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لنصوص اللغة األحكام النحوية ما هي إال نتاج استقراء كالم العرب وتتبعٌ 

الرتاثية التي تنتمي لعصور االستشهاد, وهذه األحكام تتسم بالثبات غالبًا; إذ إنَّ 
احلكم مقرتن باطراد ظاهرة ما, ولقد اختذ النحاة يف تصنيف األحكام, وتعيني 
مصطلحاهتا تتبعَ الظواهر اللغوية ومنهج َاالستقراء ومجعَ املتشاهبات ومالحظةَ 

تصنيف األحكام يف ضوء املادة املروية املجموعة إىل أحكام  اختالف اجلزئيات, ثم
يبدأ من نقطة االنتهاء "بعضها يرتبط بالكم, وأخر ترتبط بالنوع, وهذا التصنيف 

ثمَّ القليل,  من مجع املادة املروية; فبعد مجع املادة تصنَّف تصنيفا إحصائيا, أوهلا املطرد,
 :بعبارة أدق "املصطلحات لوصف املرويات أو, فقد أطلقوا هذه )٢("والنادر, والشاذ

 .)٣("لكمية النصوص املستقرأة 

اب ار أس حث اخت   وأهمیته ال
 :التالية األسباب إىل البحث هلذا اختياري أسباب وترجع

  ;إرادة الباحث دراسة األحكام النحوية والوقوف عىل مباحثها ومصطلحاهتا
 .إذ دار حوهلا نقاش وخالف من جهات عدة

                                                           

البحث مستل من أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه للباحث من قسم النحو والرصف هذا ) ١(
والعروض, بكلية دار العلوم, جامعة القاهرة, بعنوان: (األصول النحوية يف رشوح مجل عبدة 

 .هـ)٤٧١القاهر اجلرجاين (ت

توراه, كلية دار األحكام النحوية بني الثبات والتحول, الباحث: وليد عبد الباقي, رسالة دك) ٢(
 .٣٩−٣٧م, ص٢٠١٢هـ,١٤٣٣العلوم, جامعة القاهرة 

 .٢٠٦م, ص ١٩٨٨, ٣االستشهاد واالحتجاج باللغة, د. حممد عيد, عامل الكتب, ط) ٣(
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 فأردت األحكام النحوية, من اجلرجانية اجلمل رشح موقف عىل وفالوق 
 .تناوهلم هلذه األحكام ومراتبها عندهم من حيث القبول والرد معرفة

 التطبيقي العميل لألحكام النحوية; مما يساعدنا عىل  اجلانب عىل التعرف
 .تفهم األبعاد الداللية هلذه األحكام

 األربعة  الرشاح بني األحكام النحوية تناول يف املنهجية الفوارق عىل الوقوف
 .وما داللة ذلك, وما هي األحكام التي شاعت أو مل تشع عند هؤالء الرشاح

حث منهج   ال
 حيث التام, االستقرائي املنهج فاختذ الدراسة; هذه يف مناهج عدة الباحث اختذ

 بعرضها قام مث األربعة, الرشاح عند باألحكام النحوية املتعلقة املسائل كل تتبع
 جاء ثم الباحث, من تدخل دون الظاهرة بوصف يعتني الذي الوصفي املنهج حسب
 .األحكام النحوية تناول يف األربعة الرشاح بني املقارنة بعقد ليقوم املقارن املنهج

حث خطة   ال
 يتقدمها مباحث وأربعة ومتهيد, مقدمة, يف يكون أن البحث طبيعة اقتضت

 .املوضوعات فهرس ثم العلمية, الفهارس ثم وخامتة, توطئة,
 .اختياره وأسباب املوضوع أمهية فيها تناولت فقد املقدمة, أما
 :مطلبني عىل فيحتوي التمهيد وأما
 اجلمل بكتاب التعريف: األول املطلب. 
 الرشاح ترمجة: الثاين املطلب. 
 خالفاألحكام النحوية من حيث التعريف هبا وما دار حوهلا من  عن مدخل ثم

 :يأيت ثم األربعة, املباحث قبل
 اجلرجاين القاهر عبد عند األحكام النحوية فيه فتناولت األول, املبحث. 
 اخلشاب ابن عند األحكام النحوية فيه فتناولت الثاين, أما املبحث. 
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 اخلوارزمي عند األحكام النحوية فيه فتناولت الثالث, املبحث وأما. 
 البعيل عند األحكام النحوية فيه فتناولت الرابع, املبحث وأما. 
 الباحث إليها خلص التي البحث نتائج أهم وفيها اخلامتة, تأيت ثم. 
 وفهرس لألعالم, وفهرس للقرآن, فهرس وفيه الفنية, الفهارس تأيت ثم 

 .املوضوعات

‚éãÛjÖ]<

تاب الجمل   المطلب األول: التعرف 
ف كتاب (اجلمل يف النحو) باسم (اجلمل اجلُر جانية) أو(اجلرجانية) يُعرَ

فْق نظرية  ا. وهي مقدمة نحوية تقع يف نحو عرشين ورقة, صنفها اجلرجاين وَ اختصارً
العامل فجاءت يف مخسة فصول: الفصل األول يف املقدمات, والفصل الثاين: يف عمل 
األفعال, والفصل الثالث: يف عمل احلروف, والفصل الرابع: يف عمل األسامء, 

 يف أشياء منفردة, كالنكرة واملعرفة, والتوابع.والفصل اخلامس: 
ويعد من املخترصات املفيدة يف علم النحو عىل صغر حجمه فقد ضمنه مؤلفه 
ا من النحاة إىل  عصارة فكره النحوي, وخالصة جتاربه يف هذا العلم, مما دفع كثريً

مَّ رشحه وحتليله.  النظر فيه ومن ثَ
بلغت سبعة عرش  عناية الرشاح هبا ; أهنا قدو "مجل اجلرجاين"وممَّا يؤكد مكانة 

ا هـ) ٥٦٧وابن اخلشاب ( هـ),٤٧١, أمهها رشح املصنِّف اجلرجاين نفسه ()١(رشحً
هـ) وسامه (ترشيح العلل يف ٦١٧واخلوارزمي ( وسامه (املرجتل يف رشح اجلمل) ,

هـ) وسمى رشحه (الفاخر يف رشح مجل عبد القاهر), ٧٠٩رشح اجلمل), والبعيل (
هـ) ٦٩٩هـ), ورشح ابن عصفور اإلشبييل( ٥٢١ورشح ابن السيد البطليويس (

 وغريهم.
                                                           

, ١كشف الظنون, حلاجي خليفة, تصحيح حممد رشف الدين, ط: وكالة املعارف. استنابول, ط )١(
 . ١/٦٠٢م) ١٩٤٣ −هـ ١٣٦٢(

 



-٤ -  

  المطلب الثاني: تراجم الشراح
  أوال: ترجمة عبد القاهر الجرجاني

بد القاهر اجلرجاين يف ميدان علوم العربية بشتى فروعها تغني عن إنَّ شهرة ع
جالة ملا تفرضه فهو "فنيَّات البحث;  الرتمجة له, ولكن املقام يقتيض أن أتكلم عنه يف عُ

من محل لواء املسرية النحوية يف منتصف القرن اخلامس اهلجري, فقد تصفح كتب 
ه أن خرج بزبدة كالم القوم, وفهم األوائل, وغاص يف حميطها, فكان من نتاج غوص

قها بحسه املرهف, فصار إمام عرصه  مرادهم, وتوجيهاهتم للرتاكيب النحوية, وتَذوَّ
فاتفقت عىل إمامته ", )١("يف النَّحو, وأوقف نفسه عىل التأليف والرشح يف علم النحو

نِيَتْ  األلسنة وجتملت بمكانه وزمانه األمكنة واألزمنة, وأثنى عليه طيب العنارص وثُ
به عقود اخلنارص, فهو فرد يف علمه الغزير, ال بل هو العلم الفرد يف األئمة املشاهري 

")٢(. 
: هو اإلمام أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن اجلرجاين النحوي اسمه ونسبه

 .)٣(البياين اللغوي املشهور

                                                           

, دار الثقافة, ١ت/ فؤاد عيل خميمر, ط  "دالئل اإلعجاز"القاهر اجلرجاين النحوية يف  فلسفة عبد )١(
 ).٥م (ص١٩٨٣

− ١/٥٧٨م, (١٩٩٣, ١دمية القرص وعرصة أهل العرص, للبازخرزي, دار اجليل, بريوت, ط )٢(
٥٩٤.( 

ائي, مكتبة املنار, ينظر: نزهة األلباء يف طبقات األدباء, كامل الدين األنباري, ت/إبراهيم السامر )٣(
), وطبقات الشافعية ٢/١٨٨), وإنباه الرواة (٢٦٤م, (ص١٩٨٥−هـ١٤٠٥, ٣األردن, ط

الكرب, البن السبكي, ت/د. حممود حممد الطناحي, ود. عبدالفتاح حممد احللو, دار هجر, 
 ).٥/١٤٩هـ, (١٤١٣, ٢ط
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 أشهر شيوخه
  ;ابن أخت أيب عيل أبو احلسني حممد بن احلسني بن حممد بن عبد الوارث

 .)١(هـ)٤٢١الفاريس (ت

  عيل بن عبد العزيز بن احلسن بن عيل اجلرجاين صاحب كتاب (الوساطة بني
 .)٢(هـ)٣٩٢املتنبي وخصومه) (ت

 أشهر تالمذته
 ٣(هـ )٤٩٠أبو النرص أمحد بن إبراهيم بن حممد الشجريّ (ت(. 

  ٤(هـ )٥٠٠أمحد بن عبد اهللا املهاباذي الرضير النحويّ (ت(. 

  أبو ذكريا حييى بن عيلّ بن حممد بن اخلطيب التربيزي اإلمام اللغويّ املشهور
 .)٥(هـ) ٥٠٢(ت 
 أشهر مؤلفاته

  . (اجلمل يف العوامل) نرش أكثر من نرشة 

   (املقتصد يف رشح اإليضاح ) أليب عيل الفاريس, نرش بتحقيق د/ كاظم بحر
 مرجان .

  . (أرسار البالغة ), نرش أكثر من نرشة 

                                                           

الفضل إبراهيم, دار الفكر العريب, إنباه الرواة عىل أنباه النحاة, للقفطي, ت/ حممد أبو ينظر:  )١(
بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة, ), و٢/١٨٨( م١٩٨٢هـ, ١٤٠٦, ١القاهرة, ط

 ).٢/١٠٦( للسيوطي ,ت/ حممد أبو الفضل إبراهيم, املكتبة العرصية, لبنان
معجم األدباء: إرشاد األريب إىل معرفة األديب, لياقوت احلموي, ت/ إحسان عباس, دار ينظر:  )٢(

 ).٤/١٧٩٧(م) ٤/١٩٩٤م, (١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤, ١الغرب اإلسالمي, بريوت, ط
 ) . ٢/١٩٠ينظر: إنباه الرواة () ٣(
 ). ١/٣٢٠), وبغية الوعاة ( ١/٣٥٧ينظر: معجم األدباء () ٤(
 ) . ٢/٣٣٨ينظر: بغية الوعاة () ٥(
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 .(دالئل اإلعجاز ), نرش أكثر من نرشة 

 وفاته 
 .)١(هـ ) عىل الراجح  ٤٧١تويف اإلمام عبد القاهر اجلرجاين بجرجان سنة (

  ثانيا: ترجمة صدر األفاضل الخوارزمي

هو القاسم بن احلسني بن حممد أبوحممد اخلوارزمي صدر : اسمه ونسبه
 )٢( .األفاضل

 أشهر شيوخه
  أبوالفتح نارص أيب املكارم عبدالسيد بن عيل املطرزي املطرزي اخلوارزمي

 )٣(هـ)٦١٠احلنفي (ت

  الفخر الرازي حممد بن عمر بن احلسني, امللقب بالفخر الرازي صاحب
 )٤(هـ)٦٠٦(ت "مفاتيح الغيب  "التفسري املشهور

 .ريضّ الدين النيسابوري 
منشئ النظر  وحكى يل األستاذ "ذكره اخلوازرمي يف كتابه التخمري حيث قال: 

 )٥("ريض الدين النيسابوري ...

