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  بسم ا الرمحن الرحيم

المسائل النحوية في تاج    " هذا البحث يتناول معجم الصحاح للجوهري وهو بعنوان           

وتظهر أهمية الدراسة في أنهـا      ، " اللغة وصحاح العربية للجوهري دراسة وصفية تحليلية        

وهي تقـدم مـسائل     ،  لهم بالفطنة والذكاء     دهِالنحو الذين شُ   اللغة و  تدور حول إمام من أئمة    

 في النحو لـشدة     بحثوقد اخترت ال  ، الشرح والتفصيل يستفيد منها الدارسون      نحوية غنية ب  

وقد كان هدفي من البحث أن أسـتخرج        ،   من أمتع علوم اللغة    ذي أعتبره  النحو ال  علمحبي ل 

 والذي يمكن من خالله التعـرف علـى         ،ر بين صفحات الصحاح     تناثهذا الكنز النحوي الم   

  .المذهب النحوي لإلمام الجوهري 

فقدان العديد مـن المراجـع      : أثناء البحث منها    في  وقد واجهت بعض الصعوبات      

  ، وكذلك الحصار الجائر على شعبنا ، الالزمة 

منهج يناسب الدراسـة    ألنه  ، البحث المنهج الوصفي التحليلي     ت في هذا    عتمدوقد ا 

  . في تناول مسائل اللغة  استخدمه علماء العربية األوائلإذ، في علوم اللغة 

بكتـاب   تعريـف  الجوهري و  ترجمة  :األول، وقد قسمت البحث إلى ستة فصول        

، والثاني يشتمل على المرفوعات ومقدمات أبواب النحو الواردة فـي الـصحاح             ، الصحاح  

، والرابع يشتمل على المجرورات وملحقات أبواب النحو        ، والثالث يشتمل على المنصوبات   

والـسادس  ، ية الموجهة نحوياً وموقف الجوهري منها       والخامس يشتمل على القراءات القرآن    

  .يتحدث عن المذهب النحوي لإلمام الجوهري 

وأن ، وقد توصلت إلى أن كتاب الصحاح مليء بالمسائل النحوية المفيدة للدارسـين             

  . وهو يميل إلى المذهب البصري ، الجوهري عالم نحو

قت في بحثي هذا وأن ينفـع بـه         وختاماً أرجو من اهللا العلي القدير أن أكون قد وف         

  .الدارسين 
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Abstract 
 

A descriptive and Analytical study of syntax in "Taj Al–Lugha Wa Sehah 
AL-Arabiya" (Tha crown of Authentic Arabic) Based on studying the lexicon of   
Al sahah gy ismail ibn hammad  Al johari                                                   . 
 
 
 
 
 
 
 

The importance of this research is that it focuees on one of well known arab 
scholars in Arabic language and syntax .the research tackles enriched detailed 
explanatory of Arabic syntax of a geat benefit . The main opjctive of this research is 
to find out the most important aspect of Arabic syntax in al sahah lexicon by which 
it reveals the        syntactical personal ideology of al johari                                                                           
. 

The research has encountered some obstacles like infrequency of essential 
references and the effect of current closure on Gaza .                                                                        
 

To answer the question of the research the researcher adopted the analytical 
descriptive approach which befits such kind of study of language sciences and it 
was prevailed to old Arabic scholars . 
 

The research is divided reasonably in to six chapters : the first is a biography 
of Al johari and Al sahah lexicon . The second, the third and the fourth all are about 
the case endings in Arabic : nominative, accusative and genitive cases in Al sahah 
lexicos . 

In addition , the chapters include introductions and appendices of syntax .the 
fifth includes syntactic Qura"anic recitations while the sixth chapter deals with Al 
johari syntactic approach he followed . 
 

The study concluded that Al sahah lexicon is full of syntax aspects which 
have a great benefit to study . and al johari as a person was a syntax scholar adopted 
basri approach . 
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  إلى أمي الحبيبة الغالية حفظها اهللا ورعاها

  ائي األعزاءإلى زوجتي الوفية وأبن

  إلى إخـوتي وأخواتي األحباب

  إلى كـل مـن يحـبني

  إلى كل من أحب
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بكـل الـحـب والـعـرفـان وأسمـى آيات الشكر واالمتنان أتقدم 

  من أستاذي القدير

  محمود محمد العامودي. د.أ

  ، ه ووقتهالـذي لـم يـبـخـل عـلـي بـعـلـمـه وجهد

  والذي كان لي ناصحاً أميناً

  . وأفاض علي َّمن رعايته وحبه

   اًفـجـزاه الـلـه عـنـي وعـن طـلـبـة العـلم خير

  لما له من أياد بيضاء

  .في خدمة العلم والمتعلمين
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  .جهودهما ونفع اهللا بهما 

  

   :كل منوالشكر والتقدير موصول ل

   .الدكتور عبد الهادي برهوم/ رئيس قسم اللغة العربية
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  .إخواني حراس الجامعة اإلسالمية 
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  .الغراء 
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  ـاءةـإض
 

إن الْعلوم وإن جلَّتْ محاسـنُها 
  

  ن قَـد وجبـا    فَتاجها ما بِه اإليما     
  

 فَظُـهحز اَهللا يزيالع تابالك وه
  

  َوبعد ذَِلك علْـم فَـرج الْكُربـا         
  

 طَفَى فَبِهصثُ اْلميدح لَمفَاع فَذَاك
  

  نُور النُّبوة سن الـشَّرع واَألدبـا        
  

وبعد هذَا علوم ال انْتهـاء لَهـا 
  

  فَاخْتَر ِلنَفْسك يا من آثَر الطَّلَبـا        
  

 ـهنعادـي مف هتَجِد كَنْز لْمالْعو
  

  يَأيها الطَّاِلب ابحثْ وانْظُر الْكُتُبا      
  ج

من ذاقَ طَعماً ِلعلْمِ الدينِ سربِه 
  

  ا طَرقَــاَل و نْــهم ــديــاإذا تَزب  
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  المـقـدمـة

والصالة ، وجعله هدى للعالمين، ان عربيٍّ مبينالحمد هللا الذي أنزل القرآن بلس

وعلى آله ، وأفصح  من نطق بالعربية إلى يوم الدين، والسالم على سيد األولين واآلخرين

