
 

 )١٦٦١(

  
  
  
  
  

  :الملخص باللغة العربية
بـل  ، أتقن العربية ففاق األقـران ، اشتهر ابن هشام بالتواضع والبر والشفقة ودماثة الخلق 

يعد كتاب مغنـي اللبيـب مـن        و، وانفرد بالفوائد الغريبة  ، وتصدر لنفع الطالبين  ، الشيوخ
على كل ما ُألِّـف      فبظهوره طغى    ، وأرفعها مقاما  ، قدرا أعظم الكتب التي ألفها ابن هشام     

فيه مطلب كل باحث ومـأوى كـل        ،  فهو كتاب جامع مانع    في هذا الدرب من المصنفات    
، وهذا عمل لم يأِت به أحد قبلـه       ، طارق؛ حيث حصر فيه مسائل النحو في ثمانية أبواب        

لهذا الكتـاب مكانـة   و ، فما من مسألة نحوية إال طرقها وأبدع الحديث فيها وأوفاها حقها          
، ولما أحسوا بصعوبة أسـلوبه ، انتشر ذكره بين الناس ، والمعاصرين، د السابقين كبيرة عن 

وضع كثير من العلماء عليه الحواشي والشروح كـي         ، وأهمية ما تناوله من مسائل دقيقة     
ويهدف ، وفهم المراد منها  ، فتساعدهم على إدراك الغامض من مسائله     ، يستعين بها الطلبة  

االستعماالت التركيبية في المجرورات فـي هـذا الكتـاب        هذا البحث إلى دراسة غريب      
  .وبيان آراء النحاة فيها

هـل  ، إذا سبقت بحرف جـر " ما"نوع ، بمعنى المبادرة؟" الكاف"هل تأتي : الكلمات الدالة 
  .مبتدأ؟" إذ"تأتي 
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Summary in English: 
Ibn Hisham was famous for his humility, righteousness, compassion, and 
gentleness of character, Master English, surpass peers, but the elders, It is 
issued for the benefit of the two students, and is unique in the strange 
benefits, AndMughni al-Labib is one of the greatest books written by Ibn 
Hisham destiny, and raise it in rank, qby his appearance Overwhelmed by 
everythingItoIIn this path of works,It is a comprehensive and preventative 
book, in which is the requirement of every researcher and the shelter of 
every Tariq; Where he restricted grammar issues in eight chapters, and this 
is a work that no one has done before him.This book has a great place 
among the predecessors and contemporaries, and its mention spread among 
the people. This research aims to study the strange structural uses in 
Almjrorat in this book and to clarify the opinions of the grammarians in 
them. 
Keywords: Does "Kef" mean initiative?, Type "what" if preceded by a 
preposition, Does it come as a "beginner"?. 
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  بمعنى المبادرة" الكاف"هل تأتي : المبحث األول
  :الكاف

  :والجارة تأتي على وجهين، جارة وللخطاب: تأتي الكاف على وجهين
، وال تقـع عنـد سـيبويه   ) مثل(أن تكون اسما ولها محل من اإلعراب بمعنى  : أحـدهما 

ر مـن  ومذهب األخفش والفارسي وكثي، والمحققين إال في الضرورة في الشعر اضطرارا     
أن تكـون   ، زيـد كاألسـد   : فجوزوا في نحو  ، أنه يجوز أن تكون حرفًا واسما     ، النحويين

الـسيوطي،  (وشذَّ أبو جعفر بن مـضّاء       . الكاف في موضع رفع واألسد مخفوض باإلضافة      
، مـن ذلـك قـول    )مثل(معنى أن الكاف اسم أبدا؛ ألنها ب  : فقال، )١ ج ٣٢٣م، صـفحة    ١٩٦٤

  ):من الكامل(الشاعر
م، صـفحة  ١٩٨٢العذري،  (       لَو كَان ِفي قَلِْبي كَقَدِر قُلَامٍة    حبا ِلغَيِرِك ما أتَتِْك رساِئِلي         

٥٤(.  
في محـل   ) لمث(اسم بمعنى   ) كقدر(فالكاف هنا تعرب حسب موقعها في الجملة فهي في          

  . رفع اسم كان مؤخر
قال الزمخشري في قوله تعـالى      ، في كتب المعربين كثيرا   ، ويقع مثل هذا  : "قال ابن هشام  

سـورة آل  [﴾َأنِّي َأخْلُقُ لَكُم من الطِّيِن كَهيَئِة الطَّيِر فََأنفُخُ ِفيِه فَيكُون طَيـرا ِبـِإذِْن اللَّـهِ        ﴿
فـأنفخ فـي   : ؛ أي"كهيئة الطير"ير راجع إلى الكاف في أن الضم، ]٤٩من اآلية  : عمران

ولو كان كمـا  ، ذلك الشيء المماثل فيصير كسائر الطيور،  ووقع مثل ذلك في كالم غيره  
المـرادي،   (،)١ ج١٥٤م، صـفحة  ١٩٤٨األنصاري،  (مررت بكاألسد: زعموا لسِمع في الكالم مثل 

  )١ ج٤٠٨م، صفحة ١٩٨٨سيبويه، (، )٣٢٨، ٣٢٧م، صفحة ١٩٩٣الموزعي، (، )٧٩، ٧٨م، صفحة ١٩٩٢
في ذلك الشيء المماثل لهيئـة  : للكاف أيالضمير " فأنفخ فيه "وهذا نص كالم الزمخشري     

م، صـفحة  ٢٠٠٩الزمخـشري،  (؛ فيصير طيرا كسائر الطيور حيا طيـارا  "فيكون طيرا "الطير  
١٧٣(.  

  :أن تكون حرف جر ولها ستة معان: الثاني
  .هند كالقمر، ولم يثبت أكثرهم لها غير هذا المعنى: التشبيه ) ١
 ١٧٣م، صـفحة    ١٩٩٠ابن مالـك،     (أثبت ذلك قوم منهم األخفش، وابن برهان      : لتعليلا ) ٢
ـ  )٨٤م، صفحة   ١٩٩٢المرادي،   ()١ ج ٦١٧م، صفحة   ١٩٩٣األندلسي،  ( )٣ج وقيـد  ، اه األكثـرون  ونف

وتُحِدث ما الكافـة فـي      : كابن مالك فقال  ) بما(بعضهم  جوازه بأن تكون الكاف مكفوفة        
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والتقدير؛ ألنه ال   ، كما أنه ال يعلم فتجاوز اهللا عنه      : وكحكاية سيبويه ، الكاف معنى التعليل  
 .)٨٤م، صفحة ١٩٩٢المرادي،  ()٣ ج١٤٠م، صفحة ١٩٨٨سيبويه، (يعلم زفتجاو اهللا عنه 

