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 أليب حيان األندلسي يف ارتشاف الضرب القياس النحوي الشاذ عن
 مصراتة جامعة  –الرتبية كلية   –د. حسن إبراهيم اشتيوي 

 
كالصالة كالسالـ على ادلبعوث رمحة للعادلٌن، سيدان دمحم كعلى آلو كصحبو  احلمد  رب العادلٌن،

 أمجعٌن كبعد ...
ا، كشرفن ا ا، هبا نزؿ القرآف فزادىا عز  ، كأللاا ددرن الشك أف اللغة العربية ىي أفصح اللغات لساانن 

ِإَّنا لحُه الذِّْكرح  ِإَّنا َنحُْن ن حزاْلنحا﴿: داؿ تعاىل من التبديل كالتغيًن، كحفظاا هللا تعاىل كما حفظ كتابو العزيز وح
 . (1)﴾حلححاِفُظونح 

، كدد ا معامكيف اللغة العربية بعض الكلمات شذت عن القياس، أك عن االستعماؿ، أك عنا  
ما  تي عٍ كدد مجىى  ارتشاؼ الضرب من لساف العرب (، كتابو ادلوسـو بػػ )  ذكرىا أبو حياف األندلسي يف

يف القياس النحوم شذ عن اللغة الفصحى يف ىذا الكتاب، كلعلتو يف حبث بعنواف )الشاذ عن 
 (. أليب حياف األندلسي ارتشاؼ الضرب

غة كاصطالحا كأدساـ حيتوم ىذا البحث على : مقدمة كمطلبٌن، يتناكؿ األكؿ مناما التعريف ابلشاذ ل
ارتشاؼ الضرب كحتليلاا كبياف حاذلا كما الشاذ يف اللغة، كيتناكؿ الثاين مجع الكلمات الشاذة يف 

شذت بو عن القاعدة النحوية ، مث أتيت عقب ادلطلبٌن خامتة تتناكؿ أىم النتائج اليت كصل إلياا 
 البحث، يتلوىا دائمة ابدلصادر كادلرالع . 

من خًن فبفضل   كحده، فما كاف يف ىذا البحث النقص كالقصور، كالكماؿكعمل اإلنساف يعرتيو 
كمن كسوسة الشيطاف، كما التوفيق إال من هللا  هللا تعاىل، كما كاف فيو من زلل أك شطط فمن نفسي،

محا ت حْوِفيِقي ِإَّلا ِِبَّللِا عحلحيْ  ﴿داؿ تعاىل:  العلي القدير، ِإلحْيِه أُنِيبُ وح ْلُت وح  . (2)﴾ِه ت حوحكا
 البحثملخص 

يتناكؿ ىذا البحث : تعريف الشاذ لغة، كاصطالحا، كأكلو اطالؽ لفظ الشاذ كالشذكذ عند بعض 
العلماء، كما يتناكؿ مسائل ذكرىا أبو حياف شذت عن القياس النحوم، أك عن االستعماؿ، أك كاف 

 :كىذه ادلسائل ىياستعماذلا اندرا أك دليال، 
                                                 

 احلجر. 9اآلية  (1)
 ىود . 88من اآلية  (2)
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 .ػػػ نصب خرب )ال( النافية العاملة عمل ليس
 .ػػػ دخوؿ )إال( على حاشا

 .ػػػ حذؼ ألف )ترل( بعد )ال( النافية يف دوذلم: ال ترما
 .ػػػ إضافة االثنٌن إىل ما ليس لزءم منو

 .ػػػ حذؼ اجلار كإبقاء عملو
 .ػػػ حذؼ ادلخصوص كصفتو كإبقاء متعلق الصفة

 .أفعل التفضيل لالسم الظاىرػػػ رفع 
 .ػػػ إعراب العدد ادلصوغ على كزف فاعل عند حذؼ عقد األكؿ كنيف الثاين

 .ػػػ دخوؿ )ال( النافية للجنس على ادلضمرات كأمساء اإلشارة زلكوما بتنكًنىا
 .ػػػ إضافة لَّبي إىل الظاىر كإىل ضمًن الغائب

 .عطف على شلاثلػػػ إبقاء لر ادلضاؼ إليو بعد حذؼ ادلضاؼ دكف 
 وأقسامه ادلطلب األول : تعريف الشاذ

كشذكذا إذا خالف القاعدة أك القياس كتفرؽ ،  شٌذا ابلضم كيىًشذُّ ابلكسر ذي شي الشاذ لغة : شذي يى 
-زليىميدو  أىٍك دىاؿى أيميةى  -كيف احلديث :" ًإفي اَّلليى الى َيىٍمىعي أيميًِت  (1)كخالف اجلماور  ،كانفرد عن اجلماعة .

 .(2)"مىٍن شىذي شىذي ًإىلى النيارً عىلىى ضىالىلىةو كىيىدي اَّللًي مىعى اجلٍىمىاعىًة كى  -ملسو هيلع هللا ىلص
نػٍفىرد أىك اخلٍىارًج عىن اجلٍىمىاعىة كىمىا خىالف اٍلقىاًعدىة أىك  كلاء يف تعريف الشاذ عدة تعريفات، مناا : " اٍلمي

 (3)خالؼ السوم".اٍلقيىاس كىمن النياس 
كلعلوا ما " :ابن لين مناا دوؿ ،كرد يف تعريف الشاذ اصطالحا تعريفات سلتلفةالشاذ اصطالحا : 

" يطلق الشاذ على  :ابن احلالب داؿك ، (4)" بو كانفرد عن ذلك إىل يًنه شاذافارؽ ما عليو بقية اب
 .(5)االستعماؿ أك خارج عن دياس أك يًن فصيح"أكلو: أحدىا: أنو يطلق كيراد بو أنو دليل 
                                                 

 2/665، كانظر: اجلوىرم: إمساعيل بن محاد، الصحاح 1/117انظر: ابن دريد: أاب بكر دمحم بن احلسن، مجارة اللغة  (1)
 .423/ 9.كانظر: الزبيدم : دمحم مرتضي احلسيين، اتج العركس 

 .2167ردم : 490/ 1الرتمذم : دمحم بن عيسى ، سنن الرتمذم ، كتاب الفنت  (2)
 .476/ 1كف ، ادلعجم الوسيط إبراىيم مصطفى كآخر  (3)
 .97/  1ابن لين : أبو الفتح عثماف اخلصائص  (4)
 .774/ 2ابن احلالب : أبو عمرك عثماف، أمايل ابن احلالب  (5)
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اعلم أف ادلراد ابلشاذ يف استعماذلم ما يكوف خبالؼ القياس من يًن نظر إىل دلة كداؿ اجلاربردم: "
 .(1)كلوده ككثرتو"

: القياس كمطرد يف االستعماؿ ، ضلوشاذ يف  أنواع ،أحدىا:  ثالثة الشاذ إىل قسمينأدساـ الشاذ :
 .(2)تعاىل: ﴿اٍستىٍحوىذى عىلىٍيًامي الشيٍيطىافي﴾داؿ استحوذ، 

