل الفضن قاسم بن حسين الخوارزمل ت    ها،521ت  
 م. 1986-ها 1406ب اري، الهيا  المصري  للكتاب هارو ، إبراه م اإل

 239( انظر الحرك  اللغوي   ل األندلس : 4
 مند  ل هذا البحث كما س أتل    سقط الزندا ويةد من أجور ال رو  وأشهرها، وقد استفدتو اشر -1   (5

 االقتضاب  ل شر  أرب الكرت اب. -2
 إصال  الخلن الواقخ  ل الجمن للزجاجل.  -3
 كتاب الحلن  ل شر  أب ات الجمن. -4
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بكتب ال رو  الم ره   التل توا دت عليهم، ومل  نت ج  اهتمامهم بكن ما وصن إلايهم مان هاذه ا ثاار، 
،  قااد كاااا  المةااري أوساااخ تااأثيرًا مااان بااين جم اااخ شااةره وشاااروحد وبخاصااا  وماان بينهااا مؤلفاااات المةااري،

ال ااةراء، ولاام يكااد يظهاار شااةره  اال الم اارا حتااى ماع صاايتد  اال األناادلس، ووصاالت رواوياان شااةره  اال 
ح اتد وتلقاها الةلماء بالقبول، ووجدت لها جاوًا مناسابًا وبياا  صاالح  لاذيوعها وانت اارها، وأقبان ال اةراء 

لماء على حفظها ورراستها، كما أقبن عليهاا األماراء وأعجباوا بهاا إعجاباًا كبيارًا، وكانات هاذه واألرباء والة
ا عان طريا  الوا ادين  الدواوين قد رخلت األندلس إم ا عن طري  الراحلين من األندلس إلاى الم ارا، ّوما 

داواًل باااين مااان الم اااارق  إلاااى األنااادلس. ورياااوا  اساااقط الزنااادا مااان  أعااارف كتاااب أبااال الةاااالء وأكثرهاااا تااا
المتأربين والباحثين، وقد تول ى تفسيره والث ام عل د ألم   اضلو  بذلوا جدهم  ل ب اا  مةان اد، واكت ااف 
يد الَبَطْليوسااال مااان المةجباااين  أساااراره ومرام اااد، وقاااد كاااا  اإلماااام أباااو الحسااان علااال بااان محماااد ابااان السااا 

د الادالم القيروانال كماا نقان ملا  ب خص   المةري والماولةين ب اةره، وكاا  قاد أخاذ شاةره عان شا خد عبا
 .(1)ابن خير

اولةان  أبارز ماا نقاف عناده مان أخباار رحلا  ,  ويؤكد على هذه المكان  الدكتور ألبير حبيب مطلا 
األندلساايين إلااى الم اارا ملاا  االهتمااام الااذي أبااداه األندلساايو  بااأبل الةااالء المةااري، ومؤلفاتااد  قااد كااا  

رواياا  عنااد. ومؤلفااات المةااري مصاادر هااام للغاا  مثلمااا هاال زار كثياار مماان يرحاان حريصااًا علااى لقالااد وال
أربل أيضًا. وقد سرر ابان عباد الغفاور الكالعال أساماء كتاب أبال الةاالء المةاري التال هااجرت  ال هاذا 
الةصااار إلاااى األنااادلس  ااال كتابااادا أحكاااام صااانة  الكاااالما  ةاااد  منهاااا كتااااب القاااالف والصااااهن وال ااااح  

جخ الساالطانل، ورسااال  الغفاارا ، ورسااال  الفالحاا ، ورسااال  اإلقااريا، وشاارحد، والفصااول والغايااات، والساا
وسقط الزناد، واللزوم اات، وكتااب االساتغفار، وقاد أصابحت هاذه الكتاب نمومجاًا أرب اًا رف ةاًا مثلماا مادت 

 (2)مجااًل للدراس  وال ر  والتةلي ا
الكتااب الادكتور   قاد مكار محقا   ا ما يخاص كتااب اشارو  أندلسا   ميار مةرو ا  لساقط الزناداأم  

د قااد وقااف  اال الخزاناا  الةاماا  علااى مخطااوط ي اامن علااى شاارو  لسااقط الزنااد، وهاال أناا   ,محمااد بن ااريف 
عادر قاد  (3).شرو  مير مةرو   للدارسين، ومنذ قرأها الدكتور بن ريف  عقد الن   على تحث قهاا ورراساتها

رَّا  هااذا الكتاااب،  بن ااريف  أ   لهااذا ال اارو  ه ماا   وقااد مكاار الاادكتور محمااد وصاان عاادرهم إلااى ساابة ،  شاار
تاريخ   وعلم     هل من الناح   التاريخ ا  أبارز رليان علاى التواصان الثقاا ل الساريخ المغارب والم ارا 
 اال ملاا  الاازمن البةيااد. وهاال ماان الناح اا  الةلم اا  أقااوى شااهارع علااى المسااتوى الةلماال الرف ااخ  اال الغاارب 

 
 386 -365( انظر، تةري  القدماء بأبل الةالء: 1
 303 - 302( الحرك  اللغوي   ل األندلس: 2
 11:   ( انظر: شرو  مير مةرو   لسقط الزند3
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  تحلياًل نحويًا وصرف ًا ولغويًا مهما يبين قدرع هاؤالء    ضاًل عن مل   قد حوت هذه ال رو (1)اإلسالمل
ر ا  وتنا سهم  ل شر  هذا الديوا  وأهمهم:  ال ر

 ها.472أبو القاسم عبد الدايم مرزوا بن جبر القيروانل ت:  -1
 ها.480ابن الحدار أبو عبد هللا محمد بن أحمد الث سل المريل  ت:  -2
 ها.489أبو الوليد ه ام الوق ل ت:  -3
 ها.511محمد بن أملب المةروف بابن أبل الدوس ت:  أبو بكر -4
 أبو عامر أحمد بن الفر  التجيبل. -5
 علل بن أحمد بن الفر  التجيبل. -6
 ها.543أبو بكر محمد بن عبد هللا المةروف بابن أبل المةا ري ت:  -7
 (2)ها.537أبو سل ما  راور الغرناطل ت:  -8
يد الَبَطْليوسل الذي س  وف نقوم بتتبخ آرالد  ل هاذه ال ارو   لنارى الحسن علل بن محمد بن الس 

رَّا  بةاد المةاري الاذي شارحد  ال  ,ما أضاا د هاذا الةاالم إلاى هاذه ال ارو  إما ماا علمناا أناد مان أقادم ال ار
،  جاااءت آراحه النحوياا  والصاارف   أكثاار توسااةًا (3)اسااقط الزنااد وضااوءها وبةااد شاا خد عبااد الاادالم القيرواناال

رَّا  اساااقط الزنااادا مااان  كانااات ل .لااابةا أب اااات االساااقطا ْن جااااء بةاااده مااان شااار هاااذه ا راء صاااداها عناااد ماااَ
يد الَبَطْليوس ,األندلسيين  .ها502والتبريزي ت  ,لوالم ارق  بخاص  عند أخ د ابن الس 

  ل هذا البحث  لنوضغ الث م  الكبيرع لهذا الةالم. نرَبين دولةن  هذا ما سوف 
 وفاته:سادسًا:  

 
 . 32انظر, شرو  أندلس   مير مةرو   لسقط الزند: ( 1
 .25-16انظر, شرو  أندلس   مير مةرو   لسقط الزند, المقدم  ( 2
عبا 3 السيد  الدكتور  أ   إلى  ن ير  أ   للمقام  المناسب  من  لةن   ا(  بةنوا   ن ره  مقال  مكر  ل  قد  الزند  رع  سقط  شر  

رَّا  سقط الزند بةد المةري ت:كا  ترتيبد الثالث بين    هاا أ  اإلمام  القزوينل قد5للقزوينل ا   ها والتبريزي ت:  449شر
ت  502 الواحدي  سبقهما  قد  كا   ّو    . موجور  مير  ال ر   هذا  كا   إ   ت:  ها  468ها:  البديةل  عن  نرقن  كما   ،

الذي قام    الزندا  أندلس   مير مةرو   لسقط  . ويبدو أ  هذا الرأي ف د نظر،  جما ما علمنا أ  كتاب ا شرو ها1071
رَّا  كا  لهم السب   ل هذا ال ر  بحكم التسلسن   بجخراجد والتقديم لد الدكتور محمد بن ريف ، قد سرر مجموع  من ال ر

هذا ال ر ، كذل     ها،  كانت لد آراء مهم   ل472ت:  الزمنل،  مند تلميذ المةري والراوي عند عبد الدالم القيروانل  
الَبَطْليوسل ت    عالمنا ابن السيد علل بن  القيروانل وزار على ما جاء عنده  ل  488محمد  ها الذي استفار من أستامه 

شر  سقط الزند كما جاء  ل هذا البحث. ولةن هذه ا راء قد يكو  لها أثرها على شر  القزوينل إما ما علما أند قد  
الَبَطْليوسل السيد  وابن  التبريزي  ا  عاصر  للقزوينلانظر،  الزند  سقط  الةرب   5ا    شر   المخطوطات  مةهد  مجل   ها 

 ها. 1417شًبا   1  61المنظم  الةرب   للترب   والثقا   والةلوم مةهد المخطوطات الةرب   م  
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يد ساان  ثمااا  وثمااانين وأربةمالاا ،  و اااع تكااار تجمااخ ا راء أ    أباال الحساان علاال باان محمااد اباان الساا 
ا ابااان ب ااكوال  قاااد مكاار أ  و اتاااد كاناات  ااال نحااو الثماااانين (2)والسااايوطل, (1)وهااو مااا مكاااره القفطاال ، أماا 

 .(3)وأربةمال 

 
 307: 2( انظر، إنباه الرواع 1
 189:  2( البغ   2
 612:  1( الصل   3
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 المبحث الثاني: 
 القسم األول: المسائل النحوية 

 المبتدأأو : المفعول المطلق األولىالمسألة 
 :(1)قول المةري ي

راعر حِّ الها مال      َتَمنَّْت قرَوْيقًا والصَّ  ترراٌب لها من أْينر و وجِّ
يد: اوأكثر ما تقول الةرب ترب لها وتربا لهاا نصابًا ور ةاًا، وتاراب قليان، والمارار باذل   يقول ابن الس 

 (2)الخيب  لها. والر خ أبلغ  ألن د بمنزل  ما ثبت ووقخ.ا
يد توج يهاااًا لكلمااا  اتااارابا  ااال بيااات المةاااري،  ااارأى لهاااا وجهاااين مااان حياااث اإلعاااراب مكااار ابااان السااا 

والمةنااى األول: النصااب علااى المفةااول المطلاا ، والثااانل الر ااخ: علااى المبتاادأ. وهااو الوجااد الااذي أخااذ بااد 
يد   .ألن د يراه من حيث الدالل  أبلغ للث م  الدالل   التل يحملها تركيب الجمل  االسم    ابن الس ِّ

غ صااورع هااذين التااوجيهين الباان الساايد  ناارى أ  نقااف علااى مااا جاااء عنااد النحاااع عاان وحتااى تتضاا
 المصدر )ترب(  لنةرف أثر النحو  ل هذا التوج د.

دعى بهااا، ومكاار أثاار الحركاا  اإلعراب اا   اال   ساايبويد قااد حماان اتاارابا علااى باااب المصااارر التاال ياار
رر التال ياردعى بهاا. وملا  قولا : مةنى التركيب، يقاول: اهاذا بااب ماا جارى مان األساماء مجارى المصاا

ترربًا، وجناداًل، وماا أشابد هاذا،  اج  أرخلات الا ا  قلات: ترباًا لا ،  اج   تفسايرها ههناا كتفسايرها  ال البااب 
د قال: ألزم  هللا وأطةما  هللا ترباًا وجناداًل، وماا أشابد هاذا مان الفةان، واختازل الفةان ههناا ، كأن  (3)األول

ناادلت. وقاد ر ةااد بةاا الةاارب  جةلاد مبتاادأ مبن اًا عل ااد مااا ألنهام جةلااوه باداًل ماان قولا : ت رباات يادا  وجر
 بةده.

 :(4)قال ال اعر
و  أْلبًا لِّبْينِّهمْ  شاعِّ وَجندلر        لقد أَلَب الواشر  َ تررٌب أل واهِّ الور

 (5).اوف د مل  المةنى الذي  ل المنصوب كما كا  مل   ل األول

 
 469( سقط الزند وضوءه:  1
 324( شرو  أندلس   مير مةرو   لسقط الزند: 2
يق3 إظهاره (  المستةمن  الفةن مير  على إضمار  المصارر  ينصب من  ما  باب  اهذا  قولد:  األول  بالباب  سيبويد  صد 

ث ا وَرع ا، ونحو قول  خيب ، و  حقًا. ومن مل  قول : تةسًا َر رًا، وْجدعًا وعْقرًا، وبؤساً ومل  قول : سر ، وأر   وترف ، وبرةدًا وسر
 311: 1وتبًا، وجوعًا وجوسًا.. الكتاب 

 288: 1، شر  المفصن 206: 2، شر  السيرا ل  222: 3المقتضب  315:  1( انظر: الكتاب 4
 315 -314: 1( الكتاب 5
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نجااد المباارر ياانص  علااى أ  هااذه أسااماء ل ساات ماان الفةاان، ّوما تتبةنااا النحاااع بةااد ساايبويد،  جننااا 
اه هللا، ونحاو  ولكن ها تكو  مرع مفةوالت، ومرع مبتدأ، ومل  قول : ترربًا وَجنداًل. إنما تريد: أطمةاد هللا ولقاَّ

 مل :  جْ  أخبرت أن د مما قد ثبت ر ةت. 
 قال ال اعر:

و  أْلبًا لِّبْينِّهمْ  شاعِّ وَجندلر  َ ترربٌ        لقد أَلَب الواشر  (1)أل واهِّ الور
ز بااين التااركيبين بالنصااب والر ااخ   مااال إلااى الر ااخ، وجةلااد الوجااد األقااوى،  ا الساايرا ل  قااد مياا  أماا 
 قااال: اوقااد ر ةااد بةااا الةاارب، والر ااخ ف ااد أقااوى ماان الر ااخ  اال المصااارر  اال الباااب الااذي قبلااد )يقصااد 

 .نحو: سث ا ل ، َورع ًا َوْخيبً (
 قال ال اعر:

شاعِّ وَجندلر َ ترربٌ   .(2) أل واهِّ الور
اقتصاار اباان الحاجااب علااى وجااوب وجااد النصااب علااى المصاادري ،  قااال: ا مةنااى تربااا: تةسااًا  د وقاا

وخيبا ،  قاد قصاد باد ههناا مةناى تةاس ف جااب أ  يكاو  نصابد علاى المصادر، إال أناد ال يجاوز إظهااار 
 .(3)وجنداًل مثلدا , ةلد

 .(4)جرت مجرى المصارر  ل الدعاء: تربًا وجندالً  جةلها الجزولل من الكلمات الجامدع التلو 
د األصااغ، وهااو  بينمااا مهااب اباان عقياان أ   الظاااهر ماان الكااالم أن هااا كل هااا منصااوب  مفةااول بااد، أناا 

  (5).تأوين األكثرين، والتقدير ألزم  هللا أو أطةم  تربًا وجندالً 
يد  ال توجيها د السااب  للبيات، ويحساب البان وما قالد النحاع يمثن المنطل  الاذي أخاذ باد ابان السا 

رَّا  سقط الزند. يد أن د أول َمْن سب  بالتوج د الساب  بين شر  الس 
را  اساقط الزنادا  ولةن    ارأوا الوجاد اتاراٌب لهااا الر اخ علاى   ما قالد قد أخذ بد َمْن جاء بةده من شر

ا رعااء عليهاا حاين آثارت قويقاًا وقولاد: تاراب لهااالمبتدأ و الخبر، وأ   الَبَطْليوسل أكثارهم توساةًا، يقاول: 
علاى الصاراع، جهااًل منهاا. وأكثار ماا تقاول  ال هاذا المةناى تررباًا لاد، وتاررٌب لاد نصابًا ور ةاًا. وقاد يقولااو  

 ترابًا وتراب، وهو قلين  ل كالمهم.
 قال ال اعر:

و  أْلبًا لِّبْينِّهمْ  شاعِّ وَجندلر       لقد أَلَب الواشر  َ تررٌب أل واهِّ الور

 
 222: 3( المقتضب 1
 206: 2( شر  السيرا ل 2
 436: 1( األمالل النحوي  3
 278( المقدم  الجزول    ل النحو: 4
 280:  1المساعد  ( 5
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 :وقال آخر
 َلَ دَّ إم  َما َقْد َتةبََّدنل أهلل      تراٌب ألهلِّل اَل واَل نةمٌ  َلهم

والماارار بقولااد اتربااًا لاادا الخيباا  ممااا يأملااد. وقياان الماارار: بااد أ  يصاارع ويرْقتاان ف سااقط علااى وجهااد 
 و مد  كما قال األشةث:

 مِّ لفَ لِّ  خر  سريةًا لليدين و      تناولتر بالر مغِّ الطوينِّ ث اَبدر 
ما قال اتراب لهاا  ر خ  أل  الر خ  ل هذا أبلغ من النصب، ّو  كا  النصب أكثر استةمااًل  ّون  

د إما نصااب  جن   مااا هااو راعو وسااالن أ  يقااخ بهااا ملاا ، ّوما ر ااخ جةلااد بمنزلاا  ال االء الااذي وقااخ وثباات، ألناا 
 (1)ّو  كا  ال ينف  عن مةنى الدعاء ر ةًا ونصبًا.

لهاا( أو )تراباًا لهاا( اتفقتاا  ال مةناى  إل د المةاري  ال قولاد: )تارابٌ والذي يراه الباحث أ  ما مهب 
 الدعاء عليها )الجمال والنوا( ولكن رالل  المةنى تختلف ما بين الجمل  االسم   والفةل  .

ا ر ااخ المصااارر هااذه تقااول: )صاابرًا  , للداللاا  علااى الثبااوت واالسااتقرار   ااا اتااراب لهاااا اساام   اوأماا 
بالصااابر الااادالم الطويااان. وهاااو مةناااى  اً الصااابر،  اااج  قلااات: )صاااٌبر جميااان( كاااا  أمااار جماااياًل( إما أمااارت ب

 (2)المصدر المنصوب إال أند أثبت وأروم.ا
اترابًا لدا  هل  ل مضمونها  ةل   حذف  ةلها، وكا  الغر  كما قال الجرجانل أ  يفيد: اتجدر 

،  قاااال: اّو  كاااا  النصاااب أكثااار وهاااو ماااا أشاااار إل اااد الَبَطْليوسااال (3)المةناااى المثبااات شاااياًا بةاااد شااالءا
 (4)استةمااًل  ألند إما نصب  جنما هو راعو وسالن أ  يقخ بها مل .ا

 

 
 1166: 3( شرو  سقط الزند 1
 457: 1حو الةربل، أحكام ومةا  ( انظر، الن2
 174( راللن اإلعجاز:  3
 1166: 3( شرو  سقط الزند 4
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 الظرف وأالمفعول المطلق المسألة الثانية: 
 :(1)قال المةري 

.ْتهرمر          َةزَ لولو َكتمروا أنساَبهْم  ٌد كرنَّ َمْ َهدِّ  ورجروٌه و ِّْةٌن شاهِّ
  يريااد كاانَّ م ااهدا ف كااو  مصاادرًا علااى َمْفةاان كالمضاارب، ويحتماان أ  يقااول اباان الساايد: ايحتماان أ

 .(2)يريد بد المحضر ف كو  ظر ًا أي شاهدًا  ل كن مكا  ي هده الناسا
 ذكر ابن الّسيد توجيهين نحويين للكلمة "كلَّ مشهد"

 األول: النصب على المصدر، والثاني: النصب على الظرفية. 
 )المفةول المطل (: مصدريةالتوجيه األول: النصب على ال

 جما ما بدأنا بما جاء عناد النحااع،  سايبويد قاد أشاار إلاى إنابا  اسام اإلشاارع عان المصادر، يقاول: 
اأما ظننتر ما   جن ما جاز السكوت عل د  ألن   قد تقول ظننت،  تقصر كما تقاول مهاب، ثام تةملاد  ال 

، وعلاا  (3)  قلاات: ظنناات ما  الظااناالظاان كمااا تةماان مهباات  اال الااذهاب  ااذا  ههنااا هااو الظاان، كأناا
وهاو ماا مهاب إل اد  (4)السيرا ل على مل   قال: ايةنل قول الةرب: اظننت ما ا إنماا يةناو  ما  الظانا

أباو ح ااا ،  قاال: ا ماان كاالم الةاارب: ظننات ما ، ي اايرو  باد إلااى المصادر، ولااذل  اقتصاروا عل ااد، إم 
 جننا نجدهم قد تنااولوا  ,سيبويد جاء بةد  ا َمنْ أم   (5)لدا  ل س مفةواًل أول، ولم يذكروا بةده المصدر تابةاً 

ا  وا علاى ملا ، يقاول الرضال: اّوما  هذه الجزل    ل باب المفةول المطل  وتحديدًا ف ما ينوب عناد،  نصا 
ا نحو: ضربتد ب ْةَا الضرب، أو كنَّ الضربا  .(6) ل اب ْةاا واكن 

مفةاول المطلا  ويقااوم مقاام المباين للنااوع.. أو كاان  اوبةااا مماا ينااوب عان ال ويارى ابان مالا  أ   
لِ ﴿كن، نحو قولد تةالى:  وُُ ﴿، أو بةاا كقولاد تةاالى: [129النسااء: ﴾ ]فاَلَ تَِميلُواْ ُكلَّ اْلَميْْ ُّو َوالَ تَضُْ

ْيا   دَّ  اال  (7)[39]التوباا : ﴾شَْْ ( أو )بةااا( كااا اجااَ ويقااول  اال موضااخ آخاار: ايقااوم مقااام المصاادر: أو )كاانَّ
نَّ ا ،  (8).الر ااا ا َا ةاااْ لجاااد، ور ااا  بَ أماااره كااار وجملااا ،  ,بةاااا و وقاااد رأى ال ااااطبل أ   هاااذه األساااماء )كااان 

و   المصادر  ا وضاخ ف اد كاال  عاِّ وجم خ( موضوع  موضخ المصدر إال أن ها  ل قوتاد اوقولاد اكانَّ الجادَّ
ا قاال ككاذا،   اب د  نصبد نصبد،  هو اسام موضاوع موضاخ المصادر، إال أنا   باد د  ال قاوع المصادر، ولما 

 
 151( انظر، سقط الزند وضوءه: 1
 123( شرو  أندلس   مير مةرو   لسقط الزند: 2
 40:1( الكتاب 3
 . 155: 7، التذلين والتكمين 284: 1( شر  السيرا ل 4
 155: 7( التذيين والتكمين 5
 297:  1( شر  الرضل: 6
 181: 2( شر  التسهين 7
 656:  2( شر  الكاف   ال اف    8
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رخن مخ كن ما هو  ل حكمها، والذي  ل حكمها هو ما كا  من األسماء  ل مةنى ما أض   إل د أو 
ر بااد ماان المصااارر، نحااو: بةااا، وجملاا ، وجم ااخ نحااو: ضااربتد بةااَا   الضاارب، وأكرمتااد بةااَا   رساا ِّ

