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 dr.anwya@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

 ممخص: ال 
 اإلسدبلين   اسعربند  واسحضدررة اسغربند  اسحضدررة بدن  اسدرابط اسجسدر األنددسس تعتبر
فرنجند   عربند   سغدرت عددة فنيدر سوجددنر سغونر حددنرىر سو اسينطق  وىذه  وبربرند  وا 
 يددد  ىدددذا فلعددد  اسلغدددرت  يددد  وخلدددنط اسبشدددرن   األجندددرس يددد  خلدددنط ففنيدددر إسددد ....

 اسظدرو  فدرم  اسدببلد  ىدذه فدي نزدىدر اسلغدوي اسبحث جعلت استي اسكثنرة األسبرب
 األندددسس شددنوخ يدد  اسكثنددر نجددد اسكددرن   اسقددر   سغدد  عدد  ودفرًعددر اسقددرىرة  اسسنرسددن 
 وقددد اسكددرن   واسقددر   اإلسددبليي  اسدددن  علدد  حفرًظددر اسعربندد   اسلغدد  بتدددرنس اىتيددوا
 ىدالالء يد  وكدر  اسعصور  ير عل  يشعلير حيلوا أجبلء بعلديرء اسعربن  اهلل حب 

 ذاع فنددو  ُوفِّدد  إال فنددرً  تندددرو  وال فدددنو  بدددّرز إال علًيددر درس يدددر كدددبنر عددرس  اسعليددرء
 فأجددرد  سلتددأسن  وتوجددو فأفددرد  سلددرس تصددى شديرتو  اآلفدر  في وطدّوفت صنتو 

 سدددو وكرندددت و رااله  كتبدددو سندددر وبقندددت تبليندددذه  يندددو فأفدددرد أثدددره  وتتدددرب  فضدددلو  عددد   
 تعددرس   اهلل اسدددتخرت وقدددد  اسنحددونن   بددن  ويكرنتددو قدددره بعلددو تشدديد استددي انفراداتدو
 سبحثدي  وتتيثد  عنواًندر"( تحلنلن  دراس " اسنحون  اسسينلي انفرادات) دراسدد  وجعلت
 اىتيدر  كبندرَ  اسعدرس  ىدذا حنرة تل  س  -أوالً  :نلي فنير اسيوضوع ىذا اختنرر أسبرب

 كدرب  اسعربند  يجدر  فدي أقراندو شديرة وسعد . أوحددنثًر قددنًير واسبدرحثن  اسدارسدن  ي 
 اسعبليدد  فكددر علدد  اسوقددو -ذسدد   ثرنًنددر فددي أثددر سيددر كددر  عصددفور وابدد  خددرو 

 وينرقشدرتو اسيسدتقل   و رائدو اسثرقدب  برسنظر نتس  واسذي اسنحوي  ونترجو اسسينلي 
 بدن  بير انفرد استي اسنحون   رائو عل  اسوقو -ويذاىبي   ثرسثًر اسنحرة آلراء اسجردة

 اسيوضدددوع  طبنعددد  دعدددت فنيدددر  وقدددد جيدددده وبندددر  اآلراء  ىدددذه ودراسددد  اسنحدددونن  
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 وفيددرس اسخرتيد   وتعقبييددر اسيقديد   تسددبقيير يبحثدن  إسدد  نقسد  أ  اسبحددث وسدنر
: ىددي اسبحددث  يسددرئ  دراسدد  فددي ثدددبلث  ينرىددد  تعرونددت واسيراجدد   وقددددد اسيصددردر
 .اسنقدي استحلنلي واسيني  استررنخي  واسيني  االستقرائي  اسيني 

 النحو، دراسة تحميمية، األندلس. انفرادات، السييمي،مفتاحية: الكممات ال
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Abstract: 

Andalusia is the bridge between Western civilization and 

Arab-Islamic civilization, and this region, if we defined it 

linguistically, would have found several Arabic, Frankish, 

Berber languages, etc., in which there is a mixture of human 

races, and a mixture of languages. Perhaps this is one of the 

many reasons that made Linguistic research is flourishing in 

these countries. Despite the Cairo political circumstances, 

and in defense of the language of the Noble Qur’an, we find 

many Sheikhs of Andalusia who were interested in teaching 

the Arabic language; In order to preserve the Islamic religion 

and the Noble Qur’an, God has endowed Arabic with 

eminent scholars who carried its torch throughout the ages, 

and among these scholars was a great scholar who did not 

study knowledge without being distinguished in it, and he did 

not take up art without success in it. So he stated, and went to 

write, so he excelled, and his impact followed, so his students 

benefited from him, and we have his books and his opinions, 

and he had his own singularities that testify to his high status 

and position among the grammarians, and it was praised by 

God Almighty, and made the study of (Al-Suhaili’s 

grammatical singularities an “analytical study”) as a title. The 

reasons for choosing this topic are as follows: First - the life 

of this world did not receive much attention from scholars 

and researchers, ancient or modern. Perhaps the fame of his 

peers in the field of Arabic, such as Ibn Kharif and Ibn 

Asfour, had an impact on this, secondly - standing on the 

thought of Al-Suhaili, and his grammatical output, which is 
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characterized by piercing consideration, his independent 

opinions, and his serious discussions of the grammarians’ 

views and their doctrines, thirdly - standing on his 

grammatical views that he was unique with Among the 

grammarians, studying these views, and explaining his efforts 

in them. The nature of the topic and the course of the research 

called for it to be divided into two sections preceded by the 

introduction, followed by the conclusion, and the index of 

sources and references. Critical Analytics. 

Keywords: Al-Suhaili, Singularities, Grammar, Analytical 

study, Andalusia. 
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 المقدمة
اسحيد هلل خرس  اإلنسر   يعليو اسبنر   واسصدبلة واسسدبل  علد  خندر األندر  

 صل  اهلل علنو وسل  ...........   وبعدد:
تعتبددددر األندددددسس اسجسددددر اسددددرابط بددددن  اسحضددددررة اسغربندددد  واسحضددددررة اسعربندددد  

  وىدددذه اسينطقددد  سدددو حدددددنرىر سغوندددر سوجددددنر فنيدددر عددددة سغدددرت عربنددد   اإلسدددبلين 
فرنجن   وبربرن  ....إس  ففنير خلنط ي  األجنرس اسبشرن   وخلنط ي  اسلغرت   وا 
فلع  ىذا ي  األسبرب اسكثنرة استي جعلت اسبحث اسلغدوي نزدىدر فدي ىدذه اسدببلد  

  اسكدرن   نجدد اسكثندر يد  فرم  اسظرو  اسسنرسن  اسقدرىرة  ودفرًعدر عد  سغد  اسقدر 
شدددنوخ األنددددسس اىتيدددوا بتددددرنس اسلغددد  اسعربنددد   حفرًظدددر علددد  اسددددن  اإلسدددبليي  

 واسقر   اسكرن .  
وقددد حبددد  اهلل اسعربنددد  بعلددديرء أجدددبلء حيلدددوا يشددعلير علددد  يدددر اسعصدددور   

 وكددر  يدد  ىددالالء اسعليددرء عددرس  كدددبنر يدددر درس علًيددر إال بدددّرز فدددنو  وال تندددرو  فنددًر 
 ُوفِّددد  فندددو  ذاع صدددنتو  وطددددّوفت فدددي اآلفددددر  شدددديرتو  تصدددددى سلددددرس فأفددددرد  إال

وتوجدددو سلتدددأسن  فأجدددرد  عدد   فضددلو  وتتددرب  أثددره  فأفددرد ينددو تبلينددذه  وبقنددت سنددر 
 كتبو و رااله  وكرنت سو انفراداتو استي تشيد بعلو قدره ويكرنتو بن  اسنحونن .

راسددددد  )انفدددرادات اسسدددينلي اسنحوندددد  وقددددد اسددددتخرت اهلل تعدددرس   وجعلدددت د  
 "دراس  تحلنلن "( عنواًنر سبحثي.

 وتتمثل أسباب اختيار ىذا الموضوع فيما يمي:
 سدد  تلدد  حنددرة ىددذا اسعددرس  كبنددَر اىتيددر  يدد  اسدارسددن  واسبددرحثن  قدددنًير  -أولا 

. وسعد  شدديرة أقراندو فدي يجددر  اسعربند  كدرب  خددرو  وابد  عصدفور كددر  حددنثًر أو
 سير أثر في ذس . 

اسوقددو  علدد  فكددر اسعبليدد  اسسددينلي  ونترجددو اسنحددوي  واسددذي نتسدد   -ثانياااا
 برسنظر اسثرقب  و رائو اسيستقل   وينرقشرتو اسجردة آلراء اسنحرة ويذاىبي . 

فددرد بيددر بددن  اسنحددونن   ودراسدد  اسوقددو  علدد   رائددو اسنحوندد  استددي ان -ثالثاااا
 ىذه اآلراء  وبنر  جيده فنير.
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وقدد دعددت طبنعد  اسيوضددوع  وسدنر اسبحددث أ  نقسد  إسدد  يبحثدن  تسددبقيير 
 اسيقدي   وتعقبيير اسخرتي   وفيرس اسيصردر واسيراج  عل  اسنحو استرسي:

 وفنيددر أذكددر أسددبرب اختنددرر ىددذا اسيوضددوع  وخطتددو  واسيددني  اسيتبدد * المقدمااة، 
 في كتربتو.

  تنروست فنو استعرن  برسسينلي.* المبحث األول: 
 تنروست فنو اسيسرئ  اسنحون  استي انفرد بير اسسينلي.* المبحث الثاني: 

 . وبلغ عددىر تس  يسرئ  جعلتير في تسع  يطرسب
 وتشتي  عل  أىدد  اسنترئ  استي توصلت إسنير.* خاتمة البحث: 

 واسيراج .فيدرس اسيصردر * وأخيراا 
وقدددددددد تعروندددددت ينرىدددددد  ثددددددبلث  فدددددي دراسددددد  يسدددددرئ  اسبحدددددث  ىدددددي: اسيدددددني  

 االستقرائي  واسيني  استررنخي  واسيني  استحلنلي اسنقدي.   
واهلل أسأ  أ  نجعلني ي  اسيخلصدن  سخديد  دنندو وسغد  اسقدر    وأ  نكدو  

سيسدددتعر   ىدددذا اسعيددد  خرسًصدددر سوجيدددو اسكدددرن   وأ  نحظددد  اسرضدددر واسقبدددو   واهلل ا
 وعلنو اسعو  واستكبل .
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 المبحث األول
 ترجمة السييمي

 اسمو ونسبو: 
سدد  نقدد  خددبل  بددن  اسَيْعِننِّددنَ  برسترجيدد  سلسددينلّي فددي اسدديو أو نسددبو  وسعدد  

 ذس  نرج  إس  أ  اسسينلّي قد أيل  نسبو عل  تلينذه اب  دحن .
قر  اب  دحن : " أبو اسقرس  اسسينلّي  أبو زند عبد اسرحي  ب  عبدد اهلل بد  
أحيددد بدد  أبددي اسحسددن   واسدديو: َأْصددبغ بدد  حسددن  بدد  سددعدو  بدد  رضددوا  بدد  

 فتوح  وىو اسداخ  سؤلندسس  ىكدذا أيل  علّ  نسبو. 
صدلي  –وقر : إندو يد  وسدد أبدي رونحد  اسخثعيدي اسدذي عقدد سدو رسدو  اهلل 

 . (ٔ)سواء عر  اسفتح"  –وسل  اهلل علنو 
واسسددينلّي نسددب  إسدد  سددين   وقددد اختلدد  فددي اسيقصددود بسددين   فقندد : ىددو 

 .(ٖ)  وقن : ىو اس  حص  (ٕ)اس  قرن  قرنب  ي  يرسق  
وأير اسخثعيي  فيو نسب  إس  أبي رونح  اسخثعيي  كير جرء في نص اب  

 دحن  اسسرب . 
 وقدددددددد ُعددددددددِر  اسسدددددددينلّي بثددددددددبلث ُكَندددددددد  ىددددددددي: أبددددددددو اسقرسددددددددد   وأبددددددددو زندددددددددد  

 سك  أشيرىر أبو اسقرسد . (ٗ)وأبو اسحس  
  :مولده ونشأتو وأسرتو 

ذكدددددر ابددد  دحندد  سدددن  والدتددو  فقدددر : "سدددأستو عدد  يوسددده  فددأخبرني أنددو وسدددد 
 . (٘)سدن  ثيدر  وخيسيرئ " 

                                                 

 .ٖٕٓ(  اسيطرب/ٔ)
 .    ٖٛٗ/ٔ  واسدنبرج اسيذىب  ٜٖٗٔ/ٗ( تذكرة اسحفرظ ٕ)
 .    ٚٗ( ترج اسعروس " فص  اسسن  برب اسبل  "   وأبو اسقرس  اسسينلّي ويذىبو اسنحوي /ٖ)
 .    ٔٛٗ/ٔ( اسدنبرج اسيذىب ٗ)
 .    ٖٛٔ/ٕٔ  ونراج : اسبدان  واسنيرن   ٖٖٕ( اسيطرب /٘)
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  وقنددد : (ٔ)تددددو  فقنددد  :إندددو وسدددد بيدننددد  يرسقددد  وقدددددد اخددددتل  فددددي يكدددددر  والد
 .(ٖ)  وقن : بحص  سين  (ٕ)بأشبنلن  

وأيددر نشددأتو: فقددد نشددأ بيرسقدد   قددر  ابدد  دحندد : "ونشددأ بيرسقدد   وبيددر تعددّر   
وفددي أكنرفيددر تصددّر  حتدد  بزمددت فددي اسببلمدد  شيسددو  ونزعددت بددو إسدد  يطددريح 

 .(ٗ)اسيي  نفسو" 
وأيدددر أسددرتو: فلددد  تشدددر كدددتب استراجددد  إسددد  أسدددرتو إال إشدددررات عددربرة  ينيددر 

  وقددددو  ابددد  دحنددد : "وسدددي  (ٙ)نجددد  أبدددي رحيدددو اهلل "  (٘): "كدددر  الساااييميّ قدددو  
 . (ٚ)اسيوطأ عل  خر  أبنو" 

 .(ٛ)وجرء في طبقرت اسيفسرن  أنو "ي  بنت عل  وخطرب  " 
د بددد  اإليدددر  اسخطندددب أبدددي عيدددر وقددر  اسدددذىبي : "وسدددد اسخطندددب أبدددي يحيددد

 .(ٜ)اسخثعيي" 
وسعدد  اسسددبب فددي تلدد  اإلشددررات اسعددربرة أ  اسسددينلي سدد  نكدد  سنتحدددث عدد  
أىلددو كثنددًرا  كددي ال نتددذكر يصددنبتو فددني  فقددددد "أمددرر اسفددرن  علدد  سددين   وخربددوه  
وقتلدوا أىلدو وأقرربدو وكدر  مرئًبدر  فرسدتأجر يد  أركبدو دابد   وأتد  بيدر إسندو  فوقدد  

 إزائو  وقددر :ب

                                                 

 .    ٗٗٔ/ٖ( وفنرت األعنر  ٔ)
 .    ٜٖٗٔ/ٗ( تذكرة اسحفرظ ٕ)
  وأبو اسقرس  اسسدينلّي ويذىبدو اسنحدوي  ٕٚ٘( اآلثرر األندسسن  اسبرقن  في إسبرننر واسبرتغر  /ٖ)

/ٗٛ    . 
 .    ٖٕٓ( اسيطرب /ٗ)
 سلنير  ب  نحني .    ( أي : شنخو أبي داود ٘)
 .    ٘ٗ  ونراج  : أبو اسقرس  اسسينلّي / ٖٕٔ( اسيطرب /ٙ)
 .    ٖٕٔ( اسيطرب /ٚ)
 .    ٖٕٚ/ٕ( طبقرت اسيفسرن  ٛ)
 .    ٙٗ  ونراج  : أبو اسقرس  اسسينلّي / ٖٛٗٔ/ٗ( تذكرة اسحفرظ ٜ)
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 يااااااااااا داُر أياااااااااان الِبياااااااااااُض ا رامُ 
 

   أم أياااااااااااان جاااااااااااايران   مااااااااااّ  كاااااااااااارامُ  ***
 

 راَب المحاااااابا مااااان المناااااازِل أناااااّاو
 

 َحاااااااايما فاماااااااام َياْرِجااااااااْ  إلياااااااو ساااااااااا مُ  
 

 لماااا أجاااابني الَعاااَدـ  ااانيم ولاااام
 

 َيماااااااااِا الاّساماااااااااَ  لماااااااااحبيِب كاااااااااااا مُ  
 

ََ َحَماِميااااااا ُمَترنماااااااا   طارحااااااُت ُوْر
 

 بمقاااااااااِل َعااااااااـب والااااااااّدموُع ِساااااااااااجامُ  
 

 يااااااا داُر مااااااا َفَعاااااَمْت بااااِاِ  األيماااااامُ 
 

 .(ٔ)َضاااااَمْتِ  واأليماااااُم  لاااايس ُتَضااااام "  
 

 شااياوخاااااو: 
نيد  اسسينلّي ي  يعن  شنوخ كثندرن   سدأخص برسدذكر يدني  يد  صدرحت 

 كتب استراج  أنو أخذ عني  اسعربن  وتعلقرتير  وىدد : 
 .(ٕ) ىا ( ٕٛ٘ابن الطراوة ) ت  (ٔ)
 .(ٖ) ىا ( ٕٖ٘ابن األبرش ) ت  (ٕ)
 . (ٗ) ىا( ٔٗ٘ابن الرما  ) ت   (ٖ)
  .(٘) ىا ( ٓ٘٘أبو مروان  بد المم  بن مجير ) ت بعد (ٗ)
 .(ٙ) ىا ( ٘ٚ٘محمد القاسم بن دحمان ) ت أبو  (٘)

نير  وسنس ىالالء اسشنوخ ى  ك  ي  أخذ اسسينلّي عني  اسعربن  وتعلقرتير  وا 
بعدددد ذكدددر اسشدددنوخ اسيتقدددد   –ىددددنر   خددددرو  ندددددسنر علددد  ذسددد  أ  ابددد  دحنددد  ذكدددر 

 .(ٚ) ذكرى  د  أنو ُأِجنز سدو " إس  جيرع  ي  اسعليرء واسنحرة واألدبرء "
  :تا مياذه 

 أخذ ع  اسسينلّي اسعربن  جدد  مفنر ي  اسعليرء  يني : 
                                                 

 .ٛٗٗ/ٔحل  اسيغرب ( األبنرت ي  بحر اسكري  ألبي اسقرس  اسسينلّي. ننظر: اسيغرب في ٔ)
 .    ٜٖٗٔ/ٗ  ونراج  : تذكرة اسحفرظ  ٖٕٔ( اسيطرب /ٕ)
 .    ٕٖٕ( اسيطرب /ٖ)
 ( اسسرب  واسصفح .    ٗ)
 .    ٖٕٓ( اسيطرب /٘)
 .    ٖٕٔ( اسيطرب /ٙ)
 .    ٕٖٕ( اسيطرب /ٚ)
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 .(ٔ)ىد(  ٔٔٙعبد اهلل ب  اسحس  ب  أحيد ب  نحني األنصرري )ت   -ٔ
 . (ٕ)ىد(  ٙٔٙأبو علي اسرندي ) ت   -ٕ
 .   (ٖ)ىد ( ٖٖٙاب  دحن  اسكلبي ) ت   -ٖ
 .(ٗ)ىد( ٘ٗٙأبو علي اسشلوبن  ) ت   -ٗ
  :آثاره العممية 

اسسينلّي اسيكتب  اسعربند  بيالسفدرت خلددت ذكدره علد  يدّر اسعصدور  قد أثرى 
فلدد  نطلدد  علنيددر أحددد إال شدديد سددو برستقددد   ونيكدد  اسددتعراض أسدديرء يالسفرتددو علدد  

 اسنحو استرسي:
ىكدذا سدّي  اسسدينلّي كتربدو   فقدد أحدر   ( نتائا الفكر )  وىو كتاب مطباوع (:ٔ)

فددي كتربددو اسددروض األندد  علنددو  قددددر  : " وقددد فرمنددر يدد  كشدد  أسددرار ىدددذا 
 .(٘)اسبرب في نترئ  اسفكر" 

كددر  سلسددينلّي أيددرٍ  يتفرقدد  أيبلىددر  وقددد  ( األمااالي ) وىاااو كتاااب مطبااوع (: ٕ)
 .(ٙ)أشرر إس  ذس  في اسروض 

نيدر كدر  ىدذا يد  فعد  أحدد واسسينلّي س  نجي  أيرسندو فدي يال  سد  يسدتق   وا 
 اسعليددرء  وسددذس  فددإ  اسكتددرب اسيطبددوع قددد نشددتي  علدد  كدد  أيددرسي اسسددينلّي  وقددد 

 .(ٚ)ال نشتي 
وقددددد ندددسبو إسنددو جدددّ  ( الفاارائض وشاارح آيااة الوعااية ) وىااو كتاااب مطبااوع (: ٖ)

                                                 

 .    ٖٚ/ٕ( بغن  اسوعرة ٔ)
 .    ٜٕٗ/ٕ( اإلحرط  ٕ)
 . ٜٛ  ونراج  : أبو اسقرس  اسسينلّي / ٖٕٗ – ٖٖٕ( اسيطرب /ٖ)
 .    ٖٙٗ/ٕ( شرح اسيقدي  اسجزوسن  اسكبنر ٗ)
 .    ٗٙٔ/ٖ( اسروض األن  ٘)
 .    ٖٕٚ/ٖ   ٕٗٔ/ٔ( اسروض األن  ٙ)
 .    ٘ٔ( ننظر:  يقدي  يحق  األيرسي اسدكتور اسبنر / ٚ)
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شدددرح  نددد   (ٔ)اسيترجين   وسكد  اختلفددوا في تسدين  اسكتدددرب  فسددديره بعضيددد  
وقد وض  سو يحق  اسكترب يسي  بد  اسفرائض. (ٕ)اسوصددن   وسدديره بعضدي  

 .(ٖ)" اسفرائض وشرح  ن  اسوصن  " 
( التعريااف واإل اا م بمااا أبياام فااي القاارآن ماان األسااماا األ اا م ) وىااو كتاااب ٗ)

  منددر أ  (٘)  و تبعددو تلينددذه ابدد  دحندد  (ٗ)ىكدددذا سدديره اسسددينلّي  مطبااوع (:
 اب  دحن  وض  " فنير" يوض  " بير ". 

َوي في تفااسير ماا اشاتمل  اميو٘)  حاديث سيرة  ( الروض األناف والماشرع الارِّ
ىددذا واحاتـو ) وىو كتاب مطبوع (:  -عم  اهلل  ميو وسمم  –رسول اهلل 

ىدو عندوا  اسكتددرب كدريبًل كيددر ذكدره ابد  دحندد  فدي قوسدددو: " وتصدرننفو كثنددرة  
فيذىبتير كترب: اسدروض األند  واسيشدرع اسدروي فدي تفسدنر يدر اشدتي  علندو 

 .(ٙ)واحتوى "  -صل  اهلل علنو وسل   –حدنث سنرة رسو  اهلل 
قدد نسدبو إسنو أبو حنر  في قوسو: " ونق  اسسينلّي فدي كتربدو ( دلئاال النباااوة: ٙ) 

 .(ٚ)دالئ  اسنبوة ي  تأسنفو " 
 ىذه ىي يالسفرت اسسينلّي كير ذكرىر اسسينلّي وي  تبله. 

 .(ٛ)وسلسينلّي يسرئ  يتفرق   كير قر  اسيترجيو  سو 

                                                 

  واسدداوودي ٕٖٔ  واسفنروزابردي في اسبلغ  /ٓٛٗ/ٔ( يني  اب  فرحو  في اسدنبرج اسيذىب ٔ)
 .    ٕٕٚ/ٔفي طبقرت اسيفسرن  

 .    ٖٛٔ/ٕٔ  واب  كثنر في اسبدان  واسنيرن   ٜٖٗٔ/ٗ( يني  اسذىبي في تذكرة اسحفرظ ٕ)
 .  ٘ٔنراج : اسنترئ / 7))
واضدددد  أخددددرى بتسددددينتو ىددددذا اسكتددددرب بددددرستعرن    وقددددد اكتفدددد  فددددي ي ٚ/ٔ( اسددددروض األنددددد  ٗ)

   .    ٜٜٔ-ٖٙ/ٗ   ٕٛ/ٖ   ٖٛ/ٕ   ٔٓٔ/ٔواإلعبل  . نراج : اسسرب  
 .    ٖٕٚ( اسيطرب /٘)
 .    ٖٕٙ( اسيطرب /ٙ)
 .    ٕٕٙ/ٔ( اسبحر اسيحنط ٚ)
 .  ٕٕٚ/ٗ  وشذرات اسذىب ٖٛٔ/ٕٔ  واسبدان  واسنيرن  ٖٕٚ( نراج : اسيطرب /ٛ)
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 .(ٔ)ىذا   وقدد ُنِسب إسنو أ  سو كتربًر في شرح اسجي  س  نتد  
واسح  أ  شرح اسجي  نراد بو نترئ  اسفكر  أل  اسسينلّي وتلينذه اب  دحن  

نيددر وقدد  اسلددبس عنددد يدد  قددر  ذسدد  سدد  نشددر أحدددىير إسدد  شددرح  اسسددينلّي سلجيدد   وا 
 .(ٕ)بسبب ترتنب "نترئ  اسفكر" عل  أبواب اسجي  

 :عره  
ىدد (  ويدد  ثددد  فدددإنو قدددد ٔٛ٘ىد (  ويددرت سددن  )ٛٓ٘وسددد اسسينلي سددن  ) 
(   ىدٔٗ٘ -ىدٖٜٗر األندسس  ىير: عصر اسيرابطن )شيد عصدرن  ي  عصدو 

 ىد (.ٛٙٙ -ىد ٔٗ٘)وعصر اسيوحدن  
وقدددد عندددي اسيرابطدددو  بأعيدددر  اسجيدددرد ويحرربددد  اسنصدددررى  فكرندددت دوسدددتي  
دننندد  عسددكرن  قبددد  كدد  شدديء  وسددد  تيددت  برعرندد  اسعلدددو  واآلداب  ويدد  ثدد  فدددإ  
اسحركدد  اسفكرندد  فددي ىددذا اسعصددر عرشددت حرسدد  ركددود نسددبي  وسدد  تحددظ برزدىددرر 

سبحدوث اسكبليند  واسفلسدفن  كرندت نلفت اسنظر ب  إ  يطرردة اسحكوي  اسيرابطند  ا
سير أثرىر في صد اسحرك  اسفكرن  وفي تأخرىر  وي  ىذا فإ  ىذا اسعصر س  نخ  

 .(ٖ)ي  رجر  اسعل  واألدب 
فقدد أظ  ىذا اسعصر أعبلًير نيد  اسسينلي ي  يعنني   يني  ابد  اسطدراوة  
وابددد  ىدددد(  ٕٖ٘ىدددد(  وابددد  األبددددرش ) ت ٕٛ٘ىدددد(  وابددد  اسبدددرذش )ت ٕٛ٘)ت 

 ىد( .ٖٗ٘ىد(  واب  اسعربدي )تٔٗ٘اسريدر  )ت 
وكر  اسسينلي يد  خندرة تبليندذ ىدذا اسعصدر بشديردة شدنوخو  فقدد ذكدر أندو 
سأ  شنخو اب  اسطراوة ع  اسعري  في اسيصددر إذا كدر  توكنددًا سلفعد   واستوكندد 
ال نعي  فندو اسيالكدد إذ ىدو ىدو فدي اسيعند    فسدكت ثد  قدر  سدو: يدر سدأسني عندو 

                                                 

 .    ٕٖٔ  واسفنروزابردي في اسبلغ  /ٜٖٖ( نسب ذس  إسنو اسيرسقي في رص  اسيبرني /ٔ)
 .    ٕٔ( يقدي  يحق  اسنترئ  /ٕ)
 .ٜٖٗ  -ٖٛٗ/ٗ( نراج : دوس  اإلسبل  في األندسس ٖ)
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 . (ٔ)د قبل  أح
وأيدر عصدر اسيوحدددن  فيددو اسعصددر اسدذي صددرر فندو اسسددينلي يد  األسددرتذة 
اسبررزن . وقد ازدىر اسعل  في ىدذا اسعصدر ازدىدرًرا عظنًيدر  سعنرند  حكريدو بدرسعل  
 وتشددجنعي  اسعليدددرء  فقددد ُأثِدددَر عدد  خلنفدددتي  اسثرسدددث نعقددوب بددد  نوسدد  أندددو قدددر :

نربدو أيدر فَدِزَع إسد  قبنلتدو  وىدالالء د نعندي  " نر يعشر اسيوحدن  أندت  قبرئد   فيد  
 .(ٕ)ال قبن  سي  إال أنر "  -اسعليرء 
وُحِكي أ  "يجرسسو كرنت ُيَزن ن  بحضور اسعليرء واسفضبلء تُْفتَدَتُح بدرستبلوة  

ث  برسحدنث ث  ندعو ىدو  وكدر  نجندد حفدظ اسقدر    ونحفدظ اسحددنث  وندتكل  فدي 
 .(ٖ)ردات  وسو فترٍو" اسفقو وننرظر ..... صن  في اسعب

وقددد حظددي اسسينلي بيذه اسعنرن   فقدوب  بيكددرر  األخددبل  في يراكش  وقد 
صدددور سنددر ابدد  نحندد  اسددتقبر  حضددرة يددراكش سددو  فقددر : " فددأيروا بوصددوسو إسدد  
حضرتي   وبذسوا ي  يراكبي  وخنلي  ونعيتي   وقوب  بيكرر  األخبل   وأزا  اهلل 

 . (ٗ)واسوجدو اسوسدن  " عنو عبل  اإليبل   واستقب  برسجره اسجسن  
وقددد ني  ي  يعن  اسسينلي في ىذا اسعصر تبليندذ كثندرو  يدني  عبدد اهلل 

ىددد(  وابدد  دحندد  اسكلبددي  ٙٔٙىددد(  واسرندددي )ت  ٔٔٙبدد  نحنددي األنصددرري )ت 
 ىد(.٘ٗٙىد(  وأبو عل  اسشلوبن  )تٖٖٙ)ت 

ىددددد(  وأبددددو ذر ٕٜ٘ويددددد  أعدددددبل  اسلغدددد  اسيعرصددددرن  سددددو: ابدددد  يضددددرء )ت 
 ىد (.ٜٓٙىد (  واب  خرو  )ت ٗٓٙاسخشني )ت 

  

                                                 

 .   ٖٛ٘(  نراج  : اسنترئ /ٔ)
 .   ٖٗٔ/ٕٔ( سنر أعبل  اسنببلء ٕ)
 .   ٖٙٔ/ٕٔ( اسسرب  ٖ)
 .     ٖٖٕ-ٕٖٕ( اسيطرب  /ٗ)
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 تأثيره في ال حقين من النحاة المتأخرين: 
قددد كددر  تددأثنًرا برسًغددر ال نيكدد  إنكددرره وال إمفرسددو  فقددد كثددر ذكددره فددي كتددبي   

 ونق  عنو أعبليي  صراح  في يالسفرتي .
  ونقدد  (ٔ)ىدد( فدي كتربدو: اسددرد علد  اسنحدرة  ٕٜ٘فقدد ذكدره ابد  يضددرء )ت 
 ىددددد( فددددي كتربددددو: شددددرح اسيقديدددد  اسجزوسندددد   ٘ٗٙعنددددو أبددددو علددددي اسشددددلوبن   )ت 

 .(ٕ)اسكبنر 
 ىدددددد( فدددددي يالسفرتددددو اسيختلفددددد  كررتشدددددر   ٘ٗٚونقدددد  عندددددو أبدددددو حنددددر  )ت  
  (ٗ)ىدددد(  فدددي كتربدددو : اسجنددد  اسدددداني  ٜٗٚ  ونقددد  عندددو اسيدددرادي )ت (ٖ) اسضدددرب

  ونقددد  (٘)ىددد  تقددددرنًبر( فدددي كتددربددددو: جدددواىددددر األدب  ٓ٘ٚ)ت  ونقدددد  عنددو اإلربلددددي
  ونقدد  عندو ابد  (ٙ)ىد (  فدي كتددربددو: يغندددي اسلددبنب   ٔٙٚعندو ابد  ىشدددر  ) ت 

ىدد(  ٓٚٚ  ونقد  عندو اسسلسدنلي )ت(ٚ)ىد( في كتربدو: اسيسدرعد  ٜٙٚعقندد  ) ت 
 د اسلطنددد  بدددد  أبدددي بكددددر اسشدرجددددي   ونقددد  عندددو عبددد(ٛ)فدددي كتربدددو: شدددفرء اسعلنددد  

  ونقددد  عندو اسشدنددد  خددرسددد األزىدددري (ٜ)ىدد( فدي كتربددددو: ائدتبل  اسنصددددرة  ٕٓٛ)ت 
  ونقددددد  عنددددددو (ٓٔ)ىدددددد( فددددددي كتربددددددو : استصدددددددرنح بيضدددددديو  استوضددددددنح  ٜ٘ٓ)ت 

                                                 

 .ٖٖٔ( نراج  د عل  سبن  اسيثر  د : اسرد عل  اسنحرة /ٔ)
 . ٜٜٚ   ٖٙٗ/ٕ   ٖٓٙ/ٔ( نراج  د عل  سبن  اسيثر  د : شرح اسيقدي  اسجزوسن  اسكبنر ٕ)
 .ٛٙٗ   ٚٙٗ/ٔ( نراج  د عل  سبن  اسيثر  د : االرتشر  ٖ)
 .ٓٚٔ   ٔٙٔ   ٜ٘ٔ   ٖٛ( نراج  د عل  سبن  اسيثر  د : اسجن  اسداني / ٗ)
 .ٙٓ٘  ٜٗٗ  ٘٘ٗ( نراج  د عل  سبن  اسيثر  د : جواىر األدب /٘)
 . ٖٔٔ   ٜٔٔ   ٓ٘/ ٔ( نراج  د عل  سبن  اسيثر  د : اسيغني ٙ)
 . ٚٛ٘   ٖٔ٘   ٜٔٔ/ٔ( نراج  د عل  سبن  اسيثر  د : اسيسرعد ٚ)
 . ٜٕٗ   ٖٕٔ   ٕٕٔ/ ٔ: شفرء اسعلن   -عل  سبن  اسيثر   -( نراج  ٛ)
 .  ٖٗٔ   ٖ٘ٔ( نراج  د عل  سبن  اسيثر  د : ائتدبل  اسنصدرة /ٜ)
 .ٖٓٔ   ٕٓٔ   ٖ٘ٔ/ ٕ    ٕٕٓ/ ٔ( نراج  د عل  سبن  اسيثر  د : استصرنح ٓٔ)
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   ونقدد  عنددو األشدديوني (ٔ)ىددد( فددددي كتدددربو: األشددبره واسنظددرئر ٜٔٔاسددددسنوطي )ت 
 . (ٕ)ىد( في شرحو عل  أسفن  اب  يرس   ٜٕٜ) ت 
  :وفاااتاو 

