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Abstract: The Reexamination of the Grammatical Origins.  

Grammarians regard many syntactic structures and grammatical patterns as a real facet of usage. They 

also view other grammars that should be the norm due to their reliable origins. However, the Arabs’ 

uses of Arabic are mostly reflected from the former, but in some cases, they might revert to the latter, 

with the declaration that it used to be the real facet of those structures and patterns. This issue will be 

addressed by further research. 
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 املقدمــة

ْْ بدا يل أَنَّ  ،هناك ظاهرة نحوية الفتة للنظر  ا  م تدر

كاف ـ برغم إشارة عدد من النَّحويني إليها يف  بشكل  

وهذه الظاهرة قد أطلقوا  ،مواطن خمتلفة من كتبهم

من نحو قوهلم:  ،متقاربة الداللة ،ا كثريةعليها ألفاظً 

أو  ، هجهلأو التنبيه عىل األصل لئّلَّ  ،مراجعة األصول

 يل.كام سيتضح بعد قل ،ونحو هذا ،األصول املرفوضة

برغم تعدد األلفاظ التي تعرب عنها  -وهذه الظاهرة 

قصد هبا: احلالة ه ي  حيث إنَّ  ،هلا مفهوم واضح وحمدد –

التي كانت عليها بنية كلمة ما، أو تركيب معني، من 

أو املعمول، هـ، حيث: حال العامل، كلزوم حذف

ا ، أو مفردً  مثًّل كالعمل يف معمول معني، ككونه متصًّل 

ومن حيث نوع العمل، كالرفع أو النصب، ا، أو مجعً 

وقد جرى االستعامل واستمر بخّلف ذلك، ثم نرى 

العرب عادوا إىل ذلك األصل يف بعض املواضع، 

 ونحو ذلك من األمور التي سيبينها هذا البحث.

ا لدى كثري ممن حتدثوا عن وهذا املعنى نجده جليً 

 كام يوضحه هذان ،ونصوا عىل وجودها ،هذه الظاهرة

املثاالن )سيأيت احلديث عن هذا يف املسألة اخلامسة(: 

ّد(  " قال ابن يعيش: ّد( و)ش  ولو َسّميَت بمثل )ر 

هذا اإلعّلل الزم،  و)ِقْيل( و)بيع( النرصف؛ ألنَّ 

ه ال فصار كأنَّ ـ، وهو: عدم استعامهلهـ، لرفض أصل

ّد عليه، أصل له غري البناء الذي هو  دَّ وش  واْلَتحَق ر 

ّب و ّر، وِقيَل وبِْيع بِِفْيل وِدْيكبِج  )ابن يعيش،  "د 

من عادة العرب يف بعض " (. وقال ابن مالك:1/60

 نْ وقد استمر االستعامل بخّلف أَ  ،ما له أصل مرتوك

 هجهل؛ فمن ذلك جْعل ينبهوا عىل ذلك األصل لئّلَّ 

ا، ا منصوبً بعض العرب خرب )كاد( و )عسى( مفردً 

 ني ـ: كقول الشاعر يف أصح الروايت

 ا آيب   فُأْبُت إىل َفْهم ٍ وما كدُت 

 وكم مثلِها فارقتها وهي َتْصِفُر      

لِم أنَّ  "اماكدت آيبً " فبقوله: ڎ         چ  أصل: ع 

[ 19] سورة اجلن من اآلية    چڎ  ڈ  ڈ     ژ  

لِم  بـ )الَقَود( و )اسَتْحَوَذ( أنَّ   كادوا  كائنني، كام ع 

 .َقَوَل، واسَتْعَودَ أصل: )قال( و)استعاَد( 

ا قول ا منصوبً ومثال جْعل خرب )عسى( مفردً 

سا( وير  َأْبؤ   العرب: )عسى الغ 

 وقال الراجز:  

  أكثرَت يف العذل ُملّحا دائام  

  "ال تْلَحني إين عسيُت صائام       

 (.1/393هـ، 1410)ابن مالك، 

هذه الظاهرة جديرة باالهتامم  أنَّ  ولقد وجدت  

العزم عىل الرشوع يف دراستها، وذلك  ت  ا، فعقدْ حقً 

وتناوهلا  ،مقومات متعددة تدعو إىل تتبعها ا َنضْت ــَّمل

 بالبحث والدراسة، فمن تلك املقومات:

وهي:  ،هلذا املوضوع صلة قوية بقضية مهمة ـ أنَّ  1

حوية،  من األنامط النَّ بيان األصل الذي كان عليه كثرٌي 

يان نوع عمل بعض كبيان أصل بنية بعض األلفاظ، وب
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العوامل، وبيان حقيقة بعض العوامل وبعض حاالهتا 

، وبيان حالة بعض من حيث الذكر واحلذف مثًّل 

املعموالت من حيث خصوصية املعمول، أو بعض 

كاإلفراد والتثنية واجلمع، ونحو ذلك، عىل ما ـ، أحواهل

 .-شاء اهلل تعاىل  إنْ  –    سيتبني يف هذا البحث 

لقي الضوء عىل قضية مهمة وهي: قضية ه ي  ـ أنَّ  2

إعادة صياغة الرتكيب، بحيث تتبني أجزاؤه الرئيسة 

ونوع العامل، والعمل، وبعض  ،من عامل ومعمول

 األحكام املتعلقة هبا، ونحو ذلك. 

ا يف دراسته من بيان الراجح يف كثري من ـَـ مل 3

املسائل التي فيها خّلف؛ فيكون يف االعتداد بمراجعة 

ول أساْ ومعيار لبيان الراجح من املرجوح، كام األص

 سيتبني يف ثنايا هذا البحث.

اعتنى هبذا املوضوع عناية مستقلة  نْ مَ  ني  م أرَ ـ أنَّ  4

 ما كان من ابن جني، والسيوطي ـ كام سأشري إىل إالَّ 

ه بحاجة عملهام جيد، لكنَّ  شك أنَّ  هذا بعد قليل ـ وال

ى يظهر املوضوع إىل تتبع ومجع وبسط ونقاش، حت

 بالصورة املّلئمة.

لعل أول من حتدث عن هذا املوضوع بصورة خاصة: 

ه: ا يف كتابه )اخلصائص( سامَّ ابن جني، فقد عقد له بابً 

علم أ" )باب فيام يراجع من األصول مما ال يراجع( قال:

األصول املنرصف عنها إىل الفروع عىل رضبني:  أنَّ 

يراجع، واآلخر: ما ال  أنْ أحدهم: ما إذا احتيج إليه جاز 

 العرب انرصفت عنه فلم تستعمله. ألنَّ  ؛متكن مراجعته

األول منهام: الرصف الذي يفارق االسم ملشاهبته 

 الفعل من وجهني، فمتى احتجت إىل رصفه جاز أنْ 

تراجعه فترصفه،...، وهو باب واسع. )سيأيت احلديث 

 عن هذا يف املسألة الثامنة.

جمرى الصحيح،...، ومنه إظهار ومنه إجراء املعتل 

، وَألَِل الّسقاء  ، هالتضعيف، كلِحَحْت عين   وَضبَِب البلد 

 (. 348ـ  2/347)ابن جني، "

الثاين منهام: وهو ما ال يراجع من األصول عند "

الرضورة، وذلك كالثّلثي املعتل العني، نحو: قام وباع 

 ا، أالوخاف وهاب وطال، فهذا مما ال يراجع أصله أبدً 

عنهم يف نثر وال نظم يشء منه  ه  م يأِت ترى أنَّ 

َل، مصححً  ا، نحو: َقَوَم، وال َبَيَع، وال َخِوَف، وال َطو 

الكوفيني من  ا ما حكاه بعض  فأمَّ ...، وكذلك مضارعه

ه خرج خمرج قوهلم: َهي َؤ الرجل  من اهليئة فوجهه أنَّ 

َو الرجل، إذا جاد  املبالغة، فلحق بباب قوهلم: َقض 

َو الرجل، إذا جاد رميههـ، ضاؤق )ابن  "وَرم 

 (.2/348،جني

ا ال يراجع من األصول: باب )افتعل( إذا وممَّ "

بدل ت   تاءه ، فإنَّ أو ظاءً  ا أو طاءً ا أو ضادً كانت فاؤه صادً 

 واضطلم. ،واطرد ،طاء نحو: اصطرب، واضطرب

 ا، فإنَّ  أو زايً  أو ذااًل كانت فاؤه دااًل  إنْ  ،وكذلك

 ،كر، وذلك نحو قولك: اّدلج، وادَّ دااًل  تاءه تبدل

وازدان، فّل هجوز خروج هذه التاء عن أصلها، و م 

 ذلك يف نثر وال نظم. يأِت 
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ا ما حكاه خَلف فيام أخربنا به أبو عيل من قول فأمَّ 

فقد ، هبعضهم: التقطت النوى واشتقطته واضتقطت

 من الشني يف: اشتقطته نعم، تكون الضاد بداًل  هجوز أنْ 

فيرتك إبدال ، ه من الّلم يف اْلتقطتتكون بداًل  هجوز أنْ و

ا بدل من التاء طاء من الضاد، ليكون ذلك إيذانا بأَنَّ 

مع  الّلم أو الشني، فتصح التاء مع الضاد، كام صحْت 

 (.2/349)ابن جني، "الضاد بدل منه

ومن ذلك امتناعهم من تصحيح الواو الساكنة "

الساكنة بعد بعد الكرسة، ومن تصحيح الياء 

 (.2/350،)ابن جني "...،الضمة

فهذا طرف من القول عىل ما يراجع من "ثم قال: 

ا يرفض فّل يراجع، فاعرفه وتنبه األصول للرضورة ممَّ 

 .(2/352 )اخلصائص "ا كثريةفإَنَّ ـ، عىل أمثاهل

 بمثال نحوي إالَّ  وهكذا رأينا ابن جني  م يمثل

ثلة رصفية، واحد، وهو ما ال ينرصف، وباقي األم

ثم ، وهي مع ذلك صاحلة لبيان املراد يف هذا املوضوع

 ما أوردته واكتفيت به من كّلم ابن جني لعله كاف   إنَّ 

يف بيان أمثلة األصول املرفوضة واملهجورة يف اجلانب 

 الرصيف.

ن تناول هذا املوضوع: السيوطي يف كتابه وممَّ 

من حيث حتدث عنه يف أول فن ، )األشباه والنظائر(

فنون كتابه املذكور، وهو: )فن القواعد واألصول 

فقد خصص  ،(1/13العامة( )األشباه والنظائر

( لألصول املرفوضة 18احلديث يف املوطن )

 مسائل نقًّل ذكر مخس إْذ  (154ـ  1/153 ،)السيوطي

 :النَّحويني هيعن بعض 

ـ حذف مجلة االستقرار التي يتعلق بعاملها  1

 (.3/8، 573، 1/507 ،الظرف )السيوطي

 ـ حذف خرب املبتدأ الواقع بعد لوال. 2

 ـ حذف كان مع معموليها. 3

وهي مسألة  ،ـ حكم اإلخبار عن )سبحان اهلل( 4

 افرتاضية، لذا  م أتعرض هلا يف هذا البحث.

ـ عدم استعامل مصدر )عسى( وهذا كالذي  5

 قبله.

ثم حتدث عن املوضوع مرة أخرى يف املوطن 

 األصول )السيوطي، ان: مراجعة( حتت عنو104)

( وقد نقل فيه كّلم ابن جني السابق 604ـ  1/597

والسيوطي يف هذين املوطنني ، بترصف واختصار

قد درج عىل نقل كّلم النَّحويني؛ ل وخاصة األو

ولذا كانت ـ، ا إىل قائليه من دون مناقشة هلمنسوبً 

إىل تناول هذا املوضوع من جديد،  رضوريةاحلاجة 

به، لعلها تكشف النقاب عن كثري من جوان بصورة

 ى هذا الغرض.َـّ ولعل هذا البحث قد لب

ولقد كانت طريقتي يف تناول هذا املوضوع عىل 

 النحو اآليت: 

 معتمدي يف مسائل هذه الظاهرة نصَّ  ـ جعلت   1

وا النَّحويني عىل هذه املسائل، فعملت عىل تتبع ما نصَّ 

 ثم دراسته. هـ، عليه ومجع
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حوي أو عىل ذكر ما نص عليه النَّ  ملت  ـ ع 2

النَّحويون يف مسألة األصل املهجور أو املرفوض، 

مع ذكر األقوال األخرى يف املسألة،  ،ونحو ذلك

 إضافة إىل بيان دليل كل فريق وحجته وتعليله إنْ 

 عىل دراستها، ومناقشتها، ثم حاولت   وجد، ثم عملت  

 بيان الراجح منها عىل حسب ما ظهر يل.

املسائل حسب ترتيب ابن مالك املشهور  ـ رتبت   3

 بني بابني فقد ا ما كان منها متداخًّل وأمَّ هـ، يف ألفيت

 أحلقته بالباب الذي صلته به أقوى.

