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الحمد هلل رب العػللمنف   االعلبةػل لتمينػنف   اال اػدااف إال اتػا الظػللمنف   

نؾ لػػ    اأشػػ د أف محمػػدا  اةػػد  ار الػػػ    اأشػػ د أف ال إلػػ  إال اهلل احػػد  ال شػػر 
 اصفن  مف ختن  اختنت    ش لدة ن أؿ اهلل يعللا ة ل النجلة نـا الدنف . 

مػػلـ المر ػػتنف   ا ػػند  اصػػبلة اهلل ا ػػبلم  اةر ليػػ  اتػػا خػػليـ النةنػػنف   اان
األالػػػنف اايخػػػرنف  ػػػندنل محمػػػد   الت ػػػـ صػػػؿ ا ػػػتـ اهد اةػػػلرؾ اتنػػػ  ااتػػػا  لػػػ  

 ف . اأصحلة  أجمعن
 اةعػػد    

هػػ   ااحػد مػف المصػنفلت النحانػل 337فإف  يلب الجمؿ لتهجلجي الميػافا 
الننمل اليا حظنػت ةعنلنػل ااهيمػلـ الدار ػنف االعتمػلق   ابػد نػلؿ هػبا ال يػلب شػ رة 

 تاة    اةعد  اف الغماض أمدانل ؛ ابلؾ لدبل ينظنم    اح ف صنلغي    ان ر 
 يـ ة ل  ثنر مف النحلة   حيا صلر  يلةل  لتمصػرننف االيعتنبلت ااالحيجلجلت اليا ن

 (1)  اأهؿ المغرب اأهؿ الحجله االنمف االشلـ . 
بلـ  ثنر مف العتملق ةاضع الشراح االيعتننلت اتػا جمػؿ الهجػلجي   ف ػلف 
ل  مف الشراح االيعتننلت فا ةبلد المغرب مل نهند اتا ملئل ااشرنف شرحل    ااةػف 

العتمػلق الػبنف بػلماا ةشػرح هػبا ال يػلب   فنػراط ال ػناطي  اصفار ااحد مف هؤالق
ااةف العملد أف الةف اصفار ثبلثل شراح اتا جمؿ الهجلجي : صغنر ا ةنػر اأ ةػر 

 .(2) 
ابػد بػلـ الػػد يار / صػلحب جعفػػر أةػا جنػػلح ةيحننػؽ الشػػرح ال ةنػر   اننػػع 

ثلني حاالي صفحل   اال 639 مل حاالي منهبا الشرح المحنؽ فا مجتدنف : األاؿ 

                                           



 

 

 
املعايري النقدية للحكم على فطاد بعض املراهب 

ل الصجاجي النحوية عند ابن عصفوز يف كتابه شسح مج
 ()الشسح الكبري

 

 

 إبساهيم عمس حممد حطنيد/ 
 

صفحل   االن خل اليا اايمدت اتن ل فا ةحثي هبا هي الطةعل األالػا  ػنل  696
   لةنلف . لتطةلال االنشر االياهنع ػ ةنراتـ اللـ ال يب 1999هػ / 1419

ااةف اصفار فا شرح  لتجمؿ اني ةح ف الين نـ االعرض    مل  ػلف لػ  
أف ن ػػاب ل فػػا مفيػػي   ػػؿ  انلنػػل ااضػػحل ةللحػػداد االيعرنفػػلت   ف ػػا نحػػرص اتػػا

 مػػل ةػػلب نحػػاأ   أا ةػػنف ثنلنػػل أب ػػلم    انةػػدا أنػػ   ػػلف با معرفػػل ةعتػػـ المنطػػؽ   
أخةر ةبلؾ ان  ةعض ميرجمن  ػ معلصر  الغةرنني ػ حنث بلؿ فا يرجمػل لػ  : ايػدؿ 
يآلنف  النحانل اتا أف ل  مشلر ل فا اتـ المنطؽ   األجػؿ بلػؾ ح ػف إنػراد  فن ػل 

 .(1)دا  ل احدا ين نم  
 مل اني ةيحتنؿ الملدة النحانل الميمثتل فا الحداد االيعرنفػلت   أا المػلدة 
النحانل ةصارة المػل امػل نيطتةػ  بلػؾ مػف ين ػنملت ايعتػنبلت ااحيجػلج   ااػرض 

 ألبااؿ النحلة امنلبشي ل االح ـ اتن ل .
ف ا نارد أبااؿ النحلة فا الم ألل ان لد نحصن ل   ثـ نعرض أدلل  ؿ بػاؿ 

  ثػـ   ثػـ نح ػـ اتػا النػاؿ ااتػا أدليػ اننلبش ل  نةػنف مػل فن ػل مػف ضػعؼ أا بػاة
ال ب ػر مػف  رائػ  ام ػلئت  الخلصػل  نني ي ةةنلف مل نريضن  مف األبااؿ إف اجػد   اان
مػػل نػػرا  صػػحنحل    ف ػػا نعيػػرض حػػنف نػػرط اج ػػل  لبلايػػراض   ان ػػيدرؾ حػػنف نجػػد 

 مجلال  لبل يدراؾ . 
اةػػف اصػػفار فػػا إاػػراب األ ػػملق ال ػػيل  ػػيل  فعتػػا  ػػةنؿ المثػػلؿ   ب ػػر

مػػباهب   ح ػػـ اتػػا خم ػػل من ػػل ةللف ػػلد   ااتػػا ااحػػد فنػػط ةللصػػحل انعيمػػد فػػا 
ح مػػ  ةللصػػحل أا الف ػػلد اتػػػا معػػلننر محػػددة   اأدلػػل ااضػػػحل ينةػػ  اػػف  ػػػعل 
إطبلاػػ  اف مػػ  لتنحػػا اأدليػػ    لػػبا فنػػد  ثػػرت الابػػاؼ اتػػا يتػػؾ المعػػلننر ال ػػنمل 

ا ف ػػلد ةعػػض األبػػااؿ أا المػػباهب النحانػػل   فجػػلق هػػبا الةحػػث   معػػلننر ح مػػ  اتػػ
المػػباهب النحانػػل انػػد اةػػف ةعػػض ااناانػػ  : ا المعػػلننر النندنػػل لتح ػػـ اتػػا ف ػػلد 

 .  (الشرح ال ةنر  )اصفار فا  يلة  : شرح جمؿ الهجلجي 
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الـ ن ف هدؼ الةحث الح ـ اتا  بلـ اةػف اصػفار ةللضػعؼ أا النػاة   أا 
الف لد   امل نيريب اتا بلؾ مف بةاؿ بالػ  أا رد    ال ف ال ػدؼ هػا ةللصحل أا 

إةراه المعلننر اليا اايمد اتن ل فا ح م  اتا ف لد ةعض المباهب النحانل   اهبا 
ال دؼ يحنؽ ػ ةيافنؽ اهلل يعللا ػ فا الدرا ل اليطةنننل اليا شػمتت أرةعػل  ااشػرنف 

لر أا أ ثػػر لح ػػـ اةػػف اصػػفار ةف ػػلد م ػػألل نحانػػل مخيػػلرة    ػػؿ م ػػألل فن ػػل معنػػ
 المبهب أا الناؿ أا الدلنؿ . 

اةعد ا ينراق الم لئؿ المخيلرة لتدرا ل اليطةنننل يحنؽ ػ ةفضػؿ اهلل يعػللا ػ 
ألدلػػل اليػػا اايمػػد اتن ػػل فػػا ال ػػدؼ الثػػلني   اهػػا الابػػاؼ اتػػا جمتػػل المعػػلننر اا

  ح م    ف ي درا ل اصفنل .
ا مندمل   ايم نػد   ادرا ػل يطةنننػل اخليمػل   لبلؾ فند جلق هبا الةحث ف

 اف رس لتمصلدر االمراجع . 
أمػػػل اليم نػػػد ف ػػػا حػػػدنث مػػػاجه اػػػف اةػػػف اصػػػفار   ا يلةػػػ  شػػػرح جمػػػؿ 

 الهجلجي   ااف جمتل معلننر الح ـ اليا اايمد اتن ل .
اأمل الدرا ل اليطةنننل لمعلننر الح ـ   فشمتت ػ  مػل  ػةؽ ػ أرةعػل  ااشػرنف 

 نل   ا جتت فا خليمل الةحث أهـ النيلئج اليا يـ رصدهل . م ألل نحا 
اأمل الدرا لت ال لةنل ػ اليا ابفت اتن ل ػ بات الصتل ةماضاع الةحػث هػبا 

 ف ي  : 
ػ اخينلرات اةف اصفار النحانل فا  يلة  شػرح جمػؿ الهجػلجي )الشػرح ال ةنػر ( 1

 .  هػ1418جمعل  ادرا ل  ر للل د يارا   إاداد: اهة  عد هلط
ػ األدلل النحانػل اإلجمللنػل فػا شػرح اةػف اصػفار ال ةنػر اتػا جمػؿ الهجػلجي   2

ر للل ملج ينر    تنل التغل العرةنل ػ جلمعل أـ النرط ػ الةلحث / ح ف محمد 
 ـ . 2008هػ / 1429ح ف مفرؽ   

ػ اليف نر النحاأ اند اةف اصفار مف خبلؿ  يلةن  : شرح  اتا جمؿ الهجلجي 3
  للل د يارا  ػ  تنل ايداب ػ جلمعل طنطل . االمنرب ػ ر 

ػػػ مػػن ج اةػػف اصػػفار اإلشػػةنتي فػػي النحػػا االيصػػرنؼ   إاػػداد جمنػػؿ اةػػداهلل 4
 اانض  ػ ر للل د يارا  ػ جلمعل الندنس نا ؼ .
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ػػػػ ننػػػد اةػػػف اصػػػفار  راق الصػػػرفننف   إاػػػداد اةػػػداهلل  ػػػرحلف النرنػػػي   ر ػػػللل 5
 .د يارا    جلمعل أـ النرط ةلل عادنل 

فمف اناانلت هب  الر لئؿ نيض  ال دؼ من ل   امف هبا الةحث : المعلننر 
النندنل لتح ـ اتا ف لد المباهب النحانل اند اةف اصفار فا  يلةػ  : شػرح جمػؿ 

 الهجلجي ) الشرح ال ةنر ( . 
أ ػأؿ اهلل ػ يعػللا ػ ال ػداد االيافنػؽ   اصػتا اهلل ا ػتـ اةػلرؾ اتػا  ػندنل 

   أجمعنف . محمد ااتا  ل  اصحة
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 انتًهُذ 
 اتٍ ػصفىس وكتاته ششح مجم انضجاجٍ 

 أوالً : اتٍ ػصفىس : 
 أ ـ امسه ونمثه وكُُته وَسثه : 

ها : اتي ةف مؤمف ةف محمد ةف اتي ةف اصػفار اإلشػةنتي الحضػرمي   
 (1)ا نني  أةا الح ف   انعرؼ ةلةف اصفار . 

    اة ل نشأ ايعتـ ي عنف اخم ملئلشةنتنل  نل  ةع ا إالد اةف اصفار ة
ااتا أندأ اتملئ ل يتنا اتـا العصػر امعلرفػ    امػف شػناخ  الػبنف أخػب اػن ـ : 

   لف إململ  فا العرةنػل  (2)أةا اتي الشتاةنف الميافا  نل  يملئل اخمس اأرةعنف 
شةنتنل إ  أبرأهل نحاا  مف  ينف  نل حيا ابل صني    ااشي ر ب ر    اها مف أهؿ 

 . 
  الميافا  نل  ػيملئل ا ػت اأرةعػنف نضل  أةا الح ف الدةلجامف شناخ  أ

شةنتنل أنضل    ن نػا إاها اتي ةف جلةر ةف اتي ةف نحنا التخما المنرئ مف أهؿ 
 (3)ةللدةلج    لف نحانل  أدنةل  امنرئل  جتنبل  .  ؼأةل الح ف   انعر 

فةعد أف ا ي مؿ اةف اصفار درا ي  اتا شػناخ  يصػدر لتيػدرنس   ا ػلف 
شةنتنل أاؿ األمػر   ا لنػت لػ  حتنػل  ةنػرة نػدرس فن ػل طبلةػ  ةعػد أف إبلؾ فا ةتد  
شػةنتنل لنيجػاؿ فػا ةػبلد األنػدلس ننػرئ فن ػل  إ  ثـ مل لةػث أف غػلدر (4)ةرع اا ينؿ

فدخؿ شرنش ثـ شبانل ثـ مللنل ثـ لاربل ثـ مر نل   اأبلـ ة ؿ ةتد مف هب  أش را  
 ل   ا مل نناؿ اةػف الهةنػر : فإنػ  أمتػا ة ػل ينلننػد    اأبةؿ اتن  الطتةل ة ؿ ةتد من

نضػػلح الفلر ػػي   اال را ػػل المن ػػاةل لتجهالػػي   ا يػػلب  اتػػا الجمػػؿ لتهجػػلجي   اان
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نصػف ل اةػف الهةنػر ػ مػف    مػلػ تن ل مف حفظ    اهي   نم نةان    ا لف با را  ل ل 
 (1)أنفع الينلنند فا ةلة ل . 

 ب ـ آثاس اتٍ ػصفىس :
اصػفار جمتػل مػف المصػنفلت فػا النحػا االصػرؼ ااألدب جػلاهت يرؾ اةف 

اشػػرنف مصػػنفل    ال ػػف لػػـ نصػػؿ إلننػػل من ػػل إال النتنػػؿ   ا ػػأ يفي ةلإلشػػلرة إلػػا مػػل 
اصػػؿ إلننػػل   داف اليعػػرض لمػػل لػػـ نصػػؿ إلننػػل ممػػل ب ػػر  مػػف يػػرجـ لػػ    فمػػف هػػب  

 المصنفلت : 
ف الةػػف اصػػفار ػػػ شػػرح جمػػؿ الهجػػلجي : نػػراط ال ػػناطي ااةػػف العمػػلد أ1

  (2)لشػػراح مخيتفػل: أصػػغر اأا ػط اأ ةػػرثبلثػل شػراح اتػػا جمػؿ الهجػػلجي  اهػب  ا
ابػػد اخيػػلر الػػد يار / صػػلحب جعفػػر أةػػا جنػػلح أا ػػط ل ابػػلـ ةيحنننػػ    اانػػااف 

ػ  597ال يػػلب : شػػرح جمػػؿ الهجػػلجي ) الشػػرح ال ةنػػر ( الةػػف اصػػفار اإلشػػةنتي 
 هػ . 669

ال يػػلب فػػا ةنػػرات محننػػل  مػػرينف األالػػا ػػػ ضػػرائر الشػػعر   ابػػد نشػػر هػػبا 2
 ـ اف دار األندلس ةيحننؽ  ند إةراهنـ محمد. 1982ـ  االثلننل الـ1980الـ

ػ المنرب   اها  يػلب نشػر فػا ةغػداد ةيحننػؽ الػد يار أحمػد اةػد ال ػيلر 3
 الجاارأ   ااةد اهلل الجةارأ   افا ال انت ةيحننؽ نعناب الغننـ . 

ح صغنر ناض  فنػ  اةػف اصػفار الم ػلئؿ اليػا ػ شرح المنرب : اها شر 4
اردت فا المنرب الحن ػل الغمػاض ة ػةب االخيصػلر الػبط صػنل ةػ  المنػرب    مػل 
 مثؿ فن  لت ثنر مف الم لئؿ اليا ارض ل فا المنرب ةداف أف ناضح ل ةلألمثتل . 

ػ المميع فا اليصرنؼ   ابد اصؼ أةػا حنػلف األندل ػي هػبا ال يػلب ةأنػ  5
ع فا فف الصرؼ يرينةل    األخصػ  ي ػبنةل    اأجمعػ  ين ػنمل    اأبرةػ  أح ف مل اض
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  ابد طةع هبا ال يلب فا جهقنف ةيحننػؽ الػد يار فخػر الػدنف بةػلاة مػف  (1)يف نمل  
 .  ـ1970جلمعل حتب   ابلؾ الـ 

 ثاًَُا : كتاب ششح مجم انضجاجٍ :
الميػافا  ػنل   ةنت اإلشػلرة ػ فػا المندمػل ػ إلػا أف  يػلب الجمػؿ لتهجػلجي

 ػػةع اثبلثػػنف اثبلثملئػػل ااحػػد مػػف المصػػنفلت النحانػػل اليػػا حظنػػت ةعنلنػػل ااهيمػػلـ 
الدار نف االعتملق   ابد حظا ةش رة مدانل   ابلؾ لدبل ينظنم    اح ف صػنلغي  
  ان ر أ تاة    اةعد  اف الغماض ااالليػااق االيعتػنبلت ااالحيجلجػلت اليػا ن ػيـ 

لـ  ثنر مف العتملق ةاضع الشراح االيعتننلت اتن    ف ػلف ة ل  ثنر مف النحلة   اب
 (2)ل  مف الشراح االيعتننلت فا ةبلد المغرب مل نهند اتا ملئل ااشرنف شرحل  . 