                                                           

 ) . ٢/١٠٦), و بغية الوعاة ( ٢/١٨٩ينظر: إنباه الرواة ( )١( 
), والبلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة, ٤/٤٧), وإنباه الرواه (٢١٩ ٥/١) ينظر معجم األدباء (٢( 

 ).٢٣٦م, (ص٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١, ١للفريوزآبادي, دار سعدالدين, ط

بن الشعار, خمطوط بمعهد البحث العلمي, جامعة أم ) ينظر: عقود اجلامن يف شعراء الزمان, ال٣(
 ).٢٩٨) (ق٣٥٥القر, رقم (

 )٢٩٩) ينظر: عقود اجلامن (ق٤(

) التخمري (رشح املفصل يف صنعة اإلعراب) للخوارزمي, ت/ د. عبدالرمحن العثيمني, دار الغرب ٥(
 )١/٣٧١م, (١٩٩٠, ١اإلسالمي, بريوت, ط
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 أشهر تالمذته
مل تذكر كتب الرتاجم التي ترمجت لصدر األفاضل شيئا عن تالمذته غري أنه 

 كتب يف بعض كتبه أسامء من أجاز هلم من هؤالء:
  اإلمام أبوالربكات املبارك بن أيب الفتح أمحد بن املبارك املعروف بابن املستويف

هـ), ذكر ابن املستويف إجازة صدر األفاضل له يف أول كتابه ٦٣٧اإلربيل (ت
 )١((إثبات املحصل, الورقة)

  : أنشدين أبواملؤيد "أبو املؤيد حممد اخلايص اخلوارزمي, فقد قال ابن الشعار
 )٢( "حممد اخلاص اخلوارزمي قال أنشدنا أبو حممد لنفسه..

  عصام بن حممد املفرس, موفق الدين أبو املفاخر بن طاهر بن أيب سهل بن
هـ ٥٩٥ناسخ كتاب (بدائع امللح) لصدر األفاضل, كتب له بخطه سنة 

ن عىل نسخة الكتاب  )٣(.إجازة كام هو مدوَّ

 أشهر مصنفاته
اشتهر صدر األفاضل بالتصنيف, فكثرت مصنفاته, وقد تناول ذكرها عدد من 

 الباحثني, ومن أشهر تلك املصنفات:
 لزخمرشي, طُبع بتحقيق الدكتور عبدالرمحن التخمري يف رشح املفصل ل

 العثيمني, دار الغرب اإلسالمي.

  ترشيح العلل يف رشح اجلمل, طُبع بتحقيق عادل حمسن سامل العمريي, معهد
 البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي, جامعة أم القر, مكة املكرمة.

  الزند, حتقيق حزام السقوط يف رشح سقط الزند, طبع ضمن رشوح سقط
 مصطفى السقا وآخرين, اهليئة العامة املرصية للكتاب.

                                                           

 )١/٢٣) ينظر: مقدمة كتاب التخمري (١(

 )١/٢٣), ومقدمة كتاب التخمري (٢٩٩) ينظر: عقود اجلامن (ق٢(

 )١/٢٢) ينظر: مقدمة كتاب التخمري (٣(
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 وفاته
تِلَ صدر األفاضل عىل يد التتار عند دخوهلم خوارزم, وذلك يف سنة   )١(هـ٦١٧قُ

  ثالثا: ترجمة ابن الخشاب

 )٢(هو عبداهللا بن أمحد بن أمحد بن أمحد املعروف بابن اخلشاب: اسمه ونسبه
 أشهر شيوخه: 

  ٣(هـ)٥٣٩منصور اجلواليقي موهوب بن أمحد بن حممد (تأبو( 

 ٤( هـ)٥٤٢أبو السعادات بن الشجري هبة اهللا عيل بن حممد (ت( 

 ) ٥( هـ)٢٥٤٢أبو احلسني بن الفراء حممد بن حممد بن احلسني الفراء( 

 أشهر تالمذته
 ٦( هـ)٥١٩العامد األصفهاين حممد بن صفي الدين عامد الدين (ت( 

  ٧( هـ)٥٦٣حممد السمعاين احلافظ (تعبدالكريم بن( 

 ٨( هـ)٥٤٢حممد بن اخلرض بن عيل بن تيمية (ت( 

                                                           

 )١/١٧) ينظر: مقدمة كتاب التخمري (١( 

 ).٢/٩٩) ينظر معجم األدباء وإنباه الرواة , (٢( 

مكتبة الرشد ذيل طبقات احلنابلة, البن رجب, ت/ د. عبدالرمحن سليامن العثيمني, ) ينظر: ٣( 
 ).٢/٢٤٥, ( م١٩٩٠هـ١٤١٠, ١الرياض, ط

 ).٢/٢٤٥) ينظر: ذيل طبقات احلنابلة (٤( 

 ).٢/٢٤٤) ينظر: ذيل طبقات احلنابلة (٥( 

) ينظر: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان, البن خلكان, ت/ إحسان عباس, دار صادر, بريوت, ٦( 
)٢/١٠٣.( 

 ).٢/٢٤٧() ينظر: ذيل طبقات احلنابلة ٧( 

 ).٢/٢٤٥) ينظر: ذيل طبقات احلنابلة (٨( 
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 أشهر مصنفاته 
  املرجتل رشح اجلمل, طُبع أكثر من طبعة, والطبعة املعتمد عليها يف هذه

 الدراسة هي طبعة دار الكتاب اإلسالمي حتقيق عطية لطفي.

 ت.الرد عىل مقامات احلريري, طُبع ملحقاً باملقاما 

 ١( رشح اللمع البن جنى, وصل فيه إىل باب النداء(. 

 وفاته
 .)٢( هـ)٥٦٧تويف بن اخلشاب سنة (

  رابعا: ترجمة البعلي

هو حممد بن أيب الفتح بن أيب الفضل بن أيب الربكات البعيلّ احلنبيلّ  :اسمه ونسبه
 )٣( الدمشقي
 : لقبه وكنيته

 .)٤( لُقِّب بشمس الدين, وتُكنى بأيب عبداهللا 
لَبَك)نسبته عْ  )٦( إحد مدن دمشق )٥( : ينسب البعيلّ إىل مدينة (بَ

                                                           

 ).٢/٢٥٠) ينظر: ذيل طبقات احلنابلة (١( 

 ).٢/٣٠) وبغية الوعاة (٤/١٤٩٥) ينظر: معجم األدباء (٢( 

), واملقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد, الربهان ٤/٣٧٢( ) ينظر : ذيل طبقات احلنابلة,٣( 
هـ ـ ١٤١٠, ١لرمحن سليامن العثيمني, مكتبة الرشد, الرياض, طالدين بن مفلح, ت/ د. عبدا

 ).١/٢٠٧), وبغية الوعاة (٢/٤٨٥م, (١٩٩٠

) ينظر : الوايف بالوافيات, للصفدي, ت/ أمحد األرناؤوط, وتركي مصطفى, دار إحياء الرتاث ـ ٤( 
 ) .٢/٤٨٥), واملقصد األرشد (٤/٢٢٤م, (٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢٠بريوت, 

 ).٤/٣٧٢طبقات النحاة ( ) ينظر : ذيل٥( 

 م.١٩٩٥, ٢) ينظر : معظم البلدان, لياقوت احلموي, دار صادر, بريوت, ط٦( 
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 أشهر شيوخه
تتلمذ اإلمام البعيل عىل كبار رجاالت العلم يف عرصه يف شتى العلوم, ومن 

 :أشهر هؤالء
 هـ) ٦٧٢: مجال الدين حممد بن عبداهللا بن مالك الطائي اجليّاين (تابن مالك

واأللفية يف النحو وغري ذلك من النحوي الشهري, صاحب التسهيل 
 )١( املنصفات النافعة.

 هـ) املحدث ٦٥٨: حممد بن أيب احلسني أمحد بن عبداهللا اليونيني (تاليونيني
سند عرصه لصحيح اإلمام البخاري  )٢( .واحلافظ مُ

 أشهر تالمذته 
ثُر, كان من أشهرهم:  تتلمذ عىل البعيل كُ

 أبو احلسن عيل عبد الكايف بن عيل هـ): نقي الدين ٧٥٦النَّقي السبكيّ (ت
السبكي, صاحب املؤلفات الدقيقة; كاإلهباج يف رشح منهاج األصول 

 )٣(.وغريه

  حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي, املحدث ٥٧٤٨شمس الدين الذهبي (ت :(
 )٤( .واملؤرخ الشهري, صاحب : سري أعالم النبالء, وتاريخ اإلسالم وغريمها

 أشهر مصنفاته
دد من الدراسني عرض مصنفات البعيل والنص عىل املطبوع منها تناول ع

 واملخطوط واملفقود, وقد آثرت هنا ذكر أشهر مصنفاته : 
 .املطلع عىل أبواب املقنع يف الفقه, طُبع أكثر من طبعة 

                                                           

 ).٤/٣٧٢) ينظر : ذيل طبقات اجلنابلة (١( 

 )١/٢٠٧) ينظر : بغية الوعاة (٢( 

 ).١/٢٠٧) ينظر : بغية الوعاة (٣( 
 ).٤/٣٧٤) ينظر : ذيل طبقات احلنابلة (٤(

 



-١١ -  

  الفاخر يف رشح مجل عبد القاهر, وهو مطبوع بتحقيق د/ممدوح حممد
الفنون واآلداب, الكويت, بالسلسلة خسارة, نرشة املجلس الوطني للثقافة و

 الرتاثية.
 ١(.رشح ألفية بن مالك, وهو رشح مبسوط( 
 وفاته

 )٢( هـ)٧٠٩يف القاهرة سنة ( −رمحه اهللا −تويف

íèçvßÖ]<Ý^Óuù]< <

م  تعرف الح
  لغةً 

وحكم عليه. قال , حيكم, أي: قىض, وحكم له, مصدر قولك: حكم بينهم
 :)٣(النابغة

  )٤(إلى َحَماٍم ِسَراعٍ َواِرِد الثَّمدِ  فَتَاِة الَحّيِ إِْذ نََظَرتْ واحُكم كُحِكم 

                                                           

 ).١/٢٠٨الوعاة () ينظر : بغية ١(

 ).٢/٤٨٦), واملقصد األرشد (٤/٣٧٤) ينظر : ذيل طبقات احلنابلة (٢(

علامء وكان مقدما عند أهل احلجاز عىل غريه; ف, زياد بن معاوية, ويكنّى أبا أمامة, ويقال أبا ثاممة )٣(
حلجاز البرصة كانوا يقدمون امرأ القيس بن حجر وأهل الكوفة كانوا يقدمون األعشى وأن أهل ا

حممود , البن سالم اجلمحي, ينظر: طبقات فحول الشعراء, والبادية كانوا يقدمون زهريا والنابغة
دار , البن قتيبة, والشعر والشعراء, )١/٥٢(, (د/ت),(د/ط), جدة, دار املدين, حممد شاكر

 ).١/١٥٦(, هـ ١٤٢٣, احلديث, القاهرة
تّيرشح , البيت من البسيط للنابغة يف ديوانه )٤( , بريوت, دار الكتاب العريب, وتعليق/ د.حنّا نرص احلِ

 من داليته التي مطلعها:, )٥٤(ص, م١٩٩٦−هـ١٤١٦, ٢ط
  یا داَر َمیَّةَ بالعلیاء فالسَّنَدِ 
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القضاء يف اليشء, بأن كذا أو ليس  −بالضم–احلُكمُ  "وجاء يف (تاج العروس): 
 .)١("هذا قول أهل اللغة, سواء لزم ذلك غريه أم ال, كذا

سواء أكان , فاحلكم بناء عىل ما تقدم يعني يف اللغة القضاء بأمر ما يف اليشء 
 باإلجياب أم بالسلب.