 يذكرْ  ا  مْ ـِحوية ملعىل إيراد الشواهد النَّ  ـ عملت   4

له شاهد، من القرآن الكريم، ومن احلديث الرشيف، 

 تطاع.ومن أقوال العرب قدر املس

ومن األمور البارزة املتعلقة هبذه الظاهرة: تعدد 

األلفاظ والعبارات التي أطلقها النَّحويون عىل هذه 

 فهم قد أطلقوا عىل هذه الظاهرة عبارات   ،الظاهرة

ا ألبرز ما ورد وسوف أقدم هنا عرًض  ،ا متقاربةوألفاظً 

 فمن ذلك:  ،عنهم

هذا  ،مثًّل  :ـ قوهلم: األصول املرفوضة، فيقولون 1

به، ا رفض النطق من مراجعة األصول املرفوضة، أو ممَّ 

، وابن 3/971هـ، 1414 ،ونحو هذا )اجلزويل

، 9/1، 6/23، 4/54، 2/25، 107، 1/90يعيش

 ،، وابن هشام1/370 م،1980 ،وابن عصفور

هـ، 1418 ،، والسيوطي2/446هـ، 1407

، 1/153 ،األشباه والنظائر ،، والسيوطي1/145

 (.104صهـ، 1408 ،، والفاكهي3/8 ،573، 507

ـ قوهلم: األصول املرتوكة، أو األصل املرتوك،  2

هـ، 1410أو ترك األصل، ونحو هذا )ابن مالك،

، وابن 393، 25، 152، 139، 1/68

هـ، 1397 ،، وابن مالك3/1463هـ، 1410،مالك

، 79ص هـ، 1397، وابن مالك، 861ـ  2/860

هـ، 1406، والسلسييل، 1/263وأبو حيان،، 

، والسيوطي 2/221، وخالد األزهري، 2/897

1/140.) 

ـ قوهلم: األصل املهجور، ونحوه )ابن يعيش  3

 (.1/153، والسيوطي1/95

ـ قوهلم: مما يرفض فّل يراجع )ابن جني،  4

2/352.) 

ـ قوهلم: العمل عىل القياْ املرفوض  5

، وابن يعيش 267، ص م1993)الزخمرشي، 

6/16.) 

راجعة األصول )ابن الشجري، ـ قوهلم: م 6

 (.1/273هـ، 1419، والشنقيطي، 1/13هـ، 1400

هـ، 1418ـ قوهلم: الرد إىل األصل )األنباري،  7

2/85.) 

هـ، 1418ـ قوهلم: مراعاة األصل )األنباري،  8  

2/86.) 

، م1993ـ قوهلم: الرجوع للقياْ )الزخمرشي،  9

 (. 268ص
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ل )ابن قوهلم: تنبيه عىل األصل لئّل هجه-10

هـ، 1418، وأبو حيان، 1/393هـ، 1410مالك،

 (.1/419هـ، 1418، والسيوطي، 4/343

ـ قوهلم: إظهار العامل رشيعة منسوخة  11

 (.1/507)السيوطي، 

ا ا منسيً صار نسيً  العامل ـ قوهلم: إظهار 12

 (.1/322هـ، 1418)السيوطي، 

ـ قوهلم: األصول املنرصف عنها إىل الفروع  13

 (.1/597، والسيوطي، 2/347)ابن جني، 

العرب  ألنَّ  ؛ـ قوهلم: ما ال يمكن مراجعته 14

، 2/347انرصفت عنه فلم تستعمله )ابن جني، 

 (.1/597والسيوطي، 

ـ قوهلم: التفات إىل األصل )ابن مالك، 15

 (.1/12هـ، 1410

ّطرح )ابن اخلشاب، ص 16  214ـ قوهلم: أصل م 

– 215.) 

كثرية هلذه الظاهرة  وقد ذكر النَّحويون مسائَل 

تلك  منهم عىل أنَّ  هم أو كثريٌ بعض   اللطيفة، وقد نصَّ 

املسائل من مراجعة األصول املرفوضة، أو املرتوكة، أو 

 املهجورة، ونحو هذا.

بعد دراستي لتلك املسائل وعرض األقوال  ولكنَّ  

ظهر هـ، األخرى فيها، والنظر يف دليل كل فريق وحجت

ا من مراجعة األصول مسألة بأَنَّ احلكم عىل كل  يل أنَّ 

ها من مراجعة بعَض   يل أنَّ ليس كذلك، بل تبنيَّ 

ها ليست من تلك املسائل، بل الراجح األصول، وبعَض 

وبعض تلك املسائل قد اتفق النَّحويون  ،فيها وجه آخر

عىل احلكم فيها، كوجوب حذف ناصب املنصوب عىل 

ولكن  اإلغراء والتحذير، يف حال التكرير والعطف،

العامل الذي لزم حذفه  بعض النَّحويني نص عىل أن  

هذا  ا ال يصح إظهاره؛ فمثل   مرفوًض حتى صار أصًّل 

ه من األصول احلكم عليه بأنَّ  ألنَّ  ؛أوردته كام هو

 املرفوضة أمر مقبول، لعدم وجود ما يمنع منه.

ورشط ا لكثرة مسائل هذه الظاهرة من جهة، ونظرً  

ال يزيد عدد كلامت البحث عن ْن أَ جملة كلية اآلداب 

، فقد اقترصت يف من جهة أخرى عرشة آالف كلمة

ا احلديث عىل ثامين مسائل فقط، وبرغم قلة عددها فإَنَّ 

كافية لبيان حقيقة هذه الظاهرة النحوية، وإليضاح 

عناية النَّحويني هبا، واالستفادة منها يف مواضع شتى، 

 ة. كقضية الرتجيح يف املسائل اخلّلفي

ومن القضايا املهمة املرتبطة هبذه الظاهرة، قضية 

العّلقة بني ظاهرة مراجعة األصول املهجورة، 

بينهام عّلقة  الشعرية، حيث إنَّ  وظاهرة الرضورة

 ترابطية واضحة، وإيضاح هذه العّلقة يستدعي أواًل 

فقد ورد عن ، التقديم ببيان املراد بالرضورة الشعرية

بالرضورة الشعرية آراء أبرزها  النَّحويني يف املراد

 رأيان:

املراد  أوهلام: رأي مجهور النَّحويني، وهو أنَّ 

بالرضورة الشعرية ما يبيح العرب وقوعه يف الشعر 
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ا يكون فيه خمالفة لقاعدة نحوية أو رصفية دون النثر، ممَّ 

، وابن عصفور، 1/26هـ، 1408سيبويه، )

 هـ،1418، وأبو حيان، 34ـ  33ص هـ، 1980

 (.34ـ  1/33هـ، 1418، والبغدادي، 5/2377

املراد بالرضورة  واآلخر: رأي ابن مالك، وهو أنَّ 

حيل  ا ما يمكن أنْ ما ليس للشاعر عنه مندوحة، وأمَّ 

غريه حمله مع سّلمة النظم واملعنى فليس برضورة )ابن 

، (3/399، 203ـ  201، 1/154هـ، 1410مالك، 

قول ابن  ألنَّ  ؛والصواب هو ما ذهب إليه اجلمهور

ه ، وذلك أنَّ ي إىل عدم وجود رضورة  أصًّل مالك يؤد  

يعوض من لفظها غريها   ويمكن أنْ رضورة إالَّ  نْ ما مِ 

 (.34ـ  1/33هـ، 1418)البغدادي، 

ا فيام يتصل بالعّلقة بني الرضورة واألصول أمَّ 

ا تظهر من خّلل تناول النَّحويني هلذين املرفوضة؛ فإَنَّ 

هلم موقفني من هذه  هلذا فقد وجدت  األمرين، و

 القضية:

مراجعة  من النَّحويني عىل أنَّ  كثريٌ  األول: نصَّ  

ام هو ألجل الرضورة الشعرية، ـَّاألصول املهجورة إن

وهذه بعض األمثلة التي توضح ذلك، قال املربد: 

ريد يف التثنية ما يريد يف اجلمع جلاز ذلك يف " ولو أراد م 

 "التثنية مجع ه كان األصل، ألنَّ ألنَّ  (؛الرضورة)الشعر 

الشاعر إذا  واعلم أنَّ "ا: وقال أيًض  ،(2/156)املربد، 

ام ـَّه إنألنَّ  ؛اضطر إىل رصف ما ال ينرصف جاز له ذلك

وإن اضطر إىل ترك رصف ما ، األسامء إىل أصوهلا يردُّ 

الرضورة ال جتّوز  له ذلك، وذلك ألنَّ   م هجزْ  ينرصف

اليشء إىل ما كان عليه  تردَّ  هجوز فيها أنْ  امـَّاللحن، وإن

 (.3/354)املربد،   "قبل دخول العلة

الشعراء يفسح هلم يف  ألنَّ "وقال ابن يعيش: 

(. 3/23)ابن يعيش،  "مراجعة األصول املرفوضة

إذا كانت حرف  بعد )كي(ودخول )أْن( "ا: وقال أيًض 

 "جر رضورة، وللشاعر مراجعة األصول املرفوضة 

 (.9/16يعيش، )ابن 

واآلخر: البن مالك، فقد جعل القول بالرضورة 

يف مقابل القول باألصل املرفوض، حيث قال عند 

( يف قول حديثه عن وقوع الضمري املتصل بعد )إالَّ 

 الشاعر:

 وما علينا إذا ما كنت جارتنا 

 ار ُ ِك ديَ اورنا إاَل ـــــــ  جأاَل  

عيش، ، وابن ي1/307)غري معروف، ابن جني، 

، والبغدادي، 2/233هـ، 1418، أبو حيان، 3/101

 (.5/278هـ، 1418

 إالَّ  االتصال  م يستبْح  واألكثرون عىل أنَّ "

( حق الضمري الواقع بعد )إالَّ  للرضورة، ألنَّ 

 ( غري عاملة.ا بأن )إالَّ االنفصال، اعتبارً 

ّد هذا من َـّ ( بأنحكم عىل )إالَّ  وَمنْ  ها عاملة  م َيع 

 "ألصل مرتوك ، بل جعله من املراجعةالرضورات

 (.1/152هـ، 1410)ابن مالك، 
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القول بمراجعة األصول  والذي يظهر يل أنَّ  

أوىل من القول -إذا أمكن احلمل عليها-املرتوكة 

الرضورة يف الغالب  ألنَّ  ؛بالرضورة واحلمل عليها

 خروج عىل القاعدة النحوية وخرم هلا.

ه رجوع ل املهجورة فإنَّ ا احلكم بمراجعة األصووأمَّ 

كان االستعامل قد جرى واستمر  ألصل القاعدة، وإنْ 

بخّلف األصل، فيكون يف هذا تقليل من األحكام 

القاضية باخلروج عن القاعدة، املتمثلة يف االستثناءات 

الكثرية ألجل الرضورات الشعرية، أو الشذوذ يف 

 النثر.

 مسائل مراجعة األصول املهجورة:

 هذا املقام ثامن مسائل فحسب من سوف أعرض يف

وحتديدها بثامن مسائل إنام  ،مسائل مراجعة األصول

التي تشرتط عدم زيادة  ،هو تلبية لرشط )جملة اآلداب(

 فاملسائل وإالَّ  ،كلامت البحث عن عرشة آالف كلمة

أكثر من ذلك بكثري، ولعل استكامهلا يكون يف بحث 

 .قادم إن شاء اهلل تعاىل

 :ـ املثنى 1

تفاوتت عبارات النَّحويني يف بيان حد املثنى، ما 

بني خمترص ومطيل، ولعل أقرب ما قيل يف حده: هو ما 

صالح للتجريد عنها، هـ، دل عىل اثنني بزيادة  يف آخر

هـ، 1408وصالح لعطف مثله عليه )الفاكهي، 

 (.1/134هـ، 1418، والسيوطي، 108ص

 

املفتوح ما  ا، والياءوهذه الزيادة هي: األلف رفعً  

ا، وبعدها نون مكسورة، للفرق بينها ا وجرً قبلها نصبً 

هذه لغة ، ووبني نون اجلمع، وحتذف عند اإلضافة

ا ومن العرب من يلزم املثنى األلف رفعً ، عامة العرب

، 63 - 1/62هـ، 1410ا )ابن مالك، ا وجرً ونصبً 

، والسيوطي، 1/248هـ، 1418وأبو حيان،

رج قوله ( وع135 - 1/134هـ، 1418 ىل هذا خ 

ۆئ   ۈئ   چ  :تعاىل ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  

هـ، ]ط چۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    ىئ   ىئ  

، واألخفش، 2/184، م1955)الفراء،  [63

، 3/45هـ، 1409، والنحاْ، 2/629هـ، 1405

(، وقوله عليه 419ص هـ، 1980وابن جماهد، 

)اإلمام أمحد،  "ال وتران يف ليلة" الصّلة والسّلم:

، 29، والنسائي، 2/333، 13ي، ، والرتمذ4/28

3/229.) 