 .(1)من السير، وسرت جم خ السيرا اإلكرام، وسرتر نوعًا من السير، وجمل ً 
ا وما  ال مةناهاا مضاا ًا إلاى المصادر، ّو  كاا  ف ماا مهاب إل اد ناوع مان وقد جةن األزهري ا كنَّ

الَ ﴿ التأوين باذكر المفةاول المطلا ، يقاول: اأو مان اكانا وماا  ال مةناهاا مضاا   إلاى المصادر نحاو: فَْ

،  كانَّ مفةاول مطلا  نالاب عان مصادر محاذوف، واألصان:  اال تميلاوا [129]النسااء: ﴾تَِميلُواْ ُكلَّ اْلَمْيلِ 
 :(2(كنَّ المين. ونحو قولد، وهو ه س بن الملو مياًل 

 َيظرنَّا ِّ كرنُّ الَظاان ِّ أْ  ال َتالقِّيااااا     د يجماخر هللار الَ تيتَينِّ َبةاادَما قَ وَ 
أو مان ابةااا   أو عام  الضرب   واألصن يظنا  ظن ًا كنَّ الظن، ونحو: ضربتد جم خ الضرب 

اكضربتد َبْةَا الضرب، َفبْةَا مفةول مطل  نالاب عان مصادر وما  ل مةناها مضا   إلى المصدر  
َا الَ َ ِو ْْل﴿ و اال التنزياان: ,محااذوف، واألصاان ضااربتد ضااربًا بةااا الضاارب  ََ َيلَْيبَْْ   أَلْْْ وَّ َْْ ْو تَو َْْ ﴾ َول

 .(3)، ونحو: ضربتد يسير الضرب  [44الحاق :]
فاَلَ تَِميلُواْ ُكلَّ ﴿فو  على إعاراب ّوما ما انتقلنا إلى ما جاء عند مةربل القرآ    جننا نجدهم حين يق

نِّ ،  منهم َمن يةرب )﴾اْلَمْيلِ  لِ ﴿( مصادرًا كالنحااس، يقاول: كرنَّ اْلَمياْ لَّ اْلَميْْ واْ كُْ الَ تَِميلُْ ، (4)امصادرا ﴾فَْ
اللفظااا  قاااد بقيااات علاااى أصااان البااااب، بينماااا يااارى  رو  إضاااا   لفااان ن ابااا  عااان المفةاااول المطلااا ،  كاااأ   

للمصدري  بما أض فت إل د اانتصاب كن  على المصدر  أل   لها حكام ماا تضااف   الةكبري أ   اكتسابها
 .(6)وهو ما صار عل د مةربو القرآ  بةد مل  (5)إل د   ج  أض فت إلى مصدر كانت مصدرًاا

 التوجيه الثاني: النصب على الظرفية:
لمفةاول المطلا ، الحديث عان الظاروف والتوساخ  يهاا عناد النحااع ال يقان عان ا كما هو مةلوم أ   

يد لبيات المةاري.  كماا هاو مةلاوم أ   النحااع  لكن الجزل   التل تهمنا هنا هو مالد عالق  بتوج د ابن السا 
قااد أشاااروا إلااى إقاماا  المصاادر مقااام الظااروف المكان اا  والزمان اا ،  ساايبويد مكاار ملاا  ماان باااب التوسااخ 

،  واالختصااار، يقااول: اوملاا  قولاا : متااى سااير عل ااد؟ ف قااول: مقاادمَ  ، وخفااوَا الاانجمِّ، وخال اا   ااال و الحااا ِّ

 
 227-226: 3( المقاصد ال اف   1
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.  جن ماااا هاااو مااان: زمااان مقااادم الحاااا ، وحاااين خفاااوا الااانجم، ولكناااد علاااى ساااة  الكاااالم  وصاااالَع الةصااارِّ
 .(1)واالختصارا

أو ما ينوب عنها من المصاارر،  ,وقد وقف النحاع بةد سيبويد مخ هذه الجزل    ل باب الظروف
 ب  عرضد عمَّا ينوب عن المفةول المطل .والذي سوف نقصره على ما يماثلد ف ما س

ل يتاااد أو جزليتاااد: م ااايت كااانَّ الياااوم أو كااان   يقاااول األشااامونل: امماااا يناااوب عااان الظااارف أيضاااًا.. كر
، ونِّْصَف اليوم، ونِّْصَف البريد، أو َبْةَا اليوم بةا البريدا  .(2)البريدِّ

يد، لةل نا َنقف على ما جاء ع رَّا  سقط الزناد  لنةارف وحتى نكمن ما بقل من توج د ابن الس  ند شر
 وبخاص  َمْن جاء بةده. ,نظرتهم

أتاااى علاااى  اً  البطيلوسااال يااارى أ   االم اااهدا ال اااهارع، أي شااااهٌد علاااى كااانَّ شاااهارع، ف كاااو  مصااادر 
رب والمقتاان، ويحتماان أ  يريااد بااد المحضااَر والمجلااس، ف كااو  ظر ااًا، أي شاااهد  اال كاانَّ  ن، كالمضااْ َمْفةااَ

اقتصر الخوارزمل على القول بالمصدري   لَِّما يرى  يها من المبالغ  ف قول:   وقد   (3)مكا  ي هده الناسا
ا منصاااوب علاااى المصااادر، أي شاااهارع كل ااا  بل غااا ، ومثلاااد أكرمتاااد كااان إكااارام، وأوجةتاااد كااان  هدِّ اكااانَّ َم اااْ

 :(4)إيجاع. هذا كقول أبل الطيب 
نِّ  َجد ِّي الَخصيبر َعَر نا الةِّراَ     أ ةالردر نسٌب لو لم َيقرْن مةها  .(5) بالغرصر

 والذي يظهر للباحث بةد هذا الةر  أ  الوجد على المصدري  ما يمين إلى األخذ بد لآلتل:
د ال  ةااان إال ولاااد مفةاااول مطلاا ، يقاااول الرضااال: اوأيضاااًا ال  ةااان إال ولاااد مفةاااول مكاار النحااااع أنااا   -1

 .(6)مطل  مكر أو لم يذكرا
 قاد وجادنا مان مةربال القارآ   ,وبةاا(ونالباد ماخ )كان،  ,لم يفرا بةا النحاع ما بين المصدر  -2

ا( هاال المفةااول المطلاا  رو  تحديااده بنالااب  ، َبةااْ وهااو مااا أشاارنا إل ااد  ,ماان ياانص علااى أ  )كاان 
 سابقًا عند مةربل القرآ .

ولاو حاذ نا ( 7).وهو أ  يضاف إلى زماا  ومكاا  ,إ  وقوع المصدر النالب عن الظروف لد شرط -3
لنااا: سااا رت كاانَّ الوقاات، أو اسااتمر محمااد  اال القاعاا  هااذا ال اارط لوقااخ التركيااب  اال لاابس،  لااو ق

ا(  ,َبْةَا الوقت  ف كاو : ساا رت الوقات، اساتمر محماد  ,الختان المةناى  بدو  كلمتل )كان  وَبةاْ

 
 222: 1( الكتاب 1
 222 :1( شرو  األشمونل 2
 354:  1( شر  سقط الزند 3
 216: 4( ريوا  المتنبل 4
 354: 1( شرو  سقط الزند 5
 293:  1( شر  الرضل 6
 222: 1( انظر، شر  األشمونل 7
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المياان، وجااد  كاانَّ الجااد ف جااوز أ  نقااول: ال تماان  عكااس لااو قلنااا: ال تماان كاانَّ    اال القاعاا  الوقاات 
.  المين، وجد  الجد 

رَّا  ساقط الزناد  كماا مكار  –مةنى البيت   -4 يقارب القاول بالمصادري    قاد مكار التبريازي اعازوت  -شار
الرجاان إلااى أب ااد عاازوًا، وعزيتااد عزيااًا، إما نساابتد إل ااد. يقااول: قااد بااين آباااحهم صااح  أنسااابهم، بمااا 

، وهااو مااا رآه الخااوارزمل الوجااد  اال البياات  قااال: (1)أورثااوهم ماان م ااابهتهم  اال وجااوههم وأ ةااالهما
وأوجةتااد  ,إكاارام ب علااى المصاادر، أي شااهارع كل اا  بل غاا . ومثلااد: أكرمتااد كاانَّ م ااهدا منصااو  اكاانَّ 
 .(2)إيجاعا كنَّ 

 

 
 354:  1( شر  سقط الزند 1
 354:  1( الساب  2
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 :  الثالثةالمسألة 
 الخبر وأالحال   -أ

  (1)قال المةري 
َراع يجَتزي      أَهاَجَ  الَبْرار بَذاتِّ األْمَةزِّ   َبْين الفرراتِّ والصَّ
يروفِّ َهزَّهرنَّ عارٌِّ   ْثَن السُّ   ر ال يرورعر إْ  لم يرهَززِّ والس  ْ      مِّ

ثَن على الحال من البرا، ور ةد على إضمار مبتدأا      .(2)يقول ابن السيد: اويجوز نصب مِّ
يد توجيهين نحويين لكلم  امِّثن السيوفا.  مكر ابن الس 

 النصب على حال من الفاعن  ل البيت األول )الَبرا(. الوجه األول:
  .اهوا هلمبتدأ مر وع تقدير  خبر نر السيوف(الر خ على أ  )مث الوجه الثاني:

 ّول   ب ا  المسأل :
 لةن هذين التوجيهين يتطلبا  الوقوف مخ بابل الحال، والمبتدأ والخبر.

األصن  ل الحال أْ  تكو   ضال  منصاوب  صاورتها م اتق ،   قد نص  النحاع على أ     على الحال  أواًل:
 ا أي الواقخ بةد تماام الجملا ، ّو  توقفات الفالادع عل اد يقول الفاكهل: االوصف ولو مؤواًل االفضل

االمسااواا  ااال الكااالم الب اااا  هياااا  صاااحبد اأي ك ف ااا  وقااوع الفةااان مناااد أو عل ااد. وصااااحبد مااان 
 .(3)الحال وصف لد  ل المةنى كجاء زيد راكبًا، وركبت الفرس مسرجًاا

يد     جن د ال يستث م لآلتل: جما ما أررنا تطبي  حد االحالا على ما جاء عند ابن الس 
ْثَنا للفصن الطوين ماا باين  -1 األصن  ل الحال أْ  تكو  لب ا  الهيا ، ويظهر أن د بةيد  ل كلم  امِّ

 كلم  )البرا( الفاعن، وكلم  )مثن(.
ثااَن الساايوفا جاااءت جاماادع   -2 وهااو مااا يخااالف كونااد األصاان  اال  تااؤول بالم اات ، وقااد أ   كلماا  امِّ

 .الحال أ  تكو  م تق 
اورر ال -3 نر ثاْ ولام تارر لاد روايا  بالنصاب، ولةان  أول مان  ,بيت  ل اسقط الزند وضاوءها بر اخ كلما  امِّ

 (4)هاو ماا نجاده  ال اشارو  أندلسا   ميار مةرو ا  لساقط الزناداو  ,انفرر بذكر رواي  النصاب )مثاَن(
 .(5) كا  األولى إبقاء البيت كما جاء عند المةري بالر خ

 
)َمثن(  قط  ل  ، بينما وررت بالر خ  141( وررت كلم  )مِّثن( بالنصب  ل شر  أندلس   مير مةرو   لسقط الزند:  1

 . 415:  1، شرو  سقط الزند 174سقط الزند وضوءه: 
 141( شرو  أندلس   مير مةرو   لسقط الزند: 2
 358( شر  الحدور النحوي : 3
 141( انظر، شرو  أندلس   مير مةرو   لسقط الزند: 4
ا التبريزي ( وممن جاء عنده البيت ب5  . 256: 1قط الزند وضولد ، انظر اإليضا   ل شر  سرواي  الر خ لا امِّثنر
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ا علاى أنا   ثانياًا: نر ثاْ د خبار لمبتادأ محاذوف تقاديره ا هاوا وهاذا الوجاد يمثان صاورع مان صااور ر اخ كلما  امِّ
باب المبتدأ والخبر المرتبط بحذف أحد ركنل اإلسنار. وهو ماا يجةلناا نقاف ماخ هاذه الجزل ا  مان 

 هذا الباب.
 جما بدأنا بما جاء عند سيبويد،  قد وجدناه يتحد .. عن إضمار المبتدأ، ف قول: اهذا باب يكو  

د مضاامرًا ويكااو  المبناال عل ااد مظهاارًا. وملاا  أناا   رأياات صااورع شااخص  صااار آياا  لاا  علااى المبتاادأ ف اا
 .(1)مةر   ال خص  قلت: عبد هللا وربل، كأن   قلت: ما  عبد هللا، أو هذا عبد هللاا

خ النحاع  ل توض غ هذا الحذف ل تصحبد، يقول  ل مل  ابن  اال : وب ا  ال روط الت ,وقد توس 
 ةند وجور قرين  حال  ، أو مقال  ، تدل على الحذف، ّوال امتناخ الحاذف لةادم القرينا  وأم ا الجالز حذ د  

 الدال  على المحذوف.
ن ذَِلُكُم البَّ رُ ﴿  ومما جاء مند قولد تةالى: ، أي هاو الناار، وقولاد [72 الح :﴾ ] ُْل أَفَأُنَب ِاُُكم  َِشُّ ٍّ م ِ

أي: هذه سورع، [ 1 النور:﴾ ]أَنَزْلبَ  فِيَه  آ َ تٍّ  َي ِبَ تٍّ لَّألَلَُّكْم تَذَكَُُّّونُسوَرةٌ أَنَزْلبَ َه  َوفََُّْضبَ َه  وَ ﴿  تةالى:
فُوَن اْلَكِلمَ ﴿  وقولد: َن الَِّذ َن َه دُواْ  َُحُّ ِ مَّ ُيونَ ﴿، وقولاد:  46النساء: ﴾م ِ  المالادع:﴾ ]َوِمَن الَِّذ َن هِْ دُواْ سَْ

ٌَ مَّ ﴿وقولاااد  ...أي قااوم  [41 ْو وٌ َو َْْْ ُُّو ٌ َط يَْْْ ، األجاااور حاااذف المبتااادأ، أي: قولناااا [21 :محماااد ﴾ ]ألْْْْ
 :(2)طاع ، بدلين ظهوره  ل قول ال اعر

رِّ       قالت: على اسمِّ هللاِّ أْمرر  َطاعٌ   ل ِّْفتر ما لم أَعوَّ  ّو  كنتر قد كر
 , أي: أنا َصالِّغٌ ّوما قين: ك   أنت؟ قلت: صالغ

 :(3)وقول ال اعر
؟       اهرنا   قالت: َحناٌ ، ما أَتى بَِّ  هَ   أمرْو نسبو أْم أنَت بِّالحل ِّ عارِّفر
 أي: أمررَ  َحَناٌ ، وأمو نسب أْنَت؟

 :(4)وقول ا خر
يًا  َةدَنانل     َيْومًا َيَما و إما اَلقْيتر ما َيَمنو    ّوْ  َلقْيتر َمَةدَّ

.  أي: أنا َيَما و
 :(5)وقول ا خر

در ال يربْ   َنَةمْ  :اغاراتِّ إِّْم قال الَخمِّ سر          اوالْ  بَ لبُّ ََ  التَّ ّللاَّر  ةِّ

 
 130:2( الكتاب 1
 . 826، مغنل اللبيب: 362:  2، الخصالص 113( البيت لةمر بن أبل رب ة  ريواند: 2
 . 189:  1، الهمخ 3:225، المقتضب 320:  1( انظر، الكتاب 3
 93-92: 3( البيت لةمرا  بن حطا ، انظر ، الكامن 4
 219:  1شر  المفصن  ، 15( البيت للمرقش األكبر، انظر، المفصن: 5
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 أي: هذه َنَةٌم  اَمتنموها .
غ ، ف حتمان حاذف المبتادأ، ويحتمان حاذف الخبار، ورجا  [18  يوسف:﴾ ]فََصْبٌُّ َجِميلٌ ﴿ا قولد:  وأم  

 ابن الحاجب حذف المبتدأ بأوجد: 
المبتدأ رلياًل على المبتدأ  وهو ه ام الصبري  رلياًل على  –أن د إما حذف المبتدأ كانت قرين  حالد    أحدها:

المحذوف، أي: أمري صبر جمين، ّوما حكم بحذف الخبر لم يكن ثم قرينا  تادل علاى خصاوأ 
 الخبر.

يَ  للتمااد ، بحصااول الصاابر لااد،  حااذف المبتاادأ يحصاان لااد هااذا المةنااى، وحااذف  : أ   الثاااني الكااالم سااِّ
الماتكلم ّو  لام  دبمان قاام باد، ولاذل  يقولا الصابر الجميان أجمان ، ألن د مير مخبر بأ   در لر الخبر ال يحص ِّ 

 .(1)يرزا مند شلءا
وقد أرر  اإلمام عبد القاهر الجرجانل الث م  الدالل ا  للحاذف وبخاصا  حاذف المبتادأ،  باين ملا  
و صلد،  قال: اهو باب رقي  المسل ، لط   المأخذ، عجيب األمر، شب د بالسحر،  جن  ترى باد تار  

الصمت عن اإل ارع، أزيد لإل ارع، وتجد  أنط  ما تكو  إما لم تنطا ، وأثامَّ الذكر، أ صغ من الذكر، و 
 .(2)ما تكو  ب انًا إما لم تربِّْنا

نااا أكتاب لا  بادياًا أمثلاا  أثام أخاذ الجرجاانل  اال تطبيا  هاذا الكاالم علااى حاذف المبتادأ، يقاول: ا و 
مل  عل د. أن د صاحب  مما عر  ف د الحذف، ثم أنبه  على صح  ما أشرت إل د، وأه م الحج  من

 :(3)الكتاب 
ه    المْكنرونَ  الطَّل نر  وهاَ  أهواَء      اعتاَر قْلَباَ  من َلْيَلى عوالِّدر

نر       ٌخ َقواٌء أماَع المرْةصراتر بد ااربْ  ٌن َحْيراَ  سارو ماحره َخضِّ  وكر
 :(4)قال: أرار اما  ربخ قواء أو هو ربخا ، قال: ومثلد قول ا خر

يْ نِّ الصَّ َت بَِّجفْ َكما َعَر ْ       َلالَ ارِّ َوالطَّ َم الدَّ وَم َرسْ يْ رِّفر الَ َتةْ  نْ ه            َلالَ ََ  ؟َقنِّ الخِّ
مااااٌر لِّمَ رَ               انِّس َّ  َنرَعى اللَّْهَو والَغَزالابالك        ْرَوع، إم أْهلِّل وأهلرهر

ن الجرجااانل نظرتااد لحااذف ال (5)كأنااد قااال: اتلاا  رارا مبتاادأ بةاادر ماان ال ااواهد وحتااى ال وقااد  صاا 
 .(6)نطين المقام بذكرها يمكن للقارم أ  يةور إليها  ل مل  الباب من الداللن

 
 194:1. ، انظر ، اإليضا   ل شر  المفصن 345-342: 2( المغنل  ل النحو 1
 146( راللن اإلعجاز:  2
الكتاب  3 انظر،  ريواند،  يوجد  ل  ولم  رب ة   أبل  بن  لةمر  نسب  الخصالص  142:  1(  عين  296:  1،  تحصين   ،

 . 191-190الذهب: 
 . 191، تحصين عين الذهب:  142:  1، الكتاب 177   ، ملح  ريواند:ة ( البيت لةمر بن أبل رب4
 147-146( راللن اإلعجاز:  5
 152-148( انظر راللن اإلعجاز:  6
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يد,  قاد نقان البطليوسال رأياد رو  زياارع,  ر ا  سقط الزند شياًا على ما جاء عناد ابان السا ِّ ولم يزر شر
 (1)عل دا.  قال: اويجوز نصب امثنا على الحال, ور ةد على إضمار مبتدأ يبنى

يد لبيت المةري نمين إلى األخذ بالوجد الثانل، وهو ر خ  لةل نا بةد الةر  الساب  لتوج د ابن الس 
ا السيوف، ا على أن د خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هو امِّثنر ْثنر هذا التوج د قد أخاذ ببااب  وهو  ل كلم  امِّ

حذف الذي أخذ بد المةري، كما هو مةلوم هذا ال  ل الةرب   مطرر  ل بناء جملها،  ضاًل عن مل   ج   
ظااهرع لغويا  يةمااد إليهاا الماتكلم طبقااًا للجهاد األقاان  ال النطا ، يحاااول مان خاللاد المااتكلم حاذف بةااا 
الةناصر اللغوي   ل بنااء الجملا  لا س لغار  الانقص منهاا إن ماا يبقاى للتركياب مةهاا مةناى يحملاد هاذا 

 .(2)السكوت عل دلتةطل الجمل  مةنى يحسن   الةنصر المحذوف
وهو  , قد قاسد على ما جاء  ل مصارر النقن كالقرآ  الكريم، وما جاء  ل كالم الةرب، كما مر  

بااذل  يحقاا  الث ماا  الدالل اا  للتةبياار بالجملاا  االساام   التاال تاادل كمااا نااص الجرجااانل وميااره ماان الةلماااء 
ويقااول أبااو ح ااا : , (3)شاالءيثباات بااد المةنااى لل االء ماان مياار أ  يقتضاال تجاادره شااياًا بةااد  علااى أ ْ 

 .(4)اواالسم   تدل على الثبوتا

 
 . 415: 1( شرو  سقط الزند 1
 . 16-15انظر، ظاهرع الحذف  ل اإلسنار ومخصصاتد:   (2
 174( انظر راللن اإلعجاز:  3
 176: 1( البحر المح ط 4
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 الخبرأو الحال  -ب
 :(1)يقول المةري 

ْباًل  لر َما َيكرو ر اللَّيثر شِّ اَللر      وأو   وَمْبدأر َطْلَة ِّ الَبْدرِّ الهِّ
يد اقولد شبال: النصب على الحال السارع مسد الخبر والر خ على خبر االبتداءا.  (2)يقول ابن الس ِّ

يد توجيهااًا نحويااًا لكلماا  اشااباًلا  اارأى  يهااا وجهااين األول: بالنصااب علااى أ  تكااو   مكاار اباان الساا ِّ
ا وحتى تتضاغ   لر اشباًلا حااًل سد مسد الخبر. والوجد الثانل: بالر خ على أْ  تكو  اشبنا خبرًا للمبتدأ أوَّ

 ء عند النحاع.الصورع عن هذين اإلعرابين والترج غ بينهما يمكن أْ  نربط مل  بما جا
مكاار النحاااع أ   مواضااخ حااذف الخباار وجوبااًا: أْ  يكااو  المبتاادأ مصاادرًا صااريحًا وبةااده مفةااول  أواًل:

للمصدر ثم  اسم منصوب علاى الحال ا  يسادر مسادر الخبار مان ميار أ  يقاخ خبارًا، أل   المةناى ال يقبلاد، 
ًا، أو يكاو  أ ةان التفضاين تا  ملتو نحو: ضربل زيدًا قالمًا، أو مضا ًا للمصدر نحو: أكبر شاربل الساوي

مجلء إلى إلى مصدر مؤول اأخطب ما يكو  األمير قالمًاا  جما ما بدأنا بسيبويد ،  جننا نجده قد أشار 
 الحال من تركيب المصدر

يقول: ّوما نصبت جةلت الحديث والقريب من الدهر، وتقول عهدي بد قالمًا، وعلمل بد ما مال، 
س بالةهد وال الةلم، ول سا هنا ظر ين، وتقول: ضربل عبد هللا قالمًا على هذا  تنصب على أن د حال ول 

 .(3)الذي مكرت ل 
خ النحااع بةاد سايبويد  ال ب اا  هاذه المساأل   ال بااب حاذف الخبار،  أطاالوا الحاديث عان  وقد توس 

مااا لااد الحااال السااارع مسااد الخباار،  تةاادرت آراحهاام لااذا حرصاات أْ  أبااين أهاام مااا جاااء عناادهم  لنربطااد ب
يد  ل توجيهد الساب .  عالق  كما جاء عند ابن الس 

يقول ابن يً ش االمسأل  الثالث  وهل اأخطب ما يكو  األمير قالمًاا  هل  ل تقدير حذف الخبار 
كالمسااأل  األولااى، وملاا  أ   يهااا وجهااين ماان التقاادير أحاادهما: نحااو المسااأل  قبلهااا،  قولاا : أخطااب مااا 

 :(4)األمير، أل   اماا مخ الفةن بتأوين المصدر، نحو قول ال اعريكو  األمير بمةنى أخطب كو  
ر المرَء مَا َمَهَب الل  الل...  َيسُّ

وكااذل  امااا يكااو ا بمةنااى الكااو ، والماارار بكونااد وجااوره، والتقاادير أخطااب وجااور األمياار إما كااا  
قرار علاى ماا تقادم، قالمًا، جةن وجوره خطيبًا مبالغ ، ويكو  اإماا الخبر، وهو  ل موضخ نصب باالست

 
بٌنا: ( ورر البيت  ل اسقط الزند وضوء1  176ها بر خ اشِّ
 424( شرو  أندلس   مير مةرو   لسقط الزند: 2
 419: 1( الكتاب 3
:  3، خزان  األرب  233:  2، اإليضا   ل شر  المفصن  563:  2( عجزه: وكاَ  مهابرهُّن لد َمَهابا، انظر اإلنصاف  4
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د قد حركل عن بةا الةرب: أخطاب ماا يكاو  األميار ياوَم الجمةا ، بنصاب ياوم،  ادل  يدل على مل  أن  
على مل  أ   اإماا  ل موضخ نصب كما تقول: زيد عند ، وف د ضمير، والظرف الضامير  ال موضاخ 

زماا ، أل  امااا تكاو  بمةناى ر خ  ألن د الخبر. الوجد الثانل: أ  يكو  قولد اأخطب ما يكو ا بمةنى ال
د قااال:  الزمااا   ألن هااا  اال تأوياان المصاادر، والمصاادر يسااتةار للزمااا  علااى تقاادير حااذف مضاااف، كأناا 
أخطب أوقات كو  األمير، كما يقاال: مقادم الحاا  وخفاوا الانجم، أي زمان الحاا  وزمان خفاوا الانجم، 

هذا  ل موضاخ ر اخ خبارًا عان األول، كماا  ويكو  الخبر اإما كا  قالمًاا على ما تقدم، إال أ  اإماا على
د قااال: أخطااب األوقااات التاال يكااو  األمياار  يهااا خطيبااًا إما كااا  متقااول: وقاات القتااال يااوم والج ةاا ،  كأناا 

 (1)قالمًا.ا
 وقد اختلف النحاع  ل توج د هذا التركيب اأخطب ما يكو  األمير قالمًاا.