ومن تبعهم بإحسان واستن بسنتهم إلى ، وصحابته الغر الميامين، وصحبه الطيبين الطاهرين

     .يوم الدين وبعد

كيف ال ؟ وهي التي ، عت اللغة العربيةن ضيد ضاعت األمة اإلسالمية يوم ألق  

، يوم أن قال أعداء اإلسالم دمروا اإلسالم أبيدوا أهله، تعرضت للمؤامرة تلو المؤامرة

فقالوا البد من نزع هذا القرآن من قلوب ، وكانت البداية بالتركيز على كتاب اهللا عز وجل

فكانت فكرة نشر ،  اللغة العربيةوكانت أيسر الطرق لنيل المراد أن يهدموا، المسلمين

-فبثوا الكراهية لعلوم اللغة ، و التنفير من اللغة العربية الفصحى بكل الوسائل، العاميات

، حيث زرعوا في عقولهم أن النحو صعب فهمه،  في نفوس الناس-وخاصة النحو العربي 

، ائل الترغيب فيهاونبتكر وس، فلذلك كان لزاماً علينا أن نشجع على دراسة اللغة العربية

  .تعالىونحتسب ذلك عند اهللا 

، لعلي بذلك أنال رضى اهللا رب العالمين، دراستي هذهفي وعلى هذه الطريق سرت   

وذلك ، فقد تناولتْ هذه الدراسةُ معجم الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري

وكذلك ، ب النحوووصفها وترتيبها حسب أبوا، باستخراج المسائل النحوية الواردة فيه

وانتهى هذا البحث بالحديث عن ، القراءات القرآنية الموجهة نحوياً الواردة في المعجم

  .المذهب النحوي لإلمام الجوهري رحمه اهللا
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  أهمية الدراسة : أوالً

كان الجوهري :"-رحمه اهللا -قال الثعالبي في ترجمته إلسماعيل بن حماد الجوهري 

  )2(" ان الجوهري أنحى اللغويين: "وقال ابن بري، )1(" ذكاء وفطنةً وعلماً من أعاجيب الزمان

فقد كان ، لغة والنحول إماماً_ رحمه اهللا _ ومن هنا تظهر لنا شخصية الجوهري 

، وكان من السابقين في ذلك،  ألَّف في المعاجمحيث، للجوهري جهد مميز في خدمة العربية

ولهذا ، وكان رائد مدرسة في ذلك، ده في طريقة التأليفحتى سار على دربه العلماء من بع

، غـير أن القليل من يعرف أن الجوهري  كان من أئمة النحو، اشتهر الجوهري  كإمام لغة

وليس أدل على ذلك من هذه المسائل النحوية ،   في كتب النحاةمتناثرةوأراء ، هوله مقدمة في

  .المنتشرة في معجمه الصحاح

ه الدراسة في كونها تدور حول إمام من أئمة النحو الذين شُهِد لهم وتظهر أهمية هذ

وهذه المسائل ، وكذلك تقدم هذه الدراسة مسائل نحوية ينتفع بها الدارسون، بالفطنة والذكاء

  .مرجع غني بالتفصيل والشرح والتوضيح

  

  سبب اختيار الموضوع: ثانياً

مية ومع أول مساقات النحو العربي  منذ أن التحقتُ بكلية اآلداب في الجامعة اإلسال

وكلما درست مساقاً للنحو ازددت من النحو قرباً وله ، بدأت أشعر بحب شديد لمادة النحو

أثناء دراستي لمادة النحو في في و، وكانت مادة النحو من أكثر المواد متعة عندي، حباً

ب الدفعة استخراج  د محمود العامودي من طال-الدراسات العليا طلب الدكتور الفاضل أ

فقمت باستخراج المسائل ،  المسائل النحوية الواردة في صحاح العربية وإجراء دراسة عليها

وقد أعجب أستاذي الفاضل بطريقتي في البحث، وقال ، من الجزء الثالث من كتاب الصحاح

، فكرةفوجدتني معجباً بال، إن هذا البحث يصلح ألن يبنى عليه رسالة ماجستير: في حينها

  .وكان مشروع هذا البحث بحمد اهللا، ومندفعا نحوها

  

  

  

                                                 
  4/463لدهر يتيمة ا  ) 1(

   .1/97المزهر )  2 (
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  أهداف الدراسة: ثالثاً

  :يهدف الباحث من خالل هذه الدراسة إلى ما يلي

  .والوقوف عليها وصفاً وتحليالً،  استكشاف المسائل النحوية الواردة في الصحاح:أوالً

ن هذا الكنز النحوي المنتشر  رفد المكتبة العربية بإضاءة بحثية تكشف الغطاء ع:ثانياً

  .بين صفحات معجم الصحاح

 من أئمة النحو إلى جانب إماماً- رحمه اهللا – التعرف على اإلمام الجوهري :ثالثاً

  . من أئمة اللغةاًشهرته إمام

  . محاولة التعرف على المذهب النحوي لإلمام الجوهري رحمه اهللا:رابعاً

  

  الصعوبات التي واجهت الباحث: رابعاً

والتي تم تذليلها بتوفيق من اهللا أوالً ثم بتوجيهات ، لقد واجهت بعض الصعوبات

  .وإرشادات مشرفي الفاضل جزاه اهللا عني كل خير ومن ثم بالصبر والمصابرة على البحث

  :ومن هذه الصعوبات

  . فقدان العديد من المراجع الهامة والالزمة للبحث-1

  . الحصار الجائر على شعبنا-2

  .ة التوفيق بين عملي والدراسة صعوب-3
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  الدراسات السابقة: خامسا

ولكن هناك دراستين مشابهتين قرأت عنوانهما ، لم أجد أية دراسة في هذا الموضوع

  :على شبكة المعلومات الدولية ولم أقف عليهما وهما

  . الشاهد النحوي في معجم الصحاح للجوهري للباحث مأمون تيسير محمد مباركة-1

  .  القضايا النحوية في معجم الصحاح للباحث محمد السمان-2

  

  منهج الدراسة: سادساَ

وذلك لمناسبة هذا المنهج لمثل ، د استخدمت في بحثي هذا المنهج الوصفي التحليليقل  

ونعلم ، فالوصف والتحليل منهج علماء العربية األوائل في تناول مسائل اللغة، هذه البحوث