كيـف  : ذكره األخفش، والكوفيون كقول بعض العرب عنـدما سـئل   : االستعالء )٣
ابـن   ()١ج ٤٦٦م، صـفحة    ١٩٨٣الفراء،   (على خير، والمعنى بخير   : كخير؛ أي : أصبحت؟ قال 

 .)٨٤م، صفحة ١٩٩٢المرادي،  ()١ ج٣٢٠م، صفحة ١٩٩٣جني، 
فـذهب  ، أو يختص ذلـك بـضرورة الـشعر       ، واختلف النحاة في كونها اسما في الكالم      

، ك على أنها تكون اسما في الكـالم       وتبعهما ابن مال  ، في ظاهر قوله  ، والفارسي، األخفش
مـن  (وأضيف إليهـا ومثـل قـول الـشاعر        ) عن، على، الباء(وقد كَثُر جرها بالحرف     

  ):الخفيف
  بل      فاق حسنًا من تَيّم القلب حبّا تيم القَلْب حب كالبدر ال

  ):من البسيط(وأسند إليها فاعلة من ذلك قول الشاعر
  )٦٣ميمون بن قيس، صفحة ( هى ذَِوي شَطٍَط  كَالطَّعِن يذْهب ِفيِه الزّيتُ والفُتُُلأتَنْتَهون ولَن ينْ

، ٤٠٧م، صـفحة    ١٩٨٨سـيبويه،    (وذهب سيبويه ، لكن كل هذا في الشعر    ، و مبتدأة  و مفعولة    
) مـا (ويجوز زيادة   ، إنما يجوز في الضرورة الشعرية    ، ، إلى أن استعمالها اسما    )١ ج ٤٠٨

  ): من الطويل(قال الشاعر، وهي باقية على عملها الجر، بعد الكاف
لَمنَعلَانَا ووم رونَنص عليه وجارم ومجرا النَّاس مكَم      ١١٥م، صفحة ٢٠٠٥عالونة،  (أنَّه(.  

وتكـون  ، تكون كافة للكاف فتليها الجملة االسمية     ) ما(وزعم بعضهم أن    ،  بخفض الناس 
المصدرية ال تُوصل بالجملـة     ) ما(وهذا إنما يكون إذا قلنا أن       ، من حروف االبتداء  ) كما(

 جـارة ) الكـاف (و ، بل مصدرية، كافة) ما(أما إذا كانت عكسّ ذلك  فال تكون       ، االسمية
  .وصلتها)  ما(للمصدر المنسبك من 

هذا حقٌ كما أنـك  " وسألته عن قولهم  )٣ ج ١٤٠م، صفحة   ١٩٨٨سيبويه،  ( وقال سيبويه   
  . لغو) ما(و ، )الكاف(فزعم أن  العامل في أنّ  " ها هنا

    مـا (إذا لحقتها   ) الكاف(أن  )٣ ج ١١٦م، صفحة   ١٩٨٨سيبويه،  (وزعم الخليل (
، للفعـل ) ربمـا (ويصير لها ما للفعل كما صيرت       ) لعلَّ(الكافة قد تجعلها العرب بمعنى      

ومن ثَم لم ينصبوا بهـا  ، )لَعلّي آتيك(والمعنى : انتظرني  كما آتيك: وجعَل من ذلك قولهم  
ما، وجعل من ذلك قول الراجزالفعل كما لم ينصبوا برب :  

                 ا لَا تُشْتَمكَم م، ١٩٨٨سـيبويه،   (. )١٨٣العجاج، صـفحة    ( ال تَشْتُِم النَّاس
م، صـفحة   ٢٠٠٠البغـدادي،   (،   )٤٨٤م، صفحة   ١٩٩٢المرادي،  (،  )٣ ج ١١٦صفحة  
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التي هي  ) كما(الشاهد فيه وقوع الفعل بعد    ، ، أي لعلك ال تُشتَم إن لم تشتمهم         )١٠ ج ٢١٤
ومـن  . كما فعـل بربمـا    ، وبذلك هيئت لوقوع الفعل بعدها    ) بما(كاف التشبيه الموصولة    

وذهـب  ، وهو مـذهب الكـوفيين    ، ويجيز النصب بها  ) كي(يجعلها بمنزلة   النحويين من   
الكـاف فيهمـا    " ال تشتُم الناس كما ال تُشتَم     "و  " انتظرني كما آتيك  : "إلى أن قولهم  : الفراء
انتظرني انتظارا صادقًا مثل إتياني لـك؛ أي        : والكاف صفة لمصدر محذوف أي    ، للتشبيه

 )انتهائهم عـن شـتمك    (وانتِه عن شتم الناس كـ      ، تيانِف لي باالنتظار كما أفي لك باإل      
  )١٠ ج٢١٤م، صفحة ٢٠٠٠البغدادي، (

، كما أنه ال يعلم فتجـاوز اُهللا عنـه  : )٣ ج١٤٠م، صفحة ١٩٨٨سيبويه،  (وحكى سيبويه 
  )١٧١٣:١٧١٥م، صفحة ١٩٩٨أبي حيان األندلسي،  (. يعلمأي أنه ال

ومن أشهر الشواهد النحوية على ذلك قوله       ، زائدة للداللة على التوكيد   )  الكاف(   تقع     )٤
فقال ابـن   ] ١١يةمن اآل : سورة الشورى [﴾ وهو السِميع الْبِصير   ۖلَيس كَِمثِْلِه شَيء    ﴿تعالى  
لـيس  : "وقد تزاد إن ُأمن اللبس يكون الموضوع غير صالح للتشبيه كقوله تعـالى            : مالك

ألن االعتداد بها يستلزم ثبوت شيء ال شيء        ، فالبد من عدم االعتداد بالكاف    " كمثله شيء 
 )٣ ج ١٧٠م، صفحة   ١٩٩٠ابن مالك،    (وما أفضى إلى المحال محال    ، وذلك محال ، مثله

  )٧ ج٢٢م، صفحة ١٩٩٩درويش،  ()٤ ج٤١٨م، صفحة ١٩٩٤المبرد، (
، والمعنى ليس مثله شـيء ، هذه الكاف مؤكدة  " ليس كمثله شيء  "     وقال الزجاج وقوله    

المعنى مثَل مثِلِه شيء؛ ألن من قال هذا فقد أثبت المثْل هللا تعالى عن              : ال يجوز أن يقال   و
  .)٤ ج٣٩٥م، صفحة ١٩٨٨الزجاج،  (ذلك علوا كبيرا