كام قرر النَّحويون  التثنية والذي يعنينا هنا أنَّ  

: جاء الزيدان، فأصله: جاء أصلها العطف، تقول مثًّل 

هم عدلوا عن ذلك ولكنَّ ، زيد وزيد. هذا هو األصل

كراهية التطويل، وإرادًة لّلختصار، فحذفوا العاطف 

 ة مقامهام اختصارا.واملعطوف وأقاموا حرف التثني

ه ال هجوز الرجوع إىل هذا األصل، عىل هذا فإنَّ  وبناءً 

 يف بعض املواضع ومنها )الشجري، ه مرتوك، إالَّ ألنَّ 

هـ، 1415، واألنباري، 15ـ  1/13هـ، 1400

، وابن 436ص هـ، 1418، وابن عصفور، 63ص
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، وأبو حيان، 69 ،68/ 1هـ، 1410مالك، 

هـ، 1408لفاكهي، ، وا266ـ  263/ 1هـ، 1418

 (: 145/ 1 ـه1418، ، والسيوطي104ص 

 ـ للرضورة الشعرية، كقول الراجز:  1

 لْيث ولْيٌث يف حَملٍّ َضنِْك      كالمها ذو َأَنٍف وحَمِْك 

ابن هـ، )هو واثلة بن األسقع، ريض اهلل عن

ص هـ، 1415، واألنباري، 487ـ 1/486الشجري 

بو حيان، ، وأ257، ص م1980، وابن عصفور، 64

 (.7/461هـ، 1418، والبغدادي، 1/261، 1418

/ 1هـ، 1410ـ وذهب ابن مالك )ابن مالك،  2

غه يف االختيار غري الش( إىل أنَّ 69 َفْصٌل ظاهر عر ه ي سو 

أو مقدر، فالظاهر نحو: مررت بزيد الكريم وزيد 

البخيل، ولو ثنيت وأخرت الصفتني مفرقتني جاز 

( هـ 95) ج بن يوسف تواملقدر كقول احلجا، ذلك

ِعي له ابنه وأخوه: سبحان الل ا هلل ـ ويروى إنَّ هـ، وقد ن 

: حممد ابني وحممد ْي حممد وحممد يف يوم واحد. أَ 

 ( بقوله:114ومها اللذان قصدمها الفرزدق ت ) ،أخي

 فقداُن مثل حممٍد وحممدِ      الّرزيَة  ال رزّيَة مثَلها  إنَ 

ابن عصفور، ، و1/190هـ، 1354)الفرزدق، 

، 1/212هـ، 1403، والدماميني، 70/ 1هـ، 1419

 (.2/409هـ، 1419والشنقيطي، 

َض عليه بأنَّ  ِ متثيله للفصل املقدر بقول  وقد اعرت 

احلجاج وبقول الفرزدق ليس من العدول عن التثنية 

ام ذلك لسبب ـّإىل العطف ألجل الفصل املقدر، وإنَ 

 التثنية وهو أنْ ه قد فات رشط من رشوط آخر، وهو أنَّ 

الَعَلم ال يثنى حتى  يكون االسم املراد تثنيته نكرة، ألنَّ 

ينكر، فلام بقي هذان االسامن عىل علميتهام و م ينكرا  م 

، وابن 437ص هـ، 1418جتز التثنية )ابن عصفور، 

، وأبو حيان، 71ـ 70/ 1هـ، 1419عصفور، 

 (.265/ 1هـ، 1418

( 619َروي ت )وذهب حممد بن هشام الِفهري املَ  

ام هو ـَّالعدول إىل العطف يف بيت الفرزدق إن هـ إىل أنَّ 

ـ  265/ 1هـ، 1418للرضورة الشعرية )أبو حيان، 

266.) 

ـ إرادة التكثري اللفظي )ابن الشجري،  3

هـ، 1410، ابن مالك، 15ـ  1/13هـ، 1400

، 251ـ  1/250هـ، 1418، وأبو حيان، 1/68

 (.21ـ  1/211هـ، 1403والدماميني، 

 كقول الشاعر:

 ََتْدي بنا ُنُجب أفنى عرائكها  

 ِِخْس وِِخْس وتأويٌب وتأويُب   

هـ، 1418، وأبو حيان، 350)وهو جلرير، ص 

،  1/210هـ، 1403، والدماميني، 25 - 1/250

، والشنقيطي، 1/135هـ، 1418والسيوطي، 

 (.1/40هـ، 1419

يف يكون الفك  ( هـ أنْ 827وأجاز الدماميني ت ) 

املقام مقام تعظيم  بيت الفرزدق من إرادة التكثري، ألنَّ 

فعىل هذا يكون العطف أليق ه، للمصاب وتفخيم لشأن
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فتبني بعد هذا ، (1/213هـ، 1403به )الدماميني، 

 يف القول والبيت أربعة أقوال: أنَّ 

هذا رضورة شعرية يف البيت كالبيت  األول: أنَّ 

 الذي قبله.

يه كثري من النَّحويني وهو والثاين: ما ذهب إل 

 االسمني باقيان عىل علميتهام. ألنَّ  ؛امتناع التثنية

ه عدل عن التثنية والثالث: قول ابن مالك وهو إنَّ  

 للفصل املقدر.

 ه إلرادة التكثري. والرابع: قول الدماميني إنَّ  

العدول عن التثنية يف  الراجح أنَّ  والذي يظهر يل أنَّ  

لفرزدق ليس ألجل الفصل املقدر، قول احلجاج وبيت ا

ام هو ألجل إرادة َـّ وال ألجل َفْقد رشط التنكري، وإن

املقام مقام تعظيم  ألنَّ  ؛كام قال الدماميني ،التكثري اللفظي

العطف يفي بذلك أكثر  وتفخيم للمصاب، وال شك أنَّ 

الزيادة يف املبنى زيادة يف املعنى، كام هو  من التثنية، ألنَّ 

وعىل هذا فّل يكون ، اللغويني والنَّحوينيمقرر عند 

 الفك هنا من مراجعة األصول املرفوضة. 

 ـ اجلمع 2

هو االسم املوضوع لآلحاد املجتمعة " تعريفه:

عليها مثل داللة تكرار الواحد منها  حالة كونه دااًل 

 (.110ص  ه.1408 ،)الفاكهي "بالعطف

 ،كان للجمع من لفظه واحد مستعملأ وسواءٌ 

الزيدون، فهو مجع مذكر سا م واحده زيد، ومثل: مثل: 

ل، ومثل: مسلامت،  رجال، فهو مجع تكسري واحده رج 

أم  م يكن له واحد  ،فهو مجع مؤنث سا م واحده مسلمة

( 110ص هـ، 1408 ،من لفظه مستعمل )الفاكهي

 نينحو: عباديد: وهي الفرق من الناْ واخليل الذاهب

( 3/276، هـ1414يف كل وجهة )ابن منظور، 

وأبابيل: وهي اجلامعات املتفرقة )ابن منظور، 

 (.11/6هـ، 1414

العطف أصل اجلمع كام  ا أنَّ والذي هيمنا هنا أيًض  

ا عن  للمثنى، ولكن ال يغني العطف أيًض كان أصًّل 

استعامل  ا فإنَّ اجلمع كام ال يغني عن املثنى، وأيًض 

ه أشق ا، ألنَّ العطف يف موضع اجلمع ال سبيل إليه غالبً 

ه من استعامله يف موضع التثنية بأضعاف كثرية، وألنَّ 

ا فتذكر آحاده معطوفا بعضها عىل ا غالبً ليس حمدودً 

 كام ف عل باملثنى. بعض،

 عليه ببعض ألفاظ ولكن لو كان اجلمع مدلواًل  

العدد جاز استعامل العطف يف موضعه )ابن مالك، 

/ 1هـ، 1418، وأبوحيان، 69ـ  1/68هـ، 1410

 ( كقول الشاعر: 263ـ  262

 ااني  ــا وثمولقد رشبُت ثامني    

 ا تني وأربع  ـوثامَن عرشَة واثن  

هـ، 1418، وابن عصفور، 103)احلريري، ص 

، وابن 1/69هـ، 1410، وابن مالك،386ص 

، وأبو حيان، 13/8113هـ، 1414منظور، 

 (.263/ 1هـ، 1418
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 نَّ أل ؛وعىل هذا فّل يصح العدول عنه إىل العطف 

ذلك من مراجعة األصول املرتوكة )ابن مالك، 

/ 1هـ، 1418حيان،  ، وأبو69ـ  1/68هـ، 1410

حيان،   يف الرضورة الشعرية )أبو( إالَّ 163ـ  262

 ( كقول الراجز:1/262هـ، 1418

 كأّن حيث َيلَتقي منه املُُحْل 

 يه َوِعالن َوَوِعْل  ــمن جانب

هـ، 1402، ، وابن قتيبة218)وهو ابن ميادة، ص 

ْل:  ،258، ص 1980، وابن عصفور،201ص  امل ح 

مجع حمال، واملحال مجع حمالة، وهي الفقرة يف فقار 

شبه ضلوعه يف اشتباكها بقرون األوعال. قال  ،البعري

: أراد: وعلني من كل جانب، فلم 202ابن قتيبة ص 

 يمكنه فقال: ووعل(.

ه يصح العدول إىل وظاهر كّلم ابن مالك أنَّ  

عطف إلرادة التكثري، أو لوجود الفصل الظاهر أو ال

هـ، 1410ه  م يمثل لذلك )ابن مالك، املقدر، ولكنَّ 

هـ، 1418وكذا أبو حيان )أبو حيان،  ،(69ـ  1/68

واملراجعة إىل العطف يف "قال أبو حيان: ، (1/264

)أبو  "التثنية واجلمع من مراجعة األصول املرتوكة 

 (.1/263هـ، 1418حيان، 

 ا:ا وجمرور  ا أو جار  ـ اخلرب إذا وقع ظرف   3

ا، ويف هذه احلالة ا وجمرورً ا أو جارً قد يقع اخلرب ظرفً 

أن  يكونا تامني ال ناقصني، واملراد بتاممهام: يشرتط أنْ 

ا ملعنى ذي فائدة، يً يكون تعلقهام بالكون العام مؤد  

زيد أماَمك، وعمرو يف )نحو: عليه، وحيسن السكوت 

 ا.ون عاملهام حينئذ حمذوفً ، ويك(الدار

ا الناقصان فهام اللذان يكون تعلقهام بالكون وأمَّ  

: ما  م يفهم بمجرد ملعنى ذي فائدة، أْي  العام غري مؤدّ 

زيد بك، )نحو: به، ذكره وذكر معموله ما يتعلق 

ال فائدة  إذْ  ،ا، فّل يصح وقوعه خربً (وفيك، أو عنك

زيد بك واثق، ): نحوبه، فّل بد من ذكر املتعلق هـ، في

، وهكذا... )ابن (وفيك راغب، وعنك معرض

، وابن مالك، 331ـ  1/330هـ، 1419عصفور، 

هـ، 1418، والسيوطي، 1/318هـ، 1418

وقد اختلف النَّحويون يف الظرف ، (321ـ 1/320

واجلار واملجرور، أمها اخلرب حقيقة أم ال؟ وذلك عىل 

 قولني:

هام اخلرب، َـّ إىل أناألول: ذهب طائفة من النَّحويني 

 ثم اختلفوا يف العامل فيهام، عىل ثّلثة أقوال:

، 1/313هـ، 1410ه مقدر )ابن مالك، ـ إنَّ 1

( ثم قال أبو عيل 4/49هـ، 1418، وأبو حيان، 318

ا ا منسيً الفاريس وابن جني: إن العامل صار نسيً 

 (. 1/322هـ، 1418)السيوطي، 

، 1/391ـ، ه1419ه املبتدأ )ابن خروف، ـ إنَّ  2

، وأبو 314، 1/313هـ، 1410، وابن مالك، 394

هـ، 1418، والسيوطي، 4/50هـ، 1418حيان، 

1/321.) 
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خمالفة الظرف للمبتدأ يف  :ه املخالفة، أيـ إنَّ 3

، فاألخ هو زيد، وإذا (زيد أخوك): احلقيقة، فإذا قلَت 

ا، فمخالفته له ، فاخللف ليس زيدً (زيد خلفك): قلَت 

وهذا مذهب الكوفيني )األنباري، عملت النصب، 

ص هـ، 1406، والعكربي، 1/225هـ، 1419

هـ، 1410، وابن مالك، 1/91، وابن يعيش 376

 (. 4/53هـ، 1418، وأبو حيان، 1/313

اخلرب يف  والثاين: ذهب مجهور البرصيني إىل أنَّ 

 اتسمية الظرف خربً  احلقيقة هو العامل املحذوف، وأنَّ 

، وابن 1/225هـ، 1418جماز )األنباري، 

هـ، 1418، والتذييل، 1/318هـ، 1410مالك،

والراجح  ،(1/321هـ، 1418، والسيوطي، 4/54

القول األول ال  ألنَّ  ؛من هذين القولني القول الثاين

الناصب هو املبتدأ،  ا القول بأنَّ يسلم من اعرتاض: أمَّ 

الظرف  فيعرتض عليه بأوجه كثرية، من أبرزها: أنَّ 

، نظري (زيد خلَفك)اخلرب من نحو:  الواقع موقع

ه منصوب ، يف أنَّ (ا سريً ما أنت إالَّ )املصدر من نحو: 

مغن عن مرفوع، واملصدر منصوب بغري املبتدأ، 

ا للنظري بالنظري يكون الظرف كذلك، إحلاقً  فوجب أنْ 

 ا القول بأنَّ وأمَّ  ،(1/315هـ، 1410)ابن مالك،

من هـ، ة أوجالعامل هو املخالفة، فيعرتض عليه بعد

 أبرزها: 

املخالفة بني اجلزأين حمققة يف مواضع كثرية و م  نَّ إ

تعمل فيها بإمجاع، نحو: أبو يوسف أبو حنيفة،...، 

وَنارك صائم،...، فلو صلحت املخالفة للعمل يف 

الظرف املذكور لعملت يف هذه األخبار ونحوها 

 ،(1/315هـ، 1410)ابن مالك، "لتحقق املخالفة 

ي إىل ه يؤد  ألنَّ  ؛ول أيب عيل وابن جني:  فضعيفا قوأمَّ 

ا بعامل معدوم من كل وجه يكون الظرف منصوبً  أنْ 

، ا، واملعدوم من كل وجه ال يكون عامًّل ا أو تقديرً لفظً 

هـ، 1418وهذا ال نظري له يف العربية )األنباري، 

1/227.) 