العتمػلق الػبنف بػلماا ةشػرح هػبا ال يػلب ػ هػؤالق إف اةػف اصػفار ااحػد مػف 
حنؽ الػد يار جمؿ الهجلجي ػ ال  اتن  ثبلثل شراح : صغنر ا ةنر اأ ةر  نناؿ الم

صلحب جعفر أةا جنلح : ا االبط اصؿ إلننل مف شراح الجمؿ اثنلف : أحػدهمل ننػع 
فا ملئل ا ينف اربل ... االثلني ننع فا حاالي ملئينف ا ةعنف اربل   اهػا الػبط 
حنننػػل  اايمػػلدا  اتػػا ن ػػخينف : إحػػداهمل مصػػارة فػػا الجلمعػػل العرةنػػل اػػف ن ػػخل 

  االثلننػػل ماجػػادة فػػا م ينػػل أمنراهنلنػػل ةإنطللنػػل  1073ةم يةػػل ننػػي ةير نػػل ةػػربـ 
 (3)  االن خيلف ةخط نل خ ااحد ا  أ.هػ .  154يحت ربـ 

( مػف نفػس الصػفحل بػلئبل  : ا 1ثـ انب اتا  بلم  هبا فا الحلشػنل ربػـ )
ـ اتا ن خل خطنل مف شرح الجمؿ فا م يةل هاانػل  ػندأ 1982 مل اطتعت الـ 

ننل فا الجهائر   فيةنف لػي ةعػد منلةتي ػل ة ػب  الن ػخل طنختنفل مف أاملؿ االنل ب 
المطةاال أن ل أا ع من ل اهي ة با يمثؿ الشرح األ ةر البط ب ر  الميرجماف الةػف 

 (4)اصفار ا أ.هػ . 
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 أ ـ يُهج اتٍ ػصفىس فً ششح اجلًم :
 أوالً : يُهجه فً تشتُة األتىاب وانفصىل وتمسًُاتها : 

جمػؿ الهجػلجي لػـ نخػللؼ المػن ج الػبط اخيػلر  إف اةف اصفار فػا شػرح  ل
الهجلجي ليرينب أةااب الجمؿ   ةؿ  لر اتا الن ػؽ الػبط  ػلر اتنػ    الػـ نخللفػ  

األمػػار  هنػػلدة ةعػػض األةػػااب أا ننػػص لتػػةعض ايخػػر   أا اخيصػػلر إال فػػا ةعػػض 
 ألةااب ميفربل   انم ف حصر مااطف االخيبلؼ فا األمار اليللنػل : 

صفار ةلب اطؼ الةنلف ةعد ةلب الةدؿ   اةلب اال يثنلق المندـ   اهاد ػ هاد اةف ا1
فصػبل  فػا شػػااب الن ػب   اأارد فػػا ةػلب مػل ننصػػرؼ امػلال ننصػػرؼ طلئفػل مػػف 

 الم لئؿ ييعتؽ ةللي منل اليا يمنع الصرؼ فا اال ـ اأح لم ل .
ػ  (1) ػ احد اةف اصفار أةااب جمع الي  نر ػ اهي فا  يػلب الجمػؿ ثملننػل أةػااب2

 يحت انااف ااحد اها )ةلب الجمع الم  ر(. 
ػ أهمؿ اةف اصفار ةلب أةننػل المصػلدر   اةػلب اشػينلؽ ا ػـ المصػدر االم ػلف   3

 اةلب أةننل األ ملق فتـ نشرح ل . 
أمل مف حنث ين نـ األةااب إلا فصاؿ فنجد اةف اصػفار نخػللؼ الهجػلجي 

لر الػبط ال ن ػم  ةين ػنـ أةػااب فا بلؾ   فللهجلجي  تؾ فا الجمؿ مػن ج االخيصػ
ال يلب إلا فصاؿ   أمل اةف اصفار البط أ ػ ب  ثنػرا  فػا شػرح األةػااب فنػد ب ػـ 

 أةااب  يلة  إلا فصاؿ   ينلاؿ فا  ؿ فصؿ من ل جلنةل  مف جاانب الةلب . 
انم ف الناؿ ةػأف ظػلهرة ح ػف الين ػنـ االعػرض ظػلهرة ااضػحل فػا جمنػع 

هػػي ااضػػحل فػا  ػػلئر  يةػػ  مثػؿ المنػػرب   االمميػػع   أةػااب ال يػػلب افصػػال    ةػؿ 
 اضرائر الشعر . 
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 ثاًَُا : يُهجه فً احلذود وانتؼشَفاخ :
الةػػف اصػػفار انلنػػل ااضػػحل ػ فػػا  يلةػػ  شػػرح جمػػؿ الهجػػلجي ػ ةللحػػداد 
االيعرنفلت  ف ا نحرص اتا أف ن اب ل فا ةدانػل  ػؿ ةػلب  أا ةػنف ثنلنػل أب ػلم   

مف أةػااب النحػا نحيػلج إلػا حػد أا يعرنػؼ داف أف نثةػت لػ  اها ال ن لد نيرؾ ةلةل  
 هبا الحد أا اليعرنؼ . 

افا ةعض األةااب نحرص اتا أف ن اؽ ل ل يعرنفػل  فػا التغػل ااالصػطبلح 
   مل فعؿ فا ةلب اإلاراب   بلؿ : ا اإلاراب فا التغل اإلةلنػل اػف المعنػا ... اأمػل 

الخػيبلؼ العاامػؿ الداختػل اتن ػل لفظػل   فا اصطبلح النحاننف ف ا يغنػر  خػر ال تمػل
 (1)أا يندنرا  ا أ.هػ . 

ةيعرنػؼ ااحػد لتةػلب   ةػؿ نػرا  نػارد أ ثػر مػف  يافا ةعض األحنلف ال ن يفػ
يعرنػػؼ لػػةعض األةػػااب   بػػلؿ فػػا حػػد اال ػػـ : ا ابػػد أ ثػػر النػػلس فػػا حػػد اال ػػـ   

مل يدؿ اتا معنا مل حد ة  اال ـ أف يناؿ : اال ـ  تمل أا مل باي  باة  تفأاض  
 فا نف  ل اال ييعرض ةةنني ل لتهملف ..

ف شئت بتت فا حد اال ـ ػ حيا ي تـ مػف االايػراض ػ : اال ػـ لفػظ نػدؿ  اان
اتا معنا فا نف   اال نيعرض ةةنني  لتهملف   اال نػدؿ جػهق مػف أجهائػ  اتػا جػهق 

 (2)مف أجهاق معنل  ا أ.هػ . 
ننل اشػلمتل ألنػااع المحػداد ااةف اصفار حرنص اتا أف ي اف الحداد دب

ملنعل لمل ها مف غنر المحداد أف نخيتؼ ةللمحداد   نيض  هبا فا منلبشي  لتحػد 
 (3)البط اضع  الهجلجي لبل ـ االفعؿ . 

ابػػد ح ػػـ اةػػف اصػػفار اتػػا ةعػػض الحػػداد ةللف ػػلد ؛ ألن ػػل فنػػدت معنػػلر 
ف أمػل جػله  الصحل اند    نيض  بلؾ فا منلبشػي  ليعرنػؼ الهجػلجي اال ػـ ةأنػ  :

 (4)ن اف فلابل  أا مفعاال  أا دخؿ اتن  حرؼ مف حراؼ الجػر . 
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اهبا الحد البط حػد ةػ  اال ػـ فل ػد؛ ألنػ  لػنس ةجػلمع  : ابلؿ اةف اصفار
من ػل شػ    ملنعػل  لمػل  جلمعل  ألنااع المحداد حيا ال نشػبامف شرط الحد أف ن اف 

 ها مف غنر المحداد أف نخيتط ةللمحداد . 
اتا أن  لنس ةجلمع أف ) أنمف ( اليا هي فا مبهةنل ا ػـ مفػرد ال  االدلنؿ

ي ػػيعمؿ إال فػػا الن ػػـ مةيػػدأة   اال نػػدخؿ اتن ػػل حػػرؼ الجػػر   اال ي ػػاف فلاتػػل اال 
 (1)مفعالػل ا أ.هػ . 

الـ ن يؼ اةف اصفار فا ح م  اتا ف لد حد الهجػلجي لبل ػـ ةأنػ  لػنس 
: ااهػػبا الحػػد منينػػد مػػف ثبلثػػل خػػرط  فنػػلؿجلمعػػل  ملنعل  ةػػؿ هاد اتػػا بلػػؾ يعتػػنبلت أ

 : أن  ي م  فن    االي لم  ال نجاه فا الحداد .  أحدهل   :أاج
  ) أا ( اهػي لتشػؾ: أن  أيػا فػا الحػد ةػػ ) مػل ( اهػي لئلة ػلـ   ا  اايخر

ليحدنػد التفػظ اهباف التفظلف اأشةله مل غنر  ػلئغنف فػا الحػد ؛ ألف الحػد ماضػاع 
 انص اتا المعنا . 

مفعػاال  بةػؿ أف نةػنف  اأ: أن  حد اال ـ ةأن  مل جله أف ن اف فلابل   االثللث
 أ.هػ. (2)مل الفلاؿ االمفعاؿ فا اصطبلح النحاننف فنؤدأ بلؾ إلا ج ؿ اال ـا

 ثانثًا : يُهجه فً حتهُم ادلادج انُحىَح :
 إف يحتنؿ الملدة النحانل فا شرح الجمؿ ييمثؿ فا أمرنف ااضحنػف : 

 : يحتنؿ الحداد االيعرنفلت .  أال مل
: يحتنػػػؿ المػػػلدة النحانػػػل ةصػػػارة المػػػل   امػػػل نيطتةػػػ  بلػػػؾ مػػػف  اثلنن مػػػل

 ين نملت ايعتنبلت ااحيجلج . 
ففي مجلؿ الحػداد االيعرنفػلت نػرط اةػف اصػفار حػنف نم ػد لتةػلب ةيعرنػؼ 
اػػلـ   نعنةػػ  ةيحتنػػؿ ااؼ ل ػػبا الحػػد حيػػا ال نػػدع مجػػلال  لتػػةس أا غمػػاض   أا 

 (3)اض نم ف أف ناج  إلا بلؾ الحد . ااير 

                                           



 

 

 
املعايري النقدية للحكم على فطاد بعض املراهب 

ل الصجاجي النحوية عند ابن عصفوز يف كتابه شسح مج
 ()الشسح الكبري

 

 

 إبساهيم عمس حممد حطنيد/ 
 

أمػػل يحتنػػؿ المػػلدة النحانػػل ةصػػارة المػػل   فػػنم ف أف نعػػرض نمابجػػل  نةػػره 
 اهيملـ اةف اصفار ةلليحتنؿ الاافي ل ب  الملدة . 

اأمػػل  :ففػي النلصػب لتفعػػؿ المضػلرع ةعػػد فػلق ال ػػةةنل   ننػاؿ اةػػف اصػفار
  اهلل ػ أف النصػب ةإضػملر )أف(  الجااب ةللفلق ففن  خبلؼ   فمبهب  نةان  ػ رحم
مػبهب الجرمػػي أف النصػب ةػػنفس امػبهب أهػؿ ال افػػل أف النصػب ةعػػدهل ةػللخبلؼ ا 

  لـ ننـ دلنؿ اتا النصب ةإضملر أف  اا يدؿ ةأن  اجد الفعؿ ةعدهل منصاةل  ا الفلق
اهبا فل د ؛ ألف الفلق بد ثةت ل ل العطؼ فا غنر هػبا الماضػع    لفجعؿ النصب ة

با  لنػت حػرؼ اطػؼ فللنصػب ف فننةغي أ يحمؿ اتػا مػل ثةػت ل ػل مػف العطفنػل   اان
 ةعدهل ال نجاه إال ةإضملر أف ؛ ألف حراؼ العطؼ ال ينصب . 

اا ػػيدؿ أهػػؿ ال افػػل اتػػا أف النصػػب ةػػللخبلؼ ةػػأف بػػللاا : لػػا  ػػلف الثػػلني 
داخبل  فا معنا األاؿ مف ن ي أا نفي أا غنر بلؾ ل لف معطافل  اتنػ  ةػبل خػبلؼ   

اهػبا فل ػد ؛ ألنػ  لػا  ػلف الخػبلؼ ني مخللفل  لؤلاؿ نصػب ةػللخبلؼ   فتمل  لف الثل
 نلصةل  لنتت : مل بلـ هند ةؿ امرا    فينصب لمخللفل الثلني األاؿ .

اأنضػػل  فإنػػ  لػػنس الثػػلني لمخللفػػل األاؿ ةػػأالا مػػف نصػػب األاؿ لمخللفػػل 
  دؿ هبا اتا ف لد مػبهة ـصب األاؿ الثلني فننلؿ ل ـ: فتمل انيصب الثلني الـ نني

اأف النصب ةإضملر )أف( لمل يعبر اطؼ الثلني اتػا األاؿ لتمخللفػل اليػا ةنن مػل  
فعدؿ اف اطؼ الفعؿ اتػا الفعػؿ إلػا اطػؼ اال ػـ اتػا المصػدر الميػاهـ فنصػب 
ةإضملر ) أف ( اأف امل ةعدهل فا يأانؿ المصدر   ااطؼ هبا اال ـ اتػا المصػدر 

 (1)لفعؿ الميندـ ا أ.هػ . المياهـ الداؿ اتن  ا
ف ػػب  الصػػارة مػػف اليحتنػػؿ االينصػػي لجاانػػب الم ػػألل ينػػدـ لنػػل جلنةػػل  مػػف 

 من ج اةف اصفار فا يحتنؿ الملدة النحانل . 
 ب ـ ادلؼاَري انُمذَح انىت اػتًذ ػهُها فً حكًه ػهً فساد األلىال انُحىَح :

اهف   امػػل ايخػػب  المعنػػلر فػػا التغػػل :  ػػؿ مػػل ينػػدر ةػػ  األشػػنلق مػػف  نػػؿ أا
 (2)أ ل ل  لتمنلرنل   االجمع المعلننر   االمعنلر االعنلر ةمعنا ااحد . 
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ااػلنر  .ننلؿ : النر ةنف الم نللنف معلنرة اانلرا  اميحن مل لمعرفل ي لان مل
 (1)الم نلؿ االمنهاف : اميحن  ةغنر  لمعرفل صحي  . 

أبػااؿ النحػلة اليػا  فمعلننر الح ـ اند اةف اصفار : هػي مػااهنف اهف ة ػل
 ح ـ اتن ل ةللف لد    ااق أ لنت مف األدلل النحانل أـ  لنت مف غنرهل .

ابد ابفت اتا جمتل مف هب  المعلننر   من ل مل نيعتؽ ةللحداد االيعرنفلت 
   امن ل مل نيعتؽ ةعمـا األح لـ النحانل . 

 أوالً : يا َتؼهك تاحلذود وانتؼشَفاخ : 
معػػل  ملنعػػل    خللنػػل  مػػف ألفػػلظ العمػػـا ااإلة ػػلـ   اأال شػػرط الحػػد أف ن ػػاف جل

 ني لم  فن  . 
 ثاًَُا : يا َتؼهك تؼًىو األحكاو انُحىَح :

ػ ال ملع   اها مل ثةت فا  بلـ مف ناثػؽ ةفصػلحي    انشػمؿ  ػبلـ اهلل ػ 1
ػ ا بلـ العرب بةؿ ةعثي    افا همنػ     يعللا ػ اها النر ف ال رنـ   ا بلـ نةن  ػ 

اةعد همن  إلا أف ف دت األل نل ة ثرة المالدنف نظمػل  انثػرا    اػف م ػتـ أا  ػلفر . 
(2) 

 (3) ؿ إلا نينجل  تنل .اػ اال ينراق اها ييةع الجهئنلت لتاص2
 ػ اجاد مل نننض الح ـ الفل د مف  بلـ العرب . 3
 ػ االايملد اتا امـا لغل العرب . 4
  فنػد نجيمػع أ ثػر مػف دلنػؿ اتػا  ػ االايمػلد اتػا ال ػملع االننػلس معػل   5

الم ألل الااحدة   بلؿ ال ناطي : ا بد نجيمػع ال ػملع   ااإلجمػلع   االننػلس دلػنبل  
 (4)اتا م ألل ا أ.هػ . 

ػ فند ال ػملع   أأ لػـ يػي تـ ةػ  العػرب الػـ ن ػمع اػن ـ   اهػا مػف ةػلب 6
 (5)اال يدالؿ ةعدـ الدلنؿ فا الش  اتا نفنػ  . 
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ةت  ملال    اال ننةت  بنلس ؛ ألن  لنس فن  رجاع إلا أصػؿ ػ الح ـ لـ نث7
   اال يشةن  غنر جلئه ةجلئه . 

ػ الننلس   اها ػ  مل بلؿ اةف األنةلرأ ػ حمؿ غنر المنناؿ اتا المننػاؿ  8
 (1)إبا  لف فا معنل  . 

 (2)م ينةطل مف ا ينراق  بلـ العرب . ابنؿ : ها اتـ ةمنلننس 
 الشلئع   اادـ الننلس اتا النتنؿ النلدر .  ػ الننلس اتا ال ثنر9

 ػ الحمؿ اتا األ ثر . 10
 ػ الحمؿ اتا النظنر . 11
 ػ الحمؿ اتا النننض . 12
 ػ حمؿ األصؿ اتا الفرع   ابلؾ بتنؿ جدا  . 13
 ػ ادـ الحمؿ اتا مل ثةت مف الناااد النحانل . 14
 ػ الخطأ فا الننلس اتا الم ماع . 15
 لنظلئر . ػ الخراج اف ا16
 ػ ان  لر الح ـ اادـ إطراد  اتا  ؿ حلؿ . 17
 ػ ادـ إبلمل الدلنؿ اتا الح ـ . 18
 ػ ادـ حجنل الدلنؿ . 19
  فلنل األدلل فا إثةلت الح ـ . ػ ادـ 20
 ػ الطعف فا أدلل الخصـ . 21
 ػ ف لد الدلنؿ ألن   نؤدأ إلا الينلبض . 22
إبا يطرؽ إلن  االحيملؿ ةطؿ ة   ػ يطرؽ االحيملؿ إلا الشلهد   االشلهد23
 اال يدالؿ . 
 ػ االايملد اتا باة الراانل   االراانل الضعنفل ال نعاؿ اتن ل . 24
 ػ اال يدالؿ ةمل ال نجاه إال فا ضرارة الشعر مع بةح  .25
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 ػ مخللفل الناااد النحانل   أا الناااد الصرفنل . 26
نػػؿ بتػػب اإلاػػراب   ابتػػب ػػػ اػػدـ ماافنػػل اإلاػػراب لتمعنػػا   ف ػػا مػػف بة27

 اإلاراب  ةنت  الشعػر . 
 ػ ااامؿ األ ملق ال يعمؿ فا األفعلؿ . 28
 ػ الح ـ ةللش   نؤدأ إلا إاملؿ المتنف فا معماؿ ااحد. 29
 ػ الح ـ ةللش   نؤدأ إلا إحداث ابلميي إاراب فا معرب ااحد . 30
فعل  مف غنر ػ الح ـ ةللش   نؤدأ إلا إاملؿ المؿ ااحد فا معمالنف ر 31

أف ن اف أحدهمل يلةعل  لآلخر   ابلؾ ال نظنر ل  فػا  ػبلـ العػرب   االحمػؿ اتػا مػل 
 لػ  نظنر أالػا . 