ش يجيز ر خ قالم، وأجازه المبرر، كا  التقادير يقول السيرا ل: اقال أبو سةيد السيرا ل كا  األخف
إما قلات: أحسان ماا يكاو ،  قاد قلات: أحسان أحوالاد، وأحسان أحوالاد هاو عباد هللا ويكاو  قالماًا خبارًا لاد، 
اه، وقااالم هااو  وعلاى مااذهب سايبويد إما قلاات: أحساان ماا يكااو ،  مةنااه: أحساان أحوالااد، وأحوالاد ل ساات إيا 

 .(2)برًا ألحسن، وهذا اخت ار الزجا ، وهو عندي الصح غاعبد هللا، وال يجوز أْ  يكو  خ
أما الجرجانل  قد رأى أ  )إما( المقدرع خبر عند )أخطب( و )قالمًا( حال  أل  أخطاب ماا يكاو  

 (3)إما كا  قالمًا.
وقااد مهااب اباان ال ااجري إلااى أ   )أخطااب( إن مااا هااو لامياار، وقااد أضااا وه إلااى )مااا(  المصاادري ، 

ا أضاا وا )أخطاب( إلااى ولفظا  )أ ةان( التا ل وضاةوها للمفاضال  مةهاا أضاا فت إل اد صاارت بةضاد. ولما 
 )ما( وهل موصول  با )يكو ( صار )أخطب كونا(.

ى بمااا يوصااف بااد الةااين، والمةنااى راجااخ إلاا للمصاادر  هااذا وصااف   التقاادير أخطااب كااو  األمياار
دأ إال إما كااا  المبتاادأ المبتاا ، إم الحااال ال تسااد خباار)هااذا( المبتاادأ خبااراألمياار،  لااذل  ساادت الحااال مسااد 

 (4)اسم حد .
تامااً ، ول ساات  - اال هااذه الصااورع ماان تراكيااب الحااال السااارع مسااد الخباار –يكااو   -وقااد جةلاات 

الناقص ، وهاو ماا قاو ى وجاد الحاال، ولةان  السابب  ال ملا  كماا جااء عناد األشامونل: اإناا لام نار الةارب 
ن رو  المصااارر ،  حكمنااا بأن هااا أحااوال  إم لااو اسااتةملت  اال هااذا الموضااخ إال أسااماء منكااورع م ااتق  ماا

 كانت أخبارًا لكا  المضمرع لجاز أ  تكو  مةارف ونكرات وم تق  ومير م تق .

 
 227 -226: 1( شر  المفصن  1
 291: 2( شر  السيرا ل 2
 242: 1( انظر ، المقتصد  3
 104:  1أمالل ابن ال جري  ,( انظر4
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د، وهااو ): وقااوع الجملاا  االساام   مقروناا  بااالواو مااوقةهن كقولااد  الثاااني: ن َرباا  َد مااِّ َربر مااا َيكااو ر الَةبااْ َأقااْ
ٌد،  أكثروا الدعاء  .(1)(ساجِّ

 :(2)وقول ال اعر
َي َعْندر وهو َمْضبَا ر       َخْيرر اْقترابِّل مِّن الَمْوَلى َحلِّ َ  رضًا   ( 3) وشرُّ برْةدِّ

يد اوأول ما يكو  الليث َشْبٌنا  لن نطين الكالم عل د  ألنا د رأي   ثانيًا: أما توج د الر خ كما مكر ابن الس 
ب حااااًل جااالز بةااد كااذا، قااد قااال بااد بةااا النحاااع وأجااازوه، يقااول اباان عقياان: اأي ر ااخ مااا ينتصاا

 تقول: أخطب ما يكو  األمير قالم، أو أخطب ما كا  األمير قالم، بر اخ قاالم خبارًا عان أخطاب 
 (4)مجوزًا للمبالغ ، وهذا مذهب األخفش والمبرر والفارسل، ومنخ مل  سيبويد.ا

ا مااان صااافات ويظهااار أ  هاااذا الااارأي لااام يلااا  قباااواًل عناااد النحااااع،  حااااولوا رره وتأويلاااد األ  اقالمااااً 
األع ا  ال مان صافات األحاوال،  المطااب  لإلخباار عان قولاد اأخطاب أحاوال األميارا أ  يقاال: الث اام، 
كماا يقاال: أحساان أحاوال األمياار السارور أو الضااح ، وال تقاول: الضاااح  وال الساار،  جةلااد قالماًا خباارًا 

  (5)عن اأخطبا ف د مجاز بال ش .ا
ل الساارع مساد الخبار هاو ماا جااء عل اد بيات المةاري واأول ماا ولةن ما قالد النحاع عن هذه الحاا

يد الوجااد األول رَّا  ,يكااو  الليااث شاابالا, وجةلااد اباان الساا  يد  اال مكاار ا وقااد سااار شاار سااقط الزناادا اباان الساا 
ا باالر خ وهاو ماا مكاره الَبَطْليوسال: اووقاخ  ال نٌ بْ ماخ إشاارتهم أنا د قاد وقاخ  ال بةاا النساخ اشاَ  ,الاوجهين

بنا بااالر خ، و اال بةضااها اشااباًل بالنصااب، وكالهمااا جااالز.  ماان نصااب  ةلااى الحااال بةااا النسااخ اشاا
 (6)السارع مسد الخبر، ومن ر خ جةلد خبر االبتداء الذي هو اأولا.

وعل ااد  ااج  القااول بالحااال السااارع مسااد الخباار هااو مااا نمياان إل ااد، أل   أصاان الحااال إخبااار  وألن هااا 
القاهر خباارًا ها عبااد ى ساايبويد الحااال خباارًا وصااف ، كمااا عااد  ت ااتر  مااخ الخباار  اال كونهااا وصاافًا، وقااد ساام  

ننااا نثباات بهااا المةنااى لااذي الحااال، كمااا نثبتااد بااالخبر للمبتاادأ، أهااا خباار  اال الحث قاا ، ماان حيااث ثان ااًا  ألن  
 (7)وبالفةن للفاعن.

 
، وسكت عند وقد قال  ل رسالتد  875، ورواه أبو راور  ل سنند برقم  482( رواه مسلم  ل صح حد عن أبو هريرع:  1

 ألهن مك  كن ما سكت عند  هو صالغ 
 107: 1( ال اهد بال نسب ، انظر الهمخ 2
 . 104: 1( شر  األشمونل 3
 . 212:  1( المساعد  4
 . 296: 3التذيين والتكمين ( 5
 . 1679  -1678: 4( شرو  سقط الزند 6
 . 164( انظر راللن اإلعجاز : 7
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ا.ويقول ابن يً ش: اإنما استحقت الحال أ  تكو  نكرع  ألن    (1)ها  ل المةنى خبر ثا و

 
 152: 2( شر  المفصن  1
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 نّ كأ: حذف المضاف وخبر الرابعةة المسأل
 (1)قال المةري:

 َرْمن َ غاَرْرَ  آثارًا مخا ِّيَتا.      كأ َّ أْهَن قرَرى َنْمنو َعَلْوَ  َقَرا 
يد: او ال هاذا البيات شا آ  محاذو ا  ال يصاغ البيات إال بهماا وتقاديره: كاأ   ف اد آثاار  يقول ابن السا ِّ

إل د مقامد وحذف الظرف الاذي هاو خبار كاأ   كماا قاال أهن قرى نمن،  حذف المضاف وأقام المضاف  
 :(2)طر  

َرًا   مر عن أْلَمل، كأ   مرَنوَّ ْعٌص لد َندِّي     وَتْبسر  َتَخلََّن حررَّ الرَّْمنِّ رِّ
 .(3)أي: كأ   ف د منورًا. والةرب تحذف خبر إ   وكأ   وأخواتهما إما  هم المةنى

يد توجيهًا نحويًا لتركيب اك أ   أهن قرىا  ل بيت المةري،  رأى أنا د قاالم علاى الحاذف مكر ابن الس 
 اال موضااةين األول: حااذف اساام كااأ   المضاااف وتقااديره آثااار أهاان،  حااذف آثااار وأقااام أهاان مقامااد  أخااذ 

 ا:بإعرابد، والثانل: حذف خبر كأ   المقدر بظرف. وحتى تتضغ صورع هذا التوج د يمكن أ  نبدأ 
لنحااااع مااان حاااذف المضااااف ّوقامااا  المضااااف إل اااد  ل أخاااذ موقةاااد وهاااو ماااا جااااء عناااد ا الموضاااأل األول:

لنا الحاديث ف اد  ال  اإلعرابل، كما جاء  ل آيات القرآ  الكريم وكالم الةرب شةره ونثاره.  قاد  صا 
 .(4)مسأل  سابق   ال حاج  إلعارتد هنا

ا الموضااأل الثاااني: ا  أمااّ وقاادر ه بجااار الااذي مكااره  اال التوج ااد  هااو حااذف الخباار مااخ الحاارف الناسااخ اكااأ  
 ومجرور. وحتى تتضغ صورع هذا التوج د  يمكن أ  نربطد بما جاء عند النحاع.

ا أو أحااد  أخواتهااا إما كااا  هنااا  مااا ياادل  علااى الحااذف. وقااد أشااار  ىأجاااز النحاااع حااذف خباار اإ  
 ّو   إلى مل  سيبويد  قال: اويقول الرجن للرجن: اهان لكام أحاد إ   النااس ألاٌب علا كما، ف قاول: إ   زياداً 

 عمرًا أي: إ   لنا.
 :(5)وقال األع ى

َفرِّ ما َمَضى َمَهال     إ َّ َمَحالَّ ّو َّ مْرَتَحال   ّو َّ  ل السَّ
د قااال: إ   لنااا ميرهااا إبااالًء وشاااًء، أو عناادنا ميرهااا إبااال وشاااء.  وتقااول: إ   ميرهااا إباااًل وشاااء كأناا 

 (6) الذي تضمر هذا النحو وما أشبهد.

 
 680( سقط الزند وضوءه:  1
 20( ريوا  طر  : 2
 410(  شرو  أندلس   مير مةرو   لسقط الزند: 3
 من هذا البحث  الرابة ( انظر، المسأل  4
 141: 2، الكتاب 233( ريواند:  5
 141: 2( الكتاب 6
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خ النحاااااع  وربطااااوا ملاااا  بداللاااا  القاااارالن، وكثاااارع  ,بةااااد ساااايبويد  اااال إيضااااا  هااااذا الحااااذفوقااااد توساااا 
علام أ   أخباار هاذه الحاروف إما كاا  ظر اًا أو جاارًا ومجارورًا ا االستةمال، واالتسااع، يقاول ابان يًا ش: ا

 جن د قد يجوز حذ ها والسكوت على أسمالها رونها، ومل  لكثرع استةمالها واالتساع  يها على ماا مكرنااه 
رالل  قرالن األحوال عليها، ومل  قولد: إ   ماال ّو   ولدًا ّو   عدرًا، كأ  ملا  وقاخ  ال جاواب هان لهام و 

مال؟ وهن لهم ولاد، وهان عادر،  قيان  ال جواباد: إ   ماااًل ّو  ولادًا ّو   عادرًا، أي إ  لهام ماااًل ّو   لهام 
، ولم يأت مل  إال ف ما كا  الخبر ظر ًا أو ولدًا ّو   لهم عدرًا، ولم يرحت  إلى إظهاره لتقديم السؤال عند

 (1).اجارًا ومجروراً 
يد حياث  ر ا  اسقط الزندا عن األخذ بما مهب إل د النحاع، وهو ما وجدناه عند ابن السا  ولم يبةد شر
رَّا   ال رباط توجيهاد بماا عرضاناه عناد النحااع مةتمادًا علاى  هام المةناى  ال هاذا التوج اد  كا  أسب  ال ر

ف اد آثاار أهان قارى نمان،     أهذا البيت شياا  محاذو ا  ال يصاغ البيات إال  بهماا، وتقاديره: كا قال: ا ل  
 . حذف المضاف وأقام المضاف إل د مقامد، وحذف الظرف الذي هو خبر كأ    إما َ َهَم المةنىا

يد وأخذوا بتوجيهاد، يقاول البطليوسال: او ال بيات أبال ال  قتفىاوقد   ر ا  سقط( أثر ابن الس  ةاال ) شر
شاياا  محاذو ا  ال يصااغ البيات إال بهماا ، وتقااديرهما: كاأ   ف اد آثااار أهان قارى نماان،  حاذف المضاااف 

، كما قال طر  :   وأقام المضاف إل د مقامد، وحذف الظرف الذي هو خبر كأ  
رًا   َتَخل ن حررَّ ال رْمنِّ رْعٌص لد َندِّي     َوَتبسمر َعْن َأْلَمل كأَ  مرَنو 

ا وأخواتهما ّوما أرار: كأ   ف د  ا و اكأ    م المةنى. أن د سيبويد:  رهمنورًا. والةرب تحذف خبر اإ  
 ولكِّن  َزْنج  ًا عظ َم الَمَ ا ِّرِّ       لو كنت َضب  ًا َعْر َت َقراَبتل 

 (2).انج ًا عظ م الم ا ر ال يةرف قرابتل.. ولهذا نظالر كثيرعز أرار: ولكن 
الةرب   باب مهم  كما قال الجرجانل اهو بااب رقيا  المسال ، والذي يظهر للباحث أ   الحذف  ل 

لط   المأخذ عجيب األمر، شب د بالسحر  جن  ترى باد تار  الاذكر، أ صاغ مان الاذكر، والصامت عان 
 (3).ااإل ارع، أزيد لإل ارع أنط  ما تكو  إما لم تنط ، وأتم ما تكو  ب انًا إما لم تربِّنْ 

ضروب الحاذف خاصا  والتوساخ عاما ، وال سا ما  ال القارآ  وعل د ا ج  حذف المضاف من أوسخ 
الكريم وال اةر و صا غ الكاالم، وهاذا ماا حاد باابن جنال يصافد باا )عادر الرمان ساة (، كماا مكار: أ   ال 

مناد أكثاار مان مالاا  موضاخ باان ثالثمالا  موضااخ، و ال ال ااةر مناد مااا ال  -وهااو أ صاغ الكااالم –القارآ  
 ( 4)يحصى.ا

 
 240: 1( شر  المفصن  1
 1563: 4الزند  ط( شرو  سق2
 146( راللن اإلعجاز:  3
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لنواسااخ، يمثاان باااب  اال شااجاع  الةرب اا  الااذي هااو ماان أوسااخ أبااواب وكااذل  حااذف خباار الحااروف ا
يريادو  )إ   وأخواتهاا( يجاوز حاذ ها والساكوت علاى  –التوسخ، وقد مكر النحااع أ  أخباار هاذه الحاروف 

 (1)أسمالها توسةًا على أ  يكو  الخبر ظر ًا أو جارًا ومجرورًا.
 

 
 85( التوسخ  ل كتاب سيبويد: 1
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 بهونائ المصدر وأ إليه : حذف المضافالخامسةالمسألة 
 :(1)قال المةري 

َخاال      َتَوهََّم كرنَّ سابَغ و َمديرًا    َرنََّ  يطلربر الَحَلَ  الد ِّ
يد: ا ج  كا  أرار مداخل  الحل  بةضها  ل بةا    الدخال صف  الحل : ,يقول ابن الس 

  حذف المضاف وأقام المضاف إل د مقامد. ,أ  يكو  التقدير: الحل  ما الدخال
د قااال: الحلاا  المااداخن، ف كااو  بمنزلاا  قااولهم: رجاان  أ  يجةاان المصاادر هااو  اال تأوياان اساام مفةااول كأناا 

 رضا، ّوْ  كا  أرار بالدخال:
الاادخال الااذي يكااو   اال الااوِّرْر، وهااو أشاابد بمااراره لااذكر الغاادير وال اارب، ف جااب أ  يكااو  الاادخال 

أي الرجةاا  صااف  لمصاادر محااذوف، كأنااد قااال ال اارب الاادخال، ف كااو  ماان باااب قااولهم: رجااخ القهقاارى  
 (2)القهقرى.

يد ثالث  توجيهات نحوي  لكلم  االدخاالا:  مكر ابن الس 
 تةرب االدخاالا صف  لحل  على تقدير حذف المضاف، ّوقام  المضاف إل د مقامد. أواًل:

تةرب االدخاالا مصدرًا  ل تأوين اسم مفةاول علاى تقادير االحلا  الماداخنا، ويكاو  ه اساًا بمنزلا    ثانيًا:
 مصدر صف  نحو: رجنر رضا.وقوع ال

 تةرب االدخاالا إعراب ما ينوب عن المصدر )مرار د( نحو:   ثالثًا:
 رجخ َالْقهَقرى، أي: الرجة  القهقرى.

يد، تتطلب منا أ  نقف على ما جاء عند النحاع لنربط   لةن  هذه األوجد اإلعراب   كما رآها ابن الس ِّ
 كن توج د ببابد النحوي.

 خص الوجد األول اصف  لحل  على تقديراحذف المضاف ّوقام  المضاف إل د مقامدا.ا يأم ا م   أواًل:
خ  اال الكااالم  لغاار    قااد مكاار ساايبويد أ   حااذف المضاااف ّوقاماا  المضاااف إل ااد ماان باااب التوساا 

وَ الَّيِْ  ﴿اإليجاز واالختصار اومما جاء على اتساع الكالم واالختصار قولاد تةاالى جاده:  َِ اْلوَُّْ َْ َ أ َواسْْ

إن ما يريد: أهن القري ،  اختصر، وعمن الفةان  ال القريا   [82 يوسف:﴾ ]بَّ  فِيَه  َواْلأِلْيَُّ الَّيِ  أَْ بَْلبَ  فِيَه كُ 
ِل َوالبَّهَْ رِ ﴿ :كما كا  عاماًل  ل األهن لو كا  هاهنا، ومثلاد ، والمةناى: بان  [33 سابأ:﴾ ] َْل َمْكُُّ اللَّيْْ

ِ ﴿  جن:م  ل اللين والنهار. وقال عز و كمكر  ما هو: ولكن البَّر ّون  , 177البقرع: ﴾َولَِْكنَّ اْلبَُِّّ َمْن آَمَن  ِ لل 
 .(3)بر َمْن آمن باهلل واليوم ا خر.ا
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غ النحاااع ومةربااو القاارآ  هااذا المظهاار التركيباال ماان باااب اإلضااا   القااالم علااى الحااذف،  وقااد وضاا 
ابًا، يقول: اباب ما جاء من حذف المضاف  أورر الزجا  كثيرًا من األمثل  على هذا الحذف، وعقد لد ب

كثياارع وقاد مكار الزجااا  نماام  قرآن ا   (1) ال التنزيان: ولا س ماان هاذه األباواب  اال التنزيان أكثار مان هااذاا
وَ ﴿ حااو قولااد تةااالى:نقاادر  يهااا المضاااف المحااذوف،  َْْ ْيُكُم اْلَمْيي َْْ ََ َيل َُّّ ، أي أكاان [173البقاارع:﴾ ]إِنَّمَْْ  رَْْ

 (2)الميت   حذف.
ا  ابان جنال مان أكثار النحااع اهتماماًا بمدارسا  هاذا الحاذف،  ااعتنى باد  ال بااب اشاجاع  وقد كا

الةرب  ا مستندًا إلى القرين  الدال  على تةيين هذا المحذوف ّوال  كاا  ضاربًا مان تكل ا  علام الغياب  ال 
 ااد، مةر تااد ،  قااال: اوقااد حااذف المضاااف، وملاا  كثياار واسااخ، ّو  كااا  أبااو الحساان ال ياارى الث اااس عل

َِ اآلِخُِّ ﴿نحو قول هللا سبحاند:   ِ َواْليَْو أي بر َمْن اتقى ّوْ  شات كا  تقديره:  ﴾,َولَِْكنَّ اْلبَُِّّ َمْن آَمَن  ِ لل 
ولكن ما البر من اتقى. واألول أجور  أل   حذف المضاف ضرب مان االتسااع، والخبار أولاى باذل  مان 

َِ اْلوَُّْ َوَ الَّيِ  ُكبَّْ  فِيهَْ  ﴿ور ومند قولد عز اسامد: عجاز أولى مند بالصد المبتدأ  أل  االتساع باأل َ َواْسأ

أي أهلهاا، وقاد حاذف المضااف مكاررًا، نحاو قولاد [ 82 يوساف:﴾ ]َواْلأِلْيَُّ الَّيِ  أَْ بَْلبَ  فِيَه  َوإِنَّ  لََص ِد ُون
َِ ﴿  تةالى: ُسو ْن أَثَُِّ الَُّّ مسأل   ا ر  رس الرسول، ومثلد.أي من تراب ح  [,96  طد:]  ﴾فَوَبَْضُت  َْبَضو  م ِ

َْْ ُوُر ﴿ الكتاااب: أناات مناال  رسااخا   أي مو مسااا    رسااخين، وكااذل  قولااد جاان اساامد ََ ت ْْْ ُُّوَن إِلَي  َبظُْْ

ْوتِ  َْْ َن اْلم ِْْ ِا م ْْْ ي َيلَي َْْ ِذغ  ُْىش َّْْ بُُهْم َك ل ُْْ أي كاادورا  عااين الااذي يغ ااى عل ااد ماان  [,19األحاازاب:] ﴾أَْيي
 (3)الموتا.