ا املذهب الثالث: وهو مذهب مجهور وأمَّ 

تسمية الظرف  ، وعليه فإنَّ البرصيني، فهو الراجح

ا عىل احلقيقة غري صحيح، وكذا إضافة العمل خربً 

فالدار  ،مثًّل  (،زيد يف الدار)ك إذا قلت: ألنَّ  ؛إليه

ام الظرف معمول للخرب ـَّيشء، وإن ليست من زيد يف

، أو (باستقر أو مستقر)ويقدر هـ، املحذوف ونائب عن

لظرف مقامه  حذف هذا اخلرب وأقيم انحو ذلك، وإنامَّ 

 ألنَّ  ؛وذلكعليه، ا، ملِا يف الظرف من الداللة إهجازً 

املراد باالستقرار ونحوه مطلق االستقرار ال استقرار 

 خاص.

ا الظرف واملجرور يف غري هذا الباب إمَّ  ا فإنَّ وأيًض  

فليكن األمر كذلك يف هذا ه، يتعلقا بفعل أو شبه أنْ 

عامل املقدر أهو البرصيني اختلفوا: يف ال الباب ثم إنَّ 

فعل أم اسم؟ عىل قولني، وتفصيل هذا ال يعنينا اآلن 

، 1/90، وابن يعيش 1/225هـ، 1418)األنباري، 

هـ، 1418حيان،  ، وأبو318، 1/313وابن مالك 
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، 3/106هـ، 1403، والدماميني، 54/ 4

 (.1/321هـ، 1418والسيوطي، 

ا ـَّالعامل الذي هو اخلرب املحذوف مل واحلاصل: أنَّ   

قام صار الظرف هو اخلرب يف ، هحذف وأقيم الظرف م 

املعاملة، فنقل الضمري الذي كان يف العامل املحذوف 

 وصار أصًّل   )اخلرب(ثم حذف االستقرار هـ، إلي

)ابن ، ا ال هجوز إظهاره لّلستغناء عنه بالظرفمرفوًض 

، 2/446هـ، 1407بن هشام، ا 1/9يعيش 

/ 3، 507، 1/153والسيوطي، األشباه والنظائر 

ه قد ظهر يف الشعر للرضورة والدليل عىل ذلك أنَّ ، (8

 الشعرية، كقول الشاعر: 

 لك العزُّ إْن موالك عّز، وإْن هُينْ   

 ائنُ ـفأنت لدى ُبحُبوحة اهُلون ك 

)غري معروف. بحبوحة اليشء: وسطه. ابن مالك، 

، 4/58هـ، 1418، وأبو حيان، 1/317هـ، 1410

، والسيوطي، 2/446ـ، ه1407وابن هشام، 

هـ، 1419، والشنقيطي، 1/321هـ، 1418

1/190.) 

فقد مجع بني الظرف وعامله اسم الفاعل )كائن( 

ه أظهره للرضورة ولكنَّ هـ، هذا عىل أنَّه العامل في فدلَّ 

، 2/446 أنَّ ابن جني )ابن جني الشعرية، إالَّ 

، والشنقيطي، 2/154، والشمني، 1/544والعيني، 

قد رصح بجواز إظهاره لكونه  ،(1/190هـ، 1429

أصًّل، والراجح ما تقدم، هذا، وهناك عدة مواضع 

هجب تعلق الظرف فيها بمحذوف، وهي )الريض، 

هـ، 1407، وابن هشام، 1/93هـ، 1402

2/445 :) 

ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ     چ  ـ الصفة، كقوله تعاىل:1

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ     ڃ  

 .البقرة چڇ  ڃچ  چ  چ  چ  

ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ   چ :ـ احلال، كقوله تعاىل2

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  

 [.79]القصص من اآلية   چڇ    ڍ         ڍ  ڌ  ڌ  

ۀ   چ  :ـ الصلة، كقوله تعاىل3 ڻ  ڻ  ڻ  

ے   ۀہ  ہ  ہ  ہ    ھ     ھ  ھ  ھ  

 [. 19]األنبياء من اآلية  چے  

 ا.م عىل اخلرب متامً والكّلم فيها كالكّل

 ـ باب )كان( وأخواهتا:3

 اخلّلف يف داللتها عىل احلدث أو عدمه:

)كان( وأخواهتا من نواسخ اجلملة االسمية، ترفع 

هذه األفعال  داالسم وتنصب اخلرب، واملتفق عىل عد

، هي: كان، أصبح، أضحى، ظل، ثّلثة عرش فعًّل 

نفك، ما بات، أمسى، صار، ليس، ما زال، ما برح، ما ا

 فتىء، ما دام.

وقد اختلف النَّحويون يف داللة هذه األفعال، أتدل 

ها تدل عىل الزمان فقط؟ ـَّعىل احلدث ]املصدر[ أم أن

يف سبب تسميتها أن اختلفوا وترتب عىل هذا اخلّلف 

 ناقصة، وذلك عىل ثّلثة مذاهب:
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هذه  : ذهب طائفة من النَّحويني إىل أنَّ األول   

ام وإنَّ ، عىل احلدث الذي هو املصدر لُّ األفعال ال تد

احلدث هو اخلرب الذي قصد اإلخبار به عن اسم هذه 

ام تفيد هذه األفعال زمن حصول ذلك ـَّاألفعال، وإن

هذه علة تسميتها ناقصة  وبناء عليه فإنَّ  ،اخلرب احلدث

، وأبو حيان، 341ـ  1/340هـ، 1410)ابن مالك، 

ذلك: املربد وممن ذهب إىل ، (4/133هـ، 1418

وابن الرساج  ،(89ـ  86/ 4، 97 ،3/33)املقتضب،

وأبو عيل الفاريس  ،(83ـ  1/82)األصول، 

، 1/232، والبرصيات 96)العسكريات ص 

وابن جني )اللمع،  ،(116ـ  113والبغداديات، ص  

 ،(401، 1/398واجلرجاين )املقتصد،  ،(85ص 

وهو ظاهر مذهب  ،(224والشلوبني )التوطئة، ص 

تقول:  ه ال هجوز لك أنْ واعلم أنَّ "حيث قال: يبويه، س

ْن عبد َاهلل املقتوَل )، وأنت تريد: (عبَد اهلل املقتوَل )  (؛ك 

ك لست  يصل من يشء إىل يشء، وألنَّ ه ليس فعًّل ألنَّ 

 (.1/264)الكتاب  "تشري إىل أحد

: ليس كالرضب والِقيل الذي يتكلم به أو تدل أْي "

ليه املخاطب، ويكتفي بإشارة يف عليه قرينة، َفي غري ع

 (.4/133، التذييل 1418)أبو حيان،  "فهم ما تريد

: ذهبت طائفة أخرى ـ وهو املشهور عند والثاين    

  ،اها تدل عىل احلدث والزمان معً ـَّنالنَّحويني ـ إىل أَ 

احلدث مسند إىل  اجلملة، كام  كسائر األفعال، وأنَّ 

 اجلملة، وعىل هذا مسندة إىل ،كانت )ظننت( ـ مثًّل 

ها ال تكتفي باملرفوع َـّ نسبب تسميتها ناقصة: ألَ  فإنَّ 

ا )اجلرجاين، ص منهام معً  دون املنصوب، بل ال بدَّ 

، وأبو 341ـ  1/340هـ، 1410، وابن مالك، 215

هـ، 1418،  والسيوطي، 4/338، 1418حيان، 

1/362.) 

هـ، 1410: ذهب ابن خروف )أبو حيان، والثالث 

( إىل 1/370وابن عصفور )رشح اجلمل،  (4/134

هلا مصادر اشتقت منها، ولكن هذه املصادر قد  أنَّ 

فض النطق هبا، فهي من األصول املرفوضة.   ر 

فَِض  قال ابن عصفور: ألنَّ  هذه األفعال قد ر 

أحداثها، فليس هلا إذن حدث يقوم مقام 

ا مشتقة من أحداث  م والصحيح أَنَّ ، املحذوف،...

م يستعملون ، وقد تقرر من كّلمهم أَنَّ ينطق هبا

 الفروع وهيملون األصول.

والذي محلهم عىل اّدعاء مصادر هلذه األفعال التي 

فض النطق هبا، أن تكون  ها أفعال، فينبغي أنْ َـّ قد ر 

ا ها مأخوذة من حدث، وممَّ َـّ بمنزلة سائر األفعال يف أن

هبا، يف هذه األفعال معنى احلدث: أمرهم  يدل عىل أنَّ 

، وأنا كائن وبناء اسم الفاعل منها، نحو: كن قائاًم 

ا، واألمر ال يتصور بالزمان، وكذلك ال يبنى منطلقً 

عىل معنى  قيل: ال تدلُّ  فإنَّ ، اسم الفاعل من الزمان

اخلرب  فاجلواب: إنَّ به، احلدث، إْذ قد رفض النطق 

ّوض منه يقوم يف الداللة عىل حركة اسم  الذي ع 

والراجح املذهب  (.1/370اجلمل،  الفاعل )رشح
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هذه  وهو أنَّ  ،وهو املشهور عند النَّحويني ،الثاين

ا، األفعال أفعال حقيقية تدل عىل احلدث وزمانه معً 

أحدمها: ما رد به ابن مالك دعوى  وذلك ألمرين:

بطّلَنا من عرشة  أصحاب القول األول، حيث بني

 ( وقد340ـ  338/ 1هـ، 1410أوجه )ابن مالك، 

ـ  4/135هـ، 1418ارتضاها النَّحويون )أبو حيان، 

هو  ( وسأكتفي بذكر  أحدها، وهو أقواها، إذْ 137

كام قال أبو حيان   ،دليل سمعي ثابت من لسان العرب

 أنَّ  "(  ـ  وهو:136ـ  4/135هـ، 1418)أبو حيان، 

هذه األفعال لو  م يكن هلا مصادر  م تدخل عليها )أْن( 

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ڭ چ  :كقوله تعاىل ۇ  

ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى   ۋ   ٴۇ  

]األعراف من    چى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  

)أْن( هذه وما وصلت به يف تأويل  ألنَّ  ؛[20اآلية 

 (.1/339هـ، 1410)ابن مالك،  "املصدر...

