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 األلباب بر ح ما يتعلق بسي من اإلش اب إحتاف أويل
 ه(1551الريخ دمحم بن أمحد اجلوى ي الصغري )ت أتليف

 الدكتور: شم  شلي سليمان الباروين حتقيق
 جامعة مص اتة -كلية الرتبية  - شضو ىيئة التدريس بقسم اللغة الع بية

 
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 مقدمة
احلمد هلل رب العادلُت، كالصالة كالسالـ على ادلبعوث رزتة للعادلُت، كعلى آلو كصحبو أرتعُت، كمن 

 تبعهم إبحساف إىل يـو الدين، أما بعد:
حىت يستوُب الباحث كل ما فإف البحث ُب ادلسائل اللغوية حيتاج إىل الغوص ُب بطوف الكتب الكبَتة؛ 

يتعلق ابدلسألة، كدلا كاف ىذا األمر زلتاجنا إىل كقت طويل، كجهد عظيم، كعمل دؤكب؛ جلأ بعض أىل 
العلم للتأليف ُب ىذا النوع من اجلزئيات اللغوية؛ خدمة لطالب العلم، ككاف من العلماء األجالء الذين 

اجملاؿ: الشيخ دمحم بن أزتد اجلوىرم الصغَت  سخركا كقتهم كجهدىم لكتابة بعض مؤلفاهتم ُب ىذا
األلباب بشرح ما يتعلق  إحتاؼ أكيلق(، فقد ترؾ من ضمن موركثو العلمي كتاابن ابسم )1251)ت

 (، حتدث فيو عن )سي( كما يتعلق هبا من أحكاـ لغوية كضلوية.بسي من اإلعراب
قيق كتوثيق، فعزمت على حتقيقو؛ كعندما قرأت الكتاب رأيت فيو بعض ادلواضع اليت حتتاج إىل حت
 ليخرج ْتلة جديدة، جيد فيها طالب العلم ضالتو موثقة.        

كقد انتهجت ُب حتقيق الكتاب النهج ادلتعارؼ عليو لدل أصحاب ىذا الفن، من توثيق النقوؿ، 
ؤلف كختريج الشواىد، كغَت ذلك، كقدمت بُت يدم التحقيق قسمنا دراسيًّا، عرٌفت من خاللو ابدل

 كابلكتاب، كهللا كيل التوفيق.
 الباحث

 
 
 
 



 8102يناي       ادي شر العدد احل  جملة البحوث األكادميية 
 

07 

 التع يف ابملؤلف -أوًل 
ىو أبو ىادم الشمس دمحم بن أزتد بن حسن بن عبد الكرًن اخلالدم ادلصرم الشافعي،  امسو: -1

 .(1)، أك اجلوىرم الصغَتالشهَت اببن اجلوىرم
، كتعلم نشأ ُب حجر ، ك ق(1151)كلد ابن اجلوىرم سنة  :(2)ونرأتومولده  -5 كالده عفيفنا مصاًنن

على يده، كقرأ على أخيو األكرب أزتد، كأخذ عن كثَت من فضالء الوقت، ككاف رقيق الطبع، لطيف 
ق(، كجاكر معو، ككاف آية ُب الفهم 1168الذات، مًتفهنا ُب مأكلو كملبسو، حج مع كالده سنة )

ألقى الدركس ابألشرفية، كأظهر كالذكاء كالغوص كاالقتدار على حل ادلشكالت، كأقرأ الكتب، ك 
التعفف كاالصلماع عن خلطة الناس، كالذىاب كالًتداد إىل بيوت األعياف، كالتزىد عما أبيديهم، فأحبو 

كصار لو أتباع كزلبوف، كساعده على ذلك الغٌت كالثركة، كشهرة كالده، كإقباؿ الناس عليو،  ،الناس
ا مبنزؿ اكرة لبيت كالده ابألزبكية، كاختذ لو مكاًنن خاصًّ كسكن بدارىا اجمل ،كتزكج ببنت اخلواجا الكرديي

جيلس فيو ُب أكقات مع من حضر عند أبيو للزايرة أك للتلقي، كعاشر العلماء كالفضالء من أىل  ،كالده
ق(، كجاكر سنة، 1187ُب سنة ) -أيضن  -كتردد عليهم كترددكا عليو، كحج ،عصره كمشاخيو كقرًنئو

،كعقد دركسن  كانتفع بو الطلبة، ٍب رجع إىل كطنو، كزاد ُب االصلماع كالتحجب عن الناس ُب  ا ابحلـر
أكثر األكقات، فجبلت قلوهبم على حبو كاعتقاده، كتردد األمراء كسعوا لزايرتو، كمل يعهد عليو أنو دخل 

رب بيت أمَت قط، ككانت شفاعتو ال ترد عند األمراء كاألعياف، ككفدت عليو الوفود من احلجاز كالغ
، كحج ُب سنة ) دلا حصلت الفتنة بُت أمراء مصر، سافر أبىلو ك ق(، 1199كاذلند كالشاـ كالرـك

قرأ ىناؾ دركسنا، كاشًتل كتبنا نفيسة، ٍب عاد إىل مصر، أسنة، ك مدة كعيالو، كقصد اجملاكرة، فجاكر 
كعرضت عليو مشيخة األزىر فأىب، كمل يزؿ كافر احلرمة حىت حضر  فكاف يقرلء كديلي الدركس،

الفرنساكية، كاختلت األمور، كشارؾ الناس ُب تلقي البالء، كذىب ما كاف لو أبيدم التجار، كهنب بيتو 
ككتبو اليت رتعها، كتراكمت عليو اذلمـو كاألمراض، كحصل لو اختالط حىت توُب، كابجلملة فقد كاف 

 من زلاسن مصر.

                                                 

، كفهرس 6/16، كاألعالـ 2/722كمعجم ادلطبوعات  ،1321، كحلية البشر، ص:2/440( ينظر: اتريخ عجائب اآلاثر 1)
 .616، 591، 587، 449، 420، 347، 3/15، كإيضاح ادلكنوف 2/785الفهارس 

 .1323 -1321، كحلية البشر، ص:442 -2/440( ينظر: اتريخ عجائب اآلاثر 2)
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أزتد بن حسن اخلالدم الشيخ منهم: أخذ الشيخ ابن اجلوىرم عن كثَت من الشيوخ،  :(1)شيوخو -3
، كالشيخ مدمحم الفرماك الشيخ خليل ادلغريب، ك الشيخ أزتد بن أزتد اخلالدم )أخوه(، ك الشيخ )كالده(، ك 

، كالشيخ جهورم، كالشيخ علي الصعيدم، كالشيخ عيسى الرباكم، كالشيخ حسن اجلربٌبعطية األ
 دمحم ادللوم.  أجازه الشيخ ك  ،السيد عبد هللا ادلَتغٍت، كغَتىم

، (2)حسُت بن عبد الرزتن ادلنزالكمأخذ عن الشيخ ابن اجلوىرم بعض التالميذ، منهم:  تالميذه: -4
 . (3)كعلي بن األمُت اجلزائرم

تبحره ُب أنواعو شىت من  لقد ترؾ ابن اجلوىرم كثَتنا من ادلصنفات اليت تظهر مدل :(4)مصنفاتو -5
 العلـو كالفنوف، فمن ىذه ادلصنفات:

 إحتاؼ أكيلك إحتاؼ اآلماؿ ّتواب السؤاؿ ُب احلمل كالوضع لبعض الرجاؿ، كإحتاؼ األحبة ُب الضبة، 
كإحتاؼ الطرؼ ُب بياف متعلق الظرؼ، كإحتاؼ الكامل ، األلباب بشرح ما يتعلق بسي من اإلعراب

كحتقيق الفرؽ بُت علم اجلنس ، إحتاؼ اللطيف بصحة النذر للموسر كالشريفببياف تعريف العامل، ك 
، ُب الفقو كبُت امسو، كذترة غريس االغتناء بتحقيق أسباب البناء، كحاشية على شرح ابن قاسم العبادم

كحلية ذكم األفهاـ بتحقيق داللة العاـ، كالدر ادلنثور ُب الساجور، كالدر النظم ُب حتقيق الكالـ 
دًن، كرسالة خالصة البياف ُب كيفية ثبوت رمضاف، كرسالة ُب أركاف احلج، كرسالة ُب األصويل الق

كاألصوؿ، كرسالة ُب إىداء القرب للنيب عليو السالـ، كرسالة ُب تعريف الشكر العرُب، كرسالة ُب 
ُب مد عجوة  تعريف شكر ادلنعم، كرسالة ُب التوجو كإدتاـ األركاف، كرسالة ُب زكاة النابت، كرسالة

كدرىم، كرسالة ُب مسألة الغصب، كرسالة ُب النذر للشريف، كرسالة ُب مسألة ذكم األرحاـ، كالركض 
األزىر ُب حديث من رأل منكم منكر، كالركض الوسيم ُب ادلفىت بو من ادلذىب القدًن، كزىر األفهاـ 

جيز لعبد هللا ادلَتغٍت، كشرح ُب حتقيق الوضع كما لو من األقساـ، كشرح اجلزرية، كشرح ادلعجم الو 

                                                 

 .1321، كحلية البشر، ص:2/440( ينظر: اتريخ عجائب اآلاثر 1)
 .551، كحلية البشر، ص:2/178ب اآلاثر ( ينظر: اتريخ عجائ2)
 .785 -2/784( ينظر: فهرس الفهارس 3)
، 587، 449، 420، 347، 3/15، كإيضاح ادلكنوف 6/16، كاألعالـ 1324 -1323( ينظر: حلية البشر، ص:4)

591 ،616. 
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عقيدة كالده ادلسماة منقذة العبيد، كعقيدة ُب التوحيد كشرحها بشرحُت، كاللمعة األدلعية ُب قوؿ 
  .سلتصر ادلنهج ُب الفقو، كنظم عقائد النسفيك الشافعي إبسالـ القدرية، 

المة، كضلرير فهامة، نو: إماـ أدلعي، كذكي لوذعي، عمدة عأبكصف الشيخ : (1)أوصافو وأخالقو -6
فريد عصره، ككحيد دىره، ذىنو كقاد، كنظمو مستجاد، عيجنت طينتو مباء ادلعارؼ، كآتخت طبيعتو مع 

 العوارؼ.
ق( 1215( من شهر ذم القعدة احلراـ، سنة )21يـو األحد ) -رزتو هللا -توُب الشيخ :(2)وفاتو -7

ْتارة برجواف، كصيلي عليو ابألزىر الشريف ُب مشهد حافل، كدفن عند كالده كأخيو بزاكية القادرية 
 بدرب مشس الدكلة.

 التع يف ابلكتاب -اثنًيا
بعض ادلصادر منسوابن البن اجلوىرم بعنواف  كرد الكتاب ُبشنوان الكتاب ونسبتو إىل املؤلف:  -1
، كىو ما كرد على غالؼ النسخة (3)(األلباب بشرح ما يتعلق بسي من اإلعراب إحتاؼ أكيل)

 .(4)(األلباب إحتاؼ أكيلادلطبوعة، ككرد ُب بعض ادلصادر سلتصرنا بعنواف )
شرح ادلؤلف ُب ىذا الكتاب منظومتو ذات اخلمسة أبيات، اليت حتدث فيها عن  حمتوى الكتاب: -5

بعض أحكاـ )سي(، فجاء شرحو مستوَبن ألحكامها، مدعمنا ىذا الشرح ببعض الشواىد ادلختلفة، 
 موشحنا بنقوؿ كثَتة عن علماء النحو، كقد رتعت نص منظومتو من شرحو ىذا، كىي: 

ةي ًلمىٍن ىىدىل ** كىآىؿو مىعى الت ٍسًليًم ًُب كيلًٌ مىا أيٍمًليلىكى احلٍىٍمدي بىٍدءنا كىالص    الى
 كىمىا بػىٍعدى الى ًسي  اٍلميرىك ًب أىٍعرىبيوا ** ًّتىرٌو كىنىٍصبو ٍبي  رىٍفعو أىخىا اٍلفىٍضًل 

 ك ري ُب اٍلكيلًٌ كىُب اجلٍىرًٌ مىا زًيدىٍت كىًُب الن ٍصًب كىف تػٍهىا ** كىًُب الر ٍفًع كىٍصله أىٍك تػينى 
ًثَتي كىقىٍد يىًفي ** مبىٍعٌتى خيصيوصنا أىٍك خييىف في عىٍن نػىٍقلً   كىالى ًمٍثلى مىٍعنىاهي اٍلكى

 كىحىٍذفيكى الى فىاٍمنىٍع كىُب كىاكًًه أىًجٍز ** كىلىٍيسى أىدىاةى اٍسًتثٍػنىا ًُب مىٍذىىًب اجلٍيٍملً 

                                                 

 .1321، كحلية البشر، ص:2/440( ينظر: عجائب اآلاثر 1)
، 587، 347، 3/15، كإيضاح ادلكنوف 6/16، كاألعالـ 1323كحلية البشر، ص:، 2/442( ينظر: عجائب اآلاثر 2)

616. 
 .3/15، كإيضاح ادلكنوف 2/722( ينظر: معجم ادلطبوعات 3)
 .6/16، كاألعالـ BROCK , 2/744(SUPPLEMENTBAND( ينظر: ملحق برككلماف )4)
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ىد سلتلفة، من القرآف كالشعر كأقواؿ العرب، فاستشهد ذكر ادلؤلف ُب كتابو شوا شواىد الكتاب: -3
 آبيتُت، كعشرة أبيات من الشعر، كبعض ادلأثور من منثور كالـ العرب. 