بااط بقريناا  الحااالوقااد ربااط اباان يًاا ش ماااا بااي لغااار    ن الحااذف وعلاام المخاطااب خاصااا  إما مااا رر
االختصااار، يقااول: ااعلاام أ   المضاااف قااد حااذف كثياارًا ماان الكااالم، وهااو سااالغ  اال سااة  الكااالم وحااال 
االخت ار، إما لم ي كن ّون ما َسو غ مل  الثق  بةلم المخاطب، إما الغر  من اللفن الدالل  على المةناى، 

بقريناا  حااال أو لفاان آخاار اسااتغنى عاان اللفاان الموضااوع بجزالااد اختصااارًا، ّوما حااذف   ااجما حصاان المةنااى
َِ ﴿ المضاااف أهاا م المضاااف إل ااد مقامااد وأعاارب بجعرابااد، وال اااهد م ااهور  اال ملاا  قولااد تةااالى: َ أ ْْْ َواس

أل، والمرار أهن القري   ألن د قد علم أ   القري  من حيث هل مادر وحجار، ال تسا [,82  يوسف:]  ﴾اْلوَُّْ َوَ 
وقاااد زار ابااان  (4)أل   الغااار  مااان الساااؤال رر الجاااواب، ولااا س الحجااار والمااادر مماااا يجياااب واحاااد منهمااااا

د البااد ماان حااذف المضاااف حتااى يصااغ التركيااب بهااذا الحااذف، يقااول: إم األماار واضااغ  يًاا ش،  اارأى أناا 
ِ وَ ﴿  يها من جه  المةنى، ومن مل  قولد تةاالى: ُِّ َولَِْكنَّ اْلبَُِّّ َمْن آَمَن  ِ لل  َِ اآلخِْ ْو ، وقولاد تةاالى: ﴾اْليَْ

ي﴿ ْن اتقاى،   [,189  البقارع:]  ﴾َولَِْكنَّ اْلبَُِّّ َمِن اتَّوَْ ْن، ّو  شاات كاا  تقاديره ولكان  ما البار ِّ ماَ رُّ ماَ تقاديره باِّ
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أل   الخبار    البدَّ من حذف المضااف أل  الباَّر حاد ، ومان ات قاى جثا ،  اال يصاغ أ  يكاو  خبارًا عناد
أل      هااو األول أو مناازاًل منزلتااد،  لااذل  حماان علااى حااذف المضاااف، واألول أشاابدإما كااا  مفااررًا كااا

 (1)حذف المضاف ضرب من االتساع.ا
وقد اشترط النحاع أال  يؤري هذا الحذف إلاى لابس،  حينااذ ال يجاوز التركياب اساتةمااًل وال ه اساًا، 

بس  ااال يجااوز لنااا اسااتةمالد وال الث ااا س عل ااد، لااو قلاات: ارأياات هناادًا وأناات يقااول اباان يًاا ش: ا أمااا مااا يرلااْ
ّوما ربطناا التوج اد  (2)تريد مالم هند لم يجز، أل  الرحي  يجوز أ  تقخ على هناد كماا تقاخ علاى الغاالما

يد، بما قالاد النحااع  يبادو عل اد البةاد لمةناى البيات  أل   الادخال اأ  تارر إبان نااظرع  الساب  عند ابن الس 
 اال يظهار مةناى اإلضاا   ،  (3)كأ   مةنى الدخاال: التزاحم على المااءعلى إبن  تد ةها وت رب مةها،  

  األولى أ  تحمن الكلم  االدخالا على توج د نحوي آخر.
تةاارب االاادخالا مصاادرًا  اال اساام مفةااول علااى تقاادير االحلاا  المااداخنا ف كااو  ه اسااًا بمنزلاا  وقااوع  ثانيااًا:

 المصدر صف  نحو: رجٌن رَِّضاا.
ورر  اال كااالم مااا يفيااد الوصااف بالمصاادر كقولاا : مااررت برجاان عاادل وقااد كمااا هااو مةلااوم،  قااد 
واألصااان أال  يوصاااف بالمصااادر، ولكااان الةااارب لماااا أرارت المبالغااا   ااال (4)قصاااره النحااااع علاااى الساااماع.

الوصااف اسااتةملت المصاادر للداللاا  علااى أ  الموصااوف هااو ملاا  المةنااى الااذي يمثلااد المصاادر، لكثاارع 
 ل الوصف بهذه المصارر.وقوعد عند. وقد اختلف النحاع  

 نحاااو قولناااا: رجااان عااادل أي: مو    اااذهب البصاااريو  إلاااى أ   هاااذا الوصاااف علاااى تقااادير مضااااف
عاادل. وقااد رررَّ علااى رأيهاام، يقااول اباان الحاجااب: اوا خاار أ   يكااو  باه ااًا علااى بابااد، ويكااو  ثاام مضاااف 

م ااخ المصااارر محااذوف تقااديره: مو عاادل، وهااو ضااً   ماان وجهااين أحاادهما: أنااد يلزمااد أ  يوصااف بج
 .(5)على هذا النحو، وا خر أن د يلزمد حذف مضافا

ومهب الكو ياو  إلاى أ   المصادر  ال هاذا الموضاخ بمةناى اسام الفاعان أو اسام المفةاول، ف كاو  
 (7)، واباااان يًاااا ش(6)المةنااااى  اااال )رجاااان عاااادل(: رجاااان عااااارل، وقااااد أخااااذ باااارأي الكااااو يين اباااان الحاجااااب 

 .(8)والرضل
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لتأوين،  المصدر نفسد هو الوصف وال يقخ موقخ مضاف محذوف أو ومن النحاع من رأى عدم ا
يد (1)يااؤول بم اات  ا ال نمياان إلااى التوج ااد الساااب  عاان اباان الساا  ،  هااو علااى مااا يباادو مياار ممتنااخ. ولةلناا 

بتأوين مصدر محذوف مقدر باسم المفةول  أل  التأوين يلزم مند التغيير سواًء  كا  بالحذف أو تغيير 
 .(2)ثر على المةنىاالص غ ، وهذا يؤ 

تةااارب االااادخالا إعاااراب ماااا يناااوب عااان المصااادر )مرار ااا ( نحاااو: رجاااخ القهقااارى، أي: الرجةااا   ثالثااااًا:
 القهقرىا.

 هل عند سيبويد مصارر منصوب  بالفةن قبلهاا، أل   القهقارى ناوع مان الرجاوع يقاول: اوماا يكاو  
قرى، ألن د ضرب مان  ةلاد الاذي أخاذ ضربًا مند،  من مل : قةد القر صاء، واشتمن الصماء، ورجخ القه

 .(3)مندا
وقاااد مكااار ابااان السااارا  أ   المبااارر قاااد مهاااب إلاااى أ  هاااذه المصاااارر عباااارع عااان صااافات حاااذ ت 

وقد نقن كثير من النحويين الارأي علاى  (5).البقاء الةكبري ينسبد للبصريين  ابينما نجد أب   (4)موصو اتها
اس: هاذه حلال وتقليباات وصافت بهاا المصاارر، ثام حاذ ت ، يقول ابن يً ش: قاال أباو الًبا(6)أن د للمبرر 

موصو اتها،  جما قال: رجخ القهقرى  كأند قال: الرجة  القهقرى، ّوما قال: اشاتمن الصاماء،  كأنا د قاال: 
 (7)االشتمال  الصماء، ّوما قال: قةد القر صاء،  كأن د قال: القةدع القر صاء.ا

د منصااوب بفةان م ات  ماان لفظاد، ّوْ  لام يسااتةمن  بةااا الكاو يين رأوا أنا   وقاد مكار الرضال أ   
 (8) كأن د قين: تقهقر القهقرى، وتقر ص القر صاء، ونحوه.

ار نحااع الكو ا  ال يساتث م، أل   ف اد اعادم ساماع وقاوع هاذه األساماء وصافًا،  وما قالد المبارر وَبةاْ
 ضاااًل عاان ملاا   ااج   (9)ل االء وعاادم سااماع أ ةالهااا يضااةف المااذهبين، إم هااو إثبااات حكاام بااال رلياان.ا

التقااادير ف اااد تةساااف مساااتغنى عناااد  ااال الكاااالم، يقاااول الةكباااري: و ااال ملااا  تةساااف نساااتغنل عناااد  أل ) 
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َد( كاناات أولااى بالةماان، إم هاال أصاان  َد(،  ااجما وجاادت لفظاا  )َقةااَ تقاار ص( لااو اسااتةمن لكااا  بمةنااى )َقةااَ
 .(1))تقر ص(

ْن مهااب إلااى أ  هااذه الم صااارر قااد أخااذت موقااخ المفةااول ولةاان  مااا جاااء عنااد النحاااع وبخاصاا  مااَ
يد،  تكاو  كلما  االادخالا  المطل ، وال حاجا  تادعو إلاى تقادير أو تأويان يمكان أْ  ياربط بتوج اد ابان السا ِّ
ْن جااء بةاده  يد، وماَ بنفسها هل المفةول المطل  لكن بدو  تقادير صاف  محذو ا ، وهاو ماا جةان ابان السا 

رَّا  اسااقط الزناادا يوجبااو  القااول بهااذا التو  ج ااد، يقااول الَبَطْليوساال: ف جااب أ  يكااو  الاادخال صااف  ماان شاار
د قااااال ال اااارب الاااادخال ف كااااو  ماااان باااااب قااااولهم، رجااااخ القهقاااارى، أي الرجةاااا   لمصاااادر محااااذوف، كأناااا 

 .(2)القهقرىا
 كلم  االدخالا قاد أرت مةناى المفةاول المطلا ، وتقاوم بوظ فتاد وتغنال عناد  ألنهاا تادل  عل اد أو 

بالغاا  كمااا يقااول الاادكتور  خاار الاادين هباااوع اوالاادخال هااو مصاادر راخاان . ورلاا ت علااى الم(3)تحماان مةناااها
 .(4)يداخن، وصف بد للمبالغ ا
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  صلة المصدر:  السادسةالمسألة 
 : (1)يقول المةري  -أ

يَر عن َحلبو إل َ  َرحينر      ليَت الَتَحمَُّن عن َمَرا  حرلولر   والسَّ
يد ا الكالم، وال يجوز أْ  يتةل  باالقفول والرحيان لااال  متةلق  بمحذوف رل  عل د ّولىيقول ابن الس 

تتقدم صل  المصدر عل د، ّون ما أرار: ليت تحملل عن مرا  وكا  حلواًل منل بد، وسيرى من حلب كا  
 (2)قفواًل منل إليها.ا

د ال يجااوز أ  يتةلااا   يد توج اااد تةلاا  الجااار والمجااارور  اال بياات المةااري،  ااارأى أناا  مكاار اباان الساا ِّ
 لرحين  حتى ال تتقدم صل  المصدر عل د.بالقفول وا

يد يتطلب أ  نرى ما جاء عناد النحااع للوقاوف علاى جزل ا  صال  المصادر وعادم  وما قالد ابن الس ِّ
 تقديم ما يرتبط بهما.

وقااد عااد  النحاااع هااذه الةالقاا  كأصاان ماان األصااول التاال يجااب أ  تراعااى  اال بناااء تركيااب الجملاا ، 
 أواًل  ل هذه المسأل  إلى مةر   أصلين: علم أن د يحتا ا يقول الجرجانل: ا

 أ   ما َيَتةل  ر بصل  المصدر ال يجوز تقديمردر عل د نحو: أْ  تقول أعجبنل زيدًا َضْرٌب عمرٌو. أحدهما:
أند ال يجوز أ  يفصن بين بةا الصل  وبةا بما هو أجنبل من المصدر، واألجنبل ما لم   والثاني:

 زياااٌد إعجاباااًا شاااديدًا عمااارًا، ألجااان أ  إعجاباااًا منصاااوب باااا يةمااان ف اااد،  اااال تقاااول: أعجبنااال ضاااربٌ 
أعجبناال وال حاان للمصاادر ف ااد، وعماارًا الواقااخ بةااد إعجابااًا منصااوب بالمصاادر الااذي هااو ضاارب، 

 (3).اومن المحال أ  تتر  ما هو من جمل  المصدر وتأتل ب لء ال يالمسد  توقةردر بينهما
يقاول األنبااري: ا ماا كاا  مان صال  المصادر ال  وقاد ناص  النحااع بةاده علاى مراعااع هاذا األصان،

 (5)ويقول عمار الدين أبو الفداء: اال يتقدم ما  ل حيز صل  المصدر عل د.ا, (4)يتقدما
ولم ينس النحويو  هذا األصن حين التطبي  على آيات القرآ  الكاريم  تنبهاوا لاد ولام يجيازوا هاذا 

أْل َ فَلَمَّ   َلََغ َمألَْ ﴿  التقديم، يقول ابن ه اام:  اج  المتباارر تةلا  ماخ ببلاغ، قاال  [,102الصاا ات:﴾ ]اُ السَّْ
ا بلااغ أ  يسااةى مااخ أب ااد  اال أشااغالد وحوالجااد، قااال: وال يتةلاا  مااخ ببلااغ، القتضااالد  الزمخ ااري: أي  لماا 
أنهما بلغا مةًا حد الساةل، وال بالساةل  أل  صال  المصادر ال تتقادم عل اد، ّونماا هال متةلقا  بمحاذوف 

 (6)انًا، كأند قين:  لما بلغ الحد الذي يقدر ف د على السةل.على أ  يكو  ب 
 

 ربل وضةتهما  ل مسألتين. , وقد جاء تقديم مةمول المصدر  ل بيتين للمة338( سقط الزند وضوءه:  1
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 ااجما مااا عاادنا إلااى مااا جاااء عنااد اباان الساايد   جننااا لاام نجااده يخاار  عمااا جاااء عنااد النحاااع لااذا جاااء 
توجيهاااد متوا قاااًا ماااخ أصاااولهم، يقاااول: اوال يجاااوز أ  يتةلااا  باااالقفول والرحيااان لااااال تتقااادم صااال  المصااادر 

  (1)عل د.ا
يد وكا  ابن السَّ  ْن جااء بةاد ابان السا  يد أول من مكر هذا التوج د لبيت المةري وأسابقهم  وحتاى ماَ

رَّا  اسااقط الزناادا  ماانهم ماان أخااذ برأيااد كالَبَطْليوساال الااذي ياارى أْ  التةلاا  بالمصاادر ال يجااب أ    ماان شاار
ياان  لاااال يكااو  ماان حيااث النحااو والداللاا  يقااول: امياار أ  اإلااىا ال يجااب أ  ترجةاان متةلقاا  بااالقفول والرح

تتقدم صل  المصدر  ولكن ها تتةل  بمحذوف رل عل د الكاالم. وال يجاوز أ  تتةلا  بالساير  أل  المةناى 
ل س مل ، ّونما أرار: ليت تحملل عن مرا  كا  حلواًل منل باد، وليات سايري مان َحلاَب كاا  قفاواًل منال 

 (2)إل د. وهذا تأسف مند لفراا حلب ورحيلد عن الممدو .ا
رَّا ، وأجااز التقاديم  ألنا د ياراه قاد وقاخ  ال ال اةر، يقاول: اإل ا ا   بينما خالف الخاوارزمل بااقل ال ار

 : (3)من صل  ارحينا وكثيرًا ما تقدم صل  المصدر على المصدر  ل ال ةر. وعل د بيت السقط
 (4) قد ارَقرَّ الطبيبر َعْنَ  َبْةجزو 

النحااع، وقاد عاد أباو ح اا  التقاديم  ال عل اد  وما قالد الخاوارزمل ال يساتث م  ألنا د خاالف ماا ناص  
 (5)ال ةر من الوهم.

يد ماان عاادم جااواز التةلاا  بالمصاادر المتقاادم  أل    وعل اد  ااج  الباحااث يأخااذ بمااا جاااء عنااد ابان الساا ِّ
د ال يفصااان األصااان أالَّ يكاااو  المصااادر متاااأخرًا عااان مةمولاااد، ساااواًء أكاااا  مر وعاااًا أو منصاااوبًا، كماااا أنااا  

 مصدر بمثاب  الصل ، لذا يمتنخ تقديمد أو  صلد.بينهما، بحكم أ  مةمول ال

 
 1421( شرو  أندلس   مير مةرو   لسقط الزند: 1
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 صلة المصدر -ب
 :(1)قال المةري  

عِّ إْخاَللر  لروُّ  رؤارِّي بالَمورَّ .     خر اَلبَِّ  إْباَللر  ّوْبالءر ْجسَمل  ل طِّ
يد: االباء  قولد بالمورع متةلق  بماا رل  عل اد اإلخاالل ّوْ  قد رتاد متةلقاًا بااإلخالل  ل يقول ابن الس 

مت صل  المصدر عل د،  لاذل  وجاب أ  يتةلا  بمحاذوف كأنا د قاال: خلاو  اؤاري مان الهاوى إخاالل. قد 
ر بااأي شاالء وقااخ اإلخااالل  قااال: أعناال بااالمورع أو هااو إخااالل بااالمورع والمةنااى خلااو  ااؤاري ماان  ثاام  رساا 

 (2)وجده وهواه إخالل منل بمورتل ّوباللل لجسمل  ل طالبد كاإلبالل عندي الستةذابل سقمل.
عادم جااواز النحااع تقاديم ماا يتةلا  بصال  المصادر عل ااد،  إلاى ساب  أ  تطرقناا  ال مساأل  مضات 

، ولةلا ل أشاير بجيجااز إلاى ماا قالاد الجرجاانل حاين عاد (3)وحتى ال يكو  ما قلناه هنا  من باب التكارار
: اأعلم الةالق  ما بين المصدر وصلتد من األصول التل يجب أ  تراعى  ل بناء تراكيب الجمل ، يقول

 أن د يحتا  أواًل  ل هذه المسأل  إلى مةر   أصلين:
 أ  ما يتةل  بصل  المصدر ال يجوز تقديمد عل د نحو: أ  تقول أعجبنل زيدًا َضْرٌب َعْمرٌو. أحدهما:
أند ال يجوز أ  يفصن بين بةا الصل  وبةا بما هو أجنبل من المصدر، واألجنبل ما لم   والثاني:

: أعجبنااال ضااارب زيااااٌد إعجاباااًا شاااديدًا عماااارًا، ألجااان أ  إعجاباااًا منصااااوب يةمااان ف اااد،  اااال تقااااول
رًا الواقااخ بةااد إعجابااًا منصااوب بالمصاادر الااذي هااو ضاارب،  نَّ للمصاادر ف ااد، وَعمااْ بااأعجبنل وال حااَ

 (4)ومن المحال أ  تتر  ما هو من جمل  المصدر وتأتل ب لء ال يالمسد  توقةد بينهما.
يد السااب ،  جنناا لام نجاده يخار  عماا ارتضااه النحااع إضاا   إلاى  جما ما عادنا إلاى توج اد ابان السا  

يد بةااد الوقاوف علاى د علاى ماا يباادو  ملا   اج  التوج ااد السااب  الاذي مكااره ابان السا  شاارو  ساقط الزناد  جناا 
كااا  أساابقهم إلااى هااذا التوج ااد، وهااو مااا نجااد صااداه عنااد الالحقااين لااد لهااذه ال اارو ، يقااول الَبَطْليوساال: 

لااد: ا بااالمورعا متةلقاا  بمااا رل عل ااد ااإلخاااللا. والمةنااى إخااالل بااالمورع. ولكناا  إ  قدرتااد اوالباااء  اال قو 
هكااذا قاادمت صاال  المصاادر عل ااد،  لااذل  وجااب أ  يتةلاا  بمحااذوف، كأنااد قااال: خلااو  ااؤاري ماان وجااده 
وهااواه، إخااالل مناال بمااورع ماان أهااواه  ّوباللاال لجساامل  اال طالبااد، كاااإلبالل عناادي لمحبتاال  اال سااقمل 

 (5)ذابد.واستة
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يد من التوج د الساب  اعدم جواز التةل  بالمصدر المتقدما   وعل د  ج  الباحث يأخذ بما مكره ابن الس 
األصن أ  يكو  المصدر متأخرًا عن مةمولد، سواًء أكا  مر وعًا أو منصوبًا، أم متةلقًا، كما أن د   أل   

يمتنخ تقديمد أو  صلد  يقول األشمونل:  ال يفصن بينهما  بحكم أ  مةمول المصدر بمثاب  الصل ، لذا 
ا ال يتقدم ما يتةل  بد عل د، كما ال يتقدم شلء من الصل  على الموصول، وال يفصن بينهما بأجنبل،  

 (1) .اكما ال يفصن بين الموصول وصلتد

 
 338: 2( شر  األشمونل 1
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 المضافأو : حذف الموصوف السابعةالمسألة 
 :(1)يقول المةري 

م البِّ ار أْرَمَتَها أساوِّررها   رمَل األساوِّرِّ إْجاًل حاَر َمْبغروتا      و يهِّ
يقاااول  ابااان السااايد: اأرمتهاااا أسااااورها إرمااااء مثااان إرمااااء رمااال األسااااور  حاااذف الموصاااوف وهاااو  

اإلرماااء. وأقااام صاافتد مقامااد ثاام حااذف المضاااف األول، وهااو مثاان وأقااام المضاااف إل ااد مقامااد ثاام حااذف 
 (2)صغ مةناه إال على هذا التقدير.المضاف الثانل وهو اإلرماء وأقام الرمل مقامد، وال ي

يد توجيهًا نحويًا   على حذ ين: د قالمٌ بيت المةري ،  رأى أن  لمكر ابن الس 
 للموصوف ّوقام  الصف  مقامد كا تل: الحذف األول:

 إرماء مثن إرماء رمل األساور.
 حذف مضا ين األول: )مثن( والثانل: )اإليماء(. الحذف الثاني:

المةري ال يقوم إال  على تقدير هذا الحذف، وهو ما يتطلاب مناا الوقاوف ماخ   ورأى أ   مةنى بيت 
يد.  قاد أشاار سايبويد إلاى ملا   حذف الموصوف عند النحاع  لنرى أثر ما جاء عندهم ف ما قالد ابن السا ِّ
  ل مير موضخ،  قال: ا لو قلت: أاَل مااَء ولاو بااررًا لام يحسان إال  النصاب  أل   بااررًا صاف . ولاو قلات 

، ويقول: اوسمةنا بةا الةرب الموثوا بهام يقاول: ماا مانهم ماات حتاى رأيتاد (3)التنل ببارر كا  قب حًا.
ه:  ِل اْلِكيَْ ِ  ﴿ ل حال كذا وكذا، ّونما يريد ما منهم واحد مات. ومثن مل  قولاد تةاالى جاد  ْن أَهْْ َوإِن مْ ِ

 :(4)مثن مل  من ال ةر قول النابغ . و [159 النساء:] ﴾إِالَّ لَيُْؤِمبَنَّ  ِِا  َْبَل َمْوتِاِ 
مالِّ بنل أره شو   يرَقْةَقخر، َخلَف رِّجَل دِّ بَِّ ن        كأن َ  من جِّ

 (5).أي كأن  َجَمٌن من جمال بنل أه ش
 (6)وقد مهب الزجا  إلى أن د جالز حسن  ل الةرب   يرَةد  من جمل  الفصاح  والبالم .