  ااصطالحً 

 ينقسم احلكم يف االصطالح إىل قسمني: 
ا وسنةً األول وعليه مدار أفعال  ,: حكم رشعيٌّ مستمدٌ من الرشع اإلهلي كتابً
 .)٢("فنيحكم اهللا تعاىل بأفعال املكلَّ "أو هو  ,املسلمني

بعد استقراء  ,: هو حكمٌ غريُ رشعيٍّ أقره العقل; مستمدٌّ من إقرار العقلاآلخر
كاحلكام العقلية املأخوذة من  ,ما ال يؤخذ من الرشع "يف ما يتصل بغري الرشع فهو

 .)٣("جمرد العقل
ا, أو " :وقيل ا ن وإعرابً ا, ونحوً هو ما جيري عىل الفرع من أحكام األصل رصفً

 )٤( ."هو ما تنصُّ عليه قاعدة ما
استمده النحاة من  ,وبناء عىل ذلك فاحلكم النحوي حكمٌ غريُ رشعيّ أقره العقل

 وتتبع ظواهرها النحوية بالدراسة. ,استقراء نصوص اللغة

                                                           

, دار اهلداية, موعة من املحققنيت/جم, للمرتىض الزبيدي, تاج العروس من جواهر القاموس )١(
 ).٣١/٥١٠(, (د/ت),(د/ط)

, م١٩٨٣−هـ ١٤٠٣, ١ط, لبنان–دار الكتب العلمية بريوت الرشيف اجلرجاين, , فاتالتعري )٢(
 ).٩٢(ص

مكتبة لبنان , د. عيل دحروجت/, موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم, للتهانوي )٣(
 ) .١/٦٩٥(, م١٩٩٦, ١ط, بريوت –نارشون 

املعجم املفصل يف النحو العريب, د. عزيزة فزال بابتي,دار الكتب العلمية, بريوت,  )٤(
 ).١/٤٩٧م,(١٩٩٢−هـ١,١٤١٣ط
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ة  ام النحو   أنواع األح
امد التقسيم اآليت لألحكام; حيث تقسم األحكام النحوية إىل نوعني: ويمكن اعت

 أحكام كمية, وأحكام كيفيّة.
  )االطِّراد، الشذوذ، القلة( أولًا: األحكام الكمية:

 االطِّراد −أ
مِّ املنصوص عليه بكثرة, دون حتديد هلذا  مصطلحاالطِّراد: هو  يعرب عن الكَ

عربَ  مٌّ كبري يُ والكثري,  ,الغالب"عنه بمصطلحات أخر, هي: الكم, بيد أنه كَ
, )١("ما استمر من الكالم يف اإلعراب وغريه من مواضع الصناعة"فهو ,"والشائع

لّ االستقراء عىل اطَّراده يف  وهو ما يدل الكثرة املتتابعة لنصٍّ من نصوص العرب ودَ
مناقضته غريه  كالمهم, وترتب عليه حكم أو تقعيد اكتسب االطِّراد لعدم خمالفته أو

أما يف ", من األحكام أو القواعد, أي: أن االطِّراد يكون يف السامع والقياس معا
السامع فيكون قليالً أو نادرا أو شاذا, فمعناه كثرة ما ورد عن العرب كثرة تنفي عن 

ا االطِّراد يف القياس فموافقة املقيسا أو شاذً املقيس عليه أن يُر قليال أو نادرً   ا. وأمَّ
أم فرعية كقواعد  عليه لقاعدة سواء أكانت هذه القاعدة أصلية كقاعدة رفع الفاعل,

  )٢(."اإلعالل واإلبدال واحلذف
 الشذوذ −ب

كمٌ خيتص بكم من النصوص التي تنتمي لعرص االستشهاد, لكنها ال  الشاذ حُ
يدَ أهنا ال يُقاس عليها,  تج هبا, بَ تصل حلد االطِّراد, وهذه النصوص حجة لغوية حيُ

فيكون خمالفا للقياس, من غري نظر إىل قلة  " ;والشاذ هو ما يعني املخالف للقياس
                                                           

يف علوم اللغة واملزهر , )١/٩٨(, ٤ط, اهليئة املرصية العامة للكتاب, البن جني, اخلصائص )١(
, ١ط, بريوت – دار الكتب العلمية, فؤاد عيل منصورت/, جلالل الدين السيوطي, وأنواعها
 ).١/١٨١(, م١٩٩٨هـ ١٤١٨

ان, األصول دراسة أبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب )٢( , القاهرة, عامل الكتب, د. متام حسّ
 ).١٥٦(ص, م٢٠٠٠−هـ١٤٢٠
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ودِه وكثرتِه .والشاذ عىل نوعني بول والرفض من ح _وجُ شاذ مقبول وشاذ  :_يث القَ
يقبَل عند الفصحاء  ا الشاذ املقبول: فهو الذي جييء عىل خالف القياس وُ مردود ; أمَّ

ا الشاذ املرود: فهو الذي جييء عىل خالف القياس وال يقبل عند , والبُلغاء. وأمَّ
وعدم  اسج عن القياخلرو": ويمكن القول بأن الشذوذ هو )١("الفصحاء والبلغاء

االتساق مع املألوف من القواعد العامة, ولعل اإلكثار من اإلحالة بالوصف بالشذوذ 
 )٢("ظاهرة حتسب لنحو البرصة أكثر من نحو غريها

 :والشذوذ عىل ثالثة أقسام 
ومنه دخول (أل) عىل لفظ الفعل من : االشاذ يف االستعامل والقياس مجيعً  −١

 الشاعر: كقول, )٣(غري أن ينقله إىل اسم الفاعل

  )٤(إِلَى َربِّنَا َصْوُت الِحماِر الیَُجدَّعُ  انَا، وأَْبغَُض العُْجِم نَاِطقً یَقُوُل الخَ 

, وإن اطرد استعامله, وهو الذي فرق بابه يف القياس: شاذ يف القياس فقط −٢
مْث صَ الرِّ وَ وبت األمر .نحو قوهلم: أَخْ تَصْ وبْت اليشء وال يقالف .واسْ تَصْ  :يقال: اسْ

.اس بْتُ  مع أنه القياس. تَصَ
                                                           

معجم مصطلحات النحو و الرصف والعروض والقافية:, د. حممد إبراهيم عبادة, مكتبة اآلداب, ) ١(
 .١٦٧ م, ص٢٠٠٥ −ه١٤٢٦ ,٣ط 

معجم املصطلحات النحوية والرصفية, د. سمري نجيب اللبدي, مؤسسة الرسالة, بريوت, دار ) ٢(
 ).٢٢٣م, (ص ١٩٨٨ −ه١٤٠٩, ٣الفرقان, عامن, ط

, بريوت –مؤسسة الرسالة, لبنان , عبد احلسني الفتيلت/, البن الرساج, ينظر: األصول يف النحو )٣(
د. عبد الرمحن السيد, د. ت/ , البن مالك, الفوائدورشح تسهيل , )١/٥٧(, (د/ت), (د/ط)

, م١٩٩٠ −هـ ١٤١٠, ١ط, هجر للطباعة والنرش والتوزيع واإلعالن, حممد بدوي املختون
)١/٢٠١.( 

للقايض , الوساطة بني املتنبي وخصومهينظر: , ي اجلاهيللذي اخلرق الطهوالبيت من الطويل  )٤(
مطبعة عيسى البايب احللبي , عيل حممد البجاوي حممد أبو الفضل إبراهيم,ت/ , اجلرجاين
دار الكتب العلمية , البن جني, ورس صناعة اإلعراب, )٦(ص, (د/ت), (د/ط), ورشكاه
جلالل الدين , ورشح شواهد املغني, )٢/٤٧(, م٢٠٠٠ −هـ١٤٢١, ١ط, لبنان−بريوت

التالميد الرتكزي  تعليقات: الشيخ حممد حممود بن, علق حواشيه: أمحد ظافر كوجان, السيوطي
 ) .١/١٦٢(, م ١٩٦٦ −هـ  ١٣٨٦, جلنة الرتاث العريب, الشنقيطي
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ي قياسه واطّرد استعامله: الشاذ يف االستعامل فقط −٣ غري أن , وهو ما قَوِ
استعامل مفعول واقترص السامع عىل ترك االستعامل; من ذلك: , االستعامل حظره

غري أن السامع , هذا هو القياسف .نحو قولك: عسى زيد قائامً , اسام رصحيا )عسى(
ه  ظْرِ د بحَ وذلك قوهلم: عسى زيد أن , عىل ترك استعامل االسم هاهنا واالقتصارورَ

 )١(.فهذا هو املستعمل يف كالم العرب, يقوم

م يشمل كل ما شذَّ عن االنصياع لقواعد النحو العامة والشذوذ  بناء عىل ما تقدّ
هو  فالنادر:, )٢(من غري نظر إىل قلته أو كثرته وهو بذلك خيتلف عن النادر والضعيف

هو ما يكون يف ثبوته كالم  والضعيف:, )٣("ما يكون وجوده قليال لكن عىل القياس"
أي ثبوت احلكم للضعيف فيه كالم; من ذلك قُرطاس بضم القاف يف قِرطاس 

 )٤(."بكرسها

  :ثانيا: األحكام النوعية
  )حبْ القُ ون، سْ الحُ والمنع، والجواز، و ،وهي (الوجوب

 الوجوب−أ
هو أحد األحكام النحوية الناجتة عن القياس عىل  :الوجوب يف النحو العريب 

نوع, ويتوسطهام اجلائز, ويف حميطهام ماملسموع واملرويّ املستقرأ, وموقعه مقابلٌ للم
والقبيح, وهو الذي يقرص الظاهرة عىل وجه واحد تتصف به عىل جهة  احلسنيقع 

رضورة االنتحاء بام يرتتب عىل " ذ إن حقيقته:وجوه أخر; إ إىلاإللزام, وال تتعداه 
 )٥(."القاعدة انتحاء واجبًا ال يسوغ معه وجه آخر

                                                           

 ).١/١٨١واملزهر(, )١/٩٨ينظر: اخلصائص() ١(
 )٧٨األحكام النحوية بني الثبات والتحول, (ص )٢(
 .٢/١٨١, األشباه والنظائر:١٣٩التعريفات: ص ) ٣(
 .١٨٢−٢/١٨١, األشباه والنظائر:١٣٩التعريفات: ص ) ٤(
معجم املصطلحات النحوية والرصفية, د. سمري نجيب اللبدي, مؤسسة الرسالة بريوت, دار ) ٥(

 ).٢٢٣م, (ص ١٩٨٨ −ه١٤٠٩, ٣الفرقان, عامن, ط
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 اجلواز −ب
: هو أحد األحكام النحوية التي يصدرها النحاة بصدد بعض اجلواز النحوي

إباحة الوجه النحوي, أو الرصيف, أو اللغوي بعامة دون وجوب  "ظواهر اللغة; فهو 
يقتيض ثنائية الوجوه أو تعدد املسألة الواحدة خالف الوجوب الذي  أو امتناع, وهذا

 )١(."يقتيض حرص املسألة يف وجه واحد ال يتعداه 
 املنع−ج

هو أحد األحكام النحوية الناجتة عن القياس الذهني, وفيه يقيس  املنع النحوي
النحويُّ املقيس عىل املقيس عليه, فيتحقق لديه انتفاء اجلامع بينهام, فيحكم بامتناع 

نن العرب سامعا وقياسا, وهو يف ذلك نقيض الوجوب; إذ إن املقيس ملخالفته سَ 
أما املمنوع فهو حيظر وقوعه, , هالوجوب يقتيض احلكم بثبوت املقيس, و لزوم وقوع

للقواعد  خمالفةٌ  هُ ; إذ إن ارتكابَ )٢("هو ما يقتيض لذاته عدمه "ولذلك يقال عنه
  )٣(."يؤدي إىل فساد اللغة  مَّ النحوية, ومن ثَ 

ة تعريفٌ حديثٌ وضعه أحد الباحثني خالل تناوله حلكم املمنوع يف النحو  وثَمَّ
وينعدم وقوعه ملخالفته ما سمع عن فصحاء , هكل ما يتعذر جواز"وهو: , العريب
, وينتفي قياسه عىل غريه النعدام اجلامع بني املقيس واملقيس عليه بالكلية, العرب

 )٤(."وفساد أقيستها, ويرتتب عىل األخذ به اضطراب اللغة
 نسْ احلُ −د

وهو يقع  هو أحد األحكام املبنية عىل القياس وتأييد السامع, :احلسن النحوي 
                                                           

 ).٥٩معجم املصطلحات النحوية والرصفية(ص) ١(
 ).٢٣٠التعريفات (ص )٢(
احثة أمل إبراهيم مجعة, قاعة املمنوع يف النحو العريب, رسالة دكتوراه, كلية دار العلوم, الب) ٣(

 .١, ص١٣١٤الرسائل, كلية دار العلوم, جامعة القاهرة, رقم 
كلية , رسالة دكتوراه, وليد حممد عبد الباقي عبد العاطي, األحكام النحوية بني الثبات والتحول )٤(

 ).٩١(ص, م٢٠١٢−هـ١٤٣٣, جامعة القاهرة, دار العلوم
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قرب إىل اجلائز منه إىل الواجب; إذ أوهو , منزلتني من األحكام; الوجوب واجلواز بني
وجه اجلواز, أنه ال يصل إىل حد الوجوب, لكنه يقوم عىل تعدد أإنه يقوم عىل 

ه, فيقدمونه عىل بقية الوجه مع اإلبقاء عىل وفيستحسن النحاة أحد هذه الوج
 جوازها.