وهبذا "(: 136ـ  4/135قال أبو حيان )التذييل،  

يف قولك: عجبت من  املنصوب يرد عىل من زعم أنَّ 

املصدر هو لـ)كان( التامة،  ، حال، وأنَّ كونك قائاًم 

ها ال تدل عىل ـَّنها ال مصدر هلا وأَ ـَّوعىل من زعم أن

واآلخر: وهذا يرد به عىل أصحاب القول ، "احلدث

ه ال مصادر هلا نَّ وهو أَ  ـ األول، واألخري خاصة

فريد  ،ام هلا مصادر رفض استعامهلاَـّ مستعملة، وإن

 إعامل  فعله ا معمًّل املصدر قد جاء رصحيً  نَّ عليهم بأَ 

، وأبو 1/339هـ، 1410يف  قول العرب )ابن مالك، 

هـ، 1419، والسيوطي، 4/135هـ، 1418حيان، 

ا مع الفقر خري من كونك (. كونك مطيعً 1/362

 ا مع الغنى، وكقول الشاعر:عاصيً 

 ببذل وحلم ساد يف قومه الفتى

 ري ـــعليك يس ك إياهــوكون 

، 1/339هـ، 1410)غري معروف.ابن مالك، 

هـ، 1418، وأبو حيان، 1/387هـ، 1402و

، 233ص هـ، 1406، وابن هشام، 4/135

 (.1/213هـ، 1418والسيوطي، 

، قال مستعمًّل  (فتيء)وقد حكى أبو زيد مصدر 

، م1410، وابن مالك، 23، ص م1910)أبو زيد، 

ما َفَتأت   )(  4/135، م1410، وأبو حيان، 1/339

 .(أذكره  فِتاًء 

، وابن 14/330وحكى األزهري )هتذيب اللغة، 

وما فتئت  أذكره أفتأ ) (:1/339، م1410مالك، 

 .ا(فتئً 

لواًل )وحكى غريمها:  )ابن  (ظلِلت  أفعل  كذا ظ 

هـ، 1418، وأبو حيان، 1/339، م1410مالك، 

(. وبِتُّ 11/415هـ، 1414، وابن منظور، 4/135

، وابن 4/35هـ، 1410حيان،  ل كذا بيتوتة )أبوأفع

 ،(. وقد جاء مصدر )كاد(2/16هـ، 1414منظور، 

، اوهي من باب )كان( يف قوهلم: ال أفعل  ذلك وال َكْيدً 

ـ  1/257 هـ، 1373ا )ابن جني، : وال أكاد كيدً أْي 

، وأبو حيان، 1/339هـ، 1410، وابن مالك، 258
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هـ، 1414، وابن منظور، 4/135هـ، 1418

3/383.) 

 ـ حذف اخلرب يف مجلة رشط )لوال(: 4

 أبرزها:هـ، )لوال( تستعمل عىل عدة أوج       

ـ  3ـ العرض والتحضيض. 2  ـ الرشطية.  1

 التوبيخ  والتنديم.

ا تدخل عىل مجلتني، األوىل: فإذا كانتا رشطيتني فإَنَّ 

 مجلة الرشط وتكون مجلة اسمية.

  فعلية.وال تكون إالَّ  والثانية: مجلة جواب الرشط،

فتدخل )لوال( الرشطية عىل مجلتني اسمية ففعلية 

لربط امتناع الثانية بوجود األوىل )ابن 

، 2/64، والشمني، 1/272هـ، 1407هشام،

، (لوال زيد ألكرمتك)( نحو: 1/278والدسوقي 

فقد ربط امتناع اإلكرام  (،لوال  زيد موجود): أْي 

سم املرفوع بعدها عىل وقد اخت لف يف اال، بوجود زيد

 أقوال:

ـ  3/139هـ، 1410أحدها: ذهب سيبويه )

 ،77 ،3/76( وأكثر النَّحويني )املربد، 140

، والفاريس، 311ص هـ، 1405والزجاجي، 

، ص م1993، والزخمرشي، 86ـ 85ص هـ، 1416

 ثم اختلفوا يف خربه ،ه مرفوع باالبتداءإىل أنَّ  ،(432

ا، وإن ا حمذوفً ا مطلقً كونً  يكون هجب أنْ  :فقال اجلمهور

هـ، 1410، ها أوجبوا جعله مبتدأ )سيبويكان مقيدً 

هـ، 1405، والزجاجي، 3/76، واملربد، 2/129

، 362ص هـ، 1405، ورصف املالقي، 311ص

، وابن هشام، 599ص هـ، 1413واملرادي، 

 (.1/273هـ، 1407

هـ، 1413( هـ )املرادي، 384وذهب الرماين ت)

، 1/273هـ، 1407، ، وابن هشام600ص

( وابن الشجري ت 1/337هـ، 1418والسيوطي، 

(  والشلوبني ت 2/510هـ، 1400( هـ )542)

، وابن 600ص هـ، 1413( هـ )املرادي، 645)

هـ، 1402( وابن مالك )1/273هـ، 1407هشام، 

ا ا مطلقً يكون كونً   ه هجوز أنْ ( إىل أنَّ 355ــ  1/354

 وهجوز أنْ به،  كالوجود واحلصول فيجب حذفه للعلم

  مْ  ا  كالقيام والقعود فيجب ذكره إنْ ا  مقيدً يكون  كونً 

وهذا هو هـ،  جاز ذكره وحذفوإالَّ هـ، يعلم دليل

وليس هذا مقام بسط عليه، الصحيح لقيام األدلة 

 القول فيها.

االسم املرفوع بعد  والثاين: ذهب الكوفيون إىل أنَّ  

 )لوال( ليس مبتدأ، ثم اختلفوا:

نائب فاعل بفعل ه عىل أنَّ  قال الكسائي: مرفوعأ ـ ف

ِجَد زيدٌ ) تقديره يف املثال املذكور أواًل  مقدر  (لوال و 

هـ، 1405، واملالقي، 1/104هـ، 1402)الريض، 

 (.602ـ  601ص هـ، 1413، واملرادي، 362ص

ه قال: مرفوع بـ ب ـ حكى الفراء عن بعضهم أنَّ 

 م يوجد  يره: لو)لوال( لنيابتها مناب فعل حمذوف تقد

، وابن هشام، 602صهـ، 1413)املرادي، 
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، 2/263، وخالد األزهري، 1/273هـ، 1407

 (.1/338هـ، 1418والسيوطي، 

ه مرفوع بـ )لوال( نفسها ج ـ ذهب الفراء إىل أنَّ 

لنيابتها، وذلك الختصاصها  باألسامء كسائر  أصالة ال

هـ، 1402العوامل املختصة باألسامء )الريض، 

 (.1/273هـ، 1407، وابن هشام، 1/104

ما ذهب إليه مجهور النَّحويني  والذي يظهر يل أنَّ 

 ألنَّ  ؛من كون االسم بعدها مبتدأ هو الراجح، وذلك

األقوال األخرى ال ختلو من ضعف، وبيان ذلك عىل 

 النحو اآليت:

املرفوع بعدها  ا ما ذهب إليه الكسائي من أنَّ وأمَّ    

( هـ )الريض، 686لريض ت )بفعل حمذوف فقد قال ا

لوال عنده مركبة من  (: الظاهر أنَّ 1/104هـ، 1402

)لو( الرشطية التي تفيد امتناع األول المتناع الثاين، و 

)ال( النافية، وكانت الزمة للفعل لكوَنا حرف رشط، 

فتبقى مع دخوهلا عىل )ال( عىل ذلك االقتضاء، 

يوجد عيل  م  لو ،مثّل ؛فمعنى: لوال عيل هللك عمرو 

: انتفى انتفاء وجود عيل النتفاء هّلك هللك عمرو، أْي 

وهو  "  عمرو، وانتفاء االنتفاء ثبوت قال الريض:

 (.1/104هـ، 1402)الريض،  "قريب من وجه 

)لوال( كلمة بنفسها  الظاهر أنَّ  فالرد علـى هذا أنَّ  

الفعل إذا أضمر   كام ذهب إليه البرصيون، وذلك ألنَّ 

فّل بد من اإلتيان بمفرس له  ،يرى الكسائي ا كاموجوبً 

 وهو معدوم هنا.

ه مرفوع بلوال ا حكاية الفراء عن بعضهم أنَّ وأمَّ  

إضافة إىل رده عىل الكسائي هـ، لنيابتها عن الفعل فريد

ه لو كان األمر كام ذهبوا إليه جلاز وقوع بعض أنَّ ب

 و)َعِرْيب( بعدها، األلفاظ املّلزمة للنفي نحو: )أحد(

وهي يعمل  فيها النفي  و م يسمع عن العرب مثل 

 ذلك.

يعطف عىل  ا فلو كان األمر كام قالوا جلاز أنْ وأيًض  

لوال ): مثًّل  ؛االسم بالواو و )ال( لتأكيد النفي، فتقول

  م  هجز ، وهذا ال هجوز،  فلامَّ (زيد وال خالد ألكرمتك

النفي قد زال منها،  ذلك و م يستعمل دل عىل أنَّ 

)ال( ال تدخل عىل  املايض يف غري الدعاء  ا فإنَّ ًض وأي

  مع تكرير ال.ا إالَّ وجواب القسم غالبً 

ه مرفوع بـ )لوال( ا ما ذهب إليه الفراء من أنَّ وأمَّ 

 أصالة، وتعليله ذلك باختصاصها باألسامء، فريده أنَّ 

احلرف املختص يعمل العمل اخلاص بام اختص به  

ج لعمل الرفع مع النصب كاجلر يف األسامء، وقد خير

ا  ( وأخواهتا و )ما( احلجازية وأخواهتا، وأمَّ نحو )إنَّ 

، 1/96عمل الرفع فقط فّل نظري له )ابن يعيش 

، والسيوطي، 1/104هـ، 1402والريض، 

1/338.) 

وعىل ما تبني رجحانه من كون االسم املرفوع  

ـ، هه هجب حذفا فإنَّ ا مطلقً ه إذا كان خربه كونً مبتدأ، فإنَّ 

ا، وذلك لكثرة استعامله )ابن  مرتوكً حتى صار أصًّل 

 (.573، 1/153، واألشباه والنظائر 1/95يعيش 
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ـ  جميء اخلرب مجلة غري فعلية يف باب )أفعال  5

 املقاربة(:

أفعال املقاربة من األفعال التي تعمل عمل )كان(  

وتسمية هذه ، وأخواهتا، فرتفع االسم، وتنصب اخلرب

 فحقيقة االسم من باب التغليب، وإالَّ األفعال هبذا 

 أفعال هذا الباب ثّلثة أقسام: األمر أنَّ 

 : ما وضع للداللة عىل قرب اخلرب، وهو ستة:األول

بفتح الراء وكرسها، والفتح  ،كاد، وأوىل، وكَرب

 أفصح، وأوشك، وهلََّل، وأ مّ.

: ما وضع للداللة عىل رشوع املسمى والثاين

كثري، ومنه: جعل، وأخذ،  باسمها يف خربها، وهو

بكرس الفاء وفتحها،  ،، وطَفقوعلق، وأنشأ، وَهْب 

 بكرس الباء. ،والكرس أشهر، ويقال: طبِق

: ما وضع للداللة عىل رجاء املتكلم اخلرب، والثالث

، 1/389وهو عسى، واخلولق، وحرى )ابن مالك 

وهذه ، (1223ـ  3/1222هـ، 1418وأبو حيان، 

يها يف هذا الباب، وهناك أفعال هي األفعال املتفق عل

أخرى فيها خّلف بني النَّحويني )أبو حيان، 

، 3/122هـ،  1418، و4/328هـ، 1418

هذا وهذه األفعال ، (1/412هـ، 1418والسيوطي، 

تعمل عمل )كان( فرتفع االسم وتنصب اخلرب، كام 

ويدل عىل ذلك جميء اخلرب يف بعضها  ،اذكرت آنفً 

  أنَّ إالَّ ، سأشري إىل ذلك بعد قليل ا ــ كاما منصوبً مفردً 

هذه األفعال انفردت عن باب كان بوجوب كون 

 فعلية فعلها مضارع )الزخمرشي، أخبارها مجًّل 

، وابن 7/119،116، وابن يعيش 357، صم1993

( 54، وابن هشام، ص 1/389هـ، 1418مالك، 

ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  چ  :وذلك كقوله تعاىل

حب   ی  ی  ی   جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  

خب  مب  ىب   يب  جت  حت  خت  مت      ىت      يت  جث  

 [.22]األعراف من اآلية  مث      ىث  يث   

ه قد جاء عن العرب بعض املخالفة هلذه  أن  إالَّ 

القاعدة، فقد ورد ما ظاهره وقوع خرب )كاد( و)عسى( 

 ا.مفردً 

 فشاهد )كاد( قول الشاعر:

 دت آيباــفأْبُت إىل َفْهٍم وما ك 

 ها فارقتها وهي َتْصِفُر وكم مثل 

آيبا: راجعا. تأبط هـ، َفْهم: اسم قبيلت ،ا)تأبط رًش 

، وابن 1/391، وابن جني، 91، ص م1984ا، رًش 

، 2/165، والعيني، 2/85هـ، 1418األنباري، 

 (.8/374هـ، 1418والبغدادي، 

 وشاهد )عسى( قول الراجز:

 ا دائام  أكثرَت يف العذل ملح   

  صائام   يُت ـال تلحني إين عس 

، وابن 185، ص م1903)رؤبة بن العجاج، 

، والبغدادي، 2/161، والعيني، 7/14يعيش 

 (.9/316، 376، 8/374هـ، 1418
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وْير  أبؤًس  ا )العسكري، وقالوا يف املثل: عسى الغ 

