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ًة تطبيقيًَّة  ِف - دراسًة تنظرييَّ َما َيُوُز فِيِه َما َل َيُوُز ِف َغرِيِه ِف النَّحِو َوالصَّ

   ملخص البحث  
هيدف الباحث من خالل هذا البحث املوسوم: بـ"ما جيوز 
ًة  ف- دراسًة تنظرييَّ فيه ما ال جيوز يف غريه يف النَّحو والصَّ
ف عىل املوارد الَّتي وردت فيها املسبوكة  تطبيقيًَّة" إىل التَّعرُّ
دراسة  ودراستها  غريه،  يف  جيوز  ال  ما  فيه  جيوز  اللَّفظيَّة 
النَّحو  فيِّني، ويف  النَّحويِّني والصَّ الّلثام عنها عند  تكشف 

. العريبِّ
خالل  من  املوضوع  هذا  جتلية  البحث  هذا  حاول  وقد 

ف.  تي وردت يف النَّحو والصَّ الوقوف عىل املوارد الَّ
الكلامت املفتاحيَّة: 

ف(. ابط، النَّحو، الصَّ )ما جيوز، ما ال جيوز، الضَّ

Abstract
This paper discusses "What Accepts Breaking 
Rules, and What Does Not Accept Them in Ar-
abic Grammar and Morphology" to examine the 
sources that contain this grammatical rule to 
study how grammarian and morphologists rely 
on it in Arabic grammar. In addition, this paper 
analyzes practically how " "What Accepts Break-
ing Rules, and What Does Not Accept Them 
in Arabic Grammar and Morphology" have 
been utilized in Arabic grammar, morphology.
Key words:
Arabic grammar, Arabic morphology, accepted 
grammatical rules, non-accepted grammatical 
rules.

مة: امُلقدِّ
ــالم عــىل أرشف خلقــه  ــالة والسَّ احلمــد هلل، والصَّ
ــد بــن عبــداهلل، وعــىل آلــه  أمجعــني، ســّيدنا ونبّينــا حممَّ

ــد: ــه، وبع وصحب
ــعًرا  ــًرا أم ش ــواء أكان نث ــرب س ــكالم الع ــل ل إنَّ املتأّم
يقــف عاجــًزا عــن ســر غــوره، والوقــوف عــىل ُكنهــه، 
ــك  ــق، وتل ــذه الطَّرائ ــىل ه ــه ع ــن نطق ــة م واحلكم
اكيــب املختلفــة واملتنّوعــة؛ لذلــك عندمــا  الّصيــغ والتَّ
تــي  ُســئل اخلليــل بــن أمحــد الفراهيــدّي عــن العلــل الَّ
كان يعتــلُّ هبــا، هــل أخذهــا عــن العــرب؟ أو اختعها 
مــن عنــد نفســه؟ فأجــاب بــأنَّ العــرب نطقــْت 
ثــْت عــىل ســجيتها وطباعهــا، وعرفــت  وتكلَّمــْت وحتدَّ
مواضــع كالمهــا، وقــام يف عقوهلــا عللــه، وإن مل تتكلَّــم 
ــه علَّة  ــا هــذه العلــل فأنــا اعتللُتهــا بــا عنــدي أنَّ بــه، أمَّ

اجــّي، 1399هـــ(. جَّ ملــا عللتــه منــه )الزَّ

ــبق  السَّ قصــب  ــابقني  السَّ لعلائنــا  كان  ُهنــا  مــن 
يف الكشــف عــن مكنونــات هــذه اللُّغــة العظيمــة 
وجواهرهــا، فراحــوا ُيفّتشــون يف بطون نجــد، والقبائل 
ــي  ت ــة الَّ ــر اللُّغويَّ ــجيل الظَّواه ــا؛ لتس ــّد بكالمه املعت
ــم  ــىل طبيعته ــم ع ــا بينه ــون في ث ــا، ويتحدَّ ــون هب ينطق
وســليقتهم، ُثــمَّ َحَكُمــوا عــىل الظَّواهــر وامللحوظــات 
ــة والكثــرة واالّطــراد، فبنــوا  ــا بالّصحَّ لة إمَّ املســجَّ
ــا  ــردة، وإمَّ عليهــا قواعــد اللُّغــة والنَّحــو املحكمــة املطَّ

ــذوذ. ورة والشُّ ــرَّ ــة وال ــني والتَّخطئ بالتَّلح
ــاَّ  ــاء، ومـ ــة العل ــة بعناي ــوم العربيَّ ــت عل ــد حظي فلق
مــون علــم أصــول النَّحــو، وعنايتهــم  اعتنــى بــه امْلُتقدِّ
بــه عنايــة تطبيــق، وكانــت قواعــده وأصولــه حــارضة 
ــة  ــد الُكليَّ ــع القواع ــد وض ــم عن ــم وأذهاهن يف عقوهل
ــة، وهــذا يعــدُّ تطبيًقــا أكثــر منــه تنظــرًيا،  لعلــم العربيَّ
ــن  ــد اب ــًرا عن ــَب ُمتأخِّ ــا ُكتِ ــل في ــر والتَّأمُّ ــد النَّظ وبع

د. ُمفرح بن سعدون بن ُمفرح الُبحريان
ف املساعد يف قسم اللُّغة العربيَّة بكليَّة اآلداب جامعة اجلوف أستاذ النَّحو والصَّ
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ًة  رِف دراسًة تنظيريًَّة تطبيقيَّ حِو َوالصَّ َما َيُجوُز ِفيِه َما َلا َيُجوُز ِفي َغيِرِه ِفي النَّ
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ــارّي  ــه اخلصائــص، واألنب ــي )ت392هـــ( يف كتاب جنّ
ــراب  ــة( و)اإلغ ــع األّدل ــه: )مل )ت577هـــ( يف كتابي
ــيوطّي )ت 911هـــ( يف  يف جــدل اإلعــراب(، والسُّ
بــني  ُيفّرقــون  النَّحوّيــني  أنَّ  وجــدُت  )اقتاحــه(، 
ــو  ــدو النَّح ــه درج ُمقعِّ ــه، وعلي ــكالم وثواني ــل ال أوائ
ــديد  ــره، فالتَّش ــكالم وأواخ ــل ال ــني أوائ ــق ب يف التَّفري
ــي  اخ ــد التَّ ــا نج ن ــني أنَّ ــكالم، يف ح ل ال ــون يف أوَّ يك

ــره. ــه وآخ ــاهل يف ثواني والتَّس
ــة األصــل والفــرع، فالفــرع ينحــطُّ  ــل ذلــك ُثنائيَّ ومث
ــل  تــه ُيمَّ درجــًة عــن األصــل؛ إذ إنَّ األصــل لقوَّ
وط والقيــود  د فيــه، وُيكثَّــف عليــه الــرُّ عليــه، وُيتشــدَّ
ــف منــه مــع الفــرع؛ وذلــك ألنَّ  وابــط مــا يتخفَّ والضَّ

ل. ــوٌع وأوَّ ــو متب ــل فه ــا األص ــاٍن، أمَّ ــٌع وث ــرع تاب الف
ــرع  ــل والف ــة األص ــرب يف ُثنائيَّ ــالك الع ــن مس إنَّ م
ــرع،  ــىل الف ــه ع ــا يمنعون ــل م ــون لألص ــهم ُيبيح أنَّـ
ــه أو  م علي ــدَّ ــه تق ــول ب ــب املفع ــل ينص ــاًل الفع فمث
ــون  ــهم يمنع ــل فإنَّـ ــم الفع ــالف اس ــه، بخ ــر عن تأخَّ
ــون أْن  ــع البصيُّ ــك من ــه؛ لذل ــه علي ــول ب م املفع ــدُّ تق

ــاىل:  ــه تع ــاب اهلل" يف قول ــون "كت يك
ــْم  ــْت َأْيَاُنُك ــا َمَلَك ــاِء إاِلَّ َم ــَن النَِّس ــاُت ِم ﴿َوامْلُْحَصنَ
لُِكــْم  ــا َوَراَء َذٰ ۖ ِكَتــاَب اهللَِّ َعَلْيُكــْم ۚ َوُأِحــلَّ َلُكــم مَّ
ــَا  ــافِِحنَي ۚ َف ــرْيَ ُمَس ــنَي َغ ِْصنِ ــم حمُّ ــوا بَِأْمَوالُِك َأن َتْبَتُغ
اْســَتْمَتْعُتم بِــِه ِمنُْهــنَّ َفآُتوُهــنَّ ُأُجوَرُهــنَّ َفِريَضــًة 
ۚ َواَل ُجنَــاَح َعَلْيُكــْم فِيــَا َتَراَضْيُتــم بِــِه ِمــن َبْعــِد 
ــاء: 24(  ــًا﴾ )النّس ــًا َحِكي ــِة ۚ إِنَّ اهللََّ َكاَن َعِلي اْلَفِريَض
ــه  م ــبب تقدُّ ــم"؛ بس ــل "عليك ــم الفع ــه الس ــواًل ب مفع
)اهلمــذاين، 1427هـــ(، وألنَّ اســم الفعــل يف العمــل 
إنَّـــا هــو فــرع عــن الفعــل، فالفــرع ينحــطُّ درجــة عن 
األصــل، فــكأنَّ قاعــدة األصــل والفــرع عــىل النَّقيــض 
والعكــس مــن قاعــدة األوائــل والثَّــواين، بمعنى أنَّـــهم 
جُييــزون لألصــل مــا يمنعونــه عــىل الفــرع، يف حــني أنَّ 
قاعــدة األوائــل والثَّــواين جُييــزون للثَّــواين مــا يمنعونــه 

ــل. ــىل األوائ ع

قيقــة،  مــن ُهنــا وبعــد القــراءة املتأّنيــة والفاحصــة والدَّ
فيَّــة، تولَّــدت  ــة والصَّ واســتقراء املباحــث النَّحويَّ
ــُت  ــت، فجمع ــت وترعرع ــث ونم ــذا البح ــرة ه فك
-وهلل احلمــد- عــدًدا غــري قليــل مـــاَّ جــاء عــىل ضابٍط 
تــي جيــوز فيهــا مــا ال جيــوز يف غريهــا،  وابــط الَّ مــن الضَّ
ــمته  ــة، ووس ــذه املقول ــة ه ــة لتجلي ــون كافي ــا تك لعلَّه
بـ"َمــا جَيُــوُز فِيــِه َمــا اَل جَيُــوُز يِف َغــرِيِه يِف النَّحــِو 

ــًة". ــًة تطبيقيَّ ــًة تنظرييَّ ِف - دراس ــصَّ َوال
ليســتقيص  بأطروحــٍة  وليــس  بحــٌث  هــذا  وألنَّ   
ــي  ت ــع الَّ ــكّل املواض ــط ب ــألة، أو ُيي ــوارد املس ــع م مجي
تواضعــوا عــىل احلكــم هلــا بذلــك، والبحــوث ُيكتفــى 
ــا  ــرح إثباًت ــة الطَّ ــىل صحَّ ق ع ــدِّ ــواهد تص ــا بش فيه

ــا. ونفًي

أمهيَّة هذا املوضوع وأسباب اختياره: 
تكمــن أمهيَّــة هــذا املوضــوع يف اّتصالــه بأصــول 
ــا  ــة مــن قضاي ــة عامَّ النَّحــو وقواعــده؛ إذ يعالــج قضيَّ
ــة التــي  النَّحــو العــريبِّ تتجــىلَّ يف قواعــد التَّوجيــه العامَّ
ــة، إضافــة إىل كثــرة  فيَّ ــة والصَّ حتكــم األبــواب النَّحويَّ
فيَّــة وخصوًصــا  ــة والصَّ دوراهنــا يف املصنَّفــات النَّحويَّ
ــذه  ــرز ه ــة ُت ــىل دراس ــف ع ــا، ومل أق الت منه ــوَّ املط

ــا. ــام عنه ــف الّلث ــة، وتكش املقول

ابقة:  راسات السَّ الدِّ
مل أقــف عــىل مــن كتــب يف هــذا املوضــوع فيــا أعلــم، 
إالَّ أنَّ ُهنــاك مخســة أبحــاث هلــا اّتصــال وعالقــة 

ــي: ــوع، ه باملوض
ــة  ــرب- دراس ــرات يف كالم الع ل: املغتف ــث األوَّ البح
أمحــد  أمحــد  عبــداهلل  للدكتــور:  رصفيَّــة،  ــة  نحويَّ
ــة  ــة العربيَّ ــات اللُّغ ــاع كليَّ ــة قط ــور يف جمل ــة، منش طلب
ــد:  ــعب املناظــرة، جامعــة األزهــر، مــص، املجلَّ والشُّ
يقــع يف  العــدد: )1(، )2016م(، والبحــث   ،)10(
)86( صفحــة، مــن ص )897( إىل ص )982(، وقــد 

ــا: ــني، مه ــه إىل مبحث ــم بحث قسَّ
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رس النَّحــوّي، ومجع  ل: املغتفــرات يف الــدَّ املبحــث األوَّ
ــائل. فيه )9( مس

يّف، ومجــع  رس الــصَّ املبحــث الثَّــاين: املغتفــرات يف الــدَّ
فيــه )7( مســائل.

ــواين مــا ال ُيغتفــر  ــاين: قاعــدة ُيغتفــر يف الثَّ البحــث الثَّ
ــة تطبيقيَّــة، للدكتــور: خالــد  يف األوائــل- دراســة نحويَّ
راســات  بــن ســليان املليفــّي، منشــور يف جملــة الدِّ
ــة يف مركــز امللــك فيصــل للبحوث والّدراســات  اللُّغويَّ
)ربيــع   ،)2( العــدد:   ،)19( املجلَّــد:  اإلســالميَّة، 
اآلخــر- مجــادى اآلخــرة 1438هـــ/ ينايــر- مــارس 
ــن ص  ــة، م ــع يف )75( صفح ــث يق 2017م(، والبح
ــم بحثــه إىل ثالثــة  )97( إىل ص )172(، وقــد قسَّ

ــي: ــب، ه مطال
ل: التَّعريف بقاعدة االغتفار للثَّواين. املطلب األوَّ

ــواين،  ــار للثَّ ــدة االغتف ــات قاع ــاين: تطبيق ــب الثَّ املطل
ــمني: ــىل قس ــمة ع ــألة مقسَّ ــع )24( مس ــد مج وق

 )22( وعددهــا  الّصناعــة،  جانــب  ل:  األوَّ القســم 
مســألة.

القسم الثَّاين: جانب املعنى، وفيه مسألتان.
املطلب الثَّالث: آثار قاعدة االغتفار.

ــا  ــن- مجًع ــد النَّحوّي ــار عن ــث: االغتف ــث الثَّال البح
ــلمي،  ودراســًة، للدكتــور: مطيــع اهلل بــن عــواض السُّ
ــاث،  ــر األبح ــوم ون ــة للعل ــة العربيَّ ــور يف املجل منش
2018م(،  )ديســمر   ،)4( العــدد:   ،)4( املجلَّــد: 
ــن ص )110( إىل  ــة، م ــع يف )14( صفح ــث يق والبح
ص )123(، وقــد مجــع فيــه الباحــث بعض األســاليب 

ــة. ــدة اللُّغويَّ ــن القاع ــت ع ــي خرج ت ــات الَّ أو الكل
ابــع: أثــر القاعــدة الفقهيَّــة )مــا جيــوز تبًعــا  البحــث الرَّ
وال جيــوز اســتقالاًل( عنــد النَّحوّيــن، للدكتــور: حممــد 
ــداد  ــة م ــور يف جملَّ ــف، منش ــن آل خري مح ــن عبدالرَّ ب
ــدد  ــة، يف الع ــة العراقيَّ ــة اآلداب باجلامع اآلداب يف كليَّ
اخلــاّص باملؤمتــرات يف 18/ 2/ 2019م، ويقــع هــذا 

البحــث يف )24( صفحة، مــن ص )17( إىل ص )40(، 
ث فيــه عــن بيــان أثــر القواعــد الفقهيَّــة يف حجــج  حتــدَّ
ــن يف  ري ــني املتأخِّ ــرق النَّحوّي ــان ط ــمَّ بي ــني، ُث النَّحوّي
االعتــداد بقاعــدة مــا جيــوز تبًعــا وال جيــوز اســتقالاًل، 
ومل يقــم بتقســيم هــذا البحــث إىل مباحــث، وإنَّـــا رسد 

ــث رسًدا. البح
البحــث اخلامــس: أســباب اجلــواز يف النَّحــو العــريّب، 
ــة جامعــة  ــاف عبدالكريــم، منشــور يف جملَّ لســهيلة خطَّ
ــد: )10(، العدد: )3(،  إنســاين  كربــالء العلميَّــة، املجلَّ
ــن ص  ــة، م ــع يف )14( صفح ــث يق 2012م، والبح
ــاز  ــرة اجل ــن ظاه ــه ع ــت في ث )10( إىل ص )24(، حتدَّ

ــا، وأثــره يف املعنــى.  النَّحــوّي يف موروثن

أهداف البحث:
 هيــدف هــذا البحــث إىل حتقيــق مجلــة مــن األهــداف، 

لعــّل أبرزهــا مــا يــي:
ــذه . 1 ــذ هب ــا اآلخ ــي يعتمده ت ــط الَّ واب ــر الضَّ حتري

ــريه.  ــوز يف غ ــا ال جي ــه م ــوز في ــي جي ــة وه املقول
إبــراز اســتعال هــذه املقولــة بذكــر املواضــع . 2

تــي ســيقت فيهــا. ـاذج الَّ واملســائل والنَـّ
تي أوردت فيها هذه املقولة.. 3 إظهار املوارد الَّ
كشــف النَّظــر يف هــذه املقولــة مــن حيــث التَّقعيــد . 4

هبــا، أو التَّخريــج عليهــا.

أسئلة البحث:
جُييب هذا البحث عن األسئلة التَّالية:

يف النَّحــو مســائل ُمعتــرة جــاء فيهــا حكــم: جيــوز . 1
فيــه مــا ال جيــوز يف غــريه؟

ــم: . 2 ــا حك ــاء فيه ــرة ج ــائل ُمعت ف مس ــصَّ أيف ال
ــريه؟ ــوز يف غ ــا ال جي ــه م ــوز في جي

ــة احلكــم بـ)جيــوز فيــه مــا ال جيــوز يف . 3 مــا مصداقيَّ
ــعر؟ ــبة للّش غــريه( بالنّس

مــا حكــم تلــك املقولــة بالنَّظــر لرعايــة الفواصــل . 4
يف القــرآن الكريــم؟
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ًة تطبيقيًَّة  ِف - دراسًة تنظرييَّ َما َيُوُز فِيِه َما َل َيُوُز ِف َغرِيِه ِف النَّحِو َوالصَّ

ــن . 5 ــي م ــوارد يف األدوات؟ أم ه ــة م ــك املقول ألتل
ــد؟ ــاب واح ب

أهــذه األمــور اجلائــزة جممــع عليهــا أم هنــاك . 6
أم هــي  فيِّــني،  النَّحوّيــني والصَّ بــني  خــالف 

تصحيــح لوجــٍه مــا؟
آحلكــم بـ)جيــوز فيــه مــا ال جيــوز يف غــريه( أصــل . 7

؟ ــيٌّ ــيٌّ أم خمــرج تأوي تأصي

منهج البحث: 
سأسلك يف هذا البحث منهجني:

، وفيــه مجــع  ل: املنهــج الوصفــيُّ التَّحليــيُّ املنهــج األوَّ
ــا،  ــريها وحتليله ــا، وتفس ــن مظاهّن ــة م ــادة العلميَّ امل

ــا. ــة فيه فيَّ ــة والصَّ ــل اآلراء النَّحويَّ وتفصي
، وهــو ذكــر آراء  املنهــج الثَّــاين: املنهــج التَّارخيــيُّ

وفياهتــم. حســب  تارخييًّــا  وترتيبهــم  النَّحويِّــني 

خطَّة البحث: 
ــد،  ــة، ومتهي م ــن ُمقدِّ ــث م ــذا البح ــة ه ــت خطَّ ن تكوَّ
ــادر  ــت املص ــمَّ ثب ــة، ُث ــة بخامت ل ــث، مذيَّ ــة مباح وأربع
َبيَّنــُت فيهــا أمهيَّــة  مــة فقــد  امْلُقدِّ ــا  َأمَّ واملراجــع، 
تــي  الَّ واألهــداف  اختيــاره،  وأســباب  املوضــوع، 
ــمَّ  ــه، ُث ــث ومنهج ــئلة البح ــاره، وأس ــي الختي دفعتن
ــد  ــن القواع ــث ع ــه حدي ــد ففي ــا التَّمهيـ ــه، وَأمَّ خطَّت
ويتكــم  يســتند  تــي  الَّ اللَّفظيَّــة  واملســبوكات 
ــع، أو  ــراد يف كّل موض ــني االّط ــا ب ــا، وموضعه إليه
ــا املباحــث  االختصــاص بموضــع مــا دون ســواه، وأمَّ

األربعــة فهــي عــىل النَّحــو اآليت: 

كيــب  الرتَّ باعتبــار  ل: مــا جــاء منــه  املبحــث األوَّ
مطالــب: ثانيــة  وفيــه  الكالمــّي، 
ل: ما كان ُمعتره مذكوًرا. املطلب األوَّ
املطلب الثَّاين: ما كان ُمعتره ُمضمًرا. 

املطلب الثَّالث: ما كان ُمعتره االتباع. 
ابع: ما كان ُمعتره احلكاية.  املطلب الرَّ

املطلب اخلامس: ما كان ُمعتره األداة.
ادس: ما كان ُمعتره الظَّرفيَّة.  املطلب السَّ

ــري  م ــال الضَّ ــره اّتص ــا كان ُمعت ــابع: م ــب السَّ املطل
وانفصالــه. 

املطلب الثَّامن: ما كان ُمعتره خصوصيَّة ُمعيَّنة.

كيــب  املبحــث الثَّــاين: مــا جــاء منــه باعتبــار معــاين الرتَّ
الكالمــّي، وفيــه ســتة مطالــب:

ل: ما كان ُمعتره النَّفي. املطلب األوَّ
املطلب الثَّاين: ما كان ُمعتره التَّقابل. 
املطلب الثَّالث: ما كان ُمعتره النّيابة.

ابع: ما كان ُمعتره عدم ُمراعاة األصل.  املطلب الرَّ
املطلب اخلامس: ما كان ُمعتره ُمراعاة األصل.
ادس: ما كان ُمعتره مراعاة الطُّول.  املطلب السَّ

كيب  املبحــث الثَّالــث: مــا جــاء منــه باعتبــار نصيَّــة الرتَّ
الكالمــّي، وفيــه ثالثــة مطالب:

ل: ما كان ُمعتره النَّظم. املطلب األوَّ
ــل ورؤوس  ــره الفواص ــا كان ُمعت ــاين: م ــب الثَّ املطل

ــات.  اآلي
     املطلب الثَّالث: ما كان ُمعتره حكاية األمثال.  

كيــب  ابــع: مــا جــاء منــه باعتبــار بنيــة الرتَّ املبحــث الرَّ
الكالمــّي، وفيــه أربعــة مطالــب:

ل: ما كان ُمعتره االشتهار. املطلب األوَّ
املطلب الثَّاين: ما كان ُمعتره الكثرة. 