ب علاى ملا  مان أم ا ابن جنل  قد رأى كثارع حاذف الموصاوف ت كاو   ال ال اةر رو  النثار، وعقاَّ
ا للتخلا ص والتخصا ص،  حيث اكا  الث اس يكار يحظره. ومل  أ   للصف   ل الكاالم علاى ضاربين: إما 

ا للمااد  والثناااء، وكالهمااا ماان مقامااات اإلسااهاب واإلطناااب ال ماان مظااا ِّ  اإليجاااز واالختصااار، ّوما  ّوماا 
اللفان مناد إضاا   إلاى ملا   قاد رأى ابان جنال أ  هاذا الحاذف كا  كذل  لم يل  الحذف بد وال تخف ا  

)للموصوف( يمكن أ  يؤري إلى اللابس والخارو  عان الب اا  اأال تارى أنا  إما قلات: ماررت بطويان، لام 
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المااارور باااد إنساااا  رو  رماااغ أو ثاااوب أو نحاااو ملااا .. وكل ماااا اساااتبهم  يساااتبن مااان ظااااهر هاااذا اللفااان أ   
 (1)حديث.االموصوف كا  حذ د مير الل  بال

م بةاا  د  أم ا ابن يً ش  قاد كانات لاد نظارع لهاذا الحاذف جااء جازء منهاا عناد ابان جنال إال  أنا د قاَ
الصف  والموصوف لماا كاناا كال الء  علم أ   ا المالمغ الدالل   المهم  المرتبط  بالحذف وعدمد،  قال: ا

اس أ  ال يحااذف واحااد الواحااد ماان حيااث كااا  الب ااا  واإليضااا  إن مااا يحصاان ماان مجموعهمااا كااا  الث اا
 (2)حااذف أحاادهما نقااا للغاار  وتراجااخ عمااا اعتزمااوه،  الموصااوف الث اااس يااأبى حذ ااد..ا أل     منهمااا

ا اسااتبهم كااا  حذ ااد أبةااد  اال  ورأى أ    د موضااخ ضاارورع، وكلماا  أكثاار مااا جاااء ماان ملاا   اال ال ااةر  ألناا 
ورتا  إلخ.(3)الث اس،  من مل  قول أبل محيب   . وعليهما َمْسرر

ف اااااد قولاااااد: مسااااارورتا ، والمااااارار ررعاااااا  مسااااارورتا  وكاااااذل  الساااااوابغ، والمااااارار الااااادروع ال ااااااهد 
 .(4)االسوابغ

 وقد قوَّى ابن أبل الرب خ حذف الموصوف  ل خمس  مواضخ:
 أ  يكو  صف  لظرف زما  أو مكا  نحو:  ةلتد قريبًا، تريد زمانًا قريبًا.  أحدها:
ي الظَّْ ِلِمينَ ﴿ولاد تةاالى: أْ  يكو  الصف  )هل( المقصورع نحو ق  الثاني: ِ َيلَْ  [18 :هاور ] ﴾أاََل لأَْلبَوُ َّللاَّ

 وهذا كثير  ل القرآ .
 أْ  تكو  الصف  موصو   نحو: مررت بةاقن من الرجال.  الثالث:
أ  تكو  الصف  قد استةملت استةمال األسماء نحو: رأيت األبطغ، وكذل  األبرا واألجرع وماا الرابأل:  

 جرى مجراهن.
أ  تكو  الصاف  مختصا  نحاو: ماررت بةاقان، وماررت باأحم ،  اج  خلات الصاف ، عان هاذا   الخامس:

 (5)كلد هبغ حذف الموصوف ّوقام  الصف  مقامد، وهو مخ مل  جالز.
وقاااد رأى أباااو ح اااا  أ  حاااذف الموصاااوف حسااان كثيااار  لكاااو  المنةاااوت مةلاااوم الجااانس، ولكاااو  

 (6)النةت قاباًل لمباشرع ما كا  يباشر المنةوت.
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رَّا   اال هااذا  وبةااد  يد كااا  أسااب  هااؤالء ال اار البحااث  اال اشاارو  سااقط الزناادا  جننااا نجااد أ   اباان الساا 
رَّا  يد  ,التوج د، وهو ما نجد أثره عند باقل ال ر ومنهم الَبَطْليوسل الذي أضاف إلى ما جاء عند ابان السا 

 (1)نابغ الث اس على كالم الةرب  ل حذف الموصوف والمضاف،  قال:  صار نحوًا من قول ال
ورو أسا ِّلردر حِّ تَ        ْن أْسَتنو سر  مْ َل اإلماءِّ الَغَوارِّي َتْحمِّنر الحرزرماَ       يدر مِّ

سورار اإلماء الغواري،  اأوقخ الت اب د علاى الم ال، وهاو يرياد اأال ترى أ  تقديره: اسورت أسا لد  
، وهااو يريااد مثاان األساااور إما سااورار اإلماااء الغااواري إما م اات  كمااا أوقفااد أبااو الةااالء علااى الرماالامثاان 

 (2)رمت، وحذف من اللفن موصو ًا ومضا ين كما  ةن أبو الةالء.  بيت النابغ  هذا أشبد شلء ببيتد.
يد وماا عضاده بكاالم النحااع يضااف إليهماا   ولةن الباحث يمين إلى األخذ بما مهب إل اد ابان السا 

هااو مااا قصااده الرضاال: اإنمااا يكثاار حااذف أ   الحااذف الااذي مهااب إل ااد قااد أخااذ ف ااد بالساا اا اللفظاال، و 
 .(3)امما قبلد اً موصو هما أ  يكو  الموصوف بةض

 

 
 1572: 4، شرو  سقط الزند  65( ريواند:  1
 1572: 4( شرو  سقط الزند 2
 54:  3( شر  الرضل 3
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 : الفعل المضارع بين الرفأل والنصبالثامنةالمسألة 
  (1)قال المةري 

درها؟       َخْيلرَ  طروَل الزَّما ِّ قالل ٌ   أما لِّذا مايٌ  ف ْقصِّ
دها( علااى أنااد خباار مبتاا يد: اور ااخ )يقصاار دأ لمضاامر أي:  هااو يقصاادها، ولااو نصااب يقااول اباان الساا ِّ

 (2)على الجواب لكاَ  أجور.ا
دها( توجيهين إعرابيين: يد للفةن )َيْقصِّ  مكر ابن الس 

 خبر لمبتدأ محذوف على تقدير:  هو يقصدرها. األول:
يد األجور للبيت. الثاني: َدها(  ل جواب الطلب، وهو الوجد الذي يراه ابن الس   نصب الفةن )َيْقصِّ

  ألن د ال إشكال ف د من حيث اإلعراب و ا  ماا عل د ا يخص الوجد األول  لن نطين الكالمأم ا م
جاااء  اال البياات بقا يتااد المر وعاا ، كمااا هااو  اال القصاايدع، وتخريجااد و اا  صااورع ماان صااور اإلساانار  اال 

 .(3)الجمل  االسم   مبتدأ، وخبره )جمل   ةل  ( يةطى للدالل  التجديد والحدو  
ا الوجاد الثااان يد ورآه األجاور بنصااب اف قصادَ أما  بةااد  هاا  ال جااواب الطلاب ل الاذي ارتضااه اباان السا 

ن القول  يها و   ا تل: ف مكن أ هذه الفاء التل تةرف بفاء السبب  ،   نفص 
 ,األمار والنهاياختلف النحاع  ال ناصاب الفةان بةاد  ااء السابب  ،  ال جاواب سات  األشا اء منهاا )

( نحاااو: احضااار  نكرماااَ ، وال تقطاااخ عناااا  نجفاااوَ ، ماااا تأتيناااا العااار و  ,والتمناااي ,واالساااتفها  ,والنفاااي
  تحدَثنا أين بيت   أزوَر ، وليت عندي مااًل  أكرَم ، وأال تنزل عندنا  تصيَب خيرًا.

 قااد مهااب البصااريو  إلااى أ   عاماان نصااب الفةاان المضااارع بةااد  اااء الساابب    اال جااواب األشاا اء 
 ء.السابق  هو أْ  مضمرع وجوبًا بةد الفا

 (4)علم أ  ما انتصب  ل باب الفاء ينتصب على إضمار اأْ ا.ا يقول سيبويد: ا
اومهااب البصااريو  إلااى أنااد ينتصااب  :وقااد سااار البصااريو  علااى مااذهب ساايبويد، يقااول األنباااري 

 (5)بجضمار أْ ا.
باااد، باااأ   الفااااء ال يمكااان أ  تكاااو  عاملااا ، ألن هاااا حااارف ميااار  اوقاااد اساااتدل البصاااريو  لماااا أخاااذو 

دَّ أ  يكااو  الناصااب هاال اأْ ا، يقااول (6)مااا ال يخااتص ال يةماان كمااا ناا ص النحاااعمخااتص، و  . وعل ااد الباار
د منصااوب بتقاادير اأْ ا  وملاا  أل   األصاان  اال الفاااء أ   ا البصااريو   قااالوا: إن مااا قلنااا إناا  األنباااري: اوأماا 

 
 326( سقط الزند وضوءه:  1
 238( شرو  أندلس   مير مةرو   لسقط الزند: 2
 174( انظر، راللن اإلعجاز: 3
 28: 3( الكتاب 4
 76، م 557:  2( اإلنصاف 5
 53:  4( شر  الرضل 6
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تاارع علاى يكو  حرف عطف، واألصن  ل حروف الةطف أال تةمن  ألن ها تدخن تاارع علاى األساماء، و 
األ ةاال، علااى مااا بيناا ف مااا تقاادم،  وجاب أال تةماان،  لمااا قصادوا أْ  يكااو  الثااانل  ال مياار حكاام األول، 

ل إلى االسم،  استحال أ  يضم الفةن إلى االسم،  وجب تقدير اأْ ا  ألن   ل المةنى حرو ِّ هاا ماخ الفةان وحرو ِّ
 قالد البصريو  يمكن رره و   ا تل:وما ( 1)بمنزل  االسم، وهل األصن  ل عوامن النصب  ل الفةنا

الكاالم بغيار تقادير أو إضامار أولاى  يكاو  األصان أ   َقد ر البصريو  اأْ ا قبن الفااء، ومةلاوم أ    -1
 .(2)من القول بالتقدير واإلضمار

ما مهبوا إل د يمكن أْ  يؤري إلى أْ  تكو  اأْ ا مضمرع مخ الفةن  ل تأوين مصدر يةطف على  -2
ير ال تاأتينل  تحاادثنل أي: لا س منا  إت اا   حااديث، وهاذا مماا يخان بااالمرار مصادر مقادر،  التقاد 

 ويفسده، إم ل س ف د رلين على السبب  .
يًا يخالف ما جاء عند البصريين،  رأوا أ   الناصب للفةن بةد الفااء أأم ا نحاع الكو    قد ارتضوا ر 

رع الواقاخ بةاد الفااء  ال جاواب السات  هو الخالف، يقول األنباري: امهب الكو يو  إلاى أ  الفةان المضاا
وبةااا  (3)ينصااب بااالخالف.ا -التاال هاال األماار والنهاال والنفاال واالسااتفهام والتمناال والةاار   –األشا اء 

وقد قام استدالل الكو يين علاى أ   الجاواب مخاالف لماا  (4).النحاع يقول اينصبد الكو يو  على الصرفا
ا الكو ياو   ااحتجوا باأ  قاالوا: إن ماا قلناا قبلد، ولما خالف الجواب أول الكالم نرصب، ي قول األنبااري: اأما 

مل   أل  الجواب مخالف لما قبلد  أل  ما قبلد أمر أو نهل أو استفهام أو نفل أو تمن  أو عار ، أال 
قلات: ال تنقطاخ عناا  نجفاو ، لام يكان الجاواب ما ترى أن  إما قلت: ايتنا نكرم  لم يكن الجواب أمرًا،  ج

م ا لم يكن الجواب شياًا من هذه األش اء كا  مخالفًا لما قبلد، ّوما كا  مخالفًا لما قبلد وجب أْ  نه ًا،  ل
 (5)يكو  منصوبًا على الخالف.ا

الناصب للفةن بةد  اء السبب   الفاء نفسها، يقول األنباري اومهب أبو عمار   وقد رأى الجرمل أ   
ويقاااول الةكباااري: اوقاااال  (6)جااات عااان بااااب الةطاااف.االجرمااال إلاااى أناااد ينتصاااب بالفااااء نفساااها  ألنهاااا خر 

 (7)الجرمل: تةمن الفاء بنفسها.ا
 وما رآه الجرمل يمكن رره با تل:

 
 76، م 558:  2( اإلنصاف 1
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ناااص النحااااع علاااى شااارط الةامااان ل ةمااان، الباااد أ  يكاااو  مختصاااًا باالسااام أو بالفةااان، والفااااء ميااار   -1
 (1)ين.امختص ،  ينبغل أال تةمن، يقول الرضل: اوشرط الةامن االختصاأ بأحد القبيل

ر للفااااء أ  تكاااو  عاملااا  لااادخلت عليهاااا حاااروف الةطاااف، كماااا تااادخن علاااى عوامااان نصاااب   -2 د ِّ لاااو قااار
المضارع نحو: أْ ، ولن، ّوما لم يدخن عليها الةاطف بةد أ  تكو  عامل ، يقول األنباري: اوأم ا 

ْن مهااب إلااى أن هااا هاال الةاملاا   ألن هااا خرجاات عاان بابهااا، قلنااا: ال نساالم   جن هااا لااو كا ناات هاال مااَ
الناصب  بنفساها، وأن هاا قاد خرجات عان بابهاا لكاا  ينبغال أ  يجاوز رخاول حارف الةطاف عليهاا، 
نحو: ايتينل و أكرم  و أعط  ، و ل امتناع رخول حرف الةطف عليها رلين علاى أ  الناصاب 

 (2)ميرها.ا
ْن أخاذ ب يد  يظهار أنا د أول ماَ التوج اد الاذي لةل نا بةد هذا الةر ، نةور إلى ما جاء عناد ابان السا 

ا  مكرناه  ل بداي  المسأل ،  المةري وهو أقدم َمْن شر  االسقطا لم ي ر إلاى أي  توج اد نحاوي للبيات، أما 
ر ا  اسقط الزندا  يد من شر  َمْن جاء بةد ابن الس 

يد  ااال توجيهاااد  قاااد أخاااذوا بتوج اااد اف قصااادَ  هاا بالنصاااب  ااال جاااواب الطلاااب  ل قتفاااوا أثااار ابااان السااا ِّ
ة وا ف اد، ولةان  الخاوارزمل أكثارهم تفصاياًل  ال ملا ، يقاول: االث ااس  ال قولاد اف قصاَدهاا الساب ، ويتوسا 

 النصب  ألن د  ل جواب االستفهام وقخ. أال ترى إلى ما أن ده حمزع  ل األمثال:
 (3) رَبهاأاَل سبيَن إلى َخْمرو  أشْ 

مجاراه  كأنا د: خيلار  طاول ينصب ا أشرَبهاا إال أ   أبا الةالء ههنا قد ضمند مةنى التمنل  اأجراه 
 الزما  تقول: تور لو تكو  لد ماي  ف قصدها، ونظيره قول عوف بن محلم ال يبانل:

؟ ٌ  ونرزر عامو مرربَ  أ ل كن ِّ   ريغر؟ ير أَما لِّلنَّوى مِّن َوْن  و            و ر
ْربدر   ومماااا يطلةااا  علاااى أ  مثااان هاااذا الااانمط مااان الكاااالم محماااول علاااى التمنااال قولااا : أال مااااء أشاااَ

بالجزم.  قلوهم اأال ماءا لو لم يكن محمواًل على التمنل لما جاز انجزام قولهم اأَشْربدا ألن د حيناذ يصير 
: (4)المةنى: إ  لم يكن ماء أشربد. وهذا محال، بن مةناه أور أ  يكو  ماٌء أشربد. وعلى هذا كا  قولد

ر ، وهاو قاولهم: )أال رجاًل َجزاه هللا َخْيرًا ( محمواًل على التمنل، ّوال   ال وجد للنصب ف د. وكاذل  الةاَ
ْب خيرًا، يةامن مةامل  التمنل، ّوال  ال مساغ النجزام قولهم: تصب خيرًا والمصراع الثانل  أال تنزلر ترصِّ

 من بيت أبل الةالء  ل محن النصب على أن د مفةول اقالل ا.

 
 33:  4( شر  الرضل 1
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 (1)بلغها انتهى عن الحرب واسترا .ا يقول: خيلر  أبدًا تقول: أما لهذا الرجن مايٌ  ل قصدها،  جما
لةن الباحث بةد استةرا  األقوال السابق ، يمين إلى األخذ بر اخ الفةان )ف قصادرها( والاذي حمان 

يقصدها( خبر لمبتدأ محذوف )، وجمل  (2)المةري على مل  المةنى حمن االستفهام على مةنى التةجب 
التجاادر والحااادو   علااى تةبيااره بهااذا الفةاان ياادل تقااديره: هااو. ولااذل  لاام ينصااب الفةاان )يقصاادها( ولةااان  

للمبتادأ، يقاول عباد القااهر: اوأماا الفةان  موضاوعد علاى أناد يقتضال تجادر المةناى المثبات باد شاياًا بةاد 
 (3)شلء.ا
 

 

 
 826 -825: 2( شرو  سقط الزند 1
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 174( راللن اإلعجاز:  3



48 
 

  االستفها  والفعل المضارع:  التاسعةالمسألة 
  (1(قال المةري 

  يدي وَسارر أم الجوزاءر تحتَ        أَ ْوَا البدر يروضخر لل مِّهارٌ 
يد: اهذا النوع من االستفهام يستدعل بد تقرير المخاطب على أمر قد ثبت وعرف، يقول ابن الس ِّ 

وكا  لفن المضاارع  ال قولاد )يوضاخ( أولاى مان لفان الفةان الماضال، ليادل علاى أناد موجاور علاى هاذا 
 .(2)الحال  هو  ةن رالم ال مستقبنا

بااين راللاا  هماازع االسااتفهام وراللاا  الفةاان )يوضااخ( ّول اا  رأيااد  اال بياات ووجهااد مااا يد الساا ِّ اباان  مكاار
 تفصين هذا الرأي:

تنااااول النحااااع مفهاااوم الهمااازع  ااال بااااب االساااتفهام وأطاااالوا  .االساااتفهام باااالهمزع وروره  ااال المةناااى األول:
كماا  ,، والذي يهمنا  ال هاذا التوج اد إ ارتهاا التقريار علاى أمار قاد عر اد المخاطاب (3)الحديث عند

، ويقاااول الماااالقل: اأ  تكاااو  (4)السااايد، يقاااول الرماااانل: االهمااازعا وتكاااو  تقريااارًا وتحث قاااااقاااال ابااان 
ن  ُْ سِْْ ُ فِيهَْْ ﴿لإليجاااب وتحقاا  الكااالم، وف ااد مةنااى االسااتخبار كقولااد تةااالى:  ُل فِيهَْْ  مَْْ ﴾ أَتَْجألَْْ

 :(5)، والمةنى: ستجةن  يها. ومند قول ال اعر[30البقرع: ]
 وأنَدى الةاَلمين برطروَ  را ِّ        الَمَطايا  َركِّبَ  نْ َر مَ ألْسترم خيَ 

ْ  ركااب المطايااا.  لفاان هااذا النااوع يةطاال مةنااى االسااتخبار والمةنااى علااى ََ والمةنااى: أنااتم خياار م
، وقاااد يكاااو  (6)اإليجااااب والتحقيااا ، والتحقيااا  علاااى ماااا مكااارت لاااد: وباااد يحصااان مةناااى الماااد   اعلماااد.ا

ري: االتقرير: وهو توه   المخاطب على ما يةلام ثبوتاد أو المةنى مخ الهمزع على النفل  كما قال المرا
 .[116المالدع: ] ﴾أَأَنَت  ُْلَت ِللبَّ ِس اتَِّخذُونِ ﴿نف د. نحو قولد تةالى: 

رَّا  سقط الزند،  المةري لم يازر أ   يد عن الهمزع بما مكره شر ويمكن أ  نربط ما جاء عند ابن الس 
يد قاد أخاذ هاذا الار (7)تقريرامكر اهذا البيت استفهام  ل مةنى ال ي عناد وأضااف إل اد ماا أ،  كأ  ابن السا 

يد  ماانهم ماان نقاان مااا جاااء عناادهسااب  عرضااد، وأماا   رَّا  الااذين جاااحوا بةااد اباان الساا  وأضاااف  ,ا باااقل ال اار
لالستفهام مةنى التنب د، يقول الَبَطْليوسل: اوهذا النوع من االستفهام يرساتدَعى باد تقريار المخاطاب علاى 

 ثبت وعررف.  أمر قد 
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والمرار بد أ  ينبَّد على أمر يتوقخ أ  يكو  قد مفن عند، و أ  يرجةان توطاا  ومقدما  ألمار يارار 
َ  ﴿إنتاجد مند  كقولد تةالى: ِ َش  :(1)، وقول جرير[10 إبراه م:] ﴾أَفِ  َّللاَّ

 (2) وأنَدى الَةاَلمين برطروَ  َرا ِّ      ألْسترم خْيَر َمْن َركَِّب الَمَطايا 
الخوارزمل  يرى ف د اإلنكار، يقول: ااالستفهام ها هنا ّو  كا   ل مةنى التقريار إال أ  ف اد   أم ا

 .(3)شوبًا من اإلنكار. تقول: أبرأس  شيب! وأَولَدى هذا القارم!ا
يد ماان توج ااد الفةاان المضااارع )يوضااخ( وراللتااد علااى الحااال كونااد  ةاااًل  الثاااني: مااا مهااب إل ااد اباان الساا 

 ةبير بد أولى من الماضل، كما جاء  ل بيت المةري.رالمًا،  كا  الت
يد  ل هذا التوج د  بين ارتباط الفةن بالزمن عند النحااع، ولاو تتبةناا أقاوال النحااع يما مكره ابن الس 

وهاو  موا الفةن إلى ثالثا  أقساام: ماا و  يها لوجدناهم يربطو  ربطًا وث قًا بين ص غ  الفةن والزمن.  قس  
و المساااتقبن، وجةلاااوا القسااام وهاااو ماااا رل علاااى زمااان الحاضااار أ لماضااال، ومضاااارعالااازمن ا ماااا رل علاااى

  نااألزم هم هذا مبينًا على أسااس أ     تقس مر امن الدالل  على زمن المستقبن، وكاألمر يدخن ض  الثالث 
 ثالث :

، وحاضاار، ومسااتقبن،  ساايبويد كمااا يباادو ماان تحديااده للفةاان لاام يغفاان  تةااابير الكينوناا   عاانمااا و
قاال: ماتهاا،   الفةان  كرعلم ينقطخ وهو كالن(، ناه   عن  )بناء ما  ما يكو  و (  اً  استةمن )كالن  الفلسف  

اوأما الفةن،  أمثل  أخذت من لفن أحدا  األسماء وبنيت لما مضى، ولما يكو  ولم يقخ، وما هو كالن 
 .(4)لم ينقطخا

د لاام يااذكر لفاان  ةاان والحااال إال ,والمسااتقبن ,نلحاان أ  ساايبويد قااد أشااار إلااى الاازمن الماضاال  أناا 
يد  وا عل اد، يقاول الزجااجل:  أم ا النحااع الاذين جااحوا بةاد سايبويد،  قاد نصا   .)رالم( كما جاء عند ابن الس 

، و ةاان مسااتقبن، و ةاان  اال الحااال يساامى الاادالما. ونجااده  اال مؤلااف آخاار  (5)ااأل ةااال ثالثاا :  ةاان مااا و
ا  ةن الحال  هو المتكو   ال حاال خطااب الماتكلم، لام ند ف قول: ا أم  يذكر هذا الفةن ) ةن الحال( ويبي  

يخاار  إلااى حيااز المضاال واالنقطاااع، وال هااو  اال حيااز المنتظاار الااذي لاام يااأت وقتااد،  هااو المتكااو   اال 
،  كان جازء أوالً  الوقت الماضل وأول الوقت المستقبن   فةن الحال  ل الحث قا  مساتقبن، ألناد يكاو  أوالً 

ز المضال.  لهاذه الةلا  جااء  ةان الحاال بلفان المساتقبن نحاو قولا : خر  مند إلى الوجاور صاار  ال حيا

 
 ( سب  تخريجد.1
 281: 1( شرو  سقط الزند 2
 283:  1( الساب  3
 12:1( الكتاب 4
 7( الجمن  ل النحو:5
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زيد يقوم ا  ، ويقوم مادًا، وعباد هللا يركاب ا   ويركاب مادًا.  اج  أررت أ  تخلصاد لالساتثبال أرخلات 
 .(1)عل د السين أو سوف  قلت: س قوم زيد، وسوف يركب عبد هللا، ف صير مستقباًل ال ميرا

و  ا  ا على أ   أم ا الكو يو   قد نص  المقصور بالفةن الدالم اسم الفاعن، وهو على ما يبادو بةياد عما 
ن القاول  ال رأيهام يد  ل توج د بيت المةري، لذا لان نفصا  يد (2)جاء  ل رأي ابن الس  . يظهار أ  ابان السا 

د لام يوضااغ الث ماا  الدالل ا  لهااذا الااز  ا جاااء عنااد النحااع  اال األخاذ باازمن  ةاان رالام إال أناا  من لام يخاار  عما 
 وأثره  ل المةنى.