 ػ ادـ ثةات العمؿ لتمعلني . 32
 ػ ادـ اجاد أ ملق ال ماضع ل ل مف اإلاراب فا  بلـ العرب . 33
الميعػػدأ ػػػ العلمػػؿ إبا بهػػب لفظػػل  اينػػدنرا  لػػـ نجػػه إةنػػلق امتػػ     للفعػػؿ 34

 لمفعالنف إبا ةنا لتمفعاؿ . 
هب  هي أهـ المعلننر اليا اايمد اتن ل اةف اصفار فػا ح مػ  اتػا ف ػلد 

 . -يعللا-إف شلق اهللأبااؿ ةعض النحلة   االدرا ل اليطةنننل  يهندهل اضاحل  
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 انذساسح انتطثُمُح
شػرح الدرا ل اليطةنننل هي : اةلرة اف م لئؿ نحانل مخيػلرة مػف ال يػلب ػ 

جمؿ الهجلجي الةف اصفار ػ  ؿ م ألل فن ل خبلؼ ػ فا الغللب ػ ةنف النحػلة   ابػد 
ح ـ اةف اصفار اتا أبااؿ النحلة اأدلي ـ  فرج    اضػعؼ   اح ػـ ةف ػلد مػل ر   

 فل دا  معيمدا  فا ح مل اتا أدلل ميناال   امعلننر ااضحل . 
 أوالً : يا َتؼهك تاحلذود

 حذ االسى
باؿ الهجلجي فا حد اال ـ   فنػلؿ : ا بالػ  فلال ػـ مػل  ارض اةف اصفار

 (1)جله أف ن اف فلابل  أا مفعاال    أا دخؿ اتن  حرؼ مف حراؼ الجػر ا . 
ألنػػ  لػػنس بػػلؿ اةػػف اصػػفار : ا اهػػبا الحػػد الػػبط حػػد ةػػ  اال ػػـ فل ػػد ؛ 

من ػل شػ     جلمعػل  ألنػااع المحػداد حيػا ال نشػب  امف شرط الحػد أف ن ػاف ةجلمع
 عل  لمل ها مف غنر المحداد أف نخيتط ةللمحداد . ملن

االدلنؿ اتا أن  لنس ةجلمع أف ) أنمف ( اليا هي فا مبهةنل ا ػـ مفػرد ال 
ي ػػيعمؿ إال فػػا الن ػػـ مةيػػدأة   اال نػػدخؿ اتن ػػل حػػرؼ الجػػر   اال ي ػػاف فلاتػػ  اال 

 (2)مفعالػل ا . 
ف ػلد الحػد    لـ ننيصر اةف اصفار اتا ارض األدلل ال ػلةنل اليػا يثةػت

ةؿ ب ر ثبلثل أدلل أخرط يضلؼ إلا مل  ةؽ   فنلؿ : ا ف با الحػد منينػد مػف ثبلثػل 
 أاجػ  : 

 أحدهل : أن  ي م  فن ل   االي لم  ال نجاه فا الحداد . 
  اهػي لئلة ػلـ   ا ) أا ( اهػي لتشػؾاايخر : أن  أيػا فػا الحػد ةػػ ) مػل ( 
الحػد ؛ ألف الحػد ماضػاع ليحدنػد التفػظ  اهباف التفظلف اأشةله مل غنر  ػلئغنف فػا

 انص اتا المعنا . 
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االثللث : أن  حد اال ـ ةأن  مل جله أف ن اف فلابل  أا مفعػاال  بةػؿ أف نةػنف 
 (1)مل الفلاؿ االمفعاؿ فا اصطبلح النحاننف   فنؤدأ بلؾ إلا ج ؿ اال ـ ا . 

 ػـ ابد اضع اةػف اصػفار حػدا  لبل ػـ   اصػرح ةأنػ  أاضػ  مػل حػد ةػ  اال
 فنلؿ : 

ا ابد أ ثر النلس فا حد اال ـ   فأاض  مل حد ة  اال ـ أف يناؿ : اال ػـ 
أ.هػػ ف  ل اال ييعرض ةةنني ل لتهملفا تمل أا مل باي  باة  تمل يدؿ اتا معنا فا ن

 .(2) 
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 ثاًَُا : يا َتؼهك تؼًىو األحكاو انُحىَح
 ـ " نثُك " تني انتثُُح واإلفشاد 0
خاي  مصلدر منصاةل ةأفعػلؿ مضػمرة   اهػب  المصػلدر مثنػلة  (1)) لةنؾ ( اان

ةليفلؽ النحاننف   امعنلهل الي رار   إال لةنؾ فػإف فنػ  خبلفػل  ةػنف  ػنةان  انػانس   
 فمبهب  نةان  أف لةنؾ يثننل لب  مل أف حنلننؾ يثننل حنلف . 

امبهب نػانس أنػ  ا ػـ مفػرد اتػا اهف فعتػا   اأف ألفػ  اننتةػت نػلق انػد 
للضمنر    مل يننتػب ألػؼ ) لػدط ( األػؼ ) اتػا ( الجػلرة نػلق انػد ايصػلؿ ايصلل  ة

 (2) الضمنر ة مل   إب يناؿ ) لدنؾ ( ا ) اتنؾ ( .
ابد ح ـ اةف اصفار اتا مبهب نانس ةللف لد   امعنلر الح ـ انػد  هػا 

 ال ملع   فنلؿ ةعد ارض المبهةنف : ا اهبا ػ مبهب نانس ػ فل د ةدلنتنف : 
ف ) لةنؾ ( بد ثةيت فن  النلق مػع إضػلفي ل إلػا الظػلهر فػا مثػؿ أحدهمل : أ

 بالػ  :
 دعوووووووابين ووووووو ين ووووووو   ين  وووووووا  ين

 

 (3)فلبووووووويينفلبووووووويين ووووووو  ين  وووووووا ينين 
 

 اايخر : أن  بد  مع ) لب ( الـ ن مع ) لةا ( ا م ل  بلؿ الشلار:   
 دعووووا اينفبوووو ينهبوووويين   ين وووو  بين وووو 

 

 (4)ذق ذووووواين فوووووا هينفىدووووو    ين ووووو   ينين 
 

  فتػا  ػلف أصػت  ) لةػا ( لنػلؿ : لةػلط   اتػا الفػي  أا لةػا فنلؿ ) لةا (  
 (5)اتا النتنؿ ا أ.هػ . 
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مفػردا  داػات لمػل نػلةني م ػارا : نثةػت أف ) لةننػؾ ( لػنس  فللةنت األاؿ : 
اأف أصت  ) لةا ( ةهنل فعتا   اأف مل ا يدؿ ة  مف بتب ألف  نػلق ألجػؿ الضػمنر   

لػنس صػحنحل  ؛ ألف النػلق فػا ) لةنػؾ (   مل ينتب ألػؼ ) لػدط ااتػا ( مػع الضػمنر
ةننت مع إضلفي ل لبل ـ الظلهر   فا بالػ  : ) فتةا ندط م ار ( ةننمل يةنػا ألػؼ 

 . دنف ) لدط ااتا ( إبا دخبل اتا ا ـ ظلهر   فيناؿ : لدط محمد   ااتا محمد
بلؿ اةف هشلـ اف بػاؿ الشػلار : داػات لمػل نػلةني م ػارا ... : اافنػ  رد 

اأصت  لةل   فنتةت ألف  نػلق ألجػؿ الضػمنر   فا هام  أن  ػ لةنؾ ػ مفرد  اتا نانس
 (1)   مل فا لدنؾ ااتنؾ ا أ.هػ . 

 نثةت  ملع )لب( اف العرب دااني فنل لةا إبا هدرت ل ـ االةنت الثلني : 
اها مفرد ) لةنؾ (  مل بهب  نةان    فنالػ  : ) فنل لةا ( ها اةلرة اف ) لب (   

لق المػػي تـ   الػػا  ػػلف أصػػؿ ) لةنػػؾ ( : لةػػا   لنػػلؿ انػػد إضػػلفي ل لنػػلق المضػػلفل لنػػ
ضلفي ل لنلق المػي تـ ػ  المي تـ : لةلط اتا ال ثنر   أا بلؿ : لةا ػ ةنتب األلؼ نلق اان

 اتا النتنؿ . 
خايػػ   اةػػف اصػفارثػـ أارد   ػػؤاال  افيراضػنل  بػػد نػرد ممػػف أن ػر أف )لةنػػؾ( اان

اـ باؿ  ػنةان    فنػلؿ : ا فػإف بنػؿ : ف نػؼ دةلب مثنلة   اأجلب ان    ابلؾ مف 
جلقت مثنلة النس المعنا اتا اليثننل ؟ فللجااب أف اليثننل بد يجنػ  لتي ثنػر   اال 
نراد ة ل يشفنع الااحد    أف المعنا نج  اتن ل : يحننػل  ةعػد يحػنف   ا ػبلؾ داالنػؾ 

عدنؾ إجلةل ةعد إجلةػل   ا ةعد هب   ا بنؾ ؛ أأ هب   ؛ أط مداالل ةعد مداالل   اهبا
الةنؾ لهامل  لطلايؾ ةعد لهـا   ا بلؾ ال ػلؼ الميصػتل ة ػل ضػملئر   احػبفت نػاف 

 (2)اليثننل لئلضلفل إلا الضمنر ا أ.هػ . 
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 ـ انؼايم فً االسى ادلُصىب تؼذ صُغ ادلثانغح4
 أمثتل المةللغل اليا يعمؿ امؿ ا ـ الفلاؿ هي فعاؿ امفعلؿ افعلؿ افعؿ افعنؿ. 

هب  األمثتل ينن ـ ب منف : ب ـ ايفؽ الةصرناف اتػا أنػ  نعمػؿ   اب ػـ فنػ  ا 
 خبلؼ . 

 فللن ـ البط ال خبلؼ فا إاملل  اند الةصرننف : فعاؿ افعلؿ امفعلؿ .
احجػػل الةصػػرننف فػػا إامػػلؿ أمثتػػل المةللغػػل ال ػػملع   االحمػػؿ اتػػا أصػػت ل 

 اها ا ـ الفلاؿ ؛ ألن ل محالل ان  لنصد المةللغل . 
مػػل ال افنػػاف فتػػـ نجنػػهاا إامػػلؿ شػػ  من ػػل   اهامػػاا أف مػػل ةعػػد األمثتػػل أ

: هػػبا ضػػراب هنػػدا      فػػإبا بتػػتالخم ػػل منصػػاب ةإضػػملر فعػػؿ نػػدؿ اتنػػ  المثػػلؿ
 فيندنر  اندهـ : ضراب نضرب هندا  . 

البلؾ ال نجنهاف ينػدنـ المنصػاب ةعػد هػب  األمثتػل؛ ألف الفعػؿ إنمػل أضػمر فػا 
 ـ الميندـ اتن    فإبا يندـ اال ـ المنصاب لـ ن ف لػ  مػل نػدؿ هبا الةلب لداللل اال

 .(1)اتن 
ابد ح ـ اةف اصفار اتػا هػبا المػبهب ةللف ػلد   ااتػل الح ػـ انػد  اػدـ 

 ال ملع فنمل اداا  مف إضملر فعؿ نلصب لمل ةعد أمثتل المةللغل
ط اأمل داااهـ ةعػدـ جػااه ينػدنـ اال ػـ المنصػاب ةعػد أمثتػل المةللغػل فػداا 

ةلطتل فل دة   ادلنؿ ف لدهل مػل  ػمع اػف العػرب مػف ينػدنـ اال ػـ المنصػاب اتػا 
 المثلؿ فا أ ثر مف ماضع .

بػػلؿ اةػػف اصػػفار اػػف مػػبهب ال ػػافننف : ا اهػػبا مػػبهب فل ػػد ؛ ألف الػػبط 
مل أن را  مػف فإف  اداا  مف اإلضملر لـ نتفظ ة  فا ماضع مف المااضع   اأنضل  

 من  بالػ  :يندنـ المفعاؿ بد  مع   ا 
   بوووواين خوووو ين هووووه   ين  وووو ين ا وووو ين

 

 (2)كووووووو  ين د رين هوووووو   ع ين ووووووو  ينين 
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فنػػػدـ ) رؤاس الػػػدارانف ( اتػػػا ) ضػػػراب (   االينػػػدنر : ضػػػراب رؤاس 
 (1)الدارانف   فدؿ بلؾ اتا أن  منيصب ةنفس المثلؿ ا أ.هػ . 

 االن ـ البط فن  خبلؼ ةنف الةصرننف : فعؿ افعنؿ . 
 (2)نعمبلف   امبهب المةرد أن مل ال نعمبلف  فمبهب  نةان  أن مل

اا ػػيدؿ المةػػرد اتػػا منػػع إاملل مػػل ةػػأف فعػػنبل ا ػػـ فلاػػؿ مػػف فعػػؿ ػ ةضػػـ 
العنف ػ افعؿ ال نيعدط   ف بلؾ مل اشيؽ من    ا بلؾ ) فعؿ ( ا ـ فلاػؿ مػف )فعػؿ 

 ( البط ال نيعدط   ف ا إبف  فعت  ال نيعدط . 
ةػ  المةػػرد ةللف ػلد   فنػلؿ : ا اهػػبا ابػد ح ػـ اةػػف اصػفار اتػا مػػل ا ػيدؿ 

الػػبط بهػػب إلنػػ  مػػف االحيجػػلج فل ػػد ؛ إب ال ػػبلـ لػػـ ننػػع إال فػػا )فعػػؿ( ا )فعنػػؿ ( 
الاابعنف مابع ) مفعؿ ( ... اأف  نةان  لـ ننؿ بلؾ إال ةعد اراد ال ملع ةإاملل ػل 

 فمف الدلنؿ اتا إاملؿ فعنؿ بالػ  :  
 ح وووويينذوووو   ينكلبوووو ين ا   وووو ينع وووو ينينين

 

 (3)  وووو اين  وووو بين هلبوووو ين ين وووو  ين  توووواينرو 
 

 فماهف منصاب ة تنؿ . 
 امف الدلنؿ اتا إاملؿ فعؿ بالػ  :

 حوووووور ين  ووووووا  اين ينت وووووو ين   وووووو ينين
 

 (4) ووووو ينهوووووب ين  دبووووو ين ووووو ين  فووووو   ين 
 

 (5)فأامؿ ) حبرا  ( فا ) أمار ( أ.هػ .  
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 ـ أصم االشتماق : انفؼم أو ادلصذس3
اخيتػؼ فن ػل الةصػرناف  ارض اةف اصفار م ألل ) أصؿ االشينلؽ ( اليا

اال افنػػاف   ااػػرض أدلػػي ـ   اح ػػـ اتػػا ةعػػض أدلػػل ال ػػافننف ةللف ػػلد   ااتػػا 
الةعض ايخر ةعدـ الحجنل   اح ـ اتا أدلل الةصرننف ةأن ػل غنػر  لفنػل فػا إثةػلت 
مل بهةاا إلن    ثـ ب ر دلنبل  نرط أن  أالا فا إثةلت مل بهب إلن  الةصرناف   اهػا 

 (1)ع مف  بلـ العرب . ا ينراق الم ما 
اأصػػؿ الم ػػألل أف الةصػػرننف نػػراف أف المصػػدر أصػػؿ االفعػػؿ مشػػيؽ منػػ  

 افرع اتن    انرط ال افناف أف الفعؿ أصؿ االمصدر مشيؽ من  افرع اتنػ  . 
فمف األدلل اليا ن ة ل لت افننف اح ـ اتن ل ةعدـ الحجنل : أف الفعؿ المؿ 

ؿ بةؿ المعماؿ   االةعدأ مأخاب مف النةتي   فا المصدر ؛ ألن  ة  انيصب   االعلم
بػػلؿ اةػػف اصػػفار : ا اال حجػػل فػػا بلػػؾ ؛ ألف العلمػػؿ إنمػػل هػػا بةػػؿ امتػػ  ال بةػػؿ 
با  لف الفعؿ بةؿ النصب البط فا المصدر لػـ  معمالػ    اامت  إنمل ها النصب   اان

ر نػب نتـه أف ن اف بةؿ المصدر   اأنضل  فإف العمؿ إنمل حصؿ فػا المصػدر ةعػد الي
 أ.هػ. (2)  انحف إنمل نداي أف الفعؿ مأخاب مف المصدر بةؿ الير نبا

  ل  بال ـ : إف المصدر مؤ ػد لتفعػؿامف األدلل اليا ح ـ اتن ل ةللف لد أنض
االفعؿ مؤ د   ةدلنؿ أنؾ إبا بتت : بمت بنلمل    لػـ ن ػف فػا ) بنػلـ ( هنػلدة فلئػدة   

ا ابلػؾ أنضػل  فل ػد ؛ ألف اليأ نػد إنمػل طػرأ د بةؿ المؤ د . بلؿ اةف اصفار : االمؤ 
المصػػلدر ال ةعػػد الير نػػب   اهػػب  األفعػػلؿ إنمػػل اشػػينت من ػػل بةػػؿ بلػػؾ   اأنضػػل  فػػإف 

 أ.هػ.(3)إبا انيصب ةعد أفعلل لا   ةؿ إنمل ن اف بلؾ فن لنتهم ل أف ي اف مؤ دة
 وأما أدلة البصسيني التى عسضها فهي : 

ف   االمصدر مة ـ   االمة ـ بةؿ الخلص   ػ بال ـ إف الفعؿ خلص ةللهمل1
 فللمصدر بةؿ الفعؿ   االةعدأ مأخاب مف النةتي   فللفعؿ مأخاب مف المصدر . 
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ػ بللاا : إف المصدر مة ـ األةننل  ثنرهل   فتا  لف مشينل  مػف الفعػؿ ل ػلف 2
نجرأ اتا أاهاف محصارة ال نيعػداهل  ل ػـ الفلاػؿ   اا ػـ المفعػاؿ المشػيننف مػف 

لفعؿ   فتمل  ثرت أةنني  اانيشرت دؿ بلؾ اتا أن  ا ـ أاؿ   اأف الفعػؿ هػا الػبط ا
 اشيؽ من  .
ػ ا يدلاا أنضل  ةنػال ـ : إف المصػدر مػف جػنس األ ػملق   ااأل ػملق بةػؿ 3

األفعػػلؿ   فللمصػػدر بةػػؿ الفعػػؿ   االةعػػدأ مػػأخاب مػػف النةتػػي   فللفعػػؿ مػػأخاب مػػف 
 المصدر .