اعتمد ادلؤلف ُب شرحو على رتلة من ادلصادر، ككاف اعتماده على بعضها  مصادر الكتاب:  -4
الكتاب مليئنا أبعالـ النحو ككتبهم، فنقل  كثَتنا، أحياًنن ينقل منها نصًّا، كأحياًنن ينقل بتصرؼ، فجاء 

كثَتنا عن كتاب التذييل كالتكميل ُب شرح كتاب التسهيل أليب حياف األندلسي، كنقل عن شرح الرضي 
 على الكافية، كعن شرح ابن عقيل على األلفية، كغَتىا كثَت.  

أبحكاـ )سي(، يغٍت مرجعنا مهمًّا فيما يتعلق  -على صغر حجمو -يعد الكتابأمهية الكتاب:  -5
 الباحث ُب ىذه اجلزئية عن الرجوع إىل الكتب ادلطولة ُب علم النحو.  

ال يوجد للكتاب سول نسخة كاحدة مطبوعة قددينا، كقد ْتثت عن غَتىا من  وصف الكتاب: -6
( صفحة من احلجم ادلتوسط، طبعت مبطبعة 20سلطوطة أك مطبوعة فلم أجد، كتقع ىذه النسخة ُب )

 ق(. 1278دمحم شاىُت، مبحركسة مصر، سنة )الشيخ 
 صور من نسخة الكتاب: -7

 صورة الغالف                                   صورة الصفحة األوىل             
                                                            

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األخرية صورة الصفحة
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 ]مقدمة املؤلف[
بسمميحرلا نمحرلا هللا  أشرح، ال سيما كالكتاب مبدكء هبا مستفتح، كاألحاديث منوىة بعالىا، كالعرب 

 مادحة لتاليها متعطرة بشذاىا، قاؿ شاعرىم:
ا ذىاؾى احلٍىًديثي اٍلميبىٍسمىلي  ب ذى اةى لىًقيتػيهىا ** فػىيىا حى لىى غىدى  (1)لىقىٍد بىٍسمىلىٍت لىيػٍ

كهللا أزتد على ما منح من البياف، كفتح من ادلغلقات بنحو التبياف، كأصلي كأسلم على صفوتو ادلبعوث 
، كبعد؛ فهذه رتل مسبوقة، كنبذ لشرح نظم (2)أبفصح لساف، كعلى آلو كصحبو النجباء ما دار ادللواف

القبوؿ، مؤمالن حيث  ال سيما بعد مسوقة، تركت عنها ادلخلُت، كسلكت فيها بُت بُت، راجينا منو
 أقوؿ: 

 ** َوَآٍل َمَع التَّْسِليِم ِف ُكلِّ َما أُْمِلي (4)َوالصَّاَلُة ِلَمْن َىَدى (3)َلَك احْلَْمُد بَْدًءا
)لك( أعٍت سيدم كميوجدم، أم: سلتص بك حقيقة دكف غَتؾ. )احلمد( أم: جنسو، كىو الثناء 

أم: حاؿ كوف ذلك احلمد ابعتبار فرده ُب أكؿ النظم، كىي  (1). )بدءنا((5)على اجلميل غَت ادلطبوع

                                                 

كميل ُب شرح كتاب التسهيل أليب حياف األندلسي ، كالتذييل كالت306( البيت لعمر بن أيب ربيعة ُب: الديواف، ص:1)
 .3/42، كعجزه بال نسبة ُب: اذلمع للسيوطي 10/172

 ( ادللواف: الليل كالنهار، أك طرفا النهار. ينظر: لساف العرب، مادة )مال(.2)
 ( ُب األصل: بدأ. 3)
 ( ُب األصل: ىدا. 4)
 .125( ينظر: التعريفات للجرجاين، ص:5)
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. )دلن( أم: على (3)معٌت. )كالصالة( أم: العطف، أعٍت الرزتة ادلقًتنة ابلتعظيم منك (2)رتلة إنشائية
. )كآؿ( أم: أتباع، إذ ىو (5). )ىدل( أم: دؿ إبرشاده إىل الصراط ادلستقيم، كالدين القوًن(4)الذم

، فال إمهاؿ عند أرابب الكماؿ، كىو معطوؼ على )مىن( فهو من مدخوؿ الالـ، (6)ؿأيضنا مبعٌت اآل
فالصالة كائنة عليو أيضنا حاؿ كوهنا )مع التسليم(، أم: مصاحبة للتحية ادلقًتنة ابلتعظيم، حاؿ كوف 

تلك التحية متحققة )ُب كل(، أم: مع اجلميع. )ما أملي( من ىذه األبيات كغَتىا، كرتلة الصالة 
 إنشائية ادلعٌت أيضنا، فهي معطوفة على رتلة احلمد.

 ]إش اب ما بعد ل سي[
 ٍب شرع ُب ادلقصود على طريق االقتضاب فقاؿ:

 َوَما بَ ْعَد َل ِسيَّ اْلُم َكَِّب َأْشَ بُوا ** ِبَ ٍّ َوَنْصٍب ُثَّ َرْفٍع َأَخا اْلَفْضلِ 
، ك)ما( عبارة عن االسم، (8)كرتاعة (7)يوف كاألخفش)كما( الواك استئنافية، أك زائدة كما ىو رأم الكوف

أم: كاالسم الذم )بعد ال سي(، أم: ىذا اللفظ )ادلركب( مع )ما( غالبنا، ادلنبو على أكلويتو ما بعده 
 .(9)ابحلكم الذم قبلو، قاؿ ُب التسهيل: كادلذكور بعد ال سيما منبو على أكلويتو ابحلكم، ال مستثٌت

لقولو:  رتلة )أعربوا(، كالعائد زلذكؼ، أم: أعربوه، كحيتمل أف تكوف )ما( مفعوالن ك)ما( مبتدأ، خربه 
ا للنحاة،  )أعربوا(؛ فتكوف اجلملة فعلية، كمعٌت )أعربوا(: حكموا لو بذلك، إف كاف الضمَت ادلرفوع عائدن

                                                                                                                         

 ( ُب األصل: بدأ. 1)
( اإلنشاء: "يطلق على الكالـ الذم ليس لنسبتو خارج تطابقو أك ال تطابقو، كيقابلو اخلرب". كشاؼ اصطالحات الفنوف كالعلـو 2)

1/282. 
 ( ينظر: لساف العرب، مادة )صال(.3)
 .100( أتٌب الالـ مبعٌت على. ينظر: اجلٌت الداين، ص:4)
 )ىدم(.( ينظر: لساف العرب، مادة 5)
 ( ينظر: لساف العرب، مادة )أكؿ(.6)
( ىو أبو احلسن سعيد بن مسعدة اجملاشعي ابلوالء البلخي ٍب البصرم، ادلعركؼ ابألخفش األكسط، ضلوم، لغوم، أديب، أخذ 7)

لقواُب، العربية عن سيبويو، لو مصنفات، منها: تفسَت معاين القرآف، كشرح أبيات ادلعاين، كاالشتقاؽ، كمعاين الشعر، كا
 .102 -3/101، كاألعالـ 3/73، كشذرات الذىب 591 -1/590ق(. ينظر: بغية الوعاة 215)ت

 .166 -165، كمنع ذلك البصريوف. ينظر: اجلٌت الداين، ص:1260 -1258، 3/1256( ينظر: شرح الكافية الشافية 8)
 .107( ينظر: التسهيل، ص:9)
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؛ إمنا قدـ قولو )ّتر( ألنو أكىل الو  ا للعرب، كعلى كلٌو ، كما (1)جوه الثالثةكنطقوا بو كذلك، إف كاف عائدن
ليس ّتيد؛ ألف ىذا شلا  -من أنو ضعيف لزايدة )ما( ُب غَت مواضع زايدهتا -(2)قالو األستاذ أبو عليكما 

 .(3)علم زايدهتا فيو ابلسماع فصيحنا؛ فهو مطرد، كما اطردت زايدهتا بعد )إذا( لذلك، نص عليو أبو حياف
 .(3)حياف

، كسيأٌب ما (4)التمييز إف كاف االسم نكرة، أك على االستثناء فيهماكقولو: )كنصب(، أم: بتقدير أعٍت مطلقنا، أك على 
 (7)، كالعالمة األجهورم(6)ُب حواشي ادلطوؿ (5)كما قاؿ العالمة الفنرم  -فيو، كعلى ىذا

                                                 

 .186( ينظر: مغٍت اللبيب، ص:1)
لي احلسن بن أزتد بن عبد الغفار الفارسٌي، إماـ ُب العربية، لو مصنفات، منها: اإليضاح ُب قواعد العربية، كالتذكرة ( ىو أبو ع2)

ُب علـو العربية، كتعاليق سيبويو، كالشعر، كاحلجة ُب علل القراءات، كجواىر النحو، كاإلغفاؿ فيما أغفلو الزجاج من ادلعاين، 
، 409 -4/407، كشذرات الذىب 497 -1/496ق(. ينظر: بغية الوعاة 377ُب النحو، )تكادلقصور كادلمدكد، كالعوامل 

 .180 -1/179كاألعالـ 
 .8/365( ينظر: التذييل كالتكميل 3)

كأبو حياف ىو أثَت الدين دمحم بن يوسف بن علي بن يوسف بن حىي اف الغرًنطي األندلسي اجلياين النًٌٍفزم، عامل ابلعربية كالتفسَت 
ديث كالًتاجم كاللغات، لو مصنفات، منها: البحر احمليط ُب تفسَت القرآف، كالنهر اختصر بو البحر احمليط، كطبقات ضلاة كاحل

األندلس، كحتفة األريب ُب غريب القرآف، كمنهج السالك ُب الكالـ على ألفية ابن مالك، كالتذييل كالتكميل ُب شرح التسهيل 
ق(. ينظر: بغية الوعاة 745كارتشاؼ الضرب من لساف العرب، كلو ديواف شعر، )تالبن مالك، كادلبدع ُب التصريف، 

 .7/152، كاألعالـ 254 -8/251، كشذرات الذىب 283 -1/280
 .530 -1/529( ينظر: شرح األمشوين 4)
ادلعركؼ مباٌل حسن شليب، عامل من علماء الدكلة  ( ىو حسن بن دمحم شاه بن دمحم مشس الدين بن زتزة الفىنىارم، أك الفنرم،5)

العثمانية، كلد كنشأ كتوُب بًتكيا، لو مصنفات، منها: حاشية على شرح السراجية ُب الفرائض، كحاشية على التلويح شرح التنقيح 
نظر: الضوء الالمع ق(. ي886ُب األصوؿ، كحاشية على تفيسر البيضاكم، كحاشية على شرح ادلطوؿ للتفتازاين ُب البالغة، )ت

 .1/473، ككشف الظنوف 217 -2/216، كاألعالـ 1460، 2/757، كمعجم ادلطبوعات 9/79
 .4( ينظر: حواشي شليب على ادلطوؿ للتفتازاين )سلطوط(، لوحة:6)
لو مصنفات، منها: شرح  ( ىو أبو اإلرشاد نور الدين علي بن دمحم بن عبد الرزتن بن علي األجهورم ادلالكي، عامل ابحلديث،7)

الدرر السنية ُب نظم السَتة النبويٌة، كشرح التهذيب ُب ادلنطق للتفتازاين، كاألجوبة احملررة ألسئلة الربرة ُب الفقو، كادلغارسة 
ت كأحكامها، كشرح رسالة أيب زيد ُب الفقو، كمواىب اجلليل ُب شرح سلتصر خليل، كشرح منظومة العقائد ُب التوحيد، كالزىرا

، 161 -3/157ق(. ينظر: خالصة األثر 1066الوردية رلموعة فتاكيو، كفضائل رمضاف، كمقدمة ُب يـو عاشوراء، )ت
 .1/758، كىدية العارفُت 14 -5/13كاألعالـ 
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، كمنو تعلم ما ُب منع (2)فعدـ جتويز النصب إذا كاف معرفة كىمه من األندلسي -(1)ُب شرح التهذيب 
، كتوجيو بعضهم لو أبنو على االستثناء (5)ال أعرؼ لو كجهنا (4)كقوؿ ابن الدىاف، (3) اجلمهور لو