"كدد صٌححوا  التصريف: لاء يف شرح، (3)مثل استقاـ كاستعاذ فإف دياسو أف يعلي، فيقاؿ: استحاذ، 
ح، فاذا حقيقة يف  من ىذه األفعاؿ شيئنا دٌلوا بو على األصل الذم أعىلُّوه فمن ذلك: )اٍستىٍحوىذى( صحًٌ

 .(4)االستعماؿ، كشاذٌّ يف القياس كمل يرد إال مصحيحنا"
 حامل : أرضعت كلدىا كىي ، كأييلت ادلرأة:أم أشبو النادة كالقياس : استناؽ استنوؽ اجلمل كمثلو :

  .كالقياس: أيالت
شاذ يف االستعماؿ مطرد يف القياس، ضلو ماضي يدع ك يذر، فإهنم استغنوا بػػ )ترؾ( عن  :اثنيااك 

دػىلىى كى رىبُّك كىمىاكىدىعى مىا كلذلك كانت دراءة ادلاضي مناما، 
، ككذلك دوؿ أيب (6)شاذة  دراءة  (5)

 :)من الرمل( األسود الدؤيل
 (7)احليٌب حِت كدىعىولىٍيتى ًشٍعرًم عن خًليلي ما الًذم ... يالو يف 

 : ثوب مصوكف،دوذلم ضلو ،كىو كتتميم مفعوؿ فيما عينو كاك كاثلثاا : شاذ يف القياس كاالستعماؿ معا،
  .(9) بدؿ مدكؼ ، (8)كديل: مسحوؽ أم مبلوؿ ،كمسك مدككؼ ،بدؿ مصوف

                                                 
 .20/ 1اجلاربردم رلموعة الشافية  (1)
 اجملادلة. 19ػمن األية  (2)
 . 57/ 1انظر : ابن السراج : أاب بكر دمحم بن السرم ، األصوؿ يف النحو  (3)
 . 461الثمانيين :أبو القاسم عمر بن اثبت ،شرح التصريف ص  (4)
 الضحى . 3اآلية   (5)
لسمٌن احللَّب : أاب العباس درأ عركة بن الزبًن كابنو ىشاـ كأبو حيوة كابن أيب عبلة بتخفيًفاا ًمٍن دوذًلم: كىدىعىو، أم: تركو، انظر: ا (6)

 . 36/ 11شااب الدين ،الدر ادلصوف 
 .150/ 5ادر بن عمر، خزانة األدب ، ك البغدادم : عبد الق 350انظر: الدؤيل : أاب األسود ، ديوانو ص  (7)
 . 1361/ 4انظر: اجلوىرم: إمساعيل بن محٌاد، الصحاح  (8)
 . 1/285انظر: ابن لين : أاب الفتح عثماف ، ادلنصف شرح كتاب التصريف للمازين  (9)
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على أكلو: كدد يطلق لفظ الشاذ كيراد بو أنو دليل أك يًن فصيح، داؿ ابن احلالب:" يطلق الشاذ 
أحدىا: أنو يطلق كيراد بو أنو دليل االستعماؿ أك خارج عن دياس أك يًن فصيح، فقوؿ من داؿ: شر 

 .(2)، شاذ. إف أراد بو األكؿ فمسلم، كإف أراد الثالث فممنوع، كالثاين كاألكؿ"(1)أىر ذا انب
 القياس النحوي يف اَّلرتشافادلطلب الثاين: الشاذ عن 

 :النافية العاملة عمل ليسرب )ال( ػ نصب خ 1
 "أبو حياف: داؿ، (4)كيرل الزلاج أهنا ال تنصب اخلرب ،(3)يت تعمل عمل ليس )ال( من األدكات ال

كزعم بعضام أهنا مل حيفظ النصب يف خربىا ملفوظنا بو، كالصحيح مساع ذلك، لكنو يف ياية الشذكذ 
 .(5)"كالقلة

 الطويل(كالدليل على نصباا للخرب دوؿ الشاعر: )من 
 (6)تػىعىزي فال شيءه على األىرض ابًديا * كال كىزىره شلا دىضىى اَّلليي كاًديا

 كدوؿ اآلخر )من الطويل(:
 (7)نىصىٍرتيكى ًإٍذ الى صىاًحبه يىًنى خىاًذؿو ... فػىبػيوًٌٍئتى ًحٍصننا ابٍلكمىاًة حىًصيننا

ليس دليل لدا عند  عمل داؿ يف التصريح:" "كأما)ال( فإعماذلا كيالحظ أف عمل )ال( سلتلف فيو،
 .(8)احلجازيٌن، كإليو ذىب سيبويو كطائفة من البصريٌن، كذىب األخفش كادلربد إىل منعو"

 :ػ دخوؿ )إال( على حاشا 2
، ضلو: داـ القـو إال حاشا ألاز الكسائي دخوؿ )إال( على حاشا، إذا عملت اجلر يف االسم بعدىا

كأٌما مجاور البصريٌن فًنكف أفي )إال( ال تدخل على ، (9).كمنع دخوؿ )إال( على حاشا إذا نصبت زيد
                                                 

 . 1994ردم:  370/  1مثل يضرب يف ظاور أمارات الشرًٌ، انظر: ادليداين: أاب الفضل أمحد، رلمع األمثاؿ  (1)
 . 775ػ  774/  2ابن احلالب: أبوعمرك عثماف، أمايل ابن احلالب  (2)
 . 1219/ 3جليش: زلب الدين، متايد القواعد انظر: انظر ا (3)
 . 292انظر: ادلرادم: احلسن بن داسم، اجلىن الداين ص  (4)
 . 1208/ 3األندلسي: أبو حياف ارتشاؼ الضرب  (5)
،  2/612،كالسيوطي: لالؿ الدين، شرح شواىد ادلغين  245ػ 244انظر: ابن ىشاـ: أاب دمحم، شرح دطر الندل ص  (6)

 . 247/ 1أمحد بن األمٌن، الدرر اللوامع كالشنقيطي: 
 . 293ص   . كادلرادم: احلسن بن داسم، اجلىن الداين 1/376انظر: ابن مالك :مجاؿ بن دمحم ،شرح التسايل  (7)
 . 1/267األزىرم: خالد بن عبد هللا، شرح التصريح  (8)
 .1/568خالد بن عبد هللا، شرح التصريح ، كاألزىرم: 2/125انظر: األسرتاابذم: رضي الدين، شرح الكافية  (9)
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، كما كرد من ذلك فاو شاذ ال يقاس عليو، داؿ أبو حياف:" كاختلفوا يف دخوؿ )إال( (1)حاشا مطلقا
، كحكى على حاشا، فذىب الكسائي إىل لواز ذلك إذا لرت حاشا ضلو: داـ القـو إال حاشا زيد

ذلك أبو احلسن عن العرب، كمنع ذلك إذا نصبت، كمنع ذلك البصريوف مطلقنا، كمحلوا ما حكى من 
  .(2)"ذلك على الشذكذ

ككلو بعض العلماء دوؿ الكسائي أبفي حاشا ضعفت يف االستثناء فقويت بػػػ )إال( كما دويت )لكن( 
 ؟(3))أـ( يف االستفااـ ضلو: أـ ىلالعاطفة بػالواك لودوعاا يًن عاطفة، ككما دويت )ىل( بػ

 يف دوذلم: ال ترما ػ حذؼ ألف )ترل( بعد )ال( النافية 3
تستعمل )ال ترما( دبعىن )السيما( كتكوف )ال( انىية، ففي دولنا: ال ترما زيد، فالتقدير: ال تر أياا 

 كحذؼ" ادلخاطب الذم ىو زيد، كدد تكوف )ال( انفية كحتذؼ ألف ترل شذكذا، داؿ أبو حياف:
 ،(لو) ك )ترما( دبل كاف كإف ،(4)أابؿ( )ال ك أدر( يف)ال حذفت كما الشذكذ، لاة على( ترل) ألف

نفينا"( ال) كانت إذا ترما( )كال يف دلنا كما شذكذنا )ترل( ألف فحذفت ،(لو)
(5). 