بعددددد أ  يؤلىددددر بفكددددره  وكرنددددت وفرتددددو بحضددددرة  –رحيددددو اهلل  –وّدع اسدددددننر 
يدددددراكش ندددددو  اسخيدددددنس اسسدددددردس واسعشدددددرن  يددددد  شدددددعبر  سدددددن  إحددددددى وثيدددددرنن  

 .   (ٖ)وخيسيرئ   ودف  في ظير ىذا اسنو  
 
 
 
 
 
 

  

                                                 

 .ٕٓٔ   ٚٓٔ/  ٕ   ٚٗٔ   ٗٗٔ/ ٔ( نراج  د عل  سبن  اسيثر  د : األشبره واسنظرئر ٔ)
 .ٗٙٔ/  ٖ   ٜ٘ – ٕ٘/ٕاألشيوني : شرح  -عل  سبن  اسيثر   -( نراج  ٕ)
 .ٖٛٔ/ٕٔ  اسبدان  واسنيرن  ٖٖٕ( نراج : اسيعجب /ٖ)
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 المبحث الثاني
 انفراداتو النحوية

 أعل "الذي"  المطمب األول: 
أ  أصدددد  )اسددددذي(: ذو خددددرس  اسسددددينلي اسنحددددونن  فددددي ذسدددد  حنددددث نددددرى 

بيعندد  صددرحب  ثدد  أدخلددت األسدد  واسددبل  علنددو سلتعرندد   ألنددو اسدد  نوصدد  بددو 
اسيعرفددد   واسنعدددت نتبددد  ينعوتدددو فدددي استعرنددد   ثددد  ُضددددعِّفت اسدددبل   كدددي ال نذىددددب 
سفظيدر فدي اإلدمددر   وكددي ال ندذىب أسد  اسوصد  فددي درج اسكدبل   فصدرر: اسلّددذو  

ندو ال نوجدد فدي كدبل  اسعدرب واو يتطرفد  بعدد ث  قلبت اسواو نرء واسضي  كسرة  أل
ضد  إال ونجدب قلبيدر ندرء  فقلبدت اسضدي  كسدرة  فصدرر: اسدذي  كقدوسي  فدي جيد  

 .دسٍو: أدٍ  
ث  إ  أكثر اسعرب سير رأوه اسًير وص  بو اسيعرفد  أرادوا  ":السييميقر  

تعرنفدو سنتفدد  اسوصدد  واسيوصدو  فددي استعرندد   فددأدخلوا األسد  واسددبل  علنددو  ثدد  
   ضدددرعفوا اسددددبل  كددددنبل ُنددددذِىب سفظيددددر اإلدمددددر   وَنددددذَىب أسدددد  اسوصدددد  فددددي اسدددددرج

قددد انفصدد  عد  فبل نظير استعرن   فجرء ينو ىذا اسلفدظ: اسدذو   فليدر رأوا االسدد  
اإلضددددرف  حندددث صددددرر يعددددرف   قددددلبوا اسدددواو يندددو ندددرء  إذ سدددنس فدددي كبلييددد   واو 
يتطرف  يضيو  ير قبلير إال وتنقلب نرء  كقوسي : دسو  و أدٍ   وال نطددو  بتكثندر 
اسنظددددرئر  أل  األصدددد  يعددددرو  عندددد اسشددددردن   فليدددر انقددددلبت اسددددواو نددددرء واسضدددددي  

 .(ٔ) "يكسدرة صدرر اسلفظ اسذ
إ  د  علددد  صدددفرء ذىندددو وقدددوة عقلدددو فإندددو نعترندددو الساااييمي وويدددر ذكدددره 

 . ( ٕ)استكل   سذا وص  كبليو برستعس  واالضيحبل 
تبددن  أنيد  اختلفددوا   -مندر اسسدينلي  –وبدراسد  اسيسدأس  فددي كتدب اسنحددونن  
 في بنر  أص   )اسذي(  عل  ثبلث  يذاىب:

                                                 

 . ٕٖٓ – ٜٖٔ/ ٔ  وننظر: اسيي  ٛٚٔاسنترئ  / ٔ))
 .ٕٖٓ/ٔ  اسيي  ٕٓ/ٖنراج : استذنن   (ٕ)
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 .(ٖ)  و خرو  (ٕ)  واسزجرج (ٔ)يذىب سنبونو المذىب األول: 
ونددرى ىددالالء أ  أصدد  )اسددذي(: سَدددِذي علدد  وز  فَدِعددد  بكسددر اسعددن  . قددر  

وأيدر )اسدددذي( فدددإذا سدددينت بددو رجددبًل أو برستددي أخددرجت األسدد  واسدددبل    "سدنبونو : 
ألن  تجعلو عليًر سدو   وسسدت تجعلو ذس  اسشيء بعننو كرسحدررث  وسو أردت ذس  

 . (ٗ)"اسصل   وتصرفو وتجرنو يجددرى عدد ٍ  ألثبت
فقد ندص سنبونو عل  أ   اسذي  نجدرى يجدرى عدٍ   وعدٍ  علد  وز  فِعدد   

 وكذس  )اسذي( أصدلير: سٍذ عل  وز  فِعد . 
 وقد احت  ىالالء سيذىبي  بير نلي: 

: أ  ىذا سدو نظنر ي  كبل  اسعرب نحو: شدٍ  وعدٍ   وىدذا أقد  يدر تبند  أولا 
علنددو األسدديرء  وال نتعددررض ىددذا يدد  األسدديرء استددي أوملددت فددي اسشددبو بددرسحرو   
واستي تق  علد  أقد  يد  ذسد   فدإ  ىدذا خدبل  األصد   وال نيكد  إسحدر  )اسدذي( 

عرندد    أل  ىدددذا خددبل  بيددر  فددنحك  بزنددردة اسددبل  اسثرنندد  فنيددر كيددر تددزاد اسددبل  سلت
األصدد    فددرسبل  ال تددزاد إال فددي كليددرت نسددنرة سوجددود اسدددسن  علدد  زنردتيددر نحددو: 
زنددد   وعبددد   وأوالسدد   سقنددر  اسدددسن  علدد  ذسدد   كقوسدد  فددي يعنرىددر: زنددد  وعبددد  

 ( ٘)وأوال  .
أ  اسدددبل  واسنددرء ندددذكرا  فددي استصدددغنر  ويعددرو  أ  استصدددغنر ندددرد  ثانياااا:
 . ( ٙ)صوسير  فقد قرسوا في تصغنر )اسذي(: اسدّلَذّنر األشنرء إس  أ

                                                 

 .ٕٔٛ/ٖاسكترب  (ٔ)
 . ٓٔٔ( ير ننصر  وير ال ننصر  /ٕ)

فددي يشددك     ويكدديفددي اسصددحرح " اسددذي "   واسجددوىريٖٕٙ/ٕفددي األصددو   ابدد  اسسدددراج ((ٖ
في شرح    واب  يرس ٖ٘/ٖاأليرسي الب  اسشجري  في   واب  اسشجرئٚ/ٔإعراب اسقر   

 .ٜٔ/ٖفي استذنن     وأبو حنر ٜٔٔ/ٔاستسين  
 . ٕٔٛ/ٖاسكترب  (ٗ)
 . ٖٚٙ/ٕننظر: اإلنصر   (٘)

 .ٓٗٔ/ٖاسيفص    وشرح ٖٕٙ/ٕ  وننظر : األصو  ٖٚٙ/ ٕننظر: اإلنصر  (ٙ)  
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وقددد أشددرر اسدددكتور ييدددى اسيخددذويي إسدد  أ  احتجددرج اسبصددرنن  بتصددغنر 
)اسدددذي( علددد : اسددددّلَذّنر ال ننصددددر كددددبليي   أل  اسعددددرب نسددددتروحو  إسددد  اسكليدددرت 

لغدرت اسثبلثن  كير نسدتروح إسنيدر مندرى  يد  اسسدرينن   وسدذس  كدر  األسددرس فدي اس
اسسدرين  ىدو اسثبلثي مرسًبر  فإذا اسددتعيلت ىدددذه اسصددنغ اسددتعير  اسصددنغ األخددرى 
استي تيددث  أكددثر يفددردات اسلغد  حيلوىدر علنيدر  وزادوا فدي أصددوسير كددير فددعلوا فدي 
اسدددد   وأخ  وأب  وحدددد   وفدددو  ومنرىدددر  وىدددي أبننددد  سدددددرين  األصددددد   بقندددت فددددي 

استطددور اسدذي سحد  يفرداتيددر   فأقر ىدر فدي اسثبلثدي  فبقندت  اسعربن  دو  أ  نلحقير
عل  حدرسير  فلير أرادوا أ  نسدتعيلوىر اسدتعير  سرئر اسيفردات أضرفوا إسنير اسواو 
واسيدددديزة أو اسيددددرء فدددي أخدددوه  و بدددرء   وأفدددواه  وأسدددديرء فدددي حدددر  اسجيددد   وفتحدددت 

 .(ٔ)اسخصرئص اسعري  سسرئر اسيفردات
 عدا اسفراء.( ٕ)يذىب اسكوفنن   :المذىب الثاني

ونددرو  أ  االسدد  فددي )اسددذي( ىددو اسددذا  وحددددىر  ثدددد  زندددددت ال  يتحركدددد   
سددئبل نجيددد  بنددد  اسدددذا  اسسددددركن  وال  استعددددرن  اسسددركن   ثدد  حركددت اسددذا  برسكسددر  

 .(ٖ)وأشبعت اسكسرة  فتوسدت اسنرء 
نحدو قوسندر: اسلدذا  واسل دَذْنِ   واحت  ىالالء سيذىبي  بسقوط اسنرء فدي استثنند   

 (ٗ)وسقوطير في اسشعر ي  تسكن  اسذا  
  

                                                 

 .ٜٜٔٓ-ٜٛٔنراج  : يدرس  اسكوف  وينيجير في دراس  اسلغ  واسنحو/  (ٔ)
 .ٗٔٔ/ٖ   اسلبرب سلعكدبري ٜٙٙ/ٕ  اإلنصدر  ٖٕٔننظر: شدددرح اسليد  سلواسددطي/  (ٕ)
 .ٕٔ٘/ٖنراج : شرح اسكرفن   (ٖ)
 . ٓٗٔ – ٜٖٔ/ٖ  شرح اسيفص  ٕٚٙ– ٓٚٙ/ٕ  اإلنصر  ٜٖٔ/ٔنراج :  اسلي   (ٗ)
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 قر  اسشرعدر:      
 (ٔ)كاّلمْذ تزبمي ُزْبيةا فاْعِطيدا َفَظْمُت في شـر من اّلمْذ ِكيدا

  وأجنب ع  ذس  بير نلي :
د أنو ال نوجد في كبل  اسعرب اس  ظرىر عل  حر  واحدد  وسو كدر  علد  حدر  

 .(ٕ)واحد سير جدرز تصغنره 
نيدر سد   نيدر ىدذه اسصدنغ  يرتجلد  سلتثنند   وا  د أ  ىذه استثنن  سنست تثنند  حقنقند   وا 
نجدددز تثننتيدددر كقدددوسي  فدددي زندددد: زنددددا   وفدددي عيدددرو: عيدددرا   أل  استثننددد  تدددرد 

 .(ٖ)االس  اسيعرف  إس  استنكنر  واألسيرء اسيوصوس  ال نجوز تنكنرىر 
سغدد   وسددو جددرز االسددتدال  بيددذه ددد أ  حددذفير فددي اسشددعر وتسددكن  اسددذا  فددي )اّسلددْذ( 

اسلغ  علد  أ  األصددد  فنيدر اسسددكو  سجددرز أ  نسدددتد  برسلغدددرت األخدددرى علد  
 أ  األصد  فنير اسحرك   فقد ورد فنير أربددد  سغددرت:

 اسذْي بنرء سركن   وىي أفصح ىذه اسلغرت. إحداىا:
 اسذّي بنرء يشددة. الثااانية:
 ي  منر نرء.  اسلِذ بكسر اسذا الثاالثة: 
 .( ٗ)اسلْذ بسكو  اسذا   وىذه اسلغ  أقد  اسلغرت  فأوس  أال تعتبر سقلتير  الرابعة:

وذكدر اب  نعندش أ  اسنرء حدذفت في اسشدعر سضدرب ي  استخفن   سحذفي  
 َيددْ  َنْيددِد اسل ددُو َفيُددَو اْسُيْيتَددد  سيددر فددي قدددوسو تعددرس : 

   فددي قدددراءة كثدددنر يددد  (٘)

                                                 

/ ٔ(  اسبنددت يددد   اسرجدددز   وسددد   أقددد   علددد   قرئلدددو .  نراجددد  : إعدددراب  اسقدددر    سلنحدددرس  (ٔ
 .ٕٚٓ/ٕ    شرح  كترب سنبونو  سلسنرافي  ٘ٙٗ

  اسييدد  ٗٔٔ/ٕ  اسلبددرب سلعكبددري ٖٕٔ  شدددرح اسليددد  سلواسدددطي/ٖٕٙ/ٕ( نراجدد : األصدددو  (ٕ
ٔ/ٖٜٔ. 

 .ٕٓ/ٖ  استذنن  ٗٚٙ/ٕ( اإلنصر  (ٖ
 .ٚٚٙ – ٘ٚٙ/ٕر  ( اإلنص(ٗ
 .ٚٔ( اسكي  /(٘
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 .(ٔ)اسقراء 
: إ  حدددذفير فدددي اسشدددعر وتسدددكن  اسدددذا  نعدددد شدددرذ ا ال ندددد  علددد  ( ٕ)وقنددد  

 زنردتير  ألنو قد حذ  في اسشعر كثنر ي  األصو .
 .(ٖ)يذىب اسفراء  المذىب الثالث:

 ونرى أ  أص  )اسذي(: ذا اإلشررن . 
وقددد تنددرو  ابددد  اسشددجري رأنددو  ووصدددفو برسفسددرد وبددن  أوجدددو فسددرده  حندددث 
قددددر : " وقدددر  اسفدددراء: أصددد  اسدددذي: ذا اسيشدددرر بدددو إسددد  اسحرضدددر  أرادوا نقلدددو يددد  
اسحضددرة إسدد  اسغنبدد   فددأدخلوا علنددو األسدد  واسددبل  سلتعرندد   وحطّددوا أسفددو إسدد  اسنددرء 

ظدددرىر اسفسدددرد  وىدددو يددد   سلفدددر  بدددن  اإلشددددررة إسددد  اسحرضدددر واسغرئدددب  وىدددذا قدددو 
دعددروى اسكددوفنن   فيدد  فسددرده أ  )ذا( يعرفدد  بيددر فنددو يدد  اإلشددررة  فددبل حرجدد  بددو 
إس  استعرن  برألس  واسبل   ث  قوسدو: حطوا أسفو إس  اسنرء سلفر  بدن  اإلشدررة إسد  
اسحرضدر واسغدددرئب فرسددد أنضددر  ألننددر سسددنر نجدد فددي )اسددذي( إشددررة إسدد  مرئددب كيددر 

في تل   وذان   وأوسئ  إشررة إس  مرئدب  وأقدوى وجدوه فسدرده أندو نجد في ذس   و 
 إذا كددددددر  أصدددددد  اسددددددذي: ذا بزعيددددددو  فيددددددر وجددددددو ىددددددذه اسددددددبل  اسيدميدددددد  فنيددددددر ال  

 . (ٗ)استعرن ؟ "
ونبلحظ ي  كبل  اب  اسشجري أ  أص  )اسذي( عند اسفدراء )ذا( اإلشدررن   
وأ  ىدددذا استغننددددر اسدددددذي حددددددث فنيددددر حددددث ستصددددننر إشددددررتير يدددد  اسحرضددددر إسدددد  

 اسغرئب  وقد أفسد رأي اسفراء بثبلث  أوجو ىي: 
                                                 

وقد  علنيدر أىدد  اسيدنند  وأبددو عيدرو بغنددر ندرء  ووصدلير ابدد  كثندر وأىدد  اسكوفد  ) عرصدد   (ٔ)
وحيدددزة واسكسدددرئ  (  وأىددد  اسشدددر  ) ابددد  عدددرير وتبليندددذه ( بغندددر ندددرء  ووقفدددوا بغندددر ندددرء.  

 . ٔٚ٘  استبصدرة في اسقدراءات اسسدب /ٖٙٛنراج : اسسدبع  في اسقدراءات/ 
 . ٕٓ/ٖ  وأبو حنر  في استذنن  ٘ٔٔ/ٕقرسو اسعكبري في اسلبرب  (ٕ)
  ٕ٘/ٖس  أقد  عدلنو فدي كتربو يعدرني اسقر   في يظر  ذس   وننظر: أيرسي اب  اسشدجري  (ٖ)

 . ٕٓ/ٖاستذنن  
 .ٖ٘-ٕ٘/ٖأيرسي ب  اسشجري (ٗ) 
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 د أنو ال داعي ستعرن  )ذا( برألس  واسبل   ألنير يعرف  قب  دخو  األس  واسبل .
و ال وجددو سلقددو  بددأ  )اسددذي( نشددرر بيددر إسدد  اسغرئددب  أل  يعندد  اإلشددررة إسدد  ددد أندد

 اسغرئب سنس يوجوًدا فنير كوجوده في ذس   وتل   وذان   وأوسئ . 
د أ  كبليو نعترنو اسنقصر    ألنو س  نستو  ك  ير حدث في اسكلي  ي  تغننر  

نبدّن  وجدو اسددبل  فإندو د وا   بدّن  وجدو دخدو  األسد  واسددبل  وىدو استعرند  د سد  
 اسيدمي  فنير ال  استعرن .

ونظددرًا سيددر ذكددره اسفددراء يدد  تقدددنرات ثبددت فسددردىر وصدد  كبليددو برستعسدد   
 .(ٔ)واالضيحبل 

وبددرسنظر إسدد  تلدد  اسيددذاىب نتضددح أ  يددر ذىددب إسنددو اسسددينلي سدد  نقدد  بددو 
 منره ي  اسنحونن  فنير وقفت علنو ي  كتبي . 

اسحدددك  بددأ  ىددذه اسصدددنغ  يرتجلدد   ونددددسنر ونددرى اسبرحدددث أنددو ال يددرن  يدد  
عل  ذس  قو  اإلير  اسرض  بعد ذكره سرأي اسبصرنن  واسكدوفنن : "وكد  ذا قرندب 

 . (ٕ)ي  دعوى عل  اسغنب" 
وييدر نددالند ميدوض  رائديد  في ىذه اسيسأس  أني  س  نكردوا نتعرضدو  سبقند  

  كدددد ا يدددد  اسفددددراء نرىندددد  عدددد  استكلدددد  اسظددددرىر فددددي كددددبل (ٖ)األسدددديرء اسيوصددددوس  
 .  واسسينلي كير ير 

 
 
 
 

                                                 

 .ٕٖٓ/ٔ  اسيي  ٕٓ/ٖنراج :استذنن  (ٔ) 
 .ٕٔ٘/ٖشرح اسكرفن   (ٕ)
 .ٜٜٔيدرس  اسكوف  / (ٖ)
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 المطمب الثاني:
 معني التثنية في "حناني " 

خرس  اسسينلي جييور اسنحونن  في بنر  اسيراد ي  استثنن  فدي )حنرنند (  
قر  في اسروض األن : "وقوسدو: حنرنند  بلفدظ استثنند   قدر  اسنحوندو : نرندد حنرًندر 
بعد حنر   كأني  ذىبوا إس  استضعن  واستكرار ال إس  اسقصر علد  اثندن  خرصد  

 دو  يزند. 
أ  نرندد: حنرًندر فدي اسددننر  و حنرًندر فدي قدر  اسيالسد  د رحيدو اهلل د: ونجدوز 
ذا قن  سيخلو  نحو قو  طرف :   اآلخرة  وا 
َِ بعضَنا       (ٔ)َحناَنْيَ  بعُض الشرِّ أىوُن من بعِض  أبا ُمنذٍر أفنيَت فاستب

فإنير نرند: حنر  دف  وحنر  نف   أل  ك  ي  أّي  يلًكر فإنير ناليلدو سنددف  
 . ( ٕ) ا"عنو ضنًرا أو سنجلب إسنو خنرً 

ونظيدددر يددد  اسدددنص أ  اسسدددينلي ذكددددر أ  استثننددد  فدددي حنرننددد  ال ندددراد بيدددر 
ندددير ندددراد بيددر اسقصددر علدد  اثنددن  خرصدد  دو  يزنددد  فددإذا خوطددب بيددر  استكثنددر  وا 

ذا خوطدددب بددددير  حنرًنددرفددي اسدددننر  و  حنرًنددراسخددرس  تعددرس  فددرسيعن :  فدددي اآلخدددرة  وا 
 اسيخدلو  فإنير ندراد: حدنر  دفد   وحدنر  نفد .

ببنددددت طرفدددد  يعلددددبًل سددددذس  بددددأ  طرفدددد  قددددد  السااااييميورّد اسسددددنوطي يقرسدددد  
: " الساييمياستعي  )حنرنند ( وىدو ال نعتقدد اآلخدرة   فقدر  فدي تعلنقدو علد  رأي 

َحناَنْيااَ     خددرة  قددر  طرفدد  : وُرّد بددأ  يدد  اسعددرب يدد  اسددتعيلو وىددو ال نعتقددد اآل
 . (ٖ)"بعُض الشرِّ أىوُن من بعِض  

                                                 

 (  عجز بنت ي  اسطون  سطرف  ب  اسعبد.ٔ)
  و ىدو بدبل نسدب  فدي: ٜٕٔ  تحصدن  عدن  اسدذىب /ٖٛٗ/ٔ  اسكتدرب ٙٙنراج : دنواندو /  

 .                . ٛٔٔ/ٔ  شرح اسيفص  ٕٕٗ/ٖاسيقتضب 
 . ٜٕ٘/ٔ(  اسروض األن  ٕ)
 بتصر  واختصرر. ٕٔٔ -ٔٔٔ/ٕ( اسيي  ٖ)



 

4728 

قدد فدر  فدي الساييمي وسع  اسسنوطي قد أصدرب أجدًرا حدن  قدر  ذسد   أل  
بدددن  يخرطبددد  اسخدددرس  تعدددرس  بدددد )حنرننددد ( وبدددن  يخرطبددد   -كيدددر يدددّر  -كبليدددو 

ننر وحنرنًر فدي اسيخلو  بير  فإذا كر  اسيخرطب اهلل تعرس   فرسيعن : حنرًنر في اسد
ذا كددر  اسيخرطددب يخلوقددًر كددر  اسيعندد : حنددر  دفدد  وحنددر  نفدد   فددأن   اآلخددرة  وا 

 سلسنوطي أ  نخلط بن  األيرن ؟ 
وبدراسدد  اسيسددأس  فددي كتددب اسنحددونن  نبدددو أ  )حنرنندد ( يدد  األسفددرظ منددر 

  وىددددو يصدددددر ينصددددوب بفعدددد  يضددددير  وقددددد (ٔ)اسيتصددددرف  اسيبلزيدددد  سئلضددددرف  
 . (ٕ)صرر بدال ينو أضير فعلو  ألنو 

نيدر اختلفدوا فدي يعندي استثنند  فندو  وس  نق  خبل  بن  اسنحونن  في ذسد   وا 
 عل  يذىبن  ينيير يذىب اسسينلي اسسرب .

  (٘)   واسيبددددرد(ٗ)  وسددددنبونو (ٖ)فقددددد ذىددددب اسجييددددور  ويددددني    اسخلندددد     
  (ٓٔ)  واب  عصدفور (ٜ)  واسشلوبن  (ٛ)  واب  نعنش  (ٚ)  واب  األثنر (ٙ)واألعل  
 .(ٕٔ)  واسسنوط  (ٔٔ)واسرض  

                                                 

 . ٛٔٔ/ٔ  شرح اسيفص  ٖٛٗ/ٔ : اسكترب ( نراجٔ)
 . ٛٔٔ/ٔ  شرح اسيفص  ٜٕٔ  تحصن  عن  اسذىب /ٖٛٗ/ٔ( ننظر: اسكترب ٕ)
 . ٜٖٗ – ٖٛٗ/ٔ( ننظر: اسكترب ٖ)
 . ٖٛٗ/ٔ( نراج : اسسرب  ٗ)
 .ٕٕٗ – ٖٕٕ/ٖ( اسيقتضب ٘)
 . ٕٓٗ – ٜٔٗ  تحصن  عن  اسذىب /ٖ٘ٛ/ٔ( اسنكت ٙ)
 . ٖٓٔ/ٔ( اسبدن  ٚ)
 . ٛٔٔ/ٔاسيفص  ( شرح ٛ)
 . ٖٜٓٔ/ٖ  شرح اسيقدي  اسجزوسن  ٕٖ٘( استوطئ  /ٜ)
 . ٔٛ٘/ٔ(  شرح اسجي  سو ٓٔ)
 .ٜٕٖ/ٔ( شرح اسكرفن  ٔٔ)
 . ٔٔٔ/ٕ( اسيي  ٕٔ)
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وندرى ىددالالء أ  استثنند  د ىندر د يعنرىددر استكثنددر واسيبرسغد  ويداوسدد  اسفعدد    
 فيعن  )حنرنن (: تحنّنر بعد تحن  أو حنرنًر بعد حنر . 

قر  سنبونو في ذس : "ىذا برب ير نجيء ي  اسيصردر يثن  ينتصًبر عل  
ره  وذس  قوس : حنرنن   كأنو قر : تحنًُّنر بعد تحنُّ   إضيرر اسفع  اسيترو  إظير

كأنو نسترحيو سنرحيو  وسكني  حدذفوا اسفعد   ألندو صدرر بدداًل يندو. وال نكدو  ىدذا 
يثن  إال في حر  إضرف   كير س  نك  سبحر  اهلل ويعرذ اهلل إال يضرفًر  فحنرنن  

 ال نتصر   كير س  نتصر  سبحر  اهلل وير أشبو ذس  . 
 قر  اسشرعر  وىو طرفو ب  اسعبد: 
َِ بعضَنا      َحناَنْيَ  بعُض الشرِّ أىوُن من بعِض  أبا ُمنذٍر أفنيَت فاستب

وزعد  اسخلند  د رحيدو اهلل  د أ  يعند  استثنند   أندو أراد: تحنًندر بعدد تحددن   
كأنو قر : كلير كنت في رحي  وخنر ين   فبل ننقطعّ  وسنك  يوصواًل بآخر ي  

 . (ٔ)رحيت " 
 ونبلحظ ي  كبل  سنبونو أ  اسخلن  ىو أو  ي  قر  بذس . 

أفعدددر  سيدددر تجددددرى واعلددد  أ  يددد  اسيصدددردر استدددي ال "وقدددر  اسيبدددرد أنًضدددر: 
نير نوض  يوض  اسيصردر ير نكو  يثن  سليبرسغ   وذس  قوس : سبن    علنير  وا 
وسددعدن   وحنرنندد  إنيددر أراد : حنرًنددر بعددد حنددر  أي  كليددر كنددت فددي رحيدد  فلددتك  
يوصوس  بأخرى  وتأون  حنرنن  إنير ىو رحي  بعد رحي  نقر : تحن  فبل  عل  

 . (ٕ) "فبل  إذا رحيو
 كبل  اسيبرد أنو يتأثر بكبل  اسخلن  وسنبونو.  ونتضح ي 

وقددد احددت  األعلدد  علدد  يجدديء استكثنددر بلفددظ استثنندد  بقددوسي : ادخلددوا األو  
فرألو   وجرءني اسقو  رجبًل   فقر : "واسدسن  عل  استكثنر بلفظ استثنن  أن  تقدو : 

                                                 

 . ٜٖٗ – ٖٛٗ/ٔ( اسكترب ٔ)
 .ٕٕٗ – ٖٕٕ/ٖ( اسيقتضب ٕ)



 

4722 

رندره أكثدر يد  ادخلوا األو  فدرألو   وجدرءني اسقدو  رجدبًل رجدبًل  وال نحتدرج إسد  تك
 . (ٔ)يرة " 

وسع  اب  نعنش قد نق  كبل  األعل  ىذا بيزند ي  استفصن  واستوضنح في 
 قوسو:

"اعل  أ  ىذه اسيصردر استي وردت بلفظ استثنن  اسغدرض يد  استثنند   فنيدر  
استكثنر  وأنو شيء نعود يرة بعد يرة  وسنس اسيراد ينير االثندن  فقدط  كيدر تقدو : 

ألو   واسغرض أ  ندخ  اسجين   وجئت برألو  فرألو  حت  نعل  ادخلوا األو  فر
 أنددو شدديء بعددد شدديء  وينددو نقددر : جددرءني اسقددو  رجددبًل فددرجبًل علدد  ىددذا اسيعندد   

 . (ٕ)وال نحترج إس  أكثر ي  تكرنره يرة واحدة " 
واسرأي األوس  برالتبرع ىو رأي اسسدينلي  أل  اعتدراض اسسدنوطي علد  يدر 

قد ثبدت فسدرده بخدبل  يدر اسدتد  بدو اسقدرئلو  بإفدردة )حنرنند ( استد  بو اسسينلي 
يعنددد  استكثندددر  فقدددد اسدددتدسوا بقدددوسي :  ادخلدددوا األو  فدددرألو   ودخددد  اسقدددو  رجدددبًل 
رجبًل  وسع  يعن  استكثنر اسظرىر في اسيثددرسن  فُددِيَ  يد  اسدددالس  علد  اسجيددد  فدي 

ادخددبل رجددبًل رجددبًل  أو دخدد   ادخلددوا  واسقددددو   ونددد  علدد  ذسدد  أنددو سددو قددر  قرئدد :
 اسرجبل  رجبًل رجبًل سد  نك  في ذس  دالس  عل  استكثنر واسيبرسغ . 

 
 
 
 
 

                                                 

 . ٖ٘ٛ/ٔ( اسنكت ٔ)
 .  ٛٔٔ/ٔ(  شرح اسيفص  ٕ)
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 المطمب الثالث: 
  القتعار  م  أحد مفعولي )اختار( و )استغفر(

خددرس  اسسددينلي  اسنحددونن  فددذىب إسدد  أنددو ال نجددوز االقتصددرر علدد  أحددد 
 يفعوسي )اخترر( و)استغفر(.

: ا نحذ  أي: يفعو  برب اخترر  نحدوذس  اسسنوطي  قر : "وكذوقد أورد 
اختددرت اسرجددر   واسددتغفرت ذنبددي خبلفددر سلسددينلي يدد  قوسدددو: ال نجددوز االقتصددرر 

 .(ٔ)عل  اسواحد اسينصوب" 
 . (ٕ)ونسدب ذس  إس  اسسينلي أنضر أبو حدنر  

 وس  أق  عل  ىذا فنير وقفت علنو ي  يالسفرت اسسينلي.
وير نسب إس  اسسينلي نعوزه اسدسن   وسذس  فدإني أيند  إسد  اسيدذىب األو  
اسيجنددز سلحددذ   ألنددو ورد فددي فصدددنح اسكدددبل  نثدددًرا وشدددعًرا  فقدددد أجدددرز اسجرجددرني 

  (ٖ) َواْسَتْغِفُروا َرب ُكْ  ُث   ُتوُبدوا ِإَسْندِو  حذ  أحد اسيفعوسن  يستداًل بقوسدو تعرس : 
َأْسددَتْغَفْرَت َسيُدْ  َأْ  سَدْ  َتْسددَتْغِفْر  يعددًر يسدددتداًل سدذسدد  بقوسددو تعرسدد  : وأجددرز حددذفيير 

   وبقوسي : استغفرت سزند.(ٗ) َسُيْ  
 ووق  اسحذ  ي  )اخترر( في قو  اسشرعر:

ْبِر َوالُبَكا  (٘)َفُقْمتُ الُبَكا َأْشَف  ِإَذْن لَغِميِمي     وقاالااوا َنَأْت َفاْخَتْر ِمَن العم
 .(ٙ)فرستقدنر: فرختر ي  اسصبر واسبكر واحدًا  

وذىب منره إس  اسقدو  بجدواز االكتفدرء بأحدد اسيفعدوسن   ويد  اسقدرئلن  بيدذا 
                                                 

 .    ٚٔ/ ٖ( اسيي  ٔ)
 ) رسرس  (.   ٚٚ/ٔ:  ٖ( استذنن  ٕ)
 .ٜٓ( ىود /ٖ)
 .  ٙ( اسينرفقو  / ٗ)
. وبدبل نسدبو ننظدر: شدرح شدذور اسدذىب  ٚ٘ٔ( اسبنت ي  اسطون    سكثنر عزة في  دنواندو /٘)

 بروان : " سير " يوض  " ي  ".   ٖٔٗ/ٔ  واسيغني  ٕٖٛ/
 .   ٕٖٛ( نراج : ينتي  األدب بتحقن  شرح شذور اسذىب / ٙ)
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سددنبونو فددي قوسدددو :"ىددذا بددرب اسفرعدد  اسددذي نتعددداه فعلددو إسدد  يفعددوسن   فددإ  شددئت 
  إ  شئت تعدى إسد  اسثدرني كيدر تعددى إسد  األو   اقتصرت عل  اسيفعو  األو 

 وذس  قوس : أعط  عبد اهلل زنًدا درىًير   وكسوت بشًرا اسثنرب اسجنرد.
َواْختَددرَر ويدد  ذسدد : اختددرت اسرجدددر  عبددد اهلل  ويثدد  ذسدد  قوسدددو عددز وجدد : 

ُيوَسدد  َقْوَيددُو َسددْبِعنَ  َرُجددبلً 
  ودعوتددو   وسددينتو زنددًدا  وكننددت زنددًدا أبددر عبددد اهلل(ٔ) 

زنًدا إذا أردت دعوتو استدي  تجدري يجدرى سدينتو  وا   عنندت اسددعرء إسد  أيدر سد  
 نجروز يفعواًل واحًدا  وينو قو  اسشرعر:

 (ٖ)"  (ٕ)َربم العباِد إليو الَوْجُو َوالَعَمُل    َأْسَتْغِفُر اهلَل ذنباا َلْسُت ُمْحِعيو 
وكر  يير يث  بو اسفعلن  )اختدرر( واسيبلحظ أ  سنبونو قد عقد سذس  بربًر  

 و)استغفر(.
 .(٘)  واسزجرجي (ٗ)وقد ذىب إسنو أنًضر اب  اسسراج 

وس  نكت  اسجرجرندي بإجرزة حذ  أحد اسيفعوسن  ب  أجرز حذفيير يًعر ي  
اسفعدددد  )اسددددتغفر(  فقددددر : "وتقددددو : أيددددرت خنددددًرا  وال تددددذكر اسيددددأيور  كيددددر قلددددت: 
أعطنت درىًير  وس  تذكر َيدْ  أعطنتدو  وأيدرت زندًدا  وال تدذكر يدر أيدرت بدو  كيدر 

َواْسدَتْغِفُروا َرب ُكدْ  ثُد   ُتوُبدوا : قلت أعطندت زندًدا  وسد  تدذكر يدر أعطنتدو  قدر  تعدرس 
  وتقددددو : أيدددرت  فدددبل تذكددددر اسيفعدددو  أسبتددد   كيدددر قلدددت: أعطندددت وكسدددوت  ِإَسْندددوِ 

وتركددددت ذكددددر اسيفعددددوسن   وعلدددد  ذا قوسدددد : اسددددتغفرت سزنددددد  أل  سزنددددد سددددنس يدددد  
نير ىو تبنن  سيوض  االستغفرر  كير تقو : أخدذت ألجد   اسيفعوسن  في شيء  وا 

                                                 

 .  ٘٘ٔ( األعرا  /ٔ)
 ( اسبنت ي  اسبسنط  س  أق  عل  قرئلو .ٕ)

  ٛٚٔ/   ٔ  واألصددددددو  ٕٖٓ/ ٕ  واسيقتضددددددب ٖٗٔ/ ٕنراجددددد : يعدددددرني اسقددددددر   سلفددددددراء  
 .ٔٗٗ/ٔ  واسبدن  ٖٗٓ/ٕوشدرح اسسدنرافدي 

 .  ٖٚ/ ٔ( اسكترب ٖ)
 وير نلنير.    ٚٚٔ/ ٔ( األصو  ٗ)
 .  ٕٚ( اسجي  في اسنحو /٘)
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َأْسَتْغَفْرَت َسُيْ  َأْ  َسْ  َتْسَتْغِفْر َسُيْ   َسْ  َنْغِفدَر أعطنت ألج  زند  قر  تعرس : زند  و 
ذا قلت: اسلي  امفر سزند  كر  استقدنر: اسلي  امفر سزند ذنوبو " اسل ُو َسُي ْ   .(ٔ)  وا 

 فقددد أجددرز اسجرجددرني حددذ  أحددد اسيفعددوسن    واستشدديد سددذس  بقوسدددو تعددرس : 
   ْاْسدَتْغِفُروا َرب ُكد : وأجدرز حدذفيير يعدًر فدي قوسددو تعدرس     َْأْسدَتْغَفْرَت َسيُدْ  َأْ  سَد

وقوسي : استغفرت سزند  أل  "سي " و "سزند" سنسر يد  اسيفعدوسن  فدي  َتْسَتْغِفْر َسُيْ  
 شيء.