رَّا  سقط الزند  لنارى تاوجيههم لماا جااء عناد ابان السايد  ال ب اا   ولو أررنا متابة  ما جاء عند شر
يد   الغريااب أ    ,راللاا  الفةاان الاادالم يد  اال شاارحد بياات  اباان الساا ِّ الَبَطْليوساال قااد ررر مااا جاااء عنااد اباان الساا 

وضاخا أولاى مان لفان الفةان الماضال، يخبار أنااد المةاري،  قاال: اوكاا  لفان الفةان المضاارع  ال قولاادا ي
م تاأوياًل لمفهاوم الفةان (3)موجور على هذه الحاال،  هاو  ةان رالام ال مساتقبنا . ولكناد  ال مؤلاف آخار قاد 

الدالم، وهو ما زار ف د علاى ابان السايد، يقاول: اولا س يمتناخ  ةان الحاال أ  يسامى رالماًا علاى تاأويلين: 
 اقب، وا خر: أ  الزما  الفاصن بين الزما  الماضل، والمستقبن. أحدهما: أ  يرار أند رالم التة

ين إل د أن  م  أَ  جما تَ  د مير موجور وهاو الموجاور  ال ن المتأمن الزما  الحاضر على هذه الصف ، خر
الحث قاا  إما تأملااد المتأماان علااى وجااد آخاار.. وأمااا )ا  ( الااذي يسااتةملد النحويااو  ماان الةاارب والةجاام، 

ن مااا قاارب ماان الماضاال والمسااتقبن ماان تلاا  النقطاا  آنااا راخاااًل  اال ا  ،  لااذل  يقااول:  ااجنهم يجةلااو  كاا
خرجاات ا  ، وزياااد خااار  ا    أل  ا   الاااذي بهااذه الصاااف  يمكاان أ  تقاااخ ف ااد األ ةاااال علااى التماااام، 

 اد . مخ ماا مهاب إل(4)ويمكن أ  يقال: إند لم ينقطخ كما قال سيبويد )ويسمى رالمًا( كما قال أبو القاسم
 الَبَطْليوسل وتحليلد لفلسف  الفةن الدالم إال أند لم ي ر إلى التوج د الداللل لهذا الفةن وأثره  ل المةنى.

لةل نا بةد الةر  الساب  عن أراع االستفهام، والفةن الدالم  نرى مةنى الهمزع كما يقول الماراري: 
 ياارر  (5)جم ااخ ملاا  مةنااى االسااتفهاما اإ   هماازع االسااتفهام تاارر لمةااا  أخاار، بحسااب المقااام، واألصاان  اال

بها اتقرير المخاطب على أمر قد ثبت وعررف، إم يتوقاخ أ  يكاو  قاد مفان عناد. ومارار المةاري: ألسات 
قد اتخذت البدر مهارًا؟ بن ألست قد اتخذت الجوزاء وسارًا؟ على أ  مخ التقرير هناا شاوبًا مان التةجاب 

 .(6)واإلنكار؟ا

 
 87-86( اإليضا   ل علن النحو: 1
 19، الفةن زماند وأبنيتد: 265( انظر، مجالس الةلماء: 2
 281: 1( شرو  سقط الزند 3
 54-53الخلن الواقخ  ل الجمن:  إصال ( 4
 31لجنى الدانل:  ( ا5
 188( انظر، اإليضا   ل شر  سقط الزند وضولد:  6
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يد أمااا راللاا  الفةاان ايوضااخا ف  فيااد االسااتمرار الااذي يفيااد تجاادر الحااد  وهااو مااا لاام يااذكره اباان الساا 
رَّا  سااقط الزنااد، وقااد ساابقهم الجرجااانل  اال ب ااا  هااذه الخاصاا   للفةاان المضااارع،  قااال: اأمااا الفةاان  وشاار

وهو ما عبا ر عناد الفخار الارازي  (1) موضوعد على أند يقتضل تجدر المةنى المثبت بد شياًا بةد شلءا
. وقاد اساتفار أباو ح اا  مان نظارع البالمياين عان خاصا   التجادر  ال الفةان، (2) ال التجادرا  اكو  الثابت 

 ربطهااا بالفةاان المضااارع، لب ااا  أثااره  اال اإلعااراب والمةنااى يقااول: األ   المضااارع ف مااا يااذكر الب ااانيو  
 ويقاااول  ااال موضاااخ آخااار: اوجااااء يخاااارعو  هللا بلفااان المضاااارع ال بلفااان (3)م اااةر بالتجااادر والحااادو ا

 .(4)الماضل.. بخالف المضارع  جند ي ةر  ل مةر  المد  أو الذم بالديموم ا
 .(5)ويقول: اوجةن الخبر  ةاًل مضارعًا يدل عندهم على التجدر والتكرارا

 
 174( راللن اإلعجاز:  1
 156( نهاي  اإليجاز  ل رراي  اإلعجاز: 2
 165: 1  ط( البحر المح3
 187:  1( الساب  4
 203:  1( الساب  5
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  فعل األمر وداللته على الشرط والجزاء:  العاشرةالمسألة 
 :(1)قال المةري 

يَ  النُّفوس وال ترفارى  نِّ البِّةارا أْر ِّ القرر      ترفد ِّ  َب أو أطِّ
يد: ا ااأر  الوصاان. هااذا كااالم خاار  مخاار  األماار، ومةناااه ال اارط والجاازاء، أي إ   يقااول اباان الساا 

َل ﴿ أرنيت الوصن  دينا ، ّوْ  أطلت البةاار  ادينا ، كقولاد تةاالى: ن  ُيَوَبَّْ واْ َطْويْ   أَْو َكُّْهْ   لَّْ ْل أَنِ وُْ ُْ 

 [53 التوب :﴾ ]ِمبُكمْ 
يد إ لى توج د كلم  ا أر ا وربط توجيهد ما بين النحو والدالل ،  رأى أ  ا أر ا أمر مهب ابن الس ِّ

بُكمْ ﴿وراللتد ال رط والجزاء  وقاس توجيهد على قولد تةاالى:  َل مِْ ن  ُيَوَبَّْ واْ َطْويْ   أَْو َكُّْهْ   لَّْ ﴾  ُْل أَنِ وُْ
 [.53 التوب :]

 ن هذه المسأل   ل نقطتين:يمكن أ  نفص  
 رط األولحذف ال  األولى:

أشار النحاع إلى حذف أراع و ةن ال رط، وبي نوا مل ، يقول ابن ال جري: ا تحاذف جملا  ال ارط، 
 :(2)وجاء  ل شةر لاحوأ بن محمد األنصاري 

 (3) ّوال َيْةنر مْفرَِّقَ  الحرسامر       طل ِّْقها  َلْسَت لها بِّكْفءو 
 ل رط أخرى..يحذف جواب ال رط تارع و ةن ا يقول الةكبري: اويجوز أ ْ 

 ومن الثانل قول ا خر:
 (4) ّوال َيْةنر مْفرَِّقَ  الحرسامر       طل ِّْقها  َلْسَت لها بِّكْفءو 

. ومهاب أباو (5)وقد جةن ابن ه اام حاذف جملا  ال ارط بادو  األراع كثيارًا، ثام أورر البيات السااب 
 .(6)ح ا  أ  الحذف ال يحفن إال مخ إْ  وحدها

يد ما بين أسلوب ال رط المحذوف  ةن ال رط ف د بقولد تةاالى:  الث اس الذي رآه   الثانية: ْل ﴿ابن الس  ُْ 

 وربطد بما جاء عند مةربل القرآ . [,53 التوب :﴾ ]أَنِ وُواْ َطْوي   أَْو َكُّْه   لَّن  ُيَوَبََّل ِمبُكمْ 

 
الزند وضولد:  1 البي294( سقط  بلفن ا، وقد ورر عجز  الوصن ت  القرب،  أر   البةارا، شرو     الوصنا بدل  أو أطن 

 770:  2سقط الزند 
 ورر البيت  ل ريواند: ، 238: ( البيت لاحوأ2

 امر.  رَِّقَ  الحرسَ َش َّ َمفْ  ِّال  و            نو َت َلها بَِّأهْ سْ ها َ ل قْ لَّ َ ط                      
 148، مغنل اللبيب: 666:  2انظر، طبقات  حول ال ةراء 

 96:  2( أمالل ابن ال جري 3
 60: 2( اللباب  ل علن البناء واإلعراب 4
 . 848( مغنل اللبيب: 5
 . 1883:  4( ارت اف الضرب 6
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ن  ُيَوَبَّْ ﴿يقول الزجا : اوقولد جن  وعاز:  بُكمْ  ُْل أَنِ وُواْ َطْوي   أَْو َكُّْهْ   لَّْ ّو   [,53 التوبا :﴾ ]َل مِْ
ْرهًا بالضم، وهذا لفن أمار ومةنااه مةناى ال ارط والجازاء. والمةناى أنفقاوا طاالةين أو مكارهين لان  شات كر

 :(1)يرتقب ن منكم. ومثن هذا من ال ةر قول كثير
يال بِّنا أو أْحسنل ال َملروم ٌ   (2)لدينا وال مْقلِّ    إْ  َتَقلَّتِّ       أسِّ

س: اأنفقااوا لفاان أماار، ومةناااه ال اارط والمجااازاع، وهكااذا تسااتةمن الةاارب  اال هااذا تااأتل ويقااول النحااا
 بأو كما:

يال بِّنا أو أْحسنل ال َملروم ٌ   لدينا وال مْقلِّ    إْ  َتَقلَّتِّ       أسِّ
إ  أنفقاااتم طاااالةين أو  :والمةناااى إ  أساااأت أو أحسااان  ااانحن لااا  علاااى ماااا تةااار ين، ومةناااى ا يااا 

 (3).امنهم يقبنْ   َلمْ مَ ، ثم بين جن وعز لِّ مكرهين  لن يقبن منكم
ويرى القرطبل أ   مةناى ا يا  قاد قاام علاى ال ارط والجازاء الاذي حملاد  ةان األمار اأنفقاواا يقاول: 

هكااذا تسااتةمن الةاارب  اال مثاان هااذا، تااأتل بااأو، كمااا قااال و  .الجاازاءو  أماار، ومةناااه ال اارط ﴾أنفقااوا﴿ولفاان 
 ال اعر:

يال بِّنا أو أْحسنل ال َملر   لدينا وال مْقلِّ    إْ  َتَقلَّتِّ       وم ٌ أسِّ
إ  أنفقتم طالةين أو مكرهين  :والمةنى إ  أسأت أو أحسنت  نحن على ما تةر ين. ومةنى ا ي 

 (4) لن يقبن منكم.
د لاام وأشااار إلااى  لفاان األماار، ومةناااه ال اارط  ألناا   ,الساااب  (كرث ياار)وقااد وقااف اباان ساايده مااخ بياات 

 .(5)لمها إ  أسأت أو أحسنت  هو على عهدهايأمرها باإلساءع ولكن أع
يد, يظهار أنا د أول  بةد استةرا  ما جاء عند النحاع, ومان بااب الاربط ماخ ماا مهاب إل اد ابان السا 
ْن شار  االساقطا لام ي ار إلاى أي  من أخذ بالتوج د الذي مكرناه  ال بدايا  المساأل ,  االمةري وهاو أقادم ماَ

يد  قد تأثروا بما مكره وزاروا عل د, يقول البطليوسل: ا أر  توج د نحوي للبيت, أم ا َمْن جاء بةد  ابن الس 
د قااال: إ  أرنياات الوصاان  اادينا , ّو   الوصاانا, كااالم خاار  مخاار  األماار, ومةناااه ال اارط والجاازاء, كأناا 

دت. ومثلاد قولاد عاز وجان:  واْ ﴿أطلت البةار  دينا ,  نحن الفداء لا  ك فماا كنات, قرربات أو بةار ْل أَنِ وُْ ُْ 

 , ونحوه قول كثي ر: [53 التوب :﴾ ]ي   أَْو َكُّْه   لَّن  ُيَوَبََّل ِمبُكمْ َطوْ 
نل ال ملوم    .(6)لدينا وال مقل    إ  تقل تا      أسيال بنا أو أْحسِّ

 
 . 101(  ريواند: 1
 . 453: 2( مةانل القرآ  وّعرابد  2
 . 220: 2( إعراب القرآ  3
 1.3: 8( الجامخ ألحكام القرآ   4
 144:  3( المحكم 5
 770: 2( شرو  سقط الزند 6
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يد ف ماا مكاره عان بيات المةاري  ليادل علاى أ   المةاري قاد  ولم يبةد الباحث كثيرًا عم ا رأه ابان السا 
لبيااات  األ   حاااذف الجمااان  ااال اللغااا  مااان الكاااالم تجنباااًا لإلطالااا  وجنوحاااًا ماااال إلاااى الحاااذف  ااال هاااذا ا

 ,لالختصار, لذل  تلحن أ   حذ ها يقخ  ل األسااليب المركبا  مان أكثار مان جملا , وهال أسااليب ال ارط
 .(1)واالستفهاما ,والقسم والةطف

 
 253الدرس اللغوي:  ( انظر, ظاهرع الحذف  ل1
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 مس  الق    :الحادية عشرةالمسألة 
 :(1)يقول المةري 

ل  و أإْخواَننا َبين الفراتِّ و   يَد هللاِّ ال َخبَّْرتركْم بمرَحالِّ      جِّ
يد: اويَد هللاِّا كلم  تقسم بها الةرب ف قولاو : اياَد هللاِّا ال  ةلات كاذا، ومةنااه ال أ ةلاد  يقول ابن الس 
ما رامت هلل تةالى يد عال   على كن يد، وما رامت هلل قوع، مان قاولهم: ال ياد لال بهاذا األمار، ويقولاو  

،  يد الدهر. وأصن هذه الكلم  أ ْ  ةلد  أأيضًا ال   تكو  ظر ًا ثم يجرونها مجرى القسام كماا  ةلاوا َبةاْو ر
 (2).اوهو من أسماء الدهر

د هللاِّا  ااال بيااات المةاااري وحملهاااا علاااى أسااالوب مااان القسااام عناااد  يد توجيهاااًا لكلمااا  اياااَ مكااار ابااان السااا 
ا التال اساتةملت ظر ااًا الةارب، وربطهاا بكلما  اياد الاادهرا التال تجاري مجارى القسام  ه اسااًا علاى ا ْو ر عاَ

 ل :أمخ أنها  ل األصن قسم. ّول   ب ا  المس
كمااا هااو مةلااوم أ   القساام ماان األساااليب التاال نطاا  بهااا الةاارب،  كثاار اسااتخدامد عناادهم، وكااا  
مرضااهم ماان ملاا  التأكيااد: اوكااا  للتأكيااد عنااد الةاارب صاا غ مختلفاا ، ولكاان يةتباار القساام أقواهااا تأكياادًا 

 .(3)يفيد الجزم بصحتد والقطخ بصدقداد وتحث قًا  ألن  
 وقااد اهااتم النحاااع بداللاا  أساااليب القساام ومكوناتااد التركيب اا ، ويكااار يكااو  إجماااعهم علااى تحديااد أ   

ويقاول  (4)علم أ  القسام توكياد لكالما اا مرضد التوكيد،  سيبويد قد مكر أ   القسم توكيد لكالم   قال: ا
ليؤكااد بهااا األشاا اء يخباار عنااد ماان إيجاااب أو   ساام بهااا الحااالفعلاام أ   القساام هااو يمااين يقا اباان ساايده: ا

كدع هال القسام، ؤ جحد، وهو جمل  يؤكد بها جمل  أخرى،  الجمل  المؤكدع هل المقسم عل د، والجمل  الم
وعل اد،  أسالوب القسام إم  يقاوم علاى جملتاين  (5)واالسم الذي يدخن عل د حارف القسام هاو المقسام باد.ا

دع هال المقسام عليهاا، وهال ب الجمل  المؤك ِّد بها هل جمل   تؤكد إحداهما األخرى، القسام، والجملا  المؤكاَّ
 ما يسم د النحاع اجواب القسما.

د هللاا  يد  اال توجيهااد بياات المةااري وربطااد ملاا  التوج ااد ايااَ ّوما مااا عاادنا إلااى مااا جاااء عنااد اباان الساا 
ا القسم، ومحاول  ه اسد على تراكيب أخرى  ل القسم نحو: ايَد الد ب  هرا اوَعْو ر

َفْبَةد البحث  ل ما جااء عناد النحااع، يظهار لال أن هام لام ينصاوا صاراح  علاى اياَد هللاا لكان هناا  
تراكيب  ل القسم صارت  ل تسلسن يبرز  ل بةضها القسم من رالل  التركيب، يقول سايبويد: ا كاذل : 

 
 489( سقط الزند وضوءه:  1
 334( شرو  أندلس   مير مةرو   لسقط الزند: 2
 18( انظر، أسلوب القسم  ل القرآ  الكريم: 3
 104: 3( الكتاب 4
 110/ 13( المخصص  5
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ولكن هذه التراكيب عند سايبويد قاد  (1).انداإما قلت: باهللِّ ووهللاِّ وتاهللِّ.  جن ما أضفت الحلف إلى هللا سبح
يحصن لها تغير  ل الحرك  اإلعراب    ينصب  يها االسم من مير تةوياا وربم ا حذ ت الةرب حرف 

، ومند قول مي الرُّم   :(2)القسم من مير تةويا، ّوما كا  مل  نصب المقسم بد كقولهم: هللَا أَل ةلن 
باءِّ الَسوانغِّ       غٌ أال رربَّ َمْن َقلبل لد هللَا ناصِّ   وَمن َقلبرد لل  ل الظ ِّ

 :(3)وقال ا خر
مردر بَِّلْحمو بزر َتأْ إِّما َما الخر    َ ذاَ  أمَانَ  هللاِّ الَثريدر       رِّ

 والمقسم بد  ل هذه المواضخ منصوب على حذف حرف القسم.
 (4)ب، ومل  على ه اس صح غ.اصبال يقول ابن يً ش: اقالوا: هللَا ألَ ةلن  

 (5)يؤكد ابن مال  هذا النصب، ف قول: اولم ينو المحذوف جاز نصبد كالنًا ما كا .او 
وقااد تكااو  بةااا جماان القساام أكثاار قربااًا ماان حيااث الصااورع ال ااكل   بااا ايااَد هللاا وهااو مااا ورر عاان 
الةارب، كماا يقاول اباان يًا ش: اثام حاذف الفةاان توساةًا لكثارع رور األقساام، وماان ملا  قاولهم: يماايَن هللا، 

 :(6)مانَ  هللا، واألصن ب مين هللا، وبأمان ِّ هللا،  حذف حرف الجر ونصب االسم وأن د وأ
ل َلَدي ِّ وأوصالل       َ قرلتر يميَن هللاِّ أبَر ر قاعدًا   ولو َقَطةوا َرْأسِّ

 وال اهد ف د نصب ايميَن هللاِّا بالفةن المضمر.
 وأن د:

مردر بَِّلْحمو  بزر تأرِّ  انَ  هللاِّ الثَّريدر  َذاَ  أم     إما ما الخر
 (7) هذا كلد منصوب بجضمار أحلف أو أقسم ونحوه مما يقسم بد من األ ةال.ا

ا بالقسااام،  قاااد مكاااره ْو ر ا رباااط اياااَد هللاا باااا اياااَد الااادهرا و اعاااَ ، يقاااول السرقساااطل: اوياااَد الةلمااااء أمااا 
، أي، أبدًاا : مد زماند، يقول: ال أ ةن مل  يَد الدهرِّ  (8).الدهرِّ

 (9)الج ش: اال أ ةن مل  جدا الدهر، أي: يد الدهر.ا ويقول ناظر

 
 420: 1( الكتاب 1
 195: 9، شر  المفصن  489: 3، الكتاب 664( انظر، محلقات ريواند:  2
 408، تحصين عين الذهب: 498،  61:  3 ( انظر، الكتاب3
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 . 1143:  3( الداللن  ل مريب الحديث 8
 . 425: 15( اللسا  9