دلل الثبلثل : ا االصحن  أف هب  األدلل الثبلثل بلؿ اةف اصفار اف هب  األ
غنر  لفنل فا إثةلت أف الفعؿ مشيؽ مف المصدر ؛ إب ال نثةت أ ثر مف أف المصدر 
با  ػلف أصػػبل  فػا نف ػػ  أا  ػلف بةػؿ الفعػػؿ لػـ نتػػـه أف  بةػؿ الفعػؿ اأصػػؿ ةنف ػ    اان

 ن اف الفعؿ مشينل  مف المصدر .
نرئت المشػػينلت فاجػػدت يػػدؿ اتػػا مػػل ل ػػف الػػدلنؿ النػػلطع أف ننػػلؿ : ا ػػي

اشينت من  اهنلدة   ايتؾ الهنلدة يعنػي فلئػدة االشػينلؽ نحػا : أحمػر   مشػيؽ مػف 
الحمرة   انهند اتا بلػؾ ةللشػخص   ا ػبلؾ ضػلرب امضػراب نػدالف اتػا الضػرب 
مع هنلدة الشخص   ااألفعلؿ يػدؿ اتػا المصػدر مػع هنػلدة الهمػلف   فػدؿ بلػؾ اتػا 

 (1)ا أ.هػ . أن ل مشينل من  
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 ـ َاصة ادلفؼىل ته9
ب ر اةػف اصػفار أف النحػاننف اخيتفػاا فػا نلصػب المفعػاؿ ةػ  اتػا ثبلثػل 

 مباهب :
المبهب األاؿ : نرط أن  انيصب ةللفلاؿ   ةدلنؿ أن  إبا لـ نب ر الفلاؿ مع 
الفعػػؿ إبا ةنػػا لتمفعػػاؿ   فػػإف المفعػػاؿ نريفػػع   ابػػد ن ػػب هػػبا المػػبهب إلػػا ةعػػض 

ننػػؿ اةػػف األنةػػلرأ أف هشػػلمل  الضػػرنر صػػلحب ال  ػػلئي نػػص اتػػا أف  ال ػػافننف  
 . (1)( منصاب ةللظفبلئمل    ا)  منصاب ةلليلق( فا بالؾ: ظننت هندا  بلئمل  هندا  )

االمبهب الثلني : نرط أف المفعاؿ ة  انيصب ةللفعؿ االفلاؿ   اهػا مػبهب 
ألنػػ   ػػنؤدأ إلػػا جم ػػار ال ػػافننف   ابػػد ح ػػـ اةػػف اصػػفار اتنػػ  ةللف ػػلد أنضػػل  

 إاملؿ المتنف فا معماؿ ااحد . 
االدلنؿ ايخر اتا ف لد  أن  لػا  ػلف المفعػاؿ ةػ  منصػاةل  ة مػل لاجػب أف 
ن اف ح م  ح مل  ااحدا  فا جمنع المااضػع   اهػا أف نينػدـ اتػا العلمػؿ أا نيػأخر 

أأ  ان    النس األمر  بلؾ ؛ ألف المفعاؿ ة  مف المم ف أف نينػدـ اتػا الفلاػؿ ؛
ـَ َرة ػ    نحػا بالػػ  يعػلؿ : نيا ػط ةػنف الفعػؿ االفلاػؿ  ِب اْةَيَتػا ِإْةػَراِهن   ااتنػػ     (2) َااِن

 (3). ن اف المعماؿ بد يا ط ةنف أجهاق المت  
منصاب ةللفعؿ أا مػل جػرط مجػرا    اهػا مػبهب   االمبهب الثللث : نرط أن

اهػػا  اهب : بل ػػبا المػػالةصػػرننف   ابػػد اخيػػلر  اةػػف اصػػفار   فنػػلؿ ةعػػد ارضػػ  : 
الصػػحن    ةػػدلنؿ أنػػ  ن ػػاف اتػػا ح ػػب المتػػ    فػػإف  ػػلف العلمػػؿ فعػػبل  ميصػػرفل  
ف  لف غنر ميصرؼ لػـ  يصرؼ فن  ةلليندنـ االيأخنر   نحا : هندا  ضرب امرا   اان

 (4). أ.هػا نجاه أف ننلؿ : هندا  مل أح ػفنيصرؼ فن  نحا : مل أح ف هندا    اال
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 هً أستؼح ، وهى يؼتم اِخش تاألنفـ تثُُح يا صاد ػ5
ؼ نػػلق انػػد يثننػػل الرةػػلاي المعيػػؿ ايخػػر أللػػا تػػبايفػػؽ النحانػػاف اتػػا ب

ف اما ػػننف فػػا النصػػب نػػنةػػلأللؼ   فينػػاؿ : مت نػػلف اما ػػنلف فػػا الرفػػع   امت 
 االجر   فا يثننل ما ا امت ا . 

ف  ػػػلف المعيػػػؿ ةػػػلأللؼ أهنػػػد مػػػف أرةعػػػل أحػػػرؼ بتةػػػت األلػػػؼ نػػػلق انػػػد  اان
لةصرننف  للرةلاي   احبفي ل اند ال افننف   األحنت العبلمينف   فيناؿ فػا يثننػل ا

اجمػػلدط ػ اتػػا مػػبهب الةصػػرننف ػ حةلرنػػلف اجملدنػػلف   ااتػػا مػػبهب  (1)حةػػلرط 
 (2)ال افننف : حةلراف اجملداف . 

ابد ح ـ اةف اصفار ةصحل مل بهب إلنػ  الةصػرناف   اةمف ػـا المخللفػل 
فل دا    ااتل الح ػـ انػد  ال ػملع االننػلس معل  بػلؿ ػ اند  ػ ف ن اف مبهب ال افنن

اةف اصفار ةعد ارض المبهةنف : ا االصحن  فا الننلس مل بهب إلن  الةصػرناف 
   اة  ارد ال ملع نحا بالػ  :

  صووووووبخينش وووووو ينخ وووووو ين ه بوووووو  ينين
 

 ف ل ووووووووو ين ينت ق ووووووووواينذوووووووووو و  ينين 
 

ين(3)ذ ويين  بعين مج د بو ينين

 (4)فنلؿ : جملدننف ا أ.هػ . 
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 ـ مجغ ادلؼتم اِخش تاألنف مجغ ادلزكش انسامل0
اال ـ المجماع ةللااا االناف ح م  فا الجمع  ح م  فػا اليثننػل مػللـ ن ػف 

 منناصل  أا معيؿ ايخر ةلأللؼ .
فػػإف  ػػلف منناصػػل  ألحنػػت العبلميػػنف لػػ  مػػف غنػػر أف يػػرد المحػػباؼ منػػ  

ا جمػع بػلض : بلضػاف فػا اضممت مل بةؿ الااا ا  رت مل بةؿ النػلق   فينػاؿ فػ
 الرفع   ابلضنف فا النصب االخفض . 

ف  ػلف معيػؿ ايخػر ةػلأللؼ حػبفت األلػؼ األحنػت العبلميػنف   ان ػاف مػػل  اان
بةػػؿ النػػلق االػػااا مفياحػػل  ؛ ليػػدؿ الفيحػػل اتػػا األلػػؼ المحبافػػل   فينػػاؿ فػػا جمػػع 

 للا : ما ا : ما اف فا الرفع   اما نف فا النصب االجر    مل فػا بالػػ  يعػ
ـْ ِانَدَنل َلِمَف الم ْصَطَفْنَف اأَلْخَنلرِ    ابالػ  يعللا :   (1)َاَأني ـ  اأَلْاَتْاَف  نَّ   َااِن

(2)  . 
ل ػػف ال ػػافننف أجػػلهاا مػػع هػػبا الاجػػ  اج  ػػل  خػػر   اهػػا ضػػـ مػػل بةػػؿ الػػااا 
ا  ر مل بةؿ النلق   حمبل  اتا غنر  مػف جمػع ال ػبلمل   ابػد ح ػـ اةػف اصػفار ػ 

منل  ػ اتػا بػال ـ ةللف ػلد   ااتػل الح ػـ انػد  فنػد ال ػملع االننػلس   فنػػلؿ : ا ضػ
اأجله أهؿ ال افل مع هبا الاج  اج  ل  خر   اها ضـ مػل بةػؿ الػااا ا  ػر مػل بةػؿ 
النلق حمبل  اتا غنر  مف جمع ال بلمل   فينػاؿ : ما ػاف فػا الرفػع اما ػنف فػا 

؛ ألنػػؾ إبا ضػػممت مػػل بةػػؿ الػػااا    النصػػب   ابلػػؾ غنػػر م ػػماع اال جػػلئه بنل ػػل  
 (3)ا  رت مل بةؿ النلق لـ نةؽ مل ندؿ اتا األلؼ المحبافل ا أ.هػ . 
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 ـ حزف يفؼىيل ػهى وظٍ ويا فً يؼُاهًا حزف التصاس7
الفعؿ البط نيعدط إلػا مفعػاؿ ااحػد نجػاه حػبؼ مفعالػ  حػبؼ ابيصػلر أا 

 (1)حبؼ اخيصلر . 
أاطنػت أا ةػلب  فف فبل نختػا أف ن ػاف مػأمل الفعؿ البط نيعدط إلا مفعالن

مف ةلب اتمػت   فػإف  ػلف مػف ةػلب أاطنػت جػله حػبؼ مفعالنػ    احػبؼ أحػدهمل 
ةنلق ايخر حبؼ ابيصلر احبؼ اخيصلر .  اان

ف  ػػلف مػػف ةػػلب ) اتمػػت ( فػػبل نختػػا أف يحػػبؼ المفعػػالنف أا أحػػدهمل    اان
ؼ اخيصػلر   فػإف فإف حبفت المفعالنف فبل نختا أف يحبف مل حػبؼ ابيصػلر أا حػب

 حبفي مل حبؼ اخيصلر جله   امن  باؿ الشلار :
  وووووووى ينك ووووووو  ين هين ى ووووووو يندووووووو  ين

 

 (2)تووووو ينحووووب  ينعوووو   اينعلووووي ين   وووو ين 
 

 اأمل حبف مل حبؼ ابيصلر   فب ر اةف اصفار فا بلؾ ثبلثل مباهب :  
 ػ مبهب األخفش امف أخب ة  . 1
 ػ مبهب األاتـ امف أخب ة  . 2
 .  ػ مبهب أ ثر النحاننف3

أف هب  األفعلؿ بػد  احجي ـ (3)أمل األخفش امف أخب ةنالػ  فنمنعاف الحبؼ
يجػػرط مجػػرط الن ػػـ   امفعاالي ػػل مجػػرط جػػااب الن ػػـ االػػدلنؿ اتػػا بلػػؾ أف العػػرب 

َاَظن اا َمل َل  ـ مِّف مَِّحػنص   ييتنلهل ةمل ييتنا ة  الن ـ   بلؿ يعللا : 
فػأجرط    (4)

بلؿ : ااهلل مل ل ـ مف محنص   امثػؿ بلػؾ  ثنػر   ف مػل ) ظف ( مجرط ااهلل    أن  
 . (5)ي يغني هب  األفعلؿ اف مفعاالي لال نةنا الن ـ داف جااب ف بلؾ ال 
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الػدلنؿ ػ انػد اةػف اصػفار ػ ال حجػل فنػ  ؛ ألف العػرب ال يضػمف هػب  اهػبا 
إبا امينع األفعلؿ معنا الن ـ اتا التهـا   ةؿ أحنلنل  يضمن ل اأحنلنل  ال يضمن ل   ف

حبؼ مفعال ػل إبا دخت ػل معنػا الن ػـ   فمػل الػبط نمنػع مػف حػبف ل إبا لػـ ييضػمف 
 (1)معنا الن ـ ؟ ااتن  فمل ا يدؿ ة  األخفش ال حجل فن  ؛ لعدـ إطراد الح ـ . 

 : الثلني ػ امف أخب ةمبهة  فنفصتافاأمل األاتـ ػ اها صلحب المبهب 
لهل   انمنعاف فا )اتمػت( امػل فنجنهاف الحبؼ فا ) ظننت ( امل فا معن

 فا معنلهل .
احجل هؤالق أف  ػؿ  ػبلـ مةنػي اتػا الفلئػدة   فػإبا لػـ ياجػد فلئػدة لػـ نجػه 
الي تـ ة    فإبا بتت : ظننت    لف  بلمل  مفندا  ؛ ألف اإلن لف بد نختا مػف الظػف   

با بتت : اتمت    ػلف غنػرفنفندنل ةنالػ  : ظننت   أن  بد ابع من  ظف    ؛ مفنػد اان
ألن  معتـا أف اإلن ػلف ال نختػا مػف اتػـ   إب لػ  أشػنلق نعتم ػل ةللضػرارة    عتمػ  

 (2)أف االثننف أ ثر مف الااحد . 
ةللف ػلد أنضػل    فنػلؿ ةعػد ارضػ  ابد ح ـ اةف اصػفار اتػا هػبا المػبهب 

 ل با المبهب : 
ا اهػبا الػبط بهػب إلنػػ  فل ػد   ةػؿ الصػحن  أنػػ  نجػاه : اتمػت   ايحػػبؼ 

مفعالنف حبؼ ابيصلر ؛ ألف ال بلـ إبا أم ف حمت  اتا مل فن  فلئػدة  ػلف أالػا   ال
  إب حمت  اتا غنر  ـفإبا بلؿ بلئؿ : اتمت   اتمنل أن  ابع من  اتـ مللـ ن ف نعت

 (3)بلؾ غنر مفند ا أ.هػ . 
  اهػا المػبهب (4)اأمل المبهب الثللػث فنجنػه الحػبؼ  ااتنػ  أ ثػر النحػاننف

بػػلؿ اةػػف اصػػفار ةعػػد ارضػػ  اةػػف اصػػفار ؛ ألنػػ  مؤنػػد ةلل ػػملع   الػػبط اخيػػلر  
 لتمباهب الثبلثل : 
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  نف فػا اتمػت اظننػت امػل فػا معنلهمػلاالصحن  أن  نجاه حبؼ المفعػالا
ابد جلق بلؾ فا  بلم ـ   ح ا  ػنةان  أن ػـ ننالػاف : مػف ن ػمع نخػؿ . معنػل  : 

ـ   أأ ننع من  خنتل   ابلؿ يعللا :   أأ نعتـ .   (1)الَغْنِب َف  َا َنَرط  َأِانَد   ِاْت
 (3)أ.هػ .   (2)النس فا ال يلب جبلق اف مبهب  نةان  ا

                                           



 

 

 
املعايري النقدية للحكم على فطاد بعض املراهب 

ل الصجاجي النحوية عند ابن عصفوز يف كتابه شسح مج
 ()الشسح الكبري

 

 

 إبساهيم عمس حممد حطنيد/ 
 

 ـ جمٍء انكاف امسًا مبؼىن يثم 8
مػػف حػػراؼ الجػػر مػػل لفظػػ  مشػػيرؾ ةػػنف الحرفنػػل ااال ػػمنل   اهػػا خم ػػل 

 أحرؼ : ال لؼ   ااف   ااتا   امب   امنب   ل ف ةشراط مخصاصل . 
فػػا ا ػػمني ل   هػػؿ هػػي مخصاصػػل ةللشػػعر أـ يػػأيي فػػا  فلل ػػلؼ مخيتػػؼ

 الشعر افا  عل ال بلـ ؟ 
  اانػػد  (1)فعنػػد  ػػنةان  االمحننػػنف أف ا ػػمنل ال ػػلؼ مخصاصػػل ةللشػػعر 

 . أف ال لؼ ي اف ا مل  فا  عل ال بلـ  (2)األخفش 
ابػػد ح ػػـ اةػػف اصػػفار اتػػا بػػاؿ األخفػػش ةللف ػػلد   ادلنػػؿ الف ػػلد انػػد  

ع ل   بلؿ : ا اهاـ أةا الح ف األخفش أف ال لؼ ي ػاف ا ػمل  فػا ال ملع االننلس م
فصن  ال ػبلـ   ابلػؾ انػدنل ةلطػؿ   اال نجػاه أف ي ػاف ا ػم ل إال فػا ضػرارة شػعر 

 ةدلنؿ ال ملع االننلس . 
أمل ال ملع فؤلن  ال نحفظ أف ال لؼ بد جلقت فػا نثػر ماجػادا  فن ػل أح ػلـ 

نل   ةػدلنؿ أن ػـ ننالػاف : جػلقني الػبط  هنػد    ملق   ةؿ البط ينرر فن ل الحرفألا
فنصتاف الماصاؿ ةلل لؼ ااال ـ المجرار ة ل فا فصن  ال بلـ  مل نصتان  ة لئر 
المجرارات   الا  لنت ال لؼ ا م ل لـ نجه بلؾ إال فا ضػرارة أا نػلدر  ػبلـ    مػل 

  الػـ ن ػف الماصػاؿ إبا اصػؿ ةللمةيػدأ االخةػرألف ؛ ال نجاه : جلق البط مثؿ هنػد 
ةنػلق الخةػر إال فػا ضػرارة   أا فػا شػباب  فا الصتل طاؿ لػـ نجػه حػبؼ المةيػدأ اان

؛  (4)  اامػثبل مػل ةعاضػل ا  (3) بلـ نحا براقة مف برأ : ا يململ  اتا البط أح ف ا 
أأ: يملم ل اتا البط ها أح ف   امػثبل  الػبط هػا ةعاضػل  ف ػبلؾ لػا  لنػت ال ػلؼ 

 اؿ: جلق البط ها  هند. ا م ل لـ ن ف ةد مف أف ين
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 ملق الظػلهرة ال يجػيق اتػا حػرؼ ااحػد إال شػبابا  ال اأمل الننلس فؤلف األ
 (1)نتيفت إلن  ا أ.هػ . 