 ليس لزءم منوإىل ما  االثنٌن ػ إضافة 4
 الطويل()من َيوز إضافة ادلثىن إىل ما ىو مجع، كقوؿ الشاعر:

 (6)عرين عند األفواه كفاًيرىم...  الوىيى حىٍومىةً  يف البىٍكرًمًٌ  ابين رأٍيتي 
 االثناف كاف كىذا لائز عند مجاور النحويٌن، فإف أفواىاما، كفايرل فقاؿ : كفاًيرىم األفواه، ك يريد

 كاف " فإف:حياف أبو إليو ففيو خالؼ، ككذلك إذا كاف ادلتضمناف متفردٌن، داؿ أضيفا ما لزءم ليسا
 يلبس مل إذا ،(7)الفراء ذلك فألاز رحلياما: يريد رحاذلما كضعا: ضلو إليو أضيفا ما لزءم ليسا االثناف

                                                 
 .1/568انظر: األزىرم: خالد بن عبد هللا، شرح التصريح  (1)
 . 1536/ 3األندلسي: أبو حياف ارتشاؼ الضرب  (2)
 . 1/568نظر: األزىرم: خالد بن عبد هللا، شرح التصريح  (3)
 . 167/  3انظر: ادلربد: أاب العباس دمحم، ادلقتضب  (4)
 .  1553/ 3األندلسي: أبو حياف ارتشاؼ الضرب  (5)
، كالشنقيطي: أمحد بن  1/173،كالسيوطي: لالؿ الدين، مهع اذلوامع  2/66انظر: األندلسي: أاب حياف، التذييل كالتكميل  (6)

 . 66/ 1بن األمٌن، الدرر اللوامع 
 . 406/ 1اػنظر: انظر اجليش: زلب الدين، متايد القواعد  (7)
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 زيد أنف لدعت: ضلو ادلتضمناف فرؽ فإف .ينقاس ال شاذ يًنمها عند كىو ،(1)مالك ابن كتبعو يلبس
 (2).الشذكذ" على بعضام كمحلو دياسنا، ذلك بعضام فألاز كعمرك،

 ػ حذؼ ادلخصوص كصفتو كإبقاء متعلق الصفة 5
 (3))من الرلز(:كقولو هبما يتعلق ما يبقىك  كصفتو ادلوصوؼ حيذؼ دد

ـي  بئس  (4)....................................  أمًرسً  أمًرسٍ  الشيخً  مقا
 :دولو ، فقاؿ:" كأمايف ياية الشذكذكاعتربه أبو حياف 

 أمرس أمرس الشيخ مقاـ بئس
 ىكأبق كصفتو، ادلخصوص حذؼ أمرس، أمرس، فيو يقاؿ أك فيو، مقوؿ مقاـ التقدير أف على فأكؿ

 .(5)"الشذكذ ياية يف كىذا الصفة متعلق
 ػ حذؼ اجلار كإبقاء عملو 6

ى ﴿  ، مثاؿ ذلك دولو تعاىل:إذا حذؼ حرؼ اجلر انتصب االسم بعده على نزع اخلافض وحاْختحارح ُموسح
ْومحُه  ﴾ق ح ْبِعنيح رحُجًلا  )من البسيط (: بن معدم كرب عمرك كمنو دوؿ أم من دومو . .(6)سح

أىمىرٍتكي اىخلًنى فافٍػعىٍل ما أيًمرتى بو ... فقد تركتيكى ذا ماؿو كذا نىشىبً 
(7) 

 .(8)ابخلًن، كالشواىد على ذلك كثًنة أمرتك أراد

                                                 
 . 1/106بن مالك :مجاؿ بن دمحم ،شرح التسايل انظر: ا (1)
 .   584/  2األندلسي: أبو حياف ارتشاؼ الضرب  (2)
، كابن مالك  1/389، كابن لين : أاب الفتح عثماف ،سر صناعة اإلعراب  3/248انظر: الشيباين: أاب عمرك، كتاب اجليم  (3)

 . 592ػ2/591هللا دمحم  ، شفاء العليل يف إيضاح التسايل  ، كالسلسيلي: أاب عبد 20/ 3:مجاؿ بن دمحم ،شرح التسايل 
يقاؿ مرس احلبل ميرس إذا كدع يف أحد لانَّب البكرة فإذا أعدتو إىل رلراه دلت أمرستو كتقدير الكالـ بئس مقاـ الشيخ ادلقاـ  (4)

ما ال طادة لو بو أك يرأب بو عنو، انظر: الذم يقاؿ لو فيو أمرس كىو أف يعجز عن االستقاء لضعفو يضرب دلن حيولو األمر إىل     
 . 1/182العسكرم: :أاب ىالؿ، مجارة األمثاؿ 

 .   2056/  4األندلسي: أبو حياف، ارتشاؼ الضرب  (5)
 األعراؼ. 155من اآلية  (6)
 . 37/ 1،كالبغدادم: عبد القادر، خزانة األدب 37/  1انظر: سيبويو: أاب بشر، الكتاب  (7)
، كابن يعيش موفق الدين، 257، كالسايلي: أاب القاسم، نتائج الفكر ص  291شرم: أاب القاسم، ادلفصل ص انظر: الزسل (8)

 . 85/  2، كأاب الفداء: إمساعيل بن علي، الكناش  514/ 4شرح ادلفصل 
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، (1)ضعيف أك اندر كديل شاذ فقاؿ البصريوف ،أدواؿكدد حيذؼ حرؼ اجلر كيبقى عملو، كيف ذلك 
داؿ ابن يعيش: "كىو ضعيف ألف اجملركر داخل فيما دبلو فاما يف موضع اسم كاحد كال حيسن حذؼ 

 .(2)بعض االسم فاعرفو"
لواب كيف أصبحت من  (3)" كلعلوا دوؿ العرب: )خًنو عافاؾ هللا(كاعتربه أبو حياف شاذا، فقاؿ: 

 .(4)" الشاذ الذم ال يقاس عليو
( ػػ يكوف مطردا كيًن مطرد، فادلطرد  كيرل بعض النحويٌن أفي حذؼ حرؼ اجلر كبقاء عملو ػػ عدا )ريبي

 ، مناا دوؿ زىًن :)من الطويل((5)يكوف يف عدة مواضع
 (6)لائيا بدا يلى أيٌن لستي ميٍدرًؾى ما مضىى ... كال سابقو شيئنا إذا كافى 

)سابق( ػ يف ركاية اجلرػ  ابلباء ادلقدرة عطفنا على خرب ليس  (7))مدرؾ(، على توىم إثبات الباء فيو. فجري
 (7)فيو.