نحوي ناتج عن صور اإلحلاق يف حكم ": االصطالح النحويويعني يف 
م أحد هذه , حيكم به النحوي يف ظاهرة لغوية جاز فيها أكثر من وجه, القياس فيقدَّ

 )١(."األوجه عىل ما سواه; لعلة خاصة به مستندا إىل السامع أو القياس
 حبْ القُ  −هـ

يف أول  بالرغم من ذكر احلكم بالقبح فيام يزيد عىل ثامنني مرة" القبح النحوي:
بح إال يف إشارة عابرة  )٢(إال أنَّ سيبويه "كتاب نحوي يصل إلينا مل يبنيِّ ما املراد بالقُ

وأما املستقيم القبيح: فأن "عند تقسيمه الكالم بني االستقامة واإلحالة; حيث قال: 
أَيْتُ  ا رَ دً يْ يدٌ يأتيك ,تضع اللفظ يف غري موضعه, نحو قولك: قد زَ وأشباه هذا  ,وقد زَ

اللذين ساقهام سيبويه مرده  يفهم من نص كالم سيبويه أن القبح يف املثالنيفالذي  "
فجاءت الصورة  "كون مكونات الرتكيب قد رتبت بصورة خمالفة للنظام اللغوي 

كي + (و ,قد + اسم)(بحيث صار  ,املنطوقة وقد اختل هبا رشط الورود النحوي
ولكنه ال يؤدي إىل خلل معنوي  ,وهذا تركيب غري مسموع به يف نظام العربية ,)اسم

                                                           

 ).١١٩(ص األحكام النحوية بني الثبات والتحول )١(
موىل بنى احلارث بن كعب بن عمرو بن علة بن جلد بن , عمرو بن عثامن بن قنربإمام الصناعة  )٢(

وعن  يعيسى بن عمر الثقفأخذ عن اخلليل بن أمحد , ويكنى أبا برش وأبا احلسن, مالك بن أدد
إنباه الرواة عىل ينظر: , ه)١٨٠توىف سنة(, الكتابله: , عن أبى اخلطاب األخفش الكبريويونس, 

القاهرة, ومؤسسة الكتب , دار الفكر العريب, حممد أبو الفضل إبراهيمت/, للقفطي, أنباه النحاة
بغية الوعاة يف طبقات اللغويني و, )٢/٢٤٦( م.١٩٨٢ −هـ  ١٤٠٦, ١ط, بريوت, الثقافية
, لبنان / صيدا − املكتبة العرصية , فضل إبراهيمحممد أبو الت/, جلالل الدين السيوطي, والنحاة
 ).٢/٢٢٩(, (د/ت),(د/ط)
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 )١(."يف صحة العالقات بيت أجزاء اجلملة
ا طويلة; فها هو السيوطي يأيت بعد سيبويه  وظل حد القبح النحوي جمهوال قرونً
بقرابة ثامنية قرون, ومل يبلور للقبح حدا يسهل الوقوف عليه, بل اكتفى عند ذكره 

ن, سْ المه عن املضارع عن احلكم احلُ القبح بالتمثيل دون التعريف; حيث ذكر بعد ك
 )٢(.)بعد رشط املضارع −رفع املضارع −القبيح كرفعه (قال: 

له, أو تقريب  ولوا تقديم حدٍ ويف حماوالت جادة من الباحثني املعارصين حا
م تعريفا  _حديثا_مدلوله بعبارات جامعة; لذا هناك أكثر من باحث  للقبح قدَّ

ما ال يقبله " فقط أذكرمها عىل سبيل التمثيل, فهو: , أقترص منها عىل اثننيالنحوي
 )٣("اإلنسان بطبعه من األفعال و األشكال

حكم نحوي يطلق عىل استعامالت افرتاضية, وأخر حقيقية وردت "أو هو: 
عن العرب, شذت عن الرتاكيب ومعايري النظم اللغوية املطردة, فسلك النحاة فيها 

 )٤(."هامسلك التأويل إلجازهتا عىل قبح
 كام نصَّ هو  _ن التعريف األول قد استقاه الباحث من تعريفات املعاجم أوأر
, وكان األجدر به أن  _عىل ذلك وقيّ ا عىل الطبع اإلنساين وقَبوله الذّ وجعله مقصورً

يقدم تعريفا للقبح النحوي مبنيا عىل االستقراء التام, ومراعيا رشوط وضع احلد 
لكنه , )٥("ظاهرة القبح النحوي عند سيبويه "ته هو: إذ إن موضوع دراس ;العلمي

 اللغويني يف معامجهم . وقف عند تعريفات
 ا عىل استقراء مبني  −يف ظني  −انه قدم تعريفا صحيحً أأما الباحث الثاين فأر

                                                           

الداليل), د.حممد محاسة عبد اللطيف, دار  −النحو والداللة (مدخل لدراسة املعنى النحوي) ١(
 )٧٠−٦٩م, (ص ٢٠٠٠−هــ١١٤٢٠, ١الرشوق, القاهرة, ط

دار , لق عليه: عبد احلكيم عطيةضبطه وع, جلالل الدين السيوطي, االقرتاح يف أصول النحو) ٢(
 ).٣٠(ص, م ٢٠٠٦ −هـ  ١٤٢٧, ٢ط, البريويت, دمشق

كلية الرتبية, جامعة عدن, , رسالة دكتوراهأمحد عبد الاله عوض, , دراسة ظاهرة القبح عند سيبويه )٣(
 م, املقدمة.٢٠١١أغسطس,

 ).٢٥٢األحكام النحوية بني الثبات والتحول(ص  )٤(
 املقدمة وما بعدها . "ظاهرة القبح عند سيبويهدراسة "انظر ) ٥(
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الظاهرة وتتبعها يف مظاهنا وبعبارة جامعة إىل حد كبري, وقد قدم ذلك يف إطار دراسته 
 )١(."حكام النحوية بني الثبات والتحولاأل "وعنواهنا:

ة ام النحو ة لألح ة) النسب المئو   (الكم
ي ملصطلحات ض اعرت بعض الباحثني عىل النحاة يف عدم التحديد الكمّ
وجدنا ابن  إال أننا, )٢(إذ هي يف رأي هؤالء الباحثني مبهمة غري واضحة, األحكام
م هذه املصطلحات; )٣(هشام ب فَهْ سم صورة األحكام ورفحاول تقريب  يريد أن يقرِّ

اعلم أهنم يستعملون غالبا وكثريا ونادرا وقليال ": حدود تقريبية الصطالحاهتا; فقال
ا , والكثري دونه, ولكنه يتخلَّف, فاملطَّرد ال يتخلَّف والغالبُ أكثر األشياء, ومطَّردً
إىل ثالثة وعرشين فالعرشون بالنسبة , و النادر أقل من القليل, دون الكثري والقليل

والواحد نادر; فعلم , والثالثة قليل, غالبُها واخلمسة عرش بالنسبة إليها كثري ال غالب
قالُ فيه ذلك  )٤(."هبذا مراتبُ ما يُ

ا من عدة باحثني; حيث دار القت نقدً البن هشام قد حاولة التقريبية وهذه امل
لظاهرة يف النصوص املروية, مناط نقدهم حول عدم الدقة يف حتديد الكم الذي بلغته ا

كام أن الواقع اللغوي ال يؤيد هذه النسب, بجانب إغفال ابن هشام حلكمني كميني 
                                                           

 ).٢٥٢األحكام النحوية بني الثبات والتحول(ص  )١(
, )٢٠٦(ص, م١٩٨٨, ٣ط, عامل الكتب, د. حممد عيد, ينظر: االستشهاد واالحتجاج باللغة )٢(

 ).١٢٣(ص, م٢٠٠٦, ١ط, دار غريب, د. عيل أبو املكارم, واملدخل إىل دراسة النحو العريب
النحوي , عبد اهللا بن يوسف بن أمحد بن عبد اهللا بن هشام األنصاري الشيخ مجال الدين احلنبيل )٣(

ديوان زهري بن أيب سلمى, ومل يالزمه األندليس سمع عىل أيب حيان , الفاضل, العالمة املشهور
ك رشح له: أوضح املسال, وال قرأ عليه, وحرض دروس التاج التربيزي, وقرأ عىل التاج الفاكهاين

, هـ)٧٦١توىف سنة(, وغري ذلك, , وشذور الذهب ورشحه, ومغني اللبيب, ألفية ابن مالك
, حممد عبد املعيد ضانت/, البن حجر العسقالين, الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنةينظر: 

وبغية , )٣/٩٣(, م١٩٧٢ −هـ١٣٩٢, ٢ط, اهلند, يدر ابادح, جملس دائرة املعارف العثامنية
 ). ٢/٦٨الوعاة(

, بريوت –دار الكتب العلمية , فؤاد عيل منصور املزهر يف علوم اللغة وأنواعها, للسيوطي, ت/) ٤(
 ).١/١٨٦(, م١٩٩٨هـ ١٤١٨, ١ط
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عدم وضع , , برغم استعامهلم يف األحكام لد معظم النحاةاالطرادمها: الشذوذ و
 )١(.حدود تضبط استخدام هذه املصطلحات

Ý^Óuù]<|]†Ö]<‚ßÂ<íèçvßÖ]< <

حث األول ة: الم ام النحو   عند الجرجاني األح
  والشذوذ)، القلة، (االطراد : األحكام الكميةالمطلب األول

 االطراد واملصطلحات القريبة منه
 :االطراد  )١(

, ": )سو(قال وهو يتكلم عن  , فإذا قلت: جاءين القوم سو زيدٍ سو ظرفٌ
, ويدل عىل ذلك أنّ الصلة تستقل  به كقولك: فكأنك قلت: جاءين القومُ مكان زيدٍ

 )٢(."االطِّرادجاءين من سواه, وأخذت ما سواه, مستعملٌ ذلك عن 
وجييءُ الظرف صلة للذي وما كان بمعنى الذي, "قال: شائع مستمر:  

 )٣(."مستمر شائعوصحة الكالم به 
 {قَالُواْ تَاهللل املضارع وتُراد ... قال تعاىل:مع الفع "ما و ال"وقد حتذف  "قال:

شائع  احلذف وهذا. تفتأ ال −أعلم واهللا–واملعنى  ،]٨٥}[يوسف:..تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ 
  )٤(."مستمر

, " :قال عن تاء التأنيث شائع مستعمل: ويف االسم تنقلب يف الوقف هاءً
                                                           

م, ١٩٧٣−هـ١٣٩٣, منشورات اجلامعة الليبية, د. عيل أبو املكارم, ينظر: أصول التفكري النحوي )١(
, ٤٤,٣٨,٤٥(, م١٩٦٦, مرص, دار املعارف, القديم واحلديثواللغة والنحو بني , )١٠١:٩٦(

٥٧, ٥٦ ,٥٥, ٥١ .( 
رشح اجلمل يف النحو, للجرجاين, تح /خدجية حممد حسني باكستاين, رسالة ماجستري, جامعة أم  )٢(

 ).١١٣ص(, هـ ١٤٠٧القر, مكة املكرمة, 
 ).١١٤وينظر: (ص, )١١٣ص رشح اجلمل() ٣(
 ).١٧٨ص رشح اجلمل() ٤(

 



-٢١ -  

 )١( ."املستعمل الشائعكقولك: ضاربة, وقائمة. هذا هو 
  ومفعوالً ال يكون فاعالً  األكثراألمر يف ": )سو(قال عن  :األكثر األمر

 )٢(."اوجمرورً 
فيها إذا أضمرت يف موضع يصح  األكثرواعلم أن ": "أن"قال عن  :األكثر

 )٣(."إظهارها فيه أن يبطل عملها باإلضامر
منذ ومذ يكونا عىل وجهني: األول: حرص املدة وانتظام أول الوقت ": ذكر أنّ و

ذ  )٤(."األكثروهو ": يومان. قال وآخره, مثل: ما رأيته مُ
ذف الفعل " :)لوالحذف الفعل مع (عن يف معرِض حديثه قال  :اكثريً  وحيُ

 )٥("ا, يراد: لوال رضبت زيداً , فيُقال: لوال زيدً كثريا
 )٦(."يف الشعر كثريوهو ": "عسى"من خرب  "أن"الشعر قال عن حذف  ويف

التي جتيز القياس يف  وهي خالف الكثرة املطلقة, إال أن هذه الكثرة مقيدة بالشعر
وما كثر يف الكالم العادي يكون , ألن ما كثر يف الشعر يكون مقيسا يف الشعر, الكالم

 )٧(.مقيسا يف الكالم العادي

{أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ  ن حذف املفعول يف مثل قوله تعاىل:عقال  :ايكثر جدً 
 )٨( ."اجدً هذا احلذف  ويكثرفاألصل: بعثه اهللا. " :]٤١رَسُوالً}[الفرقان:

                                                           

 ).٢٩١صرشح اجلمل() ١(
 ).١١٤صرشح اجلمل( )٢(
 ).١٤٢صرشح اجلمل() ٣(
 ).١٨٥صرشح اجلمل( )٤(
 ).١٨٨صرشح اجلمل( )٥(
 ).٤٩ص(رشح اجلمل )٦(
املقاصد الشافية, للشاطبي, ت/د. عبد الرمحن العثيمني وآخرين, معهد البحوث  ينظر: )٧(

− هـ١٤٢٨, ١لقر, مكة املكرمة, طوالدراسات العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي, جامعة أم ا
 ).٤٢٨−٦/٤٢٦(, )٥/٤٢٠(, م٢٠٠٧

 ).٢٤٣ (رشح اجلمل )٨(
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 :القلة ومصطلحاهتا )٢(
وي يف القليلال يؤمر به املخاطب إال يف "قال عن الم األمر:  القليل: , وقد رُ

 )٢)(١(.]٥٨فْرَحُواْ}[يو�س:تَفَبِذَلِكَ فَلْ { بعض األخبار أن النبيّ صىل اهللا عليه وسلم قرأ:
فق هذا أي أن هذه , فهو يستشهد بالقراءة عىل حكم القلة القراءة جاءت وَ

 .القليل
يف الكالم معه  ذكر الفاعل قلّ ذكر أن املصدر املنون يعمل يف املفعول, و  :قلّ 
قٍّ القصار الثوب, ابٍ زيدٌ عمرً عجبت من رض" :مثل قولك  )٣( ."ومن دَ

عمل ليس يف مثل قولك: ال رجلٌ  "ال"قال عن عمل قليل االستعامل: 
 "حاشا"ر أن النصب بـليس بمستعمل: ذك )٤(.االستعاملليل يف ق. أنه "أفضل منك

  )٥(.ليس بمستعمل بجعلها فعالً 
وهذا قليلٌ يف االستعامل, "قال عن إضافة املصدر عىل املفعول ورفعه الفاعل 

 )٦(."اأيضً  قلةٍ شعر عىل الوإنام جيئ يف 

 وهذه قلة مطلقة; ألنه قليل يف النثر والشعر.
                                                           

وعثامن بن عفان وأُيب بن  −صىل اهللا عليه وسلم−قراءة النبي و, وهي رواية رويس عن أيب جعفر )١(
كعب واحلسن وأيب رجاء وحممد بن سريين واألعرج وأيب جعفر بخالف والسلمي وقتادة 

اف واألعمشواجلحدري وه املحتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات ينظر: , الل بن يَسَ
 −هـ١٤٢٠, املجلس األعىل للشئون اإلسالمية−وزارة األوقاف, البن جني, واإليضاح عنها

عبد السالم عبد ت/, البن عطية, املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز, )١/٣١٣(, م١٩٩٩
والنرش يف القراءات , )٣/١٢٦(, هـ ١٤٢٢, ١ط, بريوت –دار الكتب العلمية , الشايف حممد

, (د/ت),(د/ط), املطبعة التجارية الكرب, عيل حممد الضباعت/, البن اجلزري, العرش
)٢/٢٨٥.(  

 ).١٥٥ص(رشح اجلمل )٢(
 ).٢٠٦ص( رشح اجلمل )٣(
 ).٩٢ص (رشح اجلمل )٤(
 ).١١١ص () رشح اجلمل٥(
 ).٢٠٧ ص(رشح اجلمل )٦(
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 :الشذوذ )٣(
 قال عن حذف الضمري املجرور يف قول الشاعر: الشاذ: 

  )١(ي بما ھو قابضُ رِ دْ على الماِء ال یَ  أصبَح من أسماَء قیٌس كقابٍض 

ذف  املعنى: ال يقاس  شاذوهو  "عليه"ال يدري بام هو قابضٌ عليه, ثم حُ
 )٢(."عليه

لكثرة وإنام رمخوه  ;ألنه نكرة; شاذأنه  "صاح"بـ "صاحب"قال عن ترخيم: 
 )٣(., فأشبه العلماالستعامل
ما "قال عن عدم جواز قولك: أخذت ما غريه. وأنه البد حتى يصح أن تقول: و
 )٤(."اشاذً فإن جاء كان ". "هو غريه

 :الندور )٤(
يف  انادرً وأما الفصل فقد جييء "قال من الفصل بني املتضايفني:  النادر:

 )٥(."الشعر

ن,  النادروقد جتيء اإلضافة يف "قال: و  عىل معنى حرف جرٍ سو الالم ومِ
 )٦(."فمن ذلك قوهلم: هو ثبت الغدر, املعنى: هو ثبتٌ يف الغدر

                                                           

, دار الكتاب العريب, , البيت من الطويل منسوب إىل قيس بن جروة الطائي يف النوادر أليب زيد )١(
دار إحياء الرتاث , خليل إبراهم جفالت/, البن سيده, وينظر: املخصص, )٦٢(ص, بريوت
أليب عيل , إيضاح شواهد اإليضاح, )١/٢٥٩(, م١٩٩٦هـ ١٤١٧, ١ط, بريوت –العريب 
, ١ط, لبنان –دار الغرب اإلسالمي, بريوت , الدكتور حممد بن محود الدعجاينت/, القييس
 ).٢/٨٥١(, م ١٩٨٧ −هـ  ١٤٠٨

 ).٢٤٤ص() رشح اجلمل٢(
 ).١٣٥ص(رشح اجلمل )٣(
 ).١١٤ص(رشح اجلمل )٤(
 ). مثال آخر٢٢٤ص( رشح اجلمل )٥(
 ).٢٢٩ص( رشح اجلمل )٦(
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  األحكام النوعية: المطلب الثاني
  (الجيد والقبح والفساد والضعف وما يُلحق بها)

 )١(.جيدقال عن قولك: مررت برجلٍ حسنٍ الوجهُ منه. أنه  :يداجل
ثنَّى وال جتمع وال تؤنث مل تعمل  وإذا كانت"قال:  ن:سْ عدم احلُ  الصفة ال تُ

بحٍ  خري "أن ترفع بـ  وال يستحسنون, "خريٍ منه  ", وذلك يف عمل الفعل إال عىل قُ
ريٍ منه أَبُوه "اسم ظاهر فيقال:  "منه فهذا  "أفعل من كذا  "وكلُّ  "مررت برجلٍ خَ

ل َمنه أبواه ُ " :حكمه, لو قلت وإنام الكالم ان ترفع , مل حيسن "مررتُ برجلٍ أفضَ
 )٢(."اا مقدمً خربً  "أفضل منه"مبتدأ و "أبواه"حتى تكون  "أفضلُ منه أبواهُ  "فتقول: 

يضعف وإن كان ظنّ الناس أنه "قال عن جميء احلال من النكرة: : الضعيف
 )٣(."اأبدً 

ثنَّى وال جتمع وال تؤنث مل تعمل عمل إو"قال:  :قبيحال ذا كانت الصفة ال تُ
بحٍ الفعل إال عىل   )٤(."قُ

عىل  "الوجه", ورفع "حسن"برجلٍ حسنٍ الوجهُ بتنوين  تقال عن قول: مرر و
من حيث إن الصفة قد عريت من ذكرٍ يعود منها إىل املوصوف  قبيحأنه "أنه فاعل 
 )٥(.")رجل(الذي هو 
وكذلك احلكم يف املخاطب, "إلبدال من ضمري املخاطب: قال عن ا :فاسدال

 )٦(."اكان فاسدً  .لو قلت: بك املسكني
إىل  "احلسن"فتضيف  "احلسن وجهٍ "أن تقول:  وال جيوز"قال:  :عدم اجلواز

                                                           

 ).٣٢٠صينظر: رشح اجلمل() ١(
 ).٢٠٣− ٢٠٢( ص رشح اجلمل: )٢(
 ).٨١ص() رشح اجلمل٣(
 ).٢٠٢ص(رشح اجلمل )٤(
 ).٣١٩(ص ) رشح اجلمل٥(
 ).٢٧٢ص(رشح اجلمل )٦(
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 )١(."الوجه"مع تنكري  "الوجه"

حث الثاني:  ام الم ة األح   ابعند ابن الخشَّ النحو
القليل واملطرد والشاذ  بني كمية وكيفية, مثل:ألحكام ما وردت جمموعة من ا

  ش واألقبح. وتفصيلها كاآليت:فحوالنادر والواجب واجلائز واأل
  ة:يّ مِّ األحكام الكَ ول: المطلب األ

جاز أن تكون  "ما"خاصة فإنِّام إذا دخلت عليها  "ليت"فأما "يقول:  القليل:
يف قليل ا, وهو ع الفعل بعدها قياسً فريتفع االسامن بعدها باالبتداء واخلرب, ويق ;كافة

 )٢(."االستعامل, فتقول: ليتام عمروٌ قائمٌ 
عىل فعلٍ مضمر,  كان حمموالً اسم  "لو"فإن وقع بعد "قوله:  ومن ذلك أيضا
 )٣(."وهو مع ذلك قليل

قول من ذهب إىل أن الضامئر: (اهلاء والكاف والياء) بعد (أيا) أسامء ويذكر 
مع  ا عىل ما سُ اهُ و": من قول العرباعتامدً وابِّ  اإيَّ إذا بلغ الرجل الستني فإيَّ . )٤("الشَّ

 )٥(.قليل يف االستعامل ويتعقبه بأن ذلك
الشذوذ وقد جاء عىل جهة ": قال عن جميء خرب (عسى) مصدرا رصحياالنادر: 

ى سَ عَ "ا به, وذلك قوهلم يف املثل: ا مرصحً والتنبيه عىل األصل خربها مصدرً والندور 
                                                           

 ).٣٢٢ص رشح اجلمل() ١(
عطية لطفي, تعليق أسامة  املرجتل يف رشح اجلمل. البن اخلشاب, ضبط نصه ووضع فهارسه )٢(

 ).١٤٧(,م٢٠١٢هـ/ ١٤٣٢ ,١رضوان, دار الكتاب اإلسالمي, القاهرة, ط
 ).٢٦٤ (ص) املرجتل٣(
, يمكتبة اخلانج, عبد السالم حممد هارونت/, لسيبويه, ينظر هذا القول عن العرب يف الكتاب) ٤(

عبد ت/, البن الرساج, واألصول يف النحو, )١/٢٧٩(, م١٩٨٨ − هـ  ١٤٠٨, ٣ط, القاهرة
, للزجاج, القرآن وإعرابهمعاين و, )٢/٢٥١(, بريوت –مؤسسة الرسالة, لبنان , احلسني الفتيل

 ). ١/٤٨(, م١٩٨٨ −هـ  ١٤٠٨, ١طا, بريوت –عامل الكتب , عبد اجلليل عبده شلبيت/
 ).٢٦٣(ص) املرجتل٥(
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 )٢(."الغوير أن يبؤس ى. وكان األصل عس)١(."ار أبؤسً يْ وَ الغُ 
ا , "ذلك, تلك" أسامء اإلشارة عن الالم يف هثيحديف معرض الشاذ:  يقول: إهنّ

التي للتنبيه التفاقهام يف الداللة  "ها"مع يف االستعامل مع جتُ للبعد ويبني ذلك أهنا ال 
لِك(قال: إليه, فال يُ  عىل الرتاخي والبعد يف املشار ذَ وإن جاء يشءٌ , )هاتلك(وال , )هَ

بهة يف  )٣(.شذوذه من ذلك حمكيا من جهة موثوق هبا فال شُ
ظ هنا أنه ال ينكر السامع ما دام جهة وروده موثوق ولكنه حيكمُ عليه , هبا ويُلحْ

 .يف شذوذه لديه أدنى شك أو شبهة وذ بيقني تام فالشذالب
ال رجلَ ظريف "واسمها :  "ال النافية للجنس"حديثه عن  :  قال يفالضعيف

يف هذا الوجه غري مركبة مع االسم كام كانت يف الوجه الذي قبله ; ألن  "ال  "عندك 
ا ;  كِّب مع صفته , فال جتعل ثالثة أشياء شيئا واحدً ن جعل شيئني شيئا ألاالسم قد رُ

 )٤("يف القياس  ضعيفواحدا 
 –امتنع أكثر الناس من تقديمه "ويف معرض حديثه عن التمييز قال : : اجلواز

املازين قياسا واعتل بأن  وأجازهفلم جييزوا: شحام تفقأت وال عرقا تصببت,  −العامل
 وقد أيد ابن اخلشاب مذهب املازين يف اجلواز. )٥("العامل مترصف وهو الفعل 