ويكََأنَّـه  ﴿نحو قوله تعالى ، )٣٣٠م، صفحة ١٩٩٣الموزعي، (وقد تأتي أيضا للتعجب ) ٥
  ونالْكَاِفر فِْلحوِلقائـل أن   ، أعجب لعـدم فالحهـم      :  أي ؛]٨٢اآلية  : سورة القصص [﴾لَا ي

واهللا ) وي(وإنما استُفيد من كلمـة      ، ليس التعجب في هذا المثال مستفاد من الكاف       : يقول
  . )٣٣١فحة م، ص١٩٩٣الموزعي،  (أعلم

وهذا المعنى غريب عند ابن     ) سلم كما تدخل  (وذلك إذا اتصلت بما في نحو       : المبادرة) ٦
، في نحو سـلم كمـا تـدخل       ) بما(هشام حيث قال في المغني المبادرة وذلك إذا اتصلت          

 فـي  )١ ج ٣٠٤م، صـفحة    ١٩٦٤السيوطي،   (ذكره ابن الخباز  ، وصّل كما يدخل الوقت   
وهـو  ، ، وغيرهمـا  )١ ج ٥٠٧م، صفحة   ١٩٦٤السيوطي،   (النهاية، وأبو سعيد السيرافي   

م، صـفحة   ١٩٩٣المـوزعي،    (،)١ ج ٢٠٢م، صـفحة    ١٩٤٨األنصاري،   (غريب جدا 
٣٣١( .  
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: ال تأتي إال للتـشبيه حيـث قـال        ) الكاف(وقد ذكر سيبويه وغيره ممن جاءوا بعده أن         
 ٢١٧م، صـفحة    ١٩٨٨سـيبويه،    ()أنت كزيد : (وكاف الجر تجيء للتشبيه وذلك قولك     

  .)٤ج
والسماع حجـة   ، هشام  وهو محقٌّ في ذلك؛ لعدم سماعه       كان هذا المعنى غريبا عند ابن       

ولم يرد  ) عند(فالكاف بمعنى   ، سلّم عندما تدخل  : سلّم كما تدخل؛ فالمعنى   : وإذا قيل ، قوية
وبهذا يكون السيرافي وابن الخبـاز قـد خالفـا          ، في كالم العرب مجيئها لمعنى المبادرة     

ولم يذكر أحد من النحاة  هـذا        ، المعنىاإلجماع و لم يعتمدا على السماع في مجيئها لهذا          
  .المعنى للكاف غيرهما

  إذا سبقت بحرف جر" ما"نوع : المبحث الثاني
  .وكل وجه منهما له ثالثة أقسام، حرفية، اسمية: على وجهين) ما(تأتي 

  :فأمّا أوجه االسمية
مـا  ﴿إما ناقصة وهي الموصولة نحو قوله تعالى        : أن تكون معرفة وهي نوعان    : فأحدها

 نفَدي كُماٍق ِۖعنداللَِّه ب ا ِعندم٩٦:من اآلية: سورة النحل[﴾ۗ و .[  
، وهي التي لـم يتقـدمها اسـم         )الشيء: ( أي مقدرة بقولك   عامة: وإما تامة وهي نوعان   

ِإن تُبدوا الصدقَاِت فَِنِعمـا ِهـي       ﴿تكون هي وعاملها صفة له في المعنى نحو قوله تعالى           
واألصل فنعم الـشيء إبـداؤها؛      ، ؛ أي فنعم الشيء هي     ]٢٧١من اآلية   : بقرةسورة ال [﴾ۖ

وهي التي تقدمها   : خاصةوالنوع الثاني   ، ألن الكالم في اإلبداء واإلظهار ال في الصدقات       
أي نعـم   ) ودققته دقًا نعمـا   (و  ) غسلته غسلًا نعما  (وتقدّر من لفظ ذلك االسم نحو       ، االسم

  .الغسل ونعم الدق
وأثبته جماعة منهم ابن خروف ونقله عـن  ، معرفة تامة ) ما(وأكثر النحاة ال يثبت مجيء      

  .سيبويه
  .ناقصة وتامة: وهي أيضا نوعان، أن تكون نكرة عن معنى الحرف: والثاني

أي ) مررت بما معجـب لـك     : (كقولهم) شيء: (وتقدّر بقولك ، فالناقصة هي الموصوف  
  . )٢ ج٢م، صفحة ١٩٤٨األنصاري،  (بشيء معجب لك

  :وأما التامة فتقع في ثالثة أبواب
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  ) ما أحسن زيدا(التعجب نحو   ) أ
فمـا  ، ؛ أي نعم نعم شيئا    )ودققته دقّا نعمّا  ، غسلته غسلًا نعما  (باب نعم وبئس نحو     ) ب

 كـالم سـيبويه     وظاهر، نصب على التمييز عند جماعة من المتأخرين منهم الزمخشري        
 .أنها معرفة تامة كما سبق

كقولهم إذا أرادوا المبالغة في اإلخبار عن  أحد  باإلكثار من فعـل الـشيء                : المبالغة) ج
أي أنه مخلوق من أمـر وذلـك        ، ؛ أي أنه من أمر كتابة     )إن زيدا مما أن يكتب    (كالكتابة  

 . )٢ ج٢،٣م، صفحة ١٩٤٨األنصاري،  (بمعنى شيء) فما(األمر هو الكتابة 
  :وهي نوعان، أن تكون نكرة متضمنة معنى الحرف:  والثالث

أثبت ذلك الفارسي وأبو البقاء وأبو شامة  وابـن          ، زمانية: وهي نوعان   : الشرطية  : أولًا
 ِإن اللَّه يِحب    ۚفَاستَِقيموا لَهم   ما استَقَاموا لَكُم    ﴿بري وابن مالك وهو ظاهر في قوله تعالى         

تَِّقينوغيـر زمانيـة    ، أي استقيموا لهم مدة استقامتهم لكم     ] ٧من اآلية   : سورة التوبة [﴾الْم
﴿ اللَّه هلَمعٍر يخَي لُوا ِمنا تَفْع١٩٧من اآلية : سورة البقرة[﴾ۗم .[  

سـورة  [﴾لُوا ادع لَنَا ربك يبين لَّنَا ما ِهـي        قَا﴿ومعناها أي شيء نحو     : االستفهامية: ثانيا
مـن اآليـة    : سورة البقرة [﴾ۚقالُوا ادع لَنَا ربك يبين لَّنَا ما لَونُها         ﴿و  ] ٦٨من اآلية : البقرة
  ].١٧اآلية :سورة طه[﴾وما ِتلْك ِبيِميِنك يا موسٰى﴿و ] ٦٩

، إالم، فـيم ، بـم   ( وإبقاء الفتحة دليلًا عليها نحو       ويجب حذف ألفها إذا سبقت بحرف جر      
وتحذف األلف لبيان الفرق بين االستفهام والخبر) عالم.  