  (ٖ)  وابددد  األثندددر(ٕ)وذىدددب أنًضدددر إسددد  جدددواز حدددذ  أحددددىير اسيجرشدددعي 
 . (٘)  واب  عصفور (ٗ)اسشلوبن  وأبوعلي 

                                                 

 .     ٚٔٙد  ٙٔٙ/ ٔ( اسيقتصد ٔ)
 .    ٕٗٔ – ٖٕٔ( شرح عنو  اإلعراب/ ٕ)
 .   ٖٗٗ/ ٔ( اسبدن  ٖ)
 .   ٕ٘ٓ( استوطئ  /ٗ)
 . ٘ٛٔ – ٗٛٔ( اسيقرب / ٘)
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 وعاف الوعاف المطمب الراب : 
خددرس  اسسددينلي اسنحددونن  فددذىب إسدد  يندد  وصدد  اسوصدد  إذا كددر  نقددوى 
فنددو يعندد  اسفعدد   ونجدددنز ذسددد  إذا كددددر  جدددررًنر يجدددرى االسدددد  اسجدريدددد كددأ  نكدددو  

 خددبًرا عد  يبتددأ  أو بداًل ي  اسد  جريد.
فدددي بعدددض اسيدددواط  بعدددد أ   ]أي  اسوصددد [عنددددي نعتدددو  قدددر : "وال نيتنددد 

نجددري اسنعددت األو  يجددرى االسدد  اسجريددد  فنكددو  خددددبًرا عدد  يبتدددأ  أو بددداًل يدد  
 .(ٔ)اسد  جريد  وأير نعًتر يحًضر نقوى فنو يعن  اسرف  فير أراه نجوز ذس  فنو " 

وسع  اسسدينلي  حصدر جدواز نعدت اسوصد  فدي ىدذن  اسيوضدعن   ألنييدر 
نخلصر  سلشبو برسفع   أل  كبًل ينيير قد نستخد  جريدًدا مندر يدالو  برسيشدت  ال 

ويشدددتق ر بخدددبل  اسنعدددت  فددددبل نكدددو  إال يشدددتق ر أو يدددالواًل برسيشدددت   فنقدددوى شدددبيو 
برسفع   وسذس  ال نجوز وصفو  وكأنو بير قر  نبطد  يدر اسدتد  بدو سدنبونو  ويد  

 ا أو بداًل ي  اس  جريد.تبعو  فلنس فنير استدسوا بو وصفًر وق  خبرً 
اختلفددوا فددي نعدددت  -منددر اسسددينلي  –وبدراسدد  اسيسددأس  نجددد أ  اسنحدددونن  

 اسوصد  اسيشدت  ي  اسفع  كرسد  اسفرع  واس  اسيفعو  عل  ثبلث  يذاىب: 
يدر  اسقدرئلن  بدذس  ىدو سدنبونو  فقدد جددوز  الماذىب األول: اسجدواز يطلقًدر  وا 

رب: "ىددذا يجددرى اسنعددت علدد  اسينعددوت  ذسدد  فددي منددر يوضدد  يدد  كتربددو  ففددي بدد
واسشرن  عل  اسشرن   واسبدد  علد  اسيبدد  يندو  ويدر أشدبو ذسد  "نسدتد  علد  أ  
 اسيضددر  إسدد  يعرفدد  نكددو  بينزسدد  اسنكددرة إذا كددر  صددف  سنكددرة سددواء كددر  وصددًفر  

  أو يبتدأ  فقددر : "واعلد  أ  كد  يضدر  إسد  يعرفد   وكدر  خبًراأو يوصوًفر  أو 
صددف   فإنددو إذا كددر  يوصددوًفر  أو وصددًفر  أو خبددًرا  أو يبتدددأ بينزسدد  اسنكددرة سلنكددرة 

 اسيفردة  وندس  عل  ذس  قو  اسشرعر جرنر:

                                                 

 .  ٔ٘ٔ/ٖ  اسيي  ٖٖٜٔ/ٗ  ونراج  : االرتشر   ٕٛٓ( اسنترئ  /ٔ)
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يحِ َعاِئِم  َظَمْمَنا ِبُمْسَتنِّ الَحُروِر كأّننا    (ٔ)َلَدـ َفَرٍس ُمْسَتْقِبِل الرِّ
 .(ٕ)كأنو قر : سدى يستقب  صرئ  " 

)يسدددددتقب  اسدرندددددح ( بينزسدددد  اسندددددكرة  ألندددددو نعدددددت سلندددددكرة فسدددددنبونو نددددددرى أ  
 )فددرس( ونعت بد )صرئ ( وىو نكرة.

وال نخدددددف  أ  سدددددنبونو فددددي كدددددبليو اسسدددددرب  أجددددرز نعددددت اسوصددددد  فكليدددد   
 )يستقب ( وص  ُنِعت بد )صرئ (.

وقد نص عل  ذس  أنًضر في بدرب "ىدذا بدرب يجدرى نعدت اسيعرفد  علنيدر " 
ر  بددأ  نوصدد  بيثلددو  أو بيددر أضددن  إسنددو ثدد  قددر : "وذسدد  حنددث بددن  أ  اسيعدد

 .(ٖ)قوس : يررت برسجين  اسنبن   ويرت برسرج  ذي اسير " 
 فقد ُنِعت )اسجين ( د وىو وص  د  بد )اسنبن (.

ونص علنو أنًضر في برب "ىذا برب ال نكو  اسوص  اسيفرد فنو إال رفًعر  
قددو : نددر زنددد اسطوندد  ذو اسجيدد   إذا وال نقدد  يوقعددو منددر اسيفددرد " حنددث نقددو : "وت

 .(ٗ)جعلتو صفو سطون " 
وقدر  بددو اسيبدرد حنددث أجدرز أ  نقدددر : "ندر زنددد اسعرقد  ذو اسيددر  "بجعدد  "ذو 

 .(٘)اسير " نعًتر سلعرق 

                                                 

   اسلسددددر  ٖٖٗ/ ٔ  اسنكددددت ٕ٘ٗ/ٔ  اسكتددددرب ٗ٘ٗ( اسبنددددت يدددد  اسطوندددد  سجرنددددر  دنوانددددو /ٔ)
 .  ٚٔ٘/ٔ  وببل نسب  في: اسيقتصد ٖٔٛ/ٕ) حرر (  اسدرر 

وفندددو حجدددد  أخدددددرى وىددددي أ  "يسددددتقب  اسدددرنح " نكدددرة  أل  استندددون  ىدددر ىندددر يضددددير  واألصددد : 
يسدددتقبٍ  اسدددرنح  ثدد  حدددذ  استنددون   ونددد  علدد  ذسدد  أنددو وصدد  بصددرئ  وىددو نكددرة. نراجدد : 

      . ٜٓٔشدرح أبنرت سنبونو سلنحرس/
 .  ٖٖٜٔ/ ٗ  ونراج  : االرتشر  ٕٙٗ –  ٕ٘ٗ/ٔ( اسكترب ٕ)
 .   ٚ/ٕ( اسكترب ٖ)
 .  ٙٓٔ/ٖ  وحرشن  اسصبر  ٖٖٜٔ/ٗ  ونراج  : االرتشر  ٖٜٔ/ٕ( اسكترب  ٗ)
 .   ٜٕٔ/ٗ( اسيقتضب ٘)
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  وصدددححو اسسدددنوطي  وعلددد  (ٕ)  وابدددد  اسسدددراج (ٔ)وأجدددرزه كدددذس  اسنحدددرس  
بشدبو ضدعن   أي : شدبو  سذس  بأ  اسوص  اسد  وك  اس  قرب  سلوص  وال نرد

 .( ٖ)اسفع  واسجيل  
ذا تعدددددت الماااذىب الثااااني :  اسينددد  يطلقًدددر  فدددبل نجدددوز نعدددت اسوصددد   وا 

ال فلليقدر.  اسصفرت فيي سؤلو  إ  كر  يذكوًرا  وا 
علد  يدذىب ابد  جندي  الساييمي   فقدد ندص (ٗ)وُنسدب ىدذا إس  اب  جندي 

فددي اسنتددرئ  فقددر : "...... فننبغددي أ  ال نجددوز أ  ننعددت اسنعددت  فتقددو : يددررت 
برجددد  عرقددد  كدددرن   علددد  أ  نكدددو  كدددرن  نعتًدددر سعرقددد   وسكددد  نعتًدددر سبلسدددد  األو   
وكددذس  عزنددز حكددن   وسددين  علددن   أل  اسنعددت ننبددم عدد  االسدد  اسيضددير وعدد  

صددرر بينزسدد  اسجيلدد  يدد  حنددث د   علدد  اسصددف   واسيضددير ال ننعددت  وألنددو قددد 
اسفعدد  واسفرعدد   واسجيلدد  ال تنعدت  وألنددو نجدري يجددرى اسفعد  فددي رفعدو سؤلسدديرء  

 .(٘)واسفع  ال ننعت  وكذس  قر  اب  جني ىذا كلو" 
فرب  جني نرى أ  اسوص  ال ننعدت  فدإذا قلندر: يدررت برجد  عرقد  كدرن   

 بثبلث  أيور:فكرن  صف  سرج  ال سعرق   ونعل  سيذىبو 
أ  اسنعددت نددد  علدد  اسصددف  واالسدد  اسيضددير  ويعلددو  أ  اسضددينر  األول:
 ال ننعت بو.
نيدر  الثاني: أنو ند  عل  اسفع  واسفرع   وىير جيلد   واسجيلد  ال تنعدت  وا 

 تنعت اسيفردات.
 أنو أشبو اسفع  في رفعو سؤلسيرء  واسفع  ال نجوز نعتو.  الثالث:

                                                 

 .   ٜٓٔ  وشرح أبنرت سنبونو سدو /ٕٗٓ/ ٘( إعراب اسقر   سدو ٔ)
 .  ٕٖٚ/ٔ( األصو  ٕ)
 .  ٔ٘ٔ/ٖاسيي  ( ٖ)
 .   ٖٖٜٔ/ٗ  واالرتشر  ٕٛٓ( س  أق  علنو فنير أتنح سي ي  يالسفرتو  ونراج  : اسنترئ  /ٗ)
 .   ٕٛٓ( اسنترئ  /٘)
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أ  يدد  اسيدرنعن  َيدْ  علد  سددذس  بددأ  اسنددعت يدد  وقدد أشددرر اسسدنوطي إسد  
تددددير  االسددددد  األو  فكدأنددددو بعضددددو. ورّد ىددددذا اسقددددو  بأندددو ال خددددبل  فدددي وصدددد  

 . (ٔ)اسيضدر  واسيضر  إسنو ي  أنيير كذس 
ويي  ينعوا ذس  اب  بربشدرز  وحجتو أ  اسصدف  يشدتق  ي  اسفع   واسفعد  

جدو "يررت برسكرتدب اسنبند " علد  تقددنر يحدذو   ال نوصد   فكذس  اسصدف   ونو 
 وكأ  األص : يررت برسرج  اسكرتب اسنبن   وحننئٍذ نجنز في "اسنبن " أيرن : 

 أ  نكو  نعًتر سليحذو  فنكو  صف  بعد صف . األول:
أ  نكو  صف  سلكرتب عل  تنزنلو ينزسد  االسد  اسيحدذو   وحننئدٍذ  الثاني:

نير ىي وص  سليوصو  ي  صفتو ال تكو  اسصف  سنفس اسصف     .(ٕ)وا 
ذا كدددر  ىددذا توجنددو ابدد  بربشددرز سيددر ال نحتيدد  ظددرىره إال نعددت اسوصددد    وا 

عل  أ   -عنده  -في  برب أوس  أ  نحدو: )يررت برسرج  اسكرتب اسنبن ( نوجو 
 )اسنبن ( نعت سرج  ال سكرتب.

 ي .اسين  إذا عي  عي  اسفع   واسجواز إذا س  نع المذىب الثالث:
 .  (ٖ)ونسب ىذا اسيذىب إسي بعض اسنحونن  

نير ينعوا ذس  إذا عي  اسفع   سقوة شبيو برسفع  حننئٍذ  واسفع  ال ننعت   وا 
 وأجرزوه إذا س  نعي  عي  اسفع  سبعد شبيو ع  اسفع  إذ ذا .

  -(  ٘)  وابددددد  يدددددرس   (ٗ)كربددددد  عصدددددفور  -وسيددددذا نددددرى بعدددددض اسنحدددددونن  
 إذا وصد . نيند  عيد  اسوصد 

وال نعيدددد  اسدددد  اسفرعدددد  إذا سدددد  نقصددددد بددددو يعندددد  اسفعدددد  "قددددر  ابدددد  يرسدددد  : 

                                                 

 .  ٓ٘ٔ/ٖ( اسيي  ٔ)
 .   ٖٖٛ( شرح اسيقدي  الب  بربشرز /ٕ)
 .   ٔ٘ٔ/ٖ  واسيي  ٖٖٜٔ/ٗ( س  أق  عل  أحدى   ونراج  : االرتشر  ٖ)
 .  ٛٛٔ( اسيقرب /ٗ)
 .   ٗٚ/ٖ( شرح استسين  الب  يرس  ٘)
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 كصدددرحب فدددي أكثدددر االسدددتعير  سعدددد  االعتيدددرد علددد  صدددرحب يدددذكور أو يندددوي  
 وال إذا صدددغر أو وصدددد  أو قصدددد بددددو اسيضدددد   وسددد  توصدددد  بدددو األسدددد  واسددددبل   

ضدددررب عننددد  وال حكندددت بدددو اسحدددر   فدددبل نقدددر : "ىدددذا ضدددونرب زنددددًا"  وال "ىدددذا 
 زنًدا"  وال "ىذا ضررب أيس زنًدا ال اسنو ".

نيدددر ايتنددد  اسعيددد  برستصدددغنر واسوصددد   ألنييدددر يددد  خصدددرئص األسددديرء  وا 
 .(ٔ) "فنزنبل  شبو اسفع  يعن  ال سفًظر

فقد ين  اب  يرس  أ  نقر : ىدذا ضدررب عنند  زندًدا. بنصدب "زندًدا"  علد  
بوصدددفو  أل  اسوصددد  يددد   أندددو يفعدددو  بدددو سضدددررب  ألندددو بعدددد عددد  شدددبو اسفعددد 

 خصرئص األسيرء.
ذا ثبدددت يدددر قددددينره فإندددو ال نجدددوز علددد  ىدددذا اسيدددذىب أ  نكدددو  اسوصددد   وا 
نعًتر في نحو ير استد  بو سدنبونو  ويد  تبعدو  أل  اسوصد  عريد  عيد  اسفعد   

 فقد عي  في قو  اسشرعر:
يحِ َعاِئمِ َلَدـ َفَرٍس ُمْسَتْقِبِل  َظَمْمَنا ِبُمْسَتنِّ الَحُروِر كأّننا   الرِّ

العتيرده عل  يوصدو  وىدو )فدرس(  واسدد  اسفرعد  نعيد  إذا كدر  يجدرًدا 
 .(ٕ)ي  )أ ( ويعتيًدا عل  يوصو  كير ذكر اسنحونو  

وكددددذس  عيددددد  فددددي قوسدددددي : يدددددررت برسجيندددد  اسنبندددد   وفددددي قوسدددددي : نددددر زنددددد 
يقتدر  اسطون  ذو اسجي   أل  )اسجين ( و )اسطون ( صدفتر  يشدبيتر   وكبلىيدر 

 برألس  واسبل  .
  (ٖ)وقد أجرز اسنحونو  في اسد  اسفرع  إذا كر  كذس  اسعي  في ك  حدر  

                                                 

 ( اسسرب  واسصفح .  ٔ)
  وشدددرح استسدددين  ٛٛٔ  واسيقدددرب /ٜٓ٘/ٔ  واسيقتصدددد ٖٖٔ( نراجددد : اإلنضدددرح سلفررسدددي /ٕ)

 . ٖٚ/ٖالب  يرس  
 .   ٜٖٛ  وشرح شذور اسذىب /ٙٚ/ٖ  وشرح استسين  الب  يرس  ٕٚ٘/ٔ( ننظر: اسيقتصد ٖ)
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 .(ٔ)واسصف  اسيشبي  تعي  بشروط اس  اسفرع  في اسعي  
ذا تعدددت اسنعدوت فيدي  واسدرأي اسددذي أيددن  إسددنو ىدو يند  نعدت اسوصد   وا 

بربشرز  وسك  سنس اسيرن  سليوصو  اسيذكور أو اسيقدر  كير قر  اب  جني واب  
نير نضر  إس  ذس  أيور:  ير قرسوا فقط  وا 

أ  اسقو  بنعت اسوص  نالدي إس  وقوع اسوص  نعًتر وينعوتًدر فدي  األول:
    واحد  وىذا ثقن  بخبل  اسقو  بتعدد اسنعوت سينعوت واحد فبل ثق  فنو .

أ  اسقددو  بنعددت اسوصدد  نددالدي إسدد  استبددرس بددرب نعددت اسوصدد   الثاااني:
ببددرب تعدددد اسنعددوت سينعددوت واحددد   وببددرب تعدددد اسخبددر إذا كددر  اسخبددر اسيتعدددد 

 وصًفر.
أ  يددددر اسددددتد  بددددو سددددنبونو  ويدددد  تبعددددو يدددد  اسيجددددوزنن  سوصددددد   الثالااااث:

اسوصددد  يطلقًددر نيتندد  علدد  يددذىب يدد  قددر  بجددواز نعددت اسوصدد  إذا سدد  نعيدد  
 الساييميكير يدّر  ويد  ذسد  سد  نددستد   السييميو إذا عي   وعل  يذىب وبينع

 وال أصدحرب ىدذا اسيذىدب سير قدرسوا بدشرىد واحدد يسيوع  وال منر يسيوع.
  

                                                 

 .  ٗٓٗ   وشرح شذور اسذىب /ٖٛٔ  اسنرظ  /( شرح ابٔ)
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 المطمب الخامس: 
  طف الفعل  م  الساام والساام  م  الفعل 

خددرس  اسسددينلي اسنحددونن  فأجددرز عطدد  اسفعدد  علدد  االسدد   ويندد  عطدد  
  عل  اسفع  وقب حو  قر : "وقدد جرء عط  اسفع  عل  االس  إذا كر  االسد  االس

َوِجدددنيًر ِفددي    ونحدددو :صدددَرف رٍت َوَنْقِبضددْد َ فددي يعندد  اسفعدد   نحدددو قوسدددو تعددرس : 
ِبنَ . َوُنَكلِّدُ  اسن درَس    أل  االسدد  اسيعطدو  علندو حريد   اسددُّْنَنر َواآْلِخدَرِة َوِيدَ  اْسُيقَدر 

سلضددينر  فصدددرر بينزسدد  اسفعددد  يدد  االسدددد  .........فددإ  قنددد : فددإذا جدددرز عطددد  
اسفعدد  علدد  االسدد  اسحريدد  سلضددينر فننبغددي أ  نجددوز عطدد  االسدد  علدد  اسفعدد   

 .(ٔ)فنقو : يررت برج  نقو  وقرعد؟ قلنر: ىذا ييتن  عل  قبح "
 وقد احت  اسسينلي سيذىبو بأيور: 

األو : أ  اسفعدد  أصدد   واالسدد  اسيشددت  ينددو فددرع عنددو  فددإذا عطدد  اسفعدد  
علددد  االسددد  اسيشدددت  يندددو ندددالو  االسددد  برسفعددد   وفدددي ىدددذا رد اسفدددرع إسددد  األصددد  
بخبل  عط  االس  اسيشت  عل  اسفع   ففنو رّد األص  إس  اسفدرع  وسيدذا جدرز 

 . (ٕ)عط  اسفع  عل  االس  دو  عكسو 
عط  عل  اسفع  ُأوِّ  اسفع  إسد  يعند  االسد   وىدذا اسثرني: أ  االس  إذا 

منر يقبو   أل  ىذا اسفع  " فعد  يحدض وا   كدر  قدد وقد  يوقد  االسد  فلد  نقد  
نيددر وقدد  يوقدد  اسددد  فددي تأوندد  فعدد   فلدد  نخرجددو ذسدد  إسدد  أ   يوقدد  اسدد  جريددد  وا 

نير ىو فع  يحض"  .  (ٖ) نكو  في تأون  االس   وا 
طدد  االسدد  علدد  فعدد  يحددض  وىددذا ال نجددوز اسثرسددث: أنددو سددنالدي إسدد  ع

 . (ٗ) "ألن  تشر  االس  ي  اسفع  في عري  واحد"

                                                 

 .    ٜٖٔ – ٖٛٔ( اسنترئ  /ٔ)
 .    ٜٖٔ( اسسرب  /ٕ)
 ( اسسرب  واسصفح .   ٖ)
 ( اسسرب  واسصفح .   ٗ)
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اسراب : أ  عط  اسفع  عل  االس  نشبو عط  اسجيل  عل  اسجيلد   فدإذا 
" قلدددت: يدددررت برجددد  قدددرئ  ونقعدددد  ففدددي )نقعدددد( ضدددينر فرعددد   كيدددر فدددي )قدددرئ (  

 . (ٔ)ضينر فرع " 
نتأت  فدي نحدو: يدررت برجد  نقدو  وقرعدد  وىو نشنر بذس  إس  أ  ىذا ال 

أل  )قرعد( ال نحتي  اسضدينر عنده  ألنو فَدقَدَد شرط اإلعيدر  بوقوعدو بعدد اسدواو  
 فنكو  ي  عط  اسيفردات عل  اسجي . 

اسخريس: أ  االس  نكو  جررًنر عل  اسفع  وعريبًل عيلدو إذا عطد  اسفعد  
سفع  عل  االسد  فدي يثد  قوسددو عل  اس  اسفرع  بخبل  اسعكس  قر : " ُعِط  ا

  ونحو: يررت برج  قرئ  ونقعد  أل  االس  يعتيد َصرف رٍت َوَنْقِبْض  َ  تعرس : 
ذا كر  اس  اسفرع  يعتيًدا عي  عيَ  اسفع   واالعتيرد أ  نكدو   عل  ير قبلو  وا 
نعتًددر أو خبددًرا  واسددذي بعددد اسددواو سددنس بيعتيددد  وسددو عكسددت اسيسددأس  فقلددت: برجدد  

و  وقرعددد  أو نصددفف  وقربضددرت قددبح  أل  يددر بعددد اسددواو اسدد  يحددض  وسددنس نقدد
 . (ٕ)بيعتيد  فنجرى يجرى اسفع " 

وندرى أبدو حنددر  أ  ىدذه اسحجدد  األخندرة مندر جندددة  أل  اسيعطدو  نجددرى 
سدنس بجندد  ألندو  ]أي اسسينلي  [يجرى اسيعطو  علنو  فنقو : "وىذا اسذي قرسو 

إذا عط  عل  اسفع  اسذي وق  صف  أو خبًرا أو حدراًل  فيدو خبدر وصدف  وحدر   
 وىو نجدرى يجدرى اسفعد   أال تدرى أندو نجدوز سددو أ  نعيد  عيد  اسفعد   واسعطد  

 . (ٖ)ال نيحض فنو يعن  االس " 
 ىددددددذا ىددددددو يددددددذىب اسسددددددينلي كيددددددر ورد برسنتددددددرئ   وقددددددد نسددددددبو إسنددددددو أنًضددددددر 

   مندددددر أ  أبدددددر حندددددر  ذكدددددر أ  اسسدددددينلي تدددددأو  (٘) وابددددد  ىشدددددر   (ٗ)أبدددددو حندددددر  

                                                 

 .   ٜٖٔ( اسنترئ  /ٔ)
 .   ٕٖٓ( اسنترئ  /ٕ)
 ) رسرس  (.   ٘ٙٗ/ٕ:  ٘( استذنن  ٖ)
 ) رسرس  (.    ٘ٙٗ – ٗٙٗ/ٕ:  ٘  استذنن  ٕٕٓٓ/ٗ ( نراج : االرتشر ٗ)
 ) يخطوط (.    ٜٛ( نراج : حرشن  اب  ىشر  عل  كرفنو اب  اسحرجب ورق  /٘)
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 قو  اسشرعر:  
   (ٔ)باَت ُيغَاشِّييا بَعْضٍب باترٍ              َيقْاِعُد بو في أْسُوِقيا وَجائر ٍ 

نير ىدو يعطدو  علد  "بدرتر"  عل  أ  "جرئر" سنس عطفًر عل  "نقصد"   وا 
 . (ٕ)وأنو نرى أ  اسشرعر إذا أراد اسعط  عل  "نقصد" فيو نردر نجوز عل  قبح 

وىذا اسذي ذكره ي  تأو  اسسينلي سقو  اسشرعر  س  أق  علنو في يالسفدرت 
 اسسينلي . 

 : -ب اسسينلي منر يذى –وبدراس  اسيسأس  نظير فنير  يذىبر  
أنو نجوز استعرط  بن  اسفع  واالسد   فنعطد  كد  ينييدر  المذىب األول:

 عل  صرحبو إذا كر  أحدىير في تأون  اآلخر.
  (ٗ)  واسزجدددرجي (ٖ)وقددد ذىددب إسددد  ذسدد  جييدددور اسنحددونن  ويدددني  اسزجددرج 

  (ٜ)  واب  يرس (ٛ)  واب  عصفور(ٚ)  و اسشلوبن  (ٙ)  واب  اسشجري (٘)واسفررسي 
 .(ٓٔ)و خرو  

 وقد احت  اسقرئلو  بذس  بفصنح اسقو  شعًرا ونثًرا:
                                                 

بروانددد  "نعشدددنير" يوضددد   ٕٚٗ/ٕ( اسبندددت يددد  اسرجدددز سددد  أقددد  علددد  قرئلدددو. نراجددد : اسشدددعر ٔ)
    . ٕٕٔ/ٔ  شرح اسجي  الب  عصفور ٖٚٗ/ٕ"نغشنير"  أيرسي اب  اسشجري 

 .    ٕٓ٘/ٚ( اسبحر اسيحنط ٕ)
عرابو سو ٖ)  .  ٜٖٔ  واسنترئ  /ٕٔٗ/ٔ( يعرني اسقر   وا 
 )رسرس (.    ٘ٙٗ/ ٕ:  ٘( س  أق  علنو فنير أتنح سي ي  يالسفرتو  ونراج : استذنن  ٗ)
 .  ٕٚٗ/ٕ( اسشعر ٘)
 .  ٕ٘ٓ   ٕٗٓ/ ٖو  ٖٛٗ   ٖٚٗ/ٕ( األيرسي سو ٙ)
 .  ٔٚٗ/ٕ( شرح اسيقدي  اسجزوسن  سو ٚ)
 .  ٕٕٔ – ٕٔٔ/ٔ( شرح اسجي  سو ٛ)
 .  ٖٕٚٔ - ٕٕٚٔ/ٖ  وشرح اسكرفن  اسشرفن  ٖٖٛ/ٖ  وشرح استسين  سدو ٛٚٔ( استسين  /ٜ)
  واسيددددرسقي فددددي رصدددد  ٕٜٖ – ٜٖٔينيدددددد  ابددددد  اسنرظددددد  فدددددي شددددددرحو علددددد  األسفدددددن  /  (ٓٔ)

  ٕٓ٘/ ٚواسبحدر اسيحدنط   ٕٕٕٓ/ٗ  وأبددو حددنر  فدي االرتشددر   ٔٔٗ – ٓٔٗاسيبرني/
 .  ٖ٘ٓٔ – ٖٗٓٔ/ٕواسيرادي فدي توضنح اسيقرصد 
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 أولا: احتجاجيم لعطاف الفعال  م  السام:
َأَوَسْ    و(ٔ) َفرْسُيِغنَراِت ُصْبحًر. َفَأَثْرَ  ِبِو َنْقعرً احتجوا سذس  بقوسدو تعرس : 
 .(ٕ) َوَنْقِبْض َ َنَرْوا ِإَس  اسط ْنِر َفْوَقُيْ  َصرف رٍت 

فقدددد عطدد  )َأثَددْرَ ( علدد  )اْسُيِغنددَراِت( و)َنْقِبْضددَ ( علدد  )َصددرف رٍت(  وسدددي  
 .(ٖ)ذس  تأون  )َأَثْرَ (  برسيثنرات  و)َنقِبْضَ ( بقربضرت 

ددَِّقرِت َوَأْقَرُضدوا اسل دوَ وقوسدو تعرس :  دِِّقنَ  َواْسُيص    واسيعند  إ  (ٗ) ِإ   اْسُيص 
 .(٘)اسذن  تصدقوا وأقرضوا 

ِبنَ . وجع  ينو اسزجدرج قوسددو تعدرس :  َوِجنيدًر ِفدي اسددُّْنَنر َواآْلِخدَرِة َوِيدَ  اْسُيقَدر 
 .(ٚ)  واسيعن  عنده: نبشر  بو وجنًير ويكلًير اسنرس ( ٙ) َوُنَكلُِّ  اسن رَس 

 بقو  اسشرعر: (ٛ)واستد  سو اسفررسي 
  (ٜ)َوَيْغاضُب منُو َعاِحبي َبقَاُؤوِل وما أنا لمشميِا الماذي ليَس ناِفعي 

َوَنددَرى اس ددِذنَ  ُأوتُددوا اْسِعْلددَ  اس ددِذي وأضددر  إسدد  ذسدد  أبددو حنددر  قوسدددو تعددرس : 
  فقد أجرز في اسفع  )نيدي( أ  نكو  (ٓٔ) ُأْنِزَ  ِإَسْنَ  ِيْ  َربَِّ  ُىَو اْسَح   َوَنْيِدي

                                                 

 .   ٗ   ٖ( اسعردنرت /ٔ)
 .    ٜٔ( اسيل  /ٕ)
 .   ٖٖٛ/ٖ( نراج : شرح استسين  الب  يرس  ٖ)
 .   ٛٔ( اسحدند /ٗ)
  وتوضددنح  ٕٔٔ/ٔ  وشددرح اسجيدد  البدد  عصددفورٖٛٗ/ٕالبدد  اسشددجري  ( نراجدد : األيددرسي٘)

 .   ٖٗٓٔ/ٕاسيقرصد 
 .    ٙٗ   ٘ٗ(    عيرا  /ٙ)
عرابو ٚ)  .   ٕٔٗ/ٔ( يعرن  اسقر   وا 
 .    ٕٙٗ/ٕ( اسشعر ٛ)
  شدددرح ٙٗ/ٖ  وندراجدددد : اسكتدددرب ٜٕٔ( اسبددددنت يددد  اسطددددون   سددددكعب اسغنددددوي فدددي  دنواندددو /ٜ)

 .   ٚٔ/ٕ. وببل نسب  في: اسيقتضب  ٖٗٓ/ٔ  أيرسي اب  اسحرجب ٖٙ/ٚاسيفص  
 .   ٙ( سبأ /ٓٔ)
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 .(ٔ)يعطوًفر عل  )اْسَح  ( 
 ثانياا: احتجاجيم لعطاف السام  م  الفعل:

 احتجوا سذس  بقو  اسشرعر: 
  باَت ُيغَاشِّييا ِبَعْضٍب َباترٍ              َيْقاِعُد بو في َأْسُوِقيا وجائرٍ  

حنددث عطدد  االسدد  )جددرئر( علدد  اسفعدد  )نقصددد(  ونددرى ابدد  عصددفور أ  
 . ( ٕ)اسفع  ىنر يالو  برالسد   واسيعن : قرصد في أسوقير وجرئر 
  واألوسددد  قدددو  ابددد  ( ٖ)وأيدددر ابددد  يرسددد  فندددالو  االسدددد  )جدددرئر( بدددد )نجدددور( 

 عصفور  أل  اسفع  في يوض  اسنعت  واألص  في اسنعت أ  نكو  اسًير.  
 شرعر:وقو  اس

 ( ٗ)َفاأَلَفياْتُو َيْوماا ُيبيُر  اَُدومُه        وُمْجٍر  َاطاَااا يستخُف الَمَعابِارَا 
 وقوسدو: 

 ( ٘)يا ُربم بيضاَا من العَاَواِىاِ         ُأّم عّبي قد َحَبا أو َداِرج 
ُنْخدِرُج اْسَحدي  ِيدَ  اْسَينِّدِت َوُيْخدِرُج اْسَينِّدِت وجع  اب  يرس  ينو قوسدو تعدرس : 

   حنددددث عطدددد  )ُيْخددددِرُج( علدددد  )ُنْخددددِرُج(  أل  )ُيْخددددِرُج( يددددالو  ( ٙ) ِيددددَ  اْسَحدددديِّ 
 . ( ٚ)بد )ُنْخِرُج( 

                                                 

 .    ٕٓ٘/ٚ( نراج : اسبحر اسيحنط ٔ)
 .   ٕٕٔ/ٔ( شرح اسجي  سو ٕ)
 .    ٖٕٚٔ/ٖ( شرح اسكرفن  اسشرفن  ٖ)
" بحددر" يوضدد " يجددر"  وبددبل نسددب  فددي: برواندد  ٔٚسلنربغدد  فددي دنوانددو/ ( اسبنددت يدد  اسطوندد   ٗ)

 .   ٔٚٗ/ٕشرح اسيقدي  اسجزوسن  
( اسبنت ي  اسرجز   وس  أق  عل  قرئلو . نراج : تيدذنب اسلغد  "درج"  برواند  " ندر سنتندي قدد ٘)

 ٖٖٛ/ٖاستسدين  البد  يرسد  زرت منر خررج" يوض  "نر رب بنضرء ي  اسعواى "  وشرح 
  . 