 (.2/17هـ، 1374، وامليداين، 51- 2/50هـ، 1408

م وهو يع، أحدمها ا البيتان فللعلامء فيهام قوالن:فأمَّ 

ا، ا منصوبً خرب كاد وعسى قد وقع مفردً  البيتني أنَّ 

أفعال هذا الباب  هذا يدل عىل أنَّ  وأنَّ   ،وهذا نادر

هذا من مراجعة األصول  تعمل عمل )كان( وأنَّ 

هـ، 1418، واألنباري، 1/391املرتوكة )ابن جني، 

، 973 ،3/972هـ، 1414، واجلزويل، 86ـ  2/85

وابن عصفور،  ،122، 116، 7/14وابن يعيش، 

هـ، 1410، وابن مالك، 289، 2/288هـ، 1419

، وأبو حيان، 79، وابن مالك، ص 393ـ  1/389

هـ، 1403، والدماميني، 348، 4/343هـ، 1418

، 419ـ  1/418هـ، 1418، والسيوطي، 3/295

، 380، 379، 8/374هـ، 1418والبغدادي، 

 (.273ـ  1/272هـ، 1419والشنقيطي، 

وهذا خاص بالبيت الثاين  ،مهشا : البنواآلخر

عسى فعل تام خربي، ال  واحلق... أنَّ "حيث قال: 

ا ه خربي وقوعه خربً فعل ناقص إنشائي، يدلك عىل أنَّ 

 ، وأنَّ (ا هل قامزيدً  نَّ إِ )لـ )إّن(، وال هجوز باالتفاق: 

هذا الكّلم يقبل التصديق والتكذيب، وعىل هذا 

 خرب لكان، ، فصائاًم أكون صائاًم  نْ  رجوت أَ فاملعنى: إينَّ 

هـ، 1410ْن والفعل مفعول لعسى، وسيبويه )و أَ 

( هجيز حذف أْن والفعل إذا قويت 265ـ  1/264

  ه قدر يف قوله: ترى أنَّ الداللة عىل املحذوف، أالَّ 

 من لد شوال ]فإىل إتالئها[

، 1406 )ابن هشام، كانت شواًل  من لد أنْ 

، 1418، والبغدادي، 315ـ  314الشواهد ص 

، 1/271، 1419، والشنقيطي، 318 ،9/316

ا املثل فقد اختلف يف ناصب )أبؤسا( فيه ، (273 وأمَّ

 عىل مخسة أقوال:

: ذهب سيبويه والبرصيون إىل أن ناصبه األول 

 ا يدل عىل أنَّ ، وهذا ممَّ عسى، وأن اخلرب جاء هنا مفرداً 

هذا من  أفعال هذا الباب تعمل عمل كان، وأنَّ 

املهجورة، وهو عىل حذف مضاف،  مراجعة األصول

ا عن اجلثة احلدث ال يكون خربً  ألنَّ  ؛: ذا أبؤْأْي 

، واملربد، 3/158، 1/51هـ، 1408، ه)سيبوي

 (.116، 7/14، وابن يعيش 72، 3/70

اخلرب حمذوف،  : ذهب الكوفيون إىل أنَّ والثاين

ا بـ ا منصوبً ، فيكون أبؤًس (ايكون أبؤًس  أنْ )والتقدير: 

: أهل، ونحو ذلك، ا، أْي تقدير مضاف أيًض )كان( عىل 

ا ا مصدريً وجاز حذف أْن مع الفعل مع كوَنا حرفً 

لقوة الداللة، وذلك لكثرة وقوع أْن بعد مرفوع عسى، 

فهو كحذف املصدر مع بقاء معموله 

هـ، 1418، وأبو حيان، 2/303هـ، 1402)الريض،

4/343.) 

ه منصوب بـ)يصري( حمذوفة )ابن والثالث: أنَّ 

، وخالد األزهري، 311ص هـ، 1406ام، هش

 (.9/321هـ، 1418، والبغدادي، 1/204
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والتقدير: ، هه مفعول به منصوب عىل أنَّ : أنَّ والرابع

عسى الغوير يأيت بأبؤْ، ثم حذف الناصب واجلار 

، وأبو حيان، 395ـ  3/394ا )ابن األثري، توسعً 

ص هـ، 1406، وابن هشام، 4/343هـ، 1418

312.) 

ا  مطلقً ا( مفعواًل يقدر )أبؤًس  : وهو أنْ واخلامس

 ا بفعل حمذوف، والتقدير: عسى الغوير أنْ منصوبً 

، وابن 4/343هـ، 1418يبأْ أبؤسا )وأبو حيان، 

 (.312ص هـ، 1406هشام، 

ختريج هذه الشواهد عىل يشء  فإنَّ  ،ة حالوعىل أيَّ  

من األوجه املذكورة،عىل رغم ما أ وِرَد عىل بعض 

أخبار أفعال هذا الباب  ل بام تقرر من أنَّ األقوال ال خي

مع  ما س   فعلية فعلها مضارع، إالَّ تكون مجًّل  أنْ  ال بدَّ 

ما سمع من  حيث إنَّ ، ا ماضيً من جميء خرب جعل فعًّل 

ا يبني ذلك ممَّ  قيل إنَّ  إنْ ، اا منصوبً  مفردً جميء اخلرب اساًم 

ذلك  فإنَّ  ، أصل أخبار أفعال هذا الباب وهو النصب

 فعلية، ال يتعارض مع ما ثبت من كون األخبار مجًّل 

ج املنصوب عىل أحد األوجه التي تقدم  حتى وإنْ  ر  خ 

هذا ال خيرج أخبار أفعال هذا الباب عن  ذكرها، فإنَّ 

 ه من الواضح أنَّ  أنَّ إالَّ ،  فعلية فعلها مضارعكوَنا مجًّل 

ه من ا( عىل أنَّ ( و)أبؤًس نصب )صائاًم  بأنَّ  :القول

اجعة األصول املهجورة واملرفوضة، فيه فائدة مر

نعلم  ا مكننا أنْ كبرية، وهي بيان عمل هذه األفعال، ممَّ 

 من أي باب هي.

 ـ )َأْفَعل( التفضيل: 6

 (َأْفَعل )ا عىل وزن التفضيل قياًس  (َأْفَعل)يصاغ 

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ  :للمذكر، كقوله تعاىل ڭ   ۇ  

[ وعىل 74]مريم من اآلية    چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  

ريض اهلل -وزن )ف ْعىل( للمؤنث، كقولك: عائشة 

هناك صيغتني خرجتا عن   أنَّ إالَّ ، ف ْضىل النساء -عنها

، ووجه ذلك أنَّ  ا ـَّمل"ه وزن )أفعل( ومها: َخرْي، ورَشّ

ر استعامل صيغة التفضيل يف اخلري والرش؛ كث  

اخترصومها فحذفوا اهلمزة، وقالوا يف املدح والذم: هو 

( خري  فَِض )َأْخري( و )أرَشّ من كذا، ورش من كذا، ور 

(  53ـ  3/52هـ، 1410)ابن مالك،  " فيام ندرإالَّ 

( هو:  األصل )وعىل هذا صار )أْخري( و)أرَشّ

ومن ، ( 2/349هـ، 1419)ابن جني،  (،املرفوض

 قول الراجز: ااستعامل )أْخرَي( نادرً 

 بالل خرُي الناس وابن األْخرَيِ 

، 2/349هـ، 1419بن جني، )نسب لرؤبة، ا

، وليس يف 10/140هـ، 1406والسمني احللبي، 

ا، بيتا يصلح شاهدً  62ولكن يف الديوان ص ، ديوانه،

.)  وهو قوله: يا قاسم اخلريات وابن األْخرَيِ

( قراءة َمن قرأ قوله تعاىل  ومن استعامل )أرَشّ

جب  حب  خب  مب    چ  (:26)القمر، من اآلية 

)وهي قراءة لشني وتشديد الراء بفتح ا چىب       يب  

هـ، 1419ابن جني،  ،أيب قّلبة، وقتادة، وأيب حيوة

، والقرطبي، 8/180، 1418، وأبو حيان، 2/349

 (.123ـ  17/122هـ، 1418
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  ـ اسم الفعل: 7 

ما ناب عن الفعل "هو:  : تعريفه وأقسامهأوال  

ا ، وليس فضلة يف الكّلم، وال متأثرً وعمًّل  معنًى 

، (180ص هـ، 1408)الفاكهي،  "عليه بعامل دخل

ه قسامن: مرجتل، و وقد ذهب مجهور النَّحويني إىل أنَّ 

 للفعل، فاملرجتل: ما وضع من أول األمر اساًم ، منقول

 اساًم  و م يوضع يف األصل ليشء ما، بل وضع ابتداءً 

َد، واسكْت ، هللفعل، نحو: شتان، وَص  ، بمعنى: َبع 

 األصل ليشء ما، ثم نقل ا يفواملنقول: ما كان موضوعً 

ذلك إىل اسم الفعل، فيكون اسم فعل يف ثاين أحواله 

ونقله يكون ، (182 -181ص  ،ـه1408)الفاكهي، 

 من عدة أشياء:

ا، ومكانك، ا من ظرف، نحو: أمامك زيدً ـ إمَّ  1

ْذ.  بمعنى: اثبْت، ودونك، بمعنى: خ 

ا، أي: ا من جار وجمرور، نحو: عليك زيدً ـ وإمَّ  2

 وإليك، بمعنى: َتنَّح.هـ، ملزأ

نحو: رويد ، ها من مصدر استعمل فعلـ وإمَّ  3

ا، بمعنى: أو أ مهَل فعله نحو: َبْله زيدً ، ه: أمهلْ ا، أْي زيدً 

، 2/66، والريض، 182،ص ه1408َدْعه )الفاكهي، 

 (.214وابن هشام، ص

وقد خالف الريض يف القسم األول وهو املرجتل، فقد 

 ام هو منقول، وهو عىل قسمني:، وإنَّ ًّل ه ليس مرجترأى أنَّ 

 م  ا يف األصل وإنْ يكون مصدرً  : ما يشبه أنْ أحدمها

نحو: وْشكان، وبطآن، ورسعان، ـ، يثبت استعامهل

ه ألنَّ  ؛ها كانت مصادر يف األصلـَّرأى أن وشّتان، فقد

قام دليل قطعي عىل كوَنا منقولة إىل معنى األفعال عن 

لها املصادر للمناسبة بينهام أصل، وأشبه ما يكون أص

هـ، ا، وإلحلاقها بأخواهتا من نحو: رويد، وبلوزنً 

 وفِداء.

إىل  لْت قِ ا، ثم ن  بعضها كانت أصواتً  : أنَّ واآلخر

، هَومهـ، نحو: َص  ،املصادر، ثم منها إىل أسامء األفعال

 ودع، أي: انتعْش، وبس، بمعنى: ارفْق )الريض،

 (.              2/66هـ، 1402

مجيع أسامء األفعال  فإذا تقرر هذا ثبت أنَّ "ثم قال: 

ا عن: املصادر األصلية، أو عن املصادر منقولة إمَّ 

ا، أو عن الظروف أو عن الكائنة يف األصل أصواتً 

باعتبار األصل ال يف  إذن اجلار واملجرور، فّل تقدح

 حّد االسم وال يف حد الفعل.

ملا ثبت وعدم استعامل بعضها عىل أصله ال يرض 

ب أصل مرفوض وعارض كونه عارضَّ  ا بالدليل، إْذ ر 

 (. 67 -2/66هـ، 1402)الريض،  "الزم

باعتبار األصل ال يف حد  نفّل تقدح إذ"فقوله: 

حد االسم املشهور: كل كلمة  . بيانه: أنَّ "االسم...

عىل معنى يف نفسها غري مقرتنة بأحد األزمنة  دلْت 

وحد الفعل: كل  (1/9هـ، 1402الثّلثة )الريض، 

عىل معنى يف نفسها مقرتنة بأحد األزمنة  كلمة دلْت 

 ألنَّ  ؛قدح( فّل ت  2/223هـ، 1402الثّلثة )الريض، 

أسامء األفعال ليس اقرتاَنا بالزمن بوضعها األول، 
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(  11، 1/9هـ، 1402ام بالوضع الثاين  )الريض، وإنَّ 

 ا.م بيانه آنفً كام تقدَّ 

ل باألصل املرفوض لبعض القو والذي يظهر يل أنَّ  

ه يصلح أسامء األفعال واألخذ به أمر ال مانع منه؛ ألنَّ 

عىل  ا لبيان حقيقة هذه األلفاظ التي أشكلْت أساًس 

النَّحويني، فوقع اخلّلف يف أصلها وحقيقتها وعملها 

 ومعانيها،... إلخ.

 ـ ما ال ينرصف 8

 : توئةة أوال  

ختّلف يف عىل اال ختلف يف تعريفه بناءً ا   تعريفه:

 تعريف الرصف عىل قولني:

 عىل أنَّ  فقيل: هو املسلوب منه التنوين، بناءً  "

من الرصيف،  االرصف ما يف االسم من الصوت، أْخذً 

 وهو الصوت الضعيف.