األندلـسي،   (وأما قراءة عكرمة  ، في الخبر ال تثبت في االستفهام     ) األلف(فكما ال تحذف    
فهو نادر وتثبت   ] ١اآلية:سورة النبأ [﴾عم يتَساءلُون ﴿  وعيسى )٨ ج ٤٠٢م، صفحة   ١٩٩٣

  .أيضا في الضرورة الشعرية
؛ ألن ألفهـا قـد      )لماذا جئتَ (لم تحذف ألفها نحو   ) ذا(االستفهامية مع   )  ما(أما إذاُ ركبت    
  .صارت حشوا

  :في العربية على عدة أوجه) لماذا(وتأتي 
  )ماذا الوقوف؟(و ) ماذا التَّواني(إشارة نحو ) ذا(استفهامية و) ما(أن تكون : أحدها
 ): من الطويل( موصولة كقول لبيد) ذا(استفهامية و ) ما(أن تكون : الثاني

  أال تسأالن المرء ماذا يحاوُل    أنَحب فيقضى أم ضالٌل وباطُل
 .موصول بدليل افتقاره للجملة بعده) ذا(و، مبتدأ بدليل إبداله المرفوع منها) ما(و
  لماذا جئتَ؟: كله استفهاما على التركيب كقولك) ماذا(أن يكون : الثالث



– 

  )١٦٦٨(

  .أو موصولًا بمعنى الذي، أن يكون ماذا كله اسم جنس بمعنى شيء: الرابع
  .لإلشارة) ذا(زائدة و ) ما(أن تكون :  الخامس
: أجازه جماعة منهم ابن مالك فـي نحـو  . زائدة) ذا(استفهامية و ) ما(أن تكون  : السادس

  . )٢ ج٢:٥م، صفحة ١٩٤٨األنصاري،  (والتحقيق أن األسماء ال تزاد) ماذا صنعت؟(
قال ، السكت) هاء(في حالة سبقها بحرف جر يمكن أن يؤتى بـ          ) ما) ( ألف(عند حذف   

ف أجـود إذا وقفـت؛      عالمه وفيمه و حتَّامه؟ فالهاء في هذه الحرو       : وأما قولهم "سيبويه  
م، صـفحة  ١٩٨٨سـيبويه،   ("فصار آخره كآخر ارمه واعزه" ما"ألنك حذفت األلف من    

 . )٤ ج١٦٤
سـورة  [﴾ِبما غَفَر ِلي ربي وجعلَِني ِمن الْمكْـرِمين       ﴿وقد ذكر الزمخشري في هذه اآلية       

وقد تعجب ابن هشام مما ذهب إليه الزمخشري بقوله         ، استفهامية) ام(أن  ] ٢٧اآلية  : يس
وإنمـا هـي   ، أنهـا اسـتفهامية  " بما غفر لي ربـي   "لهذا ردّ الكسائي قول المفسرين في       
قَـاَل  ﴿إذ جوّز كونها استفهامية مع رده على من قال          ، مصدرية والعجب من الزمخشري   

بـأنّ  ، أن المعنى بأي شـيء أغـويتني      ] ٣٩اآلية  من  : سورة الحجر [﴾رب ِبما َأغْويتَِني  
وأجاز هو وغيره أن تكون بمعنى الذي وهو بعيد؛ ألن الذي غُفر            ، إثبات األلف قليٌل شاذ   

 ٤م، صفحة   ١٩٤٨األنصاري،   (وإن غُفرت ، ويبعده إرادة االطالع عليها   ، له هو الذنوب  
 .  )٢ج

مـصدرية واسـتفهامية   )  بما غفر لي ربـي (في قوله تعالى ) ما(أن تكون : الفرّاءأجاز  
ولـو  . في موضع مـصدر   ) غفر(و  ) ما(وتكون  ) الذي(تكون في موضع    ) بما(بقوله و   
ليتهم يعلمون بأي شيء غفر لـي       : يكون المعنى ، كان صوابا ) أي(في معنى   ) ما(جعلت  

م، ١٩٨٣الفـراء،    (بنقصان األلـف  " فر لي ربي  بم غ "ولو كان كذلك لجاز له فيه       ، ربي
: ، كما تقـول )٥٦١م، صفحة ٢٠٠٩الزمخشري،  (، )٥ ج٤٤١،  ٢ ج ٣٧٤،٣٧٥صفحة  

مـن  : سـورة النمـل   [﴾ةٌ ِبم يرِجع الْمرسلُون   فَنَاِظر﴿وكما في قوله تعالى     ، سل عمّ شئت  
  ].٣٥:اآلية

استفهامية وردّه بقوله لـو صـحّ       ) ما(    وقد اعترض الكسائي على إجازة الفرّاء لكون        
) بمـا (من غير ألف، وقال الفراء أنه يجوز أن يقـال           ) بم(  لقال    – يعني االستفهام  –هذا  

 ٣١٦م، صـفحة    ١٩٩٣األندلسي،   (ص ذلك بالضرورة  ولكنه خ ، باأللف وأنشد فيه أبياتًا   
   .)٧ج



 

 )١٦٦٩(

ويحتمـل أن   : استفهامية وذلـك بقولـه    ) ما(وتبع الزمخشري مذهب الفراء في أن تكون        
قَـاَل رب ِبمـا     ﴿يعني بأي شيء غفر لي ربـي، وقـال فـي اآليـة              ، تكون استفهامية 

) مـا (مصدرية؛ حيث يقول الباء للقسم، و  ) ما(أن  ] ٣٩:من اآلية : سورة الحجر [﴾يَأغْويتَِن
والظاهر عند  ، أقسم بإغوائك إياي ألزينن لهم    : والمعنى" ُألزيننّ"مصدرية، وجواب القسم    
األندلـسي،   (،)٨٩٣،  ٥٦١م، صـفحة    ٢٠٠٩الزمخـشري،    (أبي حيان أنها مـصدرية    

  .)٧ ج٣١٦م، صفحة ١٩٩٣
ِبمـا غَفَـر ِلـي ربـي وجعلَِنـي ِمـن         ﴿وهذا نص كالم الزمخشري فـي قولـه تعالى        

ِمينكْربما غفر لي ربـي "في قوله تعالى ) ما: (فإن قلت ] "٢٧اآلية  : سورة يس [﴾الْم" ّ؛ أي
بالذي غفر لي ربي من الذنوب ويحتمـل        :  المصدرية، أو الموصولة أي    المآتُ هي؟ قلتُ  