 كأما يًن ادلطرد كىو الشاذ، فمنو دوؿ الفرزدؽ: )من الطويل(
 (8)إذا ديلى أىمُّ النياًس شىرٌّ دىبيلىةن ... أىشارىٍت كيلىٍيبو ابألىكيفًٌ األىصاًبعي 

 .(9)اس عليو، كقولو: خًنو عافاؾ هللاإىل كليب. كيف ىذا شيذكذه ال ييقأم 

                                                 
، كابن 1/316اإلعراب ، كالعكربم: أاب البقاء، اللباب يف علل البناء ك 60-3/59انظر: ادلربد: أاب العباس دمحم، ادلقتضب  (1)

، كابن عقيل: 155/  1، كابن احلالب: أاب عمرك عثماف، اإليضاح يف شرح ادلفصل 4/134يعيش: موفق الدين، شرح ادلفصل 
 .4/81، كالسيوطي: لالؿ الدين، مهع اذلوامع 2481،كانظر اجليش: زلب الدين، متايد القواعد /2/110هباء الدين، ادلساعد 

 .4/134ادلفصل ابن يعيش ،شرح  (2)
داؿ: "خًنو عافاؾ هللا"، التقدير: على خًن، انظر: كاألمشوين: علي بن دمحم،  -كدد ديل لو: "كيف أصبحت"؟ -القوؿ لػػػ رؤبة  (3)

 .300/ 2شرح األمشوين 
 .   1757/  4األندلسي: أبو حياف ، ارتشاؼ الضرب  (4)
 . 302ػػ  300/ 2، كاألمشوين: علي بن دمحم، شرح األمشوين  781/ 2انظر: ادلرادم: احلسن بن داسم، توضيح ادلقاصد  (5)
، ك ابن السراج : أاب بكر دمحم بن السرم ،  165/  1، كسيبويو: أاب بشر، الكتاب 76انظر: ابن أيب سلمى: زىًن، ديوانو ص  (6)

 . 2/302، كاألمشوين: علي بن دمحم، شرح األمشوين  252/ 1، األصوؿ يف النحو 
 . 568/  2اػنظر: اجلولرم : مشس الدين دمحم، شرح شذكر الذىب  (7)
، كالشاطَّب:  1/376.كانظر: ابن مالك :مجاؿ بن دمحم ،شرح التسايل  362انظر: الفرزدؽ: مهاـ بن يالب ، الديواف ص  (8)

 . 143/  3أاب إسحاؽ إبراىيم، ادلقاصد الشافية 
 . 143/  3، كالشاطَّب: أاب إسحاؽ إبراىيم، ادلقاصد الشافية  137/  4افية انظر: األسرتاابذم: رضي الدين، شرح الك  (9)
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 لالسم الظاىر التفضيل ػ رفع أفعل7

ال يرفع)أفعل التفضيل( الظاىر عند أكثر العرب إال إذا كىل نفينا أك استفاامنا، ككاف مرفوعو ألنبينا، 
ما من أايـ أحب إىل هللا فياا الصـو منو ":- ملسو هيلع هللا ىلص - الرسوؿ ، ضلو دوؿ(1)مفضال على نفسو ابعتبارين

 .(3)دوذلم: ما رأيت رلال أحسن يف عينو الكحل منو يف عٌن زيد ك .(2)"يف عشر ذم احلجة
كمع أف رفعو للظاىر ال يكوف إال بشركط، فإف أاب حياف يرل أف االدتصار على السماع ىو األكىل، 
فقاؿ:" كاألكىل االدتصار فيو على مورد السماع، كال يقاس عليو، إذ رفع أفعل التفضيل للظاىر ىو على 

 .(4)أف إحلاؽ ما ذكر ظاىر يف القياس"سبيل الشذكذ على 
 ادلصوغ على كزف فاعل عند حذؼ عقد األكؿ كنيف الثاينػ إعراب العدد  8

ألاز بعض النحاة حذؼ العقد الذم مع اسم الفاعل، كحذؼ نيف العقد الثاين، فيعرب اسم الفاعل، 
، كمررت بثالًث عشرى  ، كرأيت اثلثى عشرى  ،كيضاؼ إىل العقد الثاين كىو مبين،  فيقاؿ: ىذا اثلثي عشرى

، فحذؼ عجز ادلركب األكؿ يًن منوم، فأعرب الصدر، كحذؼ صد كاألصل اثلث عشر ثالثة عشر
، ببناء دوة على تقدير كىو شبيو بقوذلم: الحوؿى كدوةى  ادلركب الثاين منواي فبقي عجزه على بنائو،

 . (5))ال(

                                                 
 2، كالسًنايف: أاب سعيد، شرح كتاب سيبويو  131/  1انظر: ابن السراج : أاب بكر دمحم بن السرم ، األصوؿ يف النحو  (1)
، كابن احلالب: أاب عمرك عثماف، الكافية يف  519/  1، كابن األثًن: رلد الدين أاب السعادات، البديع يف علم العربية  361/

كابن الناظم: بدر الدين دمحم، شرح ابن الناظم ص  463/  3، كاألسرتاابذم: رضي الدين، شرح الكافية  43علم النحو ص 
كودم ص ، كادلكودم: أاب زيد عبد الرمحن، شرح ادل 599/ 4، كالشاطَّب: أاب إسحاؽ إبراىيم، ادلقاصد الشافية            346
211 . 

كتاب  الصياـ ابب العمل الصاحل يف عشر من ذم احلجة   471/  4انظر: البياقي: أاب بكر أمحد بن احلسٌن، السنن الكربل  (2)
 . 8392احلجة ردم: 

، كابن ىشاـ: أاب 1/447، كالعكربم: أاب البقاء، اللباب يف علل البناء كاإلعراب 32/  1انظر: سيبويو: أاب بشر، الكتاب  (3)
 . 2696/  6، كانظر اجليش: زلب الدين، متايد القواعد  282، شرح دطر الندل ص دمحم

 .    2337/  5األندلسي: أبو حياف ارتشاؼ الضرب  (4)
 . 97/  2انظر: ابن عقيل: هباء الدين، ادلساعد  (5)
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، داؿ أبو (2)، كىو عند النحاة ادلغاربة شاذ ال يقاس عليو(1)كىذا االستعماؿ حكاه الكسائي عن العرب
 يف ادلخصص: كلاء . (4)عدكا ىذا من الشذكذ كالقلة حبيث ال يقاس عليو" (3)" كأصحابناحياف: 

كىيًف اثلثى عىشىر كابهًبا ثالثةي أكلو فىًإف لئتى هبىا على التيماـ على مىا ذكره ًسيبػىوىٍيوو فىقلت اثلثى عىشىر "
لًثا ثالثةى عىشىرى فتحتى األكيلٌن كاآلخرين الى َيوز يًن ذىًلك كىًإف ح ذفتى فقلتى اثلثى ثالثةى عىشىر أىٍعربتى اثى