ثـ ارض اةف اصفار أدلل أةي الح ف األخفػش اتػا ا ػمنل ال ػلؼ ا ت ػل 
  اح ػـ اتن ػػل ةعػدـ الحجنػػل   فنػلؿ ةعػػد اػرض األدلػػل : ا اهػبا  تػػ   (2)مػف الشػػعر 

 حجل فن  ؛ ألن  شعر   اال لؼ اندنل بد ي اف ا مل  فػا الشػعر   اتػا أف اندنل ال
ال لؼ بد نم ف أف ي اف فا جمنػع مػل ب ػر حػرؼ   انحمػؿ جمنػع بلػؾ اتػا حػبؼ 

ف لـ ي ف مخيصلا بلمل الصفل منلم  اان  أ.هػ .  (3)الماصاؼ ػ لف ـ المعنا ػ اان
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 ـ يذ ادلمصىس ضشوسج9
لدة االػػننص االينػػدنـ االيػػأخنر االةػػدؿ   الضػػرائر الشػػعرنل ينحصػػر فػػا الهنػػ

االهنلدة ينحصر فا هنلدة حرؼ أا هنلدة حر ل   امػف الهنػلدة مػل اخيتػؼ فػا جػااه  
 فا الضرارة اها مد المنصار . 

فمػػبهب أهػػؿ الةصػػرة أنػػ  ال نجػػاه أصػػبل  ؛ ألنػػ  ال نثةػػت  ػػملال  اال ننةتػػ  
 لئر ةجلئه . بنلس ؛ ألن  لنس فن  رجاع إلا أصؿ اال يشةن  غنر ج

امبهب أهؿ ال افل أن  نجاه   اها مبهب الفراق أنضل    ااافن ػـ األخفػش 
إال ةشػرط أف ن ػاف المنصػار لػنس   ااةف االد   ااةف خراؼ   إال أف الفراق لـ نجػه 

ل  بنلس ناجب بصر  نحا : ) رحا ( مثبل  فإف  لف ل  مل ناجب بصر  لـ نجه مػد  
 نجاه مد  ؛ ألنػ  مؤنػث  ػ راف   افعتػا افعػبلف ال ػ اند  ػ نحا :   رط   فإن  ال

 (1)ن اف إال منصارا  . 

بلؿ اةف اصفار يعننةل  اتا باؿ ال افننف االفراق : ا ا ؿ بلؾ انػدنل فل ػد 
 (2)ا . 

أمػػل مػػل ا ػػيدؿ ةػػ  ال افنػػاف مػػف الشػػعر فنػػد ح ػػـ اتنػػ  اةػػف اصػػفار ةعػػدـ 
هػػب  الشػػااهد االشػػلهد إبا  الحجنػػل   ابلػػؾ لج ػػؿ بلئتػػ    ايطػػرؽ االحيمػػلؿ لػػةعض

 يطرؽ إلن  االحيملؿ ةطؿ ة  اال يدالؿ . 
 فمف شااهدهـ باؿ الشلار :
 دووووووبل ب ين هوووووور ين   وووووو  ينعوووووو 

 

 (3)فووووووودينفقووووووووين ووووووو  هين  ين  ووووووو  ينينين 
 

 الغنا ضد الفنر   اها منصار .  دفم 
 اباؿ ايخر :

 فوووو ينعل وووواين خوووواين  وووويين ه وووو د ينينين
 

 عل وووووووووواين   ين ووووووووووعين  ووووووووووا  ين  
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 لوووووويين  ووووووا   نين  وووووو ين ووووووىكا اينع
 

 ووووو ينهووووونين ووووو ين ووووووين  ووووو ينذب ووووو  ين  
 

ين(1)    ينفيين     ين  هل و  ينين

 ال عتا االجاط االت ا اهي منصارات .  دفم
بلؿ اةف اصفار يعتننل  اتا هػب  الشػااهد اليػا ا يشػ د ة ػل ال افنػاف : ا 

 . أ.هػافا الجااب اندنل أن  ال نعتـ بلئت  فبل حجل فن  ا 
 فأمل بالػ  : 

........................... 
 

 فوووووووودينفقوووووووووين وووووووو  هين  ين  ووووووووو  ين 
 

   أنػ  بػلؿ : فػبل  افنحيمؿ أف ن اف الغنػا فػا األصػؿ ممػدادا  مصػدرا  لغػلن
  فن ػػاف هػػبا  أنضػػل  اال ا ػػيغنلق شػػخص اػػف شػخص  ـافينػلر شػػخص لشػػخص نػدا 

 (2)البط يدخؿ اتن  اليلق   فننلؿ : يغلنا ا أ.هػ .  امصدرا  لغلن
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 انستحـ إػشاب األمساء 06
اػػرض اةػػف اصػػفار فػػا إاػػراب األ ػػملق ال ػػيل  ػػيل مػػباهب : ح ػػـ اتػػا 

   اهي :  (1)مبهةل  ااحدا  ااخيلر    خم ل من ل ةللف لد   اصح
  ابػد ح ػـ  (2)ػ أن ل معرةل ةللحراؼ   اهػبا بػاؿ بطػرب االفػراق االهنػلدأ1

ةنػلق اال ػـ اتن  اةف اصفار ةللف لد   ااتل ف لد  ػ لا بتنل ة  ػ أن   ػنؤدأ إلػا 
 المعرب اتا حرؼ ااحد   اا ـ معرب اتا حرؼ ااحد ال ناجد فا  بلـ العرب . 

ةنلف بلؾ أف اإلاراب هائد اتػا ال تمػل   امػف جمتػل األ ػملق ال ػيل : فػاؾ 
ابا ملؿ   فتا بتنل إن ل معرةل ةللحراؼ ألدط بلؾ إلا ةنلق اال ـ اتا حػرؼ ااحػد 

 . 
  اهػا الخػراج اػف النظػلئر ؛ ألف نظػلئر أمر  خر نيريب اتا هبا اإلاػراب 

 األ ملق ال يل مف األ ملق المفردة نعرب ةللحر لت .
ػػػ أن ػػل معرةػػل ةللحر ػػلت اليػػا بةػػؿ الحػػراؼ  االحػػراؼ إشػػةلع  اهػػا رأأ 2
  ابد ح ـ اتن  اةف اصفار ةللف لد أنضل   ااتل ف لد  أن   ػنؤدأ إلػا (3)الملهني

 ؛ ألف اإلشةلع هائد اتا ال تمل . ةنلق )فنؾ( ا)بط ملؿ( اتا حرؼ ااحد
 أمر  خر   اها أف اإلشةلع ال نجاه إال فا ضرارة الشعر . 

ػ أن ل معرةل ةللحر لت اليا بةؿ الحراؼ   االحر لت مننالل مػف الحػراؼ 3
إال   ابد ح ـ اتن  اةف اصفار ةللف لد أنضل    ااتل الف لد أف الننػؿ ال ن ػاف  (4)

 ؿ الشلار : إلا  ل ف فا الابؼ    نا
ين(5)   ين   ين     ين   ينج ين ه قووين
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 أراد : جد الننر   اهبا ةللع س ؛ ألن  ميحرؾ فا الاصؿ . 
 ػػـ ابػػد ح (1)ػػػ أن ػػل معرةػػل ةللحر ػػلت االحػػراؼ معػػل    اهػػا رأأ ال ػػافننف 4

ف لد  ػ اند  ػ أن   نؤدأ إلا أف العلمػؿ نحػدث  اتن  اةف اصفار ةللف لد   ااتل
 معرب ااحد . ابلميي إاراب فا 

أمر  خر   أن   نؤدأ إلا ةنلق ) فنؾ   ابط ملؿ ( اتا حرؼ ااحد   ألف 
 اإلاراب هائد اتا ال تمل  مل يندـ . 

  ابػد ح ػـ اتنػ   (2)ػ أن ػل معرةػل ةػلليغننر ااالننػبلب   اهػا رأأ الجرمػي 5
 اةف اصفار ةللف لد أنضل  ؛ ألف هبا اإلاراب  نؤدأ إلا خراج ل اف نظلئرهل مػف

 المفردات ؛ ألف نظلئرهل مف المفردات نعرب ةللحر لت  مل  ةؽ . 
ػ أن ل معرةل ةللحر لت المندرة فا الحراؼ   اهبا مبهب  نةان  اجم ار 6

الةصػػرننف   اهػػا مػػل صػػحح  اةػػف اصػػفار ااخيػػلر    فنػػلؿ ةعػػد اػػرض المػػباهب 
ت فػا الحػراؼ   ال لةنل االح ـ اتن ل : ا فتـ نةؽ إال أن ل معرةل ةللحر ػلت المنػدرا

 (3)اها الصحن  بنل ل  اتا نظلئرهل مف األ ملق المفردة ا أ.هػ . 
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 ـ انفؼم ) دخم ( تني انتؼذٌ وانهضوو00
األفعػػػلؿ  ت ػػػل ييعػػػدط إلػػػا جمنػػػع المصػػػلدر االظػػػراؼ مػػػف مػػػة ـ امخػػػيص 
لػا الحػلؿ المؤ ػدة االمةننػل ةنف ػ ل   إال ظػراؼ الم ػلف المخيصػل فػإف  امعداد   اان

نيعدط إلن ل إال ةاا طل نحا : بمت فػا الػدار ابعػدت فػا الم ػجد    الـه الفعؿ البل 
ال ننػػلؿ فن مػػػل : بمػػت الػػػدار   اال : بعػػدت الم ػػػجد ا ػػبلؾ ح ػػػـ  ػػؿ ظػػػرؼ م ػػػلف 
مخيص   إال أف العرب شبت مف بلؾ فا نحػا ) بهةػت ( مػع الشػلـ   ا ) دختػت ( 

 (1)مع  ؿ ظرؼ م لف مخيص . 
يعدنػل إلػا المفعػاؿ ةػ  ةنف ػ ل   اأف الػدار ل ف األخفش هاـ أف ) دخؿ ( م

 (2)فا نحا بالؾ : دختت الدار   اأشةله ل منصاب ةعدهل اتا أن  مفعاؿ ة  . 
ادلنػؿ األخفػػش اتػا بلػػؾ إطػراد اصػػاؿ ) دختػت ( إلػػا مػل ةعػػدهل ةنف ػػ ل   

 يناؿ : دختت الدار   ادختت الحملـ .
نصػػاب اتػػا حػػد فػػإبا بتػػت : دختػػت الةنػػت   فللةنػػت مفعػػاؿ ةػػ  ةػػدختت م

 انيصلة  ةعد هدمت . 
ابد ح ـ اةف اصفار اتػا بػاؿ األخفػش ػ ةعػد ارضػ  ػ ةللف ػلد   اا ػيدؿ 

 اتا ف لد  ةأ ثر مف اجػ  : 
ػ من ل الحمؿ اتا النننض   ابلؾ أف دختت ننػنض خرجػت اخرجػت غنػر 1

لؼ االنػاف ميعد   ف بلؾ نننض    االنننض  ثنرا  مل نجرأ مجرط مػل ننلبضػ    فػلأل 
   (3)يػػػدؿ اتػػػا االمػػػيبلق االيعظػػػنـ نحػػػا : رنػػػلف   ارجػػػؿ جمػػػلنا   لتعظػػػنـ الجمػػػل 

ف لػـ ن ػف اربةلني لعظنـ الربةػل   ثػـ بػللاا : اطشػلف    فػهاداا األلػؼ االنػاف فنػ  اان
 (4)ةلة  بلؾ   حمبل  اتا نننض  اها رنػلف . 
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نجرأ مجرط نظنػر  ػ امن ل أنضل  الحمؿ اتا النظنر ؛ ألف النظنر  ثنرا  مل 2
 (1)  فنظنر ) دختت ( : ) اةرت ( اهي غنر ميعدنل . 

ػ امن ل الحمؿ اتا ال ثنػر   ابلػؾ أف مصػدر دخػؿ الػدخاؿ االفعػاؿ ػ فػا 3
الغللػػب ػ مصػػدر مػػلال نيعػػدط نحػػا : النعػػاد االجتػػاس   اال نجػػيق فػػا الميعػػدأ إال 

 (2). بتنبل  نحا : التهـا االن اؾ   االحمؿ اتا األ ثر أالػا 
ا اممػل نػدؿ داللػل بطعنػل اػف مػبهب األخفػش أنضػل  :بلؿ اةف اصفار ا ػ 4

اتا ف ػلد مبهةػ  أف ) دختػت ( يطتػب ا ػـ الم ػلف ةعػد طتػب الظػرؼ   أال يػرط أف 
الفػػرؽ ةػػنف الظػػرؼ اةػػنف المفعػػاؿ ةػػ  أف المفعػػاؿ ةػػ  محػػؿ لتفعػػؿ خلصػػل نحػػا : 

الفلاؿ نحا : بمت ختفؾ   ضرةت هندا    فهندا  محؿ لتضرب   االظرؼ محؿ لتفعؿ ا 
فػػللختؼ محػػؿ لتنػػلئـ ابنلمػػ    ف ػػبلؾ دختػػت نيعػػدط إلػػا مػػل ةعػػد  اتػػا أنػػ  ظػػرؼ ؛ 

 ألنؾ إبا دختت الةنت   فللةنت محؿ لتدخاؿ االداخؿ.
ا بلؾ أنضل  ندؿ اتػا ةطػبلف مبهةػ  أن ػـ ننالػاف : دختػت فػا األمػر   اال 

لنػت )دختػت( ميعدنػل ةنف ػ ل   ناصؿ إلا األمر اأشةله  مف المعلني إال ةفا   فتػا
 أ.هػ . (3)هل إلا األمر ةػ ) فا ( فدؿ بلؾ اتا أن ل غنر ميعدنل ةنف  لالمل ادا 
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 ـ انشافغ نهًثتذأ04
ارض اةف اصفار خبلؼ النحاننف فا الرافع لتمةيدأ   فب ر أرةعػل مػباهب 

لر ااحدا  داف أف نعهاهل ألصحلة ل   اح ـ اتا ثبلثل من ل ةللف لد االةطبلف   ااخي
 (1)  اها الصحن  اند  . 

فللمػػبهب األاؿ نػػرط أف الرافػػع لػػ  الػػي مـ ااالاينػػلق   االمنصػػاد ةي ممػػؾ 
 اااينلئؾ ة  جعتؾ ل  أاال  لفظل  اننػل .

ابد ح ـ اةف اصفار اتػا هػبا المػبهب ةللف ػلد ةحجػل أف الػي مـ معنػا   
 االمعلني لـ نثةت ل ل العمؿ فا ماضع . 

الرافػع لػ  شػة   ةللفلاػؿ فػا أنػ  مخةػر انػ   للفلاػؿ   اال االثلني نػرط أف 
 خةر  مل ال ن يغنا الفلاؿ اف خةر  اها الفعؿ .لن يغنا اف ا

ابد ح ـ اتن  ةللف لد أنضل    ااتل ف ػلد  ػ انػد  ػ أف الشػة  معنػا   ابػد 
  ةؽ أف المعلني لـ نثةت ل ل العمؿ فا أأ ماضع .

أف فنػ  حمػؿ األصػؿ اتػا الفػرع   ابلػؾ اال ةب ايخر فا ف لد هبا الناؿ 
 بتنؿ جدا  .