املطلــب الثَّالــث: مــا كان ُمعتــره موضــع احلــرف مــن 
البنيــة. 

ابع: ما كان ُمعتره تكرار احلرف.  املطلب الرَّ
ُثمَّ اخلامتة، وفيها أهمُّ نتائج البحث.

ــي  ــان جلامعت ــكر واالمتن م بالشُّ ــدَّ ــام، أتق ــل اخلت وقب
البحــث  عــادة  يف  ممثَّلــة  اجلــوف  جامعــة  الفتيَّــة 
ــارك،  ــّي املب ــذا املــروع البحث العلمــّي، عــىل دعــم ه
ــائاًل  ــم: )DSR -2021-04-0108(، س ــت رق حت

ــه. ــع ب ــه، وينف ــارك في ريب أْن يب
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ًة تطبيقيًَّة  ِف - دراسًة تنظرييَّ َما َيُوُز فِيِه َما َل َيُوُز ِف َغرِيِه ِف النَّحِو َوالصَّ

ــب  ــه- أْن يكت ــت قدرت ــأل اهلل -جلَّ ــام، أس ويف اخلت
هلــذا العمــل القبــول، وأْن جيعــل أعالنــا خالصــة 
ــه خــري مأمــول، وأكــرم مســؤول،  لوجهــه الكريــم، إنَّ

ــني.  ــد هلل ربِّ العامل ــا َأِن احلم ــر دعوان وآخ

التَّمهيد:
اث النَّحــوّي مســبوكات لفظيَّــة تــرد بــني  يف الــتُّ
اث،  الفينــة واألُخــرى، يرصدهــا القــارئ يف ذلــك الــتُّ
فيجدهــا أحياًنــا أصــاًل وقاعــدة يستشــهد ويمثَّــل هلــا، 
ــا،  ــل هب ــل وُيعلَّ ــج فيتمثَّ ــاب التَّخري ــرد يف ب ــا ت وحينً
ــي  ــت ه ــاًل، فليس ــدة وال أص ــدُّ قاع ــها ال تع ــري أنَّـ غ
ظاهــرة وقاعــدة ُتســاق هلــا األمثلــة، وتــورد مــن 

ــواهد. ــا الشَّ أجله
ــر يف  ــني:" ُيغتف ــول النَّحوّي ــبوكات ق ــذه املس ــن ه وم
الثَّــواين مــا ال ُيغتفــر يف األوائــل"، وهــذه أصــل أصيــل 
رس النَّحــوّي، فنجــد أنَّـــهم يشــتطون رشوًطــا  يف الــدَّ
وط  اًل، وال يشــتطون تلــك الــرُّ ــه أوَّ ألمــٍر مــا لكون
إذا مــا جــاء اللَّفــظ نفســه ثانًيــا أو تابًعــا، فهــذه قاعــدة 
ــاين  ــوارد يف الثَّ وط ال تت ــرُّ ــاٍن، فال ــكلِّ ث ــردة ل ُمطَّ
ــاغ  ــس، فس ــر بالعك ــل األم ل، ب ــن األوَّ ــاقط م وتتس
اًل. )ابــن هشــام، 1423هـــ(. ثانًيــا مــا امتنــع قياًســا أوَّ
ــة: "ُيغتفــر يف   ومــن تلــك املســبوكات -أيًضــا- مقول
ــة"،  ــور اللَّفظيَّ ــر يف األم ــا ال ُيغتف ــة م ــور التَّقديريَّ األم
وهــذه يلجــؤون إليهــا إذا جــاء انتقــاد عــىل مــا 
يــغ الكالميَّــة املســموعة  رونــه يف توجيــه بعــض الصِّ يقدِّ
ــا  ــم م ــر عنده ــك ظه اء ذل ــرَّ ــن ج ــرب، وم ــن الع ع
جونــه بقوهلــم: هــذا تفســري معنــى ال تفســري  خيرِّ

ــي، 1406هـــ(. ــمني احللب ــراب )السَّ إع
ــي  ــة ه ــبوكة لفظيَّ ــرت يل مس ــث ظه ــذا البح  ويف ه
قوهلــم: "جيــوز يف كــذا مــا ال جيــوز يف غــريه"، أو 
"جيــوز فيهــا مــا ال جيــوز يف غريهــا"، وهــذه املقولــة أو 
املســبوكة ليســت ظاهــرًة؛ إذ لــو كانــت ظاهــرة لكانت 
ــهورة  ــت مش ــو كان ــواهد، ول ــوارد والشَّ ــهورة امل مش

ــة، وقواعــد  ــة، وفوائــد فرعيَّ لــكان هلــا ضوابــط مرعيَّ
ــه  ــوز إلي ــا يع ــأيت خمرًج ــب ت ــا يف األغل ــا؛ لكنَّه حتكمه
، فيســتجاز لــه ذلــك باللُّجــوء  النَّاطــق الفصيــح العــريبُّ
ــا  ــع واألداة م ــال واملوض ــذه احل ــه يف ه ــاز ل ــه ج إىل أنَّ
ــد النَّحــويُّ  ال جيــوز لغــريه يف غريهــا، وقــد تفطَّــن املقعِّ
، فأقــام  إىل أنَّ ذلــك غــري منقــوض مــن النَّاطــق العــريبِّ
كيب  ذلــك ضابًطــا وخمرًجــا يســتدفع بــه الطَّعــن يف التَّ
ــذا  ــة، وك ــره املخالف ــا ظاه ــه م ــذي ورد ب ــّي الَّ الكالم
ــا  ــّي، وم ــب الكالم كي ــة التَّ ــه نصيَّ ــا ورد ب ــال في احل

ــة.  ــة الكلم ــا- يف بِني ــه -أيًض ورد من
وأمــر هــذه بخــالف أمــر مــا ســلف حديثــه، فــا ســبق 
ء،  ــة أصليَّــة؛ َأْي: أصــل الــيَّ حديثــه هــو ظاهــرة نظريَّ
ــتاط؛  ــار واالش ــة يف االعتب ــي األولويَّ ــة تقت فاألوليَّ
ل  ــه كاألوَّ ــون معاملت ــا تك ــاء ثانًي ــا ج ــك كلُّ م ولذل
ــه  ــتط ب ــاَّ يش ــف مـ ــة بالتَّخفُّ ــون خمتلف ــا، أو تك متاًم
وط وانتقاصهــا، وبعــض  ــٍف مــن الــرُّ ل مــن ختفُّ لــألوَّ
ى  ــمَّ ــد ُتس ــي ق ــا فه ــا ُههن ــا م ــا، أمَّ ــط وإغفاهل واب الضَّ
ظاهــرًة، غــري أنَّـــها ظاهــرة خترجييَّــة فرعيَّــة؛ َأْي: فــرٌع 
ــورد  ــا أْن يــرى العــريبَّ ُي ــد مَلَّ ــه املقّع خترجيــيٌّ يلجــأ إلي
اًل،  ــاء أوَّ ــو ج ــه ل ــا يلتزم ــه م ــل في ــا يتجاه ــيًئا ثانًي ش

اًل. ــه مــا يتحاشــاه مــا لــو جــاء أوَّ وُيوقــع في
تــي  ومثــل ذلــك تصعــب اإلحاطــة بجميــع مــوارده الَّ
كيــب  تــي يقــع هبــا يف التَّ يــرد فيهــا، ومعاقــد النَّظــر الَّ
تــه، عــىل أنَّ بيــان  الكالمــّي، وهبــا انعقــدت صحَّ
ــا  ــاٍر م ــك باعتب ــواز ذل ــىل ج ــدور ع ــذي ُي ــا الَّ حكمه
ــة  ــاذج صادق ــر ن ــره بذك ــدرك أم ــارات ي ــن االعتب م
ــن  ــه، لك ــه وغايت ــن حقيقت ــفة ع ــون كاش ــه، تك علي
ــال،  ن ق ــمَّ ــل ومـ ــا قي ــك في ــع ذل ــري تتبُّ ــن العس م
ــٍه  ــج وج ــك يف ختري ــأ إىل ذل ــد يلج ــويٍّ ق ــكلُّ نح ف
ــق بــه تصحيًحــا لوجــٍه، أو خترجًيــا  مــن الوجــوه، يتعلَّ
ــذ  ــم م ــك منه ــص ذل ــٍب، وح ــصًة ملذه ــرأٍي، أو ن ل
، ولعــلَّ مــا أوردتــه يف هــذا  بــدأ تدويــن النَّحــو يتعــرَّ
ــة،  ــذه املقول ــر ه ــر يف أم ــاء النَّظ ــث كاٍف يف إلق البح
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وكــا قيــل: "َحْســُبك مــن القــالدة مــا أحــاط بالُعنُــق" 
ــوارد وردت  ــراد م ــع إي ــرّي، 1432هـــ(، م خم )الزَّ
ــذه  ــا ه ــيقت فيه ــي س ت ــياقات الَّ ــد الّس ــا، وحتدي فيه

ــة.   ــن ختطئ ــذًرا ع ــح، أو ع ــا لتصحي ــة، وجًه املقول

كيــب  الرتَّ باعتبــار  ل: مــا جــاء منــه  املبحــث األوَّ
الكالمــّي:  

 وجاء يف ثانية مطالب، هي:

ل: ما كان ُمعتربه مذكوًرا: املطلب األوَّ
ضابطــه: املعطــوف جيــوز فيــه مــا ال جيــوز يف املعطــوف 
جوا  ــون، وخرَّ ابــط اعتــذر بــه النَّحويُّ عليــه: وهــذا الضَّ

ــائل، منها: ــه مس علي
ــة كــر الم املعطــوف عىل املســتغاث  املســألة األُوىل: علَّ

 : به
ــة فتــح الم املســتغاث بــه يف  ــون يف علَّ اختلــف النَّحويُّ

نحــو قولنــا: "يــا َلزيــٍد لِعمــٍرو" عــىل ثالثــة أقــوال:
د، د.ت(؛ إذ ذهــب إىل أنَّ  ل: للُمــّرد )املــرِّ القــول األوَّ
م إنَّـــا ُفتَِحــت يف املســتغاث بــه؛ فرًقــا بينــه وبــني  الــالَّ
املســتغاث مــن أجلــه؛ ُمســتدالًّ ملــا ذهــب إليــه بقــول 

د، د.ت(:  ــاعر )املــرِّ الشَّ
َيا َللُكهوِل َولِلُشّباِن لِلَعَجِب

ــتغاث  ــىل املس ــبَّاِن" ع ــه: "ولِلُش ــف قول ــا عط ــا مَلَّ  فُهن
م يف املعطــوف  ــه: "َللُكهــوِل" كــر الــالَّ ــه وهــو قول ب
ــذي هــو: "لِلُشــبَّاِن"؛ لــزوال اللَّبــس بــني املســتغاث  الَّ
ــول  ــذا الق ــه يف ه ــه، وتابع ــن أجل ــتغاث م ــه واملس ب
ــه يــرى أنَّ أصــل  اجــّي، د.ت(؛ إالَّ أنَّ جَّ اجــيُّ )الزَّ جَّ الزَّ
م  م مكســورة، يف حــني يــرى املــّرد أنَّ أصــل الــالَّ الــالَّ

ــة. مفتوح
اج،1420هـ(،  َّ اج )ابــن الرَّ َّ القــول الثَّاين: البــن الــرَّ
وتبعــه الفــاريسُّ )الفــاريّس، 1405هـ(، وابــن عصفور 
م إنَّـــا  )ابــن عصفــور، 1419هـ(؛ إذ ذهبــوا إىل أنَّ الالَّ
مــري،  ــه وقــع موقــع الضَّ ُفتَِحــت يف املســتغاث بــه؛ ألنَّ
ــذا  ــم، وه ــذا َلك ــَك، وه ــذا َل ــا: "ه ــو قولن ــا يف نح ك

ــر  ــا ك ــه، أمَّ ــَح مع ــري ُفتِ م ــع الضَّ ــَح م ــا ُفتِ ــُه"، فك َل
م يف االســم املعطــوف عــىل املســتغاث بــه فأجــاب  الــالَّ
ــذي ذكرُتـــه؛ إذ قــال:  ابــط الَّ عنــه ابــن عصفــور بالضَّ
"إنَّــه جيــوز يف املعطــوف مــا ال جيــوز يف املعطــوف 
ــُل"،  ج ــُد والرَّ ــا زي ــون: "ي ــهم يقول ــل أنَّـ ــه؛ بدلي علي
م وإن كان ال ينــادى إالَّ  فتعطــف مــا فيــه األلــف والــالَّ

رضورة" )ابــن عصفــور، 1419هـــ(.  
اجليــش،  )ناظــر  اجليــش  لناظــر  الثَّالــث:  القــول 
م يف املســتغاث  1428هـــ(؛ إذ ذهــب إىل أنَّ فتــح الــالَّ
ــول  ــا يف الق ــني ذكرهُت ــني اللَّت ــوع العلَّت ــو جمم ــه ه ب
ل والثَّــاين، ومهــا: الفــرق بينــه وبــني املســتغاث من  األوَّ
ــه إىل  ــبب ذهاب ــري، وس م ــع الضَّ ــه موق ــه، ووقوع أجل
ور،  ــى يندفــع ســؤال الــدَّ اختيــار جممــوع العلَّتــني؛ حتَّ
وهــو ملــاذا قلنــا إنَّ الم املســتغاث بــه هــي املكســورة؟ 
لِـــَم ال يكــون العكــس بــأْن تكــون الم املســتغاث مــن 
د  ــرَّ ــا بمج ــو علَّلن ــا ل ــورة؟ وأيًض ــي املكس ــه ه أجل
ــاين  مــري وهــو القــول الثَّ ــع الضَّ وقــوع املعطــوف موق
ــٍد ولِعمــرو"،  ــا َلزي ــا: "ي ــَوَرَد عــىل املعطــوف يف قولن َل
ــه  ــتغاٌث ب ــادى ُمس ــرو" من ــو "لعم ــوف وه ــإنَّ املعط ف
ــد  ــه ق ــك ألنَّ م؛ وذل ــالَّ ــه ال ــح مع ــك مل تفت ــع ذل وم
م  ــه ُمســتغاٌث بــه، ولكــن كــر الــالَّ ُعِلــَم بالعطــف أنَّ
مــع املســتغاث مــن أجلــه إنَّـــا هــو بالنّســبة إىل االســم 
ــة  م مفتوح ــالَّ ــري فال م ــبة إىل الضَّ ــا بالنّس ــر، أمَّ الظَّاه
ــٍس، ففــي قولنــا: "يــا  عــىل ُكّل حــاٍل ممَّــا ُيوقعنــا يف َلْب
ــه  ــتغاًثا ب ــري ُمس م ــون الضَّ ــل أن يك ــا يتم ــَك"، ُهن َل
ــة هــي  وُمســتغاًثا مــن أجلــه؛ لذلــك ذهــب إىل أنَّ العلَّ

ــواب. ــرب للصَّ ــه أق ــني، ورأي ــوع العلَّت جمم

ــب يف  ــل القل ــد فع ــة بع ( املفتوح ــة: )َأنَّ ــألة الثَّاني املس
( املكســورة يف العطــف عــى موضع اســمها: حكــم )إِنَّ
فيهــا  اختلــف  تــي  الَّ املســائل  مــن  املســألة  هــذه 

هــي: أقــوال،  ثالثــة  عــىل  ــون  النَّحويُّ
ــّي  ــن جن ــب اب ــا؛ إذ ذه ــواز ُمطلًق ل: اجل ــول األوَّ الق
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فــع عــىل  ــّي، 1430هـــ( إىل أنَّ العطــف بالرَّ ــن جنّ )اب
أنَّ  "علمــُت  قولنــا:  نحــو  يف   ) )َأنَّ اســم  موضــع 
ــردُّ  ــذا ي ــو هب ــا، وه ــٌز ُمطلًق ــٌرو" جائ ــٌم وعم ــًدا قائ زي
ــيبويه، د.ت(  ــيبويه )س ــم س ــذي اهتَّ ــريايّف الَّ ــىل السِّ ع
ــَن  ــاىل:﴿ َوَأَذاٌن مِّ ــه تع ــهد بقول ــا استش ــم عندم بالَوَه
ـاِس َيــْوَم احْلَــجِّ اأْلَْكــَرِ َأنَّ اهللََّ  اهللَِّ َوَرُســولِِه إىَِل النَـّ
ِكــنَي ۙ َوَرُســوُلُه ۚ َفــإِن ُتْبُتــْم َفُهــَو َخــرْيٌ  ــَن امْلُْرِ َبــِريٌء مِّ
ــِزي اهللَِّ  ــرْيُ ُمْعِج ــْم َغ ُك ــوا َأنَّ ــْم َفاْعَلُم ْيُت ــْم ۖ َوإِن َتَولَّ ُك لَّ
ــة:3(،  ــٍم﴾ )التَّوب ــَذاٍب َألِي ــُروا بَِع ــَن َكَف ِذي ِ الَّ ــرِّ ۗ َوَب
ــة  ""، وأنَّ اآلي ــىل "إِنَّ ــواًل ع ــون حمم ــا يك ــاب "م يف ب
( وليــس كرهــا كــا ظــنَّ ســيبويه  عــىل فتــح مهــزة )إِنَّ
ــاع  )الّســريايّف، 1429هــــ(، فــردَّ عليــه ابــن جنّي بالسَّ

ــاس. والقي
ــة  ــواهد النَّثري ــن الشَّ ــدد م ــد ورد ع ــاع فق ــا السَّ أمَّ
ــراءة  ــك ق ــن ذل ــم، م ــذا احلك ــدة هل ة املؤّي ــعريَّ والشِّ
ــْم  ُتُك ــِذِه ُأمَّ ــد، د.ت(:﴿ َوَأنَّ َه ــن جماه ــرأ )اب ــن ق م
ــون: 52(،  ــوِن﴾ )املؤمن ُق ــْم َفاتَّ ُك ــا َربُّ ــَدًة َوَأَن ــًة َواِح ُأمَّ
ــع  ــىل موض ــم( ع ــا ربُّك ــة: )وَأَن ــف مجل ــث عط حي
ُتُكــم(؛ بدليــل أنَّـــها عــىل  ( وهــو: )َأنَّ هــِذه ُأمَّ اســم )َأنَّ
ــدة،  ــة واح ــم ُأمَّ تك ــذه ُأمَّ م، َأْي: وألَنَّ ه ــالَّ ــى ال معن
وأليَنَّ ربُّكــم فاتَّقــون، وهبــذا املعنــى ينــصف الــكالم 
ــداء إىل معنــى املصــدر، َأْي: ولكــوين  مــن معنــى االبت
ــّي  ــة احلارث ــن ُعلب ــر ب ــول جعف ــون، وق ــم فاتَّق ربَّك

ــن جنــي، 1430هـــ(: )اب
ْعُت َبعَدُكْم      َفاَل حَتَسبِي َأينَّ خَتَشَّ

ٍء َواَل َأينَّ ِمَن امْلَوِت َأفَرُق                                                لَِيْ
ْن َيزَدِهيِه َوِعيُدُكْم        َواَل َأَنا ِمـمَّ

نِي بِامْلَِي يِف الَقيِد َأخَرُق                                           َواَل َأنَّ
ــا  ــة: "َواَل َأَن ــاعر مجل ــف الشَّ ــني عط ــن البيت ــي هذي فف
ــْعُت  ــة: "َأينَّ خَتَشَّ ــىل مجل ــم" ع ــِه َوِعيُدُك ْن َيزَدِهي ــمَّ ِمـ
َبعَدكــم"، وهــو مــن بــاب عطــف اجلمــل، وقــد 
ْن َيزَدِهيــِه  اعــُتض عــىل هــذا بــأنَّ مجلــة: "َواَل َأَنــا ِمـــمَّ

َوِعيُدُكــم" ال يصــحُّ وقوعهــا بعــد )حتســب(، فــال جيوز 
ْن َيزَدِهيــِه َوِعيُدُكــم"،  أْن نقــول: "وال حتســبي َأَنــا ِمـــمَّ
ابــط  وقــد ردَّ ابــن خــروف عــىل هــذا االعــتاض بالضَّ
ــا ال  ــوف م ــوز يف املعط ــال: "وجي ــه؛ إذ ق ــذي ذكرُت الَّ
ــم: "ُربَّ  ــرى إىل قوهل ــه؛ َأاَل ت ــوف علي ــوز يف املعط جي
ــرى  ــذا أح ــل يف ه ــباهه، واحلم ــه"، وأش ــٍل وأخي رج

ــاطبّي، 1428هـــ: 382/2(.     ــك" )الشَّ بذل
( املفتوحــة وإْن مل تكــن مــن  ــا القيــاس فهــو أنَّ )َأنَّ وأمَّ
ــق،  ــع التَّحقي ــن مواض ــها م ــداء إالَّ أنَّـ ــع االبت مواض
ــاًل؛  ــى وعم ــا ومعن ــورة لفًظ ( املكس ــل )إنَّ ــا مث مثله
قائــٌم"،  زيــًدا  َأنَّ  "علمــُت  نقــول:  أنَّنــا  بدليــل 
ــو  ــد، وه ــى واح ــٌم" واملعن ــًدا لقائ ــُت إِنَّ زي و"علم
ــول  ــذا الق ــني. وه ــد يف املوضع ــام زي ــىل قي ــد ع التَّأكي

ــك، 1422هـــ(. ــن مال ــك )اب ــن مال ــار اب ــو اختي ه
قــني  ــاين: املنــع ُمطلًقــا؛ إذ ذهــب أكثــر املحقِّ القــول الثَّ
كالفــاريّس )الفــاريّس، 1408هـــ( وغــريه إىل منــع 
( )األســتاباذّي،  العطــف عــىل موضــع اســم )َأنَّ

ــني: ــه بدليل ــوا إلي ــا ذهب ــتدلِّني مل 1419هـــ(؛ ُمس
ل: زوال موضــع االبتــداء بدخــول النَّاســخ  ليــل األوَّ الدَّ

. عليه
( املفتوحــة ومــا عملــت فيــه يف  ــاين: أنَّ )َأنَّ ليــل الثَّ الدَّ

( املكســورة اهلمــزة. ــر املفــرد، بخــالف )إِنَّ تقدي
القــول الثَّالــث: التَّفصيــل بــني أْن يكــون املوضــع 
( جيــوز وقــوع املفــرد واجلملــة  ــذي وقعــت فيــه )َأنَّ الَّ
فيــه، أو ال يقــع فيــه إالَّ املفــرد )أبــو حيَّــان، 1430هـ(، 
بيــع )ابــن  حيــث ذهــب إىل هــذا التَّفصيــل ابــن أيب الرَّ
ــه إْن كان املوضع يصلح  بيع،1407هـــ( فذكــر أنَّ أيب الرَّ
ــم  ــع اس ــىل موض ــف ع ــاز العط ــة ج ــرد واجلمل للمف
(، نحــو قولنــا: "َأتقــوُل: َأنَّ زيــًدا قائــٌم وعمــٌرو"،  )َأنَّ
عــىل تقديــر: وعمــٌرو قائــٌم؛ ألنَّ "َأتقــوُل" يقــع بعدهــا 
املفــرد، نحــو: "َأتقــوُل: َأنَّ زيــًدا قائــٌم"، واجلملــة 
 ) نحــو: "َأتقــوُل: عمــٌرو قائــٌم". وإذا كان موضــع )َأنَّ
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ًة تطبيقيًَّة  ِف - دراسًة تنظرييَّ َما َيُوُز فِيِه َما َل َيُوُز ِف َغرِيِه ِف النَّحِو َوالصَّ

ال يقــع فيــه إالَّ املفــرد فــال جيــوز العطــف عــىل موضــع 
ــي َأنَّ  ــا: "بلغن ــو قولن ــا يف نح ــا، ك ( وصلته ــم )َأنَّ اس
ــره  ــدأ وخ ــرو" ُمبت ــا "عم ــٌرو"، فُهن ــٌم وعم ــًدا قائ زي
ــىل  ــا ع ــوز أْن نعطفه ــة ال جي ــذه اجلمل ــذوف، وه حم
مجلــة: "َأنَّ زيــًدا قائــٌم"؛ ألنَّـــها يف تقديــر املفــرد، فهــي 
يف حمــّل رفــع فاعــل بـ)بلــغ(، فــإذا عطفنــا عليهــا مجلة: 
ــع فاعــل  ــّل رف ــزم أْن تكــون يف حم ــم"، ل ــرو قائ "وعم
ــه،  ــوف علي ــٌك للمعط ــوف رشي ــغ(؛ ألنَّ املعط بـ)بل

وهــذا غــري ســائغ. 