 ، كقوؿ الفارسي ُب تذكرتو رككا ُب:(6)ادلنقطع
 (7).............ـ.....وٍ ا يػى مى ي   سً الى كى ......................... ** 

 .(8)الوجوه الثالثة، كالنصب عندم ليس ابلسهل
إشارة إىل اضلطاطو ابلنسبة لألكلُت؛ دلا فيو من التزاـ حذؼ صدر الصلة دائمنا، ىذا كُب قولو: )ٍب رفع( 

كإطالؽ )ما( على آحاد من يعقل ُب بعض احملاؿ، كادلشهور أنو ال جيوز، كإف أجيب عن األكؿ أبف 
، احلذؼ مطرد فيها مساعنا؛ فال يضر التزامو ختفيفنا ككقوفنا مع السماع، كعن الثاين أبنو إطالؽ صحيح

بناءن على ما ذكره ُب التلويح من أف كوف )ما( لغَت العقالء قوؿ بعض أئمة اللغة، كاألكثركف على أنو 
، كاخلطب ُب ذلك سهل؛ فافهم اي )أخا الفضل( ما قرر ُب حكم (1)، كما أفاده يس(9)للعقالء كغَتىم

 حكم االسم الذم بعد ال سيما، كأما حكم )ما( فهو ما أفاده بقولو:

                                                 

 ( مل أقف عليو.1)
 .45، كالفوائد العجيبة ُب إعراب الكلمات الغريبة البن عابدين، ص:2/135( ينظر: شرح الرضي على الكافية 2)

كاألندلسي ىو: أبو دمحم القاسم بن أزتد بن ادلوفق بن جعفر األندلسي ادلرسي اللورقي، لو مصنفات، منها: شرح ادلفصل، كشرح 
، كشذرات الذىب 2/250ق(. ينظر: بغية الوعاة 661الشاطبية، كادلباحث الكاملية ُب شرح اجلزكلية ُب ضلو، توُب ُب دمشق )

 .5/172، كاألعالـ 7/532
 .187ينظر: مغٍت اللبيب، ص: (3)
( ىو أبو دمحم سعيد بن ادلبارؾ بن علي األنصارم، ادلعركؼ اببن الدىاف، لغوم أديب، كلد كنشأ ببغداد، لو مصنفات كثَتة، 4)

منها: تفسَت القرآف، كشرح اإليضاح للفارسٌي، كالدركس ُب النحو، كشرح الدركس، كاألضداد، كالنكت كاإلشارات على ألسنة 
ق(. 569يواًنت، كديواف شعر، كديواف رسائل، كالعركض، كالغرة ُب شرح اللمع البن جٍت، كسرقات ادلتنيب، كزىر الرايض، )تاحل

 .3/100، كاألعالـ 385 -6/384، كشذرات الذىب 1/587ينظر: بغية الوعاة 
 .187( ينظر: مغٍت اللبيب، ص:5)
 .187( ينظر: مغٍت اللبيب، ص:6)
، كركايتو: )يوـه(. 10 رب يـو لك منهن صا*ح** ... بدارة جلجل(. كىو المرئ القيس ُب: الديواف، ص:( دتاـ البيت: )أال7)

. كعجزه لو ُب: ادلفصل، 3/448، كلساف العرب، مادة )سوا(، كخزانة األدب للبغدادم 443كىو لو ُب: اجلٌت الداين، ص:
 .412يب، ص:. كعجزه بال نسبة ُب: مغٍت اللب334، كاجلٌت الداين، ص:98ص:

 .8/367( ينظر: التذييل كالتكميل 8)
 .1/111( ينظر: التلويح على التوضيح للتفتازاين 9)
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َها ** َوِف ال َّْفِع َوْصٌل َأْو تُ َنكَُّ  ِف اْلُكلِّ َوِف اجلَْ    ِّ َما زِيَدْت َوِف النَّْصِب َكفَّت ْ
)كُب اجلر( أم: كُب حاؿ جر االسم الذم بعد ال سيما. )ما( أم: ىذه الكلمة زيدت بُت ادلضاؼ 

ي زيد، نص عليو كادلضاؼ إليو زايدة زلضة، ال للكف، كال للتعويض؛ كلذلك جاز حذفها، ضلو: ال س
، يريد ما ًمن ال سيما زيد، كمىن ًمن كائن، كمنو (3)حيث قاؿ: كإف حذفت مىا كمىن فعريب (2)سيبويو

عن سيبويو أنو زعم أف ما زائدة الزمة ال  (5)ُب شرح اإليضاح (4)تعلم أف قوؿ ابن ىشاـ اخلضراكم
ه، كما أفاده أبو حياف ُب شرح حتذؼ؛ ليس بسديد، ككأنو كقف على أكؿ كالمو فيها كمل يطالع آخر 

 .(6)التسهيل
)كُب النصب( أم: حاؿ نصب االسم الذم بعدىا، ما )كفتها( عن عمل اجلر ُب االسم متحقق، كقد 

أغنت عن اإلضافة لفظنا، فهي زائدة كافة، أغنت عن ادلضاؼ إليو، فال حتذؼ حينئذو؛ ألف سي ال 
 .(7)تقطع عن اإلضافة من غَت عوض عندىم

                                                                                                                         

 .210 -1/209( ينظر: حاشية على شرح الفاكهي لقطر الندل ليس احلمصي 1)
نشأ كتوُب مبصر، لو كيس ىو: ايسُت بن زين الدين بن أيب بكر بن عليم احلمصي، الشهَت ابلعليمي، عامل ابلعربية. كلد ْتمص، ك 

مصنفات كثَتة، منها: حاشية على ألفية ابن مالك، كحاشية على منت القطر كشرحو للفاكهي، كحاشية على شرح التلخيص 
ادلختصر للسعد التفتازاين، كحاشية على شرح االستعارات، كحاشية على شرح السنوسي على صغراه ُب التوحيد، كحاشية على 

، ككشف الظنوف 8/130، كاألعالـ 492 -4/491ق(. ينظر: خالصة األثر 1061النحو، )تالتصريح شرح التوضيح ُب 
 .2/512، كىدية العارفُت 2/1365
أبو بشر عمرك بن عثماف بن قنرب احلارثي ابلوالء، ادللقب بسيبويو، كلد ُب إحدل قرل شَتاز، كقدـ البصرة، فلـز اخلليل بن ىو  (2)

كأكؿ من بسط علم النحو، كصنف كتابو ادلسمى: كتاب سيبويو ُب النحو. كرحل إىل بغداد، أزتد ففاقو، فكاف إماـ النحاة، 
، كشذرات 2/229ينظر: بغية الوعاة  ق(.180فناظر الكسائي، كعاد إىل األىواز فتوُب هبا، كقيل: كفاتو كقربه بشَتاز، )ت

 .5/81، كاألعالـ 2/278الذىب 
 .2/171( ينظر: الكتاب 3)
ا ابلعربية، لو  ( ىو أبو عبد4)

ن
هللا دمحم بن حيِت بن ىشاـ اخلضراكم األنصارم اخلزرجي األندلسي، ادلعركؼ اببن الربذعي، كاف عادل

مصنفات، منها: النخب ُب مسائل سلتلفة، كاإلفصاح ُب شرح كتاب اإليضاح، كاالقًتاح ُب تلخيص اإليضاح، كغرة اإلصباح ُب 
ق(. 646البن عصفور، كفصل ادلقاؿ ُب تلخيص أبنية األفعاؿ، توَب بتونس سنة ) شرح أبيات اإليضاح، كالنقض على ادلمتع

 .2/124، كىدية العارفُت 7/138، كاألعالـ 268 -1/267يظر: بغية الوعاة 
( مل أقف على الكتاب، كىو كتاب )اإلفصاح بفوائد اإليضاح(، شرح كتاب اإليضاح ُب النحو أليب علي الفارسي. ينظر:  5)

 .1/211الظنوف كشف 
 .2/286، كاذلمع 8/365( ينظر: التذييل كالتكميل 6)
 .8/368( ينظر: التذييل كالتكميل 7)
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الرفع( أم: كُب حاؿ رفع االسم الذم بعد ال سيما ما ادلتصلة بػسي ذلا )كصل(، أعٍت صلة، )كُب 
ُب مطلق سلالفة ما  (2)؛ لتنزيلهم ال سيما منزلة ًإال  (1)فتكوف امسنا موصوالن حذؼ صدر صلتو كجوابن 

ن، أك ألنو مل يعهد بعدىا دلا قبلها؛ فناسب أال يذكر بعدىا رتلة، أك ختفيفنا لكثرة دكراهنا على األلس
، كبقي مواضع أخر جيب فيها (3)ذكر العرب لو ُب كقت ما، فهو مقيس فيهما، كما نبو عليو ابن عقيل

 :(4)فيها حذؼ ادلبتدأ، كىي مع ما ذكر ذتانية
أكذلا النعت ادلقطوع لذـ أك مدح أك ترحم. اثنيها ما أخرب عنو مبخصوص نعم كبئس. اثلثها قوذلم: ُب 

قدير: عهد أك ميثاؽ. رابعها ما أخرب عنو مبصدر بدؿ عن فعلو، ضلو: مسع كطاعة، ذميت ألفعلن، الت
 كمنو قولو:

نىافه مىا كيقيوفيكى ىىاىينىا ** أىذيك نىسىبو أىـٍ أىٍنتى اًبحلٍىيًٌ عىاًرؼي  كىقىالىٍت حى
(5) 

ضلو: سقينا  أم: أمرم حناف. خامسها ما أخرب عنو مببُت فاعل، أك مفعوؿ مصدر كاقع بدالن عن الفعل،
؛ لًيلي الفاعل أك ادلفعوؿ معٌت ادلصدر كما كاف يلي الفعل.  لك، فػ)لك( خرب مبتدأ زلذكؼ كجوابن

: من أنت زيد، كالتقدير: (6)سادسها ال سيما إذا كقع بعدىا اسم مرفوع كما تقدـ. سابعها قوؿ العرب
حتقَته كتعظيم زيد،  كالتقدير: مذكورؾ زيد، كاجلملة حاؿ من أنت؛ ألنو مفعوؿ ُب ادلعٌت، إذ الغرض

: ال سواء، إذ التقدير: ىذاف ال سواء، أك: ال مها -(1)أعٍت العرب -. اثمنها قوذلم(7)نص عليو سيبويو

                                                 

 .1/166( ينظر: شرح ابن عقيل 1)
 .1/246، كحاشية الصباف 1/285( ينظر: اذلمع 2)
 .1/166( ينظر: شرح ابن عقيل 3)

كابن عقيل ىو هباء الدين أبو دمحم عبد هللا بن عبد الرزتن بن عبد هللا بن دمحم بن عقيل القرشي اذلامشي النحوم، لو مصنفات، 
منها: شرح ألفية ابن مالك، كالتعليق الوجيز على الكتاب العزيز، كاجلامع النفيس ُب فقو الشافعية، ٍب خلصو ابسم تيسَت االستعداد 

، كشذرات 48 -2/47ق(. ينظر: بغية الوعاة 769كادلساعد ُب شرح تسهيل الفوائد، توُب ُب القاىرة سنة )لرتبة االجتهاد، 
 .4/96، كاألعالـ 370 -8/367الذىب 

 .392 -1/391( ينظر: اذلمع 4)
 ،1/287، كشرح التسهيل البن مالك 1/290، كشرح ادلفصل 3/225، كادلقتضب 1/320( البيت بال نسبة ُب: الكتاب 5)

، 1/222، كشرح التصريح 1/211، كشرح األمشوين 7/178، 3/314، كالتذييل كالتكميل 1/331كشرح الرضي على الكافية 
 .2/111، كاذلمع 1/214كصدره بال نسبة ُب: أكضح ادلسالك 

 .1/391( ينظر: اذلمع 6)
 .1/292( ينظر: الكتاب 7)
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إظهاره فيو،  (4)كالسَتاُب (3)، كأجاز ادلربد(2)مها سواء، فادلبتدأ كاجب احلذؼ ُب ىذا أيضنا عند سيبويو
 كقد أشرت إىل تلك ادلواضع ُب بيتُت فقلت:

نىافه سىٍقينا ًسي مىاكىانٍػعى  ـ  اٍمدىٍح تػىرىح ٍم نًٍعمى ذىا ** ُب ًذم يًت حى  ٍت فىذي
ا حتىىتُّمىا تىدى بػٍ  مىٍن أىٍنتى زىٍيده الى سىوىاءى ًعٍندىىهٍم ** حييٍذىؼي ًفيهىا اٍلمي