ا اثًلثي ثالثةى عىشىرى كرأيتي اثلثى ثالثةى عىشىرى كمررتي بثالًث  ٍعرىاب كىفتحت اآلخرين فقلتى ىىذى ًبويليوه اإٍلً
خًن فىاليًذم ذكره ثالثةى عىشىر الى َيوز يًن ذىًلك ًعٍند النيٍحًويٌن كيلًٌام كىًإف حذفًت مىا بىٌن اثلثى كعىشىرى اأٍلى 

ٍعرىاب كىَيوز أىف يػيٍفتىح فىمن  يعنا كىذكر اٍلكيوًفيُّوفى أىنو َيوز أىف َييٍرل اثلثه ًبويليوه اإٍلً ًسيبػىوىيٍوو فتحاما مجًى
ا كبػىقيى ألراهي بوليوه اإلعراًب أىرىادى ىىذىا اثًلثي ثالثىة عىشىرى كمررت بثالًث ثالثةى عىشىرى مثي حىذىؼى ثىالىثىةن َتىًٍفيفن 

ا دىوؿ دريب مل يينكره  فػىاىا كىىىذى ـى ثالثةو ًحٌن حىذى لًثا مىعى عشر أىدىامىوي ميقىا لًثا على حكمو كىمن بىن اثى اثى
ابنىا   .(5)"أىٍصحى

 زلكوما بتنكًنىا دخوؿ )ال( النافية للجنس على ادلضمرات كأمساء اإلشارةػ  9
ألاز الفراء أف يقاؿ: )ال ىو كال ىي( على أف يكوف الضمًن اسم )ال( زلكوما بتنكًنه كنصبو، كألاز: 

كنقلوا عن  ،(6))ال ىذين لك كال ىاتٌن لك( على أف يكوف اسم اإلشارة اسم )ال( زلكوما بتنكًنه
عن العرب فاو كىو كإف كاف مسموعا  (7)كال ىو اي ىذا" جالعرب دوذلم:" إف كاف أحده يف ىذا الف

                                                 
،  137/ 2مجل الزلالي ، كابن عصفور: علي بن مؤمن، شرح 111/  17انظر: ابن سيده: أبو احلسن علي، ادلخصص  (1)

 . 97/  2، كابن عقيل: هباء الدين، ادلساعد  317ػ  316/  1كادلقرب 
 . 97/  2انظر: ابن عقيل: هباء الدين، ادلساعد  (2)
 . 96/  2يقصد أبصحابنا: النحاة ادلغاربة. انظر: ادلساعد  (3)
 .769/ 2األندلسي: أبو حياف ، ارتشاؼ الضرب  (4)
 . 111/  17ابن سيده: أبو احلسن علي، ادلخصص  (5)
، 23، كابن مالك :مجاؿ بن دمحم، التسايل ص 406/  1انظر: ابن السراج : أاب بكر دمحم بن السرم ، األصوؿ يف النحو  (6)

، 347/ 1هباء الدين، ادلساعد  ، كابن عقيل:292/  5، كاألندلسي: أاب حياف، التذييل كالتكميل 68/ 2كشرح التسايل 
، 3/1441، كانظر اجليش: زلب الدين، متايد القواعد385/  1أاب عبد هللا دمحم، شفاء العليل يف إيضاح التسايل  كالسلسيلي:

 .414/ 2كالشاطَّب: أاب إسحاؽ إبراىيم، ادلقاصد الشافية 
 . 143/  1انظر: ابن الدىاف: أاب دمحم سعيد، الغرة  (7)
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كألاز الكوفيوف دخوؿ )ال( على  داؿ أبو حياف:"  (1).سلالف للقياس، كيًن منقوؿ عن الفصحاء
ادلضمر الغائب، فتكوف دبنزلة إف، كدبنزلة ليس فألازكا: ال ىو، كال ىي على الولاٌن، كحكوا إف كاف 

ذا فاو مرفوع على أحد سلك ىذا الفج فال ىو اي ىذا، كال يعرؼ ىذا البصريوف، كإذا ثبت ى
االبتداء، كحذؼ اخلرب لداللة ادلعىن عليو، كمل يتكرر )ال( على سبيل الشذكذ، كألاز الفراء أيضنا: ال 
ىذين لك، كال ىاتٌن لك، على أف يكوف اسم )ال( زلكومنا بتنكًنه، كىو منقوؿ عن العرب، لكنو 

 .(2)شاذ دليل ال يقاس عليو"
 غائبإىل الظاىر كإىل ضمًن ال ػ إضافة لَّبي  10
، كذلك كقوؿ (3)( إىل االسم الظاىر شاذةابن مالك كتبعو بعض شراح األلفية إىل أفي إضافة )لَّبي  ذكر

 من ادلتقارب(: (أعرايب من بين أسد
 (4)ًمٍسوىرً  يىدىمٍ  فلَّبي  فلَّبي ...  ًمٍسوىران  انبين دلا دىعىٍوتي 

( إىل ضمًن الغيبة مثل: )لى  ذكرك   ، كقوؿ الرالز: (5)( شاذةوً يٍ بػي ابن مالك ػػ أيضاػػ أفي إضافة )لَّبي
 بػىييوفً  مىنزىعو  ذاتي  زىٍكراءي ...  كىديكين دىعىٍوتىيًن  لىوٍ  إنيكى 

 
                                                 

مجاؿ بن دمحم، شرح التسايل . كابن مالك : 406/  1انظر: ابن السراج: أاب بكر دمحم بن السرم، األصوؿ يف النحو  (1)
1/106. 

 . 1308/  3ػ األندلسي: أبو حياف، ارتشاؼ الضرب  (2)
، كمغين اللبيب  121/ 3، كابن ىشاـ: أاب دمحم، أكضح ادلسالك  186/  2انظر: ابن مالك :مجاؿ بن دمحم ،شرح التسايل  (3)

، 52/ 3، كابن عقيل: هباء الدين، شرح ابن عقيل  801/ 2، كادلرادم: احلسن بن داسم، توضيح ادلقاصد  214/  6
، كالسيوطي: لالؿ 1/568،  األزىرم: خالد بن عبد هللا، شرح التصريح 312/ 2كاألمشوين: علي بن دمحم، شرح األمشوين 

 . 379/  2  كالصباف: أاب العرفاف دمحم، حاشية الصباف،  112/  3الدين، مهع اذلوامع 
، كابن لين : أاب الفتح  352/  1، كسيبويو: أاب بشر، الكتاب  154انظر: الفراىيدم: اخلليل بن أمحد، كتاب اجلمل ص  (4)

ابن يعيش ،شرح  ، ك1/465، كالعكربم: أاب البقاء، اللباب يف علل البناء كاإلعراب  747/ 2عثماف ،سر صناعة اإلعراب 
، لساف العرب صادر 1/119ادلفصل  بىيًن: أصىابىيًن،  384/  4. ك)مسور( اسم رلل، انظر: ابن منظور: دمحم بن مكـر . كمعىن انى

( إىل االسم الظاىر )يىدىٍم( ، انظر: األمشوين: علي بن دمحم، شرح األمشوين  : داؿ: لىبييك. كالشاىد يف البيت: إضافة )لَّبي / 2فىلَّبي
312. 