املســألة الثَّالثــة: عــدم وقــوع )كــم( االســتفهاميَّة 
العطــف: صــدًرا عنــد االســتثبات يف 

ــن مالــك احلديــث عــن )كــم( االســتفهاميَّة  ــق اب أطل
بــأنَّ هلــا صــدر الــكالم دون تقييــد، كــا يف نحــو 
قولنــا: "كــم ُجــزًءا قــرأَت مــن القــرآن؟" )ابــن 
ــذا  ــأنَّ ه ــان ب ــو حيَّ ــه أب ــردَّ علي ــك، 1422هـــ( ف مال
ــم(  ــوع )ك ــدم وق ــوز ع ــة؛ إذ جي ــه مناقش ــالق في االط
االســتفهاميَّة صــدًرا عنــد االســتثبات يف العطــف، 
إذ ُحكــي عــن العــرب قوهلــم: "قبضــَت عريــن 
وكــم؟"، عنــد اســتثباِت َمــْن قــال: "قبضــُت عريــن 
كــذا وكذا؟)أبــو حيَّــان، 1430هـــ(، ولكــنَّ أبــا حيَّان 
ــه؛ إذ قــال:  ــذي ذكرُت ابــط الَّ دفــع هــذه املناقشــة بالضَّ
ــه جيــوز يف املعطــوف مــا ال جيوز  ــن ذلــك هــو أنَّ "وحُمسِّ
يف املعطــوف عليــه" )أبــو حيَّان، 1430هـــ: 34/10(.

ــوز  ( جي ــرور )ُربَّ ــى جم ــوف ع ــة: املعط ابع ــألة الرَّ املس
ــه مــا ال جيــوز يف املجــرور هبــا:  في

ــة  ( خمتصَّ ر عنــد النَّحوّيــني أنَّ )ُربَّ كــا هــو ُمقــرَّ
ــٍل  ــو: "ُربَّ رج ــا يف نح ــرات، ك ــىل النَّك ــول ع خ بالدُّ
ــم: "ُربَّ  ــرب قوهل ــن الع ــن ورد ع ــول ذاك"، ولك يق
ــة إىل  ٌف باإلضاف ــرَّ ــه" ُمع ــا "أخي ــه"، فُهن ــٍل وأخي رج
ــرة  ــىل نك ــوٌف ع ــو معط ــة، وه ــو معرف ــري، فه م الضَّ
ــوع يف  ر الوق ــدَّ ــوف ُمق ــٍل"، واملعط ــو: "رج ــذي ه الَّ
حمــّل املعطــوف عليــه، وُهنــا ال جيــوز أْن نقــول: "ُربَّ 

ــط  اب ــاطبيُّ بالضَّ ــتاض الشَّ ــذا االع ــع ه ــه"! دف أخي
ــك: "ُربَّ  ــواب أنَّ قول ــال: "فاجل ــه؛ إذ ق ــذي ذكرُت الَّ
رجــٍل وأخيــه" ليــس مـــاَّ نحــن فيــه؛ إذ جيــوز عندهــم 
يف املعطــوف مــا ال جيــوز يف املعطــوف عليــه يف مواضــع 
ــاطبّي، 1428هـــ(، ومحلــوا  دة هــذا منهــا" ) الشَّ ُمتعــدِّ
ابــط -أيًضــا- قــول العــرب: "كلُّ  عــىل هــذا الضَّ
شــاٍة وســخلتِها"، و"كــم رجــٍل وأخيــه"، و"هــذه ناقــٌة 

ــّي، 1423هـــ(.  ــان" )املالق ــا راتع وفصيُله

املطلب الثَّاين: ما كان ُمعتربه ُمضمًرا:
ضابطــه: املعطــوف جيــوز فيــه مــا ال جيــوز يف املعطــوف 

 : عليه
مــن ذلــك إعــال املصــدر إذا كان ُمضمــًرا؛ إذ اختلــف 
ــِس  ــك أم ــا: "قياُم ــو قولن ــك يف نح ــون يف ذل النَّحويُّ
َحَســٌن، وهــو اليــوَم قبيــٌح"، عــىل ثالثــة أقــوال 

)األنبــاري، د.ت(، هــي: 
ــان، 1430هـــ(؛ إذ  ل: للبصّيــني )أبــو حيَّ القــول األوَّ
منعــوا ذلــك ُمطلًقــا؛ ألنَّ املصــدر إنَّـــا يعمــل عندهــم 
مــري نفســه فيخلو  ــا الضَّ ــن حــروف الفعــل، أمَّ إذا تضمَّ

مــن حــروف الفعــل؛ لذلــك امتنــع إعالــه.
ــيوطي، 1427هـــ(؛ إذ  ــني )السُّ ــاين: للكوفّي القــول الثَّ
ــا،  ــواًل رصًي ــواء أكان مفع ــا، س ــك ُمطلًق ــازوا ذل أج
نحــو قولنــا: "رضيب زيــًدا حســٌن، وهــو عمــًرا قبيــٌح"، 
مــري العائــد إىل  ــا هــو الضَّ ــب لـ"عمــًرا" ُهن فالنَّاص
ــروًرا،  ا وجم ــارًّ ــو"، أم كان ج ــو: "ه ــذي ه ــدر الَّ املص
ــٍرو  ــو بعم ــٍن، وه ــٍد َحَس ــروري بزي ــا: "م ــو قولن نح
ــاعر )ابــن  قبيــٌح"، ُمســتدلِّني ملــا ذهبــوا إليــه بقــول الشَّ

أيب ســلمى، 1408هـــ(:
َوَما احلَْرُب إالَّ َما َعِلمُتْم َوُذقُتُم    

ِم                                               َوَما ُهَو َعنَها بِاحلَِديِث امْلَُرجَّ
مــري العائــد  َأْي: ومــا احلديــث عنهــا، فعمــل الضَّ
ــذي هــو: "هــو" باجلــاّر واملجــرور:  إىل املصــدر الَّ
لــوا هــذا البيــت بتعليــق  ــا البصيــون فتأوَّ "عنهــا"، أمَّ
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ــي". ــره: "أعن ــذوٍف تقدي ــٍل حم ــا" بفع "عنه
القــول الثَّالــث: البــن جنــّي؛ إذ أجــاز ذلــك يف اجلــاّر 
ــذي  ــرف الَّ ــده أنَّ الظَّ ــط، فعن ــرف فق ــرور والظَّ واملج
ــٌن،  ــِس َحَس ــك أم ــا: "قياُم ــو قولن ــوَم" يف نح ــو "الي ه
ــد إىل  ــري العائ م ــوٌب بالضَّ ــٌح" منص ــوَم قبي ــو الي وه
ــه عائــد عــىل املصــدر  ــذي هــو: "هــو"؛ ألنَّ املصــدر الَّ
ــذي هــو "قيامــك"، فهــو مثلــه يف العمــل؛ ُمستشــهًدا  الَّ
ــه جيــوز  ــذي ذكرُتــه؛ إذ قــال: "واآلخــر أنَّ ابــط الَّ بالضَّ
ــن  ــه" )اب ــوف علي ــوز يف املعط ــا ال جي ــوف م يف املعط

ــي، د.ت:20/2(. جن

املطلب الثَّالث: ما كان ُمعتربه االتباع:
ل: االســم إذا وقــع بــداًل جــاز فيــه مــا ال  ابــط األوَّ الضَّ

جيــوز فيــه إذا ويل العامــل: 
ــان يف  ــعد الفرخ ــو س ــه أب ــهد ب ــط استش اب ــذا الضَّ ه
ــَم  ــو: "نِْع م يف نح ــذَّ ــدح أو ال ــوص بامل ــراب املخص إع
ــٍب"؛ إذ  ــو هل ــُل أب ج ــَس الرَّ ــٍر"، و"بِْئ ــو بك ــُل أب ج الرَّ
ــهورة،  ــة مش ــه إعرابيَّ ــة أوج ــه ثالث ــون ل ــر النَّحويُّ ذك
م وهــو يف املثالــني:  فأعربــوا املخصــوص باملــدح أو الــذَّ
تــي  ــا مبتــدأ، واجلملــة الَّ )أبــو بكــر(، و)أبــو هلــب( إمَّ
ــا خــًرا ملبتــدأ حمــذوف تقديــره:  قبلــه هــي اخلــر، وإمَّ
ــا الفرخــان يف  ــا مبتــدأ واخلــر حمــذوف، أمَّ )هــو(، وإمَّ
ــو  ــا وه ــا رابًع ــا إعرابيًّ ــر وجًه ــتوىف( فذك ــه )املس كتاب
ــاقط،  ــم السَّ ــل وإْن كان يف حك ــن الفاع ــدٌل م ــه ب أنَّ
ــًا رأيــه هبــذا  وال يصلــح ملبــارشة )نِْعــَم، وبِْئــَس(؛ ُمدعِّ
ابــط بقولــه: "فبــأْن ُيقــال: إنَّ البــدل منــه وإْن كان  الضَّ
ــه قــد جيــوز يف االســم إذا وقــع  ــاقط؛ فإنَّ يف حكــم السَّ
ــد  ــهم ق ــل، فإنَّـ ــه إذا ويل العام ــوز في ــا ال جي ــداًل م ب
محلــوا "إنَّــك أنــت" عــىل البــدل، ولــو قلــَت: "إنَّ أنت" 
ــىل  ــٌد" ع ــُل زي ج ــَم الرَّ ــوز "نِْع ــذا جي ــىل ه ــز، فع مل جي
ــان،  ــٌد"" )الفرخ ــَم زي ــوز "نِْع ــدل، وإْن كان ال جي الب

1407هـــ:110/1- 111(.  

ــوز يف  ــا ال جي ــه م ــوز في ــف جي ــاين: العط ــط الثَّ اب الضَّ

ــراد: االنف
ــون  تــي اختلــف فيهــا النَّحويُّ ــة الَّ مــن املســائل النَّحويَّ
ــة الفعــل  يف بــاب املفعــول معــه، مســألة عــدم صالحيَّ
ــر  ــة تقدي ــدم صالحيَّ ــواو، وع ــد ال ــا بع ــل في للعم
ــاعر  ــول الشَّ ــك ق ــىل ذل ــواهد ع ــن الشَّ ــع(، وم )م

1416هـــ(: ــريي،  )النُّم
إَِذا َما الَغانَِياُت َبَرزَن َيوًما       

ْجَن احلََواِجَب َوالُعُيونا                                             وَزجَّ
ــَج" ال يصلــح ألْن ينصــب "العيون"؛  إذ إنَّ الفعــل "َزجَّ
ــق إنَّـــا  قيــق، والعيــون ال ترقَّ ألنَّ التَّزجيــج معنــاه التَّ
ــل، وأيًضــا ال يصلــح تقديــر )مــع(؛ النتفــاء  ُتكحَّ
ــون يف  ــف النَّحويُّ ــك اختل ــىل ذل ــاًء ع ــة، فبن املصاحب

ــني: ــىل قول ــه ع ــت وأمثال ــذا البي ه
ل: ذهــب أبــو عبيــدة )أبــو عبيــدة، د.ت(،  القــول األوَّ
، واملــّرد  ، واملــازينُّ ، واجلرمــيُّ ، واألصمعــيُّ واليزيــديُّ
د، د.ت( ومجاعــة مــن النَّحوّيــني إىل أنَّ "العيــون"  )املــرِّ
معطــوٌف عــىل "احلواجــب"؛ بــرط تضمــني الفعــل: 
"؛ ليتســلَّط عــىل  ــنَّ " أو "َزيَّ ــنَّ جــن" معنــى: "َحسَّ "زجَّ
ابــط  ــم اجلرمــيُّ هــذا القــول بالضَّ املتعاطفــني، وقــد دعَّ
ــه؛ إذ قــال: "جيــوز يف العطــف مــا ال  ــذي أرشُت إلي الَّ
جيــوز يف اإلفــراد، نحــو: "أكلــُت خبــًزا ولبنـًـا"، وأنشــد 

)الّزبعــرى، 1401هـ(:
َيا َليَت َزوَجِك َقد َغَدا      

ًدا َسيًفا َوُرحما                                          ُمَتَقلِّ
ــان،  ــو حيَّ ــاًل"" )أب ــى "حام ــًدا" معن ــن "ُمتَقلِّ إذ ُضمِّ

 .)134/8 1430هـــ: 
اء، 1434هـــ(  ــرَّ اء )الف ــرَّ ــب الف ــاين: ذه ــول الثَّ الق
ومجاعــة مــن الكوفيِّــني والبصيِّــني )أبــو حيَّــان، 
ــه  ر عطف ــذُّ ــب؛ لتع ــل مناس ــار فع 1430هـــ( إىل إض
ــف  ــاب عط ــن ب ــكالم م ــري ال ــه، فيص ــا قبل ــىل م ع
ْلــَن  "وَكحَّ ــابق:  السَّ البيــت  يف  فُيقــّدرون  اجلمــل، 
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العيــون".
ابع: ما كان ُمعتربه احلكاية: املطلب الرَّ

ضابطه: كثرة االستعال واالتَّساع:
ــون يف  ــا النَّحويُّ ــي ذكره ت ــة الَّ ــكام النَّحويَّ ــن األح م
ــَي  ــٍف وُحِك ــبق بعاط ــُم إذا مل ُيس ــة الَعَل ــاب احلكاي ب
بـ)َمــْن(؛ إذ تقــول عنــد االســتثبات ملــن قــال: "جــاءين 
ــٌد؟"، وتقــول ملــن قــال: "أبــصُت  ــٌد": "َمــن حممَّ حممَّ
خالــًدا": "َمــن خالــًدا؟"، وتقــول ملــن قــال: "مــررُت 
ببكــٍر": "َمــن بكــٍر؟"، فتحكــي لفــظ املتكلِّــم بحركتــه، 
ــًة أم فتحــًة أم كــرًة، كــا  ســواء أكانــت احلركــة ضمَّ
مــة، وهــذا عنــد أهــل احلجــاز، وهــذا  يف األمثلــة املتقدِّ
ــا أم  ــًا أم لقًب ــواء أكان اس ــم س ــاصٌّ بالَعَل ــم خ احلك
ــا  ــارف، خالًف ــواع املع ــائر أن ــن س ــريه م ــًة دون غ كني
ــارف  ــواع املع ــائر أن ــة س ــاز حكاي ــذي أج ــس الَّ ليون
ــل هــذا احلكــم  )ابــن عصفــور، 1419هـــ(، وقــد علَّ
ــذي ذكرُتــه؛ إذ قــال:  ابــط الَّ اخلــريُّ ُمستشــهًدا بالضَّ
ــريه"  ــوز يف غ ــا ال جي ــه م ــاز في ــتعاله، فج ــرة اس "لكث

)اخلــرّي، 1426هـــ: 330/2(.

املطلب اخلامس: ما كان ُمعتربه األداة:
ابــط  ضابطــه: كثــرة االســتعال واالتَّســاع: وهــذا الضَّ

ــون يف ثــالث مســائل: استشــهد بــه النَّحويُّ
املسألة األُوىل: دخول )يا( النِّداء عى لفظ اجلاللة:

ــون دخــول )يــا( النِّــداء عىل لفــظ اجلاللة  أجــاز النَّحويُّ
ــة دون غــريه مــن األســاء، يف نحــو قولنــا: "يا اهلل  خاصَّ
ف  ــه ُمعــرَّ اغفــر يل" )ابــن عصفــور، 1419هـــ(، مــع أنَّ
ــني عــىل  بـــ)أل(، وقــد حكــى األزهــريُّ إمجــاع النَّحويِّ
ذلــك )األزهــرّي، 1427هـــ(، وقــد اســتدلَّ األنبارّي 
ــذي ذكرُتــه؛ إذ قــال: "إنَّـــا  ابــط الَّ بجــواز ذلــك بالضَّ
ــه َكُثــَر يف اســتعاهلم،  ــة؛ ألنَّ جــاز يف هــذا االســم خاصَّ
ــوز يف  ــا ال جي ــه م زوا في ــوَّ ــنتهم، فج ــىل ألس ــفَّ ع فخ

غــريه" ) األنبارّي، 1415هـــ: ص211(. 

( عى الفعل:  املسألة الثَّانية: دخول )إالَّ

ــل  ــد تدخ ــم، وق ــىل االس ــا ع ( دخوهل ــل يف )إالَّ األص
ًغــا، ســواء أكان  عــىل الفعــل إذا كان االســتثناء ُمفرَّ
الفعــل ُمضارًعــا أم ماضًيــا، ولكنَّهــم اشــتطوا يف 
دخوهلــا عــىل األفعــال رشوًطــا؛ فــإْن كان الفعــل 
ُمضارًعــا اشــتطوا فيــه أْن ُيســبق بنفــي، كــا يف 
نحــو قولنــا: "مــا كان زيــٌد إالَّ يــرُب"، وإْن كان 
ــا  ــٌل، ك ــه فع ــي أْن يلي ــع النَّف ــه م ــتطوا في ــا اش ماضًي
ــوا  ــوٍل إاِلَّ َكاُن ُس ــن رَّ ــم مِّ ــا َيْأتِيِه ــه تعــاىل:﴿ َوَم يف قول
بـِـِه َيْســَتْهِزُئوَن﴾)احلجر:11(، فــإِن انعــدم الفعــل بعــد 
 ) ــي )إالَّ ــذي ي ــل الَّ ــتطوا يف الفع ــهم اش ــي، فإنَّـ النَّف
اقتانــه بـ)قــد(، كــا يف نحــو قولنــا: "مــا النَّــاُس إالَّ قد 
ب  ــى ُتقــرِّ م )قــد(؛ حتَّ َعــَروا"، وإنَّـــا اشــتطوا تقــدُّ
املــايض مــن احلــال، فيكــون بذلــك شــبيًها باملضــارع 
ــذي هــو ُمضــارع لالســم )ابــن مالــك، 1422هـــ(. الَّ
ط بنحــو قوهلــم:  وقــد اعــُتض عــىل هــذا الــرَّ
"أنِشــُدَك اهللَ إالَّ فعلــَت كــذا وكــذا"، ففــي هــذه املقولة 
ــي وال  ــبق بنف ــا ومل يس ( ماضًي ــد )إالَّ ــل بع ــاء الفع ج

ــن: ــتاض بأمري ــذا االع ــىل ه ــد ردَّ ع ــد(، وق )ق
ــه  ــا إالَّ أنَّ ــول وإْن كان ُموجًب ــذا الق ل: أنَّ ه ــر األوَّ األم
 ) ــد )إالَّ ــايض بع ــل امل ــك الفع ــي، وكذل ل بالنَّف ــؤوَّ ُم
ُأوِقــَع موقــع املصــدر، والتَّقديــر: مــا َأســأُلَك إالَّ 

ــك. فِْعَل
ــم،  ــاب القس ــن ب ــة م ــذه املقول ــاين: أنَّ ه ــر الثَّ األم
ــرة اســتعاهلم  ــه؛ نظــًرا لكث ــع في والقســم جيــوز التَّوسُّ
لــه، قــال ناظــر اجليــش: "قــال بعضهــم: وجــاز ذلــك 
ــه يف  ــه؛ لكثرت ــع في ــد اتُّس ــم ق ــاب القس ــا؛ ألنَّ ب ُهن
ــر  ــريه" )ناظ ــوز يف غ ــا ال جي ــه م ــاز في ــكالم، فج ال

1428هـــ:2200/5(. ــش،  اجلي

املســألة الثَّالثــة: الــواو العاطفــة جيــوز فيهــا مــن 
االتِّســاع مــا ال جيــوز مــع الفــاء العاطفــة: 

ابــط احتــجَّ بــه ابــن جنــيٍّ يف رّده عــىل  هــذا الضَّ
مرمــان يف حكمــه عــىل الفــاء بأنَّـــها عاطفــٌة يف نحــو 
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ــون يف  قولنــا: "خرجــُت فــإذا زيــٌد"؛ إذ اختلــف النَّحويُّ
ــي: ــوال، ه ــة أق ــىل ثالث ــاء ع ــذه الف ه

ل: منهم من ذهب إىل أنَّـها زائدٌة. القول األوَّ
ــا  ــاء فيه ــب إىل أنَّ الف ــن ذه ــم م ــاين: منه ــول الثَّ الق

ط. ــرَّ ــى ال معن
القــول الثَّالــث: ذهــب مرمــان إىل أنَّـــها عاطفــٌة، فــردَّ 
عليــه ابــن جنــيٍّ بعــدم تشــاكل اجلملتــني املتعاطفتــني، 
فجملــة: "خرجــُت" مجلــة فعليَّــة، ومجلــة: "فــإذا 
ــه  ــىل نفس ــيٍّ ع ــن جن ــمَّ أورد اب ــميَّة، ث ــة اس ــٌد" مجل زي
اعتاًضــا، وهــو إجــازة نحــو قولنــا: "قــام زيــٌد 
"قــام زيــٌد" مجلــة  إنَّ مجلــة:  إذ  ــٌد"؛  وأخــوك حممَّ
ــٌد" مجلــة اســميَّة، فكيــف  ــة، ومجلــة: "أخــوك حممَّ فعليَّ
ــتاض  ــذا االع ــع ه ــاك؟ فدف ــع هن ــا، ومتن ــز ُهن جُتي
تـــها  ــه قــد جيــوز مــع الــواو؛ لُقوَّ بقولــه: "فاجلــواب: أنَّ
فهــا مــا ال جيــوز مــع الفــاء مــن االّتســاع" )ابــن  وتصُّ

)1421هـــ:274/1(. ــي،  جن

ادس: ما كان ُمعتربه الظَّرفيَّة: املطلب السَّ
ضابطــه: الظَّــرف جيــوز فيــه مــن االّتســاع مــا ال جيــوز 