بأي شيء غفر لي ربي؛ يريد به ما كـان منـه معهـم مـن                : أن تكون استفهامية يعني   
بطرح األلـف أجـود وإن      " بم غفر لي  : "إلَّا أنّ قولك  ،  حتى قُتلَ  المصابرة؛ إلعزاز الدين  

 "كان إثباتها جائزا يقال قد علمت بما صنعت هذا؟ أي بأي شيء صنعت وبـم صـنعت                 
 .)٨٩٣م، صفحة ٢٠٠٩الزمخشري، (

 ويحتمـل أن تكـون      :وقـال الزمخـشري   : وقد نقل لنا أبو حيّان قوَل الزمخشري بقوله       
بأي شيء غفر لي ربي؟ يريد ما كان منه معهم مـن المـصابرة حتـى     : استفهامية يعني 

يريد ما كان منه معهم بطرح األلف أجـود وإن كـان            " بما غفر لي ربي   "إن قولك     : قيل
  .قد علمت بما صنَعت هذا وبم صنعت: إثباتها جائزا فقال

تفهامية إذا دخل عليهـا حـرف جـر مخـتص           االس) ما(والمشهور أن إثبات األلف في      
  ):من الوافر(بالضرورة نحو قول الشاعر

 )٩٠م، صفحة ١٩٩٤ثابت،  (علَى ما قَام يشْتُمِني لَِئيم       كَِخنِْزيٍر تَمرّغَ ِفي رماِد
 .)٧ ج٣١٦م، صفحة ١٩٩٣األندلسي،  (وحذفها هو المعروف في الكالم

والثالث أن تكـون اسـتفهامية   : "وذكر ابن األنباري ذلك أيضا ثم ذكر أن فيه ضعفا بقوله  
بأي شيء غفر لي ربي على التحقير لعملـه         ، وتقديره، وفيه معنى التعجب من مغفرة اهللا     

، ههنـا اسـتفهامية   ) ما( ألنه لو كانت     إال أن في هذا الوجه ضعفًا     ، والتعظيم لمغفرة ربه  
لكان ينبغي أن تُحذف األلف منها لدخول حرف الجر عليها ألن ما االستفهامية إذا دخـل                

  .)٢ ج٢٩٣م، صفحة ١٩٨٠األنباري،  ("عليها حر الجر حذفت ألفها للتخفيف
هـذا  ( مع ما بعدها تُؤول بمصدر ذكر ذلك في باب           المصدرية) ما(أن  : وقد ذكر سيبويه  

ائتنـي  (حيث يقول ومن ذلك أيضا ) باب دخول الرفع في هذه االفعال المضارعة لألسماء  



– 

  )١٦٧٠(

وهي بمنزلتها  ، وفرغ صلة وهي مبتدأة   ) الفراغ(بمنزلة  ) تفرغ(و) ما(فـ  ، )بعد ما تَفرغُ  
تدإ؛ ألن الـذي  ال يعمـل فـي    فتفرغ في موضع مب، بعد الذي تفرغ: إذا قلت) الذي(في  

 .)٣ ج١١م، صفحة ١٩٨٨سيبويه،  (واألسماء بعده مبتدأة، شيء
ائتني بعد قولـك ذاك     : كأنك قلت ، ائتني بعد ما تقول ذاك القول     : وتقول"   كما قال أيضا    

 ١٥٦م، صـفحة    ١٩٨٨سـيبويه،    ("اككما أنك إذا قلت بعد أن تقوَل فإنما تريد ذ         ، القول
  .)٣ج

: سورة يـس  [﴾ِبما غَفَر ِلي ربي   ﴿في قوله تعالى    ) ما(ردّ ابن هشام قوَل الزمخشري أن       
وهو بعيد ألن الذي غُفر له هو الذنوب ويبعده         : بقوله)  الذي(تكون بمعنى   ]  ٢٧من اآلية 

: وسبقه في ذلك شيخه أبو حيّان في ذلك أيـضا بقولـه       ، الع عليها وإن غفرت   إرادة االط 
، بالذي غفره لي ربي من الـذنوب : وجوزا أن يكون بمعنى الذي والعائد محذوف؛ تقديره     

والذي يحسن تمنـي علمهـم   ، إذ يؤول إلى تمني علمهم بالذنوب المغفرة ، وليس هذا بجيد  
األندلـسي،   (،)٢ ج ٤م، صـفحة    ١٩٤٨األنصاري،   (بمغفرة ذنوبه وجعله من المكرمين    

  .)٧ ج٣١٦م، صفحة ١٩٩٣
على أنه ال يبعد إرادة االطـالع       ، واقعة على الغفران  ) ما(وفي حاشية األمير وأجيب بأن      

 حيث غفرت منه هذه الذنوب مع عظمها      ، ه وشرف دينه  ليعلم سعة كرم إله   ، على الذنوب 
  )٢ ج٤م، صفحة ١٩٤٨األنصاري، (

وابـن األنبـاري    ، الزمخـشري : في اآلية موصولة مـنهم    ) ما(ذكر كثير من النحاة أن      
  .)٨٩٣م، صفحة ٢٠٠٩الزمخشري،  ()٢ ج٢٩٣، صفحة م١٩٨٠األنباري،  (وغيرهم

قَاَل رب ِبما َأغْويتَِني لَـُأزينَن لَهـم ِفـي          ﴿من قوله تعالى    ) ما(لم يذكر الزمخشري في     
  ِعينمَأج منَّهلَُأغِْويِض ووليس فيه أي رد     ،إال أنها مصدرية  ] ٣٩اآلية: سورة الحجر [﴾الَْأر 

قَاَل فَِبمـا َأغْـويتَِني     ﴿ولكنه ذكر ذلك في قوله تعالى       ، على من ذهب إلى أنها استفهامية     
) فبمـا أغـويتني  : (  حيث قال]١٦اآلية : سورة األعراف [﴾لََأقْعدن لَهم ِصراطَك الْمستَِقيم   

ثـم ابتـدأ    ،  أغـويتني  بأي شـيء  : ، وقيل ما لالستفهام كأنه قيل     ...فبسبب إغوائك إياي  
الزمخـشري،   (وإثبات األلف إذا أدخل حرف الجر على ما االستفهامية قليل شاذ          ، ألقعدن
ولكـن  ، ، أي ال يخرج عليه القرآن، وهو الفـصيح    )٥٦١،  ٣٥٨،  ٣٥٧م، صفحة   ٢٠٠٩

   .إثباتها جائز وذلك مختص بالضرورة
من ثم لم يكن ابن هشام محقا في تعجبه من قول الزمخشري ألنه أجازه مـع قلتـه ولـم        