  النوعيةاألحكام  ثاني:المطلب ال

بنى الفعل الالزم ملا مل يُسمَ فاعله إال أن يتصل به جار يقول:  اجليد:  وال يُ
مل حيز بناؤه , فإن جترد من هذا األشياء ورفع الفاعل فقط ,وجمرور أو ظرف أو مصدر

                                                           

الدكتور عبد املجيد ت/, أليب عبيد القاسم بن سالم, ينظر: األمثال, وهو مثل من أمثال العرب) ١(
أليب , ومجهرة االمثال, )٣٠٠(ص, م١٩٨٠ −هـ  ١٤٠٠, ١ط, دار املأمون للرتاث, قطامش

, للميداين, وجممع األمثال, )٢/٥٠(, (د/ت),(د/ط), بريوت –دار الفكر , اهلالل العسكري
 ).٢/١٧(, (د/ت),(د/ط), بريوت, لبنان −دار املعرفة , حممد حميى الدين عبد احلميدت/

 ).١١١(ص) املرجتل٢(
 ).١٨٢ص () املرجتل٣(
 ).١٥٦( املرجتل) ا٤(
 ).١٣١), وانظر (١٣٥( رجتلامل) ا٥(
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 )١(."اجليديف القول  هملا مل يسم فاعل
يف االستعامل أن تكون جاره, وقد  فاألجود )حاشا(وأما "قال:  :األجود

 )٢(."نُصبَ هبا
 )٣(."بالغ حسنفأما اسم الفاعل إذا كان باأللف والالم فإعامله "قال:  ن:سْ حلُ ا

... وما قال به املتقدمون يف تقدير اخلرب "ويف حديثه عن أسامء الرشط وعملها: 
 )٤("فحسن قوي

 الرتدد يف كالم قليلبأنه باأللف والالم  املعرفعمل املصدر حكم عىل القبيح: 
ا بالقبحووصفه , العرب  )٥(.أيضً

  .ومها: القلة والقبح ;ويف هذه املسألة أعطى حكمني
ويف معرض حديثه عن العدد املركب, وألفاظ العقود, والعدد األفحش: 

كالثالثني  ودوما زاد عىل العرشين من العق"املعطوف, وعلة بناء بعضها يقول: 
والعمل عىل , إن وقع مثل ذلك فقليل و, أفحشفاحلكم فيه  ,واألربعني وما بعدها

 )٦("األكثر, وما قلَّ فمطرح احلكم

, وير أن  فابن اخلشاب حيكم بالفحش وهو حكم نوعي مستند عىل حكم كميّ
 مثل ذلك يطَّرح وال يلتقت إليه.

حث الثالث:  ام الم ة األح   عند الخوارزميالنحو
  ول: األحكام الكميةالمطلب األ

يف مجيع األعالم أن جيمع املذكر بالواو والنون  واألغلب"قال: األغلب: 
                                                           

 ).١٠٥ص() املرجتل١(
 ).١٦٣ص () املرجتل٢(
 ).٢٠٨ص() املرجتل٣(
 ).٢٢٥ص() املرجتل٤(
 ).٢٠٨ص(املرجتلينظر: ) ٥(
 ).٩٥ص () املرجتل٦(
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 )١(."واملؤنث باأللف والتاء
ثنى ما زاد عىل ثالثة  "ويقول يف معرض حديثه عن (األسامء املعتلة):  وال يُ

فلذلك قلنا فيه: إنه يُكتبُ بالياء, فاعترب هذا القول يف  ,إال بالياء األغلبأحرف يف 
 )٢(."واضعهذا الباب; ينفعك يف كثري من امل

وكأين بمعنى (كم) اخلربية, وينصب  "يف حديثه عن (كأين) يقول:  :األكثر
ا لتامميتها بالتنوين,  {فَكَأَيِّن مِّن  قال تعاىل: )من(أن يستعمل مع  واألكثرمميّزها مفردً

  )٣(.]٤٥قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا}[احلج:
...  "يقول يف معرض حديثه الفصل بني املضاف واملضاف إليه: الشاذ:

وكذلك يف املضاف واملضاف إليه; ال ينفصل أحدمها عن صاحبه; إال بالظرف يف 
 )٤(."ال عربة له شاذالشعر, وهو 

, )٥(فشاذوأما ثالثامئة إىل ألف " :اوقال عن جميء متييز ثالثامئة إىل ألف مجعً 
 )٦(."مئني.والقياس: ثالثُ مئاتٍ أو 

, ال جيوز شاذ... وهذا "حرف اجلر):(ويقول يف معرض حديثه عن حذف 
 )٧(."القياس عليه, ال تقول: صليت املسجد, وال: جلست الدار

                                                           

ترشيح العلل يف رشح اجلمل, تح عادل العمريي, رسالة ماجستري, جامعة أم القر, مكة املكرمة,  )١(
 ).٢٥٨ص( ـ, ١٤١٨

 ).٢٦), و ينظر(ص ٢٤−٢٣ترشيح العلل( )٢(

 ).١٧٦وينظر(ص, )٣٣٠ترشيح العلل(ص )٣(

 ).١٣٠ترشيح العلل( )٤(

يريد أنه شذّ عن القياس, وأما من جهة االستعامل فكثري  ":,املفصلرشح ) ذكر ابن يعيش يف ٥(
هـ  ١٤٢٢, ١ط, لبنان –دار الكتب العلمية, بريوت , البن يعيش, رشح املفصل :نظري, "مطرد

 . )٤/١١(, م٢٠٠١ −
 ).٣١١) وينظر(ص ٢٤٤ص() ترشيح العلل٦(
 ).١٣ترشيح العلل(ص )٧(
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  ثاني: األحكام النوعيةالمطلب ال

ها عند داللة ": قال كم)(يف معرض حديثه عن :اجلواز وجيوز حذف مفرسّ
مت ? أي: كم يوما :احلال تقول ا ?, وكم  :وكم رست ? أي .كم صُ كم فرسخً

ا. ا أو درمهً  )١(."مالك? أي: دينارً
ذكر أن الم الغائب األحسن فيها السكون وجاز الكرس,  :األحسن ن)سْ (احلُ 

ا إذا وقع  ,; ألن األصل يف بناء احلروف السكونأحسنوإنَّام قلنا السكونُ "وقال:  فأمَّ
مَ التَّحريك, فإذا  زِ مها يشءٌ عاد إىل أصله من السكون يف الكلمة ابتداءٌ لَ تقدَّ
 )٢("الستغنائك عن حتريكها بتحريك غريها

ا عىل علة األصل.ويف هذه املسالة حك  م باحلسن اعتامدً
يقول اخلوارزمي يف معرض حديثه عن (إال) االستثنائية التي قد تأيت  :الفاسد

ستعمل (بمعنى: (غري): وقد يستعمل (إال) بمعنى غري فيكون صفةً كام أنَّ  غريا) مُ
{لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِالَّ اللَّهُ  قال اهللا تعاىل:, بمعنى(إال) فيكون استثناء

ولو مل يكن كذلك ألدَّ إىل  ,) هاهنا بمعنى (غري) صفة, و(إال]٢٢لَفَسَدَتَا}[األ�بياء:
ولو كان استثناء لكان بدال ًمن (آهلة)  ,فساد املعنى, وذلك أن اسم (اهللا) مرفوع

والبدل يف باب االستثناء يكون ثابتاً يف املعنى, فيكون تقدير الكالم: لو كان فيهام اهللا 
 )٣(."لفسدتا, وهذا فاسد

 ألنه يتناىف مع املعنى املراد. , التوجيهفهو حيكم بفساد 
 ]٢٩}[احلج:ثُمَّ لْيَقْضُوا{ويقول يف معرض حديثه عن قراءة: : عدم اجلواز

                                                           

 ). ٣٢٨) ترشيح العلل(ص ١(

 ).١٨٦ترشيح العلل(ص  )٢(
 ).١٦٥) ترشيح العلل (ص ٣(
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... (ثم) حرف عىل ثالثة أحرف يمكن الوقوف عليها, وإذا  ": )١(بسكون الالم
أمكنك الوقوف لزمك االبتداء بالساكن, وهذا غري جائز باإلمجاع. قيل: وجيوز 

 )٢(."يف رضورة الشعر حذفها
وال يقال ملا ثبت تواتره من القرآن أنه رضورة; ألن القراءة ثابتة عن الفصحاء 

)٣(.والقرآن ليس حمال للرضورة كالشعر, −صىل اهللا عليه وسلم− عن النبي
 

ع: حث الرا ام ا الم ة ألح عليعند النحو   ال
  ول: األحكام الكميةالمطلب األ

أنه يتعني  "إنَّ "قال من الضابط الذي ذكره اجلُرجاين يف فتح وكرس : املُطرد
وهذا الضابط الذي ذكره "كرسها يف وضع اجلملة, وفتحها يف موضع املفرد: 

طردوهو  –يرمحه اهللا تعاىل  "اجلرجاين"  )٤(.", ومل أرَ ما ينقضهمُ
وأما خربها ففعل مضارع مقرون بأن "قال عن خرب (أوشك):  :الغالب

 )٥( ."بًاغال

وفروعه:  "افتعال"قال عن إبدال التاء من الواو قياساً من كل واو أو ياء هي فاء 
                                                           

ورش وأبو عمرو وابن عامر ورويس بكرس الالم فيهام عىل األصل يف الم األمر فرقا بينهام وبني ) قرأ ١(
وافقه ابن حميصن من و, فقط "ليقضوا"وقرأ قنبل كذلك يف , وافقهم اليزيدي فيهام, التأكيد الم

دار , البن الباذش, . ينظر: اإلقناع يف القراءات السبعوالباقون بالسكون للتخفيف, املفردة
 ).٢/٣٢٦والنرش(, )٣٥٠(ص, (د/ت),(د/ط), الصحابة للرتاث

 ).١٨٧ترشيح العلل (ص )٢(
هجر , د. عبد الرمحن السيد, د. حممد بدوي املختونت/ ,, البن مالك, رشح التسهيل) ينظر: ٣(

مغني اللبيب عن  و, )٤/٥٩(, م١٩٩٠ −هـ ١٤١٠, ١ط, للطباعة والنرش والتوزيع واإلعالن
, ٦ط, دمشق –دار الفكر , د. مازن املبارك / حممد عيل محد اهللات/, البن هشام, كتب األعاريب

 ).٢٩٥(ص, م١٩٨٥
ممدوح حممد خسارة, (السلسلة الرتاثية), الكويت,  /تالقاهر, للبعيل,  الفاخر يف رشح مجل عبد )٤(

 ).٢/٤٢٣( م,٢٠٠٢هـ/  ١٤٢٤, ١ط
 ).١/٢٧٣الفاخر: ( )٥(
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 )١(."يف كالم العرب الغالبهذا هو "
 )٢(.من عدم مهز األكثرهو  "نبيّ "حكم البعيل عىل أن مهز  :األكثر

 )٣("من احلروف أكثراألفعال يف كالم العرب "حكم البعيل بأن 
فأما حذفها لإلضافة "قال عن حذف نون اجلمع عند اإلضافة:  :كثري مطرد

ا فكثري  )٤(."جدً
 إذن هو يوافق اجلرجاين وال ير ما ينقضه. 