يف غــريه.
ــألة  ــون مس ــا النَّحويُّ ــف فيه ــي اختل ت ــائل الَّ ــن املس م
ــا يف  ــا، ك ــع نعًت ــه( الواق ــرور )في ــاّر واملج ــذف اجل ح
ــِزي َنْفــٌس َعــن نَّْفٍس  ُقــوا َيْوًمــا الَّ جَتْ قولــه تعــاىل:﴿ َواتَّ
ــْدٌل  ــا َع ــُذ ِمنَْه ــَفاَعٌة َواَل ُيْؤَخ ــا َش ــُل ِمنَْه ــْيًئا َواَل ُيْقَب َش
ــٌس  ــِزي َنْف ــا الَّ جَتْ ــوا َيْوًم ُق وَن﴾، ﴿ َواتَّ ــْم ُينــَصُ َواَل ُه
ــا  ــْدٌل َواَل َتنَفُعَه ــا َع ــُل ِمنَْه ــْيًئا َواَل ُيْقَب ــٍس َش ْف ــن نَّ َع
وَن﴾ )البقــرة: 48، 123(،  َشــَفاَعٌة َواَل ُهــْم ُينــَصُ
وقــراءة عكرمــة: )ابــن جنــي، 1419هـــ( ﴿َفُســبَحاَن 
وم: 17(،  ــرُّ ــوَن﴾ )ال ــا ُتصبُِح ــوَن َوِحينً ــا مُتُس اهللِ ِحينً

ــكي، 2000م(:  ــاعر )الع ــول الشَّ وق
َفَيوٌم َعَلينَا َوَيوٌم َلنَا        

                                     َوَيوٌم ُنَساُء َوَيوٌم ُنَرُّ

فالتَّقديــر يف اآليــة الكريمــة: ال جتــزي فيــه، ويف قــراءة 
عكرمــة التَّقديــر: مُتُســوَن فيــه، وُتصبُحــوَن فيــه، 
ــذه  ــه، فه ــَرُّ في ــه، وُن ــاُء في ــر: ُنَس ــت التَّقدي ويف البي

ــوالن: ــا ق ــواهد يف خترجيه الشَّ
ل: لســيبويه )ســيبويه، د.ت(، إذ ذهب إىل أنَّ  القول األوَّ
اجلــارَّ واملجــرور )فيــه( ُحــِذَف اعتباًطــا، وقــد اســتدلَّ 
ــذي  ــط الَّ اب ــيبويه بالضَّ ــه س ــب إلي ــا ذه ــك مل ــن مال اب
ذكرتــه؛ إذ قــال: "فهــذا عنــد ســيبويه ُحــِذَف اعتباًطــا؛ 
ــرف جيــوز معــه مــا ال جيــوز مــع غــريه" )ابــن  ألنَّ الظَّ

مالــك، 1422هـــ:173/3(.
ــش، 1411هـــ(، إذ  ــش )األخف ــاين: لألخف ــول الثَّ الق
ــرف  ــِذَف ح ــا؛ إذ ُح ــذف كان تدرجييًّ ــب إىل أنَّ احل ذه
ــار  ــري فص م ــل إىل الضَّ ى الفع ــدَّ اًل، وتع ــّر: )يف( أوَّ اجل
ــري  م ــذف الضَّ ــمَّ ُح ــه(، ُث ــة: )جتزي ــا يف اآلي ــكالم ك ال

ــا. ثانًي

ــري  م ــال الضَّ ــربه اّتص ــا كان ُمعت ــابع: م ــب السَّ املطل
وانفصالــه:

ائــر املنفصلــة جيــوز فيهــا مــا ال جيــوز يف  ضابطــه: الضَّ
ائــر املتَّصلــة واملســتتة:  الضَّ

يضُّ يف بــاب االشــتغال  ابــط استشــهد بــه الــرَّ هــذا الضَّ
ــتغال يف  ــف االش ــتزات تعري ــر حم ــا رشع يف ذك عندم
ــو  ــه ل ــريه أو ُمتعلَّق ــه بضم ــتغٌل عن ــم: "ُمش ــان قوهل بي
ــتاباذّي،  ــه" )األس ــبه لنصب ــو أو مناس ــه ه ــلِّط علي ُس
ــه  ــك أنَّ في ــا لذل ــر رشًح 1419هـــ:398/1(؛ فذك
ــا"، إذ  ــه ُمنطلًق ــٌد ظنَّ ــا: "زي ــل قولن ــن مث ــتاًزا م اح
م، واملســند إليــه  الفعــل ُمســنٌد إىل ضمــري االســم املتقــدِّ
ــر لرفعــه فاعــاًل  ــًا، ولــو ُســلِّط عليــه وُأخِّ مرفــوع دائ
ل لــه أيًضــا، وعــىل ذلــك  لــه، ويطلبــه ثانًيــا مفعــواًل أوَّ
ال ينصــب )زيــد( عــىل االشــتغال مــن أجــل ذلــك، فله 
ــا،  طالبــان: طالــٌب يطلبــه رفًعــا، وطالــٌب يطلبــه نصًب
ــو  ــدة، ول ــه ُعم ــب؛ ألنَّ ــىل النَّاص م ع ــدَّ ــع ُمق اف والرَّ
فــع،  ــه مل يكــن ليفــرِّ وهــو منصــوب ضمــري الرَّ نصب
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ــرِّ  ــل ال ُيف ــىل الفع م ع ــدَّ ــول املق ــول: "ألنَّ املفع يق
مــري  مــري املســند إليــه ذلــك الفعــل إالَّ إذا كان الضَّ الضَّ

ُمنفصــاًل" )األســتاباذّي، 1419هـــ:403/1(. 
ــذي ذكرُتــه،  ابــط الَّ ُثــمَّ بنــى عــىل هــذا االســتثناء الضَّ
ــوز يف  ــا ال  جي ــل م ــري املنفص م ــوز يف الضَّ ــه جي ــو أنَّ وه
مــري املنفصــل كاالســم  مــري املتَّصــل؛ ألنَّ الضَّ الضَّ
مــري املســتت فهــو  ــا الضَّ الظَّاهــر انفــراًدا وأحكاًمــا، وأمَّ
ابــط وبنــى  ر هــذا الضَّ أخــو املتَّصــل أو هــو هــو، فقــرَّ
عليــه - كــا أســلفُت ذكــره - واحتــجَّ لــه، ومثالــه عىل 
مــري املرفــوع واملنصــوب  ــه جيــوز أْن يكــون الضَّ هــذا أنَّ
ــا  ( إذا كان أحدمه ــنَّ ــاب )ظ ــري ب ــدٍة يف غ ــذاٍت واح ل
ــني  ــريان ُمتَّصل م ــك إذا كان الضَّ ــع ذل ــاًل، ويمتن ُمنفص
ــح بــه ذلــك هــو  لــذاٍت واحــدٍة، واملثــال املصحِّ
ــوز  ــول: "فيج ــو"، يق ــرب إالَّ ه ــًدا مل ي ــه: "زي قول
ــو"، ويف  ــرب إالَّ ه ــًدا مل ي ــل: "زي ــول يف الفاع أْن تق
ــاه رضب زيــٌد"؛ ألنَّ املنفصــل مــن حيــث  املفعــول: "إيَّ
ــى  ــر حتَّ ــم الظَّاه ــار كاالس ــتقالله ص ــه واس انفصال
جــاز فيــه مــا ال جيــوز يف املضمــرات" )األســتاباذّي، 
ــم:  ــك قوهل ــه يف ذل ــة ل 1419هـــ:404/1(، واحلجَّ
مرييــن؛ لــذا قــال:  ــاك رضبــَت" باملخاطــب يف الضَّ "إيَّ
"جتمــع بــني ضمــريي الفاعــل واملفعــول لواحــٍد، 
ــاك"، وال جيــوز مثلــه يف  ومثُلــُه: "ال تــرب إالَّ إيَّ

ــتاباذّي، 1419هـــ:404/1(. ــني" )األس املتَّصل

املطلب الثَّامن: ما كان ُمعتربه خصوصيَّة ُمعيَّنة:
ــا ال  ــا م ــوز فيه ــتثنائيَّة جي ( االس ل: )إالَّ ــط األوَّ اب الضَّ

ــري(: ــوز يف )غ جي
ــوع  ــألة وق ــايّن يف مس نع ــه الصَّ ــجَّ ب ــط احت اب ــذا الضَّ ه
ــْو  ــاىل:﴿ َل ــه تع ــا يف قول ــا، ك ــا وصًف ــا بعده ( وم )إالَّ
َفُســْبَحاَن اهللَِّ َربِّ   ۚ َلَفَســَدَتا  إاِلَّ اهللَُّ  آهِلَــٌة  فِيِهــَا  َكاَن 
ــتط  ــاء:22(؛ إذ اش ــوَن﴾ )األنبي ــاَّ َيِصُف ــْرِش َع اْلَع
ــاًل  ــا مح ــا وصًف ــا بعده ( وم ــوع )إالَّ ــون يف وق النَّحويُّ
ــك، 1422هـــ(،  ــن مال ة رشوط )اب ــدَّ ــري( ع ــىل )غ ع

ــرة  ــع نك ــا مج ــا جمموًع ــوف هب ــون املوص ــا: أْن يك منه
ًفــا بـــ)أل( اجلنســيَّة؛ ألنَّـــها قريبــة  كــا يف اآليــة، أو ُمعرَّ
اج )ابــن  َّ ط ذكــره ابــن الــرَّ مــن النَّكــرة، وهــذا الــرَّ

ــور:  ــة أم ــه بثالث ــد ُردَّ علي اج، 1420هـــ(، وق َّ ــرَّ ال
ط؛  ــرَّ ــذا ال ــيبويه هل ــتاط س ــدم اش ل: ع ــر األوَّ األم
ــا رجــٌل  ــل هلــذه املســألة بقولــه: "لــو كان َمَعنَ ــه مثَّ ألنَّ
ــىل  ــم ع ــد حك ــيبويه، د.ت(، وق ــا" ) س ــٌد لُغلبن إالَّ زي
ــه وصــٌف لـ)رجــل(، وهــو غــري مجــع. ــٌد" بأنَّ "إالَّ زي
األمــر الثَّــاين: ال يمتنــع جمــيء )غــري( معرفــة يف بعــض 

املواضــع، فكذلــك مــا مُحـِـل عليهــا.
ابــط؛ إذ قــال: "وال  األمــر الثَّالــث: ردَّ عليــه هبــذا الضَّ
ــري(، وإْن  ــوز يف )غ ــا ال جي ( م ــوز يف )إالَّ ــع أْن جي يمتن

نعــايّن، 1428هـــ:738/1(. كانــت فرعهــا" )الصَّ

بــات جيــوز فيهــا مــا ال جيــوز يف  ــاين: املركَّ ــط الثَّ اب الضَّ
ــائط:  البس

ــىل  ــيبويه ع ــتاض س ــط اع اب ــذا الضَّ ــهييُّ هب ــع السُّ دف
ــن  ــة م ب ــن( مركَّ ــرى أنَّ )ل ــذي ي ــل الَّ ــيخه اخللي ش
ــة، يف حــني أنَّ ســيبويه يــرى أنَّـــها  )ال( و)َأِن( املصدريَّ
بــة، ُمعتًضــا عــىل شــيخه بنحــو  بســيطٌة ليســت بمركَّ
ــا زيــًدا فلــن أرضَب") ســيبويه، د.ت(،  قولنــا: "أمَّ
بــة  بتقديــم املفعــول بــه عــىل )لــن(؛ إذ لــو كانــت ُمركَّ
ــا؛  ــول عليه م املفع ــدَّ ــا تق ــة مَلَّ ــن )ال( و)أِن( املصدريَّ م
ــهيي: "وال  م عليــه، قــال السُّ ألنَّ صلــة املصــدر ال تتقــدَّ
يلزمــه مــا اعــتض ســيبويه يف تقديــم املفعــول عليهــا؛ 
بــات مــا ال جيــوز يف البســائط"  ألنَّــه جيــوز يف املركَّ

د.ت:100(. ــهيّي،  )السُّ

كيــب  املبحــث الثَّــاين: مــا جــاء منــه باعتبــار معــاين الرتَّ
: مّي لكال ا

وجاء فيه ستة مطالب، هي:

املطلب األُوىل: ما كان ُمعتربه النَّفي:
)كان(  اســم  جعــل  معــه  جيــوز  النَّفــي  ضابطــه: 
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اإلجيــاب: مــع  جيــوز  ال  مــا  نكــرة  وأخواهتــا 
ــش  ــم األعم ــيٍّ حك ــن جن ــه اب ــع ب ــط دف اب ــذا الضَّ ه
بتخطئــة قــراءة عاصــم، إذ قــرأ عاصــم قولــه تعــاىل:﴿ 
ــًة  ــَكاًء َوَتْصِدَي ــِت إاِلَّ ُم ــَد اْلَبْي ــْم ِعن ــا َكاَن َصاَلهُتُ َوَم
ــال:  ــُروَن﴾ )األنف ــْم َتْكُف ــَا ُكنُت ــَذاَب بِ ــوا اْلَع ۚ َفُذوُق
35(، بنصــب: )َصاَلهَتــم(، ورفــع: )ُمــَكاٌء وتصديــٌة( 
)ابــن جنــي، 1419هـــ(، وقــد َحَكــَم األعمــش عــىل 
هــذه القــراءة باللَّحــن واخلطــأ؛ وذلــك ألنَّ اســم 
ــه أْن يكــون معرفــة، وخــره أْن يكــون  )كان( حقُّ
ــا ابــن جنــيٍّ فدافــع عــن هــذه القــراءة خــري  نكــرة، أمَّ

ــني: ــن اثن ــك بأمري ــاٍع، وذل دف
ــد مفــاد  ــا تفي ل: أنَّ النَّكــرة إذا كانــت جنًس األمــر األوَّ
املعرفــة، فمثــاًل إذا قلنــا: "خرجــُت فــإذا أســٌد يف 
البــاب"، املعنــى عينــه إذا قلنــا: "خرجــُت فــإذا األســُد 
ــًدا  ــد أس ــني ال نري ــن املثال ــا يف هذي ن ــاب"، فإنَّ يف الب
واحــًدا ُمعيَّنـًـا، وإنَّـــا نريــد اجلنــس، وهذا احلكم نفســه 
ينســحب عــىل اآليــة؛ إذ املقصــود: ومــا كان صالهتــم 
عنــد البيــت إالَّ املــكاُء والتَّصديــة، أي: إالَّ هــذا اجلنس 

مــن هــذا الفعــل.
ــذي ذكرُتــه؛ إذ قــال:  ابــط الَّ األمــر الثَّــاين: احتــجَّ بالضَّ
ــا  ــم )كان( وأخواهت ــل اس ــن جع ــي م ــع النَّف ــوز م "جي
نكــرة مــا ال جيــوز مــع اإلجيــاب" )ابــن جنــي، 

1419هـ(.

املطلب الثَّاين: ما كان ُمعتربه التَّقابل:
ــه  ــوز في ــا ال جي ــاًل م ــاء ُمقاب ــا ج ــوز في ــه: جي ضابط

ــداًء: ابت
ائــع مســألة  ج عليــه ابــن الضَّ ابــط خــرَّ هــذا الضَّ
ــتهٌر؛  ــألة ُمش ــالف يف املس ــل، واخل ــا( للعاق ــوع )م وق
ــون فيهــا عــىل قولــني )ابــن يعيــش،  إذ اختلــف النَّحويُّ

1434هـ(: 
ــا  ل: منهــم مــن ذهــب إىل أنَّ )مــا( تقــع مل القــول األوَّ

ــل. ال يعق

ــع  ــا( تق ــب إىل أنَّ )م ــن ذه ــم م ــاين: منه ــول الثَّ والق
ــل وقوعهــا عــىل  ــا ال يعقــل، ومــن القلي يف الغالــب مل

ــم. ــاد ذوي العل آح
ــذا  ــع هب ائ ــن الضَّ ــجَّ اب ــالف احت ــذا اخل ــىل ه ــاًء ع وبن
ــم؛  ــذوي العل ــا( ل ــوع )م ــواز وق ــىل ج ــط ع اب الضَّ
ــه  ــد قول ــك عن ــاين، وذل ــول الثَّ ــاب الق ــص أصح لين
ــرون:  ــا َأْعُبُد﴾)الكاف ــُدوَن َم ــْم َعابِ ــاىل:﴿ َواَل َأنُت تع
3(؛ إذ إنَّ )مــا( راجعــة إىل اهلل ســبحانه وتعــاىل، إذ 
ــه يف ُمقابلــة:  قــال: "واألَوىل أْن يكــون عــرَّ بـ)مــا(؛ ألنَّ
وقــد  )الكافــرون:2(،  َتْعُبــُدوَن﴾  َمــا  َأْعُبــُد  اَل   ﴿
ــان،  جيــوز عنــد املقابلــة مــا ال جيــوز ابتــداًء" )أبــو حيَّ
1430هـــ(. وهــذا الــكالم - كــا أســلفُت - يــرد عــىل 
ــذي يقــول: إنَّ )مــا( ال تقــع إالَّ لغــري  ل الَّ القــول األوَّ
َز ذلــك فــال حاجــة إىل اســتعال  ــا َمــْن َجــوَّ العاقــل، أمَّ

ــط. اب ــذا الضَّ ه

املطلب الثَّالث: ما كان ُمعتربه النّيابة:
ــوز يف  ــا ال جي ــه م ــوز في ــل جي ــب الفاع ــه: نائ ضابط

الفاعــل:
ائــع عنــد مســألة  ابــط استشــهد بــه ابــن الضَّ هــذا الضَّ
( و)أعلــم(  إقامــة املفعــول الثَّــاين يف بــايب: )ظــنَّ
مقــام نائــب الفاعــل؛ إذ إنَّ هــذه املســألة مــن املســائل 

ــني:  ــىل قول ــني ع ــني النَّحويِّ ــا ب ــف فيه املختل
ل: جــواز إقامتــه إذا ُأِمــن اللَّبــس، ومل يكــن  القــول األوَّ
ــن  ــك )اب ــن مال ــار اب ــذا اختي ــبهها، وه ــة أو ش مجل

مالــك، 1422هـــ(.
ــذا  ــاب ه ــا، وأصح ــه ُمطلًق ــع إقامت ــاين: من ــول الثَّ الق
ــاين  القــول علَّلــوا بثــالث علــل، منهــا: أنَّ املفعــول الثَّ
قــد يقع مجلــة أو شــبهها، فــال جيــوز - حينئــٍذ - إقامته؛ 

ألنَّ اجلملــة ال تقــع فاعــاًل. )أبــو حيَّــان، 1430هـــ(.
ائع فقد دفع هذه العلَّة بأمرين: ا ابن الضَّ أمَّ

ل: جــواز إقامــة اجلملــة مقــام نائــب الفاعل  األمــر األوَّ
ــو  ــا يف نح ــل، ك ــن العم ــا ع ًق ــا ُمعلَّ ــاًل قلبيًّ إذا كان فع
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ــذا  ــٌر؟"، وه ار أم بك ــدَّ ــٌد يف ال ــَم أزي ــد ُعِل ــا: "ق قولن
مذهــب الّســريايّف )الّســريايّف، 1429هــــ(، والنَّحــاس  

ــاطبّي، 1428هـ(.  )الشَّ
ابــط الَّــذي ذكرُتــه  األمــر الثَّــاين: استشــهاده بالضَّ
ــذي مل  ــه جيــوز يف املفعــول الَّ ي ذلــك أنَّ بقولــه: "وُيقــوِّ
ُيســمَّ فاعلــه مــا ال جيــوز يف الفاعــل، َأاَل تــرى قوهلــم: 
ــوز يف  ــع، وال جي ــع رف ــد(: يف موض ــٍد" فـ)زي ــرَّ بزي "ُم
الفاعــل إالَّ حيــث يكــون احلــرف زائــًدا، وليــس ُهنــا 

ــاطبّي، 1428هـــ: 57/3- 58(. ــٍد" )الشَّ بزائ

ابع: ما كان ُمعتربه عدم ُمراعاة األصل: املطلب الرَّ
ضابطه: االشتغال جيوز فيه ما ال جيوز يف اإلخبار:

ــاطبيُّ يف بــاب االشــتغال  ابــط احتــجَّ بــه الشَّ هــذا الضَّ
ــو  ــه( وه ــك يف )خالصت ــن مال ــت اب ــا رشح بي عندم

ــه:                    قول
َوُعلَقٌة َحاِصَلٌة بَِتابِِع         

                                        َكُعلَقٍة بِنَفِس االسِم الَواِقِع 
)ابن مالك، د.ت: ص 104(.