 .    ٜ٘( األنعر  /ٙ)
 .    ٜٚٔ/ٖ  وشرح األشيوني ٕٔٙ/ٖ  ونراج : استصرنح ٖٖٛ/ٖ( شرح استسين  الب  يرس  ٚ)
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وخددرس  األشدديوني ابدد  يرسدد  فددي ذسدد  استأوندد   أل  ابدد  يرسدد  كيددر سددوحظ 
أّو  اسيعطددددو   واألوسدددد  عنددددد األشدددديوني تأوندددد  اسيعطددددو  علنددددو ألنددددو نعددددت  

 . ( ٔ)واألص  في اسنعت أ  نكو  اسًير 
وندددرى اسزيخشدددري أ  )ُيْخدددِرُج ( عطددد  علددد  )فدددرس ( ال علددد  اسفعددد  حتددد  

 .( ٕ)نكو  ي  عط  االسد  عل  االسد  
 سك  ي  اسزيخشري واب  يرس  يرجحن :  وجع  اسشن  خدرسد  

 عد  استأون   واستواف  بن  نوعي اسيتعرطفن . أولا: مرجحا الزمخشري: 
اسسددددبلي  يددد  اسفصدد  بددن  اسيتعددرطفن  بجيلدد   ثانياااا: مرجحااا اباان ماالااا : 

 . (ٖ)وذكدر اسشيء ويقربلو 
أوسد  بدرسقبو   أل  اسفصد  بدن  ويدر رجدح اسشدن  خرسدد بدو كدبل  اسزيخشدري 

اسيتعددددرطفن  بجيلدددد   وذكددددر اسشدددديء ويقربلددددو أثقدددد  يدددد  استأوندددد  وعددددد  استوافدددد  " 
فرسعبلق  بن  اسيضررع واس  اسفرع  قونت بير بننيير يد  اسيضدررع   فقدد اسدتح  
اسيضررع اإلعراب سيضررعتو اس  اسفرع   واستح  اس  اسفرعد  اإلعيدر  سجرنرندو 

 . ( ٗ)نبعد اسعط  بننيير"  عل  اسفع   سذا س 
أنددو ال نجددوز استعدددرط  بددن  اسفعدد  واالسددد   فددبل نعطددد  المااذىب الثااااني: 

 أحدىير عل  اآلخر.
 .( ٚ)  واسزجرج ( ٙ)  واسيبرد  (٘)وقد نسب ىذا إس  اسيرزني 

 وس  أق  سليرزني عل  نص في ذس .  
                                                 

 .     ٜٚٔ/ٖ( شرح األشيوني ٔ)
 .    ٖٚ/ٕ( اسكشر  ٕ)
 .    ٕٔٙ/ٖ( نراج : استصرنح ٖ)
 بتصر .      ٖٚٗ/ٕ( نراج : أيرسي اب  اسشجري ٗ)
 .     ٕٕٗ/ٖ  اسيي   ٕٕٕٓ/ٗ( نراج : االرتشر  ٘)
 ( نفس اسيرجعن  في يواضعيير.  ٙ)
 ( نفس اسيرجعن  في يواضعيير.  ٚ)
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  ( ٔ)وأيددر اسيبددرد فقددد قددر  بيندد  عطدد  اسفعدد  علدد  االسددد  فددي اسيقتضددب  
 وأير ين  عط  االسد  عل  اسفع  فل  أق  عل  كبليو فنو. 

 وأيددددر يددددر نسدددددب إسدددد  اسزجدددددرج فيدددددو خددددبل  يدددددر ذكدددددر فددددي كتربددددو "يعدددددرني 
  فقد أجرز فندو عطدد  كدد  يدد  اسفعدد  واالسدد  علد  اآلخدر  وقدد سدب  ( ٕ)اسقر  " 

 اسحدنث ع  ذس  عند اسحدنث في اسيذىب األو . 
بح استعرط  بن  االس  واسفع   وعل  سذس  بأ  اسعط  ونرى اب  اسسراج ق

 أخو استثنن   واستثنن  ال نجوز فنير أ  ننض  اس  إس  فع   فكذس  اسعط . 
قر : "وقدد أجدرز قدو  ي  اسنحونن : ظددننت عبدد اهلل نقددو  وقدرعددًدا  وظددننت 

  إعرابييددر عبددد اهلل قدرعدددًدا ونقددو   ترفدد  نقدددو   وأحدددىير نسدد  علدد  اآلخددر  وسكدد
يختلددد   وىددددو عنددددي قبدددنح يددد  أجددد  عطددد  االسددددد  علددد  اسفعددد   واسفعددد  علددد  
االسددد   أل  اسعطددد  أخدددو استثننددد   فكيدددر ال نجدددوز أ  ننضددد  فعددد  إسددد  اسددددد  فدددي 

 . (ٖ)استثنن  كذس  ال نجوز في اسعط " 
وي  اسيرنعن  سدو اب  األثنر  وس  نكت  برسين  ب  أو   ير جرء ظرىره ذس  

دَِّقرِت َوَأْقَرُضوا اسل َو َقْرضًر َحَسنرً وسدو تعرس : نحو: ق دِِّقنَ  َواْسُيص    فنرى ِإ   اْسُيص 
أ  اسدددواو تحتيددد  أْ  تكدددو  عرطفدددد   وأّ  تكدددو  حرسنددد   فدددإ  كرندددت عرطفددد    فقدددد 

ْ  كرنت حدرسن  فد  َوَأْقَرُضوا عط    َأْقَرُضدواعل  يعن  صدلتي اسيي إّ   وا 
( ٗ)  َكْنددَ  َتْكفُددُروَ  ِبرسل ددِو َوُكْنددُتْ  َأْيَواتددرً حددر  علدد  تقدندددر "قدددد"   كقوسدددو تعرسددد : 

 . ( ٘)أي: وقد كنت  
واسذي أراه أوس  برسقبو  ىو اسقو  بجدواز عطد  االسد  اسيشدبو سلفعد  علد  

                                                 

 .  ٕٕٕٓ/ٗ  ونراج : االرتشر  ٕ٘/ٕ( اسيقتضب ٔ)
 .  ٕٔٗ/ٔ( يعرني اسقر   سلزجرج ٕ)
 .     ٕٕٕٓ/ٗ  ونراج  : االرتشر   ٗٛٔ/ٔ( األصو  ٖ)
 .     ٕٛ( اسبقرة /ٗ)
 .    ٜٖٚ/ٕ:  ٔ( اسبدن  ٘)
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 اسفع  واسعكس   فقد ورد ذس  في فصنح اسقو  شعرًا ونثرًا . 
سددو أبددو حنددر  يدد  جددواز عطدد  اسفعدد  علدد  االسدد  فددي وسددذا نضددع  يددر قر

َوَنددددَرى اس ددددِذنَ  ُأوتُددددوا اْسِعْلددددَ  اس ددددِذي ُأْنددددِزَ  ِإَسْنددددَ  ِيددددْ  َربِّددددَ  ُىددددَو اْسَحدددد   قوسدددددو تعددددرس : 
  أل  فنو عط  فع  عل  اس  يحدض مندر يشدبو سلفعد   ويد  ثدد  فدإ  َوَنْيِدي

واستقدددنر: وىددو نيدددى  وقددد أجددرزه فددي يوضدد  اسحددر    َنْيددِدي َ األوسدد  أ  نكددو  
 . (ٔ)أبو حنر   نفسو 

وأيددر يددر احددت  بددو اسيددرنعو  سلتعددرط  بددن  االسدد  واسفعدد   وىددو أ  اسعطدد  
كرستثنن   فإ  ىذا كرئ  إذا س  نالو  أحدىير برآلخر  وأير إذا أو    فير اسيرن  يد  

 استعرط  حننئٍذ. 
وكددذس  نجددرب علدد  اسسددينلي بأنددو إذا كددر  اسفعدد  أصددبًل السدد  اسفرعدد  فددي 
االشتقر  واسعي   فدإ  االسد  أصد  سليضدررع فدي اإلعدراب  فكبلىيدر نجدرى علد  

نيدر نيكد  أ   –كير قدر   –اآلخر  ويد  ثد  فإ  اسفع  حننئٍذ سنس فعبًل يحًضر  وا 
 نالو  برالس  طرسير ثبت أ  كلنيير نجرى عل  صرحبو. 

أيددر ينعددو سعطدد  االسدد  علدد  اسفعدد  يعلددبًل سددذس  بددأ  االسدد  إذا وقدد  بعددد و 
اسواو فَدقَدَد االعتيرد  فبل نعي  عي  اسفعد   وال نجدرى علندو  فقدد أجدرب أبدو حندر  
عدد  ذسددد  بددأ  االسددد  إذا عطدد  علددد  اسفعدد  اسواقددد  خبددًرا أو صدددف  أو حددراًل فإندددو 

 . (ٕ)يحض يعن  االس  فنو نكو  كذس   فنجرى يجرى اسفع  ونعي  عيلو وال نت
وي  خبل  ير ذكره أبدو حندر  نتضدح أ  اسد  اسفرعد  بعدد اسدواو جدرٍر علد  
اسفعددد  يتحيددد  سلضدددينر فنكدددو  كرسجيلددد   واسفعددد  قبلدددو يتحيددد  سلضدددينر فنكدددو  
كرسجيل  أنًضر  وسذس  فإنو ال حج  سلسينليِّ في إجرزتو: يررت برج  قرئ  وقرعدد 

  علدد  اسجيلدد   فقددد ثبددت أ  قوسدددي : يددررت برجدد  يعلددبًل سددذس  بأنددو كعطدد  اسجيلدد
 نقو  وقرعد كذس . 

                                                 

 ) رسرس  ( .    ٘ٙٙ/ٕ:  ٘( نراج  : استذنن  ٔ)
 ) رسرس  (.       ٘ٙٙ/ٕ:  ٘( استذنن  ٕ)
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 المطمب السادس:
 إ راب األسماا الستة  

خددرس  اسسددينلي اسنحددونن  فددي إعددراب األسدديرء اسسددت  حنددث نددرى أ  أبددر  
وأخددر  وحيددر  يعربدد  بددرسحرو   وأ  فددر  وذا يددر   يعربددر  بحركددرت يقدددرة فددي 

ي أنير عبليرت إعراب  وسنست حرو  إعدراب  اسحرو   قر : "واألير فنير عند
واسيحذو  ينير ال نعدود إسنيدر فدي اإلضدرف   كيدر ال نعدود اسيحدذو  يد  ندد ود   
وبرىر  ذس  أن  تقدو : أخي وأبي إذا أضفت إس  نفس   كير تقو : ندي وديي  
أل  حركددرت اإلعددراب ال تجتيدد  يدد  نددرء اسيددتكل   كيددر ال تجتيدد  يدد  واو اسجيدد   

نت اسواو في" أخو " حر  إعراب سقلت في اإلضرف  إس  نفس : ىذا أخدّي فلو كر
 .(ٔ)كير تقو : ىالالء يسليّي" 

وقر :" وأير قدوسي : " فدو  " فدي اسرفد  و" فدر  " فدي اسنصدب و" فند  " فدي 
اسخفدددض فحدددرو  اسيدددد فنيدددر حدددرو  إعدددراب بخدددبل  يدددر تقدددد  فدددي أخنددد  وأبنددد  

اسفدرء س  تكدد  قددط حددر  إعدراب النفرادىدر  وحين   واسفر  بننير وبن  أخواتير أ  
فل  نلز  فنير ير سز  في اسخرء واسبرء  أال تراى  نقوسو  : ىذا في   وجعلتو في فدي   
كيدر نقوسو : ىالالء يسليّي ......... فإ  قند : فدأن  عبليدرت اإلعدراب فدي حدر  

 .(ٕ)اإلضرف ؟ قدلنر: اإلعراب يقدر فنير " 
اإلعددراب فددي حددر  اإلضددرف  فددي )فددو (: "وأيددر ذو  وقددر  فددي بنددر  عبليددرت

 .(ٖ)يرٍ  فكر  األظير فنو أ  نكو  حر  اسعل  حر  إعراب" 
 .(ٗ)وتب  اسسينلي تلينذُه اسرندّي  

وسنس يعن  كو  ىدذه اسحدرو  حدرو  إعدراب أ  ىدذه اسحدرو  عبليدرت 

                                                 

 .     ٜٜ( اسنترئ  /ٔ)
 .ٗٓٔ – ٖٓٔ( اسنترئ  /ٕ)
 . ٗٓٔ( اسنترئ  /ٖ)
 .      ٖٛٔ/ٔ  واسيي  ٖٛٛ/ٕ( ننظر: االرتشر  ٗ)
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نير اإلعراب يقدر فنير.  اإلعراب  وا 
ىذا ىو رأي اسسينلّي كير فدي اسنتدرئ   وكيدر نسدبو إسندو ُجد ُّ اسعليدرء  وسكد  
تلينددذه أبددرعلي اسشددلوبن  قددد نسددب إسنددو أنددو نددرى أ  حددرو  اسعلدد  إشددبرع فددي ىددذه 

 األسيرء يرعدا ذا ير  وفر . 
 .(ٔ)علي س  نك  دقنًقر في ذس   وأبو

اسنحددونن  فنيددر وبدراسدد  اسيسددأس  تبددن  أنيددر يدد  اسيسددرئ  استددي طددر  خددبل  
 حت  ذكر اسسنوطي اثني عشر يذىًبر  ينير:

: أ  ىدددذه األسدديرء سنسدددت يعربدد  بدددرسحرو   وسكنيددر يعربددد  المااذىب األول
 بحركرت يقدرة في اسحرو   وأتب  ير قب  اآلخر سآلخر.

: ىدذا ىدو ظدرىر كدبل  سددنبونو  وسعد  اسقدرئلن  بدذس  اعتيددوا علدد  (ٕ)وقند  
نتغندددر فددأٌب وأٌخ ونحوىيدددر  تقددو : ىدددذا أبددو  وأخدددو   قدددو  سددنبونو: " وأيدددر يددر ال

كإضرفتيير قب  أ  نكونر اسدين   أل  اسعدرب سيدر رّدتدو فدي اإلضدرف  إسد  األصد  
 . (ٖ)واسقنرس تركتو عل  حرسو في استسين   كير تركتو في استثنن  عل  حرسو" 

دث وسع  اسذي دعرىد  إس  ذس  أ  سنبونو س  نفدرد سؤلسديرء اسسدت  برًبدر نتحد
نيددر جددرء حدنثددو عنيددر يقترًنددر برسحدددنث عدد  استثنندد  واسجيدد    فنددو عدد  إعرابيددر  وا 

 وسذس  نص كثنرو  عل  أ  ىذا اسقو  ظرىر كبل  سنبونو.
  

                                                 

 .  ٖٗٔ/ٔيحق  كترب شرح اسيقدي  اسجزوسن  اسكبنر  ( نراج : يقدي ٔ)
  واستبندددددن  ٕ٘ٙ/ٔ  وشددددددرح اسجيدددددد  البددددد  خددددددرو  ٕٕ( نراجددددد : شددددددرح اسليددددد  سلواسددددددطي/ ٕ)

ٔ/ٜٖٔ   . 
 .    ٕ٘ٙ/ٔ  وننظر: شرح اسجي  الب  خرو  ٕٔٗ/  ٖ( اسكترب ٖ)
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 .( ٖ)و خرو    (  ٕ)  واسفررسي (ٔ)وذىب إس  ذس  جييور اسبصرنن   
وفيددد  ابددد  اسحرجدددب يددد  كدددبل  سدددنبونو "أ  سيدددر إعدددرابن  تقددددنري برسحركدددرت 
وسفظددي بددرسحرو   كدددأنو قددددر اسحركدد   وأنيدد  ضددديوا يددر قبليددر سئلتبددرع ثدد  سدددكنوا 
سبلسدددددتثقر   وقددددر  فددددي اسددددواو عبليدددد  اسرفدددد   فعلدددد  ىددددذا تكددددو  حددددرو  إعددددراب 

 .( ٗ)برالعتبررن  يًعر" 
رج عدد  قنددرس كبلييدد  ستقدددنٍر سدد  وضددعفو بقوسددو: "وىددو ضددعن   ألنددو خددر 

 . (٘) نعيد يثلو وىو اجتيرع إعرابن  في كلي  "
 وقد استد  عل  أ  اإلعراب يقدر في ىذه اسحرو  بأيرن  : 

 األو : "أ  حدددددر  اإلعدددددراب فدددددي األسددددديرء ال نعدددددرى يددددد  اإلعدددددراب سفًظدددددر 
  أو تقدددنًرا  ألنددو دا  علدد  يعندد   فوجددب أ  نثبددت سنحصدد  يدسوسدددو  فددإذا سدد  نكدد

 . (ٙ)في اسلفظ ظرىًرا كر  يقدًرا كرألسيرء اسيقصورة  واسيرن  ي  ظيوره قرئ " 
ىددذا وقدد "أيدك  استقددنر عل  وجو نوجدد يعو اسنظنر  فبل عدو  عندو  وقدد 
ذا كدر   أيك  ذس  في ىذه األسديرء  فوجب اسيصنر إسنو  واقتصر اسقو  علندو  وا 

تد   وفدي اسيحكددي كقددوسو: يد  زندًدا؟ سقرئد : استقدنر يرعن ر في اسيقصدور نحددو: اسف

                                                 

ن در نراجد : شدرح اسيفصد  ( يني  األخفش في أحدد قوسندو مندر أندو ال نقدو  أ  فنيدر إعراًبدر ينو ٔ)
ٔ/ٕ٘    . 

 .        ٖٚٛ/ٕ  واالرتشر  ٜ٘ٔ/ٔ  ونراج  : اسبسنط  ٕٛ/ ٔ( استعلنق  ٕ)
  واسشلوبن   ٜٗ  واسيجرشددعّي في شدرح عددنو  اإلعراب/٘ٛ/ٔ( يني  اسصدنيري في استبصدرةٖ)

   وابددد  عصدددفور فدددي شددددرح جيدددد ٖٙ٘/ٔ  وشدددرح اسيقديددد  اسجزوسندددد  ٕٕٔفدددي استوطئددد  /
    ٜ٘ٔ/ٔوفددددي اسبسددددنط  ٛٓٔ/ٔ  وابدددد  أبددددي اسربندددد  فددددي اسيلخددددص  ٗ٘/ٔاسزجدددرجي سدددددو 

 .     ٖٙٛ/ٕوأبو حنر  في االرتشر  
 .   ٚٙ/  ٔ  ونراج : شرح اسكرفن  سلرضي ٙٔٔ/ٔ( اإلنضرح في شرح اسيفص  ٗ)
 .   ٙٔٔ/ٔ( اإلنضرح في شرح اسيفص  ٘)
 .ٜٙٔ( استبنن /ٙ)
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( ٔ)رأندددت زندددًدا  وفدددي اسيتبددد  كقدددراءة بعضدددي 
 ِاْسَحْيدددِد ِسل دددو (ٕ)  وكقدددوسي : وامدددبل  

زنددداه  يدد  عددد  ظددرىر تددرب  سليقدددر  فيددو عنددد وجددود ذسدد  أحدد  برسرعرندد  وأوسدد   
 . (ٖ)وىذا ىو حر  األسيرء اسست  " 

وىدددو تعلندد  البددد  يدددرس   إذ قدددر : "يددد  األسددديرء اسسدددت  يدددر نعدددرض  اسثرندددي:
اسدتعيرسو دو  عدري   فنكدو  برسدواو كقدوس : أبدو جدرد ىدواز  فلدو كدرنت اسددواو يد  
األسدديرء اسيددذكورة قرئيدد  يقددددر  ضدددي  اإلعدددراب سسدددروتير فددي استوقددد  علدد  عريدد   

 . (ٗ)ذسد " وفي عد  ذس  دسن  عل  أ  األير بخبل  
 وقد اعترض عل  ىذا اسيذىب بأيور ينير: 

 . ( ٘)األو : أ " إتبرع حرك  ير قب  اإلعراب سحرك  اإلعراب أق  قلن " 
اسثرني: أ  ير نستفرد ي  اسحرو  ىو ير نستفرد ي  اسحركرت فدي اسظدرىر 

 . (ٙ)فننبغي أ  نجعلير يثلير في كونير أعبلًير عل  اسيعرني 
  

                                                 

  ونسدبت إسد : إبدراىن  ٜورالبد .  ننظدر: يختصدر فدي شدواذ اسقدر  /( يني  اسحس  اسبصري  ٔ)
 .ٖٚ/ٔب  أبي عبل   وزند ب  علي  واسحس  اسبصري في اسيحتسب

 .     ٕ( اسفرتح  /ٕ)
 .    ٖٚٔ/ ٔ  ونراج : اسيي  ٜٗ – ٛٗ/ٔ( شرح استسين  الب  يرس  ٖ)
 .  ٜٗ/ ٔ( شرح استسين  الب  يرس  ٗ)
 .   ٚٙ/ٔ( نراج : شرح اسكرفن  ٘)
 ( نراج : اسسرب  واسصفح .ٙ)
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 أنيدددددر يعربددددد  بدددددرألحر  ننربددددد  عددددد  اسحركدددددرت: وىدددددددو  الثااااااني:الماااااذىب 
 .(٘)  و خدرو  ( ٗ)  واسدزجدرجدي ( ٖ)  وىشددر  ( ٕ)  واسزندردي (ٔ)رأي قطدرب 

  وقندد : ىددو ( ٙ)ووصددفو ابدد  يرسدد  بأنددو أسددي  اآلراء وأبعدددىر عدد  استكلدد  
ظددرىر كبليددو  واألوسدد  أنددو قددر  ذسدد  علدد  سددبن  استسددريح  فعبددر بددرألحر  وأراد 
اسحركدددرت سكدددو  اسحركددد  ىندددر ال تظيدددر واسحدددرو  يفنددددة يدددر تفندددده اسحركدددرت سدددو 
ظيرت  وأراد بذس  استقرنب عل  اسيبتدئ ي  اعترافو بيذىب سنبونو  ونالندد ذسد  

 . (ٚ)قوسدو: إ  اإلعراب برسحركرت ىو األصح 
" واسواو عبلي  اسرف  فدي خيسد  أسديرء  قر  اسزجرجي في رف  ىذه األسيرء

 .(ٛ)يعتل  يضرف " 
"واسندرء : وقدر  فدي خفضدير .(ٜ)"واألسد  عبليد  اسنصدب"  :وقر  في نصدبير

 .(ٓٔ)عبلي  اسجر
فددرسحرو  قددد نربددت عدد  اسحركددرت فددي إعددراب ىددذه األسدديرء عنددد اسزجددرجي 

                                                 

 .ٖٗٔ/ ٔ  وتوضنح اسيقرصد ٖٚٛ/ ٕ  واالرتشر  ٜٗٔ/ ٔ( نراج : استبنن  ٔ)
 .       ٖٚٛ/ ٕ  واالرتشر   ٕ٘/ٔ  وشرح اسيفص   ٜٗ/ٔ( نراج : اسلبرب سلعكبري ٕ)
  ٖٗٔ/ ٔ  وفددددي أحددددد قوسنددددو . نراجدددد : توضددددنح اسيقرصددددد  ٖٚٛ/ ٕ( نراجدددد : االرتشددددر  ٖ)

 .ٜٕ/ ٔسيسرعد وا
  ٖٗٔ/ٔ  وتوضددددددددددددنح اسيقرصدددددددددددددٖٚٛ/ٕ  واالرتشددددددددددددر ٘ -ٖ( نراجدددددددددددد : اسجيدددددددددددد  سددددددددددددو /ٗ)

 .    ٖٙٔ/ ٔ  واسيي ٜٕ/ٔواسيسرعد
   ٖٓٔ/ ٔ  واسجرجدددددرني فدددددي اسيقتصددددددد ٕٓٔد  ٔٓٔ( يددددني : ابدددددد  جنددددددي فددددي اسليددددد  / ٘)

  واب  اسحرجب في اإلنضرح فدي شدرح اسيفصد  ٕٙٔواب  يعطدي في اسفصدو  اسخيسدو / 
ٔ /ٔٔٚ . 

 .    ٖٗ/ ٔ( شرح استسين  الب  يرس  ٙ)
 .    ٖ٘ٔ   ٖٗٔ/ ٔ( نراج : توضنح اسيقرصد ٚ)
 .    ٖ( اسجي  /ٛ)
 .   ٗ( اسسرب  /ٜ)
 .    ٘( اسسرب  /ٓٔ)
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 رفعًر ونصبًر وجًرا.
 وقد احتا لذل  بأمور منيا: 

اسحددرو  تختلدد   األو : " أ  اإلعددراب يددر نختلدد  بددرختبل  اسعريدد  وىددذه
 .(ٔ)برختبل  اسعري " 

اسثددددددرني: أ  إعرابيددددددر بددددددرسحرو  " ُنَعدددددددُّ توطئدددددد  إلعددددددراب اسيثندددددد  واسجيدددددد  
بدرسحرو   فإعرابييدر بدرسحرو  ال يندوحد  عندو  فدإذا سددب  يثلدو فدي اآلحدرد أيد  

 .(ٕ)د  وس  نحد ع  اسيعترد" ِيَ  استبعر
اسثرسددث: أ  إعرابيدددر بددرسحرو  سدددئبل " نسددتبد اسيثنددد  واسيجيددوع يددد  كونييدددر 
فدددرعن  سليفدددرد بدددرإلعراب األقدددوى  فرختدددرروا يددد  جيلددد  اسيفدددردات ىدددذه األسدددديرء  
وأعربوىر بيذا األقوى  سنثبدت فدي اسيفدردات اإلعدراب برسحركدرت استدي ىدي األصد  

ستددي ىددي أقددوى ينيددر  يدد  كونيددر فروعددًر سيددر  وفّضددلوىر فددي اإلعددراب  وبددرسحرو  ا
عل  اسيثن  واسيجيوع برستنفرئير سلحرو  اسثبلث  ُكبًل في يوضعو وك  واحٍد ي  

 .(ٖ)اسيثن  واسيجيوع س  نستوفير  وال كر  ك  حر  فنيير في يوضعو" 
 واعترض عل  ىذا اسيذىب بأيور ينير:

نيدددر اسحركددرت اسيوجبددد   األو : "أ  ىددذه اسحددرو  سددد  تحدددث عددد  عريدد   وا 
 .(ٗ)سقلبير ىي اإلعراب اسحردث ع  عري " 

  

                                                 

 .    ٜٛٔ( استبنن  / ٔ)
  وشدددرح ٓٚ/ٔبتصدددر   ونراجددد : شدددرح اسكرفنددد  سلرضدددي  ٖٗ/ٔ( شددرح استسدددين  البددد  يرسددد ٕ)

 .    ٖٚٔ/ٔاألشيوني 
 .    ٓٚ/ٔ( شرح اسكرفن  سلرضي ٖ)
 .    ٜٛٔ( استبنن  /ٗ)
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اسثرني: أ  ىذا نالدي إس  ير ال نظنر سدو  "ألنو نلز  أ  نكدو  اسددٌ  يعددرب 
ذا قنددد : إ  "ُ  اهلل" علددد  حددددر   (ٔ)علددد  حددددر  واحددددد وىددددو فددددو  وذو يددددرٍ "    وا 

 .(ٕ)ر: إنير جدرء ىكدذا "سكثرة االستعير " واحدد قلن
اسثرسث: "أ  األسيرء اسيفردة كلير تعرب برسحركرت وسنس ينير شيء نعدرب 

 . (ٖ)برسحرو " 
أنيدددر يعربددد  برسحركدددرت استدددي قبددد  اسحدددرو   واسحدددرو  الماااذىب الثالاااث: 

"أُخددددد "  "إشدددددبرع سلحركدددددرت قبليدددددر واألصددددد  فدددددي "أخدددددو "  و"أخدددددر "  و"أخنددددد ": 
و"أِخ "  ث  أشبعت اسضي  فتوسد عنير واو  وأشبعت اسفتح  فتوسدد عنيدر  و"أَخ " 

 .(ٗ) "أس   وأشبعت اسكسرة فتوسد عنير نرء
 . (ٚ)وجيرع  ي  اسكوفنن   (ٙ)  واسزجرجي (٘)ونسب ىذا إس  اسيرزني 

واسددسن  علد  ذسد  "سغد  يد  نعدرب برسحركدرت فدي حدر  اإلضدرف  نحدو: ىدذا 
 .(ٛ)أُب   ورأنت أَب   ويررت بأِب " 

  

                                                 

  ٜٓٔ/ ٔ  واسبسنط ٖٖٔ  ٕٖٔ/ ٔ  ونراج : اسكرفي: اسسفر اسثرني ٕ٘/ٔ( شرح اسيفص  ٔ)
 .   ٖٙٔ/ ٔ  واسيي  ٖٗٔ/ ٔوتوضنح اسيقرصد 

 .   ٖٖٔ/ ٔ( اسكرفي: اسسفر اسثرني ٕ)
 .     ٖٗٔ/ ٔ  توضنح اسيقرصد ٜٓٔ/ ٔ( نراج  اسسرب  واسصفح   ونراج  : اسبسنط ٖ)
 .    ٖٗٔ/ ٔ( اسكرفي: اسسفر اسثرني ٗ)
  شدرح اسكددرفن  سلدرضددي ٕ٘/ ٔ  شدرح اسيفصد  ٜٗٔ  استبنن  / ٚٔ/ ٔ( نراج : اإلنصدر  ٘)

ٔ /ٙٛ . 
 .    ٖٚٔ/ٔ  اسيي  ٖٚٛ/ٕنراج : االرتشر  ( ٙ)
 .     ٜٗ( ننظر: شرح عنو  اإلعراب /ٚ)
 .    ٕ٘/ٔ( شرح اسيفص  ٛ)
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  فيددد  إشدددبرع اسضدددي  قدددو  (ٔ)وىدددذا اإلشدددبرع "جدددرء كثندددرًا فدددي اسدددتعيرسي " 
 اسشرعر:

  (ٕ)ِمْن َحْيُثما َسَمُكوا أْدُنو فأنُظوُر وأنني َحْيُثما َيْثن  اليـو َبَعري
 إشبرع اسفتح  قدو  اسشرعر:وي  

 .(ٖ)ومن ذَ مِّ الرِّجاٍل بُمْنَتزَاِح وأنَت من الَغَواِئِل ِحيَن ُتْرَم 
 وي  إشبرع اسكسرة قدو  اسشرعر:

ياِريِف        َتْنِفي َيَداىا اْلَحَعي في كلِّ ىاجرةٍ   .(ٗ)َنْفَي الدمرَاِىيِم َتْنَقاُد العم
 وضع  ىذا اسيذىب بأيور ينير:

ألو : أ  إشدددددبرع اسحركدددددرت ال نجددددوز إال فددددي ضددددرورة اسشددددعر  وال نجددددوز ا
برإلجيددرع فددي حددر  االختنددرر  وىددد  نقوسددو  فددي حدددر  االختنددرر ىدددذا أبددو   ورأنددت 
أبددر   ويددررت بأبندد   فددد  ذسدد  علدد  أ  ىددذه اسحددرو  سنسددت إلشددبرع اسحركددرت 

 .(٘)قبلير 
أ  ىددذا نددالدي إسدد  يددر ال نظنددر سدددو وىددو  بقددرء االسدد  علدد  حددر   اسثددرني:

 .(ٙ)واحد في فن  وذي ير  وكلنيير اس  ظرىر 

                                                 

 .    ٖٕ/ٔ( اإلنصر  ٔ)
بروان  : " حوثير نشدرى "يوضدد "  ٛٔٔ( اسبنت ي  اسبسنط   إلبراىن  ب  ىريو في: دنوانو /ٕ)

  ٕٙ/ٔ  وببل نسب  في: سر اسصنرع  ٛٔٔحنثدير نثني  وشدرح اسيعلقرت اسسدب  سلزوزندي /
 وروان  اسبنت "حنثير نشري" يوض  "حنثير نثني" و"أثني" يوض  "أدنو".

  سددددر اسصدددنرع  ٖٕٔ/ٖ  اسخصددددرئص  ٚٛ( اسبندددت يددد  اسدددوافر البددد  ىريددد  فدددي دنواندددو: /ٖ)
 .      ٚ٘٘/ٚ  اسلسر  " نزح "  وببل نسدب  في: اسخدزان  ٖٓٗ  ٙٙٔ/ٔ  اسيحتسب ٕ٘/ٔ

بروانددد  "اسددددنرننر" يوضددد  "اسددددراىن "   ٕٛ/ٔ( اسبندددت يددد  اسبسدددنط   سلفدددرزد   فدددي: اسكتدددرب ٗ)
 . ٕٙتحصن  عن  اسذىب/

 .    ٕ٘/ٔ  شرح اسيفص  ٜٜٔ/ٔ  استبنن  ٖٔ/ٔ( نراج : اإلنصر  ٘)
 .   ٔ٘/ٔ  شرح اسجي  الب  عصفور ٕ٘/ٔ  شرح اسيفص  ٜٜٔ( نراج : استبنن  /ٙ)
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ويدددر كدددر  يددد  أجددد  اإلشدددبرع مندددر اسثرسدددث: أ  ذكدددر ىدددذه اسحدددرو  الز    
 .الز 

أنيدددر يعربددد  برسحركدددرت استدددي قبددد  ىددددذه اسحددددرو   وىددددي  الماااذىب الرابااا :
 حركدرت ينقوس  ي  ىذه اسحرو . 
 .(ٔ)وقد نسب  ىذا إس  اسر بعي 

 وضع  ىذا اسيذىب بأوجو:
 "األو : أ  اسنق  ال نكو  إال وقفًر  وىذا سنس بوق .