وذلك من خالل الدراسة المتفحصة لمسائل اللغة وربط ، للغة لهذه اناأن التحليل يعمق فهم

وأرجو من اهللا أن أكون قد وفقت في ، جزئياتها بعضها ببعض للوصول إلى النتائج المقنعة

  .ذلك
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  خطة البحث : سابعاً

  الجوهري وكتابه الصحاح: الفصل األول

  ترجمة الجوهري  

  اسمه ولقبه    

موِلـدونَشأ ه تُـه 

 هشُيوخُ

 الميذُهت

 لمية كانته العم

  في طلب العلم رحلته

عرهش 

 همؤلَّفاتُ

 تهوفا

  مكانة الصحاح         

 ضبط اسم الصحاح 

 منهج الجوهري في الصحاح

  مكانة معجم الصحاح بين معاجم اللغة 

  المرفوعات في معجم الصحاح: الفصل الثاني

   مقدمات النحو

   المرفوعات

   المرفوعات  إعراب

  الفصل الثالث المنصوبات في معجم الصحاح

  جميع المنصوبات الواردة في معجم الصحاح  

  إعراب المنصوبات 
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  المجرورات في معجم الصحاح: الفصل الرابع

  المجرورات الواردة في المعجم 

  ملحقات أبواب النحو الواردة في المعجم 

  صحاحالقراءات القرآنية في كتاب ال: الفصل الخامس

  القراءات الموجهة نحوياً الواردة في الصحاح

  موقف الجوهري من القراءات القرآنية
  

  المذهب النحوي للجوهري: الفصل السادس

  منهجه في تناول  المسائل النحوية 

  أثره في كتب النحو 

  مذهبه النحوي 
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  الفصل األول
  اجلوهري وكتابه الصحاح

  

  :وفيه مبحثان
  

  .ترجمة الجوهري: حث األولالمب

  .مكانة الصحاح بين معاجم اللغة: المبحث الثاني
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   المبحث األول

  ترجمة الجوهري

  :اسمه ولقبه

يكنَى أبا نصر، ولم يرد في أي مصدر ، هو إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي

بة إلى بيع من المصادر التي ترجمت له سبب تكنيته بأبي نصر، ويلقّب بالجوهري نس

الجوهري نسبة لبيع الجوهر، أو ): "هـ1205ت (يقول السيد مرتضى الزبيدي ، الجواهر

 .)1(" لحسن خطه، أو غير ذلك

موِلـدونَشأه تُـه:  

ر التي ترجمت له، دلم تذكرها المصا الجوانب التي من ي ونشأتهجوهرد ال مولإن

ت عن حثأني ب جبعلا نمو " :قال، ف مولدهوقد أخبر ياقوت الحموي عن صعوبة تحديد

  .)2(" اردين من نيسابور، فلم أجد مخبراً  الونهمالت عفاته بحثاً شافياً، وسأووده ولم

 حياة  عليهانت ما كمكننا أن نرسم صورة تقريبية للمصادر يمن خالل اولكن 

 ،ولد فيها وتربى وترعرع في ربوعها، الجوهري منذ نشأته، فمن المؤكد أنه من فاراب

ان و ـ صاحب ديبيارلفإبراهيم ان ق بحاهيم إسراب إيأبله اعلى يد خ فيهامه حيث بدأ تعلي

، ، واليعقل أنه لم يقرأ سوى هذا الكتاب في فاراب)األدبديوان (ه ليه كتابوقرأ عـ  دباأل

 افقهيا، وبممذهبا ه تلقّى نّد أبوال، فقد يكون قرأ العديد من الكتب على غير خاله من العلماء

ا يكون بمي، فرالشافعب ذهم ىعلا ـ كانو)3(ان كخلن ابكر  كما ذـ مهعيمل فاراب جهأ نأ

  .باهب في فارالمذهذا  الجوهري قد تلقى 

  

  

  

  

  

                                                 
  .1/75 تاج العروس) 1(

   .5/158 جـ 3مجـباء ألدامعجم  ) 2(

   .5/157 نايألع وفيات ا) 3(
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  :هشُيوخُ

 خاله أبو يعقوب :مهأشارت مصادر الترجمة إلى بعض شيوخ الجوهري، ومن لقد

  .عيد السيرافي وأبو علي الفارسياهيم األصبهاني وأبو سد بن إبرلسري محم اوأبالفارابي و

  

   خاله أبو يعقوب الفارابي-1

)                     هـ350ت(إبراهيم أبو الفارابي، الحسين بن إبراهيم بن  إسحاقأما خاله فهو

وفي ) ديوان األدب ( ، وقرأ عليه كتابه ى يديهصيله العلمي علجوهري تح بدأ اليوهو الذ

وأبي ،  أبي سعيد السيرافي:وقد أخذ العربية عن : " )هـ577ت  (ريانبألا  ابنا يقولهذ

  .)1 (".أبي إبراهيم الفارابي" ديوان االدب " وخاله صاحب ، علي الفارسي

  اهيم األصبهانيد بن إبرلسري محم اوأب -2

على  رأهق نأعد ، بنبهاأصب) دبوان األدي (ابكت يه الجوهريرأ عل هو الذي قو

 وله كتاب : " إبراهيم إسحاق الفارابىيقول ياقوت الحموي في ترجمته ألبي، خاله بفاراب

،  قرأت بخط الشيخ أبي نصر.كتاب ديوان األدب، بيان اإلعراب، كتاب شرح أدب الكاتب

 رحمه - قرأته على إبراهيم :الفارابي النسوي النيسابوري قال، إسماعيل بن حماد الجوهري

ثم عرضته على ، م على أبي السري محمد بن إبراهيم األصبهاني بأصبهانث،  بفاراب–اهللا 

  )2(" .القاضي أبى سعيد السيرافي ببغداد

   أبو سعيد السيرافي-3

قرأ عليه الجوهري كتاب ديوان ، )هـ368ت(المرزبان  بن اهللا عبد بن الحسنهو و

، )3("سعيده أبو أقرأنيهكذا : " عنه، فكثيرا ما يذكر في الصحاحخذ األمنر ث أكو، األدب