اح األلفيَّــة عــىل قــول ابــن مالــك يف  إذ ســار أغلــب رُشَّ
ــببّي التَّابــع بالنَّعت  )التَّســهيل( عندمــا قيَّــد االســم السَّ
والعطــف بالــواو فحســب )أبــو حيَّــان، 1435هـ(، يف 
ــًدا  ــه"، و"أزي ــاًل ُيبُّ ــُت رج ــًدا رأي ــا: "أزي ــو قولن نح
رأيــُت بكــًرا وأخــاه"، يف حــني أنَّــه يف )اخلالصــة( -كا 

م- أطلقــه ومل ُيقيِّــده. هــو واضــح يف البيــت املتقــدِّ
ــن  ــببّي م ــم السَّ ــيء االس ــازة جم ــاطبيُّ بإج ــدأ الشَّ فب
مجيــع التَّوابــع عــدا التَّوكيــد، إذ يــرى أنَّ ابــن مالــك مَلَّــا 
ــا  ــك، أمَّ ــٌد ذل ــو قاص ــه( فه ــع يف )خالصت ــق التَّاب أطل
اقتصــاره عــىل ذكــر النَّعــت والعطــف بالــواو فحســب 
ــك؛  ــىل ذل ــص ع ــه اقت ــريى أنَّ ــهيل( ف ــه )التَّس يف كتاب
ــالق  ــرى اإلط ــو ي ــك، وإالَّ ه ــَل ذل ــيبويه َفَع ألنَّ س

ــاطبّي، 1428هـــ(. والتَّعميــم )الشَّ
ــاطبيُّ بإجــازة عطــف البيــان، ُثــمَّ البــدل،  ُثــمَّ بــدأ الشَّ
ُثــمَّ مَلَّــا وصــل إىل عطــف النََّســق أجــازه بجميــع 

ــذي يمنــع فيــه  حروفــه، ُثــمَّ أورد كالم ابــن عصفــور الَّ
ــور، 1419هـــ(؛  ــن عصف ( )اب ــمَّ ــاء و)ُث ــف بالف العط
ــدة؛  ــة واح ــواو مجل ــع ال ــكالم م ــأنَّ ال ــك ب ــاًل ذل ُمعّل
ألنَّ الــواو ُتفيــد اجلمــع والتَّريــك، ومعنــى )مــع(، يف 
( يف مجلتني ُمســتقلَّتني،  حــني أنَّ الــكالم مع الفــاء و)ُثــمَّ
ــذا  ــه هب ــمَّ ردَّ كالم ــتغال، ُث ــاب االش ــع يف ب ــذا ممتن وه
ابــط املذكــور؛ إذ ذكــر أنَّ هــذه املســألة فــرٌع عــن  الضَّ
بــاب املبتــدأ واخلــر، فــا جــاز يف االبتــداء جــاز فيهــا؛ 
ــن  ــدأ، واب ــتغال مبت ــىل االش ــوب ع ــل املنص ألنَّ أص
ــد  ــداء عن ــاب االبت ــألة يف ب ــاز املس ــه أج ــور نفس عصف
ــذي( )ابــن عصفــور، 1419هـــ( يف نحو  اإلخبــار بـ)الَّ
ــف  ــٌرو"، فكي ــو عم ــمَّ ه ــٌد ُث ــام زي ــذي ق ــا: "الَّ قولن
 : ــاطبيُّ ــال الشَّ ــمَّ ق ــا! ُث ــا ُهن ــاك ويمنعه ــا ُهن جُييزه
"وقــد جيــوز يف االشــتغال مــا ال جيــوز يف اإلخبــار، َأاَل 
تــرى أنَّــه جيــوز نحــو: "أزيــًدا رضبــَت أخــاه، ورضبَت 
ــذي رضبــَت أخــاه ورضبــَت  عمــًرا"، ولــو قلــَت: "الَّ
ــاطبّي، 1428هـــ:122/3(،  عمــًرا زيــٌد" مل جيــز" )الشَّ
مــري، ولــو أتينــا  ــة يف ذلــك هــو عــدم وجــود الضَّ والعلَّ
ــَت  ــذي رضب ــا: "الَّ ــألة ولقلن ــت املس ــري لصحَّ م بالضَّ

ــٌد". ــَت عمــًرا هــو زي أخــاه ورضب

املطلب اخلامس: ما كان ُمعتربه ُمراعاة األصل:
فــة اجلاريــة عــىل الفعــل جيــوز فيهــا مــا ال  ضابطــه: الصِّ

فــة غــري اجلاريــة: جيــوز يف الصِّ
ــوز يف  ــا ال جي ــل م ــىل الفع ــة ع ــة اجلاري ــوز يف الّصف جي
ــون  ابــط أصــٌل راعــاه النَّحويُّ غــري اجلاريــة، وهــذا الضَّ
ه عــىل  ائــع يف ردِّ يف تعليالهتــم، وقــد احتــجَّ بــه ابــن الضَّ
تــي خالــف فيهــا ابــُن مالــك  ابــن عصفــور يف املســألة الَّ
ــن  ــة، إذ إنَّ اب ــة الطَّائيَّ ــور يف )ذو( املوصول ــَن عصف اب
ــة تتغــريَّ حســب العــدد  عصفــور يــرى أنَّ )ذو( الطَّائيَّ
ر  واجلنــس، فهــي تقتــي املطابقــة، فتــأيت للُمفــرد املذكَّ
ر يف  جــل ذو قــام"، وللُمثنَّــى املذكَّ يف نحــو: "جــاءين الرَّ
ر  جــالن ذوا قامــا"، وللجمــع املذكَّ نحــو: "أعجبنــي الرَّ
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ــردة  ــوا"، وللمف ــال ذوو قام ج ــي الرِّ ــو: "أعجبن يف نح
ــى  ــت"، وللُمثنَّ ــي ذاُت قام ــو: "جاءتن ــة يف نح ث املؤنَّ
ــا"،  ــا قامت ــان ذوات ــي املرأت ــو: "أعجبتن ــث يف نح املؤنَّ
ــوة ذواُت  ــي النّس ــو: "أعجبتن ــث يف نح ــع املؤنَّ وللجم
ــة  أي قاســها عــىل )ذو( الوصفيَّ قْمــَن"، فهــو هبــذا الــرَّ
تــي بمعنــى )صاحــب( )ابــن عصفــور، 1418هـــ(،  الَّ
ــي  ــهورة ه ــة املش ــرى أنَّ اللُّغ ــه ي ــك فإنَّ ــن مال ــا اب أمَّ
ــًرا أم  اإلفــراد والتَّذكــري والبنــاء، ســواء أكان ذلــك ُمذكَّ
ًثــا، ُمفــرًدا أم ُمثنًّــى أم مجًعــا، مرفوًعــا أم منصوًبــا أم  ُمؤنَّ
جــل ذو قــام"، و"أعجبني  جمــروًرا، فنقــول: "جــاءين الرَّ
ــوا"،  ــال ذو قام ج ــي الرِّ ــا"، و"أعجبن ــالن ذو قام ج الرَّ
ذو  املرأتــان  و"أعجبتنــي  قامــت"،  ذو  و"جاءتنــي 
قامتــا"، و"أعجبتنــي النّســوة ذو قْمــَن"، وال ُينِكــُر 
ــٌة  ــك لغ ــرى أنَّ ذل ــه ي ــع؛ ولكنَّ ــى واجلم ــود املثنَّ وج

لبعــض الطَّائّيــني )ابــن مالــك، 1422هـــ(.
ــىل  ــك وردَّ ع ــن مال ــع رأي اب ائ ــن الضَّ ــق اب ــد واف وق

ــي: ــور، ه ــة أم ــور بثالث ــن عصف اب
ُذِكــرت أكثــر مــن  ل: أنَّ )ذو( الطَّائيَّــة  األمــر األوَّ
)ذات(، فهــذا دليــٌل عــىل أنَّـــها لغتــان خمتلفتــان، وأنَّ 
ــدًة  ــًة واح ــا لغ ــو كانت ــة، ول ــن الثَّاني ــهر م األُوىل أش
ــر  ــرى؛ ألنَّ املذكَّ ــن األُخ ــهر م ــا أش ــن إحدامه مل تك
تــي( يف  ــذي( و)الَّ واملؤنَّــث يف رتبــٍة واحــدٍة، كــا أنَّ )الَّ

ــكالم. ــوع يف ال ــورود والوق ــدٍة يف ال ــٍة واح رتب
األمــر الثَّــاين: أنَّ قيــاس ابــن عصفــور لـِــ)ذو( الطَّائيَّــة 
ــة جمــرى الفعــل وهــو )صاحــب(  عــىل الّصفــة اجلاري
قيــاٌس خاطــئ؛ ألنَّ )صاحــب( جيــري جمــرى الفعــل، 
وصاحبتــان،  وأصحــاب،  )صاحبــان،  فنقــول: 
ــى،  ــة عــىل املعن ــات(، يف حــني أنَّ )ذو( حممول وصاحب
فهــي ال ُتطابــق، فــال ُيســتجاز فيهــا مــا اســُتجيز فيــا 
هــي ُتــؤّدي معنــاه، قــال: "وعنــدي أنَّــه ال جيــوز ذلــك 
يف )ذو( قياًســا عــىل الّصفــة؛ ألنَّ ذلــك يف الّصفــة 
فــة اجلاريــة جمــرى الفعــل  باحلمــل عــىل الفعــل، فالصِّ

جيــوز فيهــا مــا ال جيــوز يف غــري اجلاريــة" )أبــو حيَّــان، 
ائــع  1430هـــ:53/3- 54(، وقــد اســتدلَّ ابــن الضَّ
ــه إذا كان  ــل وتأنيث ــري الفع ــه بتذك ــة كالم ــىل صحَّ ع
ــاءت  ــا: "ج ــو قولن ــا يف نح ــا، ك ــا جمازيًّ ًث ــل ُمؤنَّ الفاع
ــه  املوعظــة"، إذ جيــوز أنَّ نقــول: "جــاء املوعظــة"؛ ألنَّ
ــه أْن  ــارة إلي ــد اإلش ــوز عن ــه ال جي ــني أنَّ ــٌل، يف ح فع
ــه اســم  نقــول: "هــذا املوعظــة نفعتنــي" بالتَّذكــري؛ ألنَّ
إشــارة، فهنــاك فــرٌق بــني الفعــل واالســم املبنــّي، كــا 
ــل  ــرى الفع ــة جم ــة اجلاري ــني الّصف ــا ب ــاك فرًق أنَّ هن

ــل. والفع
األمــر الثَّالــث: أنَّ )ذو( املبنيَّــة األقــرب هلــا محلهــا عــىل 
اســم اإلشــارة املبنــّي ال الّصفــة اجلاريــة جمــرى الفعــل 

ــاطبّي، 1428هـ(.    )الشَّ

ادس: ما كان ُمعتربه مراعاة الطُّول: املطلب السَّ
ضابطــه: الــكالم إذا طــال جــاز فيــه مــن احلــذف مــا 
ال جيــوز فيــه إذا مل َيُطــْل: وقــد وقفــُت منــه عــىل ثــالث 

مســائل:
ــاَم،  ــني: "َق ــن الفعل ــري م م ــذف الضَّ ــألة األُوىل: ح املس

ــَد". وَقَع
مــري وهــو ألــف  اج حــذف الضَّ َّ أجــاز ابــن الــرَّ
ــا:  ــَد"، يف نحــو قولن ــاَم وَقَع االثنــني مــن الفعلــني: "َق
"أخــواك َقــاَم وَقَعــَد"؛ وذلــك لطــول الــكالم، إذ 
ــال  ــا ط ــكالم ُكلَّ ــط: "ألنَّ ال اب ــذا الضَّ ــا هب ــال حُمتجًّ ق
اج،  َّ جــاز فيــه مــا ال جيــوز فيــه إذا مل يُطــْل" )ابــن الــرَّ
1420هـــ:310/2(، وُيمكــن ختريــج هــذا القول عىل 
ــه قــام أحدهــم وقعــد اآلخــر، فليــس االثنــان قامــا  أنَّ
مــري،  مًعــا، وال قعــدا مًعــا، فألجــل ذلــك مل ُيلحــق الضَّ
فعــىل هــذا ال يكــون احلــذف مــن أجــل إطالة الــكالم. 

املســألة الثَّانيــة: جميئــه تعليــاًل لوجــه مــن وجــوه إعراهبا 
وا(. ــرَبُّ قوله تعــاىل:)َأْن َت

وا( يف قولــه  اختلــف املعربــون يف إعــراب )َأْن َتــَرُّ
َأن  َْيَانُِكــْم  ألِّ ُعْرَضــًة  اهللََّ  َعُلــوا  جَتْ َواَل  تعــاىل:﴿ 
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ــِميٌع  ــاِس ۗ َواهللَُّ َس ــنْيَ النَّ ــوا َب ــوا َوُتْصِلُح وا َوَتتَُّق ــَرُّ َت
ــي: ــب، ه ــة أعاري ــىل مخس ــرة: 224( ع َعِليٌم﴾)البق
وا(  ــَرُّ ــب إىل أنَّ )َأْن َت ــن ذه ــم م ل: منه ــراب األوَّ اإلع
ــم  ك ــره: بِرُّ ــذوٍف، تقدي ــٍر حم ــدأ خل ــع مبت ــّل رف يف حم
ــاس، د.ت(،  كــم أوىل أو أمثــل )النَّحَّ خــرٌي لكــم، أو بِرُّ
ــان؛ ألنَّ فيــه انقطــاع  فــه أبــو حيَّ وهــذا اإلعــراب ضعَّ

مــا بعــده عــاَّ قبلــه )أبــو حيَّان،1431هـــ(.
إذ  د.ت(؛  ــاس،  للجمهور)النَّحَّ الثَّــاين:  اإلعــراب 
ــه،  ــن أجل ــول م ــب مفع ــّل نص ــها يف حم ــوا إىل أنَّـ ذهب
وا.  ــَرُّ ــَة َأْن َت وا، أو خماف ــَرُّ ــَة َأْن َت ــر: كراه ــىل تقدي ع
ــاج، 1424هـــ(؛  جَّ ــاج )الزَّ جَّ ــث: للزَّ ــراب الثَّال اإلع
ــذي هــو  إذ ذهــب إىل أنَّـــها منصوبــة بنــزع اخلافــض الَّ

وا. ــَرُّ ــره: يف َأْن َت )يف(، تقدي
ابــع: أنَّـــها جمــرورة بحــرف جــرٍّ حمذوف،  اإلعــراب الرَّ
ــاريّس؛ إذ  ــراب للف ــذا اإلع وا، وه ــَرُّ ــره: ألْن َت تقدي
وا( يف  ذهــب إىل أنَّ املصــدر املنســبك مــن )َأْن تــرُّ
ــط  اب ــهًدا بالضَّ ــة؛ ُمستش م املحذوف ــالَّ ــرٍّ بال ــع ج موض
ــذي ذكرُتــه؛ إذ قــال: "إنَّ الــكالم قــد طــال بالّصلــة،  الَّ
ــا ال  ــه م ــذف مع ــن احل ــَن م ــكالم َحُس ــال ال وإذا ط

ــْل" )الفاريّس،1424هـــ:84/2(. ــُن إذا مل َيُط يُس
خمــرّي،  )الزَّ خمــرّي  للزَّ اخلامــس:  اإلعــراب 
1418هـــ(؛ إذ ذهــب إىل أنَّـــها يف حمــّل جــّر عطف بيان 
عــىل قولــه: )أِلَْيَانُِكــْم(، واأليــان عنــده هــي: األمــور 
تــي هــي الــرُّ والتَّقــوى واإلصــالح  املحلــوف عليهــا الَّ
فــه أبــو حيَّــان؛ ألنَّ فيــه خمالفــة  بــني النَّــاس، وقــد ضعَّ
ــا الــرُّ  للظَّاهــر؛ ألنَّ الظَّاهــر أنَّ األيــان َقَســٌم؛ أمَّ
والتَّقــوى واإلصــالح بــني النَّــاس فهــي أمــوٌر ُمقســم 

ــان، 1431هـــ(. عليهــا، فبينهــا تبايــٌن )أبــو حيَّ
املســألة الثَّالثــة: جميئــه خترجًيــا ملجــيء صلــة املوصــول 

مجلــة إنشــائيَّة.
ــألة  ــني مس ــني النَّحويِّ ــا ب ــف فيه ــائل املختل ــن املس م
جمــيء صلــة املوصــول مجلــة إنشــائيَّة؛ إذ اختلفــوا فيهــا 

عــىل قولــني، مهــا:
ــان، 1430هـــ(؛ إذ  ل: للجمهــور )أبــو حيَّ القــول األوَّ
ــُه"،  ــذي ارِضْب ــم: "الَّ ــوز عنده ــال جي ــك، ف ــوا ذل منع

ــوه. ونح
ــه  ــك، ووافق ــاز ذل ــائّي؛ إذ أج ــاين: للكس ــول الثَّ الق
ــد  ــه قيَّ يــر )أبــو حيَّــان، 1430هـــ(، إالَّ أنَّ هشــام الرَّ
ــى"؛  "، أو "عس ــلَّ ــت"، أو "لع ــدوءة بـ"لي ــة باملب اجلمل
ــرزدق، 1427هـــ(:  ــرزدق )الف ــول الف ــهًدا بق ُمستش

تِي          َوإيِنِّ َلَراٍج َنظَرًة ِقَبَل الَّ
                                           َلَعيِّ َوإِْن َشطَّْت َنَواَها َأُزوُرَها

ــا اجلمهــور فاجتهــدوا يف خترجيــه؛ إذ ذكــروا لــه  أمَّ
ــان، 1430هـــ( ــو حيَّ ــا: )أب ــني، مه خترجي

ــذوف  ــول حم ــة املوص ــدر صل ل: أنَّ ص ــرج األوَّ التَّخ
تــي أقــوُل:  عــىل إضــار حكايــة قــوٍل، تقديــره: ِقَبــَل الَّ

ــا. ــا أزوره ــطَّت نواه ــيِّ وإِْن ش لع
ــة  ــة الفعليَّ ــول اجلمل ــة املوص ــاين: أنَّ صل ــج الثَّ التَّخري
ــذوف،  ( حم ــلَّ ــر )لع ــت، وخ ــر البي ــا" يف آخ "أزوره
ــني  ــة ب ــة ُمعتض ــك، واجلمل ــغ ذل ــيَّ أبل ــره: لع تقدي

ــه.  ــول وصلت املوص
ــىل  ــًدا ع ــر؛ ُمعتم ــا آخ ــه خترجًي ج ــاريّس فخرَّ ــا الف أمَّ
ــذي ذكرُتــه وهــو طــول الــكالم؛ إذ ذهــب  ابــط الَّ الضَّ
ــا"  ــة "أزوره ــو أنَّ مجل ــت ه ــذا البي ــه يف ه إىل أنَّ الوج
تــي  (، وحّقهــا التَّقديــم، والتَّقديــر: الَّ خــر )لعــلَّ
ــى  ــا، فأغن ــا أزوره ــطَّت نواه ــيِّ وإن ش ــا لع أزوره
(؛ ألنَّ  ــا عــىل )لعــلَّ ًم ذكــر "أزورهــا" عــن ذكــره ُمقدَّ
م عليــه، ُثــمَّ قــال:  ( ال جيــوز أْن يتقــدَّ خــر )لعــلَّ
ــزاء يف  ــر اجل ــكالم وذك ــول ال ــذا ط ــن ه ــذي حسَّ "الَّ
ــا ال  ــه م ــوز في ــة جي ــول الّصل ــُت ط ــد رأي ــة، وق الّصل
جيــوز إذا مل َيُطــْل" )الفاريّس،1407هـــ: ص437(.

كيب  املبحــث الثَّالــث: مــا جــاء منــه باعتبــار نصيَّــة الرتَّ
الكالمــّي: وجــاء يف ثالثــة مطالــب، هي:
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ًة تطبيقيًَّة  ِف - دراسًة تنظرييَّ َما َيُوُز فِيِه َما َل َيُوُز ِف َغرِيِه ِف النَّحِو َوالصَّ

ل: ما كان ُمعتربه النَّظم: املطلب األوَّ
ضابطه: جيوز يف الّشعر ما ال جيوز يف النَّثر:

ــا  ل م ــًا؛ إذ إنَّ أوَّ ــا عظي ــر اهتاًم ــرب بالنَّث ــمَّ الع اهت
ــكالم  ــم ال ــر، فيتعلَّ ــه النَّث ــان يف طفولت ــم اإلنس يتعلَّ
ــذي يعيــش فيــه، فــإذن  مــن والديــه، ومــن املحيــط الَّ
ل مــا ينطــق اإلنســان نثــًرا، ثــمَّ إْن كان لديــه موهبــة  أوَّ
ــان يف  ــدأ اإلنس ــك، فيب ــد ذل ــر بع ــها تتفجَّ ــعر فإنَّـ الّش
ــكالم  ــعر يف ال ــا، فالّش ــعار وحفظهــا وقوهل ــم األش نظ
يــأيت يف املرتبــة الثَّانيــة، ومــن ثــمَّ يمكــن أْن ُيطبَّــق عليه 
ــه "جيــوز يف الثَّــواين مــا ال جيــوز يف األوائــل"؛  قاعــدة أنَّ
ــذي يــأيت يف املرتبــة األُوىل فيجــب أْن  ألنَّ النَّثــر هــو الَّ

ــة الثَّانيــة. د فيــه، ثــمَّ يــأيت الّشــعر يف املرتب ُيتشــدَّ
ومــع ذلــك اهتــمَّ العــرب بالّشــعر اهتاًمــا بالًغــا 
وا  ــمَّ ــهم س ــى إنَّـ ــر؛ حتَّ ــم بالنّث ــل اهتامه ــرًيا مث وكب
امهــم  أيَّ حفــظ  ألنَّــه  العــرب؛  ديــوان  ــعر  الشِّ
وأخبارهــم ومآثرهــم ومناقبهــم، وامتــدَّ هــذا االهتــام 
إىل علــاء النَّحــو، فهــذا إمــام النَّحوّيــني ســيبويه يعقــد 
ــل  ــا يتم ــاب م ــذا ب ــوان: "ه ــا بعن ــه باًب ل كتاب يف أوَّ
ــعر مــا ال  ــه جيــوز يف الشِّ ــعر"، قــال فيــه: "اعلــم أنَّ الشِّ
جيــوز يف الــكالم مــن رصف مــا ال ينــصف... إلــخ" 
"وليــس  أيًضــا:  وقــال   ،)26/1 د.ت:  )ســيبويه، 
ــا"  ــه وجًه ــون ب ــم ُياول ــه إالَّ وه ون إلي ــرُّ يشٌء يضط
ــنْيِ  )ســيبويه، د.ت: 32/1(، ومــن خــالل هــذا النَّصَّ
نلحــظ أنَّ ســيبويه حــاول اســتنباط قواعــد لغــة 
ــم  ــا ينظ ــريبُّ عندم ــا، فالع ــريّب وضوابطه ــعر الع الشِّ
ــة  ــنن اللُّغ ــن س ورة ع ــرَّ ــد ال ــرج عن ــعر ال خي الشِّ
وضوابطهــا إالَّ بــا وضعــوه مــن ضوابــط يف أذهاهنــم، 
ــن  ــال اب ســوه مــن ُأســس للغــة شــعرهم، وق ــا أسَّ وم
ــه،  ــق ل ــا اتَّف ــذف م ــاعر أْن ي ــس للشَّ اج: "ولي َّ ــرَّ ال
ــل  ــوٌل يعم ــك ُأص ــل لذل ــاء، ب ــا ش ــد م وال أْن يزي
ــال  اج، 1420هـــ:435/3(، وق َّ ــرَّ ــن ال ــا" )اب عليه
ــا،  ــا موزوًن ــا كان كالًم ــعر مَلَّ ــم أنَّ الّش ــريايّف: "اعل الّس
ــة  تكــون الّزيــادة فيــه والنَّقــص منــه خُيرجــه عــن صحَّ

ــى ُييلــه عــن طريــق الّشــعر املقصــود مــع  الــوزن حتَّ
ــة معنــاه، اســُتجيز فيــه لتقويــم وزنــه مــن زيــادٍة  صحَّ
ونقصــاٍن وغــري ذلــك مــا ال ُيســتجاز يف الــكالم مثلــه، 
وليــس يف يشٍء مــن ذلــك رفــُع منصــوب، وال نصــُب 
خمفــوٍض، وال لفــظ يكــون املتكلِّــم فيــه الحنـًـا، ومتــى 
ــل  ــا، ومل َيدُخ ــاقًطا ُمطَّرًح ــعٍر كان س ــذا يف ش ــد ه ُوج
يف رضورة الّشــعر" )الّســريايّف، 1429هــــ:189/1(، 
ــني  ــظ أنَّ النَّحوّي ــوص نلح ــذه النُّص ــالل ه ــن خ وم
ــا؛ إذ  ــريّب وضبطوه ــعر الع ــة الشِّ ــد لغ ــتنبطوا قواع اس
ة ُمنحــصًة يف ســتة أوجــه،  ــعريَّ ورة الشِّ جعلــوا الــرَّ

اج، 1420هـــ( هــي: َّ )ابــن الــرَّ
ل: الّزيــادة، واملقصــود هبــا: زيــادة حــرف  الوجــه األوَّ
أو حركــة، أو فــّك إدغــام، أو تصحيــح ُمعتــّل، أو 
رصف مــا ال ينــصف، وهــذه األشــياء بعضهــا حســٌن 
ــا  ــن، وبعضه ــس باحلس ــرد لي ــا ُمّط ــرد، وبعضه ُمطَّ
ــاس  ــمع وال يق ــا ُيس ــه، وبعضه ــاس علي ــمع وُيق ُيس
ــاعر )أم  ــول الشَّ ــك ق ــىل ذل ــة ع ــن األمثل ــه، وم علي

صاحــب، 1439هـــ(: 
بِت ِمن ُخُلِقي      َمهاًل ُأعاِذَل َقد َجرَّ

                                                   إيِنِّ َأُجوُد ألَقَواٍم َوإِْن َضنِنُوا
أراد: )َضنُّوا( ففكَّ اإلدغام رضورًة.