ةنػػلف بلػػؾ أف المةيػػدأ االخةػػر أصػػؿ   االفعػػؿ االفلاػػؿ فػػرع   ابلػػؾ أف التفػػظ 
اافؽ المعنا فا المةيدأ االخةر   ألف المةيدأ بةؿ الخةر ا بلؾ ها المعنا   أال يػرط 

البط هػا الخةػر أف المخةر ان  بةؿ الخةر   النس  بلؾ الفعؿ االفلاؿ ؛ ألف الفعؿ 
مندـ اتا المخةر ان  اها الفلاؿ   فللتفظ لنس افػؽ المعنػا   فػإبا جعتنػل المةيػدأ 

 مرفاال  لشة   ةللفلاؿ  لف فن  حمؿ األصؿ اتا الفرع .
  اهػا انػد  (2)االثللث نرط أف المةيدأ اريفع ةللخةر   اهػا مػبهب ال ػافننف 

المؿ ااحد فا معمالنف رفعل  مف اةف اصفار فل د أنضل  ؛ ألن   نؤدأ إلا إاملؿ 
غنر أف ن اف أحدهمل يلةعل  لآلخر   ابلؾ ال نظنر ل  فا  بلـ العرب   االحمؿ اتا 

 ملل  نظنر أالػا . 
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اةنلف بلؾ أف الخةر بد نرفع الفلاؿ نحا : هند بػلئـ أةػا    اتػا جعػؿ األب 
إلػا إامػلؿ المػؿ  فلابل  لنلئـ   الا جعتنػل  مػع بلػؾ اػلمبل  فػا المةيػدأ ؛ ألدط بلػؾ

 ااحد فا معمالنف رفعل   مل  ةؽ . 
اأمل المبهب الراةع فنرط أن  اريفع ليعرن  مػف العاامػؿ التفظنػل   اهػا رفعػ  

   بلؿ ان  اةف اصفار :  (1)ةلالةيداق   اها مبهب  نةان  االمةرد 
ا اهػػا الصػػحن  انػػدأ ؛ ألف اليعػػرأ ثةػػت الرفػػع لػػ  ةشػػرط أف ن ػػاف اال ػػـ 

ر ػب مػف اجػ  مػل   ابلػؾ أف  ػنةان  ح ػا أن ػـ ننالػاف : ااحػد ااثنػلف المعرط بد 
اثبلثػػل اأرةعػػل   إبا اػػداا الػػـ ننصػػداا اإلخةػػلر ةأ ػػملق العػػدد اال ان ػػل   ابلػػؾ مػػع 
الير نب ةللعطؼ   فإف لـ يعطؼ ةعضػ ل اتػا ةعػض  لنػت مابافػل فنتػت : ااحػد   

ن  مع ير نة  ةلإلخةػلر انػ    إبف ا بلؾ المةيدأ اريفع ليعر  (2)اثنلف   ثبلثل   أرةعل 
 (3)بد ثةت أف اليعرأ رافع ا أ.هػ . 
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 ـ انُاصة نهفؼم تؼذ فاء انسثثُح03
ب ر اةف اصفار خبلؼ النحلة فا النلصب لتفعؿ المضلرع ةعد فلق ال ػةةنل 
  ابلؾ اتا ثبلثل أبااؿ   ح ـ ةف لد بالنف   ااخيلر ػ ضػمن ل ػ بػاؿ  ػنةان  ادافػع 

 ان  . 
ان  نرط أف الفعؿ المضلرع منصاب ةػ ) أف ( مضمرة ةعد فػلق ال ػةةنل ف نة

  اال افناف نراف أف النصب ةعد الفلق ةللخبلؼ   االجرمػي نػرط أف النصػب ةػنفس 
 (1)الفلق . 

ا يدؿ ال افناف اتا أف النصب ةللخبلؼ ةأف بػللاا : لػا  ػلف الثػلني داخػبل  
 ػلف معطافػل  اتنػ  ةػبل خػبلؼ   فتمػل فا معنا األاؿ مف ن ي أا نفي أا غنر بلؾ ل

  لف الثلني مخللفل  لؤلاؿ نصب ةللخبلؼ . 
ابد ح ـ اةف اصفار اتا بال ـ ةللف لد   احجي  أف الخبلؼ لا  ػلف هػا 

 النلصب   لنتت : مل بلـ هند ةؿ امرا    فينصب لمخللفل الثلني األاؿ .
صب األاؿ لمخللفل األمر ايخر : أف الثلني لنس لمخللفل األاؿ ةأالا مف ن

الثلني   فننلؿ ل ػـ : فتمػل انيصػب الػـ ننيصػب األاؿ دؿ هػبا اتػا ف ػلد مػبهة ـ   
اتػػػا األاؿ لتمخللفػػػل اليػػػا  اأف النصػػػب ةإضػػػملر ) أف ( لمػػػل يعػػػبر اطػػػؼ الثػػػلني

  فعدؿ اف اطؼ الفعؿ اتا الفعػؿ إلػا اطػؼ اال ػـ اتػا المصػدر الميػاهـ ةنن مل
امل ةعدهل فا يأانؿ المصدر   ااطػؼ هػبا اال ػـ فنصب الفعؿ ةإضملر ) أف ( اأف 

 اتا المصدر المياهـ الداؿ اتن  الفعؿ الميندـ . 
اأمل الجرمي فند ا يدؿ اتا مل بهب إلن  ةأف الفعؿ اجد ةعد الفلق منصاةل  

 ف (   فجعؿ النصب ة ل . أ  الـ ننـ دلنؿ اتا أف النصب ةإضملر ) 
للف لد أنضل    ااتػل الف ػلد انػد  ابد ح ـ اةف اصفار اتا هبا المبهب ة

أف الفلق بد ثةت ل ل العطؼ فا غنر هبا الماضع   فننةغي أف يحمػؿ اتػا مػل ثةػت 
با  لنت حرؼ اطؼ فللنص (؛ أفب ةعدهل ال نجػاه إال ةإضػملر )ل ل مف العطفنل   اان

 (2)ألف حراؼ العطؼ ال ينصب . 
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 ـ انُاصة ألحذ ادلفؼىنني 09
 لفؼىدلفؼىنني نهًتؼذ تُاء انفؼم ادلتؼذٌ 

الفعػػػؿ الميعػػػدأ لمفعػػػالنف فصػػػلادا إبا ةننيػػػ  لتمفعػػػاؿ   فإنػػػؾ ينػػػنـ أحػػػد 
المفعػػالنف نلئةػػل  اػػف الفلاػػؿ   اييػػرؾ مػػل اػػدا  منصػػاةل    افػػا نصػػة  خػػبلؼ ةػػنف 

 ةلليفصنؿ اييي :  (1)النحلة ب ر  اةف اصفار 
ق ػػ مػػف النحػلة مػػف بهػػب إلػا أف النلصػػب لػػ  هػا مػػل  ػػلف ننصػة  بةػػؿ ةنػػل1

الفعػػؿ لتمفعػػاؿ   ابلػػؾ نحػػا بالػػؾ : أاطػػا هنػػد درهمػػل    فػػدرهـ انػػد صػػلحب هػػبا 
المبهب ةلؽ اتا النصب البط  ػلف فنػ  بةػؿ ةنلئػؾ أاطػا لتمفعػاؿ ؛ ألف األصػؿ : 
أاطا امر هندا  درهمل    فتمل بتت : أاطا ةللةنلق لتمفعاؿ   رفعت هندا  إلبلميؾ ل  

   .منلـ الفلاؿ   انةنا الدرهـ اتا نصة
ابػػد ح ػػـ اةػػف اصػػفار اتػػا هػػبا المػػبهب ةللف ػػلد   احجيػػ  أف العلمػػؿ إبا 
بهب لفظػل  اينػدنرا  لػـ نجػه إةنػلق امتػ    افعػؿ الفلاػؿ بػد هاؿ فػا التفػظ االينػدنر ؛ 

 ألن  أصة  مةننل  لتمفعاؿ . 
ػ امن ـ مف بهب إلا أن  انيصػب اتػا أنػ  خةػر مػللـ ن ػـ فلاتػ    اهػا 2

لجي   احجل صلحب هبا المبهب أن  رأط النحػاننف ن ػماف مبهب أةي النل ـ الهج
المنصاب إبا ابع ةعد مرفاع لنس ةفلاؿ خةرا  نحا : مل هند بلئمل    فنلئمل  منصػاب 
ةعد مرفاع لنس ةفلاؿ اها هنػد   ف ػبلؾ : أاطػا هنػد درهمػل    فػدرهـ منصػاب ةعػد 

  ـ فلات  .ن ـ مللـ مرفاع لنس ةفلاؿ   ف مل  لبلؾ خةرا    ا ما المرفاع بةت  ا
ابد ح ـ اةف اصفار اتا هبا المبهب ةللف لد أنضػل    احجيػ  أف صػلحب 
هبا المبهب بد أخطأ فا الننلس   بلؿ : ألننل إبا بتنػل فػا بػلئـ مػف بالػؾ : مػل هنػد 

ألنػػ  فػػا بلئمػػل  : خةػػرا    فإنمػػل نعنػػي ةػػ  الخةػػر الػػبط امتػػت فنػػ  )مػػل( ا ػػما خةػػرا  
؛ رهػـ   مػف بالػؾ : أاطػا هنػد درهمػل   نيصار مثؿ بلؾ فا داألصؿ خةر المةيدأ  اال
 ألن  لـ ن ف خةرا  بط . 
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ػػػ ب ػػر اةػػف اصػػفار بػػاال  ثللثػػل    الػػـ نح ػػـ اتنػػ    ػػلةنن    انةػػدا أنػػ  3
اخينلر ضػمني منػ  ل ػبا النػاؿ   بػلؿ : ا امػن ـ مػف بهػب إلػا أف الػدرهـ منصػاب 

ف المفعػاؿ الػبط لػـ ن ػـ فلاتػ  بػلـ ةفعؿ المفعاؿ البط ها ةمنهلل الفلاؿ   ابلػؾ أ
منػػلـ الفلاػػؿ   ف مػػل أف فعػػؿ الفلاػػؿ نصػػب المفعػػاؿ ف ػػبلؾ فعػػؿ المفعػػاؿ الػػبط هػػا 

 (1)ةمنهلل الفلاؿ ا أ.هػ . 
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 ـ تؼشَف انؼذد ادلفشد05
العػدد المفػػرد هػػا مػػف ااحػػد إلػػا اشػرة   بػػلؿ اةػػف اصػػفار فػػا يعرنػػؼ هػػبا 

  الثبلثػل الرجػلؿ   االثبلثػل رجػلؿ يناؿ :العدد : ا نيصار فا يعرنف  ثبلثل أاج    ف
 (1)اثبلثل الرجلؿ ا . 

فأمل الاج  األاؿ فللةصرناف ال نجنهان    اال افناف  نجنهان  بنل ػل  اتػا 
 (2)) الح ف الاج  ( فا ةلب الصفل المشة ل ةل ـ الفلاؿ . 

ابػػد ح ػػـ اةػػف اصػػفار ةػػةطبلف بػػاؿ ال ػػافننف ؛ ألن ػػـ أخطػػأاا فػػا يطةنػػؽ 
ألف يعرنؼ المضلؼ االمضلؼ إلن  فا الصفل المشػة ل فػا نحػا بالػؾ :  الننلس ؛

الح ف الاج  ؛ ألف اإلضلفل فن  غنر محضل   ااإلضلفل فا العدد المفرد محضػل   
 فبل نجاه الجمع ةنن ل اةنف األلؼ االبلـ أصبل  . 

اأمل الاج  الثلني اها : الثبلثل رجلؿ   اها دخاؿ األلؼ االبلـ اتػا األاؿ 
ضلفي  إلا الثلني   فبل نجاه ةإجمػلع مػف أهػؿ الةصػرة اال افػل ؛ ألنػ  اتػا غنػر اان 

 طرنؽ اإلضلفل   اها إضلفل المعرفل إلا الن رة .
اأمػل الاجػ  الثللػث ػ اهػا أف يػدخؿ األلػؼ االػبلـ اتػا الثػلني   ايعػرؼ ةػ  

  (3)األاؿ نحػا بالػؾ : ثبلثػل الرجػلؿ ػ ف ػا جػلئه ةإجمػلع مػف الةصػرننف اال ػافننف 
 ااتن  أنشداا باؿ الشلار :

   وو ين وجووعين ه  وولب ين  ين   وو ين ه  وويينين
 

 (4)ثوووودثين  ثوووو فيين  هودوووواهين هبدفووووعينينينين 
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 ـ ػايم انُصة فً ادلستثىن تإال 00
 و ) غري ( ويا فً يؼُاها يٍ األمساء

اخيتؼ النحاناف فػا نلصػب الم ػينثا ةػإال   افػا نصػب ) غنػر ( امػل فػا 
اتػػا  (1)  ابػػد اػػرض اةػػف اصػػفار هػػبا الخػػبلؼ  معنلهػػل مػػف األ ػػملق نحػػا  ػػاط

 النحا اليللي : 
ػ مف النحاننف مف بهب إلا أف اال ـ الاابع ةعد ) إال ( انيصب ةمل فا ) 1

 إال ( مف معنا الفعؿ .
ابػػد ح ػػـ اةػػف اصػػفار ةف ػػلد هػػبا النػػاؿ   ااتػػل الف ػػلد انػػد  اػػدـ إطػػراد 

لق   اط منصاب النس بةت  ) الح ـ   ابلؾ أف ) غنر ( امل فا معنلهل مف األ م
إال (   فإبا ثةػت أف النلصػب فػا ) غنػر ( لػنس هػا )إال(   ف ػبلؾ اال ػـ المنصػاب 

 ةعد ) إال ( منصاب ةمل انيصب ة  )غنر(. 
أمػػر  خػػر مةطػػؿ ل ػػبا المػػبهب   اهػػا أف الحػػرؼ ال نعمػػؿ إبا  ػػلف مخيصػػل  

 ةل ـ ااحد إال جرا  . 
ؿ إال فا الظػراؼ االمجػرارات ااألحػااؿ اتل ثللثل   اهي أف المعلني ال يعم

  (2)   ابد ن ب اةف اصفار هبا الناؿ لتملهني .
ػػػػ امػػػف النحػػػاننف مػػػف بهػػػب إلػػػا أنػػػ  منصػػػاب ةللفعػػػؿ ةاا ػػػطل )إال(   2

اانيصػػةت ) غنػػر ( امػػل فػػا معنلهػػل   ةللفعػػؿ مػػف غنػػر اا ػػطل   ابػػد ن ػػب اةػػف 
  (3) اصفار هبا الناؿ ألةي  عند ال نرافي ااةف الةلبش .

ابد ح ـ اةف اصفار ةف لد هبا الناؿ   ةحجل أف األ ملق الاابعل ةعد )إال 
ف لـ نيندم ل فعؿ نحا بالؾ : النـا إخايؾ إال هندا  .   ( بد ينصب اان
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ػػػ امػػن ـ مػػف بهػػب إلػػا أنػػ  منيصػػب لمخللفيػػ  لػػؤلاؿ   ففػػي بالػػؾ : بػػلـ 3
بةت ػل ثلةػت لػ  الننػلـ   اهػا النـا إال هند ا   فمل ةعد ) إال ( منفي ان  الننلـ   امػل 

  (1) مبهب ال  لئي .
ابد ح ـ اتن  اةف اصفار ةللف لد ؛ لعدـ إطراد الح ـ أنضل  ؛ ألف الخػبلؼ 

( مخػللؼ بلـ هنػد ال امػرا ألف مػل ةعػد )اللا  لف ناجب النصب ألاجة  فا بالؾ : 
ل ةعػد ) لمل بةت ل   الاجب النصب أنضل  فا بالؾ : مل بػلـ هنػد ل ػف امػرا ؛ ألف مػ

 ل ف ( مخللؼ لمل بةت ل   اأمثلؿ بلؾ  ثنػرة . 
ػػػ امػػف النحػػاننف مػػف بهػػب إلػػا أف ) إال ( مر ةػػل مػػف ) إف ( ا)ال(   ثػػـ 4

با نصػػةت مػػل  خففػػت نػػاف ) إف ( اأدغمػػت فػػا ) ال ( اجعتػػت  لل تمػػل الااحػػدة   اان
با رفعػت غتةػت ح ػـ ) ال ( فعطفػت    ةعدهل غتةػت ح ػـ ) إف ( االخةػر محػباؼ   اان

 ( 2)اها مبهب الفراق . 
ابد ح ـ اتن  اةف اصفار ةللف ػلد   ةػؿ اصػف  ةػأف ف ػلد  ةػنف اظػلهر   
فنلؿ : ا اهبا الناؿ ةنف الف لد ةأدنا يأمؿ   إب لا  لف األمر  بلؾ لاجب أال نجاه 
مثػػؿ : مػػل بػػلـ إال هنػػد ؛ ألف هػػبا الماضػػع ال يصػػت  فنػػ  ) ال ( اال ) إف (   اأنضػػل  

لبط اداا حبف  لـ نظ ر فا ماضع   اةللجمتل ف با المػبهب داػاط ال فإف الخةر ا
 ( 3)دلنؿ اتن ل ا أ.هػ . 