ال اخلمسة عند النَّصب واجلزم بأن  املشهور: هذا "قال عن حذف نون األفعْ
ذفت مع  املشهورهو  يف كالم العرب, وقد ثبتت النون مع اجلازم والناصب وحُ

 )٦(.عن العرب املشهورهو  "أبطح"قال عن منع رصف و )٥(."عدمهام
قال عن اقرتان و )٧(.قليلأنه  "إن ولو"قال عن حذف كان بعد غري  القليل:

 )٨(.قليلأنه  "أنْ "بـ "كرب"خرب 

نَاك, ومررت "غري ناقصة, فتقول:  "هن"ذكر أن استعامل و هذا هنوك, ورأيت هَ
باحلركات  "احلَم"كام ذكر البعيل أن إعراب , )٩(.يف كالم العرب قليل "هبِنْيك
 )١٠(."قليل

                                                           

 ٢/٩٤٢) الفاخر: ١(
 ).١/٩( الفاخر: )٢(
 )١١١, ١١٠, ٩٨, ١/٨٤). وانظر: (١/٢١الفاخر:  )٣(
 ).١/٨٦) الفاخر: (٤(
 ).١/١٠١الفاخر() ٥(
 ).١/١١٧) الفاخر(٦(
 ).١/٢٥٤( ) الفاخر:٧(
 ).١/٢٧٢( ) الفاخر:٨(
 ).١/٧٣) الفاخر: (٩(
 ).١/٢٩٠), وانظر: (١/٧٤) الفاخر: (١٠(
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ا "غري"هذه بعد  "أنْ "وقد تقع "قال:  الشاذ: لم وظن, فُيعد شاذً وقال   )١("عِ
مكسورة اهلمزة, وقد تكون بمعنى نعم...  "إنّ "عن قول بعضهم عند احلديث عن 

 ( أنّ ذلك  "منع"بمعنى  ]٦٣}[طه:الُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ{قَ يف قوله تعاىل: وليست (إنّ
وقال يف موضع آخر أن:  )٢(."شاذوهو  "هذا يستلزم كون الالم يف خرب املبتدأ قال

 )٣(.": ال تقوم به حجةالشاذ"
وقال عن ترك رصف  )٤( ."امواألعجمي ال حكم هل النادر"قال:  النادر:

ات) بفتح الياء  "ذكر أن: و )٥(."نادروتركه " :"ثامن" ريَ  نادر;مثل مجع (عِري) عىل (عِ
ويقول يف حديثه عن جواز جميء خرب  ) ٦(."ألنَّ حقه اإلسكان, مثل: بديعة, وبدعات

عَل) فعال ماضيا:  ا, يف قول ابن عباس ريض اهللا عنهام:  ماضيً فعالً  ... وجاء أيضا"(جَ
عَل الرجلُ إذا مل يستطع أن خيرج أرسل (  )٨(."نادرفهذا ونحوه  )٧(.)رسوالً فجَ

  :النوعيةاألحكام ثاني: المطلب ال

معه مع جواز عطفه, عىل  تار نصبه مفعوالً قال عن ما خيُ  راجح ومرجوح:
ا"فنحو: "ن جهة اللفظ. ضعفٍ م بالعطف عىل الضمري  "زيد"فرفعُ  "ذهبت وزيدً

به مفعوالً مرجوحاملرفوع املتصل بدول فصل  امعه  , فلذلك, كان نصْ  )٩(."راجحً
قال عن األسامء التي عىل ثالثة أحرف ساكنة الوسط أنه جيوز ترك  األجود:

                                                           

 ٢/٤٤٢) الفاخر: ١(
 )٢/٤٠٩) الفاخر: (٢(
 ) .٢/٨٧١) الفاخر: (٣(
 ).١/١٢٤) الفاخر: (٤(
 ).١/٢٥٤) الفاخر(٥(
 ).١/٩٩) الفاخر (٦(
مصطفى ديب , تح/ حمد بن إسامعيل أبو عبداهللا البخاري اجلعفي, ملاجلامع الصحيح املخترص )٧(

  .٤٤٩٢) احلديث ١٧٨٧ /٤( .١٩٨٧ – ١٤٠٧,  ٣, ط بريوت –دار ابن كثري , الياممة , البغا
 ).١/١٧٦) الفاخر(٨(
 ).٢/٤٨٣) الفاخر(٩(
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 )١(.األجودرصفها وهو 
{مَّا فَعَلُوهُ إِالَّ قَلِيلٌ وقال عن حكم املستثنى يف مثل قوله تعاىل:  :جائز

, لكن جائزانوالنصب عىل أصل الباب  "إال"فإن البدل مما قبل  ]٦٦مِّنْهُمْ}[النساء:
 )٢(."راجحالبدل 

املُخففة عىل الفعل املنرصف غريْ الدعاء  "أن"حكم عىل دخول ضعيف: 
, ماضيً وقد تتصل "بالضعف قال:  عىل  اا ومضارعً بالفعل املترصف غري دعاءٍ

 )٣(."ضعف

  تعلی ختامي
ا عند رشاح اجلمل تامً  وقد بدا للباحث بعد استقراء األحكام النحوية استقراءً 

مثل:  (اجليد واألجود, القلة, الشاذ), كام أن   ا يف بعضها,أهنم اشرتكوا مجيعً األربعة 
 فاجلرجاينمنهم من انفرد ببعض األحكام واملصطلحات املتعلقة باحلكم النحوي; 

ا , شائع مستعمل , شائع  مستمر, فاسد, عدم اجلواز) مستكره جدً (انفرد بمصطلح 
سن, وعدم احلُ  "ق السلب, مثل قوله :كام أنه استخدم املصطلح ونقيضه عن طري

انفرد بإطالق مصطلح حكم  اخلشاب ابن), كام أن املطرد وعدم االطراد(وسن), احلُ 
بذكر مصطلح  اخلوارزميانفرد بينام  عىل بعض مسائله يف املرجتل."األفحش"
فلم خيتلف عن سابقيه يف االنفراد ببعض املصطلحات,  البعيل, أما اإلمام "املمتنع"

 الوجوب )واألفصح , والراجح واملرجوح ,  "مثل: 
بلغ حمموع  هأن :ن القولكم, يومن جانب آخر بخالف االنفراد باحلكم أو عدمه

 حكامً توزعت عىل عرش ٢٢اثني وعرشين (الرشاح األربعة األحكام النحوية لد(
) ٢٦الرتبة األوىل بينهم بعدد ستة وعرشين ( الشذوذ , قد احتل حكم) رتب١٠(

ا, يليه حكم  ا, ثم حكم ١٤يف الرتبة الثانية بعدد أربعة عرش ( القلةموضعً ) موضعً
                                                           

 ١/١٣٥ ) الفاخر:١(
 ٢/٤٩٥) الفاخر: ٢(
 ٢/٤٤١) الفاخر: ٣(
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ا ... إلخ ; ١٣الكثرة بعدد ثالثة عرش ( وهاك جدول إحصائي يوضح اعتامد ) موضعً
عند تطبيقها عىل الرشاح عىل األحكام النحوية يف رشوحهم, والتفاوت فيام بينهم 

 املسائل النحوية.
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  لألحكام النحوية بشروح جمل عبدالقاهر الجرجاني جدول إحصائي

  الرتبة  مج  البعلي  الخوارزمي  ابن الخشاب  الجرجاني  الحكم / اسم الشارح م

  ١  ٢٦  ١٠  ٨  ٠  ٨  الشذوذ / األشذ  ١
  ٢  ١٤  ٥  ٠  ٣  ٦  القلة / القلیل  ٢
  ٣  ١٣  ٨  ١  ٠  ٤  الكثرة / األكثر  ٣
  ٤  ١١  ٦  ٠  ٢  ٣  الندرة / النادر  ٤
  ٥  ٧  ٠  ٠  ١  ٦  القُبح  ٥
  ٦  ٥  ١  ١  ٢  ١  الجواز  ٦
  ٦  ٥  ١  ١  ٢  ١  الجید/ األجود  ٧
  ٧  ٤  ٠  ١  ٢  ١  الُحسن  ٨
  ٨  ٣  ٣  ٠  ٠  ٠  الشھرة  ٩

  ٨  ٣  ٠  ٠  ٠  ٣  الشیوع / شائع  ١٠
  ٨  ٣  ١  ٠  ١  ١  الضعف / ضعیف  ١١
  ٨  ٣  ٢  ١  ٠  ٠  الغلبة / األغلب  ١٢
  ٩  ٢  ١  ٠  ٠  ١  االطراد / المطرد  ١٣
  ٩  ٢  ٠  ٠  ٠  ٢  عدم الحسن  ١٤
  ١٠  ١  ٠  ٠  ١  ٠  األفحش / الفحش  ١٥
  ١٠  ١  ١  ٠  ٠  ٠  األفصح  ١٦
  ١٠  ١  ١  ٠  ٠  ٠  الراجح/ المرجوح  ١٧
  ١٠  ١  ٠  ٠  ٠  ١  الفاسد  ١٨
  ١٠  ١  ٠  ٠  ١  ٠  المنع  ١٩
  ١٠  ١  ١  ٠  ٠  ٠  الوجوب  ٢٠
  ١٠  ١  ٠  ٠  ٠  ١  عدم االطراد  ٢١
  ١٠  ١  ٠  ٠  ٠  ١  عدم الجواز  ٢٢
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í³^¤]< <
 أسلمت التي والتوصيات النتائج بعض إىل الباحث خلص البحث هناية ويف

 :الدراسة إليها
  النتائج: أوال

اح; كل عند ة بكل أشكاهلا ومراتبهاحارض تكان األحكام النحوية ون  الرشّ ينصّ
 .عليها أثناء تقرير األحكام

مل خيتلف الرشاح األربعة عن النحويني من استخدام تلك املصطلحات وإقرارها 
دون أن نر ظالال ملا اعرتض به املحدثون عىل األحكام النحوية من جهة 

كام ذهب إليه , وعدم الوضوح الكمي ملصطلحات األحكام النحوية, االضطراب
بعض اجلوانب  عىل الرشاح اتفقكام  .واألستاذ عباس حسن, كارمالدكتور عيل أبو امل

مما يدل عىل , ومنها ذكر مصطلح املطرد والكثري والشاذ, فيام يتعلق باألحكام النحوية
كام اتفقوا يف عدم القياس عىل , استقرار تلك املصطلحات فيام بينهم وعند غريهم

 .الشاذ
ية ببعض مصطلحات األحكام ظهر عند بعض الرشاح وصف القراءات القرآن

 .وقد ناقش البحث ذلك, كوصف قراءة الكسائي وغريه بالشذوذ, النحوية
  التوصيات: ثانيا

النحاة بيش  كتب يف األحكام النحوية بدراسة الباحثون يعتني أن تر الدراسة
تلك األحكام التي  حول التام االستقراء عىل قائم رأي عىل للوقوف من التوسع;

 .من الغموض مما أد إىل نشوب خالف وجدال حوهلا عند املعارصينشاهبا نوع 
وموقف النحاة , أن يعتني الدارسون بعالقة األحكام النحوية بالقراءات القرآنية

 القدامى واملحدثني من ذلك.
 من وتناوهلا ,الرشوح هذه دراسة إىل عنايتهم الباحثون يوجه بأن الباحث يويص

ا خمتلفة, نحوية زوايا >  .الرشوح هذه حوهتا ثرية مادة لتوافر نظرً <
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ÝøÂù]<Œ†ãÊ< <
الصفحةالعلم
 ١٨ سيبويه
 ١١ النابغة
 ٢٠ ابن هشام

l^èû]<Œ†ãÊ< <
 الصفحةالسورة رقم السورةاآلية

{ ]٦٦[النساء: ٠٤ {مَّا فَعَلُوهُ إِالَّ قَلِيلٌ مِّنْهُمْ  ٣٣ 

]٥٨[يونس: ١٠ { فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ }  ٢٣ 

}..{قَالُواْ تَاهلل تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ  ]٨٥[يوسف: ١٢   ٢١ 

]٦٣[طه: ٢٠ {قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ}  ٣٢ 

]٢٢[األنبياء: ٢١ {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِالَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا}  ٣٠ 

]٢٩[احلج: ٢٢ {ثُمَّ لْيَقْضُوا}  ٣٠ 

أَهْلَكْنَاهَا}{فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ  ]٤٥[احلج: ٢٢   ٢٩ 

]٤١[الفرقان: ٢٥ { أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُوالً}  ٢٣ 

]٢١٤[الشعراء: ٢٦ {وَأَ�ذِرْ عَشِريَتَكَ األَقْرَبِني}  ٣٣ 

íe^v’Ö]<Ù]çÎ_æ<íèçfßÖ]<oè^uù]<Œ†ãÊ< <
 الصفحة احلديث
عَل الرجلُ إذا مل يستطع أن خيرج أرسل رسوالً   ٣٣ فجَ
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íè†nßÖ]<l^èæ†¹]<Œ†ãÊ< <
 الصفحة املروية النثرية

اهُ و وابِّ  اإيَّ إذا بلغ الرجل الستني فإيَّ  ٢٦ الشَّ
 ٢٧ ار أبؤسً يْ وَ ى الغُ سَ عَ 

…^Ãù]<Œ†ãÊ< <
 الصفحة القائل القافية البحر الروي
دِ البسيط الدال  ١٢ النابغة الثّمَ
عُ  الطويل العني دَّ  ١٥ الطهوي اليُجَ
 ٢٤ قيس بن جروة الطائي قابضُ  الطويل الضاد

  

Äq]†¹]<kfm< <
, رسالة دكتوراه, وليد حممد عبد الباقي عبد العاطي, األحكام النحوية بني الثبات والتحول )  ١(