ــذف  ــه: أْن ي ــود ب ــذف، واملقص ــاين: احل ــه الثَّ الوج
ــتقامة  ــكالم؛ الس ــه يف ال ــوز حذف ــا ال جي ــاعر م الشَّ
ــاء  ــذف ي د، وح ــدَّ ــف املش ــم، وختفي خي ــوزن، كالتَّ ال
املتكلِّــم، وقــص املمــدود وغريهــا، ومــن األمثلــة عــىل 

ــاج، 1416هـــ(: ــاعر )العجَّ ــول الشَّ ــك ق ذل
َة ِمن ُورِق احلَِمي َقَواطِنًا َمكَّ

ــري  ــًا يف غ ــة ترخي ــم الثَّاني ــذف املي ــَام(، فح أراد: )احلَ
ـداء، وأبــدل األلــف يــاء مــع كــر مــا قبلهــا  النِـّ

رضورة.
الوجــه الثَّالــث: اإلبــدال، واملقصــود بــه: إبــدال 
ــذي ال ُيبــدل  ــعر يف املــكان الَّ حــرٍف مــن حــرٍف يف الشِّ
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ًة تطبيقيًَّة  ِف - دراسًة تنظرييَّ َما َيُوُز فِيِه َما َل َيُوُز ِف َغرِيِه ِف النَّحِو َوالصَّ

مثلــه يف النَّثــر؛ ملعنــى ياولونــه، كإبــدال األلــف هــاء، 
أو اهلمــزة يــاء، أو تســكني ُمتحــّرٍك، أو حتريــك ســاكن؛ 
ــة  ــن األمثل ــعرّي، وم ــوزن الّش ــتقامة ال ــل اس ــن أج م

اعر)الّســريايّف، 1405هــــ(: عــىل ذلــك قــول الشَّ
هتا          نيا َوَلذَّ َقْد َكاَن َيذَهُب بِالدُّ

اُح                                              َمَوالٌِئ َكِكباِش الُعوِس ُسحَّ
ــاعر مهــز: "مــوايل"؛  ــت نلحــظ أنَّ الشَّ ففــي هــذا البي

ــت. ــتقامة البي ــل اس ــن أج م
ــه:  ــود ب ــري، واملقص ــم والتَّأخ ــع: التَّقدي اب ــه الرَّ الوج
ــه  ــري موضع ــكالم يف غ ــع ال ــاعر ويض ــرَّ الشَّ أْن يضط
ــراب  ــس اإلع ــه، كأْن يعك ــع في ــب أْن ُيوض ــذي جي الَّ
ــني  ــل ب ــس، أو يفص ــواًل والعك ــل مفع ــل الفاع فيجع
شــيئني  إىل  واحــًدا  شــيًئا  ُيضيــف  أو  املتضايفــني، 
ــة  مَّ ــول ذي الرُّ ــك ق ــىل ذل ــة ع ــن األمثل ــذا، وم وهك

2004م(: ــة،  مَّ الرُّ )ذو 
نَّ بِنَا        َكَأنَّ َأصَواَت ِمْن إِيَغاهِلِ

                                           َأَواِخِر امْلَيِس َأصَواُت الَفَراِريِج
ــني  ــني املتضايف ــل ب ــاعر فص ــظ أنَّ الشَّ ــا نلح ــا ك فُهن
ــرور  ــاّر واملج ــِس"، باجل ــِر املي ــواَت أواخ ــو: "أص وه

ــا" رضورًة. ــنَّ بن ــْن إيغاهل ــو: "ِم وه
تغيــري اإلعــراب عــن وجهــه،  اخلامــس:  الوجــه 
ــاعر املرفــوع إىل منصــوب أو  واملقصــود بــه: تغيــري الشَّ
العكــس وهكــذا، ومــن ذلــك قــول طرفــة )ســيبويه، 

د.ت(: 
لُّ َوْسَطَها     َلنَا َهْضَبٌة اَل َينِزُل الذُّ

                                                َوَيأِوي إَِليَها امْلُسَتِجرُي َفُيعَصَا
ــارع  ــل املض ــب الفع ــاعر نص ــظ أنَّ الشَّ ــا نلح ــا ك فُهن
والوجــه  "َفُيعَصــَا"،  فقــال:  رضورًة،  الفــاء  بعــد 
فــع: "فُيعصــُم"؛ ألنَّ الــكالم واقــع يف اخلــر املثبــت  الرَّ

ــب.  ــن الطَّل ــي وم ــن النَّف ــايل م اخل
ــث،  ــري املؤنَّ ــر وتذك ــث املذكَّ ــادس: تأني ــه السَّ الوج
ــة  ــن أيب ربيع ــر ب ــول عم ــك ق ــىل ذل ــة ع ــن األمثل وم

ــة، 1416هـــ(: ــن أيب ربيع )اب
َوَكاَن جِمَنِّي ُدوَن َمْن ُكنُت َأتَِّقي      

                                           َثالُث ُشُخوٍص َكاِعَباِن َوُمعِصُ
ــالث"،  ــن: "ث ــاء رضورًة م ــاعر التَّ ــذف الشَّ ــا ح فُهن
ــت  ــر فوجب ــخص ُمذكَّ ــا؛ ألنَّ الشَّ ــواب إثباهت والصَّ
ــب إىل  ــى؛ إذ ذه ــىل املعن ــيبويه ع ــه س ــة، ومحل املخالف
أنَّ معنــى "شــخوص": "النِّســاء"، فحــذف التَّــاء محــاًل 
ــيبويه،  ــوة" )س ــالث نس ــال: "ث ــه ق ــى، فكأنَّ ــىل املعن ع

د.ت(.
تــي ذكرهــا علــاء  ة الَّ ــعريَّ ــواهد الشِّ ونظــًرا لكثــرة الشَّ
ــال  ــدم احت ورة، وع ــرَّ ــا بال ــوا عليه ــو وحكم النَّح
ــواهد،  هــذا البحــث املوجــز اســتقصاء مجيــع الشَّ
ورة  ــرَّ ــاح ال ــااًل؛ إليض ــٍه مث ــىل ُكّل وج ــُت ع رضب
ــعر مــا ال جيــوز يف النَّثــر، وبــاهلل  ــه جيــوز يف الشِّ فيــه، وأنَّ

ــق. التَّوفي

ــل ورؤوس  ــربه الفواص ــا كان ُمعت ــاين: م ــب الثَّ املطل
ــات: اآلي

ضابطه: جيوز يف الفواصل ما ال جيوز يف غريها:
ــون يف القــرآن  مــن األمــور التــي الحظهــا النَّحويُّ
الكريــم حــذف اليــاء مــن االســم املنقــوص يف حالتــي 
فــع واجلــرِّ مــع وجــود )أل(، واالكتفــاء بالكــرة،  الرَّ
اْلَكبِــرُي  ــَهاَدِة  َوالشَّ اْلَغْيــِب  َعــامِلُ  تعــاىل:﴿  كقولــه 
ــه:  ــايل(، وقول ــه: )املتع ــد: 9(؛ إذ أصل ع امْلَُتَعاِل﴾)الرَّ
ــْن  وَح ِم ــرُّ ــي ال ــْرِش ُيْلِق ــاِت ُذو اْلَع َرَج ــُع الدَّ ﴿ َرفِي
َأْمــِرِه َعــىَلٰ َمــن َيَشــاُء ِمــْن ِعَبــاِدِه لُِينــِذَر َيــْوَم التَّــاَلِق﴾ 
ــا  ــه:﴿ َوَي ــي(، وقول ــه: )التَّالق ــر: 15(؛ إذ أصل )غاف
ــر: 32(؛  ــاِد﴾ )غاف ــْوَم التَّنَ ــْم َي ــاُف َعَلْيُك ــْوِم إيِنِّ َأَخ َق

ــادي(. ــه: )التَّن إذ أصل
وحــذف اليــاء -أيًضــا- مــن الفعــل مــن دون وجــود 
ل؛ وذلــك  تعقيــًدا مــن األوَّ جــازم، وهــذا أشــدُّ 
ــو:  ــا يف نح ــن، ك ــة للتَّنوي ــم ُمعاقب ــاء يف االس ألنَّ الي
ــن  ــه التَّنوي ــذي ال يدخل ــل الَّ ــالف الفع ــاٍل(، بخ )ُمتع
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ــا  ــَك َم لِ ــاَل َذٰ ألبتــة، ومــن شــواهده قولــه تعــاىل: ﴿ َق
ــا َقَصًصا﴾)الكهف:64(؛  ا َعــىَلٰ آَثاِرمِهَ ُكنَّــا َنْبــِغۚ  َفاْرَتــدَّ
﴾)الفجر:  ْيــِل إَِذا َيْرِ وأصله: )نبغــي(، وقولــه: ﴿ َواللَّ
ــذا  ــيبويه إىل أنَّ ه ــب س ــري(، فذه ــه: )ي 4(، وأصل
احلــذف جائــٌز وكثــرٌي، وهــو لغــٌة مــن لغــات العــرب؛ 
اآليــات،  الــكالم ورؤوس  ألنَّــه وقــع يف مقاطــع 
ــاء )ســيبويه،  ولكــنَّ األقيــس واألكثــر هــو إثبــات الي
ــذا  ــاًل ه ــتاباذيُّ ُمعّل ــن اإلس ي ــن الدِّ ــال رك د.ت(، ق
ــذي ذكرتــه: "ألنَّــه جيــوز يف  ابــط الَّ احلــذف بالضَّ
القــوايف والفواصــل مــا ال جيــوز يف غريمهــا للتَّناســب" 
اء  ــرَّ ــل إنَّ الف ــتاباذّي، 1425هـــ:551/1(، ب )األس
ــة؛  ــود الفاصل ــن دون وج ــازه م ــذف، فأج ــم احل عمَّ
ــُم َنْفــٌس  ُمستشــهًدا بقولــه تعــاىل: ﴿ َيــْوَم َيــْأِت اَل َتَكلَّ
ــِعيٌد﴾)هود: 105(؛ إذ  ــِقيٌّ َوَس ــْم َش ــِه ۚ َفِمنُْه إاِلَّ بِإِْذنِ
ــة  ــود فاصل ــأِت( ُحِذفــت مــن دون وج ــاء يف )َي إنَّ الي

اء، 1434هـــ(.  )الفــرَّ
املطلب الثَّالث: ما كان ُمعتربه حكاية األمثال:
ضابطه: جيوز يف األمثال ما ال جيوز يف غريها:

ورد عن العرب األمثلة اآلتية:
و"افَتــِد  1424هـــ(،  )العســكرّي،  كــرا"  "َأطــِرْق   
ــُل"  ــْح لي ــرّي، 1432هـــ(، و"أصب خم ــوُق" )الزَّ خمن

1424هـــ(.  )العســكرّي، 
تــي  ــة الَّ هــذه األمثــال جــاءت خمالفــة للقاعــدة النَّحويَّ
ــا( ال  ــداء )ي ــرف النّ ــي: أنَّ ح ــون، وه ــا النَّحويُّ ره قرَّ
ــك  ؛ وذل ــنيَّ ــس ُمع ــم جن ــادى اس ــذف إذا كان املن ُي
ــه يقــع صفــة لـِــ)أّي(،  ألنَّ اســم اجلنــس إذا ناديتــه فإنَّ
ــوف  ــا املوص ــإذا حذفن ــُل"، ف ج ــا الرَّ ــا أهيُّ ــول: "ي فنق
ــف،  ــا- )أل( التَّعري ــا -أيًض ــو )أّي(، وحذفن ــذي ه الَّ
نــا ال نحذف حــرف النّداء؛ ألنَّـــهم جعلوهــا عوًضا  فإنَّ
ــا  ــإذا حذفناه ــل"، ف ــة "للرج ــي ُمعّرف ــن )أل(، فه م
ــوز  ــك ال جي ــة؛ لذل ــاٌف يف اجلمل ــا إجح ــح عندن أصب
د، د.ت(، وهــذه األمثــال  ــداء )املــرِّ حــذف حــرف النّ
جــاءت عــىل حــذف حــرف النّــداء، والتَّقديــر: أطــرْق 

يــا كــرواُن، وافتــِد يــا خمنــوُق، وأصبــْح يــا ليــُل، وبنــاًء 
ــال  ــذه األمث ــاه ه ــون جت ــف النَّحويُّ ــك اختل ــىل ذل ع

عــىل أربعــة أقــوال، هــي:
ل: لســيبويه )ســيبويه، د.ت(؛ إذ ذهــب  القــول األوَّ
إىل أنَّ هــذا احلــذف قليــٌل ليــس بالكثــري وال بالقــوي، 

وتابعــه ابــن مالــك )ابــن مالــك، 1422هـــ(. 
ــني؛ إذ ذهبــوا إىل أنَّ هــذا احلذف  القــول الثَّــاين: للبصيِّ
ــاع )ابــن  شــاذٌّ ال يقــاس عليــه، فهــو مقصــور عــىل السَّ

1427هـ(. مالك، 
القــول الثَّالــث: للكوفيِّــني، إذ ذهبــوا إىل أنَّ هــذا 
ــك،  ــن مال ــه )اب ــس علي ــرٌد مقي ــٌز ُمطَّ ــذف جائ احل

1427هـــ(. 
د؛ إذ ذهــب إىل أنَّ هــذا احلــذف  ابــع: للُمــرِّ القــول الرَّ
ابــط الَّذي  إنَّـــا هــو خــاصٌّ باألمثــال؛ ُمستشــهًدا بالضَّ
ذكرُتــه، إذ قــال: "واألمثــال ُيســتجاز فيهــا مــا ُيســتجاز 
د، د.ت:  يف الّشــعر؛ لكثــرة االســتعال هلــا" )املــرِّ
ــال:  ــاة، إذ ق ــب مح ــك صاح ــه يف ذل 261/4(، وتابع
"ألنَّ األمثــال جيــوز فيهــا مــن احلــذف والتَّخفيــف مــا 
ال جيــوز يف غريهــا" )األيــوب، 1425هـــ:171/1(.

كيــب  ابــع: مــا جــاء منــه باعتبــار بنيــة الرتَّ املبحــث الرَّ
الكالمــّي: وفيــه أربعــة مطالــب، هــي:
ل: ما كان ُمعتره االشتهار: املطلب األوَّ

ــوز يف  ــا ال جي ــه م ــوز في ــًا، جي ــْحَبب" عل ــه: "َمـ ضابط
ــتهاره:  ــريه؛ الش غ

ذكــر ابــن جنــيٍّ أنَّ لفظــة: "َمـــْحَبب" إذا وقعــت علًا، 
ــل أْن  ــا؛ إذ األص ــاس عليه ة ال ُيق ــاذَّ ــون ش ــها تك فإنَّـ
تكــون ُمدغمــة: "حمــّب"، ُمســتدالًّ ملــا ذهــب إليــه بــأنَّ 
العــرب ُتغــريِّ األعــالم كثــرًيا عــاَّ كانــت عليــه؛ لكثــرة 
ء إذا كُثــر اســتعاله، وُعرف  االســتعال، قــال: "والــيَّ
موضعــه جــاز فيــه مــن التَّغيــري مــا ال جيــوز يف غــريه" 

ــّي، 1419هـــ: ص150(. )ابن جن
فُهنــا ذكــر كثــرة االســتعال، وأراد اشــتهار هذا االســم 
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علــًا؛ إذ هــذا اللَّفــظ اشــتهرت التَّســمية هبــذه الّصيغــة 
ــىل  ــتعاله ع ــَر اس ــه، فَكُث ــريَّ لفظ ــهرته مل ُيغ ــًا، ولش عل

يّف. هــذا الوجــه املخالــف للقيــاس الــصَّ

املطلب الثَّاين: ما كان ُمعتربه الكثرة:
ضابطــه: وزن )َفَعــَل( جيــوز فيــه مــا ال جيــوز يف غــريه؛ 

لكثــرة اســتعاله:
فيُّــون يف وزن )َفَعــَل(،  رهــا الصَّ تــي قرَّ مــن القواعــد الَّ
أنَّــه إذا كان عينــه أو المــه حرًفــا حلقيًّــا –وهــي 
اهلمــزة واهلــاء، والعــني واحلــاء، والغــني واخلــاء- فــإنَّ 
ــو:  ــا يف نح ــُل(، ك ــىل وزن )َيفَع ــون ع ــه يك ُمضارع
ــا إذا مل يكــن حرًفــا  )َقــَرَأ: َيقــَرُأ(، و)َســَأَل: َيســَأُل(، أمَّ
حلقيًّــا فإنَّــه جيــيء عــىل وزن )َيفِعــُل( أو )َيفُعــُل(، كــا 
َب: َيــِرُب(، و)َقَتــَل: َيقُتُل( )ســيبويه،  يف نحــو: )رَضَ

د.ت(.
ــة  زم ــة والالَّ ــن األوزان الثَّابت ــه م ــَل( فإنَّ ــا وزن )َفُع أمَّ
، فــال يــأيت ُمضارعــه إالَّ عــىل وزن  تــي ال تتغــريَّ الَّ
ــا كــا  )َيفُعــُل(، ســواء أكان عينــه أو المــه حرًفــا حلقيًّ
، كــا يف نحــو:  يف نحــو: )َقُبــَح: َيقُبــُح(، أم غــري حلقــيٍّ
ــر  ــريايف هــذا األم ــل الّس ــد علَّ ــُرُم(، وق ــُرَم: َيك )َك

ــني: بعلَّت
؛  العلَّــة األُوىل: أنَّ وزن )َفُعــَل( وزٌن ثابــت ال يتغــريَّ
ــا يف  ــرف، ك ــة أح ــىل ثالث ــا زاد ع ــىل وزن م ــا ع قياًس
نحــو (اســترأ: َيســَتِرُئ(، فــإنَّ هــذا الــوزن الزم 
ــا  ــه حرًف ــه أو الم ــو كان عين ــى ل ــريَّ حتَّ ــت ال يتغ وثاب

ــور. ــال املذك ــا يف املث ــا، ك حلقيًّ
ــرة  ــو كث ــه وه ــذي ذكرُت ــط الَّ اب ــة: الضَّ ــة الثَّاني العلَّ
االســتعال؛ إذ إنَّ وزن )َفَعــَل( أكثــر اســتعااًل مــن 
غــريه، قــال: "وعــىل أنَّ )َفَعــَل( يف الــكالم أكثــر، 
ــوز يف  ــا ال جي ــه م ف؛ لكثرت ــصُّ ــن التَّ ــه م ــاز في فج

1429هــــ:479/4(. )الّســريايّف،  غــريه" 

املطلــب الثَّالــث: مــا كان ُمعتــربه موضــع احلــرف مــن 
البنيــة:

ضابطه: جيوز حشًوا ما ال جيوز طرًفا: 
يمتحــن  تــي  الَّ التَّصيفيَّــة  التَّاريــن  مســائل  مــن 
ــاق  ــألة إحل ــا، مس ــم بعًض ــم بعضه ــة العل ــا طلب فيه
وزن: "قــرأ" بــوزن "ِقَمْطــر"؛ إذ أورد هــذه املســألة 
ــل:  ــَرْأٌي"، واألص ــول: "ِق ــا نق ن ــر أنَّ ــك وذك ــن مال اب
ــا  فه ــاء؛ لتطرُّ ــة ي ــزة الثَّاني ــت اهلم ــث ُقلب ــرأأ"، حي "ق
وســكون مــا قبلها )ابــن مالــك، 1427هـــ(، ُثــمَّ ُأورد 
ــه: ملــاذا مل ندغــم اهلمــزة األُوىل  عليــه اعــتاٌض وهــو أنَّ
يف الثَّانيــة ونســتغني عــن القلــب، كــا فعلنــا يف "ســآل، 
ــاز  ــن إي ــتاض اب ــذا االع ــن ه ــاب ع ورآس"؟ فأج

ــن إياز،1422هـــ(: ــا )اب ــني، مه بجواب
بلفــٍظ  إالَّ  تكونــان  ال  العينــني  أنَّ  ل:  األوَّ اجلــواب 
ــالف  ــآل، ورآس، وآلل"، بخ ــا يف نحو:"س ــٍد، ك واح
ــو:  ــا يف نح ــني ك ــان ُمتَّفق ــد يقع ــها ق ــني فأنَّـ م الالَّ
"جلبــب، وقــردد"، أو خمتلفــني كــا يف نحــو: "درهــم، 
ــام  ــان أوىل باإلدغ ــت العين ــذا كان ــىل ه ــَبْطر"، فع وِس

ــني. م ــن الالَّ م
ــه  ــذي ذكرُت ــط الَّ اب ــهد بالضَّ ــاين: استش ــواب الثَّ اجل
ــوز  ــا ال جي ــو م ــوز يف احلش ــه جي ــاين: أنَّ ــال: "والثَّ إذ ق
ــن  ــاع الواوي ــوز اجت ــه ال جي ــرى أنَّ ــَرف، َأاَل ت يف الطَّ
" يف  ــَوِويٌّ ــو: "َه ــًوا، نح ــا حش ــوز اجتاعه اًل، وجي أوَّ

ــاز، 1422هـــ: ص136(. ــن إي ــب" )اب النَّس

ابع: ما كان ُمعتربه تكرار احلرف: املطلب الرَّ
ــوز يف  ــا ال جي ــروف م ــف احل ــوز يف تضعي ــه: جي ضابط

ــا: غريه
ــف  ــًا تآل ــون قدي فيُّ ــا الصَّ ــي الحظه ت ــور الَّ ــن األم م
املخــارج  تقــارب  بســبب  وتنافرهــا؛  احلــروف 
ــون حــروف املعجــم إىل  فيُّ ــم الصَّ وتباعدهــا؛ لــذا قسَّ

ــي، 1421هـــ(: ــن جن ــمني )اب قس
ائــدة  ل: رضب خفيــف، كاحلــروف الزَّ القســم األوَّ
ــك:  ــة يف قول ــرب، واملجموع ــول كالم الع ــىل أص ع

"ســألتمونيها".
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ًة تطبيقيًَّة  ِف - دراسًة تنظرييَّ َما َيُوُز فِيِه َما َل َيُوُز ِف َغرِيِه ِف النَّحِو َوالصَّ

القسم الثَّاين: رضب ثقيل، كاحلروف احللقيَّة.
 وهــذان القســان: اخلفيــف والثَّقيــل خيتلــف أحواهلــا 
باختــالف مــا جاورمهــا مــن احلــروف، فهنــاك خفيــف 

أخــفُّ مــن اآلخــر، وثقيــل أثقــل مــن اآلخــر.
ــروف  ــن احل ــي م ــي ه ت ــة والَّ ــروف الثَّقيل ــن احل وم
ــق،  ــروف احلل ــل ح ــود فاص ــال وج ــا ب ًف ــّل تألُّ األق
وهــي: اهلمــزة واهلــاء، والعــني واحلــاء، والغــني 
ــة  ــدت يف كلم ــتة إذا ُوج ــروف الّس ــذه احل ــاء، فه واخل
ــدأت،  ــو: "ه ــل، نح ــا بفاص ــل بينه ــدَّ أن ُيفص فالب
احلــروف  تتجــاور هــذه  أن  وخبــأت"، وال جيــوز 
ــة إالَّ يف ثالثــة مواضــع، مــن ضمنهــا: أْن ُتبتــدأ  احللقيَّ
باهلمــزة، فُيجاورهــا مــن بعدهــا أحــد األحــرف 
ــإذا  ــة: اهلــاء، واحلــاء، واخلــاء، ف ــة اآلتي ــة الثَّالث احللقيَّ
ــكالم  ــاز ال ــة ج ــرف الثَّالث ــذه األح ــد ه ــا أح جاوره
مــن دون فصــٍل، نحــو: "أهــل، وأحــد، وأخــذ"، ومــن 
ــل"،  ــأُت باإلب ــش"، و"هأه ــأُت بالكب ــم: "حأح قوهل
ــاء  ــرف احل ــاور ح ــرى- جت ــا ن ــوالن -ك ــذان الق فه
ــزة  ــع اهلم ــاء م ــأُت"، واهل ــا يف "حأح ــزة ك ــع اهلم م
ــة مل  ــظ أنَّ الكلم ــا نلح ــن ك ــأُت"، ولك ــا يف "هأه ك
ــط املذكــور، فقــال  اب ــدأ باهلمــزة كــا هــو عــىل الضَّ تب
ًجــا هذيــن القولــني: "فإنَّـــا احتمــل فيه  ابــن جنــّي خُمرِّ
ــف؛  ــل التَّضعي ــاء ألج ــاء واهل ــن احل ــزة ع ــر اهلم تأخُّ
ــي،  ــن جن ــريه" )اب ــوز يف غ ــا ال جي ــه م ــوز في ــه جي ألنَّ
ــوال  ــف(: "فل ــال يف )املنص 1421هـــ: 428/2(، وق
أنَّ التَّضعيــف مــن هــذا القبيــل جيــوز فيــه مــا ال جيــوز 
حوا بجمــع حــروف احللــق هكــذا،  يف غــريه، ملــا تســمَّ
ــّي، 1419هـــ:  ــن جن ــٌف" ) اب ــُه لطي ــذا فإنَّ ْ ه ــنيَّ فتب

ص426(.