57 
 

د يَد الادهرِّ أي الادهر  وهاذا قاول أبال عبياد، وقاال ابان األعرابال:  تويقول ابن منظور: اويقال ال آ
 (1).مةناه ال آت د الدهر كلدا

ا يد علاى   تاأتل  ال القسام ,أم ا اَعْو ر اوعاو ،  يقاول الَبَطْليوسال: ,اياَد هللاا كماا قاساها ابان السا 
وأصاالد: أ  مااا كااا  ماان أسااماء الاادهر أ  يكااو  ظر ااًا، كقااولهم: ال آت اا  عااو  الةالضااين  كمااا يقااول 

أكثااار مااا يساااتةمن  ، وقاااد بااي ن الرضاال أ   (2)ارهاار الااداهرين، ثااام كثاار حتااى أجاااراه مجاارى أروات القساام.ا
 :(3)َعْو ر مخ القسم يقول: اوأكثر ما يستةمن اعو ا مخ القسم كقولد

 (4)  ر ال َنَتَفرَّار بأْسَحَم را و َعوْ        َبا و َثْدَي أم  تَقاسما رضْ ةَل لِّ 
وقد جةلد أبو ح ا  ظر ًا مةربًا إما أض  ، ويجري مجرى القسم كثيرًا كا ايمايَن هللاا يقاول: اوهاو 
ْو ر الةالضااين كماااا تقااول: رهااار الااداهرين، وكثااار حتااى أجاااروه مجاارى القسااام،  ظاارف قاااالوا: ال أت اا  عاااَ

.ا نحو:ف كو    (5)يميَن هللا أل ةلن 
رَّا  اسقط الزندا   ل توج د كلم  ايَد هللاِّا  ال  لةل نا بةد عر  ا راء السابق  نقف على ما قالد شر

 توج د. بيت المةري،  جما ما بدأنا بالمةري نفسد،  لم نره يذكر لد أيَّ 
ْن مكاار اياادَ  يد أول مااَ ده  جننااا نجااد أ   اباان الساا  ْن جاااء َبةااْ ا مااَ ف المحمولاا  علااى و هللاا علااى الظاار  أماا 

القسم، واقتفى أثره الَبَطْليوسل  قال: اويَد هللا: كلم  تقسم بها الةرب، ف قولو  يَد هللا ال  ةلت كاذا وكاذا، 
ومةناه ال أ ةلد ما رامت هلل قوع وبسط ، من قاولهم: ال ياد لال بهاذا األمار. ويقولاو  أيضاًا: ال أ ةلاد ياد 

 الدهر. 
 :(6)قال األع ى

 ل الخِّ ارا القِّ تى تر يَد الدهرِّ حَ 
ا، وهااو ماان  ْو ر  أصاان هااذه الكلماا  أ  تكااو  ظر ااًا، ثاام يجرونهااا مجاارى القساام   كمااا  ةلااوا بااا اعااَ

 ( 7)أسماء الدهر.ا
 .(8)( )ك مين هللا(، وقد نصبت بجضمار  ةنا هللاِّ  وقد رأى الخوارزملا أ   )يدَ 

رتكم إال ب قااااين( يقااااول والااااذي يااااراه الباحااااث أ   البياااات قااااالم علااااى القساااام ا لمؤكااااد بجااااواب: )ال خباااا 
  (9)التبريزي: ايَد هللاِّ: قسم، والتقدير: أحلف بيد هللا، أي ب مين هللا، أي ال خبركم إال ب قين.ا
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 القسم الثاني: المسائل الصرفية -ب
 اسم المفعول.  وأبين اسم الفاعل  المسألة األولى: 

 :(1)قال المةري 
ٌد َتَكلََّم بالقَّْولِّ ال ديَن هرَراءر      مرضلَّنِّ َحاسِّ  وكنُّ كالمِّ الَحاسِّ

يقاااول ابااان السااايد: اوياااروى المرضااال ِّن بكسااار الاااالم و تحهاااا،  مااان كسااار أرار الاااذي يضااالن قاللاااد أو 
 (2)سامةد، ومن  تغ أرار المنسوب إلى الضالل يقال ضللتد إما نسبتد إلى الضاللا.

يد التوج د الصر ل لكلم     ل باب الم تقات على وجهين: ّضلل""الم  ومكر ابن الس 
 بكسر الالم على أ  يكو  اسم  اعن. نالوجد األول: المرضل ِّ  -1
 الوجد الثانل: المضلَّن بفتغ الالم على أ  يكو  اسم مفةول، ّول   ب ا  المسأل : -2

يد  الم اااتقات الاااذي انطاااوى تحتهاااا التوج اااد ماااا باااين اسااام الفاعااان، أو اسااام بيااارتبط توج اااد ابااان السااا 
ساوف نأخاذ ماا يفياد ماا نحان بصادر رراساتد، إما ماا علمناا   ,بدأنا بما جاء عند سيبويدل.  جما ما المفةو 

أناد ينصاب علاى ك ف ا  بناااء الم ات  )المضالَّن(  قاد مكاار ماا جااء علاى صااورتد  قاال: اهاذا بااب تمثياان 
دحرٌ  و  َرَ  يااردحر ر وماار دْحَرٌ االفةاان ماان بنااات األربةاا  مزياادًا أو مياار مزيااد.. وملاا  نحااو: َرحااْ ويقااول  (3).ماار

 ل موضخ آخر لب ا  الفرا ما بين اسم الفاعن واسم المفةول: اولا س باين الفاعان والمفةاول  ال جم اخ 
األ ةال التل لحقتها الزوالد إال الكسرع التل قبن آخر حارف والفتحا ، ولا س اسام منهاا إال والما م الحقتاد 

 .(4)أوال مضموم ،  لما قلت مرقاتِّن ومقاَتنا
خ النحاع بةد سيبويد  ل التفري  ما بين هذين الم تقين، يقول أبو ح ا : اهماا مان مزياد وقد ت وس 

أولها م م مضموم ، وما قبن ا خر  ل اسم الفاعن مسكور،  على ثالث  كمضارعد عدرًا وحرك  إال أ   
 .(5)و ل اسم مفتو  لفظًا أو تقديرًا  يهماا

ن قاول ابان مالا ، ف قاول: ا يةنال ولم يتوقف ال اطبل عند ما جاء عن أبل ح ا  ، بان نجاده يفصا 
أ  اسم الفاعن من مير الثالثل الحرف زند كزن   ةلاد المضاارع، ال يخالفاد إال   ال موضاةين، أحادهما 
د  اال اساام الفاعاان مكسااور أباادًا، وال يلاازم ملاا   اال المضااارع  إم قااد يكااو   الحاارف الااذي قباان ا خاار،  جناا 

ن، ويتكبر،  ويتدحر ، ويتب طر.  مكسورًا، نحو: يواصِّ

 
 164( سقط الزند وضوءه:  1
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ومل  قولد: امخ الكسر متلو ِّ األخير مطلقًاا أي إ  مل  الزم  ل اسم الفاعن من أي  الص ِّ غ كاا  
 من ص غ المضارع. 

د  اال اساام الفاعاان ماا ٌم  والثاااني: ن ملاا  بقولااد ا مالحاارف الساااب   اال أول الكلماا ،  جناا  ضااموم ،... ومثاا 
رط مان موا نا  قد حصان ف اد ماا شاَ امخ كسار ماا قبان آخاره، كالمواصِّ نر زنا  مضاارعد، وهاو ايروَاصاِّ

. وحتى يكو  التوج د الصر ل عند النحاع مرتبطًا بما جااء  ال بيات (1)وَجْةن م م مضموم  أولدا
يد كماا يظهار  ر ا  ساقط الزناد،  يبادو أ  ابان السا  المةري الساب ، لةن  مان المفياد أْ  ناذكر آراء شار

إما ماا علمناا أ     ن أوالان مان مكار التوج اد الصار ل السااب مما وقفت عل د من المصارر أنا د ما
 المةري وهو أسب  مند شرحًا لم يةل  على البيت الساب .

يد،  الَبَطْليوسل أعار رأي ابن السايد، يقاول ايجاوز كسار الاالم ا لمضالَّنا اأم ا من جاء بةد ابن الس 
ومااان  تحهاااا أرار القاااول المنساااوب إلاااى  و تحهاااا،  مااان كسااارها أرار القاااول الاااذي يضااان ِّ قاللاااد أو ساااامةد،

  لم يرجغ وجها على آخر. (2)الضاللا
ل ن(  بةد هذا الةر  للوجهين الصر يين، يرى الباحث المين إلاى األخاذ بالوجاد األول لكلما  )المضار

 على ص غ  اسم الفاعن  ولةن  الذي ر ةد إلى مل  ا تل:
 .(3)س اا البيت إما ما ربطناه ببيت ساب  عل د للمةري  -1

 عللَّ وَخْف ر الر يغ  ل  َثناءر      بأي ِّ لِّسا و ماَمنل مرتجاهٌِّن 
راللااا  اسااام الفاعااان النحويااا  إما ماااا أضااافنا إلاااى ه مااا  ماااا جااااء مااان أثاااره  ااال المةناااى  قاااد ناااص   -2

الجرجانل على مل  وأبرزه ضمن نظرتد للفاروا  ال الخبار،  قاال: ا اجما قلات: ازياد منطلا ا،  قاد 
لد، من مير أ  تجةلد يتجدر ويحد  مند شياًا   ياًا، بن يكو  المةنى ف د أثبت االنطالا  ةاًل 

كالمةنى  ل قول : ازيد طوينا، و اعمرو قصيرا :  كما ال تقصد ههنا إلى أ  تجةن الطول أو  
القصاار يتجاادر ويحااد ، باان توجبهمااا وتثبتهمااا  قااط، وتقضاال بوجورهمااا علااى اإلطااالا، كااذل  ال 

 .(4)ل ا ألكثر من إثباتد لزيداتتةر   ل قول : ازيد منط
وهاو ماا نجاد صاداه عناد مفساري ومةربال القارآ  بةاده، يقاول الفخار الارازي: اإ  اسام الفاعان ياادل 
 ل كثير من المواضخ على ثبوت المصدر  ل الفاعن ورسوخد ف د، والفةان الماضال ال يادل عل اد كماا 

 ااال  نا ااذ األماار،  جنااد ال يفهاام ماان شاارب الخماار و ااال  شااارب الخماار، و ااال  نفااذ أمااره و   يقااال:  ااال

 
 381-380: 4المقاصد ال اف   ( 1
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إِنْ ِ  ﴿ :. ويقاول أباو ح اا   ال قولاد تةاالى(1)ص غ  الفةن التكرار والرسو  ومان اسام الفاعان يفهام ملا ا

و   ، اوجةان الخبار اسام  اعان  ألنا د يادل علاى الثباوت رو  التجادر [30البقارع:]﴾  َج ِيٌل فِ  الَْرِض َخِلي َْ
 .(2)شياًا   ياًاا

 
 25:30( التفسير الكبير ومفات غ الغيب 1
، لمزيد من التفصين عن هذه الدالل  السم الفاعن انظر، رسال   ل اسم الفاعن المرار بد  228:  1( البحر المح ط  2

 . 12-11االستمرار  ل جم خ األزمن : 
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 انية: جموع الكثرة الثالمسالة 
 : (1)قال المةري 

رَّعًا  َيو ر ِّ شر نِّابَ  َثار      َتظنُّ الَمَنايا  ل سر  إما النَّْقخر مِّن َتحتِّ السَّ
د  يد: قولااد تظاان المنايااا  اال ساايو   شاارعًا: الوجااد شااوارعا  أل   المنايااا مؤنثاا  ولكناا  يقااول اباان الساا 

 .(2)حملد على مةنى الجمخا
يد علاى كل ما  اشارعًاا  ال بيات المةاري  وجههاا صارف ًا  ال بااب جماوع التكساير ماا وقف ابان السا 

يد بالوجااد الثااانل، وعلاان ملاا  بااأ  المنايااا مؤنااث، واألولااى  اال  نا وأخااذ اباان الساا  نا و اَ واعااِّ بااين وزناال ا رةاا 
نا حملد على مةنى الجمخ.  ن. ولكن الذي جةن المةري يةبر بالوز  ا رة   جمةها  واعِّ

يد يحتا  إلى تفصين من وجهين:لةن  ما مهب إل د اب  ن الس 
نا  ل باب جموع التكسير  الوجه األول: وما يدال  عل د مان الكثارع.  قاد ناص   ,ما جاء عن ا رةَّن و واعِّ

خ  النحاااع علااى أ    لاا ا، نحااو: َخاشااِّ ن، أو ا اعِّ نا  اال الوصااف الصااح غ الااالم علااى وز  اَ اعااِّ ا  رةااَّ
خ...  وخر  

ا مااا كااا  يقااول ساايبويد: اهااذا باااب تكسااير    مااا كااا  ماان الصاافات عاادر حرو ااد أربةاا  أحاارف، أماا 
ن( وملاا  قولاا : شاااهد المصاارَ ) اااعاًل(  جناا   تكسااره علااى ) ر  هَّ  وقااومٌ  ةاا  ر ر، شاار ز ل، وشااارر وشاار ٌد، وبااازل وباار

م،  وم، وناالم وناوُّ ب ، وقاار  وقارر  . ومثلاد مان بناات ال ااء والاواو التال هال عيناا : صاالم وصاُّ وساب  وسر
 .(3)ي ب، وحالا ح  ااومالب وم

هَّد ومرياَّب نارز لا. ن، ك ار وهاو ماا قاال أباو ح اا   (4)ويرى الرضل أ   الغالاب  ال  اعان الوصاف  رةا 
ر ب  يهمااا، ونقاان  اال المةتاان الااالم  باااطراره  اال اوصااف علااى  اعاان و اعلاا  نحااو: ضااارب وضااارب  وضاار

ق ى، وعافو وعرف ىا  .(5)نحو ساا وسر
نا  قد مكر النحا ع أن د ياأتل جمةاًا و ا  صاور منهاا: ماا كاا  لماذكر ميار عاقان، وصاف  أما اَ واعِّ

ن(  جناد  ن أو  اعاَ المؤنث الةاقان، وصاف  ميار الةاقان، يقاول سايبويد: اوماا كاا  مان األساماء علاى ) اعاِّ
ن، وطااب  وَطواباِّ ، وحااج ن(، ومل  : تابان وَتواباِّ واجِّ  ريكسر على بناء )َ واعِّ والِّطاروحاَ . (6)، وحاالط وحاَ

ن( وملااا  قولااا : ضاااارب  ويقاااول  اًل للتأنياااث كرسااار علاااى )َ واعاااِّ  ااال موضاااخ آخااار: اّوما لحقااات الهااااء  ااااعِّ

 
 238( سقط الزند وضوءه:  1
 192( شرو  أندلس   مير مةرو   لسقط الزند: 2
 631: 3الكتاب ( 3
 155: 2( شر  ال اف   4
 439:  1( ارت اف الضرب 5
 614: 3( الكتاب 6
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ر لضاااوارب، وقواتااان، وخاااوار ، وكاااذل  إ  كاااا  صاااف   لمؤناااث ولااام تكااان ف اااد هااااء التأنياااث، وملااا  َحواساااِّ
 ..وَحوالِّا.

نا ّو  كااا  لمااذكر أيضااًا، ألناا د ال اعاان ّوْ  كااا   ر علااى اَ واعااِّ يجااوز ف ااد مااا  لغياار ا رميااين كرساا 
 ، ماال باوازلِّ جاز  ال ا رمياين مان الاواو والناو ،  ضاارع المؤناث ولام يقاو قاوع ا رمياين، وملا  قولا : جِّ

مال عواضدا  .(1)وجِّ
ن: لفاعان ميار موصاوف باد ماذكر عاقان مماا ثان ا  ألاف زالادع نحاو:  ويقول ف د أباو ح اا : ا واعاِّ

، وشاااذ   والو ، وساااالو وساااَ واِّلو والِّط، وعاااالو وعاااَ ن، ونحاااو: حااااتم علماااا حاااالط وحاااَ ،  لااام يجمةاااوه علاااى َ واعاااِّ  وارو
حواتِّم، وطابخ وطوابِّخ، ونا   ونوا ِّ ، وحالا وحوالِّا، وشامخ وَشوامِّخ، وهو مطارر  ال صاف  ماا ال 

 .(2)يةقن بنص سيبويد، وملط َمْن قال ب ذومها
ن و واعاان(،   الوجااه الثاااني: الحماان علااى وهااو الحماان علااى المةنااى  اال صاا غتل جمااوع التكسااير ) رةاا 

وٌر ماان الةرب اا  بةيااد، وماااذهب ناااز   ساا غ، قااد ورر بااد القااارآ   المةنااى كمااا يقااول اباان جنااال: امااَ
ور مةناااى الواحاااد  ااال  و صااا غ الكاااالم منثاااورًا ومنظوماااًا، كتأنياااث الماااذكر، وتاااذكير المؤناااث، وتصااا 

  مل  الجماع ، والجماع   ل الواحد، و ل حمن الثانل على لفن قد يكو  عل د األول، أصاًل كا
 : (3)اللفن أو  رعًا. قال

لل.      َلْو َكَاَ   ِّل َقْلبِّل كَقْدرِّ قرالمر و   حب ًا لغيرَِّ  قد أتاها أْرسر
ن، وهاااو مااان تكساااير المؤناااث، كأتاااا  وآتااان، وعنااااا وأعنااا ،   ر رساااواًل وهاااو ماااذكر علاااى أْرسااار كساااَّ

 األمر مما يستخدم  ل هذا الباب.وعرقاب وأعقب، لم ا كا  الرسول إنما يرار بد المرأع، ألنها  ل مالب 
 (4).وكذل  ما جاء عنهم جنا  وأجنرغ. قالوا: مهب  ل التأنيث إلى الري  ا

وجمخ التكسير من األبواب الصرف   التل يقوم  يها الحمن على المةنى بدور كبير، إم يمكن  ل 
 (5).ظلد تفسير كثير من جموع التل خرجت على األصن، وخالفت الث اسا

ر عا كما مضى ماا باين ولةن  ا يد لكلم  اشر لحمن على المةنى هو ما نجد صداه  ل توج د ابن الس 
ن  أل    نا ماخ ميلاد إلاى  واعاِّ ن وَ واعاِّ ن للماذكر والسايوف مؤنثا   ااألولى  و  ا رةا  ن. لكنا د حملاد علااى  رةا  اعاِّ

 .مةنى الجمخ

 
 633 -632: 3 ( الكتاب1
 449:  1( ارت اف الضرب 2
 . 284: 11، اللسا : رسن 416:  2( انظر، الخصالص 3
 . 411-411:  2( الخصالص  4
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ْن مهاااب إلاااى هاااذا كاااا  أو  ا يظهااار أ   ابااان السااي ِّد شاارو  اساااقط الزناااد   ااالبةااد تتباااخ ماااا جااااء و  ل ماااَ
ن شارحد لام ي ار لهاذا التوج اد،  فاِّ مْن جااء بةاده مان  ابان الساي ِّد قاد أثا ر و التوج د،  المةري وهاو أساب  ماَ

رَّا  سااقط الزنااد، يقااول الَبَطْليوساال: اوكااا  ينبغاال أ  يقااول اشااوارعا  أل    نا إنمااا  شاار المنايااا مؤنثاا ، وا رةاا 
 : (1)لد على مةنى الجمخ، كما قال ا خريكو  جمةًا للمذكر رو  المؤنث، مير أند حم

ْةَدى َبها كتاللل ن      قد أبصرْت سر ر الَةابِّطِّ  (2) مثَن الَةَذارَى الحرسَّ

 
وري.. 1  121مثن الجوار الحرَسنِّ الةالطن. انظر، المثلث أو األلفاظ المثلث  المختلف  المةنى: ( وقد رر
 . 636: 2( شرو  سقط الزند 2
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 منهجه النحوي 
كماااا هاااو مةلاااوم أ   هناااا  ماااذاهب نحويااا  أخاااذ بهاااا النحااااع الةااارب ماااا باااين )البصاااريين والكاااو يين 

وكااا  لكاان مااذهب تااأثيره  اال آراء النحااوي حينمااا  ,(والبغااداريين إلااى أ  امتااد األماار إلااى األناادلس وال ااام
ومكانا  عال ا  باين النحااع الالحقاين،  لقل المذهب البصري وأصاولد رواجااً يسير على مذهب بةيند،  قد  

 حظل بمكا  عندهم,  أخذوا بد  ل إبداء آرالهم،  ظهر ملا   ال مؤلفااتهم التال تتابةات، ولةان  الباحاث 
يد التال بةد الوقوف على آراء اإلمام ع شارو  أندلسا   ميار ا  ال كتاباد مهاب إليهاالل بان محماد بان السا 

مان توظ ا  األباواب النحويا   ال توجيهاتاد ا جااء عناد النحااع جاده قاد خار  عما  نمةرو   لسقط الزندا لم  
النظرياا  النحوياا  ماان أصااول ال يخاار  عليهااا كمنااخ: تقااديم  أب ااات المةااري كااذا اعتمااار علااى مااا بنااوا عل ااد

ليااربط التوجيهااات النحوياا  ألب ااات   عل ااد.  ضاااًل عاان ملاا  نجااده يهااتم باااألبواب النحوياا صاال  المصاادر 
المةري على ضولها،  غالب هذه التوجيهات قد بنيت على أساس نظري من النحو، وهو ماا ظهار جل اًا 

ا آراء النحاع بادءًا مان سايبويد وانتهااء إلاى نحااع القار  الخاامس الهجاري, ووجادن  جاءت  ل هذا البحث،  
 توجيهات أب ات المةري كما جاء  ل هذا البحث.  ا  لصداه
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 خاتمة البحث
يد  ل عصر عاشت األندلس ف د كثير  -1 من الفوضى واالضطراب  اً ظهر اإلمام علل بن محمد الس 

مت  اال  ف كثياارًا مااان الاادويالت التااال تقساا  رجااااء هااذه الااابالر  عر اات بملاااو  أالس اساال، الااذي خلااا 
الحرك  الةلم ا  قاد أصاابها مان االضامحالل  ذه الحثب  الزمن   ي ظرن  أ   الطوالف، ولةن  المتابخ له

رهااا، ولاام تكاان حركاا  الةلااوم اللسااان    والبلااى مااا أصاااب الاابالر، لكاان النهضاا  الةلم اا  تابةاات تطو 
بةيااادع عااان التطاااو ر والتقااادم،  ةاصااارت هاااذه الفتااارع وجاااور مجموعااا  مااان الةلمااااء األ اااذام، زخااارت 

التاال حملاات آراءهاام التاال كانات شاااهدع علااى حركاا  لغوياا  ونحوياا  ال تقاان   المكتبا  الةرب اا  بكتاابهم
يد البطليوساال،  ا هااو موجااور  اال الم اارا الةرباال،  باارز األعلاام ال اانتمري، واباان الساا  مضاااهاع عماا 

 وابن الطراوع وميرهم. 
أظهاار البحااث المكاناا  التاال وصاان إليهااا اإلمااام علاال باان محمااد باان الساايد  اال اشاار  ريااوا  سااقط  -2