 .يمنعه



 

 )١٦٧١(

؛ ألنها تؤول مع ما بعدها بمصدر ومعنـى         - في هذه اآليات   –مصدرية  ) ما(فبذلك تكون   
أنه ] ٢٧اآلية: سورة يس [﴾ِبما غَفَر ِلي ربي وجعلَِني ِمن الْمكْرِمين      ﴿) يس(الكالم في آية    

ويكون المعنى في اآلية    ، يا ليت قومي يعلمون بغفران ربي لي وجعله إياي من المكرمين          
قال إبليس لربه أنه بسبب إغوائـك       ]  ٣٩اآليةمن  : سورة الحجر [﴾ِبما َأغْويتَِني ﴿األخرى  

  . لي ألزينن لهم في األرض وألغوينهم أجمعين
، فقد سبقه في ذلـك الفـراء      ، لزمخشري ويجوز كونها استفهامية ولم ينفرد بهذا  القول ا        

ومـنهم مـن    ، وغيرهم من النحاة  ، وابن األنباري ثم ذكر أن فيه ضعفًا      ، وذكره أبو حيان  
  . و لكن كونها مصدرية أقرب إلى المعنى، قال بأنها موصولة

  مبتدأ؟" إذ"هل تأتي : المبحث الثالث
  : تأتي إذ على أربعة أوجه

  .زمن الماضيأن تكون اسما لل: الوجه األول
 وتأتي على أربع حاالت :  
ِإلَّا تَنصروه فَقَـد نَـصره اللَّـه ِإذْ         ﴿أن تكون ظرفًا وهو الغالب نحو قوله تعالى        ) ١

 ].٤٠اآليةمن : سورة التوبة[﴾َأخْرجه الَِّذين كَفَروا
سـورة  [﴾ۖكُم  واذْكُروا ِإذْ كُنتُم قَِليلًـا فَكَثَّـر      ﴿أن تكون مفعولًا به نحو قوله تعالى       ) ٢

] ٣٠اآليةمن  : سورة البقرة [﴾وِإذْ قَاَل ربك ِللْملَاِئكَةِ   ﴿وقوله تعالى   ] ٨٦ من اآلية  :األعراف
 . واذكر إذ: واألصل

واذْكُر ِفـي الِْكتَـاِب مـريم ِإِذ        ﴿نحو قوله تعالى    ، أن تكون بدلًا من المفعول به      ) ٣
    ِقيكَانًا شَرا مِلهَأه ذَتْ ِمنمـريم (بدل اشتمال من    ) إذ(فـ  ]  ١٦ اآلية   :سورة مريم [﴾اانتَب (

سـورة  [﴾ ۖيسَألُونَك عِن الشَّهِر الْحراِم ِقتَـاٍل ِفيـِه         ﴿على حد البدل في     ، وهي مفعول به  
 ]. ٢١٧  من اآلية:البقرة

أو ) وحينئذ،  يومئذ: (أن يكون مضافًا إليها اسم زمان صالح لالستغناء عنه نحو          ) ٤
 :سـورة آل عمـران  [﴾ربنَا لَا تُِزغْ قُلُوبنَا بعد ِإذْ هـديتَنَا ﴿له نحو قوله تعالى غير صالح   

 ].٨ اآلية
نحـو قولـه    ، هذا المعنى اختاره ابن مالك    ، أن تكون اسما لزمن المستقبل    : الوجه الثاني 

 ]. ٤اآلية: سورة الزلزلة[﴾يومِئٍذ تُحدثُ َأخْبارها﴿تعالى 
ـ    والجمهور ال   وينزلون المستقبل منزلة الماضي الذي قـد وقـع   ) إذ( يثبتون هذا المعنى ل

 . )٧٩:٨١م، صفحة ١٩٩٣الموزعي، (، )١٨٨م، صفحة ١٩٩٢المرادي، (



– 

  )١٦٧٢(

الْيوم ِإذ ظَّلَمتُم َأنَّكُم ِفي الْعـذَاِب       ولَن ينفَعكُم   ﴿أن تكون للتعليل كقوله تعالى    : الوجه الثالث 
شْتَِركُون٣٩اآلية: الزخرف: سورة[﴾م.[  

نص علـى ذلـك     )  بينما(أو  ) بينا(وهي الواقعة بعد    ،  أن تكون للمفاجئة  : الوجه الرابع 
 وال يليهـا إال   ، مثلها أيـضا  ) إذ(وتكون  ، فِلما يستقبل من الدهر   ) إذا(وأما  : سيبويه بقوله 
 ٢٣٢م، صـفحة    ١٩٨٨سيبويه،   (بينما أنا كذلك إذ جاء زيد     : وذلك قولك ، الفعل الواجب 

  .)٤ج
واذكـروا إذ كنـتم     "إذ ال تقع إلَّا ظرفًا أو مضافًا إليها وأنها في نحو            : وزعم الجمهور أن  

األنـصاري،   ( اهللا عليكم إذ كنتم قليلًـا أي واذكروا نعمة، ظرفٌ لمفعول به محذوف " قليلًا
 .)١ ج٧٤،٧٥م، صفحة ١٩٤٨

وتقع على الزمن الماضـي  ، وهي ظرف مبني على السكون    ) إذ: (ومن الظروف الزمانية  
. زيد قـائم  جئتك إذ   : تقول: ويكشف عن معناها جملة بعدها فهي توضح بالمبتدأ أو الخبر         

، وإذ زيـد يقـوم    ، وجئتك إذ يقوم زيد   ، جئتك إذ قام زيد   : أو توضح بالفعل والفاعل تقول    
  ).ظرف زمان ماضي وما بعدها في محل جر باإلضافة(وال يحسن إذ زيد قام؛ ألن إذ 

وإلى ، جملة هذا الباب أن الزمان إذا كان ماضيا أضيف إلى الفعل          : "قال سيبويه  -
م، ١٩٨٨سـيبويه،    ("فأضيف إلى ما يضاف إليـه إذ      ،  ألنه في معنى إذ    االبتداء والخبر؛ 

  .)٣ ج١١٩صفحة 
واستغربه ابن هشام بقوله ومـن الغريـب أن         ، مبتدأ  ) إذ(وقد أجاز الزمخشري أن تأتي      

لَقَد من اللَّـه    ﴿ بعضهم   )١ ج ١٦٥م، صفحة   ٢٠٠٢الخطيب،  (الزمخشري قال في قراءة     
       َأنفُِسِهم نولًا مسر ثَ ِفيِهمعِإذْ ب ْؤِمِنينلَى الْمأنـه  ] ١٦٤من اآليـة  : سورة آل عمران  [﴾ع