اسثددرني: أ  اسحددر  اسينقددو  إسنددو البددد أ  نكددو  سددركنًر صددحنًحر واسينقددو   
 .(ٕ)ينو  صحنحر"

اسثرسث: أنو " نلز  علندو جعد  حدر  اإلعدراب مندر  خدر يد  بقدرء اآلخدر   
 .(ٖ)ال نجوز"  وىذا

اسرابدددد : أ  ىددذا نددالدي إسدد  "استبددرس فتحدد  اإلعددراب برسفتحدد  استددي تسددتحقير 
 .(ٗ)اسبنن " 

اسخدددريس: إذا كدددر  اسنقددد  جدددرئًزا فدددي اسرفددد  واسجدددر فكنددد  نتدددأت  اسنقددد  فدددي 
 اسنصب ؟ 

أنيددر يعربدد  برسحركددرت استددي قبدد  ىددذه اسحددرو   وىددي  المااذىب الخااامس:
سنسددت ينقوسدد  بدد  ىددي اسحركدددرت استددي كدددرنت فنيددر قبدد  أ  تضددر   فثبتددت اسددواو 

 سلضي  قبلير في اسرف   وانقلبت نرء سلكسرة وأسفدًر سلفتح .

                                                 

  االرتشدددر  ٖٚٔ/ٔ  اسييددد  ٚٙ/ٔ  شدددرح اسكرفنددد  سلرضدددي ٕ٘/ٔ( نراجددد : شدددرح اسيفصددد  ٔ)
ٕ/ٖٛٚ     . 

  اسييد  ٛٙ/ٔبتصدر   ونراجدد : شدرح اسكرفند  سلرضدي  ٖ٘/ٔ( شرح اسجي  البد  عصدفور ٕ)
ٔ/ٖٔٚ    . 

 بتصر .    ٖٚٔ/ٔ( اسيي  ٖ)
 .    ٖٗ/ٔ( شرح استسين  الب  يرس  ٗ)
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 .(ٕ)  واب  أبي اسعرفن   (ٔ)ونسب إس  األعل  
ىددذا ىددو يددذىب اسيددرزني  وقددد  وُرد  بأنددو سددو كرنددت ىددذه اسحددرو  زائدددة سكددر 

ثبت ضعفو كيدر تقدد   وسدو كرندت اسحدرو  اليدرت سلدز  جعد  اإلعدراب فدي اسعدن  
 .(ٖ)ي  وجود اسبل   وىذا منر جرئز 

أنيدددر يعربددد  يددد  يكدددرنن   أي:"أنيدددر يعربددد  برسحركدددرت  الماااذىب الساااادس:
حبو  وقد اختلفت كلي  اسنحونن  في نسدب  ىدذا اسدرأي إسد  صدر  (ٗ)واسحرو  يًعر" 

 .  (ٚ)  وتررة إس  اسفراء (ٙ)وتررة إس  اسكسرئي واسفراء  (٘)فتررة ننسب إس  اسكوفنن  
استددي ىددي اسضددي   –وقددد احددت   اسقددرئلو  بيددذا اسددرأي سددرأني  "بددأ  اسحركددرت 

تكددو  إعراًبددر سيددذه األسدديرء فددي حددر  اإلفددراد  فكددذس  فددي حددر   –واسفتحدد  واسكسددرة 
اإلضرف   واسدسن  عل  ذسد  تغّنرىدر فدي حدر  اسرفد  واسنصدب واسجدر  وكدذس  اسدواو 

رت فددي كونيددر إعراًبددر بدددسن  واألسدد  واسنددرء بعددد ىددذه اسحركددرت تجددري يجددرى اسحركدد
تغّنرىدر فدي حدر  اسرفد  واسنصدب واسجددر  وىدذا ندد  علد  أ  اسضدي  واسدواو عبليدد  
سلرف   واسفتح  واألس  عبلي  سلنصب  واسكسرة واسنرء عبلي  سلجر  فد  عل  أندو 

 .  (ٛ)يعرب ي  يكرنن " 
 وىذا اسيذىب ضعن  سؤلسبرب استرسن :
ن  إعددددرابن  فدددي كليددد  واحددددة كيدددر ال نجدددوز األو : أنددددو ال نجددددوز اسجيدددد  بددد

                                                 

 .    ٖٚٔ/ٔ  اسيي  ٖٛٛ/ٕ( نراج : االرتشر  ٔ)
 ( اسسرب  واسصفح .   ٕ)
 .   ٖٚٔ/ٔ(  نراج : اسيي  ٖ)
 .    ٖٛٛ/ٕ( االرتشر  ٗ)
  شرح اسكرفن  سلرضدي ٕ٘/ٔ  شرح اسيفص  ٚٔ/ٔ  اإلنصر  ٖ٘ٔ/ٕ( نراج : اسيقتضب ٘)

ٔ/ٙٚ. 
 .   ٖٚٔ/ٔ  اسيي  ٕٕٔ/ٔ  شفرء اسعلن  ٖٛٛ/ٕ( نراج : االرتشر  ٙ)
 .    ٖٜ/ٔ  اسلبرب سلعكبري ٜٗٔ   ٖٕٗ/ٕي الب  اسشجري ( نراج : األيرسٚ)
 بتصر .    ٜٔ/ٔ( اإلنصر  ٛ)
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 .(ٔ)اسجي  بن  تعرنفن  وال تأننثن  
اسثدددرني: "أ  اإلعدددراب نفدددر  بدددن  اسيعدددرني واسفدددر  نحصددد  بعيددد  واحدددد فدددبل 

 .(ٕ)حرج  إس   خر" 
اسثرسددث: أ  ىددذا اإلعددراب ال نجددوز اسقددو  بددو خرصدد  فددي فندد   وذي يددر   

يدرت اإلعدراب  وىدو قوس : فو  وذو ألنو " نفضي إس  أ  تكدو  اسكلي  كلير عبل
ير   فإ  ضي  اسفرء واسدذا  واسدواو بعددىير ىدو كد  اسكليد   فدإذا كدر  ذسد  إعراًبدر 
فدددأن  اسيعدددرب؟ وال نصدددح قنرسدددو علددد  قدددوسي : ىددددذا اْيدددراٌل  ورأنددددت ايددددرًأ  ويدددررت 

ركددد  بددريرٍئ  فددإ  اسددراء واسييددزة تختلدد  حركتييددر  ألنددر نقددو  حركدد  اسدددراء تدددربع  سحد
اسييددددزة  وسنددددست إعددددراًبر  كيدددر أ  اسحركددد  قبددد  حدددرو  اسيدددد تربعددد  سيدددر  وسنسدددت 

 .(ٖ)إعراًبر" 
 وسع  ىذا ي  أوجو اسردود عل  ىذا اسيذىب . 

أنيدددر يعربددد  بدددرستغننر واالنقدددبلب حدددر  اسنصدددب واسجدددر   الماااذىب السااااب :
ي  اسكدوفنن     وىشر (ٗ)وبعد  ذس  حر  اسرف   وقد ُعِزى ىذا اسقو  إس  اسجريي 

 .(٘)في أحد قوسنو 
قددددر  اسجريددددي: "اسددددواو فددددي اسرفدددد  ىددددي األصدددد    فتكددددو  حددددر  اإلعددددراب  
واإلعدددراب يقددددر علنيدددر  وسددد  تظيدددر سثددددقلير يددد  اسددددواو  فددددأير فدددي اسنصدددب واسجدددر 
فرسيوجب سقلبير فنيير حرك  اإلعراب  فرألس  ي  جنس اسفتدح   واسنرء ي  جندس 

 . (ٔ)فر  ع  اسحدركتن   واسندرئب ع  اسشديء نقدو  يقريو" اسكسدرة  فقدد ندرب اسحدر 
                                                 

 .      ٕٓ/ٔ  اإلنصر  ٖٕٗ/ٕ( نراج : األيرسي الب  اسشجري ٔ)
 .  ٙٙ/ٔ  شرح اسكرفن  سلرضي ٕ٘/ٔ  وننظر : شرح اسيفص  ٕٓٓ( استبنن  /ٕ)
 .    ٕٓٓ( استبنن  /ٖ)
 .  ٕ٘/ٔ  وشدرح اسيفص ٕٜ/ٔ( نراج : اسلبرب سلعكدبريٗ)
. واسددرأي اآلخددر: أنيددر يعربدد  بددرألحر  ننربدد  عدد  اسحددرو   وقددد ٖٚٛ/ٕ( ننظددر: االرتشددر  ٘)

 سب  اسحدنث عنو.    
 .   ٜٚٔ( استبنن  /ٔ)
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ونتضح ي  ذسد  أ  اسعبليد  تقددر فدي اسرفد  علد  اسدواو  وأيدر فدي اسنصدب 
 واسجر  فتنوب األس  واسنرء ع  اسفتح  واسكسرة.

 وُضعِّ  ىذا اسيذىب بأيور ينير:
 سسببن : األو : أ  ىذا نالدي إس  عد  اسنظنر

( "أ  اسرفد  ال انقبلب فنو وىو يعرب  وير ذكره نفضي إس  أ  تكدو  اسكليد  ٔ) 
اسواحددددة سدددنس فنيدددر عبليددد  إعدددراب فدددي حدددرٍ   وسيدددر عبليددد  إعدددراب فدددي حدددرٍ  

 .(ٔ) خر" 
أ  ىذه األسديرء يد  جيلد  اسيفدردات كدد )مدبل  زندد ( و )صدرحب عيدرو(  "( ٕ) 

بددد  بدددرستغننر واالنقدددبلب وسدددرئر اسيفدددردات تعدددرب برسحركدددرت  فلدددو كرندددت يعر 
 .(ٕ) "ألدى ذس  إس  خروجير ع  نظرئرىر ي  اسيفردات

 اسثرني: أ  تغننر اإلعراب في اسخفض واسنصب دسن  عل  فسرد ذس .
قدددر  اسعكبدددري: "االنقددددبلب سدددو كدددر  إعراًبدددر سكدددر  واحدددًدا كيدددر فدددي ينصدددوب  

ير كر  كدذس  استثنن  واسجي  وجرىير  وىنر انقبلبر  عل  حسب اسيوجب سلقلب  و 
 .(ٖ)ال نكو  إعراًبر" 

اسثرسث: أ  ىدذا ندالدي إس  عدد  تأثدنر اسعريد   أل  " عريد  اسرفد  ال نكدو  
 . وىذا ال نجوز. (ٗ)يالثًرا" 

اسراب : إذا قلنر: إنيدر يعربد  بدرستغننر واالنقدبلب فدي حدرستي اسنصدب واسجدر  
 .(ٔ)فكن  نكو  اسعد  عبلي  في حر  اسرفد ؟ 

اسخدريس: أ  ىدددذا ندددالدي إسدد  يدددر سددد  نقددد  بدددو أحدددد  "أل  أو  أحدددوا  االسددد  

                                                 

 .    ٜٛٔ( اسسرب  /ٔ)
 .    ٗ٘/ٔ( شرح اسجي  الب  عصفور ٕ)
 .    ٜٛٔ( استبنن  /ٖ)
 .   ٖٛٔ/ٔ( اسيي  ٗ)
 بتصر  .     ٖٛٔ/ٔ ( اسيي ٔ)
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اسرفددد   وال قلدددب فندددو  فنجدددديء يدددد  ىددددذا أ  تكددددو  ىددددذه األسدددديرء فدددي حددددر  اسرفدددد  
 .(ٔ)يبنن   وىدذا مدنر صحنح  وس  نقد  بو أحد" 

أ  اسددواو واألسدد  واسنددرء "سنسددت بحددرو  إعددراب  وسكنيددر  المااذىب الثااامن:
 .(ٕ)دالئ  اإلعراب  كرسواو واألس  واسنرء في استثنن  واسجي " 

 .(ٗ) ورجحو اسيبرد، (ٖ) ونسب ىذا إس  األخفش
واختل  اسعليرء في تفسنر قدو  األخفدش  فقدر  اسزجدرج واسسدنرافي: "يعندره  

أنير يعربد  بحركدرت يقددرة فدي اسحدرو  استدي قبد  حدر  اسعلد   ويند  يد  ظيدور 
 و  كو  حرو  اسعل  تطلب حركرت ي  جنسير.اسحركرت في تل  اسحر 

وقر  اب  اسسراج واب  كنسر : يعن  قوسدو: إنيدر حدرو  إعدراب وال إعدراب 
 فنير ال ظرىر وال يقدر  فيي دالئ  إعراب بيذا استقدنر.

 فيذا  قوال  في تفسنر قو  األخفش. 
وقددددر  صددددرحب اسبسددددنط: قددددر  األخفددددش: ىددددي زوائددددد دوا  علدددد  اإلعددددراب  
 .(٘)ت  فظرىر ىذا اسقو : أنير سنست حدرو  إعراب وال إعراًبر" كرسحركر

واحت  سذس  بأنير سو كرنت حر  إعراب سير كر  فنيدر دسند  علد  اإلعدراب 
كرسدددا  يدد  زنددد  واسددراء يدد  عيددرو  وسكدد  ىددذه األحددر  تددد  علدد  اإلعددراب سددذا 

 .(ٔ)كرنت دالئ  عل  اإلعراب 
 وقد رد ىذا اسيذىب بأيور ينير: 

: بقرء االس  يعير في نحو: )فدو ( و )ذو يدر ( إذا كدر  حدر  اسيدد األو 
                                                 

 .    ٜٗ( شرح عنو  اإلعراب /ٔ)
 .   ٚٔ/ٔ( اإلنصر  ٕ)
 .    ٖٕٔ/ٔ  شفرء اسعلن   ٖٛٛ/ٕ  االرتشر   ٜٔ/ٔ( اسسرب  واسصفح    اسلبرب سلعكبري ٖ)
 .    ٖ٘ٔ/ٕ( اسيقتضب ٗ)
   وننظدددر:  رأي اسزجدددرج  واسسدددنرافي  وابددد  اسسدددراج فدددي اسييددد ٜٖٛ   ٖٛٛ/ٕ( االرتشدددر  ٘)

ٔ/ٖٔٛ    . 
 .   ٕٕ  ٕٔ/ٔ( نراج : اإلنصر  : ٔ)
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  .(ٔ)دسن  اإلعراب 
اسثرني: أ  دالسد  اسشديء علد  اإلعدراب نحتدرج إسد  يحد   فدإذا سد  نكد  سددو 

 .(ٕ)حر  إعراب بق  عرضًر قرئًير بنفسو واسعرض ال نقو  بنفسو 
اسثرسدددددث: إ  أراد أنيدددددر بينزسددددد  اسحركدددددرت   فيدددددذا مندددددر صدددددحنح أل  حكددددد  

 .(ٖ)اإلعراب أ  نكو  طررًئر عل  اسكل  وىذه اسحرو  ي  أنفس اسكل  
" أ  ىدددذه اسحدددرو  ىدددي حدددرو  اإلعدددراب ودوا  علددد   الماااذىب التاسااا :

 .(ٗ)اإلعراب" 
 .(ٙ)  وجيرع  (٘)ونسب ىذا اسقو  إس  اسفررسي 

  وتررة أخرى بأنو" يذىب  (ٚ)ة بأنو " أقرب اسيذاىب " ووصفو اسعكبري ترر 
 . (ٛ)يستقن  " 

 .(ٜ) وقن : إ  ىذا اسرأي نجي  بن  يذىب سنبونو  ويذىب األخفش
وقر  اسرضي: "فإ  أراد أنير كرنت حرو  إعراب نددور اإلعدراب علنيدر ثد  
جعلددت كرسحركددرت  فددذا  يددر اخترنددر  وا   أراد أ  اسحركددرت يقدددرة علنيددر اآل  يدد  

 .(ٔ)كونير كرسحركرت اإلعرابن  فيو ير حي  اسيصن  كبل  سنبونو علنو" 

                                                 

 .    ٜٚٔ( نراج : استبنن  /ٔ)
 ( نراج : اسسرب  واسصفح .    ٕ)
 .    ٛٗ( نراج : شرح عنو  اإلعراب /ٖ)
 .    ٜٗٔ( استبنن  /ٗ)
  االرتشدددر  ٜٙ/ٔ  شدددرح اسكرفنددد  سلرضددد  ٜٗ/ٔ  اسلبدددرب سلعكبدددري ٜٗٔ( نراجددد : استبندددن  /٘)

ٕ/ٖٜٛ    . 
   وس  أعثر بعد عل  ي  قر  بذس .    ٜٖٛ/ٕ( نراج : االرتشر  ٙ)
 .   ٜٗٔ( استبنن /ٚ)
 .  ٜٗ/ٔ( اسلبرب سلعكبري ٛ)
 .     ٜٖٛ/ٕ( نراج : اسسرب   االرتشر  ٜ)
 .  ٜٙ/ٔ( شرح اسكرفن  سلرض  ٔ)
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قددددر :  وسكددد  يدددر ذكدددره أبدددوعلي فدددي استعلنقددد  نخدددرس  يدددر نسدددب إسندددو  حندددث
"واسدددسن  علدد  أ  اسددواو فددي أخددو  وبربددو حددر  اإلعددراب اسددذي ىددو اسددبل   وسددنس 
بعبلي  اإلعدراب وال دالستو قدوسدي  : اْيُراٌل واْبُنٌ    فأتبعدوا يدر قب  حددر  اإلعددراب  
فكيددر أ  اسيددديزة فددي ايدددرئ  واسينددد  فددي اْبنددد  حددددر  إعددددراب سندددس بددالسددد  إعدددراب  

 .(ٔ)لدن  حدر  إعدراب" كدذس  حدر  اس
فقوسدددو اسسدددرب  نالصددد  يذىدددبو اسددذي تددرب  فنددو سددنبونو  وىددو اسيددذىب اسقرئدد  
بأ  اإلعراب بحركرت يقدرة عل  اسحرو   وأنير اتب  فنير ير قب  اآلخر سآلخر  

 وننفي ير نسب إسنو ىنر.
وىددددو عكددددس اسيددددذىب اسسددددرب   وعلنددددو فددددأخو  وأبددددو  المااااذىب العاشاااار: 

عددددرب  بحركدددرت يقددددرة فدددي اسحدددرو   وفدددو  وذو يدددر  يعربدددر  وحيدددو  وىندددو  ي
   وس  نعزه إس  صرحبو.(ٕ)برسحرو   وقد نص اسسنوطي علنو 

أنير يعرب  في اسرف  برسنقد   وفدي اسنصدب برسبدد    المذىب الحادي  شر:
 وفي اسجر بيير.

قر  اب  أبي اسربن : "إ  ىذه األسديرء فدي اسرفد   فنيدر نقد   وفدي اسنصدب  
اسبدد   وفددي اسخفددض اسنقد  واسبدددد   واألصدد  فددي: جدرءني أخددو : جددرءني أَخددُو   
فنقلت حرك  اسواو إس  اسخرء فصرر َأُخو  فيو يرفوع بضي  اسخرء  وىدي ينقوسد  

 اب سكدد  نقدد  ينيددر إسدد  يددر قبليددر  يدد  اسددواو  واسددواو ال  اسكليدد   وىددو يحدد  اإلعددر 
اسددواو وقبليددر فتحدد  انقلبددت أسفًددر  أيددر اسنصددب فكددر  األصدد : رأنددت َأَخددَدو  تحركددتو 

فنصددبير بحركدد  يقدددرة علدد  األسدد   وأيددر اسخفددض فكددر  األصدد : يددررت بددأَخو   
 .( ٔ)فرنقلبت اسواو نرء سلكسرة استي قبلير  وكذس  اسكبل  في األسيرء اسبرقن  " 

                                                 

 .   ٕٛ/ٔ( استعلنق  ٔ)
 .    ٖٛٔ/ٔ( اسيي  ٕ)
 .    ٖٛٔ/ٔ  واسيي ٜ٘ٔ-ٜٗٔ/ٔ  ونراج : اسبسنط ٖٙٔدٖ٘ٔ/ٔ( اسكرفي: اسسفر اسثرني ٔ)
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. وقددد سددب  أ  سددو يدذىًبر  خددر  فلعلدو صددرحب (ٔ)ونسب ىذا إس  اسربعدي  
 قوسن .

اب  أبي اسربن  بقوسدو: "وىذا اسقو   فرسد أل  نق  اإلعراب ي  اآلخر  ورد ه
إس  ير قب  اآلخددر إنيدر نكدو  في اسوقد   وال نكددو  فندو إال أ  نكدو  قبد  اآلخدر 
سددركًنر صددحنًحر  وىددد  نقوسددو : أخددو  وأخددر  وأخندد  فددي اسوصدد   ثدد  إ  يددر قبدد  

 .(ٕ)اآلخر يتحرًكر ىنر" 
ىذا  أنير يعرب  برستغننر إس  واو وأس  ونرٍء  ونسب المذىب الثاني  شر:

 .(ٖ)اسيذىب إس  اسشن  أبي عبد اهلل اسطنجّي 
قدر  أبدو حندر : "وذكدر بعدض اسشددنوخ عد  شددن  يد  أىدد  اسنحدو نقددر  سدددو: 

نعنددي: [أبددو عبددد اهلل اسطنجددي  أندددو كدددر  نقدددو : ىدددذه حدددرو  اسعدددل   وىدددي اليددرت 
وعن  فدي "فدو " و"ذو يدر "   فكدر  قنرسددير أ   ]و في أخو  وأبو  وحيو  وىن

تدددثبت علددد  حدرسددد  واحددددة وندددط  واحدددد  وال تتدددغنر  فتدددكو  يقصدددورة سدددك  جدددعلوا 
تغدننرىددددر إسددد  واو وأسدددد  ونددددرء إعددددراًبر  وىددددذا قدددو  نئددددو  إسددد   قدددو  اسجريدددي ويددد  

 .(ٗ)وافقو" 
إ  اسرأي األوس  برسقبو  وبعد ىذا اسخبل  اسكبنر في إعراب ىذه األسيرء ف

ىددو إعرابيددر بددرسحرو  ننربدد  عدد  اسحركددرت  ألندددو أسددي  اسيددذاىب  وأبعدددىر عدد  
ددو إسندددو يددد  (ٔ)استكلدد     ونظدددًرا سسدديوستو اشدددتير بدددن  اسيحدددثن  اآل   وأيدددر يدددر ُوجِّ

 اعتراضرت فنيك  اإلجرب  عنير بير نلي:

                                                 

 .   ٚٔ/ٔ( اإلنصر  ٔ)
 .    ٖٙٔ/ٔ  ونراج : اسكرفي اسسفر اسثرني ٜ٘ٔ/ ٔ( اسبسنط ٕ)
( ىددو شددن  يدد  أىدد  اسنحددو  نقدد  عنددو أبددو حنددر  فددي االرتشددر  وذكددره ىكددذا  واسسددنوطي فددي ٖ)

 .ٓٚ/ٕاسبغن   :ينظر ترجمتو فياسيي  . 
 .   ٜٖٛ/ ٕ( االرتشر  ٗ)
 .   ٖٗ/ٔ( نراج : شرح استسين  الب  يرس  ٔ)
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نير اسحركر -ٔ ت ىي استي حددثت اسقو  بأ  ىذه اسحرو  س  تحدث ع  عري  وا 
ع  عري   إذا سدلينر بذس   فير اسذي نين  ي  أ  تندوب ىدذه اسحدرو  عد  

 اسحركرت استي ىي أبعرض سير واستي حلت يحلير.
اسقو  بدأ  إعدراب ىدذه بدرسحرو  ندالدي إسد  يدر ال نظندر سددو فدي نحدو )فدو (  -ٕ

نجرب عنو بأندو ال مبدرر   -و)ذو ير ( حنث تبقي اسكلي  عل  حر  واحد 
   حي  )فو ( و)ذو ير ( عل  بقن  أخواتير طردًا سلبرب عل  نس  واحد.ي

ونجددرب عدد  االعتراضددن  اسثرسددث واسرابدد  بددأ  يخرسفدد  ىددذه األسدديرء سؤلسدديرء  -ٖ
اسيفردة وحرسير استي كرنت علنو قب  اإلضرف  ال نقدح في إعرابير برسحرو   

  وحت  ال (ٔ)رو  أل  تل  اسيخرسف  تعد توطئ  إلعراب اسيثن  واسجي  برسح
نسددددتبد اسيثنددددي واسجيدددد  بددددذس  أعربددددت ىددددذه األسدددديرء بددددرسحرو  ننربدددد  عدددد  

 اسحركرت.   
 

 

                                                 

 .   ٓٚ/ٔ( شرح اسكرفن  سلرضي ٔ)
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 المطمب الساب :
 إ راب األمثمة الخمسة  

نرى اسسدينلي أ  اسندو  عبليد  سرفد  األيثلد  اسخيسد   وأيدر اسنصدب واسجدز  
 يخرسًفر في ذس  اسنحونن . فتقدر فنيير اسعبلي  قب  اسضينر

قددر  فددي رفدد  ىددذه األفعددر : " فددأسحقوا اسنددو  فنيددر فددي حددر  اسرفدد   ألنيددر إذا 
كرنددددت يرفوعددددد  كرنددددت واقعدددد  يوقددددد  االسددددد   فددددرجتي  فنيددددر وقوعيددددر يوقدددد  االسددددد  
ويضدررعتير سدو في اسلفظ  أل   خرىر حر  يد وسن   ويشرركتير سدو فدي اسيعند   

علدد  األسدديرء  كيددر حيلددت فددأسح  فنيددر اسنددو  عوًضددر يدد  حركدد  اإلعددراب حيددبًل 
 .  (ٔ)األسيرء علنير  فجيعت برسواو واسنرء" 

وقددر  فددي جددز  ىددذه األفعددر  ونصددبير: "فددإ  قندد : فددأن  اإلعددراب فنيددر فددي 
 حر  اسنصب واسجز ؟ 

قلنددر: يقدددر كيددر ىددو فددي كدد  اسدد  وفعدد   خددره حددر  يددد وسددن   سددواء كددر  
حدددر  اسيدددد زائدددًدا أو أصدددلن ر   ضدددينًرا أو مندددر ضدددينر  فرألصدددلي نحدددو: )نريدددي( 
و)اسقرضدددي(  ونحدددو: )عصدددر( و)رحددد (  واسزائدددد نحدددو: سدددكرى  واسضددددينر نحدددو: 

وىدو  – أعند  اإلعدراب –)مبليي( و)صرحبي( إال أنو ي  ىذه اسنرء يقددر قبليدر 
في )نريي( و)نخش ( و)سكرى(  ونحو ذس  ُيقدٌر في نفس اسحر  ال قبلو  ألنو 
ذا ثبدددت ذسددد  فقوسددد : سددد  نفعلدددوا  وسددد  تفعلدددي  ال نتقددددر إعدددراب اسددد  فدددي مندددره  وا 

 . (ٕ)إعرابو يقدر قب  اسضينر في ال  اسفع " 
ونتضح ي  كدبل  اسسدينلّي أ  اسرفد  نتيندز عد  اسنصدب واسجدز  بدأ  اسندو  

اسرفدد  عددوض عدد  حركدد  اإلعددراب سوقددوع ىددذه األفعددر  فددي اسرفدد  يوقدد  االسددد  فددي 
 ي  اسيضررع  سدو في اسلفظ واسيشربي  سدو في اسيعن . 

وأيددر اسنصددب واسجددز  فلدد  نقدد  اسفعدد  يعييددر يوقدد  االسددد  سددذا سدد  تددالثر فنددو 
                                                 

 .    ٜٓٔ( اسنترئ  /ٔ)
 .     ٓٔٔ( اسسرب  /ٕ)
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 . (ٔ)اسيضررع  في اسلفظ واسيشررك  في اسيعن  
إسددد    (٘)   واسسدددنوطي(ٗ)   وابددد  عقنددد (ٖ)  وأبدددو حندددر  (ٕ) و نسدددب اسيدددرسقي

 اسسينليِّ أنو نقو  بتقدنر اإلعراب قب  األحر  اسثبلث  في ك  حر .
وير نسب إسنو تعوزه اسدق   ألنو س  نق  بتقدنر اإلعراب قب  اسثبلث  في ك  
نير خص استقدنر بحرستي اسنصب واسجز   وأير اسرف  فجعد  اسندو  عوًضدر  حر   وا 

 . (ٙ)اب فنو ع  حرك  اإلعر 
وندسنر  عل  أ  اسسينلّي نقددر اإلعراب فدي اسنصدب واسجدز  دو  اسرفد  أندو 
أفددرد اسنصددب واسجددز  بحدددنث واسرفدد  بحدددنث  خددر  وسددو كددر  اإلعددراب يقدددر قبدد  

 ي اسرف  واسنصب واسجز  فير اسداعي سيذه استجزئ ؟ األحر  اسثبلث  ف
اختلفدوا فدي إعدراب  -منر اسسدينلي  -تبن  أ  اسنحونن   وبدراس  اسيسأس  

 ىذه األفعر  عل  يذاىب: 
أنيددر يعربدد  بثبددوت اسنددو  فددي اسرفدد   وبحددذفير فددي حددرستي المااذىب األول: 

 . (ٚ)اسنصب واسجز   وىذا قو  اسجييور 
قددر  سددنبونو: "فجعلددوا إعرابددو فددي اسرفدد  ثبددرت اسنددو  ستكددو  سدددو فددي استثنندد  

ير كر  في اسواحدد إذ يند  حدر  اإلعدراب ..... فأثبتوىدر فدي اسرفد  عبلي  سلرف  ك

                                                 

 .     ٖٖٖ( نراج : أبو اسقرس  اسسينلي /ٔ)
 .      ٜٖٖ – ٖٖٛ( رص  اسيبرني /ٕ)
 . ٗٗٛ/ٕ( االرتشر  ٖ)
 .     ٖٔ/ٔ( اسيسرعد ٗ)
 .   ٕٓٓ/ٔ( اسيي  ٘) 
 .     ٖٓٔ – ٜٖٓ( اسنترئ  /ٙ)
  واسزجددددرجي فددددي ٕٛ/ٗ  واسيبدددرد فددددي اسيقتضدددب ٕٓ – ٜٔ/ٔ( يدددني  سددددنبونو فدددي اسكتددددرب ٚ)

  وابد  خدرو  فدي شدرح اسجيد  ٜٗٔويدر نلنيدر  واسريدرني فدي يعدرني اسحدرو  / ٖاسجي  /
  وابد  عصدفور فدي اسيقدرب ٗٙٔسخيسو  /  واب  يعط في اسفصو  اٜٕٙ – ٕٛٙ/ٔسدو 
 .     ٕٕٛ  ٖٙٔ  ٖٖٔ/ ٔوير نلنير  واب  يرس  في عيدة اسحرفظ  ٔٚ/
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وحدددذفوىر فدددي اسجدددز  كيدددر حدددذفوا اسحركددد  فدددي اسواحدددد  ووافددد  اسنصدددب اسجدددز   أل  
اسجز  في األفعر  نظنر اسجر في األسيرء ..... وكذس  إذا سحقت األفعر  عبلي  

 . (ٔ)سلجي  ..... وكذس  إذا أسحقت استأننث في اسيخرطب " 
فثبرت اسنو  في اسرف  عبليد   وحدذفير فدي اسجدز  واسنصدب عبليد   وأسحد  

 اسنصب برسجز  حيبًل عل  األسيرء إذ حي  اسنصب عل  اسجر فنير. 
نيددر ثبتددت اسنددو  فددي اسرفدد   ألنددو أو  يراتددب اإلعددراب  فبلبددد يدد  عبليدد   وا 

وحي   ثربت  فنو  وحذفت ي  اسجز  كير تحذ  اسحرك   ألنير يثلير في اإلعراب 
اسنصددب علدد  اسجددز   أل  اسجددز  فددي األفعددر  نظنددر اسجددر فددي األسدديرء  وكيددر أ  
اسنصب في استثنن  واسجي  يحيو  عل  اسجر فكذس  ىيندر اسنصدب يحيدو  علد  

 . (ٕ)اسجز  
وقددددد اعددددترض اسسدددينلّي علددد  كدددو  حدددذ  اسندددو  ىدددو اإلعدددراب فدددي حدددرستي 

اإلعدراب  ألندو يسدتحن  أ   اسنصب واسجز  فقر : "وسدنس زوا  اسندو  وحدذفير ىدو
نحو  بدن  حدر  اإلعدراب وبدن  إعددرابو اسددٌ  فدرعدد  أو مددنُر فدرعدد  يدد  أ  اسعددد  

 .(ٖ)سندس بشيء فنكو  إعراًبر وعبلي  سشيء في أص  اسكبل  ويعقوسو" 
 ونتضح أ  اسسينلّي قد بن  كبليو عل  أيرن : 

   اإلعراب برس . أوسيير: أنو ال نجوز اسفص  بن  حر  اإلعراب وعبلي
 اسثرني: أ  اسعد  ال نصلح أ  نكو  عبلي . 

وأجنب ع  األو  بأ  اسفعد  عنددير اتصد  برسفرعد  صدرر كرسكليد  اسواحددة 
بدسن  تسكن   خره يعو في نحدو: )ضدرْبَ ( و )ضدرْبُت(  و)ضدرْبنر(  وىدذا نجدّوز 

  .( ٗ)أ  نكو  اإلعراب بعد حرو  اسلن  اسيتصل  بيذه األفعر  

                                                 

 .    ٕٓ – ٜٔ/ٔ( اسكترب ٔ)
 .     ٜٖٖ  ورص  اسيبرني /ٕٖ٘( أسرار اسعربن  /ٕ)
 .   ٕٚ/ٕ  وننظر: اسلبرب سلعكبري ٓٔٔ( اسنترئ  /ٖ)
 .    ٜٖٖ  رص  اسيبرني /ٛ/ٚيفص    شرح اس٘ٔ/ٕ( نراج : شرح اسسنرافي ٗ)
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وأجنددب عدد  اسثددرني بددأ  حددذ  اسنددو  فددي اسجددز  بيثربدد  اسسددكو  فددي اسفعدد  
اسصدددحنح اسيجدددرد يددد  اسضددديرئر إذ اسسدددكو  يعندددره عدددد  اسحركددد   وحيددد  اسنصدددب 

 . ( ٔ)عل  اسجز  ىنر 
أنيددر يعربدد   وال حددر  إعددراب فنيددر. وقددد نسددب ىددذا إسدد  المااذىب الثاااني: 

 .(ٕ) اسفررسي
"وقن : إنير يعرب   وال حر  إعراب فنيدر  وعلندو اسفررسدي   قر  اسسنوطي:

قر : ألنو ال جرئز أ  نكو  حدر  اإلعدراب اسندو   سسدقوطير سلعريد  وىدي حدر  
صحنح  وال اسضدينر  ألندو اسفرعد   وألندو سدنس فدي  خددر اسكليد   وال يدر قبلدو يد  

وكسددر  وحددر  اسبليدرت سيبلزيتير سحدرك  ير بعددىر ي  اسضيرئر يد  ض  وفتددح 
 اإلعدددددراب ال نلدددددز  اسحركددددد    فلددددد  نبددددد  إال أ  تكدددددو  يعربددددد   وال حدددددر  إعدددددراب 

 . (ٖ)فنير" 
وقد وجدت في كبل  اسفررسي ير ندرجح يدر نسدب إسندو د وا   سد  نكد  كدريبًل د  
حنددث قددر  فددي تعلنقددو علدد  اسكتددرب: "إ  اسنددو  سيددر كرنددت يتحركدد   وكرنددت تسددقط 

عدددراب  إذ سدددو كرندددت حدددر  إعدددراب وكرندددت فدددي اسجدددز  علددد  أنيدددر سنسدددت حدددر  إ
يتحرك  س  تسقط سلجدز  ىدي نفسدير سكنيدر كرندت تثبدت وتحدذ  اسحركد  كيدر تثبدت 

 . (ٗ)حرو  سرئر اإلعراب وتحذ  حركرتير" 
فدددرسنو  ال تصدددلح أ  تكدددو  حدددر  إعدددراب  ألنيدددر سدددو كرندددت حدددر  إعدددراب 

نير حذفت   في اسجز . سثبتت في اسجز  وحذفت اسحرك   وسك  ىذا س  نحدث  وا 
وقدددر  أنًضدددر فدددي حدددر  اسلدددن  اسواقددد  قبددد  اسندددو : "ال نخلدددو يددد  أ  نكدددو  
عبليد  يجدرًدا يد  اسضددينر أو ضدينًرا  فلدو كرندت اسنددرء عبليد   وسد  تكد  ضددينًرا 

                                                 

 .    ٜٖٖ( رص  اسيبرني /ٔ)
 .     ٕٓٓ/ٔ  اسيي  ٗٗٛ/ٕ( االرتشر  ٕ)
 .    ٕٓٓ/ٔ( اسيي  ٖ)
 .    ٖٚ/ٔ( استعلنق  ٗ)
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سلز  أ  تثبت في فع  االثنن  كير تثبدت استدرء فدي )قريتدر(  فليدر حدذفت وسد  تثبدت 
  . (ٔ)عل  أنير ضينر  وسنست بعبلي " 

 ر  اسلن  ضينر  وسنس بعبلي . فح
ىذا ىو كبل  اسفررسي في استعلنق   وأير يدر نسدبو إسندو اسسدنوطي يد  اسقدو  
بأ  ال  اسفع  أنًضر ال تصلح أ  تكو  حر  اإلعراب  فل  أق  علندو فنيدر أتدنح 

 سي ي  يالسفرتو. 
وسع  ىذا اسيذىب نعند  أ  األفعدر  اسخيسد  يعربد   وسكد  ال نوجدد حدر  

فنير  وأ  اسنو  ىدي اسعبليد   وندد  علد  ىدذا قدو  اسفررسدي: "وسد  نحدذ  إعراب 
 .  (ٖ)استي ىدي عبلي  اسرف "( ٕ)األوس 

أ  إعرابيددر يقددر قبد  حدرو  اسلددن  اسثبلثد   واسندو  دسندد   الماذىب الثالاث:
 علنير. 