ػ امن ـ مف بهب إلا أن  انيصب اف يملـ ال بلـ   بلؿ اةف اصفار اػف 5
  (4) هبا المبهب : ا اها الصحن    اها فا بلؾ ةمنهلل اليمننه ا أ.هػ .
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 وانتاء  ـ إػشاب يا مسً ته يٍ اجملًىع تاألنف07
 مجغ انساليح

 مل  ما ة  مف المجماع ةلأللؼ االيلق المهندينف نجاه فن  اج لف : 
أحػػدهمل : الح لنػػل   فينػػاؿ : جػػلقني م ػػتملت   ارأنػػت م ػػتملت امػػررت 

 ةم تملت .
االثلني : أف يعرة  إاراب ملال ننصرؼ   فيناؿ : جلقني م ػتملت   ارأنػت 

 م تملت   امررت ةم تملت . 
مةرد إاراة  ةلل  ر مف غنر ينانف فػا حللػل الجػر   فينػاؿ: مػررت اأجله ال

ةم ػتملت   احجيػ  أف الينػانف ينػػانف منلةتػل   ف ػا ننلةػؿ النػػاف فػا جمػع المػػب ر 
ال للـ   فإف هاؿ الجمع اف الجمعنل هالت الناف   فصلرت اليلق ةمنهلل النػلق االػااا 

 (1)يمنع الصرؼ . فبل فا الجمع 
 تننػػػػػل  اتػػػػػا بػػػػػاؿ المةػػػػػرد : ا اهػػػػػبا الػػػػػبط بػػػػػلؿ بػػػػػلؿ اةػػػػػف اصػػػػػفار يع

ةلطؿ ؛ ألف اليلق اتا  ؿ حلؿ يعطي اليأننث مع أن ل ةمنهلل النلق االااا فا الجمػع 
   فراانل مف راا  :  (2)  فنمينع اال ـ الصرؼ الجيملع اتينف فن  

ينين(3).................ين هبباينينت ا ت  ين  ين   عووووو بين

 (4)نعاؿ اتن ل لضعف ل ا أ.هػ .  ةلل  ر مف غنر ينانف ال
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 ـ ششط انظشف واجملشوس انىالؼني خربًا إلٌ 08
 أو إحذي أخىاتها

ب ػػر اةػػف اصػػفار أنػػ  نشػػيرط فػػا الظػػرؼ االمجػػرار الػػاابعنف خةػػرا  إلف أا 
إحدط أخااي ل أف ن انل يلمنف  امعنػا يملم مػل : أف ن ػاف فػا اإلخةػلر ة مػل فلئػدة 

 ئمل   اتا أف ن اف )فا الدار( الخةر  ا)بلئمل ( حلؿ. نحا: إف هندا  فا الدار بل
نػلبص لػنس ( ةػؾ ) ايناؿ : إف هندا  ةػؾ ااثػؽ   اال نجػاه ) ااثنػل  ( ؛ ألف 

فا اإلخةلر ة  فلئدة   فإبا بتت : إف هندا  ةػؾ   لػـ نػيـ ال ػبلـ فللصػحن  أف ينػاؿ : 
ؾ ( ها معماؿ الخةػر إف هندا  ةؾ ااثؽ   اتا أف ن اف ) ااثؽ ( ها الخةر   ا ) ة

 . 
أجػػله فنػػ  أف ينػػاؿ : إف هنػػدا  ةػػؾ ااثنػػل    اتػػا أف  (1)ثػػـ ب ػػر بػػاال  لتفػػراق 

ن ػػاف ) ةػػؾ ( خةػػرا  فػػا التفػػظ اهػػا فػػا الحنننػػل معمػػاؿ لااثػػؽ   ان ػػاف ) ااثنػػل  ( 
ف  لف فا المعنا خةرا    فن اف اإلاراب غنر ماافؽ لتمعنا  منصاةل  اتا أن  حلؿ اان

نؿ النتب   ألنػ  جعػؿ المجػرار الػبط  ػلف فضػتل فػا ماضػع العمػدة   فن اف مف بة
 .  فضتلالبط ها الخةر  اجعؿ الخةر اها امدة منصاةل  اتا الحلؿ  ف أن

ابد ح ػـ اةػف اصػفار اتػا بػاؿ الفػراق هػبا ةػللةطبلف   ألف مػل بهػب إلنػ  
صػن  الفراق إنمل ها مف بةنؿ بتب اإلاراب   اةلب بلؾ أف نجػ  فػا الشػعر ال فػا ف

 (2)ال بلـ . 
 ثـ ب ر أف الفراق ا يدؿ اتا بلؾ ةناؿ الشلار :

 فوووودينتليوووو ينفب وووو ينفوووو نين ب وووو ينينينين
 

 ين(ين3) خوووو  ين اوووو  ين هقلوووو ينجوووو ين د لوووو ين 
 

ف   بلؿ : ا فإن  راا  ةنصب ) مصلب ( فن اف ةحة ػل خةػرا  إلف فػا التفػظ اان
 .   لف نلبصل    أال يرط أنؾ لا بتت : إف ةحة ل أخلؾ   لـ نيـ ال بلـ 
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االجااب : إف هبا ػ لػا لػـ ن ػف فنػ  يأانػؿ نحمػؿ اتػا ظػلهر    ان ػاف مػف 
 بتب اإلاراب ػ ضرارة اال ننلس اتن  ال بلـ . 

ل ن  بد نيخرج بلؾ اندنل اتا أف ن اف الخةر محبافل  لف ـ المعنا   ف أن  
بػػلؿ : فػػإف أخػػلؾ  تػػؼ ةحة ػػل   ال نػػ  حػػبؼ )  تػػؼ ( مػػف غنػػر أف نننػػب منلةػػ  

 (1)... ا أ.هػ . المجرار 
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 يا تني االمسُح واحلشفُحـ إر09
 ارض اةف اصفار خبلؼ النحاننف فا إب مل   أحرؼ هي أـ ا ـ ؟ 

  اانػػد المةػػرد أن ػػل ا ػػـ   ادلنتػػ  أف )إب( بػػد  ( 1)فعنػػد  ػػنةان  أن ػػل حػػرؼ 
 (2) ثةت ل ل اال منل   فبل يخرج اف بلؾ مل أم ف .

ةللف لد ؛ ألف مل ا يدؿ ة  المةػرد ابد ح ـ اةف اصفار اتا مبهب المةرد 
 نؤدأ إلا الينلبض   ةنلف بلؾ أف ) إب ( إبا  لنػت ظػرؼ همػلف ف ػي لمػل مضػا   

 افعؿ الشرط أةدا  م ينةؿ   فننلبض معنلهل معنا الشرط . 
ل ن  اخيلر مػبهب  ػنةان    فنػلؿ : ا االصػحن  مػل بهػب إلنػ   ػنةان  مػف 

شػ  الااحػد   اةطػؿ معنلهػل ؛ ألن ػل صػلرت أن ل ر ةػت مػع ) مػل ( اصػلرت مع ػل  لل
  ( 3)جهق  تمل ا أ.هػ . 
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 ـ أصم ) فم ( ادلختصح تانُذاء46
فا العرةنل أ ملق الهمت النداق   فبل ي يعمؿ فا غنر    فبل ينع فلاتػل اال 

س   امن ل مل ها م ػماع   نمفعالل اال مضلفل  إلن ل   اهي  ثنرة   من ل مل ها من
ا فعػؿ أا مفعػبلف   نحػا : ف ػلؽ أاػدؿ فػا النػداق اتػا فعػلؿ  فللمننس ها  ؿ مػل

  لتمػػػب ر   انحػػػا : هػػػبا هنػػػد مؤلمػػػلف اخةػػػلث  ػػػةل  لتمؤنػػػث   اغػػػدر اف ػػػؽ  ػػػةل  
 االم ماع نحا : نل هنل    انل فؿ   االت ـ . 

ابػػػد اػػػرض اةػػػف اصػػػفار فػػػا ةػػػلب ا مػػػلال ننػػػع إال فػػػا النػػػداق خلصػػػل اال 
أصؿ ) فؿ (   االخػبلؼ ةػنف  ػنةان  االفػراق   ن يعمؿ فا غنر  ا خبلؼ النحلة فا 

نمػل هػا  فللفراق نرط أف ) فؿ ( مػرخـ مػف فػبلف   ا ػنةان  نػرط أنػ  غنػر مػرخـ   اان
 (1)ا ـ مخيص ةللنداق . 

 ابد اخيلر اةف اصفار باؿ  نةان    ابلؿ ان  : 
  ارد بػػاؿ الفػػراق ااصػػف  ةللف ػػلد االػػةطبلف   ااتػػل  (2)ا اهػػا الصػػحن  ا 

ن   ػنؤدأ إلػا مخللفػل مػل ثةػت مػف الناااػد النحانػل الميفػؽ اتن ػل   ةنػلف ف لد  أ
بلؾ أف أبؿ مػل نةنػا اتنػ  اال ػـ ةعػد يرخمنػ  ثبلثػل أحػرؼ   فتػا  ػلف )فػؿ( يػرخنـ 
)فبلف ( لنللاا : نل فبل   الجلق اتا األصػؿ فػا ةعػض المااضػع فننػلؿ : نػل فػبلف   

 (3)فدؿ بلؾ اتا أن  لنس ةمرخـ . 
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 ) كاٌ ( وأخىاتها نهًفؼىلـ تُاء 40
األفعلؿ ةللنظر إلا ةنلئ ل لتمفعاؿ ينن ـ ثبلثل أب لـ: ب ـ ايفػؽ النحانػاف 
اتا أن  ال نجاه ةنلؤ  لتمفعػاؿ  اهػا األفعػلؿ اليػا ال ييصػرؼ  ػنعـ اةػئس اا ػا 

 النس احةبا افعؿ اليعجب . 
 اب ـ فنػ  خػبلؼ   اهػا  ػلف اأخااي ػل   اب ػـ ايفػؽ النحانػاف اتػا جػااه

 ةنلئ  لتمفعاؿ   اها مل ةنا مف األفعلؿ الميصرفل . 
ابد ارض اةف اصفار خبلؼ النحاننف فػا ةنػلق  ػلف اأخااي ػل لتمفعػاؿ   
ا لف الخبلؼ ةنف  نةان  االفراق اأةا  عند ال ػنرافي   اأةػي اتػي الفلر ػي   ابػد 

الناااػد ح ـ اتا أباال ـ ػ اػدا بػاؿ  ػنةان  ػ ةللف ػلد ؛ ألنػ   ػنؤدأ إلػا مخللفػل 
 النحانل أا مخللفل الناااد الصرفنل . 

فللفراق نجاه ةنلقهػل لتمفعػاؿ   فنحػبؼ ا ػم ل المرفػاع ألنػ  نشػة  الفلاػؿ 
اننػنـ خةرهػػل المنصػػاب منػػلـ اال ػػـ الػػبط حػػبؼ ؛ ألنػػ  نشػػة  المفعػػاؿ   ف مػػل ننػػلـ 
المفعاؿ منلـ الفلاؿ   ف بلؾ مػل أشػة     ابػد ح ػـ اةػف اصػفار اتػا بػاؿ الفػراق 

مخةػر  د ألنػ  نػؤدأ إلػا ةنػلق الخةػر دانةللف لد   فنلؿ : ا اهبا البط بهب إلن  فل
 (1)ان  ال فا التفظ اال فا اليندنر ا أ.هػ . 

اال ػػنرافي نجػػاه ةنلقهػػل لتمفعػػاؿ   فنحػػبؼ اال ػػـ انحػػبؼ ةحبفػػ  الخةػػر ؛ 
 ألن  ال نجاه ةنلق الخةر داف مخةر ان    اننلـ ضمنر المصدر منلـ المحباؼ .

ابد ح ـ اةف اصفار اتا هبا النػاؿ ةللف ػلد أنضػل    فنػلؿ : ا اهػبا الػبط 
 (2)بهب إلن  فل د ؛ ألف )  لف ( النلبصل اأخااي ل ال مصدر ل ل ا أ.هػ . 

لا مل  أمل الفلر ي فتمل رأط أف ةنلقهل لتمفعاؿ نؤدأ إلا مل ب ر  الفراق   اان
 لتمفعاؿ . ب ر  ال نرافي   ا بلهمل فل د   فند منع ةنلقهل 

اةمف ـا المخللفل فنعد بال  مف جمتػل األبػااؿ الفل ػدة ؛ ألف اةػف اصػفار 
  فنػػلؿ : ا االصػػحن  أنػػ  نجػػاه ةنلؤهػػل لتمفعػػاؿ اهػػا   ػػنةان  لػػـ نصػػح  إال بػػاؿ
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  ل ف الةػد مػف أف ن ػاف فػا ال ػبلـ ظػرؼ أا مجػرار ننػـا منػلـ  (1)مبهب  نةان  
  اتػا أف  رمثبل   لف هنػد بلئمػل  فػا الػدا المحباؼ فيناؿ :  نف فا الدار   فلألصؿ

ن اف فا الدار ميعتنل  ة لف   حبؼ المرفػاع لشػة   ةللفلاػؿ احػبؼ ةحبفػ  الخةػر   
 أ.هػ. (2)إب ال نجاه ةنلق الخةر داف مخةر ان    ثـ أبنـ المجرار منلـ المحباؼا
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 ـ تمذَى احلال ػهً ػايهها ادلؼُى44ٌ
نحا : بػلـ هنػد ختفػؾ نػـا الجمعػل ضػلح ل    العلمؿ فا الحلؿ بد ن اف فعبل  

ابد ن اف   فللعلمؿ فا ختفؾ انـا الجمعل اضلح ل  ا بلـ ا اها فعؿ   ا ت ل أحااؿ 
العلمؿ صػفل يشػة  الفعػؿ نحػا : هنػد منطتػؽ م ػرال     ابػد نعمػؿ فػا الحػلؿ معنػا 

) با ( مػف الفعؿ نحا : هبا هنػد بلئمػل    فللعلمػؿ فػا ) بلئمػل  ( مػل فػا ا ػـ اإلشػلرة 
 معنا الفعؿ البط ها أشنر   أا ) هػل ( مف معنا ينة  .

فإبا  لف العلمؿ فن ل فعبل  أا مػل جػرط مجػرا  جػله ينػدنم ل اتنػ  مػللـ نمنػع 
مف بلؾ ملنع   نحا بالؾ : ختفؾ بعدت   انـا الجمعل جئت   اضلح ل  خرج هند   

 ام رال  هند منطتؽ . 
لفعػػؿ فنمينػػع ينػػدنم ل اتنػػ    فػػبل نجػػاه : أمػػل إبا  ػػلف العلمػػؿ فن ػػل معنػػا ا

 ضلح ل  هبا هند   فا بالؾ : هبا هند ضلح ل  . 
ا بلؾ أنضل  ال نجاه مثؿ : هند ضلح ل  فػا الػدار ؛ ألف العلمػؿ فػا ضػلح ل  

 مل فا الدار مف معنا الفعؿ   ف أنؾ بتت هند ضلح ل  م ينر فا الدار .
خفػش نجنػه فنػ  ينػدنـ الحػلؿ ل ف اةف اصفار اػرض رأنػل  ألةػي الح ػف األ
  اا ػيدؿ اتػا بلػؾ ةنػراقة  (1)اتا المت ل المعنػاأ   انجعت ػل فػا بلػؾ  ػللظراؼ 

ةنصب ) مطانػلت ( اتػا الحػلؿ  (2)الح ف الةصرأ : ا اال ماات مطانلت ةنمنن  ا 
 (3)  االعلمؿ فن  مل فا ) ةنمنن  ( مف معنا الفعؿ . 

  مل ا يدؿ ةناؿ النلةغل البةنلني :
 طين  وووو ينكوووواشيناقبوووويين د  ع وووو   وووو

 

 (4)فووووب  ين   ووووطين  ب وووو ين وووو ينحوووور  ينينينين 
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فػن ـ( ( اتا المت    اها مل فا بالػػ  )فندـ الحلؿ اها ) محنةا أدراا ـ 
 مف معنا الفعؿ . 

ابد ح ـ اةف اصفار اتا باؿ األخفش ةللخطأ اأن  غنر صحن    احجي  
مػر ايخػر أف هػب  األدلػل   ااألاتنػ  فا بلؾ أف المحفاظ مػف األدلػل بتنػؿ ال ننػلس 

  فنلؿ : ا إلن  االحيملؿ ةطؿ ة  اال يدالؿ يحيمؿ يخرنجلت أخرط  االدلنؿ إبا يطرؽ
حفظ من  إال هػبا امػل ال اهبا البط بهب إلن  ػ أأ األخفش ػ غنر صحن  ؛ ألن  ال ن

 تي    فبل ننةغي أف نجلاه بلؾ بنل ل  اتا هبا النتنؿ . ةلؿ ل  لن
يخرج اتا أن  بد نضمر لمحنةا المطانػلت المػؿ ينػدنر  : اأنضل  فإن  بد ن

أانا مطانلت   اأانا محنةا   اي اف الجمتػل اايراضػل  ةػنف المةيػدأ االخةػر   ألف 
 (1)فن ل يشدند ال بلـ ايةنلنػ  ا أ.هػ . 
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 ـ سافغ انفؼم ادلضاسع43
أجمػػع النحانػػاف اتػػا أف الفعػػؿ المضػػلرع إبا يجػػرد مػػف النلصػػب االجػػلـه   

نمل اخيتفػاا فػا يحنا  ؽ نػتـ مف ناني اليا ند ااإلنلث  لف مرفاال  نحا : ن يب   اان
الرافع ل  مل ها ؟ ابد ارض اةف اصػفار هػبا الخػبلؼ الػبط حػدث ةػنف الةصػرننف 

 اال افننف .
فللةصرناف نبهةاف إلا أف المضلرع اريفع لاباا  مابع اال ـ   ةدلنؿ أنػ  

فاال    البلؾ ال نريفع ةعد النااصب االجااـه ؛ م مل  لغ اباع اال ـ مابع   لف مر 
ألن  ال ن اغ اباع اال ـ ةعدهل   أال يرط أنؾ ال يناؿ فا مثؿ : لف نناـ هند   الػـ 
ننـ هند : لف بلئـ   اال لـ بلئـ ان اغ بلؾ دان ل نحا: نناـ هند ؛ ألنؾ يناؿ : هند 

 .(1)بلئـ   فنحؿ اال ـ محتػ 
  ابد ح ـ اةف اصػفار (2)ريفع ليعرن  مف العاامؿابهب ال افناف إلا أن  ا

اتا مبهة ـ ةللف لد  ااتل الف لد اند  أف اليعرأ مف ااامؿ األ ػملق المةيػد ت   
 .(3)اامؿ األ ملق ال يعمؿ فا األفعلؿاا

اح م  ةللف لد اتا مبهب ال افننف ها اخينلر ضمني لمبهب الةصػرننف ؛ 
 لب الح ـ ةمف ـا المخللفل . ألن  دلؿ اتا صحل مبهة ـ   ف ا مف ة
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 ـ إػشاب ادلثىن ومجغ ادلزكش انسامل49
فػػا إاػػراب المثنػػا اجمػػع المػػب ر  (1)اػػرض اةػػف اصػػفار فػػا شػػرح الجمػػؿ 

ال ػػللـ ثبلثػػل مػػباهب   ح ػػـ اتػػا اثنػػنف من ػػل ةللف ػػلد   ااخيػػلر ااحػػدا  اح ػػـ اتنػػ  
 ةللصحل .