عتبار ٍب دلا فرغ من ادلعاين ادلختلفة ُب )ما( ابعتبار إعراب االسم، شرع ُب ادلعٌت الذم ال خيتلف اب
فقاؿ: )أك تنكر( على  -كما ستعرفو  -ذلك، كإف اختلف كصفو، كىو أف تكوف نكرة اتمة، أك ًنقصة

صيغة ادلبٍت للمجهوؿ، كالضمَت عائد على ما، يعٍت أك يقصد كوهنا نكرة، )ُب الكل(، أم: ُب كلها، 
ر بدؿ من ما، كُب أعٍت كجوه اإلعراب الثالثة، فػ)أؿ( بدؿ عن الضمَت، كاالسم حينئذو ُب حاؿ اجل
ُب احلالُت  -أعٍت ما -حاؿ النصب مفعوؿ حملذكؼ، تقديره: أعٍت، أك شليز لػ)ما( إف كاف نكرة، كىي

 .(5)اتمة، كُب حاؿ الرفع ًنقصة، كاالسم خرب مبتدأ زلذكؼ كجوابن كما مر، كاجلملة صفة ذلا
 ، فقاؿ:(6)ٍب أشار إىل ما يتعلق بػسي على طريق النشر ادلشوش

 َوَل ِمْثَل َمْعَناُه اْلَكِثرُي َوَقْد يَِفي ** ِبَْعََن ُخُصوًصا َأْو ُُيَفَُّف َشْن نَ ْقلِ 
                                                                                                                         

 .1/391( ينظر: اذلمع 1)
 .2/302( ينظر: الكتاب 2)
 .1/191نظر: اذلمع ( ي3)

كادلربد ىو أبو العباس دمحم بن يزيد بن عبد األكرب الثماىل األزدم البصرم، ادلعركؼ ابدلربد، بكسر الراء ادلشددة كفتحها، إماـ ُب 
كإعراب العربية كاألدب كاألخبار، لو مصنفات، منها: الكامل، كادلذكر كادلؤنث، كادلقتضب، كالتعازل كادلراثي، كشرح المية العرب، 

، 271 -1/269ق(. ينظر: بغية الوعاة 286القرآف، كطبقات النحاة البصريُت، كنسب عدًنف كقحطاف، كادلقرب، توُب ببغداد )
 .7/144، كاألعالـ 357 -3/356كشذرات الذىب 

 .1/191( ينظر: اذلمع 4)
فات، منها: اإلقناع ُب النحو، كأخبار النحويُت كالسَتاُب ىو أبو سعيد احلسن بن عبد هللا بن ادلرزابف السَتاُب النحوم، لو مصن

ق(. ينظر: بغية 368البصريُت، كصنعة الشعر، كالبالغة، كشرح ادلقصورة الدريدية، كشرح كتاب سيبويو، توُب ُب بغداد سنة )
 .196 -2/195، كاألعالـ 369 -4/367، كشذرات الذىب 509 -1/507الوعاة 

 .1/172، كشرح التصريح 8/367ذييل كالتكميل ، كالت187( ينظر: مغٍت اللبيب، ص:5)
ا ٍب ييؤتى بتفسَت ذلك رتلة، مع رعاية الًتتيب، كقد ال يراعى فيو الًتتيب؛ ثقة أبف 6) ( اللف كالنشر ىو: أف ييذكر اثنُت فصاعدن

ا أتى على غَت ترتيب الٌلف السامع يرٌد كل شىء إىل ما لو، فإذا أتى النشر على كفق ترتيب الل ف مسي الٌلف كالنشر ادلرتب، كإذ
ي الل ف كالنشر غَت ادلرٌتب، كقد يػيعىرب  عنو ابللف كالنشر ادلشوش. ينظر: التعريفات، ص: ، كمعجم ادلصطلحات البالغية 247مسي

 .404 -2/403، كالبالغة العربية أسسها كفنوهنا كعلومها 527 -525كتطورىا، ص:
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)كال مثل( أم: معناه مع مالحظة مدلوؿ )ما( كما تقدـ. )معناه( أعٍت ال سيما ادلركب، كما مر. 
أف كزهنا كزنو، فهي مبعٌت )الكثَت( أم: الغالب ُب االستعماؿ، حىت إف اجلمهور مل يذكركا غَته، كظاىره 

)ال( مثل )ما( كبوزنو، كقد خترج عنهما، كما سيأٌب، كحكم سي حينئذو عند اجلمهور البناء مع )ال( إف  
كانت )ما( كافة، كالنصب بػ)ال( فيما سول ذلك، إذ ىي امسها، كاخلرب زلذكؼ، تقديره: موجود بُت 

ناءن ابلقياـ، كقاؿ أبو حياف ُب شرح التسهيل: القـو الذين قاموا، أم: بل ىو أخص منهم كأشدىم اعت
 ؛ فليتأمل.(1)كخربىا زلذكؼ لفهم ادلعٌت، كالتقدير: كال مثل قياـ زيد قياـ ذلم، انتهى

، فيكوف أكىل  كال يبعد أف يقاؿ: إف التقدير: كال مثل زيد يساككنو، فيكوف ادلنفي مساكاهتم لو إجالالن
ا من ق وذلم: إهنا للتنبيو على أكلوية ما بعدىا ابحلكم ادلتقدـ، كقاؿ منهم بذلك، كىو ادلقصود، أخذن

األخفش: اخلرب )ما( ادلتصلة هبا، فهي حينئذو نكرة موصوفة، أك أف )ال( غَت عاملة ُب اخلرب، كإال فػ)ال( 
 .(2)التربئة ال تعمل ُب ادلعارؼ، لكن يلزمو حينئذو قطع سي عن اإلضافة من غَت عوض

لة مستقلة، جيء هبا للتنبيو ادلذكور، فالواك الداخلة عليها اعًتاضية، كما نبو كعلى كل فػال سيما رت
 .(5)، كقيل: عاطفة(4)، كقيل: حالية(3)عليو الرضي

عند الفارسي، إذا مل تذكر الواك، النصب على احلاؿ، ك)ال( مهملة؛ لتكررىا  -أعٍت سي -كحكمها
: قاموا ُب حاؿ كوهنم غَت شلاثلُت لزيد ُب القياـ، كال معٌت، إذ التقدير ُب ضلو: قاـ القـو ال سيما زيد

فهي حالية، كىو على إعراب اجلمهور  -أعٍت الواك -أكىل منو، بل ىو أكىل منهم بو، فإف ذيكرت
 .(1)ُب مذىبو، فال اعًتاض عليو (6)ادلتقدـ، ىذا خالصة ما حرره الدماميٍت

                                                 

 . 8/365( ينظر: التذييل كالتكميل 1)
 .412ينظر: مغٍت اللبيب، ص:( 2)
 .136 -2/135( ينظر: شرح الرضي على الكافية 3)

كالرضي ىو صلم الدين دمحم بن احلسن الرضي األسًتاابذم، عامل ابلعربية، لو مصنفات، منها: الوافية ُب شرح الكافية البن احلاجب 
، كشذرات 1/567ق(. ينظر: بغية الوعاة 686ُب النحو، كشرح مقدمة ابن احلاجب ادلسماة ابلشافية ُب علم الصرؼ )ت

 .6/86، كاألعالـ 2/572، كمعجم ادلطبوعات 692 -7/691الذىب 
 .3/1553( ينظر: ارتشاؼ الضرب 4)
 .2/137( ينظر: شرح الرضي على الكافية 5)
اميٍت، عامل ابلشريعة كاألدب، ( ىو بدر الدين دمحم بن أيب بكر بن عمر بن أيب بكر بن دمحم ادلخزكمي القرشي، ادلعركؼ اببن الدم6)

كاألدب، كلد ُب األسكندرية، لو مصنفات، منها: حتفة الغريب شرح دلغٍت اللبيب، كالفتح الرابين ُب احلديث، كالعيوف الغامزة شرح 
للخزرجية ُب العركض، كمصابيح اجلامع شرحو لصحيح البخارم، كجواىر البحور ُب العركض، كإظهار التعليل ادلغلق ُب مسألة 
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ضمن ذلك خلركج سي عن مدلوذلا أيضنا، فقاؿ: ٍب أشار إىل خركج )ال سيما( عن معناه الغالب ادلت
)مبعٌت خصوصنا(، فتكوف سي جزء كلمة، لكنها  -حاؿ كونو كافينا -)كقد يفي( أم: أيٌب ال سيما

ابقية على ما كانت عليو من احلركة قبل ذلك، كرتلة ال سيما منصوبة احملل على ادلصدرية؛ لقيامها 
، كذلك ب طريق النقل من ابب )ال( التربئة إىل ابب ادلفعوؿ ادلطلق،  مقاـ خصوصنا أك اختصاصنا الالـز

كما نقل )أيها الرجل( من ابب النداء إىل ابب االختصاص؛ جلامع بينهما معنوم؛ فصار ُب ضلو: أًن 
أفعل كذا أيها الرجل، منصوب احملل على احلاؿ، مع بقاء ظاىره على احلالة اليت كاف عليها من ضم، 

ال سيما حينئذو احلاؿ مفردنا كرتلة، كالشرط، كىي دالة على جوابو، ضلو: أحب  أم: كرفع الرجل، كيلي
ا كال سيما راكبنا، أك كىو راكب، أك إف ركب، كادلعٌت: إف ركب أخصو أك خيتص بزايدة احملبة،  زيدن

الية، كرليء الواك قبلها حينئذو أكثر، ككوهنا اعًتاضية أكىل من كوهنا عاطفة، كأما الواك اليت بعدىا فح
: زيد شجاع ال سيما كىو راكب، فالتقدير: ال سيما ىو -مثالن  -، فإذا قيل(2)كقيل: عاطفة على مقدر

 البس السالح كىو راكب، ىذا خالصة ما ذكره الرضي مع زايدة.
ٍب أشار إىل خركج ال سيما عن الوزف الشائع ادلتضمن ذلك؛ خلركج سي عن كزف )مثل(، فقاؿ: )أك( 

العاطفة على )يفي(، أم أف ال سيما قد يفي مبعٌت خصوصنا، كقد )خيفف(، أم: حيذؼ مبعٌت الواك 
عُت سي اليت ىي الياء األكىل، أعٍت الساكنة ادلدغمة ُب الثانية؛ فيصَت سي على كزف )فل(، إذ الياء 

أقل من كإف كاف حذؼ العُت  -الباقية متحركة، فالظاىر أهنا الثانية، كأف احملذكؼ ىي األكىل الساكنة
، كادعاء أف احملذكؼ الثانية، كأف حركتها ألقيت على األكىل، كإمنا مل ترجع كاكنا مع زكاؿ -حذؼ الالـ

موجب القلب؛ دلالحظة حالة اإلدغاـ، كعدـ االعتداد بعارض احلذؼ، كضعفها بوقوعها طرفنا تكلف 
ألنو فيها أكثر منو ُب العُت، ؛ ألكلوية الالـ ابحلذؼ؛ (3)ال موجب لو، كإف ذىب إليو اإلماـ ابن جٍت

                                                                                                                         

، كشذرات الذىب 67 -1/66ق(. ينظر: بغية الوعاة 827ة، كشرح تسهيل الفوائد، توُب مبدينة كلربجا ابذلند، سنة )ضلوي
 .6/57، كاألعالـ 263 -9/262
 .13 -2/12( ينظر: شرح الدماميٍت على مغٍت اللبيب 1)
 .137 -2/136( ينظر: شرح الرضي على الكافية 2)
وصلي، إماـ ُب النحو كاللغة كاألدب، لو مصنفات، منها: شرح ديواف ادلتنيب، كاحملتسب ُب ( ىو أبو الفتح عثماف بن جٍت ادل3)

شواذ القراءات، كسر صناعة اإلعراب ُب اللغة، كاخلصائص ُب اللغة، كاللمع ُب النحو، كالتصريف ادللوكي، كالتنبيو ُب شرح ديواف 
ق(. ينظر: بغية الوعاة 392فسَت أشعار ىذيل، توُب ببغداد سنة )احلماسة، كادلنصف ُب شرح التصريف للمازين، كالتماـ ُب ت

 .4/204، كاألعالـ 495 -4/494، كشذرات الذىب 2/132
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قاؿ أبو حياف: كاألحسن عندم الوقوؼ فيها مع الظاىر، كأف يكوف احملذكؼ العُت، كإف كاف أقل من 
، كقاؿ الدماميٍت ُب شرح ادلغٍت: فإف قلت: ملى ملٍى جيعل من احملذكؼ الالـ، كيد، كدـ، (1)حذؼ الالـ

ذؼ؛ ألهنا قد صارت آخر االسم  قلت: ألف ذلك كيقدر بقاء الياء على ترؾ االعتداد بعارض احل
 ، انتهى، كبعضو ابدلعٌت.(2)تكلف ال موجب لو

ٍب إف التخفيف ادلذكور ليس عن مقتضى القياس، كإمنا ىو )عن نقل(، فقد قاؿ األخفش ُب األكسط: 
هللا بن ، كالفتح بن جٍت، كأبو عبد (4)، كحكاه أيضنا أبو جعفر النحاس(3)كمن العرب من خيفف سيما

 ، كقاؿ الشاعر:(6)ُب نوادره (5)األعرايب
 

 (8)بًًو ًمٍن أىٍعظىًم اٍلقيرىبً  (7)ًفٍو اًبٍلعيقيوًد كىاًبأٍلىدٍيىاًف الى ًسيىمىا ** عىٍقده كىفىاءه 
 فاجتمع فيو األمراف: ختفيف سي، كحذؼ الواك.