، )7(" قال أبو سعيد"، )6("  أبي سعيدقرأته علىو"، )5(" دأنشدني أبو سعي"، )4(" يدعسبو أنشدنيه أ"

  .إلخ...)8( "سعيدوهو رواية أبي "
                                                 

   .252نزهة األلباء  ) 1(

   .5/63 جـ 3مجـباء ألدامعجم  ) 2(

  .6/2269 )أشا (حاحصلا ) 3(

  .1146 /3  )غبط (حاحصلا ) 4(

   .6/2218 )هون(ح احصلا ) 5(

  .5/1874 )بلدم(ح احصلا ) 6(

  .5/2051 )وزن( ، 1/298) أرج(ح احصلا ) 7(

   .2/852 )هدر(ح احصلا ) 8(
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؛ الوم التي برع فيهإضافة إلى علم العربية ـ بعض الع  سعيد ـيذ عن أبخولعله أ

  .خطالو مالكالووافي قلعروض والاشعر ولكالفقه وا

  

   أبو علي الفارسي-4

، فار بن سليمان بن أبان بن مسلم الفارسي الفسويغالد بن عبد  أحمن بسن الحهوو

  : حه، فيقولحا صفيينقل عنه  ارا منه، وكثيع جوهري في األخذأكثر ال  ممنوهو

 ات أبعمس"و، )3(" يعلو  أبيندشأن"، )2(" ويحنو علي البأ لاق"، )1(" بو علي أال ق"

  .خلإ... )4(" النحوي يلع

  .علم النحو، والقراءات القرآنية عن أبي علي الفارسيالجوهري وربما أخذ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
   .6/2280 )برا (حاحصلا ) 1(

  .3/977 )مجس (،761/)عور(2 حاحصلا) 2(

  .6/2224 )أله (حاحصلا) 3(

   .6/2223 )أله (حاحصلا) 4(



 11

  :الميذُهت

 سلتدريا بها على اميمق ل يزمل"عندما استقر بنيسابور الجوهري  الثعالبي أن ذكر

  .)1(" يقألن اخطالليم تعووالتأليف، 

، يذماللتا منيترك وراءه الكثير البد وأن ؛ زمنًايم تعلالو سيردت الىعليم  ورجل يق

  :صادر بعض هؤالء التالميذ، وهممل اوقد ذكرت

  

   : بن علّيلي الحسنـ  أبو ع1

ولما قضى وطره من : "وفيه يفول الحـموي،  ممن أخذ عن الجوهريوهو

وهو ، ىوتطرق الدامغان، فأنزله أبو على الحسين بن عل، عاد راجعا إلى خراسان، الطواف

فلم ، ثم سرحه إلى نيسابور، وسمع منه، وأفراد الفضالء عنده، وأخذ عنه، من أعيان الكتاب

حتى ، والدفاتر، وكتابة المصاحف، وتعليم الخط، والتأليف،  بها على التدريسيزل مقيماً

  .)2( "مضى لسبيله عن آثار جميلة

  

  :حمد الدهانعيل بن محمد إسماـ  أبو م2

، وبرع في علم اللغة والنحو والعروض، فتقدم فيه، اله على األدبأنفق مقد "و كان 

وحصل كتابه كتاب الصحيح في اللغة ، واستكثر منه، وأخذ عن الجوهري الذي تقدم ذكره

ثم آثر عن أعراض ، واختص باألمير أبي الفضل الميكالي ومدحه وأباه بشعر كثير، بخطه

  .)3( "الدنيا
  

  :ح الوراقلصااهيم بن حاق إبرس إو أبـ3

ه خسون، هوى الصحاح عنور،  وتتلمذ عليهاتفقت المصادر على أنّه الزم الجوهري

فبيضه أبو ، وال مبيضة، وبقى الكتاب، مسودة غير منقحة: "بخطه،  وفي هذا يقول الحموي

  )4( " إبراهيم بن صالح الوراق تلميذ الجوهري بعد موته إسحاق

                                                 
   .4/407 الدهر مةيتي) 1(

   .5/153 جـ 3مجـباء ألدامعجم ) 2(

   .4/406يتيمة الدهر ) 3(

  . 5/157 جـ 3مجـباء ألدامعجم ) 4(
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صالح اهيم بن سحاق إبرأبو إ: "القصرفي دمية ) هـ467ت(وعنه يقول الباخرزي 

  )1( "هو تلميذ الشيخ أبي نصرٍ إسماعيل بن حماد الجوهريالوراق 

  :ن دوستلرحمن ابـ عبد ا4

الرحمن بن محمد بن محمد ابن عزيز  أبو سعد عبد،  الحاكم العالمة النحوي"هو 

ولد سنة ، شعروله ديوان ،  األدبيةصاحب التصانيف ، ابن دوست النيسابوري، بن محمد

وأبي أحمد ، وبشر بن أحمد،  أبي عمرو بن حمدان سمع من. سبع وخمسين وثالث مئة

وعنه أخذ . صر الجوهرينأخذ اللغات عن أبي . وكان أصم ال يسمع شيئا. وعدة، الحاكم

سنة إحدى ، مات في ذي القعدة. وكان ذا زهد وصالح. وغيره، المفسر أبو الحسن الواحدي

  )2("  .مئةوثالثين وأربع 

  

  :بيشكّيلا روصمن وبأ ـ 5

مد حم نب يمرحالصور عبد م أبو مناذ اإلما األست"شريك الجوهري وصديقه هو و

وهري ان الجوك،  الصحاحباتك ه الجوهريل فنّص وهو الذي، شَكي بِإلى ةنسب، يشكيبِال

حسن، وذكر أبو ال: " ، وعنه يقول ياقوت الحموييح من الجوهرالصحا، وقد سمع شريكه

 :الذى سماه شجرة الذهب، في معرفة أئمة األدب فقال، علي بن فضال المجاشعى في كتابه

كان الجوهري قد صنف كتاب الصحاح، لألستاذ أبى منصور عبد الرحيم بن محمد 

  )3(. " البيشكى، وسمعه منه إلى باب الضاد المعجمة

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
   .3/1511دمية القصر ) 1(

   .7/510سير أعالم النبالء ) 2(

   .5/156 جـ 3مجـباء ألدامعجم ) 3(
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  :لميةالعكانته م