عىل  ا، بناءً وقيل: هو املسلوب منه التنوين واجلر معً 

الرصف هو الترصف يف مجيع املجاري )السيوطي،  أنَّ 

 (.1/85هـ، 1418

، ه ال ينون وال هجر بالكرسةوحكم ما ال ينرصف أنَّ 

ما يمتنع رصفه لعلة واحدة  وما ال ينرصف نوعان:

 وما يمتنع لعلتني من علل تسع.، تقوم مقام علتني

 ومن هذه العلل:

 املنع من الرصف للتعريف ]العلمية[ ووزن الفعل.

ا من الرصف ويشرتط يف وزن الفعل املعترب مانعً 

 ثّلثة رشوط:

ا بالفعل، بحيث ال ا خاًص يكون الوزن إمَّ  ـ أنْ  1

 يف علم أعجمي مَعّرب، أو يوجد يوجد يف غريه إالَّ 

ا يف االسم، نحو ما كان عىل صيغة املايض املبني نادرً 

ئِل، اساًم  يكون  ا أنْ وإمَّ   لقبيلة ـ.للمفعول، مثل: د 

أو لكونه هـ، ا فيالفعل أوىل هبذا الوزن لكونه غالبً 

بزيادة تدل يف الفعل عىل معنى وال تدل يف  امبدوءً 

، 220ـ  2/219االسم عىل معنى )خالد األزهري، 

 (.1/104هـ، 1418والسيوطي، 

 م يلزم الفعل  تكون بنية الوزن الزمة، فإنْ  ـ أنْ 2  

مي به فصار ا واحدً وزنً  ْمنَع، نحو:  )امرؤ(  إذا س  ا  م ي 

اكت ب ـ األمر من  ه يف الرفع )أمرؤ( فهو نظري:، فإنَّ علاًم 

كَتَب ـ ويف النصب: امرأ، فهو نظري: اْعَلْم ـ األمر من 

ْب ـ األمر من  علَِم ـ ويف اجلر: امرئ، نظري: ارْضِ

ا يف األحوال الثّلثة، ا واحدً رَضَب ـ فلم يلزم وزنً 

وهذا ال يمنع من الرصف لعدم اللزوم )ابن 

، وخالد 2/859رشح العمدة هـ، 1397مالك،

هـ، 1418، والسيوطي، 221ـ  220/ 2األزهري، 

1/105.) 

ا عىل اهليئة التي ختص يكون الوزن باقيً  ـ أنْ  3

لغي تغريت اهليئة بام ي   فإنْ عليه، الفعل، أو تغلب 

، فإنالوزن رص   دَّ هام يف األصل عىل ـَّف، نحو: ِقْيل، و: ر 

من  ها زالْت وزن: ف ِعل، وهو وزن خيص الفعل، لكنَّ 

دَّ اللفظ، فصار النط كالنطق بـ: فِْيل،  ،ق بـ: ِقْيَل، و: ر 

ْرد، فلم يعتد بكوَنام يف األصل عىل وزن: ف ِعَل،  وب 
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ه ال كأنَّ  فصارـ، استعامهلوهو ه، وذلك لرفض أصل

، 1/60أصل له غري البناء الذي هو عليه )ابن يعيش 

، وابن مالك، 3/1463هـ، 1402وابن مالك، 

 (.2/859هـ، 1397

ّب،  ،َعَلاًم ،  )َأْلبـ ب(: اخلّلف يفاثاني   ونحوه )مجع ل 

هجمع عىل  وهو: العقل، وهذا اجلمع قليل، واألكثر أنْ 

، وابن منظور، 1/216هـ، 1367اجلوهري، ) ،ألباب

مي بـ )ألبب( ونحوه مما  (:1/730هـ، 1402 إذا س 

 فقد اختلف فيه عىل قولني:هـ، تغريت هيئت

هـ، 1402: ذهب األخفش )ابن مالك، األول

ه ( إىل أنَّ 2/862هـ، 1418، وأبو حيان، 3/1463

وهو الرشط الثالث ه، رصف، وذلك لفقد رشطي  

فهو هـ، فهو قد باين الفعل بفك إدغام، ااملذكور آنفً 

، أو َأْكت ب، واملضارع الذي عىل  اآلن عىل وزن: َأْنرص 

وزنه يغلب عىل عينه والمه اإلدغام إذا كانا من نوع 

ّد، وأَ  ّد.واحد، نحو: َأش   ع 

ه ( إىل أنَّ 3/195ه، سيبوي: ذهب سيبويه )واآلخر

 يمنع من الرصف.

وقد صححه ابن مالك ه، والراجح مذهب سيبوي

هـ، 1397وهـ، 1465ـ  1463/ 3هـ، 1402)

ووافقه النَّحويون )ابن هشام، ص   (.861ـ   2/860

، وخالد 2/897هـ، 1406، والسلسييل، 225

هـ، 1418، والسيوطي، 2/221األزهري، 

 ا يأيت:ـَّوذلك مل، ه( من بعد1/106

ا من اعتبار تغيري هيئة )ألبب( ال يكون مانعً  ـ أنَّ  1

الفك رجوع إىل أصل مرتوك وهو الفك،  ألنَّ  ؛الوزن

نحو:  فهو بذلك نظري ما حقه اإلعّلل و م يعْل 

عل فيقال: استحاذ، ي   قياسه أنْ  )اْستْحوذ( حيث إنَّ 

ونحوه ال يمنع من اعتبار تصحيح استحوذ  ومعلوم أنَّ 

تصحيحه منبه عىل أصل  الوزن بإمجاع النَّحويني، ألنَّ 

 مرفوض يف نحو: استقام، وهو: استْقَوَم.

فكذلك الفك يف )ألبب( ال يمنع من اعتبار الوزن 

 ا.أيًض 

الفك يقع يف األفعال أكثر من األسامء، فقد  ـ أنَّ  2

الني قالوا يف التعجب: َأْشِدْد بكذا! ففكوا الد

ْد، و م املدغمتني لزومً  ا، وقالوا يف األمر واجلزم: ارد 

 ا.يردد، ففكوا جوازً 

يف  ْت ذَّ  ش  كانوا قد فكوا أفعااًل  هم وإنْ َـّ ـ أن 3

صحت يف االستعامل، نحو: َضبَِب يْضَبب، القياْ، وف  

وَضب ب َيْضب ب )ضبب البلد، أي: كثر ضبابه. 

 1414، وابن منظور،1/167هـ، 1367اجلوهري، )

 ( وقالوا: َألَِل الّسقاء  يْأَلل )أي: تغريْت 1/539هـ، 

، وابن منظور، 4/1626، 1367اجلوهري، . )رائحته

( وحِلَحت العني تْلَحح )أي: 11/25هـ، 1414

، وابن 1/400هـ، 1367اجلوهري، ، )أجفاَنا لزقْت 

الفك فيها حالة  م  نَّ إ ( إالَّ 2/577هـ، 1414منظور، 

إىل شبه بعض األسامء، كام خرج: خيرج  هبا الفعل 

. دَّ ِدَد، حني قيل فيهام: َقيل، و ر  ِوَل، و ر   ق 
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حال: ألبب، ويألل، ويضبب،  ومع ذلك فإنَّ 

ونحوها حال منبه عىل األصل املرتوك، نحو: أكّف، 

ويشّم، ونحومها، وهو: الفك، فلم يوجب ذلك عدم 

 اعتبار وزن الفعل.

اْ اإلدغام، فيقال: ه ال يلزم الرجوع إىل قيـ أنَّ  4

يلزم يف التسمية بـ )استحوذ( إىل قياْ  ألّب، كام ال

 اإلعّلل فيقال: استحاذ.

مي بـ )يردد( من قولنا:  م يردد، لرجع  لكن لو س 

ا عن اجلزم، وقد زال الفك كان متسببً  ألنَّ  ؛اإلدغام

وليس لفك )ألبب(  السبب بالتسمية، فيزول املتسَبب.

ام جيء ـَّوإنبه، فيزوالن وتصحيح )استحوذ( سبب 

هبام قبل التسمية تنبيها عىل األصل املرفوض يف: أكّف، 

ا، وذلك كام تقدم اإلشارة إليه آنفً  ،واستقام، ونحومها

 مطلوب بعد التسمية، فوجب التسوية.

 

 ةــــاخلامت

مراجعة  ا فلعل حقيقة هذا الظاهرة وختامً 

يف  بعد هذا التطواف قد اتضحْت  -األصول النحوية

 ولست   -فيام أحسب   -أرجاء هذا املوضوع اللطيف 

 ولكنْ هـ، ني قد وفيته حقيف َناية  هذا البحث أنَّ  َأزعم  

عن هذا  مّلئمةً  إعطاء فكرةً  ني حاولت  حسبي أنَّ 

له صلة قوية  املوضوع ذي الفوائد املتعددة، حيث إنَّ 

حو، وهي قضية إعادة بقضية مهمة من قضايا النَّ 

ب، بحيث تتبني أجزاؤه الرئيسة، من صياغة الرتكي

عامل ومعمول، ونوع العمل، وحاالت بعض 

العوامل من حيث الذكر، واحلذف، وحاالت بعض 

املعموالت، من حيث خصوصية املعمول، أو بعض 

أحواله كاإلفراد والتثنية واجلمع، إضافة إىل بيان 

األصل الذي كانت عليه بنية بعض األلفاظ، حيث 

ا، ثم يعودون عرب بخّلف ذلك غالبً جرى استعامل ال

إليه يف بعض املواطن، إىل غري ذلك من الفوائد 

 أشري إىل أبرزها فيام يأيت: والنتائج التي يمكن أنْ 

ا، بل قد أشار  متامً هذا املوضوع  م يكن غفًّل  ـ أنَّ 1 

 تكن  م إليه عدد من النَّحويني، ولكن تلك اإلشارات

فيه بالبحث والدراسة،  داعية للرشوع كافية، بل كانْت 

ه بالصورة املناسبة، ولعل هذه الدراسة قد تناولتْ 

العمل عىل استكامل  إن شاء اهلل  -وسيتلو هذا

خيرج يف كتاب  بأنْ  ه حقيٌق البحث يف املوضوع، فإنَّ 

 شاء اهلل تعاىل. ا إنْ مستقل، ولعل هذا يكون قريبً 

ه ليس القول باألصل املرفوض ـ ظهر يل أنَّ  2

ا يف كل مسألة، بل هناك مسائل يرتجح فيها راجحً 

 لدي القول بذلك، ومسائل  م يرتجح فيها ذلك.

ام تركوا بعض األصول كراهية ـَّالعرب إن ـ أنَّ  3

 كام يف املسألة األوىل والثانية. ا لّلختصار،للتطويل، وطلبً 

ا لقول يف القول باألصول املرتوكة تعضيدً  ـ أنَّ  4

 ا.بحجة ترجح قوله غالبً  االقائل بذلك، وتفردً 

لم من خّلل جميء اخلرب مفردً ـ أنَّ  5 ا ا منصوبً ه قد ع 

ه من يف باب أفعال املقاربة، واحلكم عىل ذلك بأنَّ 
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باب هي؟ فذلك  مراجعة األصول املهجورة، من أي  

 .الباب باب )كان( وأخواهتا

ا يمكن يف القول بمراجعة األصول بيانً  ـ أنَّ  6

 معرفة أصل أسامء األفعال.االستئناْ به يف 

إذا سمي هـ، تغري هيئة الفعل )َأْلب ب( ونحو ـ أنَّ  7

ا من اعتبار ال يكون مانعً هـ، بفك إدغام ،به وكان علاًم 

فك اإلدغام رجوع إىل  ألنَّ  ؛الوزن للمنع من الرصف

أصل مرتوك، فهو بذلك نظري ما حقه اإلعّلل و م 

يعل فيقال:  ه أنْ قياس إنَّ  حيث   ،عل، نحو: )استحوذ(ي  

تصحيح استحوذ ونحوه ال يمنع  استحاذ، ومعلوم أنَّ 

 ؛ا من الرصف بإمجاع النَّحوينيمن اعتبار الوزن مانعً 

تصحيحه منبه عىل أصل مرفوض يف نحو:  ألنَّ 

 : استقوم.واستقام، وه

ه إذا اجتمع احلكم بالقول بمراجعة األصول ـ أنَّ  8

رة الشعرية أو حوية املرتوكة واحلكم بالرضوالنَّ 

 ؛الشذوذ؛ فتقديم القول بمراجعة تلك األصول أوىل

ا القول  بمراجعة أصل القاعدة، وأمَّ فيه حكاًم  ألنَّ 

بالرضورة أو الشذوذ فهو حكم بخرم القاعدة 

 واخلروج عليها، واهلل أعلم.     

 وتقدير: ركش

اآلداب مركز بحوث كلية  الباحثشكر ي

  .بجامعة امللك سعود عىل دعم مرشوع هذا البحث

 

  

 املصادر واملراجع

النهاية يف غريب احلديث  ابن األثري، املبارك بن حممد،

، ت/ طاهر أمحد الزاوي وحممود حممد واألثر

 الطناحي، املكتبة اإلسّلمية.