؛ كفاءن بقاعدة (9)لوقف، فيكتب هباءك)فو( فعل أمر من كىَبى يىًفي، يقرأ ْتذؼ اذلاء، كإمنا ينطق هبا ُب ا
 :-عفا هللا عنو -(1)، كقاؿ أبو العالء ادلعرم(10)اخلط ادلشهورة

                                                 

 .3/1552، كارتشاؼ الضرب 8/371( ينظر: التذييل كالتكميل 1)
 .2/12( ينظر: شرح الدماميٍت على مغٍت اللبيب 2)
 .3/1552 ، كارتشاؼ الضرب8/370( ينظر: التذييل كالتكميل 3)
( ىو أبو جعفر أزتد بن دمحم بن إمساعيل ادلرادم ادلصرم النحاس، مفسر، أديب، لو مصنفات، منها: تفسَت القرآف، كإعراب 4)

ق(. بغية 338القرآف، كتفسَت أبيات سيبويو، كًنسخ القرآف كمنسوخو، كمعاين القرآف، كشرح ادلعلقات السبع، توُب مبصر سنة )
 .1/208، كاألعالـ 2/1848، كمعجم ادلطبوعات 4/203الذىب  ، كشذرات1/362الوعاة 

 ( ىو أبو عبد هللا دمحم بن زايد الكوُب، ادلعركؼ اببن األعرايب، راكية، نسابة، كعامل ابللغة، لو مصنفات، منها: كثَتة، أمساء اخليل5)
كمعاين الشعر، كاألنواء، كالبئر، كالفاضل ُب كفرساهنا، كاتريخ القبائل، كالنوادر ُب األدب، كتفسَت األمثاؿ، كشعر األخطل، 

، 142 -3/141، كشذرات الذىب 106 -1/105ق(. ينظر: بغية الوعاة 231األدب، كأبيات ادلعاين، توُب بسامراء سنة )
 .1/131كاألعالـ 

 .3/1552، كارتشاؼ الضرب 8/370( ينظر: التذييل كالتكميل 6)
 ختريج البيت اآلتية. ( ُب األصل: )كَب(، كالتصويب من مصادر7)
، كخزانة 2/288، كاذلمع 1/530، كشرح األمشوين 186، كمغٍت اللبيب، ص:2/319( البيت بال نسبة ُب: شرح التسهيل 8)

 .3/447األدب للبغدادم 
 ( ُب األصل: )هبا(.9)
 .2/633، كشرح التصريح 4/178( ينظر: شرح ابن عقيل 10)



 8102يناي       ادي شر العدد احل  جملة البحوث األكادميية 
 

77 

اًء اٍلفىًضيلىةي كيل  ًحُتو ** كىالى ًسيىمىا ًإذىا اٍشتىد  اأٍلىكىاري  كىلًٍلمى
(2) 

 .(3)حر العطش -بضم اذلمزة -فاستعملها سلففة، لكن مع إثبات الواك، كاألكار
ُب صحة التخفيف حيث قاؿ: من استعملو على خالؼ ما جاء ُب قوؿ  (4)كخالف ثعلبىذا 
 :(6)القيس (5)امرئ

 
 (7)................................** كىالى ًسي مىا يػىٍوـ ًبدىارىةى جيٍلجيلً 

أيضنا منعو فقاؿ: ال جيوز ختفيف الياء من ال سيما؛ ألف ذلك مل  (9)، كزعم ابن عصفور(8)فهو سلطئ
حيفظ من كالـ فصيح، كال يقتضيو القياس؛ ألف ختفيفها يؤدم إىل بقاء االسم ادلعرب على حرفُت، 

كاثنيهما حرؼ علة، كذلك غَت زلفوظ ُب حاؿ إفراد، كال ُب حاؿ إضافة، إال ما جاء من قوذلم: فوؾ، 

                                                                                                                         

( ىو أبو العالء أزتد بن عبد هللا بن سليماف التنوخي ادلعرم، شاعر، فيلسوؼ، كلد كمات ُب معرة النعماف، أصيب ابجلدرم 1)
، كسقط الزند،  صغَتنا فعمي ُب السنة الرابعة من عمره، كقاؿ الشعر كىو ابن إحدل عشرة سنة. لو شعر كثَت، منو: لزـك ما ال يلـز

نها: األيك كالغصوف ُب األدب، كعبث الوليد شرح كنقد ديواف البحًتم، كرسالة ادلالئكة، كشرح كضوء السقط، كلو مصنفات، م
 .1/157، كاألعالـ 212 -5/209، كشذرات الذىب 317 -1/315ق(. ينظر: بغية الوعاة 494ديواف ادلتنيب، )ت

 .133( البيت للمعرم ُب: سقط الزند، ص:2)
 ( ينظر: لساف العرب، مادة )أكر(.3)
( ىو أبو العباس أزتد بن حيِت بن زيد بن سيار الشيباين ابلوالء، ادلعركؼ بثعلب، إماـ الكوفيُت ُب النحو كاللغة، راكية للشعر، 4)

زلدث، حافظ، ثقة، حجة، كلد كمات ُب بغداد، لو مصنفات، منها: الفصيح، كقواعد الشعر، كشرح ديواف زىَت، كشرح ديواف 
ق(. ينظر: يغية الوعاة 291 القرآف، كما تلحن فيو العامة، كمعاين الشعر، كإعراب القرآف، )تاألعشى، كرلالس ثعلب، كمعاين

 .1/267، كاألعالـ 384 -3/383، كشذرات الذىب 398 -1/396
 ( ُب األصل: امرء.5)
كخالو ادلهلهل الشاعر، ( ىو امرؤ القيس بن حجر بن احلارث الكندم، من بٍت آكل ادلرار، دياين األصل، كلد بنجد، أك ابليمن، 6)

ؽ ق(. ينظر: 80كيعد امرؤ القيس أشهر شعراء العرب على اإلطالؽ، كمن الطبقة األكىل، لو ديواف شعر، توُب ُب أنقرة )ضلو 
 .2/11، كاألعالـ 136 -1/107الشعر كالشعراء 

 ( سبقو خترجيو.7)
 .186( ينظر: مغٍت اللبيب، ص:8)
 بن عصفور احلضرمي األشبيلي، عامل ابلعربية، لو مصنفات، منها: ادلقرب ُب النحو، ( ىو أبو احلسن علي بن مؤمن بن دمحم9)

ق(. ينظر: بغية 669كادلمتع ُب التصريف، كشرح اجلمل، كشرح ادلتنيب، كسرقات الشعراء، كشرح احلماسة، توُب ُب تونس سنة )
 .5/27، كاألعالـ 576 -7/575، كشذرات الذىب 2/210الوعاة 
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، انتهى، كمها زلجوجاف مبا مر من النقل الصحيح عن أىل (1)رجاف عن القياسكذك ماؿ، كمها خا
 اللساف.

فإف قلت: ما أصل سي  قلت: قاؿ ُب ادلغٍت: سي من ال سيما اسم مبنزلة مثل، كزًنن كمعٌت، كعينو ُب 
اء، إال ، بدليل أمثلة االشتقاؽ، ضلو: استواي، كتساكاي، كمها مستوايف، كمتساكايف، كسو (2)األصل كاكم

أنو اجتمعت الواك كالياء كسبقت إحدامها ابلسكوف؛ فوجب قلب الواك ايء، كإدغامها ُب الياء، عمالن 
 :(3)بقوؿ اخلالصة

 ًإٍف يىٍسكيًن الس اًبقي ًمٍن كىاكو كىايى ** كىات صىالى كىًمٍن عيريكضو عىرايى 
فػىيىاءن اٍلوىاكى اٍقًلَبى  ميٍدًغمنا ** كىشىذ  ميٍعطنى

غىيػٍرى مىا قىٍد كيمًسىا (4)
(5) 

أك نقوؿ: قلبت الواك ايءن؛ لسكوهنا كانكسار ما قبلها، حاؿ كوهنا مفردة عن اإلدغاـ لفظنا، على حد: 
 .(6)ًميزىاف، قاؿ أبو حياف ُب شرح التسهيل: أك ذلما معنا

 ٍب شرع فيما يتعلق بػ)ال( ك)الواك( كرلموع الًتكيب على مذىب اجلمهور فقاؿ:
 ِف َمْذَىِب اجْلُْملِ  (7)َك َل فَاْمَنْع َوِف َواِوِه َأِجْز ** َولَْيَس َأَداَة اْسِتثْ َناَوَحْذفُ 

)كحذفك( من إضافة ادلصدر لفاعلو كمفعولو. قولو: )ال( أعٍت ىذا ادلذكور ُب ال سيما. )فامنع( أم: 
تقدير القوؿ، خالفنا البن احكم أبنو شلنوع، كالفاء زائدة، كاجلملة خرب عن )حذفك(، كال حيتاج إىل 

، أك أف )امنع( عامل فيو النصب كما ىو ظاىر؛ كإمنا امتنع ذلك ألف حذؼ احلرؼ خارج (8)األنبارم

                                                 

 .3/1552، كارتشاؼ الضرب 8/370التذييل كالتكميل ( ينظر: 1)
 .186( ينظر: مغٍت اللبيب، ص:2)
 .1/152ق(، عليها شركح كثَتة. ينظر: كشف الظنوف 672( اخلالصة ىي ألفية ابن مالك ُب النحو )ت3)
 ( ُب األصل: معطا.4)
 .66( ينظر: ألفية ابن مالك ُب النحو كالصرؼ، ص:5)
 .8/370كميل ( ينظر: التذييل كالت6)
 ( ُب األصل: استثٌت.7)
 .1/309( ينظر: شرح التسهيل 8)

كابن األنبارم ىو أبو بكر دمحم بن القاسم بن دمحم بن بشار األنبارم، عامل ابألدب كاللغة، حافظ للشعر كاألخبار، كلد ُب األنبار، 
كتوُب ببغداد، لو مصنفات، منها: الزاىر ُب اللغة، كشرح القصائد السبع الطواؿ اجلاىليات، كإيضاح الوقف كاالبتداء، كاذلاءات، 

ق(. ينظر: بغية 328قرآف، كشرح األلفات، كخلق اإلنساف، كاألمثاؿ، كاألضداد، كغريب احلديث، كاألمايل، )تكعجائب علـو ال
 .6/334، كاألعالـ 4/152، كشذرات الذىب 214 -1/212الوعاة 
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؛ فال ينبغي أف يقاؿ بشيء منو إال حيث مسع، كسبب ذلك أهنم يقولوف: إف حركؼ (1)عن القياس
اف أصلها أف تكوف على حرؼ أك ادلعاين إمنا كضعت بدالن من األفعاؿ طلبنا لالختصار؛ كلذلك ك

حرفُت، كما أدل معٌت الفعل اختصارنا ال يناسبو احلذؼ، كمل يسمع حذفها ُب كالـ من حيتج بو، كإمنا 
 :(2)مسع ُب شعر ادلولدين، ضلو قوؿ احلسُت بن الضحاؾ اخلليع

اه  كيلُّ ميٍشتىاؽو إًلىٍيًو** فىًمنى السُّوًء ًفدى
 (4)ٍحػػػػ**ػػػػػػػػرىاسي ًمٍن ديكًف مينىاهٍ اأٍلى  (3)ًسي مىا مىٍن حىالىتً 

: )على مذىب -فيما سيأٌب -، كما يشعر بو قولو(5)يريد: ال سيما، كال خيفى أف ىذا مذىب اجلمهور
مذىب اجلمل(، إذ ىو راجع للجمل الثالث، كإال فقد جوزه الرضي حيث قاؿ: كتيصيرًٌؼ ُب ىذه 

: سيما، كال سيما، بتخفيف الياء مع كجود )ال( اللفظة تصرفات كثَتة؛ لكثرة استعماذلا، فقيل
 ، إىل آخر كالمو.(6)كحذفها

ٍب قاؿ: )كُب كاكه أجز( أم: كُب كاك ال سيما ادلذكورة قبلو، أجز احلذؼ؛ جلواز االعًتاض بغَت الواك، 
كرليء اجلملة احلالية مع رابط آخر، كجواز حذؼ الواك العاطفة مع إرادة معناىا، كىي ال ختلو عن 

 ذلك كما مر، ال سيما كقد كرد ذلك ُب قولو:
 (7) ًفٍو اًبٍلعيقيوًد..............................** ...................................