أخطَب مـا   : وأن تكون في محل رفع كإذا في قولك       ، منُّه إذ بعث  : يجوز أن يكون التقدير   
م، ١٩٤٨األنـصاري،    (لَِمن منِّ اهللاُ على المؤمنين وقتُ بعثه      ،  إذا كان قائما   يكون األمير 

  .)١ ج٧٥صفحة 
 وبالمقارنة بين نص ابن هشام ونص الزمخشري يتضح أن ابن هـشام نَقَـَل بـالمعنى،                

الزمخشري حتى يحكيه عنـه      لم يقع في نص      -إنه يجوز -وغالب اللفظ وقوله ابن هشام      
ال يجوز فيها إال الفتح؛ وذلـك ألن هـذا         ) أنّه(من قوله   ) إن(كما ذكر الدماميني أن كلمة      

            فال تكـسر همـزة إن م، ٢٠٠٧الـدماميني،    (الكالم ليس من كالم الزمخشري؛ ومن ثَم
  .)١ ج٣١٢صفحة 



 

 )١٦٧٣(

: وفيه وجهـان ، لَمن منِّ اهللا على المؤمنين إذ بعث فيهم  : رئوقُ: قال الزمخشري  -
أو ، إذ بعث فيهم فحذف لقيـام الداللـة       ، أو بعثه ، أن يراد لَمن من اُهللا على المؤمنين منّه       
: بمعنـى ، أخطَب ما يكون األمير إذا كان قائمـا       : يكون إذ في محل الرفع كإذا في قولك       

األندلـسي،   ()٢٠٤م، صفحة   ٢٠٠٩الزمخشري،   (بعثهلَمن من اهللا على المؤمنين وقتُ       
 .)٣ ج١٠٩م، صفحة ١٩٩٣

مبتدأ وأوضح ذلك بقوله ومن الغريب أن الزمخـشري         ) إذ(واستغرب ابن هشام     -
ذ بعث فيهم رسولًا مـن أنفـسهم أنـه          قال في قراءة بعضهم لَمن من اهللا على المؤمنين إ         

أخطب :في محل رفع كإذا في قولك       ) إذ(منّه إذ بعث وأن تكون      : يجوز أن يكون التقدير   
ما يكون األمير إذا كان قائما؛ أي لَمن من اهللا على المؤمنين وقت بعثه، فمقتـضى هـذا                  

ناسب؛ ألن الكـالم فـي      ثم نظيره بالمثال غير م    ، مبتدأ وال نعلم لذلك قائلًا    ) إذ(الوجه أن   
) إذ(إذ كان ألنهم يقدرون في هذا المثـال ونحـوه      :، وكان حقَه أن يقول      )إذا(ال في   ) إذ(

والمـشهور  ، أخرى بحسب المعنى المراد، ثم ظاهره أن المثال يتكلم به هكذا          ) إذا(تارة و 
ضـع  المقدرة في المثال في مو    ) إذا(وكذلك المشهور أن    ، أن حذف الخبر في ذلك واجب     

أخطَـب مـا    : نصب ولكن جوّز عبد القاهر كونها  في موضع رفع تمسكًا بقول بعضهم            
 والمبتدأ علـى الخبـر    ) إذا(على  ) إذ(فقاس الزمخشري   ، يكون األمير يوم الجمعة بالرفع    

 .)١ ج٧٥م، صفحة ١٩٤٨األنصاري، (
) إذ(تقـع مبتـدأ؛ ألن    ) إذ(ل أحد من النحـاة أن       كما وضح ابن هشام أنه لم يق       -

ظرف والظروف ال تقع مبتدأ بل تقع أخبارا وقوله وتنظيره بالمثال غيـر مناسـب؛ ألن                
إذ كان ألنهم يقدرون فـي هـذا المثـال          : وكان حقه أن يقول   ) إذا(ال في   ) إذ(الكالم في   

 ٧٥م، صـفحة    ١٩٤٨األنصاري،   (أخرى بحسب المعنى المراد   ) إذا(تارة و ) إذ(ونحوه  
  .)١ج
) إذا(على  ) إذ(والزمخشري قاس   ، وليس عن إذا  ) إذ(ألن الحديث في اآلية عن       -

عنـد أكثـر البـصريين     ) إذا(وإنما تقدّر   ، أخطب ما يكون األمير إذا كان قائما      : في نحو 
بي زيدا إذا كان قائما؛ أي ضـربي زيـدا          ضر: فيكون األصل ، ضربي زيدا قائما  : نحو

مضاف إليه من إضـافة     ) الياء(مبتدأ و ) ضربي(فيكون إعرابه أن    ، حاصل إذا كان قائما   
تامة؛ ألنها لو   ) كان(و، )ضربي(خبر للمبتدأ   ) إذا(، مفعول به ) زيدا(، المصدر إلى فاعله  

، ز أن يعرّف أن يكون معرفـة      خبرها لجا ) قائما(ولو كان ، كانت ناقصة لكان خبرها قائما    



– 
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، ولكن العرب التزمت تنكيره   ، والمتنع أن تقع موقعه الجملة االسمية المقرونة بواو الحال        
 فعلم أنه حال ال خبر،، وأوقعت موقعه الجملة االسمية المقرونة بواو الحال

أقـرب مـا يكـون    "ومثال وقوع الجملة المذكورة موقعه قول النبي صلى اهللا عليه وسلم       
، وحذف الخبـر فـي     )١ ج ٢٧٨م، صفحة   ١٩٩٠ابن مالك،    (".العبد من ربه وهو ساجد    

ظرفًـا  ) إذا(وتكـون   ، ضربي زيدا حاصل إذا كان قائما     : نحو ذلك واجب ويكون التقدير    
ـ      ) قائما(و  ، تامة) كان(في موضع نصب و    ي ذكرهـا   حال منصوبة، وإعراب اآليـة الت

الـالم  ) لمـن (يكون كـاآلتي    " لَمن من اهللا على المؤمنين    "الزمخشري والقراءة التي فيها     
، جار ومجرور متعلق بمحذوف خبـر مقـدم       ) من(و  ) ِمن(، واقعة في جواب قسم مقدّر    

فعل مـاض والفاعـل     " بعث"، ظرف زمان مبني على السكون في محل رفع مبتدأ        ) إذ(و
، )بعـث (مفعول به للفعل    ) رسولًا(جار ومجرور، و  ) فيهم(و  ) هو(ضمير مستتر تقديره    

 .وقت بعثه: والمعنى. إليها) إذ(والجملة في محل جر بإضافة 
 "ولعل الزمخشري لم ينتبه إلى هذا القياس      ، هذا تشنيع على الزمخشري   : "وقال الدماميني   