اخلامتة:
احلات، وبعد: احلمد هلل الَّذي بنعمته تتمُّ الصَّ

ــياء يف  ــتجازة أش ــوّي اس رس النَّح ــدَّ ــم، ورد يف ال نع
مواضــع، ومنعها يف مواضع ُأخر، فكأنَّـــهم يتســاهلون 

وط  ــف مــن الــرُّ يف إجــازة بعــض األحــكام، والتَّخفُّ
يف مواضــع، ويمنعــون ذلــك يف مواضــع ُأخــرى، وقــد 
أبــان هــذا البحــث أنَّ صنيعهــم ذلــك ليــس اعتباًطــا، 
دة، بــل وأدوات  بــل لــه قواعــد حاكمــة، ومواضع حمــدَّ
ُمعيَّنــة، فــا ســبق كان دراســًة اســتقرائيًَّة هلذه املســبوكة 
ــة وهــي: "جيــوز فيهــا مــا ال جيــوز يف غريهــا"،  اللَّفظيَّ
تي تكشــف  وقــد بذلــُت طاقتــي يف اســتنباط املســائل الَّ

لنــا هــذه املقولــة، وخلصــت إىل النَّتائــج اآلتيــة:

ــة  ــرة نحويَّ ــت ظاه ــة ليس ــبوكة اللَّفظيَّ ــذه املس اًل: ه أوَّ
ــح،  ــريبٍّ فصي ــوٍل ع ــازة ق ــاءت إلج ــا ج ــردة، إنَّـ ُمطَّ
أو نــصة مذهــب، أو ختريــج رأي، أو إجابــة عــن 

ــتض. ــتاض ُمع اع

عــت هــذه املســبوكة يف اســتعاهلا؛ إذ وردت  ــا: تنوَّ ثانًي
ُنــصة ملذهــب مــن املذاهــب يف ثــالث عــرة مســألة، 
هــي: يف بــاب احلكايــة وهــو الَعَلــم إذا مل ُيســبق 
ــوز  ــذي جي ــرف الَّ ــْن(، والظَّ ــَي بـ)َم ــٍف وُحِك بعاط
ــر  ائ ــريه، والضَّ ــوز يف غ ــا ال جي ــاع م ــن االّتس ــه م في
ــر  ائ ــوز يف الضَّ ــا ال جي ــا م ــوز فيه ــي جي ت ــة الَّ املنفصل
ــا  ــا م ــوز فيه ــي جي ت ــات الَّ ب ــتتة، واملركَّ ــة واملس املتَّصل
ــا  ــا م ــوز فيه ــي جي ت ــة الَّ ــائط، واملقابل ــوز يف البس ال جي
ــذي جيــوز فيــه  ال جيــوز يف االبتــداء، ونائــب الفاعــل الَّ
ــذي جيــوز فيــه  مــا ال جيــوز يف الفاعــل، واالشــتغال الَّ
فــة اجلاريــة عــىل الفعــل  مــا ال جيــوز يف اإلخبــار، والصِّ
فــة غــري اجلاريــة،  تــي جيــوز فيهــا مــا ال جيــوز يف الصِّ الَّ
ــذي جيــوز فيــه مــا ال جيــوز يف النَّثــر،  والّشــعر الَّ
ــا،  ــوز يف غريه ــا ال جي ــا م ــوز فيه ــي جي ت ــل الَّ والفواص
ــا،  ــوز يف غريه ــا ال جي ــا م ــوز فيه ــي جي ت ــال الَّ واألمث
ــوز يف  ــا ال جي ــه م ــوز في ــذي جي ــًا، الَّ ــْحَبب" عل و"َمـ
ــذي جيــوز فيــه مــا  غــريه؛ الشــتهاره، ووزن )َفَعــَل( الَّ

ــتعاله. ــرة اس ــريه؛ لكث ــوز يف غ ال جي
وإجابــة عــن اعــتاض ُمعــتض يف عر مســائل، هي: 
 ) ــه، و)َأنَّ ــتغاث ب ــىل املس ــوف ع ــر الم املعط ــة ك علَّ
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( املكســورة  املفتوحــة بعــد فعــل القلــب يف حكــم )إِنَّ
يف العطــف عــىل موضــع اســمها، وعــدم وقــوع )كــم( 
االســتفهاميَّة صــدًرا عنــد االســتثبات يف العطــف، 
ــىل  ( ع ــول )إالَّ (، ودخ ــرور )ُربَّ ــىل جم ــوف ع واملعط
( االســتثنائيَّة، والنَّفــي  الفعــل، والــواو العاطفــة، و)إالَّ
جيــوز معــه جعــل اســم )كان( وأخواهتــا نكــرة مــا ال 
ــه مــا ال جيــوز  جيــوز مــع اإلجيــاب، واحلشــو جيــوز في

ــروف. ــف احل ــرف, وتضعي يف الطَّ
وختريــج لــرأٍي يف مخــس مســائل، هــي: إعــال املصــدر 
إذا كان ُمضمــًرا، واالســم إذا وقــع بــداًل جــاز فيــه مــا 
ال جيــوز يف غــريه إذا ويل العامــل, والعطــف جيــوز فيــه 
ــىل  ــداء ع ــا( النِّ ــول )ي ــراد، ودخ ــوز يف االنف ــا ال جي م
مــري مــن الفعلــني: "َقــاَم،  لفــظ اجلاللــة، وحــذف الضَّ

وَقَعــَد".
ــه  وختريــج وجــه مــن الوجــوه يف مســألتني، مهــا: جميئ
وا﴾، وجميئــه  ــَرُّ ــا يف إعــراب قولــه تعــاىل: ﴿َأْن َت وجًه

خترجًيــا ملجــيء صلــة املوصــول مجلــة إنشــائيَّة.

ثالًثــا: مل يقتــص جمــيء هــذه املســبوكة يف أبــواب النَّحــو 
ف. ومســائله، بــل جــاءت -أيًضــا- يف مســائل الصَّ

تــي اســُتعملت  عــت مــوارد األدوات الَّ رابًعــا: تنوَّ
معهــا هــذه املقولــة؛ إذ وردت مــع )يــا( النـّـداء، والواو 

ــتثنائيَّة.   ( االس ــة، و)إالَّ العاطف

خامًســا: أغلــب املســائل الــواردة وقــع فيهــا اخلــالف 
ــع  ــإنَّ مجي ف ف ــصَّ ــث ال ــالف مبح ــاء، بخ ــني العل ب
ــاء  ــا ج ــه بـ"م ــون ل ــو املعن ــا، وه ــع عليه ــائله جمم مس

ــّي". ــب الكالم كي ــة التَّ ــار بني ــه باعتب من

ــي  ــل من ــلَّ - أْن يتقبَّ ــزَّ وج ــأُل اهللَ - ع ــا: أس وختاًم
ــم،  ــه الكري ــا لوجه ــه خالًص ــل، وأْن جيعل ــذا العم ه
ــد هلل رّب  ــا إن احلم ــر دعوان ــم، وآخ ــواد كري ــه ج إنَّ

ــني. العامل

ثبت املصادر واملراجع:

)1427هـــ/2006م(،  خالــد،  1-األزهــرّي، 
التَّصيــح بمضمــون التَّوضيــح يف النَّحــو، )تــح: 
ــد باســل عيــون الســود(، ط:2، بــريوت، دار  حُممَّ

العلميَّــة.  الكتــب 

ين، )1426هـ/2005م(،  ــتاباذّي، ريض الدِّ 2-األس
شــواهده  رشح  مــع  احلاجــب،  ابــن  شــافية  رشح 
صاحــب  البغــدادّي  عبدالقــادر  اجلليــل  للعالمــة 
خزانــة األدب، )تــح: حممــد نــور احلســن، وآخريــن(، 

ــريّب.  اث الع ــتُّ ــاء ال د.م، دار إحي

ين، )1419هـ/1998م(،  ــتاباذّي، ريض الدِّ 3-األس
رشح كافيــة ابــن احلاجــب، )تــح: د.إميــل بديــع 

ــة.  ــب العلميَّ ــان، دار الكت ــريوت- لبن ــوب(، ب يعق

4-األســتاباذّي، ركن الّديــن، )1425هـ/ 2004م(، 
رشح شــافية ابــن احلاجــب، )تــح: د.عبداملقصــود 

ــة.  ــة الّدينيَّ ــة الثَّقاف ــود(، د.م، مكتب ــد عبداملقص حمم

رشح  )1419هـــ/1998م(،  عــّي،   ، 5-األشــموينُّ
م لــه ووضــع  ــة ابــن مالــك، )قــدَّ األشــموين عــىل ألفيَّ
دار  بــريوت،  محــد(،  حســن  وفهارســه:  هوامشــه 

ــة.  ــب العلميَّ الكت

6-األلــويّس، شــهاب الّديــن، )1408هـــ/ 1987م(، 
ــبع املثــاين،  روح املعــاين يف تفســري القــرآن العظيــم والسَّ

د.م، دار الفكــر. 

7-أّم صاحــب، قعنــب، )1439هـ/ 2018م(، شــعر 
قعنــب بــن ُأّم صاحــب، )مجــع ودراســة: إبراهيــم بــن 
ــات  ــد املخطوط ــورة، معه ــة املن ــل(، املدين ــعد احلقي س

ــة.  العربيَّ

ــن، )1415هـــ/ 1995م(،  مح ــد الرَّ ــارّي، عب 8-األنب
قــداره(،  صالــح  د.فخــر  )تــح:  العربيَّــة،  أرسار 

بــريوت، دار اجلبــل. 
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اإلنصــاف  )د.ت(،  محــن،  الرَّ عبــد  9-األنبــارّي، 
البصيــني،  النحويــني:  بــني  اخلــالف  مســائل  يف 
والكوفيــني، )تــح: حممــد حميــي الّديــن عبــد احلميــد(، 

اث العــريب. د.م، دار إحيــاء الــتُّ

محــن، )د.ت(، نزهــة األلباء يف  10-األنبــارّي، عبــد الرَّ
طبقــات األدبــاء، )تــح: حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم(، 

ــة. صيــدا- بــريوت، املكتبــة العصيَّ

11-ابــن إيــاز، حســني، )1422هـــ/ 2002م(، رشح 
التَّعريــف بــروري التَّصيــف، )تــح: د.هــادي هنــر، 

ود.هــالل ناجــي املحامــي(، األردن، دار الفكــر. 

2004م(،  )1425هـــ/  إســاعيل،  12-األيــوب، 
ــاض  ــح: د.ري ف، )ت ــصَّ ــو وال ــي النَّح ــاش يف فنَّ الُكنَّ
املكتبــة  بــريوت،  صيــدا-  ام(،  اخلــوَّ حســن  بــن 

ــة.  العصيَّ

2009م(،  )1430هـــ/  عثــان،  جنّــّي،  13-ابــن 
التَّنبيــه عــىل رشح ُمشــكالت احلاســة، )تــح: د.حســن 
ــؤون  والشُّ األوقــاف  وزارة  الكويــت،  هنــداوي(، 

ــة.  الّدينيَّ

ــح:  ــص، )ت ــان، )د.ت(، اخلصائ ــي، عث ــن جن 14-اب
ــة. ــار(، ط:2، د.م، دار الكتــب املصيَّ حممــد عــي النَّجَّ

ــان، )1421هـــ/2000م(، رّس  ــي، عث ــن جن 15-اب
صناعــة اإلعــراب، )تــح: حممــد حســن حممــد حســن 

ــة.  ــب العلميَّ ــريوت، دار الكت ــاعيل(، ب إس

)1419هـــ/1999م(،  عثــان،  جنــي،  16-ابــن 
املحتســب يف تبيــني وجــوه شــواّذ القــراءات واإليضاح 
عنهــا، )تــح: حممــد عبدالقــادر عطــا(، بــريوت- 

ــة.  ــب العلميَّ ــان، دار الكت لبن

)1419هـــ/1999م(،  عثــان،  جنــّي،  17-ابــن 
ــاب  ــّي لكت ــن جنّ ــان ب ــح عث ــف رشح أيب الفت املنص
ــح:  ــّي، )ت ــن جنّ ــازيّن، الب ــان امل ــف أليب عث التَّصي

حممــد عبــد القــادر أمحــد عطــا(، د.م، دار الكتــب 
العلميَّــة. 

)1418هـــ/1998م(،  ــد،  حُممَّ حيَّــان،  18-أبــو 
ب مــن لســان العــرب، )تــح: د.رجب  َ ارتشــاف الــرَّ

ــي.  ــة اخلانج ــرة، مكتب ــد(، القاه ــان حُممَّ عث

ــد، )1431هـــ/2010م(، البحر  19-أبــو حيَّــان، حُممَّ
اق املهــدي(،  زَّ ــرَّ ــد ال امُلحيــط يف التَّفســري، )تــح: د.عب

اث العــريّب.  )ط:1(، د.م، دار إحيــاء الــتُّ

)1430هـــ/2009م(،  ــد،  حُممَّ حيَّــان،  20-أبــو 
ــح:  ــهيل، )ت ــاب التَّس ــل يف رشح كت ــل والتَّكمي التَّذيي
ــبيليا.  ــوز أش ــاض، دار كن ــداوي(، الري ــن هن د.حس

ــد، )1435هـــ/2013م(، منهج  21-أبــو حيَّــان، حممَّ
ــح:  ــك، )ت ــن مال ــة اب ــىل ألفيَّ ــكالم ع ــالك يف ال الّس
ة. د.عــي حممــد فاخــر(، القاهــرة، دار الّطباعــة املحمديَّ

2005م(،  )1426هـــ/  حممــد،  22-اخلــرّي، 
ــة  ــىل ألفيَّ ــل ع ــن عقي ــىل رشح اب ــرّي ع ــية اخل حاش
ــق عليهــا: تركــي فرحــان  ــن مالــك، )رشحهــا وعلَّ اب
الكتــب  دار  لبنــان،  بــريوت-  ط:2،  املصطفــى(، 

العلميَّــة. 

مــة، غيــالن، )2004م(، ديــوان شــعر ذي  23-ذو الرُّ
ــة، )رشح: زهــري فتــح اهلل(، بــريوت، دار صــادر. مَّ الرُّ

اعــي النُّمــريّي، ُعبيد، )1416هـــ/ 1995م(،  24-الرَّ
مــد(،  اعــي النُّمــريّي، )رشح: د.واضــح الصَّ ديــوان الرَّ

بــريوت، دار اجليــل. 

بيــع، عبيــد اهلل، )1407هـ/1986م(،  25-ابــن أيب الرَّ
ــن  ــاد ب ــح: د.عيَّ اجــّي، )ت جَّ البســيط يف رشح مجــل الزَّ

عيــد الّثبيتــّي(، د.م، دار الغــرب اإلســالمّي. 

ــر، )1416هـــ/ 1996م(،  ــة، عم ــن أيب ربيع 26-اب
ــد(،  ــز حممَّ ــح: د.فاي ــة، )ت ــن أيب ربيع ــر ب ــوان عم دي

ط:2، بــريوت، دار الكتــاب العــريّب. 
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27-الّزبعــرى، عبــداهلل، )1401هـ/ 1981م(، شــعر 
ــوري(،  ــى اجلب ــح: د.يي ــرى، )ت ــن الّزبع ــداهلل ب عب

ــالة.  ــة الّرس س ــريوت، مؤسَّ ط:2، ب

ــاج، إبراهيــم، )1424هـــ/2004م(، معاين  جَّ 28-الزَّ
القــرآن وإعرابــه، )تــح: د.عبداجلليــل عبــده شــلبي(، 

القاهــرة، دار احلديــث.

محــن، )1399هـــ/1979م(،  اجــّي، عبدالرَّ جَّ 29-الزَّ
ــارك(،  ــازن املب ــح: د.م ــو، )ت ــل النَّح ــاح يف عل اإليض

ــس.  ــريوت، دار النَّفائ ط:3، ب

مــات،  الالَّ )د.ت(،  محــن،  عبدالرَّ اجــّي،  جَّ 30-الزَّ
)تــح: د.مــازن املبــارك(، بــريوت، دار صــادر. 

 ،)1998 )1418هـــ/  حممــود،  خمــرّي،  31-الزَّ
ــل يف  ــون األقاوي ــل وعي ــق التَّنزي ــن حقائ ــاف ع الكشَّ
ــود،  ــد املوج ــد عب ــادل أمح ــح: ع ــل، )ت ــوه التَّأوي وج
ــكان.  ــة العبي ــاض، مكتب ي ض(، الرِّ ــوَّ ــد مع ــي حُممَّ وع

2011م(،  )1432هـــ/  حممــود،  خمــرّي،  32-الزَّ
املســتقىص يف األمثــال، )تــح: د.كاريــن صــادر(، 

بــريوت، دار صــادر.

ــد، )1420هـــ/ 1999م(،  اج، حمَّم َّ ــرَّ ــن ال 33-اب
ــي(،  ــني الفت ــح: د.عبداحلس ــو، )ت ــول يف النَّح األص

ســة الّرســالة.  ط:4، د.م، ُمؤسَّ

34-ابــن أيب ُســلمى، زهــري، )1408هـــ/ 1988م(، 
ديــوان زهــري بــن أيب ُســلمى، )رشحــه: أ/ عــي حســن 

ــة.  فاعــور(، بــريوت- لبنــان، دار الكتــب العلميَّ

ــمني احللبــي، أمحــد، )1406هـــ/ 1986م(،  35-السَّ
رُّ املصــون يف علــوم الكتــاب املكنــون، )تــح:  الــدُّ

ــم.  ــق، دار القل ــّراط(، دمش ــد اخل ــد حُممَّ د.أمح

ــر،  ــج الفك ــن، )د.ت(، نتائ ــهيّي، عبدالرمح 36-السُّ
)تــح: د.حممــد إبراهيــم البنــا(، الريــاض، دار الريــاض 

ــر. للنَّ

37-ســيبويه، عمــرو، )د.ت(، كتــاب ســيبويه، )تــح: 
ــالم هــارون(، بــريوت، دار اجليــل.  عبــد السَّ

38-الّســريايّف، احلســن، )1429هــ/ 2008م(، رشح 
ــي  ــديل، وع ــن مه ــد حس ــح: أمح ــيبويه، )ت ــاب س كت

ــة.  ــان، دار الكتــب العربيَّ ســّيد عــي(، بــريوت- لبن

1985م(،  )1405هـــ/  احلســن،  39-الّســريايّف، 
عبدالتَّــواب(،  رمضــان  )تــح:  الّشــعر،  رضورة 

العربيَّــة.  النَّهضــة  دار  بــريوت، 

ــيوطّي، عبدالرمحــن، )1427هـــ/ 2006م(،  40-السُّ
ــيوطّي،  مهــع اهلوامــع يف رشح مجــع اجلوامــع، للسُّ
)تــح: أمحــد شــمس الّديــن(، ط:2، بــريوت، دار 

ــة. ــب العلميَّ الكت

2007م(،  )1428هـــ/  إبراهيــم،  ــاطبّي،  41-الشَّ
ــح:  ــة، )ت ــة الكافي ــافية يف رشح اخلالص ــد الشَّ املقاص
ــة  محــن بــن ســليان العثيمــني، وآخريــن(، مكَّ د.عبدالرَّ
اث  ــتُّ ــاء ال ــة وإحي ــوث العلميَّ ــد البح ــة، معه املكرم

ــالمّي. اإلس

نعــايّن، عــي، )1428هـــ/ 2007م(، الــرود  42-الصَّ
ــة باملعــاين  ــة للكافي ــة الكافل افي ــة والعقــود الصَّ افي الضَّ
ــو  ــي أب ــتَّار ع ــد عبدالسَّ ــح: د.حمم ــة، )ت ــة وافي الثَّاني
قازيــق، جامعــة  زيــد(، مــص، كليَّــة اللُّغــة العربيَّــة بالزَّ

األزهــر. 

43-أبــو عبيــدة، معمــر، )د.ت(، جمــاز القــرآن، )تــح: 
د.حممــد فــؤاد ســزكني(، القاهــرة، مكتبــة اخلانجــي. 

اج، عبــداهلل، )1416هـــ/ 1995م(، ديوان  44-العجَّ
ــي  ــب األصمع ــن قري ــك ب ــة عبداملل ــاج، رواي العجَّ

ــريّب.  ق الع ــرَّ ــان، دار ال ــريوت- لبن ــه، ب ورشح

)1424هـــ/2003م(،  حســن،  45-العســكرّي، 
ــم،  ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــح: حممَّ ــال، )ت ــرة األمث مجه
وعبداملجيــد قطايــش(، صيــدا- بــريوت، املكتبــة 
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ــة.  العصيَّ

46-ابــن عصفــور، عــّي، )1419هـــ/ 1999م(، 
)تــح:  الكبــري(،  ح  )الــرَّ اجــّي  جَّ الزَّ مجــل  رشح 

د.صاحــب أبــو جنــاح(، د.م، عــامل الكتــب. 

)1418هـــ/1998م(،  عــّي،  عصفــور،  47-ابــن 
امْلُقــّرب ومعــه مثــل امْلُقــّرب، )تــح: عــادل أمحــد 
ض(، بــريوت -  ــد معــوَّ عبداملوجــود، وعــّي حُممَّ

لبنــان، دار الكتــب العلميَّــة. 