 إخل، فال معٌت دلخالفة ثعلب فيو حيث أكجب ذكرىا؛ فلينظر ما كجهو عنده.
هنا ترد ابدلعنيُت، ككل منهما مع زلصل أحواؿ ال سيما حينئذو على اخلالؼ ستة عشر؛ أل )تنبيو(:

 التخفيف كعدمو، ككل منهما مع ذكر )ال( كعدمها، ككل من الثانية مع الواك كعدمها؛ فليتأمل.

                                                 

 .8/374( ينظر: التذييل كالتكميل 1)
و من خراساف، ككلد كنشأ ُب البصرة، كتوُب ببغداد، ( ىو أبو علي احلسُت بن الضحاؾ بن ايسر الباىلي، ادلعركؼ ابخلليع، أصل2)

م أبو نواس أبخذ معانيو ُب اخلمر، كشعره  ببغداد، شاعر، من ندماء اخللفاء كمداحهم، كأخباره كثَتة، ككاف يلقب ابألشقر، كاهتُّ
 .2/239، كاألعالـ 235 -3/234ق(. ينظر: شذرات الذىب 250عذب رقيق، كعمر ضلو ادلائة، )ت

 الة.( ُب األصل: ح3)
 .2/287، كالثاين بال نسبة ُب: اذلمع 8/374، كالتذييل كالتكميل 348 -7/347( البيتاف للخليع ُب: األغاين 4)
 .8/374( ينظر: التذييل كالتكميل 5)
 .2/136( ينظر: شرح الرضي على الكافية 6)
 ( سبق خترجيو.7)
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، أم: كليس ال سيما أداة استثناء؛ لدخوؿ الواك عليها، كعدـ كقوع ًإال  (1)ٍب قاؿ: )كليس أداة استثنا(
، كتصيد حكم كادلساكاة كجعلو (2)ما قبلها ادلصرح بوموقعها، ككوف ما بعدىا ليس سلرجنا من حكم 

شيخ أيب  (3)سلرجنا منو عدكؿ عن هنج االستثناء، كركوب ذلزيل األكىاـ مع االستغناء، قاؿ ابن الضائع
: كشلا يضعف إدخاؿ )بلو( ك)ال سيما( ُب أدكات االستثناء: أهنم مل أيتوا بػ)حىت( ُب االستثناء، (4)حياف

( لصفة اختص هبا ُب االستثناء، أال ترل أف  قوذلم: قاـ القـو حىت زيد، قد أخرج )زيد( عن )القـو
القياـ مل تثبت ذلم، فلو كاف ىذا ادلعٌت حقيقة ُب االستثناء للـز أف تذكر )حىت( ُب أدكات االستثناء، 

 ، كأيب(6)، كىذا كلو إمنا ىو )على مذىب اجلمل( من البصريُت، كقد خالفهم رتاعة، كالزجاج(5)انتهى
 .(9)صاحب كتاب ادلشرؽ، ككذا الكوفيوف (8)، كأيب جعفر(7)علي، كالنحاس، كأيب حاًب كأيب

                                                 

 ( ُب األصل: استثٌت.1)
 .8/364( ينظر: التذييل كالتكميل 2)
ىو أبو احلسن علي بن دمحم بن علي بن يوسف الكتامي اإلشبيلي األندلسي، ادلعركؼ اببن الضائع، من علماء العربية، لو ( 3)

، 2/204ق(. ينظر: بغية الوعاة 680مصنفات، منها: شرح كتاب سيبويو، كشرح اجلمل للزجاجي، كالرد على ابن عصفور، )ت
 .4/333كاألعالـ 

، كفيو )ابن حياف(. كقد صرح أبو حياف بتتلمذه على ابن الضائع ُب أكثر 218أئمة النحو كاللغة، ص: ( ينظر: البلغة ُب تراجم4)
 ، كغَتىا.330، 103، 2/69، 205، 36 -1/35: التذييل -مثالن  -أكثر من موضع ُب كتابو التذييل كالتكميل. ينظر

 .8/375( ينظر: التذييل كالتكميل 5)
بن سهل الزجاج، كانت كالدتو ككفاتو ُب بغداد، من علماء اللغة كالنحو، لو مصنفات، ( ىو أبو إسحاؽ إبراىيم بن السرم 6)

منها: معاين القرآف، كاالشتقاؽ، كخلق اإلنساف، كاألمايل ُب األدب كاللغة، كفعلت كأفعلت ُب تصريف األلفاظ، كإعراب القرآف، 
 .1/40كاألعالـ  ،52 -4/51، كشذرات الذىب 413 -1/411ق(. ينظر: بغية الوعاة 311)ت

( ىو أبو حاًب سهل بن دمحم بن عثماف اجلشمي السجستاين البصرم، من علماء اللغة كاألشعار، لو مصنفات، منها: ما تلحن 7)
فيو العامة، كاألضداد، كالوحوش، كاحلشرات، كالشوؽ إىل الوطن، كادلختصر ُب النحو على مذىب األخفش كسيبويو، 

 .3/143، كاألعالـ 3/230، كشذرات الذىب 607 -1/606 ق(. ينظر: بغية الوعاة248)ت
( ىو أبو جعفر أك أبو العباس أزتد بن عبد الرزتن بن دمحم بن مضاء بن عمَت اللخمي القرطيب، عامل ابلعربية، لو مصنفات، 8)

ق(. ينظر: 592، توُب أبشبيلية، )منها: تنزيو القرآف عما ال يليق من البياف، كادلشرؽ ُب إصالح ادلنطق ُب النحو، كالرد على النحاة
 .1/88، كىدية العارفُت 1/147، كاألعالـ 1/323بغية الوعاة 

 .8/364( ىؤالء يركف أف )ال سيما( من أدكات االستثناء. ينظر: التذييل كالتكميل 9)
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: دلا كاف ما بعدىا بعضنا شلا قبلها كخارجنا عنو مبعٌت الزايدة، كانت استثناءن من (1)كقاؿ ابن ىشاـ
 :(3)، كأقرب ما يشبو بو قوؿ النابغة(2)األكؿ؛ ألنو خرج عنو بوجو مل يكن لو

ًقيىافػىىتن كىميلى  رىاتيوي غىيػٍرى أىن وي ** جىوىاده فىمىا يػيٍبًقي ًمنى اٍلمىاًؿ ابى يػٍ  (4)ٍت خى
 .(5)ألف كونو جوادنا خَت، لكن زاد ُب ىذا اخلَت على غَته مبا ىو خَت

ىذا كقد علمت خالؼ الرضي ُب األكؿ، كثعلب ُب الثاين؛ فال عود كال إعادة إال مبا فيو إفادة 
 كاستفادة.
 كفيها تنبيهات: )خامتة(

األكؿ: قد أبدلت العرب )ال( بػ)ًن(، فقالوا: ًن سيما، أم: ال سيما، كما قالوا: زيد ًن بل عمرك، 
 .(6)يريدكف: ال بل عمرك

ككذلك أبدلوا )سُت( سيما )ات( فوقية، فقالوا: ال تيما، كما قالوا )ُب الناس(: النات، كُب )األكياس(: 
 .(7)األكيات

 .(9)قل أعوذ برب النات * ملك النات * إلو النات(: )(8)كقرأ بعضهم

                                                 

( ىو أبو دمحم رتاؿ الدين عبد هللا بن يوسف بن أزتد بن عبد هللا بن يوسف بن ىشاـ، عامل كإماـ ُب العربية، كلد كتوُب مبصر، 1)
لو مصنفات، منها: مغٍت اللبيب عن كتب األعاريب، كعمدة الطالب ُب حتقيق تصريف ابن احلاجب، كرفع اخلصاصة عن قراء 

ق(. ينظر: 761راب، كأكضح ادلسالك إىل ألفية ابن مالك، كنزىة الطرؼ ُب علم الصرؼ، )اخلالصة، كاإلعراب عن قواعد اإلع
 .4/147، كاألعالـ 331 -8/329، كشذرات الذىب 71 -2/69بغية الوعاة 

 .187( ينظر: مغٍت اللبيب، ص:2)
اعر جاىلي من الطبقة األكىل، كأحد ( ىو أبو أمامة زايد بن معاكية بن ضباب الذبيايٌن الغطفايٌن ادلضرم، من أىل احلجاز، ش3)

، كلو شعر كثَت، توُب )ضلو  ، كاألعالـ 171 -1/156ؽ ق(. ينظر: الشعر كالشعراء 18األشراؼ ُب اجلاىلية، كقد عٌمر طويالن
3/54- 55. 
، كاذلمع 8/171، كبال نسبة ُب: التذييل كالتكميل 327 -2/326، كالكتاب 70( البيت للنابغة الذبياين ُب: الديواف، ص:4)

2/286. 
 .8/171( ينظر: التذييل كالتكميل 5)
 .8/371( ينظر: التذييل كالتكميل 6)
 .8/371( ينظر: التذييل كالتكميل 7)
 .184( حكى أبو عمرك أهنا لغة لقضاعة. ينظر: سلتصر ُب شواذ القرآف من كتاب البديع، البن خالويو، ص:8)
 (.3، 2، 1( سورة )الناس(، اآلايت )9)
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الثاين: أحلقوا هبا ُب مفادىا )ال سواء ما( ك)ال مثل ما(، كقضية إطالقهم جواز الوجوه الثالثة فيما 
بعدمها، ككذلك )ال تر ما(، ك)لو تر ما(، إال أنو ال يقع بعدمها اجملركر؛ ألف )ترل( فعل؛ فال يضاؼ، 

 .(1)الشذكذ، إال إف قدرت )ال( ًنىيةكحذؼ ألفو على طريق 
فإف قلت: كيف أدت ىذه اجلملة الفعلية معٌت ال سيما كىي رتلة امسية  فاجلواب أف الشيء قد 

سلتلفي احلد، أال ترل إىل )خال كعدا كحاشا( إذا انتصب ما  (2)يشارؾ الشيء ُب أتدية ادلعٌت كإف كاًن
: كمل -بعد ذلك -االختالؼ ادلذكور  قاؿ أبو حياف بعدىا  كيف أدت مؤدل )إال( ُب االستثناء مع

 ، انتهى.(3)أجد كالمنا فيهما، كإمنا خٌرجنا ذلك على قواعد ما اقتضتو صناعة العربية
 الثالث: كما ادعي ُب ال سيما أهنا من أدكات االستثناء، كذلك ادعي ُب ألفاظ أخر أيضنا:

أجاز الكوفيوف كالبغداديوف النصب فيما بعدىا على  ،(4)األكؿ منها: )بػىٍلوى(، كيقاؿ فيها: )بػىٍهلى(
االستثناء؛ ألنو خارج عما قبلو ُب الوصف، من حيث كاف مرتبنا عليو، فإذا قلت: أكرمت العبيد بلو 

، فإذا جر كانت عند بعضهم مبعٌت (5)األحرار، فادلعٌت أف إكرامك األحرار يزيد على إكرامك العبيد
، كذىب رتهور البصريُت إىل أنو ال جيوز (7)عٌت )كيف(، كما ذكره قطرب، فإذا رفع كانت مب(6))غَت(

، (8)جيوز فيما بعدىا إال اجلر، على أهنا مصدر مبعٌت الًتؾ، ال فعل لو من لفظو، كما بعدىا مضاؼ إليو
، دلا مر ُب ال (10)، كالصحيح أهنا ليست من أدكات االستثناء(9)، كقاؿ األخفش: إهنا حرؼ جر(8)إليو

، (11)فيما بعدىا النصب، على أهنا اسم فعل مبعٌت )دع(، أك مصدر بدؿ عن فعلال سيما، كأنو جيوز 

                                                 

 .8/373ينظر: التذييل كالتكميل ( 1)
 ( ُب األصل: كاف.2)
 .8/373( ينظر: التذييل كالتكميل 3)
 .5/2296، 3/1555، كارتشاؼ الضرب 8/377، كالتذييل كالتكميل 45، 43، 3/42( ينظر: شرح ادلفصل 4)
 .3/1555، كارتشاؼ الضرب 8/374( ينظر: التذييل كالتكميل 5)
 .8/376نظر: التذييل كالتكميل ( أم: عند بعض الكوفيُت. ي6)
 .8/376( ينظر: التذييل كالتكميل 7)
 .376، 8/374( ينظر: التذييل كالتكميل 8)
 .3/1555( ينظر: ارتشاؼ الضرب 9)
 .8/374( ينظر: التذييل كالتكميل 10)
 .3/1555، كارتشاؼ الضرب 3/41( ينظر: شرح ادلفصل 11)
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كاجلر على أهنا مصدر مضاؼ كما مر، كالرفع على أهنا مبعٌت )كيف(، كما بعدىا مبتدأ، كعلى النصب 
 قوؿ الشاعر:

اةي هًبىا ** مىٍشيى اجلٍىوىاًد فػىبػىٍلوى اخلٍي   (1)ل ةى النُّجيبىادتىًٍشي اٍلقيطيوؼى ًإذىا غىٌت  احلٍيدى
 كعلى األكجو الثالثة قوؿ اآلخر:

 (2)تىذىري اجلٍىمىاًجمى ضىاًحينا ىىامىاتػيهىا ** بػىٍلوى اأٍلىكيٌف كىأىنػ هىا ملىٍ ختيٍلىقً 
معٌت دع األكف، فال تتعرض لإلخبار عنها بذلك؛ ألنو أمر معلـو ابألكىل؛ ألنو إذا   (3)فالنصب عن

كاف فعلها ابجلماجم ىكذا فاألكف أحرل، بل صفتها أهنا كأهنا مل ختلق رأسنا؛ فال فرؽ بُت معٌت 
)بلو( ك)ال سيما(. كاجلر على معٌت ترؾ األكف، كاألصل: اترؾ ترؾ األكف، فحذؼ الفعل، كأضيف 

صدر للمفعوؿ، أم: اترؾ األخبار عنها بذلك، فهو معلـو من فعلها ابجلماجم، بل صفتها أهنا، إخل. ادل
، ىذا خالصة ما ذكره أبو (4)كالرفع على معٌت كيف األكف ال تبينها كتزيلها  بل ىي كأهنا مل ختلق

 .(5)حياف فيها
، كقرأ ابن (1)كسيبويو، كالكسائي ،(6)كالثاين منها: )لىم ا(، كشلن حكى أهنا مبعٌت )إال(: اخلليل

((2)مسعود ، أم: إال كلو، كقالوا: نشدتك هللا دلا فعلت كذا، كقد يقاؿ: (3): )كما منا دلا لو مقاـ معلـو
                                                 

، كادلقاصد الشافية ُب شرح اخلالصة 3/43مادة )بلو(، كشرح ادلفصل البن يعيش ( البيت البن ىرمة ُب: الصحاح للجوىرم، 1)
، دتهيد القواعد بشرح تسهيل 8/375، كالتذييل كالتكميل 104، كبال نسبة ُب: الصاحيب البن فارس، ص:5/504الكافية 
 . كمل أقف عليو ُب شعر ابن ىرمة.6/214، كخزانة األدب للبغدادم 8/3860الفوائد 

، كالصحاح للجوىرم، مادة )بلو(، كخزانة األدب للبغدادم 245البيت لكعب بن مالك األنصارم ُب: الديواف، ص:( 2)
، كشرح الرضي 2/184، كشرح التسهيل البن مالك 43، 3/41، كبال نسبة ُب: شرح ادلفصل البن يعيش 217 -6/216

، كدتهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد 8/375، 7/162، كالتذييل كالتكميل 156، كمغٍت اللبيب، ص:3/94على الكافية 
، كعجزه بال نسبة ُب: ادلفصل، 2/209، كاذلمع 2/289، كشرح التصريح 1/478، كشرح األمشوين 8/3859، 4/1835

 .3/99، كشرح األمشوين 196ص:
 ( كذا ُب األصل.3)
 ( ُب األصل: ختل.4)
 .377 -8/376( ينظر: التذييل كالتكميل 5)
و عبد الرزتن اخلليل بن أزتد بن عمرك بن دتيم الفراىيدم األزدم اليحمدم، أستاذ سيبويو النحوٌم، إماـ ُب اللغة ( ىو أب6)

كاألدب، كلد كمات ُب البصرة، لو مصنفات، منها: العُت ُب اللغة، كمعاين احلركؼ، كرتلة آالت العرب، كتفسَت حركؼ اللغة، 
 -2/321، كشذرات الذىب 560 -1/557ق(. ينظر: بغية الوعاة 170)تككتاب العركض، كالنقط كالشكل، كالنغم، 

 .2/314، كاألعالـ 322
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، قاؿ أبو حياف: كىي قليلة ُب كالـ (4)يقاؿ: ابهلل دلا صنعت كذا، أم: نشدتك ابهلل إال صنعت كذا
يقتصر على الًتكيب الذم كقع ُب كالمهم، ضلو قولو تعاىل: )إف العرب، كينبغي أف ال يػيت سىع فيها، بل 

، ٍب قاؿ: كزعم أبو القاسم (6)، فػ)إٍف( ًنفية، ك)دلا( مبعٌت )إال((5)كل نفس دلا عليها حافظ(
حُت ذكر أف )دلا( تكوف مبعٌت )إال( أنو جيوز أف تقوؿ: مل أيت من القـو دلا  -رزتو هللا -(7)الزجاجي

ا، كينبغي أف يتوقف ُب إجازة ىذه الًتاكيب كضلوىا حىت أخوؾ، كمل أر م ا، يريد: إال زيدن ن القـو دلا زيدن
 ، انتهى.(8)يثبت مساعها، أك مساع نظائرىا من لساف العرب
 شلنوع. -كما ىو مذىب الزجاجي  -كابجلملة؛ فكوهنا مبعٌت )إال( على سبيل االطراد
، فإذا قلت: قعد زيد دكف (9)ض عن مكاف شيء آخركالثالث منها: )ديكفى(، كحقيقتها: مكاف منخف

عمرك، فادلعٌت أف قعود زيد ُب مكاف منخفض عن مكاف قعود عمرك، ككذلك: زيد دكف عمرك، معناه 
ادلكاف الذم فيو زيد منخفض عن ادلكاف الذم فيو عمرك، كقد تستعمل ُب ادلكانة على طريق التشبيو 

، كقوذلم: ادلوت دكف بلوغ كذا؛ ألنو (1)ا، كىو ادلانع كاحلائل، كقد تستعمل ُب الـز معناى(10)ابدلكاف

                                                                                                                         

( ىو أبو احلسن علي بن زتزة بن عبد هللا األسدم ابلوالء، الكوُب الكسائي، إماـ ُب اللغة كالنحو كالقراءة، لو مصنفات، منها: 1)
ـٌ، معاين القرآف، كادلصادر، كاحلركؼ، كالقراءات، كالنوادر، ك  سلتصر ُب النحو، كادلتشابو ُب القرآف، كما يلحن فيو العوا

 .4/28، كاألعالـ 408 -2/407، كشذرات الذىب 164 -2/162ق(. ينظر: بغية الوعاة 189)ت
( ىو أبو عبد الرزتن عبد هللا بن مسعود بن غافل بن حبيب اذلذيل، صحايب جليل من أىل مكة، كمن السابقُت إىل اإلسالـ، 2)

ق(. ينظر: اإلصابة 32رسوؿ هللا األمُت، كصاحب سره، كرفيقو ُب حلو كترحالو كغزكاتو، كأكؿ من جهر ابلقرآف مبكة، )ت كخادـ
 .4/137، كاألعالـ 1/195، كشذرات الذىب 234 -4/233ُب دتييز الصحابة 

 (.164( سورة )الصافات(، اآلية )3)
 .8/377( ينظر: التذييل كالتكميل 4)
 (.4ؽ(، اآلية )( سورة )الطار 5)
 .8/377( ينظر: التذييل كالتكميل 6)
كلد ُب هناكند، كنشأ ُب بغداد، كسكن دمشق، كتوُب ُب طربية  ( ىو أبو القاسم عبد الرزتن بن إسحاؽ النهاكندم الزجاجي،7)

ابلشاـ، عامل ابلعربية، لو مصنفات، منها: اجلمل الكربل، كاإليضاح ُب علل النحو، كالزاىر ُب اللغة، كشرح األلف كالالـ للمازين، 
ق(. ينظر: 337بداؿ كادلعاقبة كالنظائر، )تكشرح خطبة أدب الكاتب، كادلخًتع ُب القواُب، كاألمايل، كالالمات، كاجملالس، كاإل

 .3/299، كاألعالـ 220 -4/219، كشذرات الذىب 2/77بغية الوعاة 
 .8/378( ينظر: التذييل كالتكميل 8)
 ( ينظر: لساف العرب، مادة )دكف(.9)
 ( ينظر: لساف العرب، مادة )دكف(.10)
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يلـز من كوف مكاف ادلوت منخفضنا عن مكاف بلوغ كذا عدـ اجتماعهما لكوف كل ُب مكاف غَت 
، (2)مكاف اآلخر، كيلـز منو كوف ادلوت إذا كجد ُب زلل مانعنا كحائالن بُت بلوغ كذا كبينو كىو ادلراد

 أنشدتو بقويل:كعلى ىذا ادلعٌت ما 
 كىلىقىٍد لىًقيتي ًمنى الز مىاًف أىشيد هي ** كىريًميتي بػىٍعدى حتىىرًُّسي ُب ًفيوً 
دىين قػىٍوؿي اٍلعىذيكًؿ تىشىفًٌينا ** اٍلمىٍوتي ديكفى بػيليوًغ مىا تػىٍبًغيوً   كىأىابى

ت زيدنا دكف عمرك، كقد ييتجٌوز هبا فيصَت كالوصف لألفعاؿ، كال يكاد يلحظ فيها ادلكاف، فتقوؿ: ضرب
 .(3)على معٌت أف ضرب زيد منخفض عن ضرب عمرك، أم: أقل منو

ما يدؿ على أهنا من أدكات االستثناء، ككاف مستندىم ما يتبادر  (4)ىذا كُب كالـ بعض فقهاء احلنفية
ا دكف عمرك( أف الضرب حل بزيدو ال عمروك، مع أف  إىل أفهاـ بعض الناس من أف معٌت )ضربت زيدن

 .(5)ادلفهـو ليس بعريب، ىذا زلصل ما ذكره فيها أيضنا ُب شرح التسهيل ذلك
 ]خامتة املؤلف[

كقد ًب ما رقم ُب شرح ال سيما، كعلى هللا القبوؿ، كىو ادلأموؿ، كصلى هللا على سيدًن دمحم، كعلى آلو 
 .  (6)كصحبو، كسلم تسليمنا كثَتنا إىل يـو الدين، آمُت

************************ 
 فه س املصادر وامل اجع

 الكتب الع بية: -أوًل 
* ارتشاؼ الضرب من لساف العرب، أتليف: أيب حياف األندلسي، حتقيق كشرح كدراسة: رجب عثماف 

 ـ.1998 -ق1418(، 1دمحم، مراجعة: رمضاف عبد التواب، مكتبة اخلاصلي، القاىرة، ط)

                                                                                                                         

 ( ينظر: لساف العرب، مادة )دكف(.1)
 .380 -8/379، كالتذييل كالتكميل 2/144( ينظر: شرح ادلفصل 2)
 .8/380( ينظر: التذييل كالتكميل 3)
 .1/76( ينظر: األصل للشيباين 4)
 .8/380( ينظر: التذييل كالتكميل 5)
، 1278ربيع األكؿ، سنة  26( ُب هناية النسخة: "دتت كابدلسك عمت، مبطبعة ادلتوكل على ربو ادلعُت، الشيخ دمحم شاىُت، ُب 6)

 كسة مصر".مبحر 
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ن علي بن حجر العسقالين، حتقيق: علي دمحم * اإلصابة ُب دتييز الصحابة، أتليف: أيب الفضل أزتد ب
 ق.1412(، 1البجاكم، دار اجليل، بَتكت، ط)

* األصل، أتليف: أيب عبد هللا دمحم بن احلسن بن فرقد الشيباين، حتقيق كدراسة: زلم د بوينوكالن، دار 
، بَتكت  ـ. 2012 -ق1433(، 1لبناف، ط) -ابن حـز

 ـ.2002(، 15، دار العلم للماليُت، ط)* األعالـ، أتليف: خَت الدين الزركلي
 (، )د. ت(.2* األغاين، أتليف: أيب الفرج األصفهاين، حتقيق: مسَت جابر، دار الفكر، بَتكت، ط)

* ألفية ابن مالك ُب النحو كالصرؼ، أتليف: أيب عبد هللا رتاؿ الدين دمحم بن مالك الطائي اجلياين 
 لبناف، )د. ت(. -بَتكتاألندلسي، )د. تح(، دار الكتب العلمية، 

* أكضح ادلسالك إىل ألفية ابن مالك، أتليف: أيب دمحم رتاؿ الدين عبد هللا بن يوسف بن ىشاـ، 
 حتقيق: يوسف الشيخ دمحم البقاعي، دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع، )د. ت(.
مَت سليم الباابين  * إيضاح ادلكنوف ُب الذيل على كشف الظنوف، أتليف: إمساعيل بن دمحم أمُت بن

البغدادم، تصحيح: دمحم شرؼ الدين ابلتقااي رئيس أمور الدين، كادلعلم رفعت بيلكو الكليسي، دار 
 لبناف، )د. ت(. -إحياء الًتاث العريب، بَتكت

ُب طبقات اللغويُت كالنحاة، أتليف: جالؿ الدين عبد الرزتن بن أيب بكر السيوطي،  * بغية الوعاة
 صيدا، )د. ت(. -حتقيق: دمحم أبو الفضل إبراىيم، ادلكتبة العصرية، لبناف

* البالغة العربية أسسها كفنوهنا كعلومها، أتليف: عبد الرزتن حسن حبنكة ادليداين، دار القلم، 
 ـ.1996 -ق1416(، 1بَتكت، ط) دمشق، الدار الشامية،

* اتريخ عجائب اآلاثر ُب الًتاجم كاألخبار، أتليف: عبد الرزتن بن حسن اجلربٌب، )د. تح(، دار 
 اجليل، بَتكت، )د. ت(.