 م.٢٠١٢−هـ١٤٣٣, جامعة القاهرة, كلية دار العلوم
 م.١٩٨٨, ٣االستشهاد واالحتجاج باللغة, د. حممد عيد, عامل الكتب, ط )  ٢(
 .م١٩٧٣−هـ١٣٩٣, منشورات اجلامعة الليبية, د. عيل أبو املكارم, أصول التفكري النحوي )  ٣(
ان, األصول دراسة أبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب )  ٤( , عامل الكتب, د. متام حسّ

 م.٢٠٠٠−هـ١٤٢٠, القاهرة
, بريوت –مؤسسة الرسالة, لبنان , ت/عبد احلسني الفتيل, البن الرساج, األصول يف النحو )  ٥(

 .(د/ت), (د/ط)
دار , ضبطه وعلق عليه: عبد احلكيم عطية, جلالل الدين السيوطي, االقرتاح يف أصول النحو )  ٦(

 م. ٢٠٠٦ −هـ  ١٤٢٧, ٢ط, البريويت, دمشق
 .(د/ط),(د/ت), دار الصحابة للرتاث, البن الباذش, اإلقناع يف القراءات السبع )  ٧(
, دار املأمون للرتاث, ت/الدكتور عبد املجيد قطامش, أليب عبيد القاسم بن سالم, األمثال )  ٨(

 .م١٩٨٠ −هـ  ١٤٠٠, ١ط
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إنباه الرواة عىل أنباه النحاة, للقفطي, ت/ حممد أبو الفضل إبراهيم, دار الفكر العريب,  )  ٩(
 .م١٩٨٢هـ, ١٤٠٦, ١القاهرة, ط

دار , ت/الدكتور حممد بن محود الدعجاين, أليب عيل القييس, إيضاح شواهد اإليضاح )  ١٠(
 م. ١٩٨٧ −هـ  ١٤٠٨, ١ط, نلبنا –الغرب اإلسالمي, بريوت 

بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة, للسيوطي ,ت/ حممد أبو الفضل إبراهيم, املكتبة  )  ١١(
 .العرصية, لبنان

هـ ـ ١٤٢١, ١البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة, للفريوزآبادي, دار سعدالدين, ط )  ١٢(
 .م٢٠٠٠

دار , موعة من املحققنيت/جم, للمرتىض الزبيدي, تاج العروس من جواهر القاموس )  ١٣(
 (د/ط),(د/ت)., اهلداية

التخمري (رشح املفصل يف صنعة اإلعراب) للخوارزمي, ت/ د. عبدالرمحن العثيمني, دار  )  ١٤(
 م.١٩٩٠, ١الغرب اإلسالمي, بريوت, ط

عادل العمريي, رسالة ماجستري, جامعة أم القر, مكة /ترشيح العلل يف رشح اجلمل, تح  )  ١٥(
 . ١٤١٨املكرمة, 

−هـ ١٤٠٣, ١ط, لبنان–الرشيف اجلرجاين, دار الكتب العلمية بريوت , التعريفات )  ١٦(
 م.١٩٨٣

مصطفى , تح/ حمد بن إسامعيل أبو عبداهللا البخاري اجلعفي, ملاجلامع الصحيح املخترص )  ١٧(
 .١٩٨٧ – ١٤٠٧,  ٣, ط بريوت –دار ابن كثري , الياممة , ديب البغا

 .(د/ط),(د/ت), بريوت –ار الفكر د, أليب اهلالل العسكري, مجهرة االمثال )  ١٨(
 .٤ط, اهليئة املرصية العامة للكتاب, البن جني, اخلصائص )  ١٩(
جملس , ت/حممد عبد املعيد ضان, البن حجر العسقالين, الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة )  ٢٠(

 .م١٩٧٢ −هـ١٣٩٢, ٢ط, اهلند, حيدر اباد, دائرة املعارف العثامنية
 .م١٩٩٣, ١العرص, للبازخرزي, دار اجليل, بريوت, طدمية القرص وعرصة أهل  )  ٢١(
تّي, لنابغةا ديوان )  ٢٢( , ٢ط, بريوت, دار الكتاب العريب, رشح وتعليق/ د.حنّا نرص احلِ

 .م١٩٩٦−هـ١٤١٦
ذيل طبقات احلنابلة, البن رجب, ت/ د. عبدالرمحن سليامن العثيمني, مكتبة الرشد  )  ٢٣(

 .م١٩٩٠هـ١٤١٠, ١الرياض, ط
 −هـ١٤٢١, ١ط, لبنان−دار الكتب العلمية بريوت, البن جني, رس صناعة اإلعراب )  ٢٤(

 م.٢٠٠٠
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هجر , ت/ د. عبد الرمحن السيد, د. حممد بدوي املختون, البن مالك,, رشح التسهيل )  ٢٥(
 .م١٩٩٠ −هـ ١٤١٠, ١ط, للطباعة والنرش والتوزيع واإلعالن

ماجستري, رشح اجلمل يف النحو, للجرجاين, تح /خدجية حممد حسني باكستاين, رسالة  )  ٢٦(
 .ه ١٤٠٧جامعة أم القر, مكة املكرمة, 

 .م٢٠٠١ −هـ  ١٤٢٢, ١ط, لبنان –دار الكتب العلمية, بريوت , البن يعيش, رشح املفصل )  ٢٧(
هجر , ت/ د. عبد الرمحن السيد, د. حممد بدوي املختون, البن مالك, رشح تسهيل الفوائد )  ٢٨(

 .م١٩٩٠ −هـ ١٤١٠, ١ط, للطباعة والنرش والتوزيع واإلعالن
تعليقات: , علق حواشيه: أمحد ظافر كوجان, جلالل الدين السيوطي, رشح شواهد املغني )  ٢٩(

 ١٩٦٦ − هـ  ١٣٨٦, جلنة الرتاث العريب, الشيخ حممد حممود بن التالميد الرتكزي الشنقيطي
 م.

طبقات الشافعية الكرب, البن السبكي, ت/د. حممود حممد الطناحي, ود. عبدالفتاح حممد  )  ٣٠(
 .هـ١٤١٣, ٢جر, طاحللو, دار ه

كلية الرتبية, جامعة عدن, , أمحد عبد الاله عوض, رسالة دكتوراه, ظاهرة القبح عند سيبويه )  ٣١(
 م.٢٠١١أغسطس,

عقود اجلامن يف شعراء الزمان, البن الشعار, خمطوط بمعهد البحث العلمي, جامعة أم  )  ٣٢(
 ).٢٩٨) (ق٣٥٥القر, رقم (

ممدوح حممد خسارة, (السلسلة الرتاثية), الفاخر يف رشح مجل عبد القاهر, للبعيل, ت/  )  ٣٣(
 .م٢٠٠٢هـ/  ١٤٢٤, ١الكويت, ط

, دار ١ت/ فؤاد عيل خميمر, ط  "دالئل اإلعجاز"فلسفة عبد القاهر اجلرجاين النحوية يف  )  ٣٤(
 .م١٩٨٣الثقافة, 

هـ  ١٤٠٨, ٣ط, مكتبة اخلانجي, القاهرة, ت/عبد السالم حممد هارون, لسيبويه, الكتاب )  ٣٥(
 .م١٩٨٨ −

ظنون, حلاجي خليفة, تصحيح حممد رشف الدين, ط: وكالة املعارف. استنابول, كشف ال )  ٣٦(
 .م)١٩٤٣ −هـ ١٣٦٢, (١ط

 .م١٩٦٦, مرص, دار املعارف, اللغة والنحو بني القديم واحلديث )  ٣٧(
, بريوت, لبنان −دار املعرفة , ت/حممد حميى الدين عبد احلميد, للميداين, جممع األمثال )  ٣٨(

 .(د/ط),(د/ت)
−وزارة األوقاف, البن جني, بيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنهااملحتسب يف ت )  ٣٩(

 .م١٩٩٩ −هـ١٤٢٠, املجلس األعىل للشئون اإلسالمية
دار , ت/عبد السالم عبد الشايف حممد, البن عطية, املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز )  ٤٠(

 ـ.ه ١٤٢٢, ١ط, بريوت –الكتب العلمية 
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, ١ط, بريوت –دار إحياء الرتاث العريب , إبراهم جفالت/خليل , البن سيده, املخصص )  ٤١(
 م.١٩٩٦هـ ١٤١٧

 .م٢٠٠٦, ١ط, دار غريب, د. عيل أبو املكارم, املدخل إىل دراسة النحو العريب )  ٤٢(
عطية لطفي, تعليق أسامة  املرجتل يف رشح اجلمل. البن اخلشاب, ضبط نصه ووضع فهارسه )  ٤٣(

 .م٢٠١٢هـ/ ١٤٣٢ ,١رضوان, دار الكتاب اإلسالمي, القاهرة, ط
دار الكتب , ت/فؤاد عيل منصور, جلالل الدين السيوطي, املزهر يف علوم اللغة وأنواعها )  ٤٤(

 .م١٩٩٨هـ ١٤١٨, ١ط, بريوت –العلمية 
, ١اط, بريوت –عامل الكتب , ت/عبد اجلليل عبده شلبي, للزجاج, معاين القرآن وإعرابه )  ٤٥(

 .م١٩٨٨ −هـ  ١٤٠٨
معرفة األديب, لياقوت احلموي, ت/ إحسان عباس, دار معجم األدباء: إرشاد األريب إىل  )  ٤٦(

 .م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤, ١الغرب اإلسالمي, بريوت, ط
معجم املصطلحات النحوية والرصفية, د. سمري نجيب اللبدي, مؤسسة الرسالة, بريوت,  )  ٤٧(

 .م١٩٨٨ −ه١٤٠٩, ٣دار الفرقان, عامن, ط
دار الكتب العلمية, بريوت,  املعجم املفصل يف النحو العريب, د. عزيزة فزال بابتي, )  ٤٨(

 .م١٩٩٢−هـ١,١٤١٣ط
معجم مصطلحات النحو والرصف والعروض والقافية:, د. حممد إبراهيم عبادة, مكتبة  )  ٤٩(

 .م٢٠٠٥ −ه١٤٢٦ ,٣اآلداب, ط 
 م.١٩٩٥, ٢معظم البلدان, لياقوت احلموي, دار صادر, بريوت, ط )  ٥٠(
دار , املبارك / حممد عيل محد اهللات/د. مازن , البن هشام, مغني اللبيب عن كتب األعاريب )  ٥١(

 .م١٩٨٥, ٦ط, دمشق –الفكر 
املقاصد الشافية, للشاطبي, ت/د. عبد الرمحن العثيمني وآخرين, معهد البحوث  )  ٥٢(

, ١والدراسات العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي, جامعة أم القر, مكة املكرمة, ط
 .م٢٠٠٧−هـ١٤٢٨

أمحد, الربهان الدين بن مفلح, ت/ د. عبدالرمحن املقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام  )  ٥٣(
 . م١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠, ١سليامن العثيمني, مكتبة الرشد, الرياض, ط

املمنوع يف النحو العريب, رسالة دكتوراه, كلية دار العلوم, الباحثة أمل إبراهيم مجعة, قاعة  )  ٥٤(
 .١٣١٤الرسائل, كلية دار العلوم, جامعة القاهرة, رقم 

مكتبة لبنان , ت/د. عيل دحروج, صطالحات الفنون والعلوم, للتهانويموسوعة كشاف ا )  ٥٥(
 .م١٩٩٦, ١ط, بريوت –نارشون 

الداليل), د.حممد محاسة عبد اللطيف, دار  − النحو والداللة (مدخل لدراسة املعنى النحوي )  ٥٦(
 .م٢٠٠٠−هــ١١٤٢٠, ١الرشوق, القاهرة, ط
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ري, ت/إبراهيم السامرائي, مكتبة املنار, نزهة األلباء يف طبقات األدباء, كامل الدين األنبا )  ٥٧(
 .م١٩٨٥−هـ١٤٠٥, ٣األردن, ط

, املطبعة التجارية الكرب, ت/عيل حممد الضباع, البن اجلزري, النرش يف القراءات العرش )  ٥٨(
 .(د/ط),(د/ت)

 بريوت., دار الكتاب العريب, , النوادر أليب زيد )  ٥٩(
مصطفى, دار إحياء الرتاث ـ  الوايف بالوافيات, للصفدي, ت/ أمحد األرناؤوط, وتركي )  ٦٠(

 .م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢٠بريوت, 
ت/ حممد أبو الفضل إبراهيم, عيل حممد , للقايض اجلرجاين, الوساطة بني املتنبي وخصومه )  ٦١(

 (د/ت)., (د/ط), مطبعة عيسى البايب احللبي ورشكاه, البجاوي
 .ر, بريوتوفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان, البن خلكان, ت/ إحسان عباس, دار صاد )  ٦٢(
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