  ىذا إس  األخفش  واب  درستونو.( ٗ)وقد عزى 
عدراب يجتلدب سلدالسد  علد  يدر وقد ضدع  ابد  يرسد  ىدذا اسيدذىب بدأ  "اإل

نحدث برسعري  واسنو  وافن  بذس   فردعرء إعراب منرىدر يددسو  علندو بيدر يدردود  
 . (٘) سعد  اسحرج  إسنو واسدالس  علنو"

 . (ٙ)وتب  اب  عقن  اب  يرس  في تضعن  ىذا اسيذىب 
أ  حدددددر  اسلددددن  ىددددو عدبليدددد  اإلعددددراب  وقدددددد نقدددد  أبددددو الماااذىب الرابااا : 

                                                 

 .    ٔٗ – ٓٗ/ٔ( اسسرب  ٔ)
 .٘ٗ/٘( أي اسنو  األوس  في "تبشرونني".  نراج : اسحج   ٕ)
 .    ٙٗ-٘ٗ/٘( اسسرب  ٖ)
  ونسبو ابد  عقند  إسد  األخفدش واسسدينلي فدي ٗٗٛ/ٕسني  أبو حنر  في االرتشر  ( نسبو إٗ)

 .    ٕٓٓ/ٔ  واسسنوطي في اسيي  ٖٔ/ٔاسيسرعد 
 .   ٕٓٓ/ٔ  اسيي  ٔ٘/ٔ( شرح استسين  الب  يرس  ٘)
 .    ٖٔ/ٔ( اسيسرعد ٙ)
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 .(ٔ)ندر   واسسنوطي ىذا اسقو  ح
أ  اسيضددررع يعددرب ( ٖ): زعدد  بعضددي  ( ٕ)قددر  أبددو حنددر : " وفددي اسبسددنط 

بيددذه اسحددرو  األسدد  واسددواو واسنددرء  فيددذه اسحددرو  عبليدد  اإلعددراب كيددر ىددي فددي 
 . (ٗ)اسزندا  واسزندو  واسزندن " 

سلدز  وُضعَِّ  ىدذا اسقدو  بأندو سدو كرندت ىدذه اسحدرو  ىدي عبليد  اإلعدراب 
 . (٘) ثبوت اسنو  في األحوا  اسثبلث 

واسددرأي األوسدد  برالتبددرع ىددو يددر ذىددب إسنددو اسجييدددور  أل  اإلعددراب تغننددر 
شكلي نحدث في أواخر اسكليدرت اسيعربد  بسدبب اخدتبل  اسعوايد  اسداخلد  علنيدر  
وىذا استغننر أير جليٌّ في ىذه األفعر   فدرسنو  ثربتد  فدي اسرفد   فدإذا سدب  اسفعد  

رصدددب أو جدددرز  اعتدددراه استغنندددر بحدددذ  اسندددو   وىدددذا ندددد  علددد  أ  اسندددو  ىدددي بن
عبليدد  اإلعددراب  وألنددو ال داعددي إسدد  استكلدد  يددر وجددد سددبن  إسدد  يددر ىددو أنسددر  

 وىذا ىو ير قرره اسجييور.

                                                 

 .    ٕٓٓ/ٔ  اسيي   ٗٗٛ/ٕ( نراج  : االرتشر  ٔ)
 ( أي: كترب اسبسنط الب  اسعل   وس  أق  عل  ىذا اسكترب.    ٕ)
 ( س  أق  عل  أحدى  .    ٖ)
 .     ٗٗٛ/ٕ( االرتشر  ٗ)
 .     ٕٓٓ/ٔ( اسيي  ٘)
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 الثامن:  المطمب
   النعب في "ميل"  و "فرسخ"

يندددد  خددددرس  اسسددددينلي اسنحددددونن  فددددي انتصددددرب ىددددذه اسكليددددرت  فنددددرى أ  اس
واسفرسدد  نربددر عدد  اسيفعددو  اسيطلدد   ألنييددر عدددد سددو  قددر : "فددإ  قندد : فددأن  سفددظ 
اسفعددد  فدددي ينددد  وفرسددد ؟ وأّي يعنددد  سلوصددد  فندددو  واسفعددد  قدددد تعددددى إسندددو بغندددر 

 حر   وعي  فنو ببل واسط ؟ 
قلنددر: اسيددراد برسيندد  واسفرسدد  تبنددن  يقدددار اسيشددي ال تبنددن  يقدددار األرض  

عددة خطدر  فكأند  قلدت: سدرت خطدر عددتير كندت وكندت  فصرر اسين  عبررة عد  
فل  نتعدد اسفعد  فدي اسحقنقد  إال إسد  اسيصددر اسيقددر بعددد يعلدو  كقوسد : ضدربت 
أسدددددد  ضددددددرب   ويشددددددنت أسدددددد  خطددددددوة  إال تددددددرى أ  اسيندددددد  عندددددددى  ثبلثدددددد   ال  
وخيسدديرئ   واسفرسدد  أضددعر  ذسدد  ثددبلث يددرات  فلدد  ننكسددر يددر أصددلنره يدد  أ  

 . (ٔ) ال إس  ير ذكرنره"اسفع  ال نتعدى إ
وقددد ذكددر أبددو حنددر  أ  اسسددينلي اسددتد  سيذىبددو بددأ  ىددذه األسفددرظ ال نقدددر 
 يعيدددر "فدددي"  فددددبل تكدددو  ظددددروًفر  فلنسددددت كرسجيدددرت اسسددددت  ألنددددير ال يعنددد  سيدددر 
إال برإلضدرف  إس  ي  ىي سدو  واسين  ال نضر   وكذس  فإ  اسظر  ندخ  علندو 
كدد  فعدد  نرصددب  واسيندد  سددنس كددذس  ألنددو  ال نعيدد  فنددو إال يددر كددر  فددي يعندد  
اسيشي واسحرك   فبل نجوز: رقدت ينبًل  وال قعدت ينبًل  وكد  ىدذا ندد  علد  أندو 

 . (ٕ)ي  برب اسيصردر ال ي  برب اسظرو  
اسسنوطي كبل  أب  حنر  ىذا  وقد تبن  قب  أ  ىدذا سد  نوجدد فدي وقد نق  

كددبل  اسسددينلي  وسعلددو انتصددرر يدد  أبدد  حنددر  إسدد  يددذىب اسسددينلي  وييددر نقددوى 
ذس  أ  أبر حنر  صرح في االرتشر  عقب حدنثو عد  يدذىب اسسدينلي أ  اسلغد  

سخط  تسددددرعد يذىبددددو  أل  اسلغددددونن  شددددرحوا اسغلددددوة واسيندددد  واسفرسدددد  واسبرنددددد بددددر
                                                 

 .     ٖٜٖ – ٕٜٖ( اسنترئ  /ٔ)
 ) رسرس  ( .   ٖٓٛ – ٜٖٚ/ٔ( نراج : استذنن  ٕ)
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 . (ٔ)واألبواع 
وبدراسدد  اسيسددأس  نتبددن  سنددر أ  جييددور اسنحددونن  ذىبددوا إسدد  انتصددرب ىددذه 

  فقد حيلوا ىدذا اسيقددار علد  اسيدبي  يد  اسظدرو   (ٕ)األسفرظ انتصرب اسظرو  
 .(ٖ)أل  اسيقدار ىنر يجيو  اسعن  وا   كر  يعرو  اسقدر 

  اسيقددار  بننيدر وقد اكتفد  بعدض ىدالالء بدرسنص علد  ظرفند  ىدذا اسندوع يد
 نص  خرو  عل  انتصرب ىذا اسنوع انتصرب اسظرو .

 الذين اكتفوا بالنص  م  الظرفية.  -أولا 
يددد  اسدددذن  اكتفدددوا بدددرسنص علددد  ظرفندددو ىدددذه األسفدددرظ سدددنبونو  حندددث قدددر : 
"ونتعدى إس  ير كر  وقًتر فدي األيكند  كيدر نتعددى إسد  يدر كدر  وقتًدر فدي األزيند   

يكدددر   وال نخدددتص بدددو يكدددر  واحدددد كيدددر أ  ذا  وقدددت فدددي ألندددو وقدددت نقددد  فدددي اس
األزير  ال نختص بو زي  بعننو  فلير صرر بينزسد  اسوقدت فدي اسدزي  كدر  يثلدو  
ألندد  قددد تفعددد  برأليددرك  يدددر تفعدد  برألزيندد   وا   كرندددت األزيندد  أقدددوى فددي ذسددد   
وكدذس  ننبغدي أ  نكددو  إذ صدرر فنيددر ىدو أبعدد  نحددو: ذىبدت اسشددر   وىدو قوسدد : 

 .(ٗ)ىبت فرسخن   وسرت ينلن   كير تقو : ذىبت شيرن  وسرت اسنوين " ذ
فقددددد نددددص سددددنبونو علددد  أ : )ذىددددبت فدرسددددخن (  و)سدددرت اسينلدددن ( يثددد : 
)ذىبدددت شددديرن (  و)سدددرت اسندددوين (  ويعلدددو  أ  )شددديرن ( و)اسندددوين ( ظرفدددر   

 فكذس  ير قنس علنيير  أي: )فرسخن ( و)اسينلن (.  
قدر  سدنبونو: "سنرافي ي  عبررة اسكترب سدرسف  اسدذكر  قدر : وىذا ير فييو اس

 فلير صرر بينزس  اسوقت في اسزي  كر  يثلو. 
نعني: سير صرر اسفرس  في اسيكر  بينزس  اسشير في اسزي  كر  يثلو في  

                                                 

 .    ٖٓٗٔ/ٖ( نراج : االرتشر  ٔ)
 .    ٓ٘ٔ/  ٕ) رسرس  (  اسيي   ٜٖٚ/ٔ  استذنن  ٖٓٗٔ/  ٖاالرتشر  ( نراج : ٕ)
 .    ٚٙ( نراج : شرح اسلي   سلواسطي / ٖ)
 .   ٖٙ/  ٕ( اسكترب ٗ)
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 اسظر .
قددر  سددنبونو: وكددذس  كددر  ننبغددي أ  نكددو  إذ صددرر فنيددر ىددو أبعددد نحددو: 

 ذىبت اسشر .
سيدر جعلدوا اسشدأ  ظرفدًر برستأوند  اسدذي ذكرندره كدر  اسفرسد   نعني: أ  اسعرب

واسين   وير أشبو ذس  أوس  برسظر   ألنو سك  يكر   واسشأ  أبعد ي  ذس   ألنو 
 . (ٔ) "اس  يكر  بعننو

   (ٖ)  واسجرجدرني  (ٕ)ويي  اكتفوا برسنص عل  اسظرفن  كذس  اب  اسسدراج 
  (ٛ)  وابددد  ىشدددر  (ٚ)  واسننلدددي (ٙ)اسندددرظ     وابددد (٘)  وابددد  اسخبدددرز (ٗ)وابددد  األثندددر
 . (ٜ)واب  عقن  

 ثانياا : الذين عرحوا بالنعب  م  الظرفية:
 يدددني  ابددد  جندددي إذ قدددر  فدددي بدددرب ظدددر  اسيكدددر : "اسيكدددر  يدددر اْسدددتُِقر  فندددو 
نيددر اسظددر  ينددو يددر كددر  يبيًيددر منددر يخددتص ييددر فددي اسفعدد   أو ُتُصددرَِّ  علنددو  وا 

و ير س  نك  سدو أقطرر تحصره وال نيرنرت تحنط بو  نحدو: دالس  علنو  واسيبي  ين
زاء    وتلقددددرء  وتجرىدددد   وقدددددرب   وقرنًبددددر خلفددد   وأيريدددد   وقدددداي   ووراء   وا 

 ينددددد   وصدددددددد   وصدددددقب   تقددددددو : جلسددددددت عنددددددد   وسددددددرت أيدريدددددد  ووراء   
وأنددر قرنًبددر يندد   وزنددد دوندد   ويحيددد حنرسدد   فتنصدددب ىدددذا كلددو علدد  أنددو ظددر   

                                                 

 .    ٜٕٛ  – ٜٕٚ/  ٕ( شرح اسسنرافي ٔ)
 .      ٜٜٔ – ٜٛٔ/ٔ( األصو  ٕ)
 .    ٖٛٙ/ٔ( اسيقتصد ٖ)
 .    ٔٙٔ/ٔ( اسبدن  ٗ)
 .    ٕٜٔ( توجنو اسلي  /٘)
 .    ٕٔٓ( شرح اب  اسنرظ  /ٙ)
   فقد حيلير عل  اسجيرت  واسجيرت ظرو .     ٖٚٗ/ٔ( اسصفوة اسصفن  ٚ)
 حنث جعلير اسقس  اسثرني ي  ظرو  اسيكر .     ٕٚ٘( شرح شذور اسذىب /ٛ)
 .    ٕٔ٘/ٔ( اسيسرعد ٜ)
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واسعري  فنو ير  قبلو يد  األفعدر  اسيظيدرة أو اسيقددرة  وكددذس  يددر أشددبيو  وكددذس  
 . (ٔ)سدرت فدرسًخر  وشنعت  ينبًل" 

فقددددد حيدددد  سددددرت فرسدددددًخر  وشددددنعت  يددددنبًل علدددد  يدددددر ذكددددره يدددد  اسظدددددرو  
  .اسينصوب  عل  اسظرفن

( ٘)  واسشدددن  خرسدددد ( ٗ)  وابددد  ىشدددر  ( ٖ)  وأبدددو اسفدددداء ( ٕ)ويدددني  اسواسدددطي 

 . ( ٙ)واألشيوني 
ذا كدددر  ىدددالالء ندددرو  أ  ىدددذه األسددديرء ظدددرو   ينصدددوب  علددد  اسظرفنددد    وا 

قد ذىب إسد  أ  سفظدي اسيند  واسفرسد  سنسدر ظدرفن    -فنير سب  – السييميفإ  
نير ىير يصدرا  يقدرا  بعدد يعلو .    وا 

وقددد ذىددب ابدد  طلحدد  إسدد  أ  ىددذا اسيقدددار ننتصددب علدد  تقدددنر يضددر   
فلددنس ينتصددًبر علدد  اسظرفندد   وفددي ىددذا نقددو  أبددو حنددر : "وذىددب ابدد  طلحدد  إسدد  
تقدددنر ىددذا اسيقدددار بحددذ  اسيضددر  كأنددو قددر  : سددنر فرسددخن  كيددر فددي قوسدد  : 

 . (ٚ)ضربتو سوطًر   أي ضرب  سوط" 
فددأبو حنددر  نشددنر إسدد  أ  ابدد  طلحدد  نددرى أ  ىددذه األسفددرظ ييددر ننددوب عدد  
اسيفعددو  اسيطلدد  إال أنددو علدد  تقدددنر يضددر   وندددسنر علدد  ىددذا أنددو حيدد  )سددنر 
فرسدخن ( علد  )ضددربتو سدوًطر(  ويعلدددو  أ  سدوًطر نرئدب عدد  اسيفعدو  اسيطلدد   

قريدددو  أل  استقددددنر: ضدددرب  سدددوط   ثددد  حدددذ  اسيضدددر    وأقدددن  اسيضدددر  إسندددو ي
 وأعرب إعرابو توسدًعر.      

                                                 

 .    ٓٗٔ – ٜٖٔ( اسلي  /ٔ)
  .   ٚٙ( شرح اسلي  /ٕ)
 .   ٕٔٔ/ٔ( اسكنرش ٖ)
 .   ٜٙٔ/ٕ( شرح اسليح  اسبدرن  ٗ)
 .    ٚٔ٘ – ٙٔ٘/ٕ( استصرنح ٘)
 .    ٜٛٔ – ٛٛٔ/ٕ( شرح األشيوني ٙ)
 .    ٖٓٗٔ/ٖ( اسسرب  ٚ)
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ونتبن  يير سدل  أ  اسسينلّي واب  طلح  نتفقر  في أ  ىذه األسفدرظ نددربت 
ع  اسيفعو  اسيطل  سكنيير نختلفر  فدي استقددنر  فرسسدينلي ندرى ننربد  اسعددد عد  

 اسيصدر دو  تقدنر يضر  بننير اب  طلح  نراه سك  عل  تقدنر يضر . 
إسنددددو وأرتضددددنو ىددددو يددددر ذىددددب إسنددددو اسسددددينلي  فتفسددددنر واسددددرأي اسددددذي أيندددد  

 اسلغدددددونن  سيدددددذه األسفددددددرظ بدددددرسخط  واألذرع نعضددددددد يذىددددددبو  ونقونددددددو كيدددددر حكدددددد  
   وس  نعترض عل  ىذا اسيذىب أحد ي  اسنحونن . (ٔ)أبو حنر  

 وأيددر رأى اسجييددور فإنددو نعترنددو اسضددع  يدد  ثبلثدد  أوجددو بننيددر أبددو حنددر  
 . ( ٕ)كير ير  

ذىب إسنو اب  طلح  فإنو ال نسدل  يد  االعتدراض  أل  ثيدت حدذًفر وأير ير 
 وق  في اسكبل   ويعلو  أ  ير ال نحترج إس  تقدنر أوس  يير نحترج إس  تقدنر.

 

                                                 

 .    ٖٓٗٔ/ٖ( نراج : االرتشر  ٔ)
 )رسرس (.     ٖٓٛ – ٜٖٚ/ٔ( نراج : استذنن  ٕ)
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 المطمب التاس : 
 "دخل" بين التعدي والمزوم، وا  راب ما بعدىا 

صدددرح اسسدددينلي فدددي نترئجدددو أ  اسفعددد  )دخددد ( فعددد  الز   سكندددو سددد  نصدددرح 
بدددإعراب يدددر بعدددده  فقدددر  عندددد حدنثدددو عددد  اسفعددد  اسدددبلز : "ويددد  ىيندددر ندددرجح قدددو  

: إ  دخلت اسبنت منر يتعد إسد  يفعدو    أل  يصددره اسددخو   فيدو ( ٔ)سنبونو 
 . (ٕ) كرسخروج واسقعود ونحوه "

ونبلحددددظ يتربعدددد  اسسددددينلي سسددددنبونو فددددي ىددددذا اسقددددو   وىددددذا نددددد  علدددد  أ  
اسسينلّي س  نض  جدنًدا في ذس   سك  اسجدند اسذي س  نقلدو مندره ىدو حدنثدو عد  
اسيوضدد  اسددذي ُنددذَكر فنددو حددر  اسجددر  ونبعددد اسنصددب يدد  دخدد   واسيوضدد  اسددذي 

سيدددخو  نحددذ  فنددو حددر  اسجددر ونتعددن  اسنصددب  وقددد جعدد  يددرّد ذسدد  إسدد  نددوع ا
 فنو  فرسيدخو  فنو عنده عل  ضربن : 

األو : أ  نتسددد  حتددد  نكدددو  كرسبلدددد اسعظدددن   وحننئدددذ ال بدددد يددد  اسنصدددب  
 نحو: دخلت اسعرا .

اسثدرني: أ  نضدن  كدرسبئر واسحلقدد   وحننئدذ نبعدد اسنصددب جدًدا نحدو: دخلددت 
 في اسبئر. 

يدو فدي وىذا س  أق  علنو في يالسفرت اسسينلي سك  حك  سنر أبو حنر  كبل
ذس  قرئبًل: "وقد فّص  اسسينلّي في دخ  تفصنبًل س  أر أحًدا ذكدره مندره  وىدو أندو 
إ  اتس  اسيدخو  فنو حتد  نكدو  كرسبلدد اسعظدن  كدر  اسنصدب البدد يندو  كقوسد : 
دخلت اسعرا   ونقبح أ  تقو : دخلت في اسعرا   فإ  ضر  كدرسبئر واسحلقد  كدر  

د صرر وسوًجر وتقحًير  تقدو : دخلدت فدي اسبئدر  اسنصب بعنًدا جًدا  أل  اسدخو  ق

                                                 

أ  سدنبونو ذكدر أ  دخد  فعد  الز   فقدر : "وأيدر  ( س  أق  علي ىذا اسدنص  فدي اسكتدرب بنددٔ)
دخلتدو دخددواًل  ووسجتدو وسوًجددر فإنيدر ىددي وسجدت فنددو  ودخلدت فنددو  وسكندو أسقدد  فدي اسددتخفرًفر 

نير نرند نبئت ع  زند". اسكترب  .     ٓٔ/ٗكير قرسوا نبئت زنًدا  وا 
 .    ٕٖٔ( اسنترئ /ٕ)
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 .(ٔ)وأدخلت إصبعي في اسحلق  واإلبرة في اسثوب  وقر  فقس علنو" 
نبدددو يدد  كددبل  اسسددينلي أنددو ذىددب إسدد  أ  )دخدد ( إ  اتسدد  يدددخوسير كددر  

 اسنصب ال بد ينو  وا   ضر  يدخوسير كر  اسنصب بعنًدا جًدا.
اسيددخو  وضدنقو  وسدكت عد   ونبلحظ أ  اسسدينلي قدد تحددث عد  اتسدرع

اسيتوسدددط  واسدددتنت  أبدددو حندددر  يددد  ذسددد  أ  اسسدددينلي نقدددو  بجدددواز األيدددرن  فدددي 
اسيتوسددط   قددر : "وسددكت عدد  اسيتوسددط وقنددرس تفصددنلو نقتضددي أنددو نجددوز فنددو 

 . (ٕ)اسوجير  استعدي بنفسو واسوصو  بواسط  )في(" 
 سكددددرن    قدددر  تعدرسددد : وقدددد جدددرء كدددبل  اسسددينلي يدددوافقًر سيددر ورد فددي اسقددددر   ا

   َندددْدُخُلوَ  اْسَجدددن (ٖ)   َ َوَدَخددَ  اْسَيِدنَندد (ٗ)   َاْدُخلُددوا ِيصددْدر
بدددددو  حددددر   ( ٘) 

بحدددر  اسجددددر سيدددر  (ٙ) َوَأْدِخددْ  َندددَدَ  ِفددي َجْنبِددد َ جددددر التسددددرع اسيدخدددو   وقددددر : 
 . (ٚ)اسقر   اسكرن   ضر  اسيدخو   فلع  اسسينلي فنير قر  كر  يتبعًر آلي

وقددددد سدددددي  عددددد  اسعدددددرب نحددددو: )دخلددددت اسدددددار(  و)دخلددددت اسبنددددت( بدددددو  
 واسط   وقد اختل  اسنحونو  في إعراب ىذا عل  ثبلث  يذاىب: 

أ  سفدددددظ )اسدددددار( ونحددددوه ينصددددوب علدددد  اسظرفندددد  إجددددراًء المااااذىب األول: 
  (ٜ)سدددنبونو   ودخددد  فعددد  الز   وقدددد ُنِسدددب ىدددذا إسددد  (ٛ)سليخددتص ُيْجدددرى اسيدددبي  

                                                 

 )رسرس (.      ٕٚٚ/ٔ( استذنن  ٔ)
 )رسرس (.      ٕٚٚ/ ٔ( استذنن  ٕ)
 .    ٓٗ( مرفر/ٖ)
 .    ٘ٔ( اسقصص/ ٗ)
 .ٜٜ( نوس  / ٘)
 . ٕٔ( اسني / ٙ)
 .    ٔٓٗ( نراج : أبو اسقرس  اسسينلي/ٚ)
 .   ٙٛٔ – ٘ٛٔ/  ٕ( نراج : شرح األشيوني ٛ)
واستوطئد   ونراجد :  ( نسبو إس  سنبونو اسشدلوبن   وسد  أقد  علندو فدي شدرح اسيقديد  اسجزوسند ٜ)

 .  ٚ٘ٙ/ٕ  وتوضنح اسيقرصد ٕٔٓ/ ٕشرح استسين  الب  يرس  
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 . (ٔ)واسجييور 
وقددددد تعقدددب ابددد  يددددرس  اسشدددلوبن   ووسدددديو برسغفلددد  عنددددير نسدددب ىدددذا إسددد  
سددنبونو  فددرب  يرسدد  نددرى أ  سددنبونو ال نقدددو  برسنصدددب علدد  اسظدددرفن  فددي نحدددو: 

بعددددد أ  يثددد  بقلدددب زندددد (  ٕ)دخددددلت اسبندددت  قددددر  ابدددد  يددددرس : "وسددددذا قددددر  سدددنبونو 
اسظير واسدبط   ودخلدت اسبندت: وسدنس اسينتصدب ىنددر بينزسد  اسظددرو   ألند  سددو 
 قلت: ىو ظديره وبطنو  وأنت ترند شنًئر عل  ظديره وبطنو س  نجدز. ىدذا نصدو. 

وقدد مف  ع  اسيوض  اسشلوبن   فجع  أ  نصب اسيكر  اسيخدتص بددخ  
عجدب يد  اسشدلوبن  يد  اعتنرئدو بجي  يتفرقدرت عند سنبونو عل  اسظدرفن   وىدذا 
   .(ٖ) اسكترب وتبنن  بعضير ي  بعض"

فحجد  ابد  يرسد  فدي نفندو يدر نسدب إسد  سدنبونو أ  سدنبونو صدرح بعددد     
انتصدددرب اسينتصددددب فددددي نحدددددو: دخلددددت اسدددددار  وقلددددب زنددددد اسظيددددر واسددددبط  علدددد  

 اسظرفن . 
يدر ذكدره ابد  يرسد  بدأيور وقد انتصر أبو حنر  سشنخو اسشلوبن   وأجرب ع

 يلخصير: 
أواًل : أ  نفددد  سدددنبونو سلنصدددب علددد  اسظرفنددد  سددد  نكددد  فدددي نحدددو: دخلدددت 
نيدددر كدددر   فدددي نحدددو: قلدددب زندددد اسظيدددر واسدددبط    أل  انتصدددرب اسظيدددر  اسددددار  وا 
نير ىو عل  تقدنر "عل "  وأل  سدنبونو سد  نيثد   واسبط  سنس عل  تقدنر  في  وا 

 بدخلت اسدار. 
نبونو نص عل  خبل  يدر ادعدره علندو ابد  يرسد   أل  سدنبونو ثرنًنر: أ  س

سدد  يددر اشددت  يدد  سفظددو اسدددًير  بعددد حدنثددو عدد  تعدددى اسفعدد  إسدد  اسدد  اسيكددر   وا 

                                                 

. ويدد  ىدددالالء اسقددرئلن  بددذس  ابدد  ٖ٘ٗٔ/ٖ( نسدددبو إسدد  اسجييدددور أبدددو حدددنر  فددي االرتدددشر  ٔ)
 .     ٜٕٓ/ ٔ  واب  عصفور في شرح اسجي   ٓٓٔاسحدرجب في اسكدرفن /

 .    ٜ٘ٔ/ ٔ( نراج : اسكترب ٕ)
 .    ٕٔٓ/ٕح استسين  الب  يرس  ( شر ٖ)
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سليكددر   نحددو: ذىبددت اسيددذىب  وجلسددت اسيجلدددس  وقعددددت اسيكددر  اسددذي رأنددت  
يدد  : وقدر  بعضدي : ذىبدت اسشددر   ونشددبيو برسيب(ٔ)وذىبت وجًير ي  اسوجوه  قر  

إذا كدر  يكرًنر  وكر  نق  علنو اسيكر  واسيذىب  وىذا شدرذ  ألندو سدنس فدي ذىددب 
دسند  عل  اسشددر   وفندو دسن  عل  اسيدذىب واسيكدر   ويثد   ذىبدت اسشدر   دخلدت 

 اسبنت. انتي . 
فرنتصرب )اسبنت( بعد دخلدت يثد  انتصدرب )اسشدر ( بعدد ذىبدت  و)اسشدر ( 

و عل  اسشذوذ فدي )ذىبدت اسشدر ( إذ وصد  ظر  يكر  يختص  وقد نص سنبون
)ذىبددت( إسدد  ظددر  يكددر  يخددتص  وسددنس ييددر اشددت  يدد  سفظددو وال ىددو يدد  سفددظ 
اسيكر   ويث  )ذىبت( فدي اسشدذوذ )دخلدت( فدي وصدوسو إسد  )اسبندت(  ألندو سدنس 

 .  ( ٕ)فنو دالس  عل  اسبنت ي  سفظو  وال ىو اس  اسيكر  
لد  ابد  يرسدد  أقدرب سلصدواب  وسكدد  ويددر ذكددره أبدو حدددنر  فدي أو  ردوده ع

قوسدو: إ  اسبنت في )دخلت اسبنت( عند سدنبونو ينصوب عل  اسظرفن  فنو نظدر  
أل  كبل  سنبونو سنس واضًحر في ىذا اسشأ   فقد حك  ير سيعو ع  اسعرب ي  
قدددوسي : ذىبدددت اسشدددر   ودخلدددت اسبندددت  وحكددد  بشدددذوذىير  وسددد  نصددددرح برنتصددددرب 

علدد  اسظدددرفن   وسعدددلو نقصدددد أ  ندددرننر أ  ذىدددبت اسشددر   اسينتصدددب فددي أحددددىير 
ودخددددلت اسبندددت كددددبلىير شددددرذ  أل  األصدددد  فندددو اسددددتعير  حددددر  اسجددددر كيدددر قددددر  

 . ( ٖ)اسسنرافي 
أندو ينصوب عل  أنو يفعو  بو تعدى إسندو اسفعد  بنفسدو   المذىب الثاني:

 فيو جرٍر يجرى قوسي : ىديت اسدار  وعيرت اسدار. 

                                                 

 .    ٖ٘/ٔ( اسكترب ٔ)
 )رسرس (.     ٕٛٚ   ٕٚٚ/ٔ( نراج : استذنن  ٕ)
 .    ٜٕٗ/ٕ( ننظر: شرح اسسنرافي ٖ)
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سدد  اسجريددي تددررة ( ٔ)وقددد نسددب ىددذا إسدد  األخفددش تددررة  سنييددر يًعددر ( ٕ)  وا    وا 
 . ( ٗ)  ويني  ي  نسبو إس  اسيبرد ( ٖ)تررة أخرى 

فددرسيبلحظ أ  أو  اسقددرئلن  بددذس  ىددو األخفددش  ثددد  تبعددو فددي ذسدد  اسجريددي 
 واسيبرد. 

وقددددد ُنِسددددب إسدددد  األخفددددش أنددددو نقددددو  بددددأ  اسفعدددد  دخدددد  قددددد نتعدددددى بنفسددددو 
 . ( ٘)ر  وبرسح

  وا   د   ذسدددد  فإنيددددر نددددد  علدددد  أ  ( ٙ)ونسددددب ىددددذا إسدددد  اسجريددددي أنًضددددر 
 اسجريي تب  األخفش فنير قرسو كلو. 