/  6، كمغين اللبيب 3/121، كابن ىشاـ: أاب دمحم، أكضح ادلسالك 186/ 2انظر: ابن مالك: مجاؿ بن دمحم، شرح التسايل  (5)
، كاألمشوين: علي 52/ 3، كابن عقيل: هباء الدين، شرح ابن عقيل  801/ 2، كادلرادم: احلسن بن داسم، توضيح ادلقاصد 214

 .312/ 2بن دمحم، شرح األمشوين 
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يىٍدعيوين ًلمىنٍ " لىبػيٍيوً " لقيلتي 
(1) 
( تضاؼ إىل االسم الظاىر، كإىل ضمًن الغائب، كأفي دعول الشذكذ ابطلة، كيرل أبو حياف أفي )لَّبي 

 كدعول لىبػيٍيًو،: دالوا الغائب ضمًن كإىل زيد كسعدم زيد، لَّبي : تقوؿ الظاىر إىل كيضاؼفقاؿ:" 
 .(2)"ابطلة فياما الشذكذ

 حذؼ ادلضاؼ دكف عطف على شلاثل بعدإبقاء لر ادلضاؼ إليو ػػ  11
 لفظا مثلو على معطوفا اذكؼ يكوف أف :بشرط رلركرا إليو ادلضاؼ كيبقى ادلضاؼ، حيذؼ دد

 ادلتقارب( )من :)لارية بن احلجاج(دؤاد أيبكقوؿ   ،(3)عند ابن مالك ك أكثر النحويٌن كمعىن،
 (4)انرىا ابلليلً  تػىوىديدى  كانرو ...  اٍمرىأن  حتىًٍسًبٌنى  اٍمرًئو  أىكيلي 
 .(5)عملاا كبقى ذكرىا، لتقدُّـ الثانيةى " كيال  " حذؼ أنٌو إالي  انرو، ككلي : أراد

: العرب عن الكسائي حكى عطف، دكف ادلضاؼ إليو بعد حذؼ ادلضاؼ  لر ألاز الكوفيوفك 
 :الرالزكمنو دوؿ  ، شاةو  حلمى :  أم ،(ذحبوىا شاةو  مسيننا حلمنا أطعموان)

سىقىرا كسيصلى انران  أيكلي ...  بىطىران  اليتيمً  ادلاؿى  اآلكلي 
(6) 

                                                 
، كالسيوطي: لالؿ الدين، شرح شواىد 746/ 2الرلز بال نسبة، انظر: ابن لين: أاب الفتح عثماف، سر صناعة اإلعراب  (1)

.   413/ 1، كالشنقيطي: أمحد بن األمٌن، الدرر اللوامع 92/ 2، كالبغدادم: عبد القادر بن عمر، خزانة األدب 2/910ادلغين 
يٍستىقي احلبل يف  زىٍكراءى كىي اليت يف ًلراهًبا عىوىجه 

ٍلوي إذا نيزًع من البئر ك بئره بػىييوفه كىي اليت ييًبٌني ادل ىنػٍزىعي ادلوضعي الذم يىٍصعىدي فيو الدي
كادل

، لساف العرب ادلعارؼ  . الشاىد فيو دولو: "لبيو" حيث أضاؼ  404/  1ًلراهًبا لًعىوىجو يف ليوذلا، انظر: ابن منظور: دمحم بن مكـر
ػػ 312/ 2مًن الغائب، كىذا شاذ؛ كالقياس إضافتو إىل ضمًن ادلخاطب، انظر: األمشوين: علي بن دمحم، شرح األمشوين "لَّبيٍ" إىل ض

313  . 
 .1364/ 3األندلسي: أبو حياف ، ارتشاؼ الضرب  (2)
 500ػ  498،عمدة احلافظ ص 972/  2،شرح الكافية الشافية  388/  1انظر: ابن مالك :مجاؿ بن دمحم، شرح التسايل  (3)

،  األزىرم: خالد بن عبد 325/ 2، كاألمشوين: علي بن دمحم، شرح األمشوين  77/  2، كابن عقيل: هباء الدين، شرح ابن عقيل 
 . 412/  2اب العرفاف دمحم، حاشية الصباف ، ، كالصباف: أ728/ 2هللا، شرح التصريح 

، ابن احلالب: أاب عمرك  299، كابن برم: عبد هللا، شرح شواىد اإليضاح ص 66/  1انظر: سيبويو: أاب بشر، الكتاب  (4)
 . 134/ 1عثماف، أمايل ابن احلالب 

 . 26/  3انظر: ابن يعيش ،شرح ادلفصل  (5)
      ، كالسيوطي: لالؿ الدين، مهع اذلوامع 58: مجاؿ بن دمحم، شواىد التوضيح كالتصحيح ص الرلز بال نسبة، انظر: ابن مالك (6)

 . 159/ 2،  كالشنقيطي: أمحد بن األمٌن، الدرر اللوامع  292/ 4
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أراد اآلكل ادلاؿ ماؿ اليتيم، فحذؼ ادلضاؼ)ماؿ( كىو بدؿ من )ادلاؿ( كأبقى ادلضاؼ إليو )اليتيم( 
 (1)على لره.

 الكوفيوف " كألاز ، صرح بذلك أبو حياف فقاؿ:(2)كما ألازه الكوفيوف أنكره البصريوف، كاعتربكه شاذا
ـي  يعجبين): العرب دالت: كدالوا ،زيدو  بي رٍ ضى : أم زيدو  ضربه  يعجبين: فألازكا ىذا، على القياس  اإلكرا
ـي (: أم) (بنيو سعدو  عندؾ  محلوه بل ذلك، من الكوفيوف ألازه ما البصريوف َيز كمل ،(3)بنيو سعدو  إكرا
 .(4)"نقلو صح إف الشذكذ على

 
 اخلامتة

 :أييت ما البحث ىذا خالؿ من يل تبٌن
 علماء ذكرىا اليت األدساـ ابلضركرة يعين ال الشذكذ، أك الشاذ للفظ حياف أيب استعماؿ أفي        
 ندرهتا، أك االستعماؿ، دلة بو يراد النحوية ادلسائل بعض على اللفظٌن ىذين فاطالؽ النحو، أصوؿ

عى  فقد. ليس عمل العاملة النافية( ال) خرب نصب: مثل  ادلسائل بعض  .دليل لكنو للخرب، نصباا مسًي
 .عملو كإبقاء اجلار حذؼ: مثل خالفية، مسائل حياف أبو ذكرىا اليت

 كإىل الظاىر إىل لَّبي  إضافة: مسألة ففي النحو، علماء بعض خالف حياف أاب أفي  الحظت كما        
 أفي  العلماء من كيًنه مالك ابن يرل بينما فيو، شذكذ كال صحيحا ذلك حياف أبو اعترب الغائب، ضمًن
 . شاذا ذلك

 
 
 
 
 