التذييل كالتكميل ُب شرح كتاب التسهيل، أتليف: أيب حياف األندلسي، حتقيق: حسن ىنداكم، دار  *
 (، )د. ت(.1يا، ط)القلم، دمشق، كدار كنوز إشبيل

* تسهيل الفوائد كتكميل ادلقاصد، أتليف: أيب عبد هللا رتاؿ الدين دمحم بن عبد هللا بن مالك الطائي 
 ـ.1967 -ق1387اجلياين، حتقيق: دمحم كامل بركات، دار الكتاب العريب للطباعة كالنشر، 

م األبيارم، دار الكتاب العريب، * التعريفات، أتليف: علي بن دمحم بن علي اجلرجاين، حتقيق: إبراىي
 ق.1405(، 1بَتكت، ط)
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* التلويح على التوضيح )مع التوضيح ُب حل غوامض التنقيح للمحبويب(، أتليف: سعد الدين مسعود 
 بن عمر التفتازاين، )د. تح(، مكتبة صبيح مبصر، )د. ت(.

اجلٌت الداين ُب حركؼ ادلعاين، أتليف: أيب دمحم بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد هللا بن علٌي * 
(، 1لبناف، ط) -ادلرادم، حتقيق: فخر الدين قباكة، كدمحم ندًن فاضل، دار الكتب العلمية، بَتكت

 ـ.1992 -ق1413
اف دمحم بن علي الصباف، )د. حاشية الصباف على شرح األمشوىن أللفية ابن مالك، أتليف: أيب العرف* 

 ـ.1997-ق1417(، 1لبناف، ط) -تح(، دار الكتب العلمية، بَتكت
* حاشية على شرح الفاكهي لقطر الندل، أتليف: يس بن زين الدين احلمصي الشافعي، )د. تح(، 

 ـ.19971 -ق1390(، 2شركة كمطبعة مصطفى البايب احلليب كأكالده مبصر، ط)
ليف: عبد الرزاؽ بن حسن بن إبراىيم البيطار ادليداين ، أتالقرف الثالث عشر * حلية البشر ُب اتريخ

 ـ.1993 -ق1413، (2، ط)الدمشقي، حتقيق: دمحم هبجة البيطار، دار صادر، بَتكت
 (. 4786* حواشي شليب على ادلطوؿ للتفتازاين )سلطوط(، جامعة ادللك سعود، رقم )

ليف: عبد القادر بن عمر البغدادم، حتقيق كشرح: عبد * خزانة األدب كلب لباب لساف العرب، أت
 ـ.1997 -ق1418(، 4السالـ دمحم ىاركف، مكتبة اخلاصلي، القاىرة، ط)

* خالصة األثر ُب أعياف القرف احلادم عشر، أتليف: دمحم أمُت بن فضل هللا بن زلب الدين بن دمحم 
 ت(.احمليب احلموم الدمشقي، )د. تح(، دار صادر، بَتكت، )د. 

 (، )د. ت(.5* ديواف امرئ القيس، حتقيق: دمحم أبو الفضل إبراىيم، دار ادلعارؼ، القاىرة، ط)
* ديواف عمر بن أيب ربيعة، قدـ لو ككضع ىوامشو كفهارسو: فايز دمحم، دار الكتاب العريب، بَتكت، 

 ـ.1996 -ق1416(، 2ط)
لعاين، منشورات مكتبة النهضة، * ديواف كعب بن مالك األنصارم، دراسة كحتقيق: سامي مكي ا

 ـ.1966 -ق1386(، 1بغداد، ط)
(، 3لبناف، ط) -* ديواف النابغة الذبياين، شرح كتقدًن، عباس عبد الستار، دار الكتب العلمية، بَتكت

 ـ.1996 -ق1416
* سقط الزند، أتليف: أيب العالء ادلعرم، )د. تح(، دار بَتكت للطباعة كالنشر، دار صادر للطباعة 

 ـ. 1957 -ق1376النشر، بَتكت، ك 
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شذرات الذىب ُب أخبار من ذىب، أتليف: أيب الفالح عبد احلي بن أزتد بن دمحم بن العماد * 
 -احلنبلي، حتقيق: زلمود األرًنؤكط، خرج أحاديثو: عبد القادر األرًنؤكط، دار ابن كثَت، دمشق

 ـ.1986 -ق1406(، 1بَتكت، ط)
شرح األمشوين على ألفية ابن مالك، أتليف: أيب احلسن نور الدين علي بن دمحم بن عيسى األيمٍشيوين، * 

 ـ.1998 -ق1419(، 1لبناف، ط) -دار الكتب العلمية، بَتكت)د. تح(، 
* شرح تسهيل الفوائد، أتليف: أيب عبد هللا رتاؿ الدين دمحم بن عبد هللا بن مالك الطائي اجلياين، 

(، 1بد الرزتن السيد، كدمحم بدكم ادلختوف، ىجر للطباعة كالنشر كالتوزيع كاإلعالف، ط)حتقيق: ع
 ـ.1990 -ق1410

* شرح التصريح على التوضيح أك التصريح مبضموف التوضيح ُب النحو، أتليف: خالد بن عبد هللا بن 
 -ب العلمية، بَتكتأيب بكر بن دمحم اجلرجاكٌم األزىرم، حتقيق: دمحم ابسل عيوف السود، دار الكت

 ـ.2000 -ق1421(، 1لبناف، ط)
* شرح الدماميٍت على مغٍت اللبيب، أتليف: دمحم بن أيب بكر الدماميٍت، صححو كعلق عليو: أزتد عزك 

 ـ.2007 -ق1428(، 1لبناف، ط) -عناية، مؤسسة التاريخ العريب، بَتكت
صحيح كتعليق: يوسف حسن عمر، * شرح الرضي على الكافية، أتليف: رضي الدين األسًتاابذم، ت

 ـ. 1978 -ق1398منشورات جامعة قاريونس، 
* شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، أتليف: عبد هللا بن عبد الرزتن ابن عقيل العقيلي اذلمداين 

(، 20ادلصرم، حتقيق: دمحم زليي الدين عبد احلميد، دار الًتاث، القاىرة، دار مصر للطباعة، ط)
 .ـ1980 -ق1400

* شرح الكافية الشافية، أتليف: أيب عبد هللا رتاؿ الدين دمحم بن عبد هللا بن مالك الطائي اجلياين، 
حتقيق: عبد ادلنعم أزتد ىريدم، جامعة أـ القرل، مركز البحث العلمي كإحياء الًتاث اإلسالمي، كلية 

 (، )د. ت(.1الشريعة كالدراسات اإلسالمية مكة ادلكرمة، ط)
ل، أتليف: أيب البقاء موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش، تقدًن: إميل بديع يعقوب، * شرح ادلفص

 ـ.2001 -ق1422(، 1لبناف، ط) -دار الكتب العلمية، بَتكت
* شعر إبراىيم بن ىرمة القرشي، حتقيق: دمحم نفاع، كحسُت عطواف، مطبوعات رلمع اللغة العربية 

 بدمشق، )د. ت(.
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: أيب دمحم عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينورم، حتقيق: أزتد دمحم شاكر، دار * الشعر كالشعراء، أتليف
 ق.1423احلديث، القاىرة، 

* الصحاح اتج اللغة كصحاح العربية، أتليف: أيب نصر إمساعيل بن زتاد اجلوىرم الفارايب، حتقيق: 
 ـ.1987 -ق1407(، 4أزتد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليُت، بَتكت، ط)

* الضوء الالمع ألىل القرف التاسع، أتليف: أيب اخلَت مشس الدين دمحم السخاكم، )د. تح(، منشورات 
 دار مكتبة احلياة، بَتكت، )د. ت(.

* فهرس الفهارس كاألثبات كمعجم ادلعاجم كادلشيخات كادلسلسالت، أتليف: دمحم عبد احلٌي بن عبد 
قيق: إحساف عباس، دار الغرب اإلسالمي، بَتكت، الكبَت بن دمحم احلسٍت اإلدريسي الكتاين، حت

 ـ.1982(، 2ط)
* الفوائد العجيبة ُب إعراب الكلمات الغريبة، أتليف: دمحم أمُت بن عمر بن عبد العزيز عابدين 
الدمشقي احلنفي، الشهَت اببن عابدين، حتقيق: حاًب صا*ح الضامن، دار الرائد العريب، بَتكت، 

 ـ.1990 -ق1410(، 1ط)
* الكتاب، أتليف: أيب بشر عمرك بن عثماف بن قنرب احلارثي، ادللقب سيبويو، حتقيق: عبد السالـ دمحم 

 ـ.1988 -ق1408(، 3ىاركف، مكتبة اخلاصلي، القاىرة، ط)
* كشف الظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف، أتليف: مصطفى بن عبد هللا كاتب جليب القسطنطيٍت 

 ـ.1941داد، حاجي خليفة، مكتبة ادلثٌت، بغ
(، 3* لساف العرب، أتليف: أيب الفضل رتاؿ الدين دمحم بن منظور، )د. تح(، دار صادر، بَتكت، ط)

 ق.1414
* سلتصر ُب شواذ القرآف من كتاب البديع، أتليف: أيب عبد هللا احلسُت بن أزتد بن خالويو، نشر 

 )د. ت(. بعناية: برجسًتاسر، تقدًن: آثر جفرم، مكتبة ادلتنيب، القاىرة،
عريب(، أتليف: أزتد مطلوب، مكتبة لبناف ًنشركف،  -* معجم ادلصطلحات البالغية كتطورىا )عريب

 ـ. 2007لبناف،  -بَتكت
* معجم ادلطبوعات العربية كادلعربة، أتليف: يوسف بن إلياف بن موسى سركيس، مطبعة سركيس مبصر، 

 ـ.1928 -ق1346



 8102يناي       ادي شر العدد احل  جملة البحوث األكادميية 
 

60 

ف: أيب دمحم رتاؿ الدين عبد هللا بن يوسف بن أزتد بن عبد * مغٍت اللبيب عن كتب األعاريب، أتلي
(، 6هللا بن يوسف بن ىشاـ، حتقيق: مازف ادلبارؾ، كدمحم علي زتد هللا، دار الفكر، دمشق، ط)

 ـ.1985
* ادلفصل ُب صنعة اإلعراب، أتليف: أيب القاسم جار هللا زلمود بن عمرك بن أزتد الزسلشرم، حتقيق: 

 ـ.1993(، 1بة اذلالؿ، بَتكت، ط)علي بو ملحم، مكت
* ادلقتضب، أتليف: أيب العباس دمحم بن يزيد بن عبد األكرب الثمايل األزدم، ادلعركؼ ابدلربد، حتقيق: 

 دمحم عبد اخلالق عظيمة، عامل الكتب، بَتكت، )د. ت(.
، أتليف: دمحم بن علي التهانوم، حتقيق: علي  دحركج، * موسوعة كشاؼ اصطالحات الفنوف كالعلـو

تقدًن كإشراؼ كمراجعة: رفيق العجم، نقل النص الفارسي إىل العربية: عبد هللا اخلالدم، الًترتة 
 ـ.1996(، 1األجنبية: جورج زيناين، مكتبة لبناف ًنشركف، بَتكت، ط)

ىدية العارفُت أمساء ادلؤلفُت كآاثر ادلصنفُت، أتليف: إمساعيل بن دمحم البغدادم، طبع بعناية ككالة * 
 ـ.1951ادلعارؼ اجلليلة ُب مطبعتها البهية إستانبوؿ، 

مهع اذلوامع ُب شرح رتع اجلوامع، أتليف: جالؿ الدين عبد الرزتن بن أيب بكر السيوطي، حتقيق: * 
 .، )د. ت(دلكتبة التوفيقية، مصرعبد احلميد ىنداكم، ا

 الكتب األجنبية: -اثنًيا
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