البد ، وله أسلوبه الخاص في التأليف، دعينإن رجالً مثل الجوهري كان من المب

لمترجمين على أن  اكباروعلماء اللغة أجمع لذلك ، وأن ينال المدح والثناء ممن ترجم له

الصرف والعروض إلى جانب حو وي كان إماماً في اللغة، وله باع طويل في النرهوالج

ي لتوا،  العالم الكبيري شهادات بعض العلماء في حق هذاا يل فيمدخط، وسأورلإبداعه في ا

  .لماء لهع الر مدى تقديوتوضحخصيته ومكانته العلمية، ة  لشتوضح صور

 نماعيل بسر إصن وأب " :)هـ429ت (بي ر الثعالأبو منصومعاصره  قال في حقه

 في إمام رك، وهو التالدبدى ح الفاراب، إنه من الدنيا، وذلك أبيج، من أعالجوهريد اامح

خط ابن لة بوسنوط المكر في الخط، ويذنالحسي  فثللم اهبرب يض العرب، وخطه ةلغعلم 

 ةريرسي، ثم هو من فرسان الكالم، وممن آتاه اهللا قوة وبصيرة وحسن ديزيل والمهلهمقلة و

  .)1( " سيرةو

 وقال" :رأي ابن بري في الجوهري فقال في المزهر)  هـ911ت (ونقل السيوطي 

ي ابنى الجوهري: بر2(" .يناللغوي َأنْح(  

 رواد  من في نشأة علم العروض عده)هـ463ت (ي ناوريقل ابن رشيق الما تحدثو

...  بن أحمدلخليلوجمع األعاريض والضروب ا نازوألف في ا ألّمنل أو: " لقافهذا العلم، 

لى أبي نصر  األمر إحتى وصلاطاتهم، ثم ألّف الناس من بعده، واختلفوا على مقادير استنب

ذّاق  ح مذهبه يذهبإلى، وارتصاخي ء وأوضحها فين األشيابف، يراد الجوهاعيل بن حممسإ

  .)3(" ناعة صب الابأر وقتلوا أهل

 صاحب:  فقال–صر ق في دمية ال–) هـ467ت (  وقد رفع من مكانته الباخرزي

 أبناء درجة عن انحدر وال أقرانه، شوط عن فيها يتأخر لم، "العربية وتاج "اللغة صحاح

  )4(. زمانه

ادة الريو اللغة ة في فنعته باإلماملنبالء ـفي سير اـ )  هـ748ت ( الذهبي ذكرهو

ي الخط المنسوب ف، وةغلضبط ال المثل في بهب رضن يد مح وأغةلإمام ال: " فقال طلخفي ا

                                                 
   .4/463لدهر يتيمة ا) 1(

   .1/97المزهر ) 2(

   .1/136دة عمال) 3(

   .3/1490دمية القصر ) 4(
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 874 ت ( برديابن تغريتابعه و  )1(. " يقلة وابن البواب ومهلهل واليزيدمبن ايعد مع 

   )2(". في حفظ اللغة وحسن الكتابة  بهثل لم اربكان يض: "فقال -زاهرةفي النجوم ال-)ـه

: " الفق –لباء  األنزهة في-فقد امتدح أدبه ومكانته، )هـ577ت  (ريانبألا ابنأما 

3( ."فاضلًا ا وأما أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، فإنه كان أديب(  

 ، فاللعربِن انقُُل عا يهرِي ثقَةٌ فيموالج: "قه قائال وثفقد، )هـ1205ت (يالزبيدأما 

لهمثال في حقَّ قَي :ه لَا قَما ِإنوه4( ." غَلطٌ  َأوس(  

فهو من أعاجيب الزمان ، مما سبق تتضح مكانة اإلمام الجوهري في أعين العلماء

  .ذكاء وفطنة وتصنيفاً

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
    .17/80 ء النبالعالم أسير) 1(

   .4/209  ة الزاهرموجنلا) 2(

  . 252لباء  األنزهة) 3(

   .12/463 )ظأر (سوعرلا تاج) 4(
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  : في طلب العلمرحلته

 لاحرتلاوالجوهري بالسفر  رجموا للجوهري على شغفلقد أجمع العلماء الذين ت

 ة على السكنبلغراوطن، والى علفر س الرؤث يانك  ":، يقول الثعالبي العلمي طلب فحباً

إتقان لغة و طلب العلم، ومضر، فير ربيعة يدخل دياسكن، ويخترق البدو والحضر، وموال

وباستقراء هذه ، مرهغيو ،)3(يدري بغروابن ت ،)2(هبي وذكر مثل ذلك الذ ،)1(" العرب

  :في طلب العلم، على النحو التالي يرهوجلرحلة انتتبع المصادر يمكن أن 

ك، ينسب مدن التردينة من م بمسقط رأسه فاراب، وهي ميله للعلوهري تحصبدأ الج

   الفيلسوف يباارفر النصأبو ولفارابي،  ااهيمبرق بن إحسإ هلا، منهم خءمالعن الإليها الكثير م

رأ عليه كتابه ديوان األدب، ويبدو أنه استمر بفاراب وق،  خالهاب التزموفي فار

رج خنة عظيمة اشتهرت بالعلم، ويدمرحل إلى  مثل، قليقبلها ب وأ) هـ350 (لهاة خافحتى و

 نابهنة أصي مدييث، وهحدال يمة بعلمعظهلها عناية أللماء، و العى منحصي ا الها ممن

ل الخ نم لم، وال نع)4(" لى أصبهان من العلماء ال يحصونومن نسب إ: "يقول الحموي

 المصادر أنه قرأ ها بنادتفي أذالوقت في هذه الرحلة، وال  منيدر كم مكث الجوهرالمصا

  .ي ناهبصألاهيم اإبر د بنمحأبي السري مدب على ديوان األان كتاب في أصبه

لحديث لوم ا عمنا ًئشي نة المديذهقد تلقى في ه يهرالجون إقول نن طيع أنست ولكننا

اك بأبي علي الفارسي، وأبي سعيد والتقى هن، بغدادجه بعد ذلك إلى وت مثغيرهما، و، اللغةو

  .إلخ...  والكالماتاء والقرفرصلوا والنحوغة للاا، كمهموعلأكثر  السيرافي، وتلقى عنهما