                                                 
 .  58انظر: ابن مالك: مجاؿ بن دمحم، شواىد التوضيح كالتصحيح ص  (1)
 .293/ 4انظر: السيوطي: لالؿ الدين، مهع اذلوامع  (2)
ـي سعدو بنيو، فحذؼ ادلضاؼ)إكراـ( كأبقى ادلضاؼ إليو على لره. (3) ـي عندؾ إكرا  األصل: يعجبين اإلكرا
 .1840/  4األندلسي: أبو حياف ، ارتشاؼ الضرب  (4)
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 وادلراجع ادلصادر
  القرآف الكرمي بركاية حفص عن عاصم الكويف. 
 .، دار الدعوةالوسيط ادلعجم ، كآخركف مصطفى إبراىيم .1
، حتقيق: د . صاحل العايد، لامعة العربية علم يف البديع السعادات، أاب الدين رلد: األثًن بنا .2

 ق. 1421اإلماـ ػمكة 
على التوضيح، حتقيق: دمحم ابسل، دار الكتب العلمية  التصريح شرح هللا، عبد بن خالد: األزىرم .3

 ـ. 2000ىػ ػ  1421،  1بًنكت ػ لبناف، ط 
، عمل: يوسف حسن، دار الكتب الوطنيةػ بنغازم، الكافية شرح الدين، رضي: ابذم األسرتا .4

 ـ. 1996 ،2ط
 1الدين، دار الكتاب العريب ػ بًنكت، ط ، حتقيق: دمحم زليي األمشوين شرح دمحم، بن علي: األمشوين .5

 ـ. 1955ق ػ  1375
 1القاىرة، ط  ،، حتقيق: د . رلب عثماف، مكتبة اخلاصليالضرب ارتشاؼ حياف أبو: األندلسي .6

 ـ. 1998ق ػػ  1418،
،  1، حتقيق: د. حسن ىنداكم، دار كنوز إشبيليا، ط كالتكميل التذييل حياف، أبو: األندلسي .7

  ـ. 2005ق ػ  1426
، حتقيق: د. عيد مصطفى، اذليئة العامة لشؤكف ادلطابع اإليضاح شواىد شرح هللا، عبد: برم ابن .8

 ـ. 1985ق ػػ  1405األمًنية ػػ القاىرة، ط 
، مكتبة اخلاصلي ػ ، حتقيق: عبد السالـ ىاركفاألدب خزانة ، عمر بن القادر عبد:  البغدادم .9

 ـ. 1997ق ػػ  1418،  4القاىرة، ط 
، حتقيق: دمحم عبد القادر، دار الكتب العلمية ػػ الكربل السنن احلسٌن، بن أمحد بكر أبو: البياقي .10

 ـ. 2003ق ػػ  1424،  3بًنكت، ط 
، بتحقيق األلباين، اعتىن بو: أبو عبيدة مشاور، مكتبة الرتمذم سنن ، عيسى بن دمحم:  الرتمذم .11

 ق. 1417،  1ادلعارؼ ػ الرايض، ط 
، حتقيق: د. إبراىيم البعيمي، مكتبة الرشد التصريف ،شرح اثبت بن عمر القاسم أبو :الثمانيين .12

 ـ. 1999ق ػػ  1419،  1الرايض، ط 
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 ، عامل الكتب ػ بًنكت.الشافية رلموعة اجلاربردم .13
ق ػػ  1371، حتقيق: دمحم النجار، ادلكتبة العلمية، ط: اخلصائص عثماف الفتح أبو:  لين ابن .14

  ـ . 1952
ىنداكم، دار القلم ػ  حسن. د: ، حتقيقاإلعراب صناعة سر ، عثماف الفتح أبو:  لين ابن .15

                           ـ .  1993ق ػػ  1413، 2دمشق، ط
، حتقيق: إبراىيم مصطفى، للمازين التصريف كتاب شرح ادلنصف ، عثماف الفتح أبو:  لين ابن .16

 ـ. 1954ىػ ػػ  1373،  1القاىرة، ط كإبراىيم أمٌن، دار إحياء الرتاث القدمي ػػ 
، حتقيق: د. نٌواؼ احلارثي، مكتبة ادللك فاد، الذىب شذكر شرح دمحم، الدين مشس:  اجلولرم .17

                         ـ.2004 ق ػػ 1424، 1ط 
، حتقيق: أمحد عبد الغفور، دار العلم للماليٌن ػػ بًنكت،  الصحاح ، محاد بن إمساعيل: اجلوىرم .18

 ـ . 1990،  4ط 
، حتقيق: د . فخر صاحل، دار اجليل ػػ بًنكت، احلالب ابن أمايل ،عثماف عمرك وأب:  احلالب ابن .19

  ـ . 1989ق ػػ 1409ط 
، حتقيق: د . إبراىيم دمحم، دار سعد ادلفصل شرح يف اإليضاح عثماف، عمرك وأب: احلالب ابن .20

 ـ. 2005ق ػػ  1425، 1الدين، ط 
، حتقيق: د. صاحل عبد العظيم، مكتبة النحو علم يف الكافية عثماف، عمرك وأب: احلالب ابن .21

                                ـ. 2010،  1اآلداب ػػ القاىرة، ط 
بعلبكي، دار العلم للماليٌن ػػ  ، حتقيق: رمزماللغة مجارة احلسن، بن دمحم بكرو أب : دريد ابن .22

 ـ . 1987،  1بًنكت، ط 
يف شرح اللمع، حتقيق: د . فريد بن عبد العزيز، دار التدمرية،  الغرة سعيد، دمحم أبو: الدىاف ابن .23

 ـ. 2011ق ػػ  1432،  1ط 
          ، ديواف أيب األسود الدؤيل، حتقيق: دمحم حسن، دار كمكتبة اذلالؿ،األسود أبو:  الدؤيل .24

 ـ . 1998ق ػػ  1418،  2ط 
 حتقيق: عبد الستار أمحد، مطبعة حكومة الكويت، العركس اتج احلسيين، مرتضي دمحم: الزبيدم .25

 ػ  ـ1971ق ػػ 1391
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 . 2، دار اجليل  ػػ بًنكت، ط ادلفصل القاسم، أبو: الزسلشرم .26
، حتقيق: د . الفتلي، مؤسسة الرسالة، النحو يف األصوؿ ، السرم بن دمحم بكر وأب:  السراج ابن .27

 ـ . 1999ق ػػ  1420،  4ط 
، حتقيق: د . الشريف عبد هللا، التسايل إيضاح يف العليل شفاء ،  دمحم هللا عبد أبو: السلسيلي .28

 ـ . 1986ق ػػ  1406،  1ط  ادلكتبة الفيصلية ػ مكة،
 الثانية، الطبعة لبناف، – بًنكت ادلعرفة، دار طماس، محدك ، شرحديوانو زىًن،: سلمى أيب ابن .29

 ـ2005-ىػ1426
 .دمشق القلم، دار ،ادلصوف ،الدر الدين شااب العباس أاب:  احللَّب السمٌن .30
 العلمية، الكتب دار معوض، كعلي ادلولود عبد عادؿ: حتقيق الفكر نتائج القاسم، أاب: السايلي .31

 .ـ1992-ىػ1412 األكىل، الطبعة لبناف، – بًنكت
 الثالثة، الطبعة ابلقاىرة، اخلاصلي مكتبة ىاركف، عبدالسالـ ، حتقيقالكتاب بشر، وأب: سيبويو .32