ــن  ــر ب ــوان النَّم ــر، )2000م(، دي ــكي، النَّم 48-الُع
ــريوت، دار  ــي(، ب ــل طريف ــد نبي ــح: د.حمم ــب، )ت تول

ــادر.  ص

2003م(،  )1424هـــ/  احلســن،  49-الفــاريّس، 
اإلغفــال وهــو املســائل املصلحــة مــن كتــاب "معــاين 
)تــح:  ــاج،  جَّ الزَّ إســحاق  أليب  وإعرابــه"  القــرآن 
ــي-  ــو ظب ــم(، أب ــاج إبراهي ــر احل ــن عم ــداهلل ب د.عب
املجمــع  منشــورات  املتَّحــدة،  العربيَّــة  اإلمــارات 

الثَّقــايّف. 

1988م(،  )1408هـــ/  احلســن،  50-الفــاريّس، 
اإليضــاح العضــدي، )تــح: د.حســن شــاذيل فرهــود(، 

ط:2، د.م،  دار العلــوم. 

1985م(،  )1405هـــ/  احلســن،  51-الفــاريّس، 
ــد(،  ــاطر أمح ــد الشَّ ــح: د.حمم ــات، )ت ــائل البصي املس

ــدين.  ــة امل ــرة، مطبع القاه

معــاين  اء، ييــى، )1434هـــ/2013م(،  52-الفــرَّ
ــّي  ــد ع ــايت، وحُممَّ ــف نج ــد يوس ــح: أمح ــرآن، )ت الق
ــار(، ط:4، القاهــرة، مطبعــة دار الكتــب والوثائق  النَّجَّ

ــة.  القوميَّ

53-الفرخــان، عــي، )1407هـ/ 1987م(، املســتوىف 
ــرة،  ــون(، القاه ــدوي املخت ــد ب ــح: حمم ــو، )ت يف النَّح

ــة. دار الثَّقافــة العربيَّ

54-الفــرزدق، مهــام، )1427هـــ/ 2006م(، ديــوان 
الفــرزدق، )قــّدم لــه ورشحــه: جميــد طــراد(، بــريوت- 

لبنــان، دار الكتــاب العــريّب. 

55-املالقــّي، أمحــد، )1423هـــ/ 2002م(، رصــف 
ــن  ــد ب ــح: د.أمح ــاين، )ت ــروف املع ــاين يف رشح ح املب

ــم.  ــق، دار القل ــّراط(، ط:3، دمش ــد خ حمم

ــك  ــن مال ــة اب ــد، )د.ت(، ألفيَّ ــك، حُممَّ ــن مال 56-اب
)تــح:  اخلالصــة،  ة:  املســاَّ والتَّصيــف  النَّحــو  يف 
ــة  ــاض، مكتب ي ــوين(، الرَّ ــز العي ــن عبدالعزي ــليان ب س

دار املنهــاج. 

ــد، )1422هـــ/2001م(، رشح  57-ابــن مالــك، حُممَّ
التَّســهيل، تســهيل الفوائــد وتكميــل املقاصــد، )تــح: 
ــد عبدالقــادر عطــا، وطــارق فتحــي الّســّيد(،  حُممَّ

ــة.  ــب العلميَّ ــريوت، دار الكت ب

ــد، )1427هـــ/2006م(، رشح  58-ابــن مالــك، حممَّ
ــافية، )تــح: أمحــد بــن يوســف القــادري(،  الكافيــة الشَّ

بــريوت، دار صــادر. 

ــد  ــح: حمم ــل، )ت ــد، )د.ت(، الكام د، حُممَّ ــرِّ 59-امل
ــرة،  ــحاته(، القاه ــّيد ش ــم، والسَّ ــل إبراهي ــو الفض أب

ــص.  ــة م ــة هنض مكتب

ــد  ــح: عب ــب، )ت ــد، )د.ت(، املقتض د، حممَّ ــرِّ 60-امل
ــب.  ــامل الكت ــريوت، ع ــة(، ب ــق عضيم اخلال

ــبعة يف القراءات،  61-ابــن جماهــد، أمحــد، )د.ت(، السَّ
)تــح: د.شــوقي ضيــف(، مــص، دار املعارف. 

)1427هـــ/2006م(،  اهلمــذايّن،  62-املنتجــب 
ــاٍن،  ــراب، مع ــد )إع ــرآن املجي ــراب الق ــد يف إع الفري
ــح(، د.م،  ــن الفتّي ي ــام الدِّ ــد نظ ــح: حُممَّ ــراءات(، )ت ق

ــان.  م ــة دار الزَّ مكتب

ــد، )1428هـــ/ 2007م(،  ــش، حُممَّ ــر اجلي 63-ناظ
متهيــد القواعــد بــرح تســهيل الفوائــد، )تــح: د.عــي 
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ــالم.  ــرة، دار السَّ ــن(، القاه ــر وآخري ــد فاخ حُممَّ

ــاس، أمحــد، )د.ت(، إعــراب القــرآن، )تــح:  64-النَّحَّ
ــيخ/  ــوان، والشَّ ــد رض ــر، ود.حُممَّ ــد تام ــد حُممَّ د.حُممَّ

ــد عبــد املنعــم(، القاهــرة، دار احلديــث. حُممَّ

ــداهلل )1423هـــ/  ــارّي، عب ــام األنص ــن هش 65-اب
2002م(، مغنــي اللبيــب عــن كتــب األعاريــب، 
ــت،  ــب(، الكوي ــد اخلطي ــف حمم ــد اللطي ــح: د.عب )ت

السلســلة التاثيــة )21(.

)1434هـــ/2013م(،  يعيــش،  يعيــش،  66-ابــن 
ــد  ــم حُممَّ ــح: د.إبراهي ــرّي، )ت خم ــل للزَّ رشح املفصَّ

يــن.  عبــداهلل(، د.م، دار ســعد الدِّ
ṯabt almaṣādr walmarājʿ:

1- alʾazhryy, ḳāld, (1427ha/2006m), at-
taṣrīḥ bamḍmūn attawḍīḥ fī annaḥū, (taḥ: 
muḥmmad bāsl ʿayūn assawd), ṭa:2, bay-
rūt, dār alkatb alʿalmyya.

2-alʾastrābāḏyy, raḍī addīn, 
(1426ha/2005m), šarḥ šāfya abn alḥājb, 
maʿ šarḥ šawāhdh lalʿlāma aljalīl ʿabdul-
qādr albaġdādyy ṣāḥb ḳazāna alʾadb, (taḥ: 
maḥmd nawr alḥasn, waʾāḳrīn).

3-alʾastrābāḏyy, raḍī addīn, 
(1419ha/1998m), šarḥ kāfya abn alḥājb, 
(taḥ: daiʾimīl badīʿ yaʿqūb), bayrūt- lab-
nān, dār alkatb alʿalmyya.

4- alʾastrābāḏyy, rakn addayn, (1425ha/ 
2004ma), šarḥ šāfya abn alḥājb, (taḥ: daʿb-
dālmqṣūd maḥmd ʿabdulmaqṣūd), dam, 
maktba aṯṯaqāfa addaynyya.

5-alʾašmūnyyu, ʿalyy, (1419ha/1998m), 
šarḥ alʾašmūnī ʿalā ʾalfyya abn mālk, (qa-
ddam lah wawḍʿ hawāmšh wafhārsh: ḥasn 
ḥamd), bayrūt, dār alkatb alʿalmyya.

6-alʾalūsyy, šahāb addayn, (1408ha/ 
1987ma), rawḥ almaʿānī fī tafsīr alqaraʾān 
alʿaḓīm wassabʿ almaṯānī, dam, dār alfakr.

7- ʾamm ṣāḥb, qaʿnb, (1439ha/ 
2018ma), šaʿr qaʿnb ban ʾumm ṣāḥb, (jamʿ 
wadrāsa: ʾibrāhīm ban saʿd alḥaqīl), al-
madīna almanūra, maʿhd almaḳṭūṭāt alʿar-
byya.

8-alʾanbāryy, ʿabd arraḥmn, (1415ha/ 
1995ma), ʾasrār alʿarbyya, (taḥ: dafḳr ṣālḥ 
qadārh), bayrūt, dār aljabl.

9-alʾanbāryy, ʿabd arraḥmn, (dat), masāʾil 
alḳalāf bayn annaḥwyīn: albaṣryīn, walk-
awfyīn, (taḥ: maḥmd maḥyī addayn ʿabd 
alḥamīd), dam, dār ʾiḥyāʾ atturāṯ alʿarbī.

10-alʾanbāryy, ʿabd arraḥmn, (dat), nazha 
alʾalbāʾ fī ṭabqāt alʾadbāʾ, (taḥ: maḥmd 
ʾabū alfaḍl ʾibrāhīm), ṣaydā- bayrūt, al-
maktba alʿaṣryya.

11-abn ʾiyāz, ḥasīn, (1422ha/ 2002ma), 
šarḥ attaʿrīf baḍrūrī attaṣrīf, (taḥ: dahādī 
nahr, waduhlāl nājī almaḥāmī), alʾardn, 
dār alfakr.

12-alʾayūb, ʾismāʿīl, (1425ha/ 2004ma), 
alkunnāš fī fannay annaḥū waṣṣarf, (taḥ: 
daryāḍ ban ḥasn alḳawwām), ṣaydā- bay-
rūt, almaktba alʿaṣryya.

13-abn jannyy, ʿaṯmān, (1430ha/ 2009ma), 
attanbīh ʿalā šarḥ mušklāt alḥamāsa, (taḥ: 
daḥsn handāwī), alkawīt, wazāra alʾawqāf 
waššuʾūn addaynyya.

14-abn janī, ʿaṯmān, (dat), alḳaṣāʾiṣ, (taḥ: 
maḥmd ʿalī annajjār), ṭa:2, dam, dār alkatb 
almaṣryya.

15-abn janī, ʿaṯmān, (1421ha/2000m), sarr 
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ṣanāʿa alʾiʿrāb, (taḥ: maḥmd ḥasn maḥmd 
ḥasn ʾismāʿīl), bayrūt, dār alkatb alʿalmy-
ya.

16-abn janī, ʿaṯmān, (1419ha/1999m), al-
maḥtsb fī tabyīn wajūh šawāḏḏ alqarāʾāt 
wāliʾiyḍāḥ ʿanhā, (taḥ: maḥmd ʿabdulqādr 
ʿaṭā), bayrūt- labnān, dār alkatb alʿalmyya.

17-abn janyy, ʿ aṯmān, (1419ha/1999m), al-
manṣf šarḥ ʾabī alfatḥ ʿaṯmān ban jannyy 
laktāb attaṣrīf laʾbī ʿaṯmān almāznyy, lābn 
jannyy, (taḥ: maḥmd ʿabd alqādr ʾaḥmd 
ʿaṭā), dam.

18-ʾabū ḥayyān, muḥmmad, 
(1418ha/1998m), archāf aḍḍarab man 
lasān alʿarb, (taḥ: darjb ʿaṯmān muḥm-
mad), alqāhra, maktba alḳānjī.

19-ʾabū ḥayyān, muḥmmad, 
(1431ha/2010m), albaḥr almuḥīṭ fī attafsīr, 
(taḥ: daʿbd arrazzāq almahdī), (ṭa:1), dam, 
dār ʾiḥyāʾ atturāṯ alʿarbyy.

20-ʾabū ḥayyān, muḥmmad, 
(1430ha/2009m), attaḏyīl wattakmīl fī 
šarḥ katāb attashīl, (taḥ: daḥsn handāwī), 
arrayāḍ, dār kanūz ʾašbīlyā.

21-ʾabū ḥayyān, maḥmmad, 
(1435ha/2013m), manhj assālk fī alkalām 
ʿalā ʾalfyya abn mālk, (taḥ: daʿlī maḥmd 
faḳr), alqāhra, dār aṭṭabāʿa almaḥmdyya.

22-alḳaḍryy, maḥmd, (1426ha/ 2005ma), 
ḥāšya alḳaḍryy ʿalā šarḥ abn ʿaqīl ʿalā 
ʾalfyya abn mālk, (šarḥhā waʿllaq ʿalīhā: 
tarkī farḥān almaṣṭfā), ṭa:2, bayrūt- labnān, 
dār alkatb.

23-ḏaw arruma, ġaylān, (2004ma), daywān 
šaʿr ḏay arrumma, (šarḥ: zahīr fatḥ Allah), 
bayrūt, dār ṣādr.

24-arrāʿī annumīryy, ʿubīd, (1416ha/ 
1995ma), daywān arrāʿī annumīryy, (šarḥ: 
dawāḍḥ aṣṣamd), bayrūt, dār aljayl.

25-abn ʾabī arrabīʿ, ʿabīd Allah, 
(1407ha/1986m), albasīṭ fī šarḥ jaml az-
zajjājyy, (taḥ: daʿyyād ban ʿayd aṯṯabītyy), 
dam, dār alġarb alʾislāmyy.

26-abn ʾabī rabīʿa, ʿamr, (1416ha/ 
1996ma), daywān ʿamr ban ʾabī rabīʿa, 
(taḥ: dafāyz maḥmmad), ṭa:2, bayrūt, dār 
alkatāb alʿarbyy.

27-azzabʿrā, ʿ abdullah, (1401ha/ 1981ma), 
šaʿr ʿabdullah ban azzabʿrā, (taḥ: dayḥyā 
aljabūrī), ṭa:2, bayrūt, maʾssasa arrasāla.

28-azzajjāj, ʾibrāhīm, (1424ha/2004m), 
maʿānī alqaraʾān waʾiʿrābh, (taḥ: daʿbdāljlīl 
ʿabdh šalbī), alqāhra, dār alḥadīṯ.

29-azzajjājyy, ʿabdurraḥmn, 
(1399ha/1979m), alʾiyḍāḥ fī ʿall annaḥū, 
(taḥ: damāzn almabārk), ṭa:3, bayrūt, dār 
annafāʾis.

30-azzajjājyy, ʿabdurraḥmn, (dat), allāmāt, 
(taḥ: damāzn almabārk), bayrūt, dār ṣādr.

31-azzamḳšryy, maḥmūd, (1418ha/ 1998), 
alkaššāf ʿan ḥaqāʾiq attanzīl waʿyūn 
alʾaqāwīl fī wajūh attaʾwīl, (taḥ: ʿādl ʾaḥmd 
ʿabd almawjūd, waʿlī muḥmmad maʿw-
waḍ), arriyāḍ.

32-azzamḳšryy, maḥmūd, (1432ha/ 
2011ma), almastqṣā fī alʾamṯāl, (taḥ: da-
kārīn ṣādr), bayrūt, dār ṣādr.

33-abn assarrāj, maḥḥamd, (1420ha/ 
1999ma), alʾaṣūl fī annaḥū, (taḥ: daʿb-
dālḥsīn alfatlī), ṭa:4, dam, muʾssasa arrasāla.

34-abn ʾabī sulmā, zahīr, (1408ha/ 
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1988ma), daywān zahīr ban ʾabī sulmā, 
(šarḥh: ʾa/ ʿalī ḥasn faʿūr), bayrūt- labnān, 
dār alkatb alʿalmyya.

35-assamīn alḥalbī, ʾaḥmd, (1406ha/ 
1986ma), addurru almaṣūn fī ʿalūm alk-
atāb almaknūn, (taḥ: daaʾḥmd muḥmmad 
alḳarrāṭ), damšq, dār alqalm.

36-assuhīlyy, ʿabdurraḥmn, (dat), natāʾij 
alfakr, (taḥ: damḥmd ʾibrāhīm albanā), ar-
rayāḍ, dār arrayāḍ lalnnašr.

37-saybwīh, ʿamrū, (dat), katāb saybwīh, 
(taḥ: ʿabd assalām hārūn), bayrūt, dār al-
jayl.

38-assayrāfyy, alḥasn, (1429ha/ 2008ma), 
šarḥ katāb saybwīh, (taḥ: ʾaḥmd ḥasn mah-
dlī, waʿlī sayyd ʿalī), bayrūt- labnān, dār 
alkatb alʿarbyya.

39-assayrāfyy, alḥasn, (1405ha/ 1985ma), 
ḍarūra aššaʿr, (taḥ: ramḍān ʿabduttawāb), 
bayrūt, dār annahḍa alʿarbyya.

40-assuyūṭyy, ʿabdurraḥmn, (1427ha/ 
2006ma), hamʿ alhawāmʿ fī šarḥ jamʿ al-
jawāmʿ, lalssuyūṭyy, (taḥ: ʾaḥmd šams 
addayn), ṭa:2, bayrūt, dār alkatb alʿalmyya.

41-aššāṭbyy, ʾibrāhīm, (1428ha/ 2007ma), 
almaqāṣd aššāfya fī šarḥ alḳalāṣa alkāfya, 
(taḥ: daʿbdālrraḥmn ban salīmān alʿaṯīmīn, 
waʾāḳrīn), makka almakrma, maʿhd albaḥūṯ .

42-aṣṣanʿānyy, ʿalī, (1428ha/ 2007ma), 
albarūd aḍḍāfya walʿaqūd aṣṣāfya alkāfla 
lalkāfya bālmʿānī aṯṯamānya wafya, (taḥ: 
damḥmd ʿ abdussattār ʿ alī ʾ abū zayd), maṣr.

43-ʾabū ʿabīda, maʿmr, (dat), majāz alqa-
raʾān, (taḥ: damḥmd faʾād sazkīn), alqāhra, 
maktba alḳānjī.

44-alʿajjāj, ʿabdullah, (1416ha/ 1995ma), 
daywān alʿajjāj, rawāya ʿabdulmalk ban 
qarīb alʾaṣmʿī wašrḥh, bayrūt- labnān, dār 
aššarq alʿarbyy.

45-alʿaskryy, ḥasn, (1424ha/2003m), 
jamhra alʾamṯāl, (taḥ: maḥmmad ʾabū al-
faḍl ʾibrāhīm, waʿbdālmjīd qaṭāyš), ṣaydā- 
bayrūt, almaktba alʿaṣryya.

46-abn ʿaṣfūr, ʿalyy, (1419ha/ 1999ma), 
šarḥ jaml azzajjājyy (aššarḥ alkabīr), (taḥ: 
daṣāḥb ʾabū janāḥ), dam, ʿālm alkatb.

47-abn ʿaṣfūr, ʿalyy, (1418ha/1998m), al-
muqrrab wamʿh maṯl almuqrrab, (taḥ: ʿādl 
ʾaḥmd ʿabdulmawjūd, waʿlyy muḥmmad 
maʿwwaḍ), bayrūt - labnān, dār alkatb 
alʿalmyya.

48-alʿuklī, annamr, (2000ma), daywān an-
namr ban tawlb, (taḥ: damḥmd nabīl ṭarīfī), 
bayrūt, dār ṣādr.

49-alfārsyy, alḥasn, (1424ha/ 2003ma), 
alʾiġfāl wahū almasāʾil almaṣlḥa man 
katāb "maʿānī alqaraʾān waʾiʿrābh" laʾbī 
ʾisḥāq azzajjāj, (taḥ: daʿbdālllah ban ʿamr 
alḥāj ʾibrāhīm), ʾabūḓbī.

50-alfārsyy, alḥasn, (1408ha/ 1988ma), 
alʾiyḍāḥ alʿaḍdī, (taḥ: daḥsn šāḏlī farhūd), 
ṭa:2, dam, dār alʿalūm.

51-alfārsyy, alḥasn, (1405ha/ 1985ma), 
almasāʾil albaṣryāt, (taḥ: damḥmd aššāṭr 
ʾaḥmd), alqāhra, maṭbʿa almadnī.

52-alfarrāʾ, yaḥyā, (1434ha/2013m), 
maʿānī alqaraʾān, (taḥ: ʾaḥmd yawsf najātī, 
wamuḥmmad ʿ alyy annajjār), ṭa:4, alqāhra, 
maṭbʿa dār alkatb walūṯāʾiq alqawmyya.

53-alfarḳān, ʿalī, (1407ha/ 1987ma), al-
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mastūfā fī annaḥū, (taḥ: maḥmd badwī al-
maḳtūn), alqāhra, dār aṯṯaqāfa alʿarbyya.

54-alfarzdq, hamām, (1427ha/ 2006ma), 
daywān alfarzdq, (qaddam lah wašrḥh: 
majīd ṭarād), bayrūt- labnān, dār alkatāb 
alʿarbyy.

55-almālqyy, ʾaḥmd, (1423ha/ 2002ma), 
raṣf almabānī fī šarḥ ḥarūf almaʿānī, (taḥ: 
daaʾḥmd ban maḥmd ḳarrāṭ), ṭa:3, damšq, 
dār alqalm.

56-abn mālk, muḥmmad, (dat), ʾalfyya 
abn mālk fī annaḥū wattaṣrīf almasmmā: 
alḳalāṣa, (taḥ: salīmān ban ʿabdulʿazīz 
alʿayūnī), arrayāḍ, maktba dār almanhāj.

57-abn mālk, muḥmmad, (1422ha/2001m), 
šarḥ attashīl, tashīl alfawāʾid watkmīl al-
maqāṣd, (taḥ: muḥmmad ʿabdulqādr ʿaṭā, 
waṭārq fatḥī assayyd), bayrūt, dār alkatb 
alʿalmyya.

58-abn mālk, maḥmmad, (1427ha/2006m), 
šarḥ alkāfya aššāfya, (taḥ: ʾaḥmd ban 
yawsf alqādrī), bayrūt, dār ṣādr.

59-almabrrid, muḥmmad, (dat), alkāml, 
(taḥ: maḥmd ʾabū alfaḍl ʾibrāhīm, was-
sayyd šaḥāth), alqāhra, maktba nahḍa maṣr.

60-almabrrid, maḥmmad, (dat), almaqtḍb, 
(taḥ: ʿ abd alḳālq ʿ aḍīma), bayrūt, ʿ ālm alkatb.

61-abn majāhd, ʾaḥmd, (dat), assabʿa fī 
alqarāʾāt, (taḥ: dašūqī ḍayf), maṣr, dār al-
maʿārf.

62-almantjb alhamḏānyy, (1427ha/2006m), 
alfarīd fī ʾiʿrāb alqaraʾān almajīd (ʾiʿrāb, 
maʿānin, qarāʾāt), (taḥ: muḥmmad naḓām 
addīn alfatyyḥ), dam, maktba dār azzamān.

63-nāḓr aljayš, muḥmmad, (1428ha/ 

2007ma), tamhīd alqawāʿd bašrḥ tashīl 
alfawāʾid, (taḥ: daʿlī muḥmmad faḳr 
waʾāḳrīn), alqāhra, dār assalām.

64-annaḥḥās, ʾaḥmd, (dat), ʾiʿrāb alqaraʾān, 
(taḥ: damuḥmmad muḥmmad tāmr, wad-
umuḥmmad raḍwān, waššayḳ/ muḥmmad 
ʿabd almanʿm), alqāhra, dār alḥadīṯ.

65-abn hašām alʾanṣāryy, ʿabdullah 
(1423ha/ 2002ma), maġnī allabīb ʿan 
katb alʾaʿārīb, (taḥ: daʿbd allaṭīf maḥmd 
alḳaṭīb), alkawīt, assalsla attarāṯya (21).

66-abn yaʿīš, yaʿīš, (1434ha/2013m), šarḥ 
almafṣṣal lalzzamḳšryy, (taḥ: daiʾibrāhīm 
muḥmmad ʿ abdullah), dam, dār saʿd addīn.