واسدذي دعددر ىددالالء إسدد  اسقددو  بتعدددي اسفعد  بنفسددو ىددو اطددراد وصددو  اسفعدد  
 . ( ٚ)إس  ير بعده بنفسو في نحو: دخلت اسيسجد  ودخلت اسحير  

اسنحونددددو  يّعددددوسن  علدددد  اسيعندددد  اسلغددددوي سلفعدددد  وقددددد أبطدددد  ىددددذا اسيددددذىب 
سن  تفصن  ذس :  ويصدره ونظنره ونقنضو واستخدايرتو في األسرسنب األخرى وا 

وجدددوا أ  اسيعندد  اسلغددوي سلدددخو  فددي اسشدديء إنيددر ىددو انتقددر  يدد   -أوالً  
 . ( ٛ)يكر  إسنو  وىذا االنتقر  إنير نكو  برسحر  

سدخو  واسُفُعو  في اسغرسب يصددًرا ال أ  يصدر )دخ ( نأتي عل  ا -ثرنًنر
نتعددددى نحدددو: اسقعدددود واسجلدددوس  وال نجددديء فدددي اسيتعددددى إال قلدددنبًل نحدددو: اسلدددزو   

                                                 

  وسدد  أقد  علنددو ٘ٛٔ/ ٕ  وشدرح األشديوني ٖٛٓ/ ٔ( نراجد : شدرح اسجيدد  البد  عصددفور ٔ)
 .    ٕٓ٘/ٕ  ٚ٘ٔ/ٔي في يعرني اسقر   سدو سك  وجدت حكرنتو سبلستعير  فقط ف

 .  ٖٛٔ/ ٕ  أيدرسي ابد  اسشدجري ٜٙٔ/ٔ  اسنكت ٜٕٗ/ٕ( نراج : شدرح اسسدنرافي ٕ)
 .    ٖ٘ٗٔ/ٖ) رسرس  (  واالرتشر  ٕٙٚ/ٔ( نراج : استذنن  ٖ)
 .    ٜٖٖ - ٖٖٚ/ٗ  وقر  بو اسيبرد في اسيقتضب ٚٙٔ/ٔ( نراج : اسبدن  ٗ)
 .    ٖ٘ٗٔ/ٖاالرتشر  )رسرس (  و  ٕٙٚ/ٔ( نراج : استذنن  ٘)
 .    ٜٕٗ/ٕ( ننظر: شرح اسسنرافي ٙ)
 .     ٖٛٓ/ٔ  وشرح اسجي  الب  عصفور ٜٕٗ( ننظر: شرح اسيقدي  الب  بربشرذ /ٚ)
 .     ٜٕ٘/ٕ( شرح اسسنرافي ٛ)
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 . ( ٔ)واسحي  عل  األكثر أوس  
أ  نظددددنر )دخدددد (: )عددددبر(  وىدددو فعددد  مندددر يتعدددد  واسنظندددر كثندددًرا  -ثدرسثددددًر

 . (ٕ)نجرى عل  نظنره 
وىدو فعد  مندر يتعدد  واسنقدنض نحيد   وجدوا أ  نقنضدو )خرجدت(  -رابًعر

علدد  نقنضددو كثنددًرا  ويدد  إجددرائي  اسنقددنض علدد  نقنضددو حيليدد  )عطشددر ( علدد  
 –)رّنر ( في زنردة األس  واسنو  ي  وجود دالسد  زندردة األسد  واسندو  فدي )رّندر ( 

 ( ٖ)وعد  وجودىر في )عطشر (  –وى  االيتبلء واستعظن  
ب األخددرى  فنقددر  فددي منددر األيكندد : أ  )فددي( تلزيددو فددي األسددرسن -خريسددر

 دخلدددت فدددي األيدددر  ودخلدددت فدددي يدددذىب فدددبل   ونقدددر  فدددي األيكنددد : دخلدددت فدددي 
 . ( ٗ)اسبلد 

وعلدد  ابددد  عصددفور سعدددد  قددوسي : دخلدددت األيددر كيدددر قددرسوا: دخلدددت اسبندددت  
بددأني  كرىددوا استجددوز بعددد استجددوز  أي: استجددوز فددي اسيعندد   واستجددوز فددي حددذ  

 . ( ٘)حر  اسجر 
ونبلحدددظ أ  كددد  جيدددرت اسكليددد  تدددد  علددد  اسلدددزو   وىدددذا نقدددوى عنددددي أ  

 اسفع  الز  ال يتعٍد. 
أنو ينصدوب علد  أندو يفعدو  بدو بعدد إسدقرط حدر  اسجدر  المذىب الثالث:

توسًعر  واسفع  حننئٍذ الز  ال يتعٍد. وىذا يذىب اسفررسي  وقد نسدبو إسد  سدنبونو  
   عندددددد سدددددنبونو  وعسددددد  اسطرنددددد  وقدددددوسي : دخلدددددت اسبندددددت  وذىبدددددت اسشدددددر"فقدددددر : 

                                                 

 .    ٜ/ٕ  وننظر: شرح اسكرفن  سلرضي  ٜٖٓ/ٔ( شرح اسجي  الب  عصفور ٔ)
 .    ٜٖٓ/ٔ( شرح اسجي  الب  عصفور ٕ)
 ( نراج : اسسرب  واسصفح .    ٖ)
 .    ٛ/ٕ( ننظر: شرح اسكرفن  سلرضي ٗ)
 .      ٜٖٓ/ٔ( نراج : شرح اسجي  الب  عصفور ٘)
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  وىذا اسنحو حكيو أ  نتعدى اسفع  إسنو بحر  اسجر سك  حر  اسجدر (ٔ)اسثعلب 
حدددذ  سبلتسدددرع  وذسددد  األصددد   فدخددددلت فعدددد  مددددنر يتعدددد كيدددر أ  ذىبدددت مددددنر 
يتعددد  واسبنددت يخددتص  وقددد تعدددى إسنددو  واسدددسن  علدد  أ  دخلددت منددر يتعددد أ  

ييددر تعتبددر بخبلفيددر كيددر تعتبددر بأيثرسيددر  وأنضددًر خبلفددو منددر يتعددد  وىددذه األشددنرء 
فددإ  يصدددره علدد  ُفُعددو   وىددذا ىددو اسبددرب فنيددر ال نتعدددى  وعلدد  ذسدد  اسجييددور 
واسكثرة ..... ونقّوى أنو سنس بيتعد أ  أيثرسو منر يتعدند  نحدو: وسجدت  وعددت  

 .  ( ٕ) "وىجيت
  يدر بعدده فرسفررسي نبن  أ  اسفع  دخلت منر يتعد  وحكيو أ  نتعددى إسد

بحر  اسجر  سك  حر  اسجر حذ  عل  سبن  استوس   وقدد نسدب ىدذا اسيذىددب 
إسدد  سددنبونو يقنًيددر األدسدد  علدد  صددحتو  وىددذا نددد  علدد  ارتضددرئو سيددذا اسيددذىب 

 واسقو  بو. 
   (٘)  وابددددددددد  اسنددددددددددرظ  (ٗ)  وابددددددددد  يرسددددددددد  (ٖ)وذىدددددددددب إسندددددددددو ابددددددددد  بربشددددددددددرذ

 .(ٛ)اسجوزن     واب  قن ( ٚ)  واب  ىشر  (ٙ)واب  جيرع  
 ويدددددددر قرسدددددددو اسسدددددددينلي فدددددددي صددددددددر اسيسدددددددأس  نبدددددددرز شخصدددددددنتو اسنحونددددددد    

                                                 

 ( عجز اسبنت ي  اسكري  سسرعدة ب  ُجاَلّن   وتيريو: ٔ)
ََ الثعمُب .   َلْدن  بيّذ الكفِّ يعسل متنو فيو    كما َ َسَل الطامِري

  اسلسددددر  ) عدسددد (   وبددبل ندددسب  فددي: أيدددرسي ابدد  ٜٙٔ/  ٔ  اسنكدددت  ٖٙ/  ٔنراجدد : اسكدددترب 
 .  ٖٚ٘/  ٕ   ٖٙ/ٔاسشجري 

/ ٖ  االرتشدددددر   ٖٛٔ/ ٕ  ونراجددددد : أيدددددرسي ابددددد  اسشدددددجري  ٔ٘٘ – ٓ٘٘( اسبغددددددادنرت/ ٕ)
ٖٔٗ٘    . 

     .ٕٛٗ( شرح اسيقدي  سدو/ ٖ)
 .    ٔٔٗ/ٔ  شرح عيدة اسحرفظ ٖٛٙ/ ٕ( شرح اسكرفن  اسشرفن  ٗ)
 .    ٕٓٓ( شرح اب  اسنرظ / ٘)
 . ٖٗٔ( شرح اسكرفن  سدو/ ٙ)
 .    ٔٔ٘/ٕ  استصرنح ٔٙٙ( اسيغن /ٚ)
 .    ٜٖٙ/ٔ( إرشرد اسسرس  ٛ)



 

4224 

 م2222أكتوبر  –اإلصدار الثاني  –العدد الخامس والثالثون  –مجلة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود 

 

ألنو س  نكت  بتردند ير ذكره اسسربقو  ب  أخذ نبحث عد  األسدرار واسددقرئ  بدرذاًل 
ك  جيدده فدي سدبن  اسوصدو  إسنيدر  ونشديد سصدح  يدر قرسدو جرنرندو علد  يدر جدرء 

 في أفصح نظ  وىو اسقر   اسكرن .
واألقرب عندي إس  اسصواب فدي نحدو: )دخلدت اسددار( أ  اسفعد  الز  وأ   

سفظ اسدار ينصوب عل  أنو يفعو  بو بعد سقوط حر  اسجر توسدًعر  أل  اسقدو  
 بتعدي اسفع  يردود بأيرن :

أ  كددد  يدددر جدددرء فدددي اسدددتعيرالت اسفعددد  يددد  اسيعنددد  اسلغدددوي واسضدددد  -أوالً 
فدددي مندددر األيكنددد  ندددد  علددد  أ  اسفعددد  واسنظندددر واسيصددددر واسدددتخدايرتو األخدددرى 

                                                                                           .  الز   كير ير 
أ  ير استد  بو اسقرئلو  برستعدي ي  اطراد تعدي اسفع  )دخ ( إس   -ثرنًنر

د اسنحدددونن  ننبغدددي أ  يدددر بعدددده بنفسدددو ضدددعن   ألندددو يددد  اطدددراد   قلنددد   وقواعددد
 توض  عل  اسشرئ  اسكثنر ي  كبل  اسعرب ال عل  اسقلن .

وببطدددبل  ىددذا اسيدددذىب سدد  نبددد  إال أ  نكددو  اسيكدددر  اسينصدددوب ينصدددوًبر 
عل  اسظددرفن  أو أندو يفعدو  بدو حدذ  حدر  اسجدر يعدو توسدًعر   وكوندو ينصدوًبر 

علدد  دخلددت إسدد  اسبنددت  علدد  اسظرفندد  بعنددد  أل  نحددو: )دخلددت اسبنددت( قددد نقدددر 
 واسظر  يضي  يعن  )في( ال )إس (. 

 . (ٕ)  واب  اسشجري (ٔ)ويي  قدر اسحر  اسيحذو  بد )إس ( اب  بربشرذ 
وبيددذا سدد  نبدد  إال أ  نكددو  يفعددواًل بددو ينصددوًبر علدد  نددزع اسخددرفض  وىددذا 

 اسيذىب س  نرده أو نتعقبو أحد ي  اسنحونن .
 
 
 

                                                 

 .    ٜٕٗ( شرح اسيقدي  سدو/ ٔ)
 .    ٖٛٔ - ٖٚٔ/ٕ( األيرسي سدو ٕ)
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 الخاتمة
اسعدرسين   واسصدبلة واسسدبل  علد  رسدو  اهلل اسرحيد  اسييدداة  اسحيد هلل رب 

 وبعد:
 فقد بدا سي بعض اسنترئ  في أثدنرء بحثي أوجدزىر فنير نلي: 

إ  اسيتدددبر فددي  نتددرج صددرحبنر اسفكددري نددوق  يدددى إبداعددو ونبومددو   -أولا 
 وقد استوجب ىذا ثنرء  كثنر ي  اسعليرء علنو. 

وسكد  ينيدر يدر  –كيدر شدرع  –س  تحظ ك  يالسفرت اسسدينلي بدرسطب   -ثانياا
 ضرع رسيو  وبق  اسيو  وىو كترب ) دالئ  اسنبوة ( كير ير.

سقد كر  ثأثنر اسسينلي واضًحر في كتب اسيتأخرن   ال نيكد  إنكدرره  -ثالثاا
 وال إمفرسو   فقد كثر ذكره في كتبي    ونق  عنو أعبليي  صراح  في يالسفرتي .

س  نعَ  اسسينلي في ىذه االنفرادات برالحتجرج برسسيرع واسقنرس إال  -رابعاا
نردًرا  وقد بدا استدالسو برسسيرع في رأنو فدي )حنرنند (  وظيدر اسدتدالسو برسسديرع 

 واسقنرس في عط  اسفع  عل  االس  واسعكس.
تشيد انفرادات صرحبنر بأنو س  نكتد  بتردندد يدر ذكدره اسسدربقو    -خامساا 

نير كر  نسع  سلبحث ع  اآلراء اسجدنددة يد  خدبل  إعيدر  عقلدو  وقدد بددا ىدذا و  ا 
جلن ر في بحثو ع  األسرار واسددقرئ  فدي يددخو  اسفعد  )دخد (  إذ ذىدب إسد  أندو 
ذا ضدر  اسدتلز  ذسد  دخدو  حدر   إذا اتس  اسيدخو  س  تحت  إسد  حدر  جدر  وا 

صددح نظدد  وىددو اسقددر   اسجددر علدد  اسيدددخو   وقددد وافدد  رأنددو ىددذا يددر جددرء فددي أف
 اسكرن   كير ير.
سدد  تسددل  انفراداتددو يدد  استضددعن  رمدد  يددر عددر  عنددو يدد  صددفرء  -سادساااا

 وقوة عقلو  وقد بدا ىذا في يواض  ينير:
ذو بيعنددد  صدددرحب  ثددد  أدخلدددت األسددد  واسدددبل  علندددو قوسدددو بدددأ  أصددد  اسدددذي:  ( أ

  ثد  قلبدت اسدواو ندرء واسضدي  كسدرة  سلتعرن   ث  ُضدعِّفت اسبل   فصدرر: اسلّدذو
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وقدددددد وصددددد  ىدددددذا برستعسددددد  .فصدددددرر: اسدددددذي  كقدددددوسي  فدددددي جيددددد  دسدددددٍو: أدٍ . 
 في استذنن  واسيي .  واالضيحبل 

نددير نددراد بيدر اسقصدر علد    ( ب قوسو بأ  استثنن  في حنرنن  ال ندراد بيدر استكثندر  وا 
حدددنرًنر فددي اثنددن  خرصدد  دو  يزنددد  فددإذا خوطددب بيددر اسخددرس  تعددرس  فددرسيعن : 

ذا خوطددب بددير اسيخددلو  فإنيدر نددراد: حددنر  دفدد    اسدننر  وحدنرنًر فددي اآلخددرة  وا 
ببندت طرفد  يعلدبًل سدذس  بدأ  طرفد   السييمي. ورّد اسسنوطي يقرسد  وحدنر  نفد 

 –قدددد اسدددتعي  )حنرننددد ( وىدددو ال نعتقدددد اآلخدددرة. ويدددر ذكدددره اسسدددنوطي ُضدددّع  
  كير ير. –أنًضر 

نسددددب بعددددض اسنحددددونن  إسدددد  منددددرى   راء وجدددددت فددددي كتددددبي  يددددر  -سااااابعاا
 نخرسفير  وي  أيثل  ذس :

حكدد  أبددوعلي اسشددلوبن  عدد  اسسددينلي أنددو نددرى أ  حددرو  اسعلدد  إشددبرع فددي  ( أ
 األسيرء اسست  يرعدا ذا ير  وفر . 

وأبوعلي س  نك  دقنًقر في ذس    أل  اسسينلي نرى أ  أبر  وأخر  وحيدر   
فددر  وذا يددر  يعربددر  بحركددرت يقدددرة فددي اسحددرو   كيددر  يعربدد  بددرسحرو   وأ 

 ير.
إسدد  اسسددينليِّ أنددو نقددو   نسددب اسيددرسقي  وأبددو حنددر   وابدد  عقندد   واسسددنوطيب( 

 بتقدنر اإلعراب في األيثل  اسخيس  قب  األحر  اسثبلث  في ك  حر .
وير نسب إسنو تعوزه اسدق   ألنو س  نق  بتقدنر اإلعراب قب  اسثبلث  في ك  
نير خص استقدنر بحرستي اسنصب واسجز   وأير اسرف  فجعد  اسندو  عوًضدر  حر   وا 

 ع  حرك  اإلعراب فنو 
إسدد  اسزجددرج أنددو نقددو   ج( نسددب اسسددنوطي فددي اسييدد   وأبددو حنددر  فددي االرتشددر 

بيندد  استعددرط  بدددن  اسفعدد  واالسدد   فدددي حددن  ورد فددي كتدددرب "يعددرني اسقدددر  " 
 سلزجرج رأنو اسذي أجرز فنو عط  ك  ي  اسفع  واالس  عل  اآلخر.
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د( حكدد  عدد  أبددي علددي اسفررسددي أنددو نددرى أ  اسحددرو  فددي األسدديرء اسسددت  ىددي 
كره في كتربو استعلنق  حرو  اإلعراب ودوا  عل  اإلعراب  في حن  أ  ير ذ

نخرس  ير نسب إسندو  واسدذي تدرب  فندو سدنبونو  واسدذي نقدو  فندو بدأ  اإلعدراب 
بحركددرت يقدددرة علدد  اسحددرو   وأنيددر اتبدد  فنيددر يددر قبدد  اآلخددر سآلخددر. وىددذا 

 خبل  ير ُنسب إسنو.  
 قد ننسب سلعرس  اسواحد رأنر  في يسأس  واحدة  وي  أيثل  ذس : -ثامناا

بعددي فددي إعددراب األسدديرء اسسددت  قددوال : أحدددىير اسقددو  بددأ  ىددذه نسددب إسدد  اسر  -ٔ
األسدديرء يعربدد  برسحركددرت استددي قبدد  حددرو  اسعلدد   واآلخددر: أنيددر يعربدد  فددي 

 اسرف  برسنق  وفي اسنصب برسبد  وفي اسجر بيير.
نسددب إسدد  ىشددر  فددي إعددراب األسدديرء اسسددت  قددوال : أحدددىير اسقددو  بددأ  ىددذه  -ٕ

  عد  اسحركدرت  واآلخدر: أنيدر يعربد  فدي اسجدر األسيرء يعرب  بدرألحر  ننربد
 واسنصب برستغننر واالنقبلب  وبعد  ذس  في اسرف .
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 فيرس المعادر والمراج 
 أولا: القرآن الكريم .

 ثانياا: الرسائل العممية والمخطوطات.
 

ىددد ( شددرح كتددرب : استسددين  د ٘ٗٚ* استدذنن  واستكيندد  د ألبددي حنددر  ) ت
 الب  يرس  .

اسثدرسدددددددث: تحقنددددد : حيدددددرد حيدددددزة اسبحندددددري . اسيحفدددددوظ تحدددددت رقددددد  اسجدددددزء 
 ( بكلن  اسلغ  اسعربن  برسقرىرة.ٚٛ٘ٔ)

. اسيحفددوظ تحددت رقدد   اسجددزء اسخددريس: تحقندد : يحيددد يحيددود عبددد اسجددواد
 ( بكلن  اسلغ  اسعربن  برسقرىرة.ٖٕٔٛ)

 ثالثاا : الكتب المطبو ة .
 أ

 الكتااااااااااااااب م

ٔ 
اسنصددددرة فدددي اختددددبل  نحدددرة اسكدددوف  واسبصدددرة . تدددأسن : عبدددد اسلطنددد  ائتدددبل  

يكتبدد   -ىددد( . تحقندد   د/ طدددرر  اسجنربدددي . عرسددددد  اسكددددتب  ٕٓٛاسدددزبندي )ت 
 (.ٜٚٛٔ – ٚٓٗٔاسنيضد  اسعدربن  )بنروت( . اسطبع  األوسد  )

ٕ 
يحيدد عبدد اهلل عندر  . اآلثرر األندسسن  اسبرقند  فدي إسدبرننر واسبرتغدر  . تدأسن : 

دراسددد  تررنخنددد  أثددددرن  . يطبعددد  اسيددددني . اسنرشدددر يكتبددد  اسخدددرنجي برسقدددرىرة . 
 (.ٜٜٚٔ –ٚٔٗٔاسطبع  اسثرنن  )

أبددو اسقرسدد  اسسددينلي ويذىبددو اسنحددوي . تددأسن  : د / يحيددد إبددراىن  اسبنددر . دار  ٗ
 (. ٜ٘ٛٔ – ٘ٓٗٔاسبنر  اسعربي . اسطبع  األوس  ) 

٘ 
 

أخبرر مرنرطد  د سلسدر  اسددن  أبدي عبدد اهلل يحيدد بد  عبدد اهلل بد   اإلحرط  في
ىدددد ( . اسطبعددد  األوسددد  . يطبعددد   ٙٚٚسدددعند اسسدددليرني   بددد  اسخطندددب ) ت 

 (.ٜٖٔٔاسيوسوعرت بشررع برب اسخل  بيصر سصرحبير إسيرعن  حرفظ . )
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ٛ 
ىدد ( .  ٘ٗٚاسضدرب ي  سسدر  اسعدرب د ألبدي حنددر  األنددسسدي ) ت  ا رتشدر 

تحقن  : رجدب عثيدر    و يراجعد  د/ ريضدر  عبد استدواب . يكتب  اسخرنجدددي 
 ( . ٜٜٛٔ – ٛٔٗٔ. اسطبعد  األوسدد  ) 

ىدد ( . تحقند :  ٘ٔٗاألزىن  في عل  اسحرو  د سعلي ب  يحيد  اسيدروي ) ت  ٜ
 (. ٖٜٜٔ – ٖٔٗٔسيلوحي ) عبد اسيعن  ا

ٔٔ 
ىد (  .  ٚٙٚالب  قن  اسجوزن  ) ت  –إ رشدرد اسسرس  إس  ح  أسفن  اب  يرس  

 ٕٕٗٔتحقن : يحيد ب  عوض اسسديلي . أضدواء اسسدل  . اسطبعد  األوسد  ) 
– ٕٕٓٓ .) 

 ٖٛ٘سجدرر اهلل أبدي اسقرسد  يحيدود بد  عيدر اسزيخشدري ) ت –أسرس اسببلم   ٕٔ
 عبد اسرحن  يحيود . دار اب  خلدو  ) بدو  ( .ىد ( . تحقن : 

ٔٗ 
ىددد ( . ٚٚ٘أسددرار اسعربن ددد سعبددد اسددرحي  بدد  يحيددد بدد  عبددد اهلل  األنبددرري ) ت

 ( .ٜٚ٘ٔ - ٖٚٚٔتحقن : يحيد بيج  اسبنطرر . يطبع  استرقي بديش  ) 

دار اسفكدددر . أسددرار اسنحددود البدد  كيددر  برشدددر . تدحقندد : أحيدددد حسددد  حدريددد .  ٘ٔ
 عيددر  ) بدو  (.

ىدد ( . تحقند : ٜٔٔسجدبل  اسددن  اسسدنوطي ) ت –األشبره واسنظرئر في اسنحو  ٚٔ
 (. ٖٕٗٔعبد اسعر  سرس  يكر  . عرس  اسكتب . اسطبع  اسثرسث  ) 

ٜٔ 
ألبدددد  بكددددددر يحيددددددد بدددددد  سدددددددي  بدددددد  اسسدددددددراج اسنحدددددددوي  –األصددددددو  فددددي اسنحددددددو

ىد ( . تحقن  : د / عبد اسحسن  اسفتلي . يالسس  اسرسرس  ٖٙٔاسبغددددادي ) ت 
 (.ٜٜٜٔ-ٕٕٗٔ) بنروت( . اسطبع  اسرابع  )

ٕٔ 

ىدددد ( . تدددأسن  : أبدددي  ٖٖٚإصدددبلح اسخلددد  اسواقددد  فدددي اسجيددد  سلزجدددرجي ) ت 
ىدد( . تحقند : حيددزة عبدد اهلل  ٕٔ٘يد عبد اهلل ب  اسسدند اسبطلنوسددي  ) ت يح

اسنشدرتي . دار اسكدتب اسعلين  )بنروت . سبنر (. ينشورات يحيد علي بنضو  
 (. ٖٕٓٓ – ٕٗٗٔ. اسطبع  األوس  ) 
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ألبدددي عبدددد اهلل اسحسدددن  بددد  أحيدددد –إعدددراب ثبلثدددن  سدددورة يددد  اسقدددر   اسكدددرن    ٕٕ
 يكتب  اسيتنبي )اسقرىرة ( ) بدو  (. –(ىد  ٖٚ ٓخرسونو ) ت  اسيعرو  برب 

ىد (. تحقند :  ٖٖٛألبي جعفر أحيد ب  يحيد اسنحرس )ت   –إعراب اسقر    ٖٕ
 ( . ٜٛٛٔ – ٜٓٗٔعرس  اسكتب . اسطبع  اسثرسث  )  –زىنر مرزي زاىد 

ٕٗ 
 األعدددددبل  قدددددريوس تدددددراج  ألشدددددير اسرجدددددر  واسنسدددددرء يددددد  اسعدددددرب واسيسدددددتعربن 
واسيستشرقن  سخنر اسدن  اسزركلي . تحقن : اسدىر    وعبد اسسدبل  . دار اسعلد  

 (. ٜٜٛٔسليبلنن  ) بنروت. سبنر ( . اسطبع  اسثرنن  ) 

ٕٚ 
االقتددددراح فدددددي علددددد  أصدددددو  اسنحدوددددد سجدددددبل  اسدنددددد  عبددددد اسرحيددددد  اسسنوطدددددي ) 

 (. ٜٙٚٔىد (  . تدحقن  وتدعلن : د / أحيد يحيد قرس  ) ٜٔٔت

 –يكتبدد  اآلداب  –ىددد (   ٕٚٙاألسفنددد  فددي اسنحددددو واسصددر  البدد  يرسدد  ) ت  ٕٛ
 (.ٕٔٓٓ - ٕٕٗٔاسطبع  األوس  )

ٕٜ 
ىددد (.دراسدد  ٙٗٙأيرسددددي ابدددد  اسحددددرجب ألبدددد  عيدددرو عثيدددر  بدددد  اسحددددرجب ) ت

وتحقند : د/ فخدددر صدددرسح سدددلنير  قددداره . دار عيدرر )عيدر  د األرد  (. دار 
  ( .ٜٜٛٔ-ىد ٜٗٓٔسبنر ( . ) -  )بنروتاسجن

ٖٓ 
ىدد (  ٕٗ٘أيرسي اب  اسشجري د سيبو اهلل ب  علدي بد  يحيدد بد  اسشدجري ) ت 

. تحقن  ودراس : يحيود يحيد اسطنرحي . يكتب  اسخرنجي . اسطبع  األوس  ) 
ٜٜٕٔ .) 

اسقرىددددددرة . ىددددد ( . دار اسكتددددب اسيصددددرن   ٖٙ٘أيددددددرسي أبددددددي علدددددي اسقددددرسي ) ت  ٖٔ
 (.ٕٓٓٓ-ٕٔٗٔاسطبع  اسثرسث       ) 

 ىددددد ( فددددي اسنحددددو واسلغدددد  واسحدددددنث واسفقدددددو. تحقنددددد : ٔٛ٘أيددددرسي اسسددددينلي ) ت ٕٖ
 ( ٕٕٓٓ) ددرن  سلددتراث . يطدبع  اسسعردةد / يحيد إبراىندد  اسبنددر . اسيكتبدد  األزى

ٖٙ 
 سؤلنبددرري  –اإلنصددر  فددي يسددرئ  اسخددبل  بددن  اسنحددونن  اسبصددرنن  واسكددوفنن  

سيحيددد يحنددي اسدددن   –ىددد ( ويعددو كتددرب االنتصددر  يدد  اإلنصددر  ٚٚ٘) ت
 ( . ٜٜٚٔ – ٛٔٗٔعبد اسحيند . اسيكتب  اسعصرن  . صندا بنروت ) 
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ٖٚ 
(   ىدد ٔٙٚالبد  ىشدر  األنصدرري ) ت –أوضدح اسيسدرس  إس  أسفن  اب  يرسد  

ويعو عدة اسسرس  إس  تدحقن  أوضدح اسيسدرس  . تدأسن : يحيدد يحندي اسدند  . 
 اسيكتب  اسعصدرن  . صدندا بنروت ) بدو  (.

ٖٜ 
ألبدددي عيدددر عثيدددر  اسيعدددرو  بدددرب  اسحرجدددب  –اإلنضدددرح فدددي شدددرح اسيفصددد  

. يطبعد  اسعدرني ) بغدداد  ىد ( . تحقن : يوس  بنري اسعلنليٙٗٙاسنحوي ) ت
 ( . ٕٜٛٔد ٕٓٗٔ(.) 

ٗٓ 
ىددد( . تحقندد : يددرز  اسيبددرر  . ٖٓٗاإلنضددرح فددي علدد  اسنحددو د سلزجددرجي )ت
 ( . ٜٜ٘ٔ – ٖٚٚٔيطبع  اسيدني . اسنرشر يكتب  اسعروب  ) 

 ب

ٕٗ 

ىدددد ( . دراسددد  وتحقنددد  وتعلنددد :  ٘ٗٚألبدددي حندددر  ) ت  –اسبحدددر اسيحدددنط 
اسشددن  / عددرد  عبددد اسجدددواد  واسشددن  / علددي يحيددد يعددوض  وذكرنددر عبدددد 

  وأحيد اسنجوسي اسجي  . وقرظو: عبد اسحي اسفريروي . دار اسنوتياسيجند 
 ( .  ٕٔٓٓ – ٕٕٗٔاسكتب اسعلين  ) بنروت. سبنر  (. اسطبع  األوس  ) 

سعيدددرد اسدددن  أبددي اسفددداء إسددديرعن  بد  عيددر  –اسبداند  واسنيددرن  فددي استددررن   ٘ٗ
 ىد (. دار اسفكر اسعربي ) بدو  ( .                 ٗٚٚب  كثنر اسقرشي ) ت 

ٗٚ 
سليبددددددددرر  بدددددددد  يحيددددددددد يجددددددددد اسدددددددددن  بدددددددد   –اسبدددددددددن  فددددددددي علدددددددد  اسعربندددددددد  

 ىددد( . تحقندد  : فتحددي أحيددد علددّي اسدددن  . جريعدد  أ  اسقددرى ٙٓٙاألثنددر)ت
 ( . ٕٓٗٔ) يك  اسيكري  (. اسطبع  األوس  ) 

ٗٛ 
ىد ( . تحقند  ٛٛٙالب  أب  اسربن  ) ت –اسبسنط في شرح جي  اسزجرجي 

 دار اسغدددرب اإلسددبليي . اسطبعددد  األوسددد   ودراسدد : عندددرد بدد  عندددد اسثبنتددي . 
 (ٔٗٓٚ – ٜٔٛٙ . ) 

٘ٔ 
 بغندددد  اسوعددددرة فددددي طبقددددرت اسلغددددونن  واسنحددددرة د سجددددبل  اسدددددن  اسسددددنوطي 

 ىدددد ( . تحقنددد : يحيدددد أبدددي اسفضددد  إبدددراىن  . اسيكتبددد  اسعصدددرن  ٜٔٔ) ت
 ( . ٜٜٛٔ – ٜٔٗٔ) صندا. بنروت (.  ) 



 

4222 

 م2222أكتوبر  –اإلصدار الثاني  –العدد الخامس والثالثون  –مجلة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود 

 

ٕ٘ 
اسبلغددد  فددي تراجددد  أئيدددد  اسنحددددو واسلغدددد  د  سيجدددد اسدنددد  يحيدددد بدد  نعقددددوب 

ىد( . تحقند : يحيدد اسيصدري . ينشدورات يركدز ٓٚٚاسفنروزابددردي )ت بعد
 ( . ٜٚٛٔ – ٚٓٗٔاسيخطوطرت سلتراث . اسطبع  األوس  ) 

٘ٗ 
.  ىدد ( ٜٖ٘اسبنر  في شدرح اسليد  د سلشدرن  عيدر بد  إبدراىن  اسكدوفي ) ت

 – ٖٕٗٔتحقندددد : علددددي اسدددددن  َحْيوّندددد  . دار عيددددرر . اسطبعدددد  األوسدددد  ) 
ٕٕٓٓ .) 

٘٘ 
تحقندد  : طددو  –(ىددد ٚٚ٘اسبنددر  فددي مرنددب إعددراب اسقددر   د سؤلنبددرري ) ت

 عبددددد اسحينددددد طددددو  ويراجعدددد : يصددددطف  اسسددددقر . اسينئدددد  اسيصددددرن  اسعريدددد  
 (ٔٗٓٓ- ٜٔٛٓ.) 

 ت

٘ٙ 
 ٕ٘ٓٔيرتضد  اسزبنددي ) ت  سيحيدد –ترج اسعدروس يد  جدواىر اسقدريوس 

 ىد (. ينشورات دار يكتب  اسحنرة . ) بنروت. سبنر ( . ) بدو  (.

٘ٚ 
ىدد ( .  ٖٜٖترج اسلغ  وصحرح اسعربن  د إلسيرعن  ب  حيرد اسجدوىري ) ت

 تحقنددد : أحيدددد عبدددد اسغفدددور عطدددرر . دار اسعلددد  سليبلندددن  . اسطبعددد  اسثرسثددد  
 (ٔٗٓٗ – ٜٔٛٗ . ) 

 –ىدددد ( ٖٚٗسيكددددي بدددد  أبددددي طددددرسب ) ت –اسقددددراءات اسسددددبع  استبصددددرة فددددي  ٜ٘
 ( . ٕٜٛٔ – ٕٓٗٔاسددار اسسدلفن  . اسطدبع  اسثدرنن  ) 

ٙٓ 
سلصنيري ) ت في نيرن  اسقر  اسراب  ( . تحقن : فتحدي  –استبصرة واستذكرة 

حددنرء اسددتراث  أحيد يصطفي . جدريعد  أ  اسقددرى . يدركددز اسبحددث اسعليددي  وا 
 ( . ٕٜٛٔ – ٕٓٗٔددبليي . اسطدبع  األوسد  ) اإلس

ٖٙ 
ىدد ( ٙٔٙ) ت  اسبصددرنن  واسكدوفنن  د سلعكبدرياستبندن  عد  يدذاىددب اسنحدونددن

. تدحقن  ودراسددد  : عددبد اسرحيد  بد  سددلنير  اسعثنيدن   .  يدكتبد  اسعدبنكدددر  
 ( . ٕٓٓٓ – ٕٔٗٔ. اسطدبع  األوسددد  ) 
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ٙٙ 
تحصددن  عدن  اسدذىدب يدد  يعددد  جدواىدددر األدب فدي علددد  يجدرزات اسعددرب د 

ىددد ( . حددققو وعددددل  عدددلنو: زىدددددنر عدددبد اسيحسددد  ٙٚٗسؤلعلد  اسشدنتيري ) ت
 (.ٜٜٗٔ – ٘ٔٗٔ))بنروت( . اسطددبع  اسثددرندند  سددلطر  . يالسددس  اسرسددرس 

ٙٚ 
ىد( . ٔٙٚالب  ىشدر  األنصدرري )ت –اسفددوائددد تخلنددص اسشددواىددد وتلخنددص 

 (. ٙٓٗٔتدحقن : د/ اسسند تقي عبد اسسند ) 

ٙٛ 
ىدد( . دار  ٛٗٚسيحيددد بدد  أحيددد ب  عثير  اسدذىبي ) ت  –تذكددرة اسحفددرظ 

 اسفكر اسعربي ) بدو  (.

ٜٙ 
ألبددددي حنددددر  األندسسددددي )  –استذننددددد  واستكينددددد  فددددي شددددددرح كتدددددرب استسددددين  

اسطبعددد   –ىدددد (. تددددحقن : د /  حسددد  ىندددداوي . دار اسقلددد  )ديشددد ( ٘ٗٚت
 (. ٜٜٚٔ – ٛٔٗٔاألوس  ) 

ٚٔ 
ىد ( . تددحقن : أحيددد ٕٚٙتسدين  اسفوائدد وتكيدن  اسيقرصدد د الب  يرس  ) ت

 (. ٜٚٙٔ – ٖٚٛٔكدريد  بركدرت . دار اسكدرتب اسعدربدي ) 

ٖٚ 
ىددد ( . دراسددد   ٜ٘ٓاألزىددري)سلشدددن  خرسددد  –استصددرنح بيضدديو  استوضددنح 

 (. ٖٜٜٔ – ٖٔٗٔوتحقن : عبد اسفترح بحنري . اسطبع  األوس  ) 

ٚٗ 
 استعلنقدد  علددي كتددرب سددنبونو . تددأسن : أبددي علددي اسحسدد  بدد  أحيددد اسفررسددي 

 ىدددد ( . تحقندددد : د /  عددددوض بدددد  حيدددد اسقددددوزي . اسطبعدددد  األوسدددد  ٖٚٚ) ت
 (ٔٗٔٓ – ٜٜٔٔ  .) 