 .ـ1988-ىػ1408
 لبناف. – بًنكت العلمية، الكتب ، دارادلخصص علي، احلسن أبو: سيده ابن .33
 ادلصرية اذليئة كآخرين، عبدالتواب رمضاف. د ، حتقيقسيبويو كتاب شرح سعيد، أبو: السًنايف .34

 .ـ1986 للكتاب، العامة
 الرتاث جلنة الشنقيطي، زلمود دمحم كتعليق ، تصحيحادلغين شواىد شرح الدين، لالؿ: السيوطي  ػ .35

 .العريب
، العاؿ عبد .كد ىاركف عبدالسالـ: ، حتقيقاذلوامع مهع الدين، لالؿ: السيوطي .36  مؤسسة مكـر

 .الكويت الرسالة
 البحوث معاد العثيمٌن، عبدالرمحن. د ، حتقيقالشافية ادلقاصد إبراىيم، إسحاؽ أبو: الشاطَّب .37

 .ـ2007-ىػ1428 األكىل، الطبعة ادلكرمة، مكة القرل، أـ لامعة العلمية،
 1، بًنكت، ط ، بعناية: دمحم ابسل، دار الكتب العلميةاللوامع الدرر األمٌن، بن أمحد: الشنقيطي .38

  ـ . 1999 -ق  1419، 
 العامة اذليئة هللا، خلف دمحم مرالعة األنبارم، إبراىيم ، حتقيقاجليم كتاب عمرك، أبو: الشيباين .39

 ـ.1974-ىػ1394 القاىرة، األمًنية، للمطابع
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 التوفيقية. ادلكتبة سعد، الرؤكؼ عبد طو ، حتقيقالصباف حاشية دمحم، العرفاف أبو: الصباف .40
 1988ق ػ  1408،  1، دار الكتب العلمية ػ بًنكت، ط األمثاؿ مجارة ىالؿ، أبو: :العسكرم .41

 ـ .
 إميل. د إبشراؼ، الشعار، فواز: ، تقدميالزلالي مجل شرح مؤمن، بن علي: عصفور ابن .42

 .ـ1998-ىػ1419 األكىل، الطبعة لبناف، – بًنكت العلمية، الكتب دار يعقوب،
 الطبعة اجلبورم، كعبدهللا اجلوارم، عبدالستار أمحد ، حتقيقمؤمن، ادلقرب بن علي: عصفور ابن .43

 ـ .1972 - ىػ1392 األكىل،
 .ـ 1980ق ػػ  1400، 20ط لقاىرة، ، دار الرتاث ػ اعقيل ابن شرح الدين، هباء: عقيل ابن .44
 فاد، ادللك مكتبة بركات، دمحم. د حتقيق الفوائد، تسايل على  ادلساعد الدين، هباء: عقيل ابن .45

 .ـ2001-ىػ1422 الثانية، الطبعة القرل، أـ لامعة
 ادلعاصر، الفكر دار ظليمات، يازم ، حتقيقكاإلعراب البناء علل يف اللباب البقاء، أبو: العكربم .46

 .ـ1995-ىػ1416 األكىل، الطبعة سورية، دمشق، الفكر، كدار لبناف، – بًنكت
 ادلكتبة احلٌواـ، رايض. د حتقيق كالصرؼ ، النحو فين يف الكناش علي، بن إمساعيل: الفداء أبو .47

  .ـ2004-ىػ1425 بًنكت، العصرية،
 الطبعة الرسالة، مؤسسة دباكة، الدين فخر. د ، حتقيقاجلمل كتاب أمحد، بن اخلليل: الفراىيدم .48

 .ـ1985-ىػ1405 األكىل،
 الطبعة بًنكت، العلمية، الكتب دار فاعور، علي: ، ضبطالديواف ، يالب بن مهاـ: الفرزدؽ .49

 ـ1987-ىػ1407 األكىل،
                                 ق . 1319،  1مًنية ػ مكة، ط ، ادلطبعة األالفوائد تسايل دمحم، بن مجاؿ: مالك ابن .50
 ىجر بدكم، دمحم .كد السيد، عبدالرمحن. د حتقيق ،التسايل ،شرح دمحم بن مجاؿ: مالك ابن .51

 .ـ1990-ىػ1410 األكىل، الطبعة كالنشر، للطباعة
a. عبد            كعادؿ معوض، دمحم علي ، حتقيقالشافية الكافية شرح دمحم، بن مجاؿ : مالك ابن

                                                                    .ـ2000-ىػ1420 األكىل، الطبعة لبناف، – بًنكت العلمية، الكتب دار ادلولود،
 العركبة، دار مكتبة عبدالبادي، دمحم ، حتقيقكالتصحيح التوضيح شواىد دمحم، بن مجاؿ: مالك ابن .52

                                 . القاىرة
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-ىػ1397 بغداد، العاين، مطبعة الدكرم، عدانف ، حتقيقاحلافظ عمدة دمحم، بن مجاؿ: مالك ابن .53
 .ـ1977

 .ـ1994-ىػ1415 القاىرة، عضيمة، عبداخلالق دمحم: حتقيق ،ادلقتضب دمحم، العباس وأب: ادلربد .54
 العريب، الفكر دار سليماف، علي عبدالرمحن حتقيق ،ادلقاصد توضيح داسم، بن احلسن: ادلرادم .55

 .ـ2001 - ىػ1422 األكىل، الطبعة القاىرة،
 دار فاضل، ندمي دمحم كاألستاذ دباكه الدين فخر. د حتقيق ،الداين اجلىن داسم، بن احلسن: ادلرادم .56

 ..ـ1992-ىػ1413 األكىل، الطبعة لبناف، – بًنكت العلمية، الكتب
 الرالحي،. فاطمة على ألفية بن مالك، حتقيق: د ادلكودم شرح الرمحن، عبد زيد أاب: ادلكودم .57

  ـ . 1993لامعة الكويت 
، بن دمحم: منظور ابن .58   ، إعداد: عبد هللا علي كآخرين .ادلعارؼ دار العرب، لساف مكـر
، بن دمحم: منظور ابن .59  .لبناف – بًنكت صادر، دار العرب، لساف مكـر
 1374الدين، مطبعة السنة امدية،  زليي دمحم ، حتقيق:األمثاؿ رلمع أمحد، الفضل أاب: ادليداين .60

  ـ .  1955ق ػ 
 حتقيق الفوائد، تسايل بشرح( القواعد متايد) ، ادلسمىالقواعد متايد الدين، زلب: اجليش انظر .61

 .ـ2007-ىػ1428 األكىل، الطبعة كالنشر، للطباعة السالـ دار كآخرين، فاخر دمحم علي .د.أ
، حتقيق: دمحم ابسل، دار الكتب العلمية ػ بًنكت، ط الناظم ابن شرح دمحم، الدين بدر: الناظم ابن .62

 ـ . 2000ق ػػ  1420،  1
 بًنكت، الفكر، دار عبداحلميد، الدين زليي دمحم ، حتقيقادلسالك أكضح دمحم، أبو: ىشاـ ابن .63

 .ـ1974-ىػ1394 السادسة، الطبعة
كبل الصدل، حتقيق: دمحم زليي الدين، ادلكتبة العصرية ػ  الندل دطر شرح دمحم، أبو: ىشاـ ابن .64
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