  .)١ ج٣١٣حة م، صف٢٠٠٧الدماميني، (
في المثال مقدرة في    ) إذا(وتنظير الزمخشري اآلية بالمثال أمر غريب؛ ألن المشهور أن          

أخطـب مـا   : ولكن جوز عبد القاهر كونها في موضع رفع تمسكاّ  بقول بعضهم       ، نصب
، الحالة محله في محل رفع مثلـه      ) إذا(وتكون  ) يوم(يكون األمير يوم الجمعة بالرفع في       

التي حملها عبـد القـاهر      ) إذا(في اآلية على    ) إذ(ثم قاس   ، ري عبد القاهر  وتبع الزمخش 
أمر غير صحيح كما وضحه     ) الخبر(على  ) المبتدأ(و  ) إذا(على  ) إذ(فقياسه  )  يوم(على  

وهو أمر غير مناسـب الخـتالف الزمـان؛ ألن إذ للـزمن الماضـي و إذا              ، ابن هشام 
  .للمستقبل

  
  



 

 )١٦٧٥(

  :المصادر والمراجع
          ابن مالك جمال الدين محمد بن عبد اهللا الطائي الجي اني األندلسي المعـروف ابـن مالـك .

محمد بدوي المختـون عبـد الـرحمن    ). (٣، المجلد  ١اإلصدار  (شرح التسهيل   ). م١٩٩٠(
  .هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن: مصر، الجيزة) السيد، المحرر

      محمد عبد الخـالق    ). (٢اإلصدار  (المقتضب  ). م١٩٩٤. (لمبردأبي العباس محمد بن يزيد ا
 .القاهرة) عضيمة، المحرر

     ١، المجلـد    ٣اإلصـدار   (سر صناعة اإلعـراب     ). م١٩٩٣. (أبي الفتح عثمان ابن جني .(
  .دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع: دمشق) حسن هنداوي، المحرر(
   رجـب  ). (١اإلصـدار  (ن لسان العرب ارتشاف الضرب م  ). م١٩٩٨. (أبي حيان األندلسي

  .مكتبة الخانجي: القاهرة) عثمان محمد، المحرر
      بيروت ). ١، المجلد   ٣اإلصدار  (معاني القرآن   ). م١٩٨٣. (أبي زكريا يحيى بن زياد الفراء

  .عالم الكتب: لبنان
 البيان في غريب إعراب القرآن .(م١٩٨٠) .ا .أ ,األنباري. (طه .ع .ط, Ed.) ـ  :مصر ة الهيئ

  .المصرية العامة للكتاب
 خزانة األدب ولب لباب لسان العرب  .(م٢٠٠٠) .ا .ع ,البغدادي(٤ ed.).  مكتبـة   :مـصر

 .الخانجي
    فخر ). (١اإلصدار  (الجنى الداني في حروف المعاني      ). م١٩٩٢. (الحسن بن قاسم المرادي

 .يةدار الكتب العلم:  لبنان-بيروت) الدين قباوة، محمد نديم فاضل، المحرر

 معجم القراءات  .(م٢٠٠٢) .ا .ع ,الخطيب(١ ed.). دار سعد الدين للطباعة والنـشر   :دمشق
 .والتوزيع

 شرح الماميني على مغني اللبيب  .(م٢٠٠٧) .ب .م ,الدماميني(١ ed.). (عناية .ع .أ, Ed.) 

 .مؤسسة التاريخ العربي :لبنان -بيروت

 معاني القرءان  .(م١٩٨٨) .إ .أ ,الزجاج(١ ed.). (شلبي .ا .ع, Ed.)  عـالم   :لبنان-بيروت
 .الكتب

 تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل فـي وجـوه    .(م٢٠٠٩) .ا .أ ,الزمخشري
 .دار المعرفة :بيروت لبنان (.Ed ,شيحا .م .خ) .(.ed ٣)التأويل 

 ديوان حسان بن ثابت  .(م١٩٩٤) .ب .ح ,ثابت(٢ ed.). تب العلميةدار الك :بيروت لبنان. 



– 
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    ١اإلصدار  (بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة       ). م١٩٦٤. (جالل الدين، ت السيوطي ،
 .مطبعة عيسى الحلبي وشركاه: مصر) محمد أبو الفضل إبراهيم، المحرر). (١المجلد 

    المجلـد  (مغني اللبيب وبهامشه حاشية األميـر  ). م١٩٤٨. (جمال الدين بن هشام األنصاري
 .ر إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى الحلبي وشركاهدا). ١،٢

       دار بيـروت   : بيـروت . ديوان جميل بثينة  ). م١٩٨٢. (جميل بن عبد اهللا بن معمر العذري
  .للطباعة والنشر

 إعراب القرءان الكريم وبيانه  .(م١٩٩٩) .ا .م ,درويش(٧ ed.). دار ابن كثير :دمشق.  
   شعار العرب وهو مشتمل على ديوان رؤبـة بـن          مجموع أ ). بال تاريخ . (رؤبة بن العجاج

دار ابـن قتيبـة للطباعـة والنـشر         : الكويـت ) وليم بن الورد البروسي، المحرر    . (العجاج
 .والتوزيع

              الكتـاب  ). م١٩٨٨. (سيبويه أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر المعـروف بــ سـيبويه
 .مكتبة الخانجي: مصر) عبد السالم محمد هارون، المحرر). (٣، ١، المجلد ٣اإلصدار (
 عمرو بن براقة الهمداني سيرته وشعره  .(م٢٠٠٥) .ر .ش ,عالونة(١ ed.). (النجدي .ا .ع, 

Ed.) دار المناهج للنشر والتوزيع :عمان األردن.  
        اإلصدار (تفسير البحر المحيط    ). م١٩٩٣. (لمحمد بن يوسف الشهير بـ أبي حيان األندلسي

 -بيـروت ) د معوض عادل أحمد عبد الموجود، المحـرر       الشيخ علي محم  ). (١، المجلد   ١
 .دار الكتب العلمية: لبنان

        مصابيح المغاني في حـروف     ). م١٩٩٣. (محمد بن علي بن إبراهيم بن الخطيب الموزعي
دار المنار للطباعة   ) عائض بن نافع بن ضيف اهللا العمري، المحرر       ). (١اإلصدار  (المعاني  
 .والنشر

   مكتبـةاآلداب  ) محمد حسين، المحرر  . (ديوان األعشي الكبير  ). ريخبال تا . (ميمون بن قيس
  .بالجماميز، المطبعة النموذجية

  
 

  