ب بطػرب اال ػافننف فللمبهب األاؿ نرط أن مل معرةلف ةللحراؼ   اهبا مػبه
   ابد ح ـ اتن  اةف اصفار ةللف لد   اف لد  مف ثبلثل أاجػ  : (2)

با بػدر إ ػنلط  لػـ نخػؿ ةلل تمػل 1 ػ بػلؿ : إف اإلاػراب هائػد اتػا ال تمػل   اان
 الا بدر إ نلط هب  الحراؼ الخيؿ معنا اليثننل االجمع . 

ت لئلاراب ألدط   فتا  لنت ابلمل عػ هب  الحراؼ يدؿ اتا اليثننل االجم2
بلؾ إلا أف ندؿ  ؿ ااحد من مل اتا معنننف فا  ف ااحد   االحرؼ ال ندؿ فا حنف 

 ااحد اتا أ ثر مف معنا ااحد . 
ػػػ بػػلؿ : إف اإلاػػراب نحدثػػ  العلمػػؿ   اهػػب  الحػػراؼ ماجػػادة بةػػؿ دخػػاؿ 3

 نػب   العلمؿ ؛ ألن ـ بللاا : هنداف اهنداف    مل بػللاا : اثنػلف اثبلثػاف   بةػؿ الير 
با ثةػت بلػؾ حمػؿ النصػب  فدؿ بلؾ اتا أن مل لن ل معرةنف ةللحراؼ فػا الرفػع   اان
االخفض اتن  فا أف اإلاراب لنس ةللحراؼ   إب ال نيصار أف ن ػاف اال ػـ معرةػل  

 فا الرفع ةمل ال ن اف ة  معرةل  فا حلؿ النصب االخفض . 
الحػػراؼ   اهػػبا  االمػػبهب الثػػلني نػػرط أن مػػل معرةػػلف ةللحر ػػلت المنػػدرة فػػا

 .(3)مبهب الختنؿ ا نةان  اجم ار الةصرننف
ابد ح ـ اةف اصفار اتا هبا المبهب ةللف لد أنضل    بلؿ : ألن  نجب أف 
با يحر ػت ةللفيحػل  يحرؾ النلق فا منصاب جمع المب ر ةللفيحل ل ان ػل ال ي ػينؿ اان
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اانفيػلح مػل اجب أف ي اف يثننل المنصػاب االمخفػاض ةػلأللؼ ليحػرؾ النػلق من مػل 
 بةت ل   فيناؿ : رأنت الهنداف   امررت ةللهنداف   ا ؿ بلؾ ةلطؿ . 

المػػػبهب الثللػػػث نػػػرط أن مػػػل معرةػػػلف ةػػػلليغننر ااالننػػػبلب فػػػا حػػػلؿ النصػػػب 
  ابػػد اخيػػلر  اةػػػف  (1)االخفػػض  ااػػدـ اليغننػػر فػػػا الرفػػع   اهػػبا مػػبهب الجرمػػػا 

الننبلب   ابلؾ أف األصػؿ فػا اصفار   بلؿ : ا االصحن  أن مل معرةلف ةلليغننر اا
اليثننل بةؿ دخاؿ العلمؿ أف ي اف ةلأللؼ   ااألصؿ فا الجمع أف ن اف ةللااا نحػا 
با دخػؿ المػؿ النصػب أا الخفػض  : هنداف اهنداف   انظنر بلؾ اثنلف اثبلثاف   اان

 اتن مل بتةت األلؼ االااا نلق   ا لف بلؾ ابلمل النصب االخفض . 
نل اجمع المب ر ال للـ ةلليغننر ااالننػبلب خػراج اػف النس فا إاراب اليثن

 . أ.هػ(2)النظنر؛ ألن  لـ نثةت ل مل إاراب ةللحر ل فا ماضع مف المااضعا
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 اخلامتــح
لنػلق الضػاق اتػا المعػلننر اليػا اايمػد يعد هػب  الدرا ػل  محلالػل لت شػؼ اان

جمػػؿ  اتن ػػل اةػػف اصػػفار فػػا ح مػػ  اتػػا ف ػػلد المػػباهب النحانػػل فػػا  يلةػػ  شػػرح
 الهجلجي ) الشرح ال ةنر (   افنمل نتي أهـ النيلئج اليا يـ رصدهل : 

جمنع األبااؿ االمباهب ااألدلل اليا ح ـ اتن ل اةف اصفار ةللف لد ػ فا الغللب ػ 1
مػف األدلػل النحانػل أـ  لنػت مػف ػ خضعت لمعلننر نندنل ااضحل    ااق أ لنػت 

ااحػػد   ةػػؿ نػػارد أ ثػػر مػػف معنػػلر دامػػل   غنرهػػل   اأحنلنػػل  ال ن يفػػي ةػػإنراد معنػػلر
 لح م  . 

ف  لف نحانل  مف نحلة األندلس فا النرف ال ػلةع ال جػرأ إال أنػ  2 ػ اةف اصفار اان
فػا شػػرح  لجمػؿ الهجػػلجي ميةػع ل ػػنةان  االةصػرننف فػػا غللػب ايراق االناااػػد 
النحانػػل   امػػل بلػػؾ إال ألنػػ  ن ػػنر اتػػا أصػػال ـ النحانػػل اليػػا مػػف أهم ػػل أف 

 الننلس ال ن اف إال اتا ال ثنر الشلئع  أمل النتنؿ النلدر فبل ننلس اتن . 
 ػ أغتب األبااؿ اليا ح ـ اتن ل ةللف لد ين ب لت افننف ااألخفش . 3
ػ ال نرط اةف اصفار اال يدالؿ ةللننلس البط نحمؿ فن  األصؿ اتػا الفػرع   ابػد 4

 الننلس .  ب خطأ أصحلة ل فا يطةنؽةرد  ثنرا  مف األبااؿ ة 
ػػ مػػف المعػػلننر اليػػا اايمػد اتن ػػل اةػػف اصػػفار فنػد ال ػػملع فنػػط أا فنػػد ال ػػملع 5

 االننلس معل    اها مف ةلب اال يدالؿ ةعدـ الدلنؿ فا الش  اتا نفن  . 
ػ  ثنػرا  مػل نػرد األبػااؿ لعػدـ  فلنػل أدلي ػل   أا اػدـ حجني ػل   فللشػلهد انػد  نفنػد 6

 رااني    أا يطرؽ االحيملؿ إلنػ  . حجني  لج ؿ بلئت    أا لضعؼ 
ػ إجملع النحلة اند اةف اصفار نػأيي فػا المريةػل الثللثػل ةعػد ال ػملع االننػلس   7

 فنحيج ة  اتا ال ثنر مف الم لئؿ اليا اخيلرهل    مل نحيج ةإجملع العرب . 
ػ ا ػػيعمؿ اةػػف اصػػفار العتػػؿ الثػػااني االثاالػػث ةنتػػل   أمػػل العتػػؿ األاؿ فنػػد  ثػػر  8

داران ل فا شرح  لي انل النلادة اينرنرهل اف طرنؽ اليف نر االياضن  الػاارد 
فػػا اليعتنػػؿ   ا لنػػت العتػػل انػػد  إحػػدط المعػػلننر النندنػػل فػػا ح مػػ  اتػػا ف ػػلد 

 األبااؿ النحانل . 
 فهشط ادلصادس وادلشاجغ
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ل الصجاجي النحوية عند ابن عصفوز يف كتابه شسح مج
 ()الشسح الكبري

 

 

 إبساهيم عمس حممد حطنيد/ 
 

 أوالً : انشسائم انؼهًُح :
لجي )الشػرح ال ةنػر اخينلرات اةف اصفار النحانل فا  يلة  شرح جمػؿ الهجػ ػ1

 ( جمعل  ادرا ل . ر للل د يارا  . إاداد : اهة محمد  عد هلط . 

األدلل النحانل اإلجمللنل فا شرح اةف اصفار ال ةنر اتػا جمػؿ الهجػلجي .  ػ2
ر ػػللل ملج ػػينر .  تنػػل التغػػل العرةنػػل . جلمعػػل أـ النػػرط ػ إاػػداد : ح ػػف 

 ـ . 2008هػ / 1429محمد ح ف مفرؽ 

اأ انػػد اةػػف اصػػفار مػػف خػػبلؿ  يلةنػػ  : شػػرح  اتػػا جمػػؿ اليف نػػر النحػػ ػ3
 الهجلجي   االمنرب . ر للل د يارا  .  تنل ايداب . جلمعل طنطل . 

 ثاًَُا : ادلطثىػاخ : 

اريشلؼ الضرب ألةي حنلف   يحننؽ د/ رجب اثملف محمد   مطةعل المػدني  ػ1
 ـ .1998ػ النلهرة ػ الطةعل األالا 

  يحننؽ / أحمد شل ر   ااةدال بلـ هػلراف   إصبلح المنطؽ الةف ال  نت  ػ2
 ـ . 1956الطةعل الثلننل   دار المعلرؼ 

اإلغػػراب فػػي جػػدؿ اإلاػػراب الةػػف األنةػػلرأ يحننػػؽ أ/ ػػعند األفغػػلني ػ مطةعػػل  ػ3
 ـ .1957الجلمعل ال ارنل   دمشؽ 

االبيػػػراح فػػػا اتػػػـ أصػػػاؿ النحػػػا لت ػػػناطي   يحننػػػؽ د/ حمػػػدأ اةػػػدالفيلح  ػ4
 ـ . 2010هػ / 1430ةل ايداب ػ الطةعل الراةعل مصطفا ػ النلشر م ي

 هػ . 1349أمللي اةف الشجرأ   حندر  ةلد  ػ5

إنةػػػل  الػػػرااة لتنفطػػػي   يحننػػػؽ / محمػػػد أةػػػا الفضػػػؿ إةػػػراهنـ ػ دار ال يػػػب  ػ6
 المصرنل . 

اإلنصػػلؼ فػػا م ػػلئؿ الخػػبلؼ ةػػنف النحػػاننف : الةصػػرننف اال ػػافننف ألةػػا  ػ7
يصلؼ مف اإلنصلؼ لمحمػد محنػا الػدنف الةر لت األنةلرأ   امع   يلب االن

 ـ . 1982اةد الحمند 

أاض  الم للؾ إلا ألفنل اةػف مللػؾ الةػف هشػلـ ػ الم يةػل العصػرنل ػ صػندا ػ  ػ8
 ةنرات . 
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 إبساهيم عمس حممد حطنيد/ 
 

اإلنضػػلح فػػا اتػػؿ النحػػا لتهجػػلجي   يحننػػؽ / مػػلهف المةػػلرؾ ػ طةعػػل دار  ػ9
 العراةل ػ النلهرة . 

 هػ . 1328لهرة ةغنل الاالة لت ناطي ػ مطةعل ال علدة ػ الن ػ10

اليصرن  ةمضماف الياضن  لتشنخ خللد األههرأ ػ دار إحنػلق ال يػب العرةنػل  ػ11
 ػ ان ا الةلةا الحتةي اشر ل  . 

الجمػؿ لتهجػلجي   يحننػؽ / محمػد ةػف أةػي شػنب ػ الطةعػل الثلننػل ةػلرنس  ػ12
 ـ . 1957

 هػ . 1344جم رة التغل الةف درند ػ حندر  ةلد  ػ13

 هػ . 1299ل ةاالؽ خهانل األدب لتةغدادأ ػ طةع ػ14

 الخصلئص الةف جني ػ يحننؽ / محمد اتي النجلر ػ دار ال يب ػ النلهرة .  ػ15

دنػػااف امػػرئ النػػنس ػ يحننػػؽ / محمػػد أةػػا الفضػػؿ إةػػراهنـ ػ طةعػػل دار  ػ16
 ـ . 1969المعلرؼ ػ 

دنااف بط الرمل   شرح أحمد ةف حليـ الةلهتي   يحننؽ / اةدالنداس أةي  ػ17
 ـ . 1982نرات ػ الطةعل األالا صلل  ػ مؤ  ل اإلنملف ػ ة

دنػااف النلةغػل الػبةنلني ػ يحننػؽ / محمػد أةػا الفضػؿ إةػراهنـ ػ دار صػلدر  ػ18
 ـ . 1977

 ـ . 1965دنااف ال بلننف ػ طةعل دار ال يب المصرنل  ػ19

 ػر صػنلال اإلاػراب الةػف جنػي ػ يحننػؽ / مصػطفا ال ػنل ا خػرنف ػ دار  ػ20
 إحنلق ال يب العرةنل . 

 العملد الحنةتي ػ دار ال يب العتمنل . شبرات البهب الةف  ػ21

شػرح جمػؿ الهجػلجي الةػف اصػفار ػ يحننػؽ د/ صػلحب أةػا جنػلح ػ اػللـ  ػ22
 ال يب ػ ةنرات ػ لةنلف . 

شرح  يلب  نةان  ألةي  عند ال ػنرافي ػ يحننػؽ / مصػطفا اةػد ال ػمنع  ػ23
هػػ / 1429 بلمل   اأشرؼ محمد فرنػد غنػلـ ػ طةعػل دار ال يػب ةللنػلهرة 

 ـ . 2008

 شرح المفصؿ الةف نعنش ػ اللـ ال يب ػ ةنرات .  ػ24
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 إبساهيم عمس حممد حطنيد/ 
 

 الصحلح لتجاهرأ ػ دار العتـ لتمبلننف .  ػ25

 ـ . 1937صتل الصتل ألةي جعفر ةف الهةنر ػ الرةلط  ػ26

ـ 1849العند الثمنف فا دااانف الشعراق ال ػيل الجػلهتننف ػ طةعػل أاراةػل  ػ27
 . 

شػحلي  ػ طةعػل  ال لمؿ لتمةرد ػ يحننؽ / محمد أةػا الفضػؿ إةػراهنـ   ا ػند ػ28
 دار ن ضل مصر . 

 هػ . 1316ال يلب ل نةان  ػ طةعل ةاالؽ  ػ29

 ل لف العرب الةف منظار ػ طةعل دار صلدر .  ػ30

 المةػػػػػدع المتخػػػػػص مػػػػػف المميػػػػػع ألةػػػػػي حنػػػػػلف األندل ػػػػػي ػ يحننػػػػػؽ  ػ31
 ـ . 1983هػ / 1403د/ مصطفا أحمد النملس ػ م يةل األههر 

 اد  ه نف ػ النلهرة . مجله النر ف ألةي اةندة ػ يحننؽ د/ محمد فؤ  ػ32

مجػػللس ثعتػػب   يحننػػؽ / اةػػد ال ػػبلـ هػػلراف ػ الطةعػػل الثلننػػل ػ دار  ػ33
 ـ . 1960المعلرؼ 

المحي ب الةف جني ػ يحننؽ / اتػي النجػدأ نلصػب   االنجػلر   اشػتةي ػ  ػ34
 هػ . 1386المجتس األاتا لتشئاف اإل بلمنل 

لر ػ مطةعػل المح ـ الةف  ند    يحننؽ / مصطفا ال نل   اد/ ح نف نصػ ػ35
 ـ . 1958مصطفا الةلةا الحتةا 

مخيصػر الةػدنع الةػف خللانػ  ػ يحننػؽ / ةرج يرا ػر ػ المطةعػل الرحملننػل  ػ36
 ـ . 1968

 هػ . 1316المخصص الةف  ند    المطةعل األمنرنل ةةاالؽ  ػ37

الم ت ؿ فا غرنب لغل العرب لمحمد ةف نا ؼ اليمنمي ػ يحننؽ / محمد  ػ38
 ااإلرشلد النامي ػ اإلبتنـ الجناةي .  اةد الجااد ػ اهارة الثنلفل

 المعجـ الا نط ػ مجمع التغل العرةنل ػ النلهرة .  ػ39

مغنا التةنب اف  يب األالرنب ػ يحننؽ د/ مػلهف المةػلرؾ   امحمػد اتػي  ػ40
 حمد اهلل ػ دار الف ر . 

 المنيضب لتمةرد ػ اللـ ال يب ػ ةنرات .  ػ41
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 ػ النلهرة . المنصار االممداد الةف االد ػ مطةعل ال علدة  ػ42

 الماش  لتمرهةلني ػ طةعل ال تفنل ادار ن ضل مصر .  ػ43

 ـ . 1968نف  الطنب لتمنرأ ػ يحننؽ د/ إح لف اةلس ػ ةنرات  ػ44

 ػ الطةعل الثلننل ػ النلهرة.  ال لشمنلت لت منت ػ شرح/ محمد محماد الرافعي ػ45

 هػ .1327همع ال اامع لت ناطي ػ مطةعل ال علدة ػ النلهرة  ػ46