 قد استطاع هذا الةالم أ  يتدارس أب ات هذا الديوا  ويستخر  ما ف د من المساالن اللغويا    الزندا
ين ه ماا  هااذا الااديوا  كمصاادر للدراسااات الةرب اا   اال ليباا  والصاارف  ،  أجااار  اال تحليلهااا ,والنحوياا 

 األندلس. 
مان مكار  جاد وهاو ماا ور  ,حظل اإلمام علل بن محمد بن السيد بمكان  عال   عند النحااع الالحقاين -3

ل  آرالد  ل كتبهم   ظهر على كثيار مان هاذه ا راء أصاال  هاذا الةاالم ف ماا ياراه مان توج اد للمساأ
نالنحوي  والصرف   التل  ر   الحديث عنها  ل ثنايا هذا البحث.  ص ِّ

لاا س ماان الضااروري أ  يكااو  الةااالم م ااهورًا عنااد الباااحثين،  قااد يظهاار كثياار ماان علماااء الةرب اا   -4
لوا عناي  أصحاب كتب التاراجم والتااريخ، ولكان يظان البةاد الةلمال وا راء التال تميا ز الذين لم ينا

ْن تبارزه، وقاد تركات لناا المكتبا  الةرب ا  علمااء أ اذام لام يحظاوا بترجماات واف ا  الِّم هال ماَ  ,هذا الةاَ
 ي. م على سبين المثال: اإلمام الجرجانل صاحب الداللن، والرضل اإلستر أبا

لل بن محمد بن السيد صاحب توجد نحو مذهب نحوي مةين،  قد كانت لد  ال لم يكن اإلمام ع -5
هاات النحويا  التال اعتماد  يهاا علاى ماا جااء عناد النحااع  أخاذ يمسالن هذا البحث كثير مان التوج

  ل مسالن هذا البحث.  جاءهات كما يبما قالوه,  استفار مند  ل هذا التوج
 ,أمهاات كتاب النحاو الموساوع  : كالتاذيين والتكميان  يبقى الحرأ من الباحثين علاى التةما    ال -6

وارت ااااف الضااارب ألبااال ح اااا ، والمقاصاااد ال ااااف   لل ااااطبل، والهماااخ للسااايوطل  ل حااااول هاااؤالء 
الباحثو  الوقوف مخ أكثر من َعلمو  ل الدرس النحوي حفلت بهام هاذه الموساوعات وباآرالهم التال 

بت كتبهم، وبقيت آراحهام التال تظان تحمان مكانا  ن رراسات مهم  ألعالم مهك   َ تر   من الممكن أ ْ 
ر الدرس النحوي على مر  عصوره.   مهم  لتطو 
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 المصادر والمراجأل
 ,(1) ط ,علااال سااالطا  حكمااال :، تحقيااا الملخاااص فاااي ضااابا عاااوانين العر ياااةابااان أبااال الرب اااخ،  -

 .ها1405
 م1966، رار صارر بيروت، ديوان عمر بن أبي ر يعةعمر،  ,بن أبل رب ة ا -
أحمد السيد سيد أحماد، رار التوف ث ا  للتارا ،  :، حققدشرح التصريح على التوضيحهري خالد، األز  -

  .م2011القاهرع، 
م، رَ كااْ عبااد الةااال سااالم مَ  :، تحقياا شاارح الرضااي علااى كافيااة اباان الحاجاابالرضاال،  ,يم األسااتر أبااا -

 .م2000 -ها 1421 ,(1) ط ,عالم الكتب 
ار عاااو ار مةاااروف، محماااور عاااو ار  :تحقيااا  ،شااابيليفهرساااة ابااان خيااار اإاألشااابيلل، ابااان خيااار،  - ب ااا 

 م. 2009 ,(1ط)  ,مةروف، رار الغرب 
 شرح األشموني على ألفية ابان مالاا المسامى "مانهس الساالا، إلاى ألفياة ابان مالاا"األشامونل،   -

 .م1955 -ها 1375 ,(1ط) ,محمد محيل الدين عبد الحميد، مكتب  النهض  المصري  :حققد
 ,محمااااد محمااااد حسااااين، المطبةاااا  النمومج اااا ، القاااااهرع :، شاااار  وتةلياااا شااااىديااااوان األعاألع ااااى،  -

 .م1950
اإنصااااف فاااي مساااائل الخاااالف باااين  ,عباااد الااارحمن بااان محماااد بااان عبياااد هللا األنصااااري  ,األنبااااري  -

 ، تحقي  محمد محيل الدين عبد الحميد، رار الفكر، بدو  تاريخ. النحويين البصريين والكوفيين
الموجور، وعلال محماد مةاو ، رار  ، تحقي : عارل أحمد عبد بحر المحياالأبو ح ا ،    ,األندلسل -

 .ها1413 ,(1الكتب الةلم  ، بيروت، ط)
حساان هنااداوي، رار القلاام،  :، تحقياا التااذييل والتكمياال فااي شاارح كتاااب التسااهيل ،__________ -

 .م2000 -ها1412 ,(1رم  ، ط)
عثمااااا  محمااااد، مكتباااا  رجااااب  :، تحقياااا ارتشاااااف الضاااارب ماااان لسااااان العاااارب، __________ -

 .م1988 -ها 1418 ,(1الخانجل، القاهرع، ط)
الكااريم  شااري  عبااد  :، تحقياا منهاااج السااالا فااي الكااال  علااى ألفيااة اباان مالااا، __________ -

 .م2015 ,(1ط) ,ياسين أبو اله جاء، عالم الكتب الحديث، إربد، األرر و النجار، 
ار عاو ار مةاروف، رار : صاد وعلا   عل اد، حقا  نالصلة فاي تااريأ أئماة األنادلسابن ب كوال،  - ب اَّ

 م. 2010 ,الغرب اإلسالمل، تونس
يد،   - هللا الن ارتل،  حمازع عباد  :، تحقيا  وتةليا إصالح الخلال الواعاأل فاي الجمالالبطليوسل، ابن الس 

   .م2003 - ها1424 ,(1رار الكتب الةلم  ، بيروت، ط)
اب  __________, - المجياد،  حاماد عباد و مصاطفى الساقا،  :، تحقيا اإعتضاب فاي شارح أدب الك تاّ

  .م2010 ,(2ط) ,رار الكتب والوثال  القوم  
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يحيى مرار، رار  :، قرأها وعل   عليهاالمثلث أو األلفاظ المثلثة المختلفة المعنى،  __________ -
 م2015 ,(1ط) ,الكتب الةلم  ، بيروت 

الساالم محمااد هاارو ، مكتباا   د عباا :، تحقيا خرانااة األدب ولاب لباااب العااربعباد القااارر, البغاداري،  -
 ها. 1409 ,(3ط) ,الخانجل، القاهرع

 ,(1ط) ,بياروت  ,، رار الجيانمراصد االطالع على أساماء األمكناة والبقااعالبغداري، عبد المؤمن،   -
 ها. 1412

اتل، ساااناء حمياااد،  -  ,(1، رار والااان للن ااار، األرر ، ط)عواعاااد النحاااو فاااي ضاااوء نظرياااة الااانظماَلب ااا 
  .م2002

 , خاار الاادين هباااوع، رار القلاام الةرباال: ، تحقياا اإيضاااح فااي شااروح سااقا الزنااد وضااوئه، التبرياازي  -
  .م1999 -ها 1419 ,(1ط)

السااالم هااارو ،  الاارح م محمااد، عبااد  ، تحقياا : مصااطفى السااقا، عبااد شااروح سااقا الزنااد، ______ -
 .م1987 -ها1408إبراه م األب اري، الهيا  المصري  للكتاب، 

عبااد السااالم محمااد هااارو ، رار المةااارف،  :، شاار  وتحقياا لس العلماااءمجاااثةلااب، أبااو الًباااس،  -
 بدو  تاريخ.  ,(5ط)

هااري حسان حماوري، عاالم الكتاب،  :تحقيا  األماالي النحوياة "أماالي القارآن الكاريم"ابن الحاجب،  -
 م1985-ها 1405 ,(1ط) ,مكتب  النهض  الةرب  

لةليلل، الجمهوري  الةراه ا ، إح ااء موسى بناي ا :، تحقي اإيضاح في شرح المفصل،  _______ -
 الترا ، مطبة  الةانل، بغدار، بدو  تاريخ.

 ,(3ط), محماور محماد شااكر، مطبةا  المادنل، القااهرع  :، قراه وعل   عل ددالئل اإعجازالجرجانل،   -
  .م1992-ها 1413

 ا ، كااظم بحار المرجاا ، الجمهوريا  الةراه  :، تحقيا المقتصد في شرح اإيضاح،  __________ -
  .م1982وزارع الثقا  ، رار الرشيد، 

 .م2006 ,(4ط) ,نةما  محمد أمين طد، رار المةر  ، القاهرع :، تحقي ديوان جريرجرير،  -
 بدو  تاريخ.  ,شًبا  عبد الوهاب محمور  :، تحقي المقدمة الجزولية في النحوالجزولل،   -
ور محماااد شااااكر، طبةااا  ، قااارأه وشااارحد: محماااطبقااااح فحاااول الشاااعراءالجمحااال، محماااد بااان ساااالم،  -

 المدنل، بدو  تاريخ. 
 ,، تحقيا : الادكتور محماد علال النجاار، رار الهادى للطباعا  والن ار، بياروت الخصائصابن جنل،   -

 .بدو  تاريخ ,(2ط)
 ,(1ط) ,، رار القلم، رم ا التاريأ األندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطةالرحمن،    عبد   ,الحجل -

 .م1987 -ها 1407
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، تحقيا : محماد علال مةاو ، عااارل الادر المصاون فاي علااو  الكتااب المكناون ، الحلبال، السامين -
هاا 1414 ,(1ط) ,أحمد عبد الموجور، جار مخلوف جار، زكريا النونل، رار الكتب الةلم ا ، بياروت 

 م 1994-
اإلسااكندري ، باادو   ,، الاادار الجامً اا ظاااهرة الحااذف فااي الاادر  الل ااوي حمااوره، طاااهر ساال ما ،  -

 تاريخ. 
 م.  1980 -ها 1400 ,(1، رار بيروت للطباع  والن ر، ط)، معجم البلدانياقوت  الحموي، -
 مفيد قم ح ، رار المطبوعات الحديث ، جدع، بدو  تاريخ.  :، تحقي ديوان الناب ةالنابغ ،  ,الذب انل -
ار عاو ار مةاروف، تاريأ اإسال  ووفياح المشااهير واألعاال الاذهبل،   - ، الجازء الةاشار، تحقيا : ب ا 

 .ها1424 ,(1ر الغرب اإلسالمل، ط)را
ّمة  ديوانمو الرُّم  ،  -   .، كارلين مكارتنل، عالم الكتب، بدو  تاريخعني بتصحيحه وتنقيحهذو الرُّ
 .م1990-ها 1410 ,بيروت  ,، رار الفكرالتفسير الكبير ومفاتيح ال يب، الدين  خر ,الرازي  -
بكااري شاا خ أمااين، رار الةلاام : رراساا ، تحقياا  و نهايااة اإيجاااز فااي درايااة اإعجاااز، ________ -

  .م1985 ,(1للماليين، ط)
انل،  - ، تحقيااا : عباااد الفتاااا  إساااماعين شااالبل، مكتبااا  الطالاااب الجاااامةل، مكااا  معااااني الحاااروفالررمااا 

 .ها1407 ,(7ط)  ,المكرم 
 ااااري، ال ااارك  الةالم ااا  للكتااااب، بإباااراه م اإل :تحقيااا  ورراسااا  ,إعاااراب القااارآن المنساااوبالزجاااا ،  -

 .م1986-ها 1406 ,(3)ط ,بيروت 
 ,(2ط) ,علاااال تو ياااا  الحمااااد، مؤسساااا  الرسااااال ، بيااااروت : ، تحقياااا الجماااال فااااي النحااااوالزجاااااجل،  -

 .ها1405
  .بدو  تاريخ ,(2ط) ,، رار الجين، بيروت المفصلالزمخ ري،   -
 .ها1400 ,(2ط) ,، مؤسس  الرسال ، بيروت الفعل زمانه وأبنيتهالسامرالل، إبراه م،  -
 -هاااا 1435 ,(1ط) ,، رار ابااان كثيااارالنحااااو العر ااااي، أحكااااا  ومعااااان ,نالساااامرالل، محماااد  اضااا -

  .م2014
 ,(3ط) ,عبااد الحسااين الفتلاال، مؤسساا  الرسااال ، بيااروت : ، تحقياا األصااول فااي النحااواباان الساارا ،  -

 .ها1408
 ,(1محمااد عباادهللا القنااأ، مكتباا  الةب كااا ، ط) :، تحقيا الاادالئل فااي غريااب الحااديثالسرقساطل،  -

 .م2008
 -هاا1406، الهيا  المصري  للكتاب، تعريف القدماء بأبي العالء المعري مصطفى وزمالحه،   ,السقا -

  .م1986
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 ,السااتار  اار ا ، مطبةاا  الماادنل، القاااهرع عبااد  :، تحقياا شاارح أشااعار الهااذليينالسااكري، أبااو سااةيد،  -
  .م1965

 ,(3ط) ,ت عبااد السااالم محمااد هااارو ، رار الكتااب الةلم اا ، بياارو  :، تحقياا  وشاار الكتااابساايبويد،  -
  .م1988 -ها 1408

 .ها1421 ,(1، رار الكتب الةلم   بيروت، ط)المحكم والمحيا األعظمابن سيده،  -
بيااروت،  ,لجناا  إح اااء التاارا  الةرباال، رار إح اااء التاارا  الةرباال  :، تحقيااالمخصااص، ______ -

 بدو  تاريخ. 
ار الكتاب الةلم ا ، ، تحقيا : أحماد حسان مهادلل، علال سايد علال، ر شرح كتااب سايبويهالسايرا ل،   -

 .م2008 ,(1ط) ,بيروت 
، تحقيا : محماد أباو الفضان إباراه م، المكتبا  بغياة الوعااة فاي طبقااح الل اويين والنحااةالسيوطل،   -

 الةصري ، بيروت، بدو  تاريخ. 
الةاال  الساالم محماد هاارو ، وعباد  عباد : ، تحقي همأل الهوامأل في شرح جمأل الجوامأل،  ______ -

  .ها1407 ,(1ط) ,ال سالم مكرم، مؤسس  الرس
ا، وساال ما  المقاصااد الشااافية فااي شاارح الخالصااة الكافيااةال اااطبل،  - ، تحقياا : محمااد إبااراه م البناا 

يد تقل، جامة  أم القرى مركز إح اء الترا  اإلسالمل، ط)   .م2007 -ها 1428, (1الةايد، والس 
لخااانجل، القااااهرع، محمااور محماااد الطناااحل، مكتبااا  ا :، تحقيااا أماااالي ابااان الشااجري اباان ال ااجري،  -

 .م1992-ها 1413 ,(1ط)
حققااد  تحصاايل عااين الااذهب ماان معاادن جااواهر األدب فااي علاام مجااازاح العاارباألعلاام،  ,ال اانتمري  -

  .م1994-ها1415 ,(1ط) ,زهير عبدالمحسن سلطا ، مؤسس  الرسال ، بيروت  :وعل  عل د
ريااا  حساان  :، تحقياا الكناااف فااي فنااي النحااو والصاارفصاااحب حماااع، إسااماعين باان األ ضاان،  -

 .م2004 -ها 1425 ,(1ط) ,الخو ام، المكتب  الةصري  بيروت 
هااا، مجلاا  مةهااد المخطوطااات الةرب اا  المنظماا   5، للقزويناال ا شاارح سااقا الزناادالسااةيد،  ,عبااارع -

 .ها1417شًبا   ,1 , 61م   ,الةرب   للترب   والثقا   والةلوم، مةهد المخطوطات الةرب  
، تحقيا  الماراد باه االساتمرار فاي جمياأل األزمناة، سالة في اسم الفاعلر الًب اري، أحمد بن قاسم،   -

 محمد حسن عوار، رار الفرقا . : ورراس 
، مجلاا  جامةاا  الطااالف، الحماال علااى المعنااى فااي صاايس جمااأل التكساايرأنااور حجااا ،  ,الكااريم عبااد  -

 ها1423
 م.1994 -ها 1414, (1ط) ,ظاهرة الحذف في اإسناد ومخصصاتهموسى مصطفى،  ,الةبيدا  -
 .م2004، المكتب  الثقا   الدين  ، القاهرع، التوّسأل في كتاب سيبويهعارل هاري،  ,الةبيدي -
ثير، ع - ثير عزةزع، كر  .م1971 ,إحسا  عباس، رار الثقا  ، بيروت : ، جمةد وحققدديوان ك 
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محمااد كاماان بركااات، مركااز البحااث الةلماال، : ، تحقياا المساااعد علااى تسااهيل الفوائااداباان عقياان،  -
 .ها1402 ,(1ط) ,اء الترا ، مك  المكرم ّوح 

علاال محمااد البجاااوي، ع سااى البااابل الحلباال وشااركاه، باادو   :، تحقياا التبيااان فااي إعاارابالةكبااري،  -
 تاريخ. 

مصطفى  :، ضبطد وصححد ووضخ  هارسدالتبيان في شرح ديوان أبي الطيب المتنبي،  _____ -
 لمةر  ، بيروت، بدو  تاريخ. الحف ن شلبل، رار ا ّوبراه م اإلب اري، وعبد  ,السقا

مازي مختار طل مات، مطبوعات مركز جمةا    :، تحقي اللباب في علل البناء واإعراب  ،_____ -
  .م1995-ها 1416, (1ط) ,الماجد للثقا   والترا ، ربل

دولة اإسال  في األندلس، العصر الثاني، دول الطوائف مناذ ييامهاا حتاى عنا ، محمد عبد هللا،  -
 .م1997-ها 1417 ,(4ط ) ,القاهرع ,مكتب  الخانخل ،مرابطيالفتح ال

 ,كاااظم بحاار المرجااا ، عااالم الكتااب، بيااروت  :، تحقياا  ورراساا كتاااب التكملااةالفارساال، أبااو علاال،  -
  .م1999 -ها 1419 ,(1ط)

صاالغ بان حساين الةاياد، جامةا  اإلماام محماد بان ساةور  :، تحقيا شرح الحادود النحوياةالفااكهل،   -
 و  تاريخ. اإلسالم  ، بد 

 ,(1ط) ,عمر  اروا الطب اع، رار األرقم ابن أبل األرقام، بياروت   :، تحقي ديوان الفرزدقالفرزرا،   -
 .ها1418

 .ها1408 ,(1ط) ,، رار الكتب الةلم  ، بيروت الجامأل ألحكا  القرآنالقرطبل،  -
 ,فكاار الةرباالمحمااد أبااو الفضاان إبااراه م، رار ال :، تحقياا النحاااة هالاارواة علااى أنبااا هإبناااالقفطاال،  -

 م. 1986-ها 1406 ,(1ط) ,القاهرع، ومؤسس  الكتب الثقاف  ، بيروت 
محماد  :، قاام بجخراجهاا والتقاديم لهااشروح أندلسية غير معروف لسقا الزندالقيروانل، عبد الادالم،   -

 م 2011-ها 1432 ,بن ريف ، مطبة  النجا  الجديدع، الدار الب ضاء
د الرح م السيد، ومحمد بدوي المختو ، هجر للطباع ، بدو  عب  :، تحقي شرح التسهيلابن مال ،  -

 تاريخ.
عبااد الماانةم هرياادي، جامةاا  أم القاارى جامةاا  أم القاارى،  :تحقياا  شاارح الكافيااة الشااافية ،_____ -

 1982ها 1402 ,(1ط) ,مركز البحث الةلمل ّوح اء الترا  اإلسالمل، رار المأمو  
 ,أحمد محمد الخر اط، رار القلام، رم ا : ، تحقي يرصف المباني في شرح حروف المعانالمالقل،   -

  .ها1985ها 1405 ,(2ط)
محمااد أبااو الفضاان إبااراه م، رار  :، عارضااد بأصااولد وعلاا  عل اادالكاماال فااي الل ااة واألدبالمباارر،  -

 الفكر الةربل، القاهرع، بدو  تاريخ. 
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ألعلاى لل اؤو  الخاال  عضا م ، وزارع األوقااف المجلاس ا محماد عباد  :، تحقي المقتضب  ،_____ -
  .ها1399القاهرع،  ,اإلسالم  ، لجن  إح اء الترا  

 خار الادين هبااوع، ومحماد ناديم  اضان، رار  :، تحقيا الجناى الاداني فاي حاروف المعاانيالمراري،   -
 .ها1403 ,(2ط) ,ا  اا الجديدع، بيروت 

ربالواحاد،    المراك ل، محيل الدين عباد  - محماد  :قيا ، رراسا  وتحالمعجاب فاي تلخايص أخباار الم  ا 
  .م1963سةد الةريانل، محمد الةربل الةلمل، القاهرع 

 بدو  تاريخ  ,الباقل، رار إح اء الترا  الةربل، بيروت   ، تحقي  محمد  ؤار عبد صحيح مسلممسلم،  -
، ، الحركة الل وية فاي األنادلس مناذ الفاتح حتاى نهاياة عصار ملاوف الطوائافمطل ، ألبير حبياب  -

 .م1967يروت، من ورات المكتب  الةصري ، ب
 ,(1ط) ,الغناال، رار الكتااب الةلم اا  يسااري عبااد  :، تحقياا ديااوان ياايس باان الملااوحالملااو ، هاا س،  -

  .م1999 -ها 1420
 م.1994-ها1414 ,(3ط) ,، رار صارر، بيروت لسان العربابن منظور،  -
 :، تحقيااا تمهياااد القواعاااد بشااارح تساااهيل الفوائااادنااااظر الجااا ش، محاااب الااادين محماااد بااان يوساااف،  -

 م2007-ها 1428 ,(1من المحققين، رار السالم للطباع  والن ر والتوزيخ والترجم ، ط)مجموع  
 .م1999، مويف نحاة اليمن من الخالفاح النحوية ,النجار، شري  -
 ,(2ط) ,زهياار مااازي زاهااد، عااالم الكتااب ومكتباا  النهضاا  الةرب اا  :، تحقياا إعااراب القاارآنالنحاااس،  -

 .م1999-ها1405
، جامةا  القارآ  الكاريم أسالوب القسام فاي القارآن الكاريمالارح م،  وى عباد الرحمن مضا  الهاري، عبد  -

 م.  2017ها 1438 ,السورا  ,والةلوم اإلسالم  
مااز  المباار ، ومحماد علال حماد  :، حققد وعل   عل ادم ني اللبيب عن كتب األعاريبابن ه ام،   -

 .م1985 ,(6ط)  ,هللا، رار الفكر
( تحقيا : ظهاور أحماد لطارر والحواشاي علاى الكامال للمباردا، )كتاب القارط علاى الكامالالوق ال،   -

 أظهر، باكستا ، بدو  تاريخ. 
 ,(1ط) ,رم ااا  ,إباااراه م محماااد عباااد هللا، رار ساااةد الااادين :، تحقيااا شاااارح المفصاااالابااان يًااا ش،  -

 .م2013 -ها 1434
 عبااد الاارزاا عبااد الاارحمن السااةدي، سلساال  خزاناا  :، تحقياا الم نااي فااي النحااو ,ال مناال، اباان  ااال  -

  .م1999, (1ط) ,الترا ، الةراا
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