ن د أبع، وةيبادلا له أمنا اعللغة سم اقىليت لامشال واقرالعية في ادبلا ىإلثم رحل 

بأعوام، ال ) ـه375(نة سبل قلك ذ عاد إلى خراسان، وكان ة الرحلته من هذهطلب قضى

أكرم مثواه، وه، ندلي عبن عحسن  ال عليه أبولزنأف، يمكننا تحديدها على وجه اليقين

  .رو نيسابلى إحسانإ بسرحهم ، ثهظَّحه خَطِّوهري ولجا دب أخذ من أدراه، وق قنسحأو

ل حسنة ئافضت ن، ذااخراسدن من نة م مديابور، وهي إلى نيس الجوهريتقلثم ان

  .ينسب إليها الكثير من العلماءوت، اكه والثمراوفلاو تاريخلة اريثة، كارعمو

                                                 
   .4/406لدهر يتيمة ا) 1(

   .17/81بالء  سير الن) 2(

  4/209ة هرزام الجولنا) 3(

   .4/255م البلدان جمع) 4(
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 العلماء، عبن ذات فضائل جسيمة، معدن الفضالء ومةميظع ةنيدم يهو: "تقوياا نه عالق

ن كاو. ..تراخي الفواكه والةريثك اهب يدهعو ...اهثل منتلم أر فيما طوفت من البالد مدينة كا

  .) " )1ي أيام عمر فت ح فتهاإنل قي ون بن عفانامثع ما في أيتحوهاف ونملمسال

ا ألبي منصور ريكًشان قد كف؛ زق طلب الرثيرا  فيي نفسه كروهلج الغيشم ول

البيشكي كان من ينسب أبو منصور عبد الرحمن بن محمد . وإليها: (يقول الحموي، يشكيبلا

أهل الرياسة والجاللة والعظمة والئروة وكان أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري اللغوي 

تجارة   فين كا–ا سابقًنا ر كما ذك–ذلك ، ولعّل )2 ()رصاحب كتاب الصحاح شريكه بنيسابو

صاحف الم ةباتكونيق، لخط األا مي وتعلفيتأللتدريس وال لريوهالجغ هنا تفر ومن .بلذها

  .وقرأه عليه، احتاب الصحلبيشكي كشريكه اف لنّوص، )3(والدفاتر

ثُر، ومنهم كُ يلجوهريذ ا، فتالملجوهريرأ على االذي قد  الوحي البيشكيولم يكن

ه دنع انا، وكض أييهرجواح عن الحالص ىلققد تون، دهاعيل الماسإن بوري محمد باسينلا

  .لجوهريا ب بخطاتالك

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

   .5/382 ندابلالم عجم) 1(

  . 1/627معجم البلدان ) 2(

   .4/406 الدهريتيمة ) 3(
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الجوهريِشعر :  

ا وغيره، لكالما لمعو وضعرلا ووحوالن ة اللغري فيعة الجوهم من براعلى الرغ

 وقدسط،  ووإنما هو،  وال بالفائقءيدرلابه ليس ر، وشعرعشيل اللقان  كنه أإالّ ؛ممن العلو

  .)1(" شعر العلماء، ال شعر مفلقي الشعراء"لبي بأنه  الثعاهوصف

، دهانال حمدموإسماعيل بن ، ستوعد بن دس أبين  علبيده الثعاه ما أورفمن شعر

   ]يعرن السم  [ :)2(قوله 

   النّاسنبد م يان ِلكَ ولَ
  

  اسيالاسِ بِلنَّا َل حبتُعطَقَ  
  

  هلَكنَّ ةلَز في العزعلا
  

  اسِلنَّا نم سِانَّلل دبال  
  

  ]افر من الو: [ )3(وقوله 

  حوتنِ طْبي ف سنُ يونَاأ اهفَ
  

  الغَمامِ ِللَظُ ي فابورسينَبِ  
  

 جنٍ د مويو دالفَُؤواي تيبفَ
  

  مِال ظَفي مٍفي ظَالَ مالَظَ  
  جججج

  ]تقارب من الم [ :)4(وقوله

أرَأ تُي قَشْفَتَىقًَ اررا أز 
  

  ر الفُضوِليثكَ اغِالدم َليلقَ  
  

فَيُلض ح نممقه ا دًاِئم 
  

  زِييد ه ننْبد تُوِللَعى ابنِ الب  
  

   ]لبسيطاع ن مخلم            [   :)5(اقالور حه صاليذلماه تور  ماومن شعره

اي اضالع ِئعياب رِمانألم  
  

 مانِ زلا قَنَى رورا تَمأ  
  

 ي هماللا اخَأنَا يا بِقُم ف
  

  قَانِتُشْب رِهى نَ إلَجرخْنَ  
  

  روراسي ننَا نَجتَلَّعلَ
  

  انِنَجِ الرِثَ كَويتَفَاحبِ  
  

  حكي تَونِصغُلار فَوقَ يطّلاو
  

  يناغَألا اه أصواتنِسحبِ  
  

  بدِلينْع قََل الورسرَأو
  

  اني والمثَ والبميرِزلاك  
  

بِولَكَروح ةتْنَاخَأ اه  
  

  شْعرا م نثنَتَانِوا بِلْلد  
  

  هامنتَاغْفَم ويلا كتُصرف
  

  ا فانِهقت سوا ولُّكفَ  
  

                                                 
   .4/407يتيمة الدهر ) 1(

  . 4/407يتيمة الدهر ) 2(

   .4/407يتيمة الدهر ) 3(

   .4/407يتيمة الدهر ) 4(

   .5/154 جـ 3مجـباء ألدا مجعم) 5(
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  ]امل الكنم [  : )1(ا ضيأه رعشومن 