ت: د/  معاين القرآن،، األخفش، سعيد بن مسعدة

، 5عبد األمري حممد أمني الورد، عا م الكتب، ط 

 هـ. 1405

 ، دار الفكر.الترصيحعبداهلل، األزهري، خالد بن 

، مع حاشية رشح األلفية، األشموين، عيل بن حممد

الصبان، عناية/ مصطفى حسني أمحد، دار 

 الفكر.

، حتقيق: أرسار العربية، األنباري، عبدالرمحن بن حممد

هـ 1415، 1د/ فخر صالح قدارة، ط 

 م، دار اجليل، بريوت.1995

 حممد بن يوسف:، اناألندليس أبو حي

 ، دار الفكر.1983هـ 1403، 2، ط البحر املحيط

يف رشح التسهيل، حتقيق: د. حسن  التذييل والتكميل 

م، دار 1997هـ / 1418، 1هنداوي، ط 

 القلم، دمشق.

، 1، حتقيق: د رجب عثامن حممد، ط ارتشاف الرضب

ـ  1418  م، نرش مكتبة اخلانجي، القاهرة.1998ه

، حتقيق: صحيح البخاريبن إسامعيل،البخاري، حممد 

م، دار 1985هـ 1405، 1د مصطفى البغا، ط 

 القلم، دمشق.
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، حتقيق: خزانة األدب، البغدادي، عبدالقادر بن عمر 

هـ، 1418، 4حممد عبدالسّلم هارون، ط 

 مكتبة اخلانجي، القاهرة. 

مجع وحتقيق ورشح/ ، هديوان، ا، ثابت بن جابرتأبط رش  

شاكر، دار الغرب اإلسّلمي، عيل ذو الفقار 

 م.1984، 1ط

)اجلامع  سنن الرتمذي، الرتمذي، حممد بن عيسى

 الصغري( حتقيق ورشح/ أمحد حممد شاكر.

املقتصد يف رشح ، عبدالقاهر بن حممد، اجلرجاين

كاظم بحر املرجان، د.، حتقيق: اإليضاح

منشورات وزارة الثقافة واإلعّلم العراقية، 

 لنرش.، دار الرشيد لم1982

، هت: نعامن أمني ط، ديوانه،، جرير، جرير بن عطية

 ، بدون تاريخ.3دار املعارف، مرص، ط 

، ت/ حممد عيل خلصائصا ابن جني، عثامن بن جني:

 النجار، دار الكتاب العريب، بريوت.

ت/ حممد عبدالقادر عطا، دار الكتب  املحتسب،

 هـ. 1419، 1العلمية، بريوت، ط 

ت/ أمحد  الصحاح،، بن محاداجلوهري، إسامعيل 

عبدالغفور عطار، دار العلم للمّليني، بريوت، ط 

 هـ. 1399، بريوت، 2ط هـ،  1367، القاهرة، 1

، ت: د/ موسى بناي ابن احلاجب، عثامن بن عمر

العلييل، اجلمهورية العراقية، وزارة األوقاف 

 والشؤون الدينية، إحياء الرتاث اإلسّلمي.

فتح الباري برشح صحيح ، ابن حجر، أمحد بن عيل

، عناية/ حممد فؤاد عبد الباقي، وحمب البخاري

الدين اخلطيب، وراجعه/ قيص حمب الدين 

، 1اخلطيب، دار الريان للرتاث، القاهرة، ط 

 هـ. 1407

درة الغواص يف أوهام  احلريري، قاسم بن عيل،

، ت/ حممد أبو الفضل إبراهيم، دار اخلواص

 الفكر العريب.

، خمترص يف شواذ القرآن، احلسني بن أمحد، هيابن خالو

 مكتبة املتنبي، القاهرة.

، ت: د/ رشح اجلمل، عيل بن حممد، ابن خروف

سلوى حممد عرب، طبع جامعة أم  القرى، 

 .هـ. 1419

حاشية الدسوقي عىل مغني ، الدسوقي، حممد عرفة

، ملتزم الطبع والنرش: عبد احلميد اللبيب

 حنفي، مرص.

حتفة الغريب، هبامش .حممد بن أيب بكر: الدماميني،

)املنصف من الكّلم عىل مغني  حاشية الشمني

 ابن هشام( املطبعة البهية بمرص.

، ت: د/ حممد تعليق الفرائد عىل تسهيل الفوائد

 هـ. 1403، 1املفدى، ط 

تأويل ، الدينوري، ابن قتيبة، عبداهلل بن عبداملجيد

د ، رشحه ونرشه/ السيد أمحمشكل القرآن

 صقر، املكتبة العلمية.
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، 1402، 3، طرشح الكافية، الريض، حممد بن احلسن 

 دار الكتب العلمية، بريوت.

 اجلمل يف النحو،، الزجاجي، عبدالرمحن بن إسحاق

ت: د/ عيل توفيق احلمد، مؤسسة الرسالة، 

 هـ. 1405، 2بريوت، ط 

، اعتنى به/ الكشاف الزخمرشي، حممود بن عمر: 

 محد، دار الكتاب العريب.مصطفى حسني أ

، اعتنى به/ عيل أبو ملحم، املفصل يف صنعة اإلعراب 

 م. 1993، 1دار ومكتبة اهلّلل، بريوت، ط 

حتقيق: عبد  يف األصول،، ابن الرساج، حممد بن سهل 

م، مطبعة النعامن، 1973)رب( احلسني الفتيل، 

 النجف، العراق.

إيضاح شفاء العليل يف ، السلسييل، حممد بن عيسى

، ت: د/ الرشيف عبد اهلل عيل التسهيل

احلسيني الربكايت، املكتبة الفيصلية، مكة 

 م.1986هـ، 1406، 1املكرمة، ط 

، ت: د/ الدر املصون، أمحد بن يوسف، السمني احللبي

، 1راط، دار القلم، دمشق، ط أمحد اخل

 هـ.1406

حتقيق: حممد  الكتاب،، عمرو بن عثامنسيبويه، 

م، 1988هـ ـ 1408، 3رون، ط عبدالسّلم ها

 مكتبة اخلانجي.

 ،األشباه والنظائر  :السيوطي، عبدالرمحن بن أيب بكر

حتقيق: عبداإلله نبهان  ،رشح شواهد املغني 

وآخرين، مطبوعات جممع اللغة العربية، 

 دمشق، مكتبة احلياة، بريوت.

، 1، حتقيق: أمحد شمس الدين، ط مهع اهلوامع 

الكتب العلمية،  م، دار1998هـ ـ 1418

 بريوت.

، ت: أمايل ابن الشجري ،ابن الشجري، هبة اهلل بن عيل

د/ حممود حممد الطناحي، مكتبة اخلانجي، 

 القاهرة.

رشح املقدمة اجلزولية ، الشلوبني، عمر بن حممد

، ت: د/ تركي العتيبي، مؤسسة الكبري

 هـ. 1414، 2الرسالة، بريوت، ط 

ف من الكّلم عىل مغني املنص، الشمنّي، أمحد بن حممد

 ، املطبعة البهية بمرص.ابن هشام

، حتقيق: الدرر اللوامع، أمحد بن األمني الشنقيطي، 

 -هـ1419، 1حممد باسل عيون السود، ط

 م، دار الكتب العلمية، بريوت.1999

تصحيح وترتيب/ ، هديوان، العجاج، رؤبة بن العجاج

 م. 1903وليم بن الورد، 

، ت: د/ مجهرة األمثالبداهلل، عالعسكري، احلسن بن 

حممد أبو الفضل إبراهيم، وعبد احلميد 

هـ، 1408، 2قطامش، دار اجليل، بريوت، ط 

 م.  1988

عناية /  رشح اجلمل، ابن عصفور، عيل بن مؤمن:

فواز الّشعار، إرشاف: د/ إميل بديع يعقوب، 
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هـ، 1419  ،1دار الكتب العلمية، بريوت، ط

 م. 1998

ت/ السيد إبراهيم حممد، القاهرة، ، رضائر الشعر

 م. 1980

، ومعه ُمُثل املقرب، ت/ عادل أمحد عبد املقرب 

املوجود، وعيل حممد معوض، دار الكتب 

 م.  1998هـ،  1418، 1العلمية، بريوت، ط 

التبيني عن مذاهب ، العكربي، عبداهلل بن احلسني

، 1، حتقيق: عبد الرمحن العثيمني، ط النَّحويني

م، نرش مكتبة العبيكان، 2000هـ 1421

 الرياض.

)رشح  املقاصد النحوية، العيني، حممود بن أمحد

الشواهد الكربى(، هبامش خزانة األدب، ط 

 ، املطبعة املنريية ببوالق.1

، ت: د/ اإليضاح العضدي، الفاريس، احلسن بن أمحد

، 2كاظم بحر املرجان، عا م الكتب، بريوت، ط

 هـ. 1416

رشح كتاب احلدود يف ،  بن أمحدالفاكهي، عبداهلل 

، حتقيق: د املتويل رمضان أمحد الدمريي، النحو

م، مكتبة وهبة، 1993هـ ـ 1414، 2ط

 القاهرة.

حتقيق: أمحد  معاين القرآن،، الفراء، حييى بن زياد 

هـ ـ 1374يوسف نجايت وحممد عيل النجار، 

 م، مطبعة دار الكتب املرصية.1955

رشح أيب بكر ، ديوانه،، الفرزدق، مهام بن غالب

البطليويس، عناية/ عبداهلل الصاوي، املكتبة 

، 1التجارية الكربى، مط الصاوي، مرص، ط 

 هـ. 1354

)اجلامع  تفسري القرطبي القرئبي، حممد بن أمحد،

ألحكام القرآن( ت/ عبدالرزاق املهدي، دار 

هـ،  1418، 1الكتاب العريب، بريوت، ط  

 م.  1997

، ت/ حممد سنن ابن ماجة، د بن يزيدحممه، ابن ماج

 فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب.

، ت: د/ أمحد رصف املباين، أمحد بن عبدالنور، ملالقيا

 هـ.  1405، 2اخلراط، دار القلم، دمشق، ط 

ألفية ابن مالك يف النحو  :ابن مالك، حممد بن عبداهلل

 ، إعداد وإخراج:والرصف مع إعراب مفرداهتا

 هـ. 1414، 1دار ابن خزيمة، الرياض، ط 

حتقيق: د عبدالرمحن السيد ود حممد  ،رشح التسهيل 

م، 1990هـ ـ 1410، 1بدوي املختون، ط 

 هجر للطباعة والنرش والتوزيع.

، ت/ عدنان الدوري، مطبعة عمدة احلافظرشح  

 هـ. 1397العاين، بغداد، 

شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت اجلامع  

، ت/ حممد فؤاد عبد الباقي، دار حيحالص

 الكتب العلمية، بريوت.
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حتقيق: حممد عبداخلالق  املقتضب، املربد، حممد بن يزيد،

عضيمة، وزارة األوقاف املجلس األعىل للشؤون 

 اإلسّلمية، جلنة إحياء الرتاث اإلسّلمي.

 ،السبعة يف القراءات  ابن جماهد، أمحد بن موسى،

 م.1980لقاهرة،: شوقي ضيف، اقيقحت

، ت: د/ فخر اجلنى الداين، املرادي، حسني بن قاسم

الدين قباوة، واألستاذ/ حممد نديم فاضل، دار 

 هـ. 1413، 1الكتب العلمية، بريوت، ط 

= شعر ابن  ديوان ابن ميادة، ابن ميادة، الرماح بن أبريد

ميادة، مجع وحتقيق: د/ حنا مجيل حداد، 

 1402ة بدمشق، مطبوعات جممع اللغة العربي

 م. 1982هـ، 

، ت/ حممد حميي جممع األمثال، امليداين، أمحد بن حممد

حلميد، مط: السنة املحمدية، الدين عبدا

 هـ. 1374

، ت: د/ زهري إعراب القرآن، النحاس، أمحد بن حممد

 .1409، 3غازي زاهد، عا م الكتب، ط 

اعتنى به/  سنن النسائي،، النسائي، أمحد بن شعيب

تاح أبو غدة، الطبعة املرصية، القاهرة،  عبدالف

 . 1ط 

، دار صادر، لسان العربمكرم،  ابن منظور، حممد بن

 هـ. 1414، 3ط 

، أوضح املسالك  :ابن هشام، عبد اهلل  بن يوسف

حتقيق: عبد املتعال الصعيدي، مكتبة اآلداب 

 ومطبعتها باجلامميز، مرص.

ْ ، ت: د/ عباختليص الشواهد وتلخيص الفوائد 

مصطفى الصاحلي، دار الكتاب العريب، 

 هـ. 1406، 1بريوت، ط 

، حتقيق: حممد حميي الدين عبداحلميد، مغني اللبيب 

 م، املكتبة العرصية.1987هـ 1407

يس العليمي، أمحد بن حممد، حاشية يـس عىل  

 الترصيح، دار الفكر.

 

 

 

 

 

 