ٚٛ 
ىدددد (. شدددرح  ٖٚٙدددددد بددددد  اسحددددسن  بددد  اسخبددددرز ) ت ألحي –توجندددددو اسليددددد  

كتدرب اسليد  د البد  جندي. دراسدددد  وتدددحقن : فددددرنز تركدددي يحيدددد دندددرب. دار 
 ( . ٕٕٓٓ – ٖٕٗٔاسسدبل  . اسطبع  األوس  )

ٜٚ 
ىدد ( ٜٗٚسليدرادي ) ت –توضددنح اسيقرصددد واسيسددرس  بشرح أسفند  بد  يرسد  

 علددي سددلنير  . دار اسفكددر اسعربددي . اسطبعدد  األوسدد  . تحقندد : عبددد اسددرحي  
 (ٕٕٔٗ – ٕٓٓٔ . ) 
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ٛٓ 
ىددد (  . تحقندد  : نوسدد  أحيددد  ٘ٗٙألبدددي علدددي اسشددلوبن  ) ت  –استوطئددد  

 ( . ٜٔٛٔ – ٔٓٗٔاسيطوع .  طبع  ) 
 ج

ٛٔ 
ىددددد (  . تحقندددد : علددددي توفندددد   ٖٖٚسلزجددددرجي ) ت  –اسجيدددد  فددددي اسنحددددو 

 – ٛٓٗٔو دار األيددددد  . اسطبعددددد  اسرابعددددد  ) اسحيددددد . يالسسددددد  اسرسدددددرس    
ٜٔٛٛ .) 

ٕٛ 
ىدد ٜٗٚسلحسد  بد  قرسد  اسيدرادي ) ت –اسجن  اسداني في حرو  اسيعرني 

( . تحقن  : فخر اسدندد  قبددروه   ويحيددد ندند  فرضدد  . دار اسكتدب اسعليند  
 (. ٕٜٜٔ – ٖٔٗٔ) بنروت. سبنر  ( . اسطبع  األوس  ) 

ٖٛ 
جددواىر األدب فددي يعرفدد  كددبل  اسعددرب )يعجدد  سلحددرو  اسعربندد ( . تددأسن : 

ىدددد تقرنًبدددر ( . تحقنددد  : إينددد  بددددن   ٓ٘ٚعدددبلء اسددددن  علدددي اإلربلدددي ) ت 
 (. ٜٜٔٔ – ٕٔٗٔنعقوب . دار اسنفرئس . اسطبع  األوس  )

 ح

ٛ٘ 
ألسفند  ابد   ىدد( علد  شدرح األشديون ٕٙٓٔحرشن  اسشن   يحيد اسصبر  )

يرسدد    ويعددو شددواىد اسعننددي . تحقندد  : طددو عبددد اسددرالو  سددعد . اسيكتبدد  
 استوفنقن  ) بدو  (.

ٜٛ 

 ألبددي علددي اسحسدد  بدد  أحيددد اسفررسددي  –اسحجدد  فددي علدد  اسقددراءات اسسددب  
 ىد (  . ٖٚٚ) ت

اسجزء اسثرسث: تحقن :  عبد اسفترح  شدلبي . دار اسكتدب اسيصدرن  )اسقدرىرة( 
( . وطبعدددددد  دار اسيددددددأيو  سلتددددددراث  ٕٓٓٓ – ٕٔٗٔ. اسطبعدددددد  اسثرنندددددد  ) 

 ( . تحقن : بدر اسددن  قيدوجي   وبشدنر جونجدرتئٕٜٜ-ٖٔٗٔاألوس  )
 . يراجع  : أحيد نوس  اسدقر    وعبد اسعزنز ربرح.
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ٜٓ 

 سلحددددددرفظ جددددددبل  اسدددددددن   –فددددددي تددددددررن  يصددددددر واسقددددددرىرة حسدددددد  اسيحرضددددددرة 
ىدد( . تددحقن : يحيدد أبدو اسفضد  إبدراىن  . ٜٔٔعبد اسدرحي  اسسدنوطي )ت

دار إحنرء اسكتب اسعربن  . عنسدي اسبدربي اسحلبدي وشدركره . اسطبعد  األوسد  
 (ٖٔٛٚ – ٜٔٙٚ .) 

 خ

ٜٖ 
خدزانددد  األدب وسدددب سدددبرب سسددددر  اسعددددرب . تدأسدددن : عدددبد اسقدددردر اسبغددددادي 

ىد( . تدحقند  : عدبد اسسدبل  ىدررو  . يدكتب  اسخرنجي ) اسقرىرة ( ٖٜٓٔ)
 (.   ٜٔٛٔ – ٔٓٗٔ  ودار اسرفدرعي )اسدرنرض (. اسطدبع  األوسدد  ) 

 د

ٜٚ 
جيد  اسجوايد  . تدأسن : أحيددد ب   اسددرر اسلدوايد  علد  ىيد  اسيدوايد  شددرح

ىد( . عن  بتصحنحو واستعلند  علندو: أحيدد ٖٖٔٔاألين  اسشنقنطي ) ت 
 اسسند أحيد عل . اسيكتب  استوفنقن  ) بدو  (. 

دوسددد  اإلسدددبل  فدددي األنددددسس عصدددر اسيدددرابطن  وبدانددد  اسدوسددد  اسيوحدنددد  .  ٓٓٔ
 تأسن  : يحيد عبد اهلل عنرني . يكتب  األسرة .

ٔٓٔ 
البد  فرحدو  اسيدرسكي  –اسدنبرج اسيذىب في يعرف  أعندر  عليدرء اسيدذىب 

ىد( . تحقن : يحيد األحيددي أبدو اسندور . دار استدراث ) بددو   ٜٜٚ) ت 
.) 

ٕٔٓ 
 دنددوا  إبراىدددن  بددد  ىدددري  . تحقندد : يحيددد جبددرر اسُيَعنبِددد . يطبعدد  اآلداب 

 (. ٜٜٙٔ – ٜٖٛٔ) اسنج  األشر ( ) 

ٔٔٗ 
كددثنر عددزة . شرح: عددنر  ذكدي دروندش . دار صدردر ) بندروت (. دنددوا  

 (. ٜٜٗٔاسطبع  األوس  ) 

دندددوا  كعدددب بددد  سدددعد اسغندددوي . جيددد  وتحقنددد  ودراسددد : د/ عبدددد اسدددرحي   ٘ٔٔ
 (.ٜٜٛٔ – ٜٔٗٔيحيد اسوصنفي . يكتب  اآلداب . اسطبع  األوس  )
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ٔٔٙ 
ضددد  إبدددراىن  . اسطبعددد  دندددوا  اسنربغدددد  اسذبنرنددددي . تحقنددد : يحيدددد أبدددي اسف
 . اسطبع  اسثرسث  . ٕ٘اسثرسث  . دار اسيعرر  سلسل  ذخرئر اسعرب رق  

 ر

ٔٔٚ 
الب  يضرء أبي اسعبرس أحيد ب  عبد اسرحي  اسلخيي  –اسرد عل  اسنحرة 

ىدددد( . دراسددددد  وتدددددحقن : د/  يحيدددددد إبدددراىن  اسبندددر . دار ٕٜ٘اسقرطبدددي )ت
 (.  ٜٜٚٔ – ٜٜٖٔ. اسطبع  األوس  )  اإلعتصر 

ٔٔٛ 
رصدد  اسيبددرني فددي شددرح حددرو  اسيعددرني د سئليددر  أحيددد بدد  عبددد اسنددور 

 ىد(. تحقن  : أحيد يحيد اسخراط ) بدو  (.ٕٓٛاسيرسقي) ت

ٜٔٔ 

البد  ىشدر  . تدأسن : اسسددينلي )  اسدروض األند  فدي تفسدنر اسسددنرة اسنبوبد 
ىددد  ٖٕٔىددد(   ويعددددو اسسددددنرة اسنبوندد  البدد  ىشددر  اسيعددرفري ) ت  ٔٛ٘ت 

(. قدددد  وعلددد  علندددو وضدددبطو : طدددو عبدددد اسدددرالو  سدددعد . يكتبددد  اسكلندددرت 
 األزىرن  . يالسس  يخترر ) بدو  (.
 س

ٕٔٓ 
ىدددد( . تحقنددد : د/ شدددوقي ٕٖٗالبددد  يجرىدددد ) ت –اسسدددبع  فدددي اسقدددراءات 

 (. ٜٛٛٔضن  . دار اسيعرر  . اسطبع  اسثرسث  ) 

ٕٔٔ 
ىددد (. ٕٜٖسدددددر صدنرعدددد  اإلعددددراب د ألبدددي اسفتدددح عدددثير  بدد  جنددي ) ت

تحقن  ودارس : د/ حس  ىندداوي . دار اسقلد  ) ديشد  ( . اسطبعد  اسثرنند  
 (ٖٔٗٔ – ٜٜٖٔ.) 

ٕٔٗ 

 سئليدددددر  شددددديس اسددددددن  يحيدددددد بددددد  أحيدددددد اسدددددذىبي  –سدددددنر أعدددددبل  اسندددددببلء 
سعشددددددرو  . تحقندددددد : بشددددددرر عددددددواد ىددددددد ( . اسجددددددزء اسحددددددردي وا ٛٗٚ) ت 

   ويحنددددي ىددددبل  اسسددددرحر  . يالسسدددد  اسرسددددرس  . اسطبعدددد  األوسدددد  يعددددرو 
 (ٔٗٓٗ-ٜٔٛٗ .) 
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 ش

ٕٔٙ 
عبددددد اسحدددددي بددددد  ألبدددددي اسفدددددبلح –شدددددذرات اسذىدددددب فدددي أخبددددرر يددد  ذىدددددب 

دار اسيسنرة )بنروت( . اسطبعد  اسثرنند  )  -ىد( ٜٛٓٔاسعيددرد اسحنبلي ) ت
ٖٜٜٔ – ٜٜٔٚ .) 

ٕٔٛ 
ىدددد (  علددد  أسفنددد  أبددد  يرسددد    ويعدددو حرشدددن   ٜٕٜشددددرح األشددديوني ) ت 

يكتبد   –اسصبر    وشرح شواىد اسعنني . تحقن : طو عبدد اسدرالو  سدعد 
 استوفنقن  ) بدو  (.

ٕٜٔ 

ىدددد (    ٕٚٙىدددد ( علددد  أسفنددد  أبددد  يرسددد  ) ت ٜٙٚابددد  عقنددد  ) ت شدددرح
ويعو كترب: ينح  اسجلن  بتحقن  شرح اب  عقند  . تدأسن : يحيدد يحندي 

 – ٓٓٗٔاسدددن  عبدددد اسحيندددد . دار استدددراث . اسطبعددد  اسعشدددرو  )ريضدددر  
 (.ٜٓٛٔنوسنو 

ٖٔٓ 

ىددددد ( .  ٕٚٙىددددد( علددد  أسفندددد  أبدددد  يرسدددد  ) ت ٙٛٙشدددرح ابدددد  اسنددددرظ  )ت
سن : ابددد  اسندددرظ  أبدددي عبدددد اهلل بددددر اسددددن  بددد  يحيدددد . تحقنددد : يحيدددد تدددأ

برس  عنو  اسسود . ينشورات يحيد عل  بنضو  . دار اسكتب اسعليند  . 
 (. ٕٓٓٓ – ٕٓٗٔبنروت سبنر  . اسطبع  األوس  ) 

ٖٕٔ 
ىد (. تحقن : د/ عبد اسدرحي  اسسدند   ٕٚٙشرح استسين  ال ب  يرس  ) ت

 – ٓٔٗٔ. دار ىجر)يصددر( . اسطبعدد  األوسدد  )  ويحيددد بدددوي اسيختددو 
ٜٜٔٓ.) 

ٖٖٔ 
ىدددد ( . تحقنددد  ٜٓٙالبددد  خدددرو  اإلشدددبنلي ) ت –شدددرح جيددد  اسزجدددرجي 

 ودراسددد : د/ سدددلوى يحيدددد عيدددر عدددرب . جريعددد  أ  اسقدددرى اسطبعددد  األوسددد  
 (ٔٗٔٛ.) 

ٖٔٗ 

ألبددددي اسحسددددن  علددددي بدددد  يددددالي  بدددد  عصددددفور  –شددددرح جيدددد  اسزجددددرجي 
قد  سدو ووضد  ىوايشدو وفيررسدو: فدّواز اسشدعرر .  ىد ( . ٜٙٙاإلشبنلي ) 

إشددرا : إينددد  نعقدددوب . دار اسكتدددب اسعلينددد  . )بندددروت. سبندددر ( . اسطبعددد  
 ( . ٜٜٛٔ – ٜٔٗٔاألوس  ) 
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ٖٔٛ 

 البدددد  ىشددددر  األنصددددرري  –شددددرح شددددذور اسددددذىب فددددي يعرفدددد  كددددبل  اسعددددرب 
 –ىد (   ويعو كترب: ينتي  األدب بتحقن  شرح شدذور اسدذىب ٔٙٚ) ت

أسن : يحيد يحني اسدن  عبد اسحيند. اسيكتب  اسعصرن  . اسطبع  األوس  ت
 (ٜٔٗٔ – ٜٜٔٛ . ) 

ٕٔٗ 
 ألبددددددي اسحسدددددد  علدددددد  بدددددد  فضددددددر  اسيجرشددددددعي  –شددددددرح عنددددددو  اإلعددددددراب 

ىد ( . تحقن : عبد اسفترح سلن  . دار اسيعرر  . اسطبع  األوس  ٜٚٗ) ت
 (ٔٗٓٛ – ٜٔٛٛ . ) 

الب  جيع  اسيوصلي . تحقن : عل  اسشويلي  –شرح كرفن  اب  اسحرجب  ٘ٗٔ
 (. ٕٓٓٓ – ٕٔٗٔ. دار األي  . اسطبع  األوس  ) 

ىددد (. شددرح وتحقندد  : عبددد ٙٛٙشدددرح كرفندد  ابدد  اسحرجددب د سلرضددي ) ت ٙٗٔ
 (.  ٕٓٓٓ – ٕٔٗٔاسعر  سرس  يكر  . عرس  اسكتب . اسطبع  األوس  ) 

(. تحقنددد  : عبدددد اسيدددنع  ىددددٕٚٙال بددد  يرسددد  )ت –شدددرح اسكرفنددد  اسشدددرفن   ٚٗٔ
 أحيد . جريع  أ  اسقرى . يك  اسيكري  ) بدو  (.

ٔٗٛ 

 ىد(.ٖٛٙألبي سعند اسسنرافي ) ت –شرح كترب سنبونو 
اسجددددزء األو : تحقندددد : د/ ريضددددر  عبددددد استددددواب   و د/ يحيددددود فييددددي  

حجرزي   و د / يحيد ىرش  عبدد اسددان  . اسينئد  اسيصدرن  اسعريد  سلكتدرب 
 (ٜٔٛٙ .) 

اسجددددزء اسثدددرن : تحقنددد : د/ ريضدددر  عبدددد استدددواب. اسينئددد  اسيصدددرن  اسعريددد  
 ( .ٜٜٓٔسلكترب ) 

اسجددددزء اسثرسددددث:  تحقندددد : د/ فييددددي أبددددو اسفضدددد  . دار اسكتددددب اسيصددددرن  
 (.ٕٔٓٓاسطبع  األوس  )ٓبرسقرىرة 

ٜٔٗ 

تأسن   –ىد ( ٘ٗٚألبي حنر  ) ت –شدرح اسليحد  اسبدرن  في عل  اسعربن  
ىد (. تحقن : د / صبلح رواي . اسطبع  ٔٙٚ: أب  ىشر  األنصرري ) ت

 اسثرنن  ) بدو  (. 
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ٔ٘ٓ 
سلقرسددد  بددد  يبرشدددر اسواسدددطي اسضدددرنر)ت بعدددد  –شدددددرح اسليددددد  فدددي اسنحدددو 

ريضددددر  عدددبد استددددواب .  ىددد(  . تحقندد : د/ رجددب عثيددر  . تصدددددنر:ٜٙٗ
 ( . ٕٓٓٓ – ٕٓٗٔيدكتب  اسخددرنجدي . اسطبع  األوس  ) 

ىدددد( . يكتبددد  ٖٗٙسيوفددد  اسدددددن  نعنددددش بددد  نعدددنش ) ت –شدددرح اسيفصدددد   ٕ٘ٔ
 اسيتنبي )اسقرىرة (.  ) بدو  ( .

ٖٔ٘ 

سصدر األفرض  )  –شرح اسيفص  في صنع  اإلعراب اسيوسو  برستخينر 
 ىد(. ٚٔٙت 

عبدددد اسدددرحي  بددد  سدددلنير  اسعثنيدددن  . يكتبددد  اسعبنكدددر  . اسطبعددد   تحقنددد :
 ىد(.ٕٔٗٔاألوس  )

ٔ٘ٗ 
دراسدددددد   –ىدددددد ( ٘ٗٙسلشددددددلوبن  ) ت  –شدددددرح اسيقديددددد  اسجزوسندددددد  اسكبندددددر 

يالسسدد  اسرسددرس  . اسطبعدد   –وتحقندد : تركددي بدد  سدديو ابدد  نددزا  اسعتنبددي 
 ( . ٜٜٗٔ – ٗٔٗٔاسثرنن  ) 

ىد (. تحقن : يحيد أبدي  ٜٙٗ  بربشرز ) ت الب -شرح اسيقدي  اسنحون   ٘٘ٔ
 ( . ٜٛٚٔاسفتوح شرن  . اسجيرز اسيركزي سلكتب اسجريعن  واسيدرسن  ) 

ٔ٘ٚ 
ىددددد (.  ٙٔ٘ألبددددي يحيددددد اسقرسدددد  اسحرنددددري ) ت  –شددددرح يلحدددد  اإلعددددراب 

تحقند : بركددرت نوسدد  ىبددود . اسيكتبدد  اسعصددرن  . اسطبعدد  اسثرسثدد  ) بدددو  
.) 

ٜٔ٘ 
ىدد( ٖٚٚبنرت اسيشكل  اإلعراب د ألبي علدي اسفررسدي)تاسشعر أو شرح األ

. تحقندد : يحيددود يحيدددد اسطنددرحي . يكتبدد  اسخدددرنجي )اسقددرىرة( . اسطبعددد  
 (. ٜٛٛٔ – ٛٓٗٔاألوس  ) 

ٕٔٙ 
ألبددددي عبددددد اهلل يحيددددد بدددد  عنسددددي  –شددددفرء اسعلندددد  فددددي إنضددددرح استسددددين  

اسبركدددرتي . ىدددد( . تحقنددد : اسشدددرن  عبدددد اهلل اسحسدددنني ٓٚٚاسسلسدددنلي )ت
 (. ٜٙٛٔاسفنصلن  . اسطبع  األوس  ) 
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 ص

ٔٙٙ 
اسصددفدوة اسصدفن  فدي شددرح اسدددرة األسفن  د  ستقي اسدددن  إبددراىن  بدد  اسحسدن  

(. تحقنددددد : يحسدددددد  بدددددد  سدرسدددددد  اسعيندددددري .  ٚاسيعدددددرو  بدددددرسننلي ) ت  
 (. ٘ٔٗٔجريع  أ  اسقرى . اسطدبع  األوس  ) 
 ط

ٔٚٔ 
 ٜ٘ٗسشدديس اسدددن  يحيددد بدد  علددي اسددداوودي ) ت  – طدددبقرت اسيفسددرن 

راجددد  اسنسدددخ  سجددددددن  يدددد  اسعليدددددرء بإشدددددرا  اسنرشدددددر . دار اسكتدددب  -ىدددد( 
 (. ٖٜٛٔ – ٖٓٗٔاسعلين  ) بنروت. سبنر  (. اسطبع  األوس  ) 

ٕٔٚ 
ألبددي بكددر يحيددد بدد  اسحسدد  اسزبندددي األندسسددي ) ت  –طبقددرت اسنحددونن  

ىددد( . تحقندد : يحيددد أبددي اسفضدد  إبددراىن  . دار اسيعددرر  . اسطبعدد   ٜٖٚ
 (.  ٜٗٛٔاسثرنن  ) 

 ع

ٔٚ٘ 
ىدددددد ( . تدددددددحقن : ييدددددر يدددددرز   ٖٛٔسلدددددددورا  )  ت   –اسعدددددددل  فدددددي اسنحدددددددو 

 (. ٕٓٓٓ – ٕٔٗٔاسيبرر  . دار اسفكر )ديش  . سورنر( . ) 

 ف

ٕٔٛ 
الب  يعط  زند  اسددن  أبدي اسحسدن  نحندي بد  يعدط  –اسفصو  اسخيسو  

ىدددد( . تحقنددد  ودراسددد : يحيدددود يحيدددد اسطندددرحي . عنسدددي اسبددددربي ٕٛٙ) 
 اسحلبي وشركره ) بدو  ( 

َ 

ٔٛٚ 
وبيريشددددو   –ىددددد( ٓٚٚ)ت نندددد  و  اسفنروزابددددردي –اسقددددريوس اسيحددددنط 

تعلنقددرت وشددروح . نسدددخ  يصددورة عدد  اسطبعدد  اسثرسثدد  سليطبعدد  األينرندد  
 ( . ٜٚٚٔ – ٜٖٚٔىد( اسينئ  اسيصرن  اسعري  سلكترب )  ٖٔٓٔ)
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ٔٛٛ 
البددد  أبدددي اسربنددد   –اسكدددددرفي فدددددي اإلفصدددددرح عددد  يسدددددرئ  كتدددرب اإلنضدددرح 

ودراسدد : فنصددد  اسحددفنر  . يكتبد  ىد(  تددحقن  ٛٛٙاسسبتي األندسسي )ت 
 (. ٕٔٓٓ – ٕٕٗٔاسرشد ) اسرنرض (. اسطبع  األوس  ) 

ىددد( . تحقندد : طددرر  نجدد   ٙٗٙالبدد  اسحرجددب ) ت  –اسكرفندد  فددي اسنحددو  ٜٓٔ
 عبد اهلل . يكتب  اسوفرء سلنشر واستوزن  ) بدو  (.

تحقند : عبدد ىد( . ٓٛٔكترب سنبونو  أبي بشر عيرو عثير  ب  قنبر)ت ٜٔٔ
 اسسبل  ىررو  . دار اسجن  ) بنروت (. اسطبع  األوس  ) بدو  (.

ىدد  ٚٙٓٔسحدرجي خلنفد  )ت  –كش  اسظنو  ع  أسريي اسكتب واسفنو   ٖٜٔ
 (.  ٕٜٜٔ – ٖٔٗٔدار اسكتب اسعربن  ) بنروت. سبنر  (. )  -( 

 ل

ٜٔٙ 
ىد ( . تحقند   ٖٖٚألبي اسقرس  عبد اسرحي  اسزجرجي ) ت  – اسبليرت

 (.ٜٜٙٔ – ٜٖٛٔ)رر . اسيطبع  اسيرشين  ) ديش ( .: د/ يرز  اسيب

ٜٔٚ 
ألبدددي اسبقدددرء عبدددد اهلل بددد  اسحسدددن   –اسلبدددرب فدددي علددد  اسبندددرء واإلعدددراب 

ىددددددد (. تدددددددحقن : عدددددددبد اإلسددددددددو نبيددددددددر  . دار اسفكددددددددر ٙٔٙاسعكبددددددري )ت 
 (.   ٜٜ٘ٔ – ٙٔٗٔاسيعرصددر ) بندروت . سبنددر ( . اسطبع  األوس  ) 

ٜٔٛ 
ىددد (. تحقندد   ٓٛٛالبدد  عددرد  اسحنبلددي )  –اسلبددرب فددي علددو  اسكتددرب 

اسشدددن : عدددرد  يحيدددد عبدددد اسجدددواد   و د / يحيدددد اسيتدددوسي حدددرب . دار 
 اسكتب اسعلين  ) بدو  (.

ىد (  . تحقن : عبد اهلل اسكبندر   ٔٔٚالب  ينظور) ت  –سسر  اسعرب  ٜٜٔ
 وزينلنو . دار اسيعرر  ) بدو  ( .

 ٕٓٚاسليح  في شرح اسيلح  . تأسن  : يحيد ب  اسحس  اسصرنغ ) ت  ٕٓٓ
ىددددد (  . دراسدددد  وتحقندددد : إبددددراىن  ابدددد  سددددرس  اسصددددرعدي . وزارة استعلددددن  
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اسعددرسي . اسجريعدد  اإلسددبلين  )اسيدنندد  اسينددورة(. عيددررة اسبحددث اسعليددي . 
 (.  ٕٗٗٔاسطبع  األوس  )

ٕٓٔ 
ىددد( .  ٚٚ٘ت األنبددرري ) ت سيدد  األدسدد  فددي أصددو  اسنحوددد ألبددي اسبركددر

 (.ٜٚ٘ٔتحقن : سعند األفغرني . يطبع  اسجريع  اسسورن  )

ٕٕٓ 
ىددددد (.  ٕٜٖألبددددي اسفددددتح عثيددددر  بدددد  جنددددي ) ت  –اسليدددد  فددددي اسعربندددد  

 – ٜٜٖٔتحقن : حسن  يحيد شر  . عرس  اسكتب . اسطبع  األوس  ) 
ٜٜٔٚ .) 

 م

ٕٔٓ 

ألبدي اسفددتح  –اسيحتدددسب فددي تبندن  وجددددوه شدددواذ اسقددراءات واإلنضدرح عنيددر 
ىدددد ( . اسجدددزء األو  . تحقنددد : علدددي اسنجددددي  ٕٜٖعثيدددر  بددد  جندددي )ت 

نرص   وعبد اسحلن  اسنجرر  وعبد اسفترح شدلبي  واسجدزء اسثدرني . تحقند : 
  (. ٜٜٜٔ – ٕٓٗٔعلي اسنجدي نرص   وعبد اسفترح شلبي . اسقرىددرة )

ٕٔٗ 
 –ىدد (   ٖٓٚالب  خرسوندو ) ت  –يختصر شواذ اسقر   ي  كترب اسبدن  

 يكتب  اسيتنبي )اسقرىرة(. ) بدو  (.

ٕٕٗ 
ىدد (  . تحقند : د/   ٜٙٚال ب  عقند ) ت  –اسيسرعد عل  تسين  اسفوائد 

 (.ٜٗٛٔ – ٘ٓٗٔيحيد كري  بركرت. دار اسيدني سلطبرع  واسنشر ) 

ٕٖٔ 
البدد  دحندد   أبددي اسخطددرب عيددر بدد   -اسيطدددرب يدد  أشددعرر أىدد  اسيغددرب 

ىد (. تحقن : إبدراىن  اإلبنرري   وحريد عبد اسيجند   وأحيد ٖٖٙاسحس ) 
 (.ٖٜٜٔأحيد بدوي .  يراجع  : د / طو حس  ) 

ٕٖٗ 

ىدد (.  ٖٗٛألبي اسحس  علي ب  عنسي اسريرني ) ت  –يعرني اسحرو  
تحقن  : د/ عبدد اسفتدرح إسديرعن  شدلبي . يكتبد  اسطرسدب اسجدريعي ) يكد  

 (. ٜٙٛٔ – ٚٓٗٔاسيكري  ( . اسطبع  اسثرنن  ) 
 



 

4282 

ٕٖ٘ 

 ىد (. ٕٚٓألبي ذكرنر اسفراء) ت  –يعرني اسقر   
 اسجزء األو :  تحقن : أحيد نوس  نجرتي   ويحيد علي اسنجرر . 

 اسجزء اسثرندي: تحقن : يحيد علي اسنجرر .
 اسجزء اسثرسث: تحقن : عبد اسفترح شلبي .

 دار اسسرور ) بدو  (.   

ٕٖٙ 
 ألبددددددي اسحسدددددد  سددددددعند بدددددد  يسددددددعدة األخفددددددش األوسددددددط  –يعرنددددددددي اسقددددددر   

ىدددددد (. تحقنددددد : د/ ىددددددددى يحيدددددددود قددددددراع . يكتبددددد  اسخدددددرنجي.  ٕ٘ٔ) ت 
 (.  ٜٜٓٔ – ٔٔٗٔيطبع  اسيدني. اسطبع  األوس  ) 

عرابددو  ٖٕٚ ىددد (  . تحقندد : عبددد اسجلندد   ٖٓٔسلزجددرج ) ت  –يعددرني اسقددر   وا 
 (. ٜٛٛٔ – ٛٓٗٔشلبي . عرسد  اسكتب . اسطدبع  األوس  ) 

ٕٗٔ 
سعيددر رضددر كحرسدد  . دار  -يصددنفي اسكتددب اسعربندد  يعجدد  اسيددالسفن  تددراج  

 سبنر (. ) بدو  ( . -إحنرء استراث اسعربي )بنروت 

ٕٗ٘ 
اسيغرب في حل  اسيغرب . حققو وعل  علنو: د / شوقي ضن  . اسطبع  

 اسثرسث  . دار اسيعرر  ) بدو  (.

ٕٗٙ 
ألبددد  ىشدددر  األنصدددرري . تحقنددد :  –يغندددي اسلبندددب عددد  كتدددب األعررندددب 

اسيكتبدد  اسعصددرن  ) صددندا. بنددروت (.  –يحنددي اسدددن  عبددد اسحينددد  يحيددد
(ٜٜٕٔ . ) 

ٕٜٗ 
ىد ( . تحقن : عبد اسحيند ىنداوي .  ٕٙٙسلسكركي ) ت  –يفترح اسعلو  

 دار اسكتددددددددددددددددب اسعليندددددددددددددددد  ) بنددددددددددددددددروت. سبنددددددددددددددددر  (. اسطبعدددددددددددددددد  األوسدددددددددددددددد 
  (ٕٔٗٓ – ٕٓٓٓ .) 

ٕ٘ٓ 
ىدددددد (.  ٚٚٗت  سعبدددددد اسقدددددرىر اسجرجدددددرني ) –اسيقتصدددددد سشدددددرح اإلنضدددددرح 

تحقن : كرظ  بحدر اسيرجدر  . ينشدورات وزارة اسثقرفد  واإلعدبل   اسعراقند  . 
 ( .ٕٜٛٔدار اسرشند ) 
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ٕ٘ٔ 
ىددد (. تحقندد : اسشددن / يحيددد عبددد اسخددرس   ٕ٘ٛسليبددرد ) ت  –اسيقتضددب 

عضدددددني  . اسيجلدددددس األعلددددد  سلشدددددئو  اإلسدددددبلين  . سجنددددد  إحندددددرء استدددددراث 
 (. ٜٜٗٔ – ٘ٔٗٔاإلسبليي ) 

ٕٕ٘ 

 ألبددددددددددي يددددددددددوس  عنسددددددددي اسجزوسددددددددي  –اسيقديددددددددد  اسجدددددددددزوسن  فددددددددي اسنحددددددددددو 
ىد (. تحقن : د/  شعبر  عبد اسوىدرب يحيدد . يراجعد : حريدد  ٚٓٙ) ت 

أحيددد نندد    وفتحددي يحيددد أحيددد جيعدد  يطبعدد  أ  اسقددرى )يصددر( اسطبعدد  
 (.ٜٛٛٔاألوس  )

ٕٖ٘ 

ىددد( .  ٜٙٙألبددي اسحسدد  بدد  عصددفور) ت  –اسيقددرب ويعددو يثدد  اسيقددرب 
تحقن  ودراس : عرد  أحيد عبد اسجواد  وعلي يحيدد يعدوض . ينشدورات 
يحيدددد علدددي بنضدددو  . دار اسكتدددب اسعلينددد  )بندددروت . سبندددر  ( . اسطبعددد  

 (. ٜٜٛٔ – ٛٔٗٔاألوس  ) 

ٕ٘ٚ 

 ينتيدددد  األرب بتحقنددددد  شدددددرح شددددددذور اسددددذىب د سيحيددددد يحندددددي اسددددددن  
دب فددددي يعرفدد  كددبل  اسعددرب عبددد اسحينددد د علدد  كتددرب شدددددرح شدددددذور اسذىددد

البدددد  ىشددددر  األنصددددرري . اسيكتبدددد  اسعصددددرن  ) صددددندا . سبنددددر  (. اسطبعدددد  
 (.  ٜٜٛٔ – ٜٔٗٔاألوس  ) 

 ن

ٕٜ٘ 
ىدددد (. تحقنددد : د/ يحيدددد  ٔٛ٘نتددرئ  اسفكددددر فدددي اسنحددددو د سلسدددينلي ) ت 

 اسطبع  اسثرنن  ) بدو  (. –إبراىن  اسبنر 

ٕٕٙ 
ىددد (.   ٘ٗٚاسنكدت اسحسددر  فدي شددرح مرند  اإلحسددر  د  ألبدي حنددر  ) ت 

تحقن : عبد اسحسن  اسفتلدي . يالسسد  اسرسدرس  )بندروت( . اسطبعد  األوسد  
 (ٔٗٓ٘ – ٜٔٛ٘  .) 
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ٕٖٙ 

ألبددددي اسحجددددرج نوسدددد  بدددد  سددددلنير   –اسنكددددت فددددي تفسددددنر كتددددرب سددددنبونو 
ىدد (. تحقند : زىندر عبدد اسيحسد   ٙٚٗ) ت  اسيعرو  برألعل  اسشنتيري

 سدددددلطر  . اسينظيددددد  اسعربنددددد  سلتربنددددد  واسثقرفددددد  واسعلدددددو  . اسطبعددددد  األوسددددد  
 (ٔٗٓٚ – ٜٔٛٚ .) 

ٕٙٗ 
 سصدبلح اسددن  خلند  بد  أنبد  اسصدفدي –نكت اسينير  في نكدت اسعيندر  

ىددد (.  وقدد  علدد  طبعددو األسددترذ / أحيددد زكددي بدد  . اسيطبعدد   ٗٚٙ) ت 
 (. ٜٔٔٔ –ٜٕٖٔبيصر ) اسجيرسن  

 ىا

 سجددددددبل  اسدددددددن  اسسددددددنوطي  –ىيدددددد  اسيوايدددددد  فددددددي شددددددرح جيدددددد  اسجوايدددددد   ٕٙٙ
 بدو  (.ند ىنداوي . اسيكتب  استوفنقن  )ىد (. تحقن : عبد اسحئٜٔ) ت 

 و

ٕٙٛ 
ىد( ٔٛٙ) تسعبرس ب  خلكر ألبي ا –وفنرت األعنر  وأنبرء أبنرء اسزير  

 بنروت (. ) بدو  (.. تحقن : إحسر  عبرس . دار صردر) 
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