زعامةَ مرِاشَ المدا با وهأنَّه 
  

 هب الغَما ذْتُو مالهموي فنْتَ  
  

صتْ بِوقُدرا سفتَمِلهِوقُع هووا م 
  

 م تَما هلَ اهبِ رورسلا نأ  
  

لَسم أدتْبيهمقُولَهم انَهوع  
  

  امتَمغْنِ يذَ تَ عادميَأرَأ  
  

  :همؤلَّفاتُ

وصنف كتاباً في العروض ومقدمة في النحو والصحاح في اللغة  ( :يقول السيوطي

  .)2(" .وهو الكتاب الذي بأيدي الناس اليوم وعليه اعتمادهم
  

  :حاح، أو الص العربيةلغة وصحاحلا جات) 1(

على نسبة هذا الكتاب  ردالمصاد أجمعت وق،  هذه دراستناهتدور حولاب الذي وهو الكت

  .عدما بل فيي بالتفص عنهوسنتحدث، إلى الجوهري

  :و في النحالمقدمة) 2( 

وصفه ابن  كما فالجوهري، ب إلى الجوهرياتكلا ا هذةبسن على ضاي أدرصامل اتعمأج

  .دفقوم ب، والكتا"ين يولغلأنحى ا " :بري

  :ورقةعروض ال) 3( 

 يفالجوهر، جوهريلته ل نسب علىاادر أيضالمصي أجمعت ثالث الذلكتاب الهذا هو ا    

   )3(يهف نيمجددلامن و، ضرولع املعئد في ار

  .جوهريلت اامؤلفصادر عن كرته المهذا ما ذ

  :وهريوفاة الج

آثار جميلة "فيمضي إلى سبيله عن ، هنيتمصر الجوهري نفي أبا اتُو روسابيوفي ن

ومات ،  وقيل أنه اختلط في أخر عمره: "نباء الرواة إويقول صاحب كتاب  ،"وأخبار حميدة

ورأيت فيما رأيت ، ا من سطح  داره بنيسابور في شهور سنة ثمان وتسعين وثالثمائةيمترد

  )4 (."أنه مات في حدود سنة أربعمائة 

                                                 
  . 5/160 جـ 3مجـباء ألدا مجعم) 1(

   .1/447بغية الوعاة ) 2(

   .1/136  دةمالع) 3(

   .1/231نباء الرواة إ) 4(
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  يـالمبحث الثان

  حاـانة الصحـمك

   ضبط اسم الصحاح :أوالً

ولإلجابة عن ، أهو بفتح الصاد أم بكسرها،  عن ضبط اسم الصحاحلتُِئكثيراً ما س

 :القحيث ، مبتدئاً بما قاله السيوطي في المزهر، اله العلماء في ذلكقهذا التساؤل أنقل ما 

وهو ، و المشهور يقال كتاب الصحاح بالكسر وه:قال أبو زكريا الخطيب التِّبريزي اللّغوي"

وقد جاء ، وهو مفرد نعت كصحيح،  الصحاح بالفتح:ويقال، جمع صحيح كظريف وظراف

  )1 (".وبريء وبراء، وشحيح وشَحاح، فَعال بفتح الفاء لغةً في فعيل كصحيح وصحاح

اختُلف في ضبط لفظ  :وتناول الزبيدي ذلك االختالف في مقدمة معجمه فقال

ى ألسنة الناس الكسر وينكرون الفتح ورجحه الخطيب التبريزي على الصحاح فالجاري عل

 والحق صحة الروايتين :شيخنا الفتح وأقره السيوطي في المزهر ومنهم من رجح الفتح قال

 المؤلف في تخصيص أحدهما بالسند الصحيح ما نحيث المعنى ولم يرد عوثبوتُهما من 

  )2(.يصار إليه وال يعدل عنه

  .هماي صحيح وال لوم على الناطق بألفظينمما سبق نجد أن كال ال
  

   منهج الجوهري في الصحاح:ثانياً

أما  ":فيقول، رأيناه يوجز ذلك في مقدمته،  الجوهري عن منهجه في كتابهسألنا وإذا

دععندي من هذه اللغة ب حف اهللا منزلتها، فإني أودعت هذا الكتاب ما صوجعل، التي شَر 

في ، عليه وتهذيب لم ُأغْلَب، على ترتيب لم ُأسبق إليه، لم الدين والدنيا منوطاً بمعرفتهاع

المعجم  ، على عدد حروفً وكل باب منها ثمانية وعشرون فصال، ثمانية وعشرين باباً

 )3( ".اوترتيبه

وهذا صحيح ، الواضح أن الجوهري يرى في منهجه منهجاً جديداً لم يسبق إليه ومن"

إذ رتَّب أصول اللغة ، جماتخلى عن طرق من تقدمه أو عاصره من أصحاب المع نهأل

، أولها باب الهمزة، أواخرها على ثمانية وعشرين باباً بعدد حروف المعجم وترتيبها بحسب

                                                 
   .1/97المزهر ) 1(

    .1/75تاج العروس ) 2(

   .1/33الصحاح ) 3(
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كّل  فقسم،  ورتب أصول األلفاظ داخل كل باب بمراعاة أوائلها.وآخرها باب الواو والياء

تنتهي  فاأللفاظ التي، )27(شرين فصالً بعدد حروف المعجم وترتيبهاباب إلى ثمانية وع

بالميم وتبدأ بالباء  ، والتي تنتهي"باب الميم فصل الهمزة"بالميم مثالً وتبدأ بالهمزة ترد في 

باب الميم فصل الواو " ، وهكذا حتى ينتهي باب الميم بـ"باب الميم فصل الباء"ترد في 

   ".والياء

فإن كانت ، لواحد يرتب أصول األلفاظ بمراعاة الحرف الثاني منهاالفصل ا وداخل

ثم ، نظر إلى الحرف األول والثاني لتعيين األصل الثالثي الذي سترد بعده، رباعية األصل

 ومثال .الثالث لترتيبها إن كانت هنالك عدة أصول رباعية في هذا الموضع راعى الحرف

وترد مباشرة ) باب الميم فصل الدال(فهي ترد في ، المسنةوهي العجوز أو الناقة  )دلْقم(ذلك 

 وترد بعد) باب الميم فصل العين(وهو صبغ أحمر، فهي في ، )عظْلم(، وكذلك )دلم( بعد

   .)عظم(

وإنما هي ، يتبادر إلى الذهن وطريقة الجوهري ليست من الصعوبة في شيء كما قد

الحظنا أنه ، على نصوص منه وإذا وقفنا ،سهلة وال سيما بعد االطالع على منهج الكتاب

ولكن حديثه ، شعره ونثره يجمع بين شرح معاني األلفاظ واالستشهاد عليها بكالم العرب

  )1 (" .نجده في اللسان أو التاج يبقى موجزاً ال نجد فيه تطويالً واستطراداً واسعاً كالذي

  

   بين معاجم اللغة مكانة معجم الصحاح :ثالثاً

اب الصحاح مكانة عظيمة في نفوس العلماء لما اتسم به من براعة في لقد نال كت

هذا على والمتصفح لكتب اللغة والتراجم يجد الكثير من الثناء ، التصنيف وسهولة في المأخذ

   :وقد تتبعت ذلك فوجدت التالي، الكتاب

، وهو أحسن من الجمهرة، وله كتاب الصحاح في اللغة" :قال الثعالبي في يتيمته

  )2( ".وأقرب متناوال من مجمل اللغة، أوقع من تهذيب اللغةو

وأوُل من التزم الصحيح مقتصراً عليه اإلمام أبو نصر  ":وقال السيوطي في المزهر

 قد أودعتُ هذا :إسماعيل بن حماد الجوهري؛ ولهذا سمى كتابه بالصحاح، وقال في خطبته

وجعل علْم الدين والدنيا منُوطاً ، تي شرف اللّه منزلتَهاالكتاب ما صح عندي من هذه اللغة ال
                                                 

 رجب  - جمادى األخرى    - 1999 تشرين األول اكتوبر     - 19 السنة   - 77مجلة التراث العربي العد     ) 1(

1420.  

   .4/407مة الدهر يتي) 2(
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، بعد تحصيلها بالعراق روايةً، وتهذيبٍ لم ُأغلب عليه، على ترتيبٍ لم ُأسبق إليه، بمعرفتها

وال ، ولم آل في ذلك نُصحاً، ومشافهتي بها العرب العاربة في ديارهم بالبادية، وإتقانها دراية

  )1( ".عاًادخَرتُ وس

  رحمه اهللا–فإن كتاب الصحاح للجوهري  " :غوامض الصحاحوقال الصفدي في 

، والمؤلفات التي قصور محاسنها مشيدة، سعيدةلوالمؤلفات ا من الكتب المفيدة – تعالى 

، والقمر في الهزيع باألنوار، اشتهر بين الناس اشتهار المحب باإلدالل والحبيب باإلذالل

  )2 (". باألنواروالزهر في الربيع

وهو أي الكتاب أو مؤلفه جدير أي حقيق وحرِي " :وقال الزبيدي في تاج العروس

ووصفوا كتابه باإلجادة ،  وقد مدحه غير واحد من األفاضل:قال شيخنا، بذلك اإلقبال

اللتزامه الصحيح وبسطه الكالم وإيراده الشواهد على ذلك ونقله كالم أهل الفن دون تصرف 

 شُهرة فاق بها كلَّ من  تعالى وقد رزقه اهللا،  وغير ذلك من المحاسن التي ال تُحصىفيه 

ولم يصل شيء من المصنَّفات اللغوية في كثرة التداول واالعتماد على ، تقدمه أو تأخّر عنه

  )3 (".ما فيه ما وصل إليه الصحاح

 فقال، الحديث فاظأل غريب معرفةمن أجلِّ  الكتب التي تعين على  وقد عده ابن كثير

 والعلم الحديث بفهم المتعلقة المهمات من وهو" :الحديث ألفاظ غريب معرفةمتحدثاً عن 

 :ذلك في صنف من أول :الحاكم قال .به يتعلق وما اإلسناد صناعة بمعرفة ال، به والعمل

 :ذلك في وضع شيء نـوأحس .المثنى بن معمر عبيدة أبو :غيره وقال، شميل بن النضر

 فأورد، الخطابي وتعقبها، أشياء قتيبة ابن عليه استدرك وقد سالم، بن القاسم عبيد أبي كتاب

 فيه يوجد كتاب وأجل .واحد وغير، الرازي وسليم، المتقدم األنباري ابن صنف وقد .زيادات

  )4( ".اهللا رحمهما األثير، البن " النهاية " وكتاب. للجوهري " الصحاح " كتاب :ذلك مجامع

  

  

  

  

  
                                                 

   .1/97المزهر ) 1(

   .47غوامض الصحاح ) 2(

   .1/75تاج العروس) 3(

   .89، 88 كثير بن الالحديث علوم اختصار في الحثيث الباعث) 4(
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  الفصل الثاني
  

  املرفوعات يف معجم الصحاح
  

  :ويشتمل على ثالثة مباحث هي

   مقدمات النحو:المبحث األول

   المرفوعات:المبحث الثاني

   إعراب المرفوعات :المبحث الثالث
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  المبحث األول

  وـنحـدمات الـمق 
  تعريف النحو

 نُحوٍّ في لتَنظُرون( :عن أعرابي أنه قال وحكي،  إعراب الكالم العربي:والنحو

هها) كثيرةتُوٍّ فشبكقولهم ، الياء والوجه في مثل هذا الواو إذا جاءت في جمع، قليٌل وهو، بع

 .العرب قوم من: وبنو نحوٍ .ثدي وعصي وحقي :حقو وفي جمع ثدي وعصا

   ]6/2504) نحا(الصحاح [ 

  تعريف اللحن

  . التخطئة:والتَلْـحين، أي كثير الخطأ،حانَةٌان ول فالن لَح:يقال، ي اإلعرابالخطأ ف:حناللَ  

   نونِ، ومنه الـحديث:واللَـحاقْ  «: واحد اَأللـحانِ واللُـحرقُوا الْءونِ ربِلُـح آن

إذا كان ،  وهو َألْـحن الناس.إذا طرب بها وغرد، وقد لَـحن فـي قراءته، )1(» بِرعالْ

أحسنَهم قراءةً أو غنًا .ناءلَـح نلْـحإلـيه ي نده وماَل إلـيه، ولَـحوقص اهأي نَو.  

   ]6/2193) لحن(الصحاح[              .ولَـحن فـي كالمه أيضا، أي أخطأ

إذا لـحن وخالفَ اإلعراب فـي ،  حضرم الرجُل حضرمةً: أبو عبـيد:حضرم

   ]5/1900) حضرم(الصحاح[                  .كالمه

  عريف الكالمت

والكَلـم ال يكون أقلَّ من .  اسم جنسٍ يقع علـى القلـيل والكثـير:الكَالَم: كلـم

 هذا باب علْـمِ ما : ولهذا قال سيبويه.مثل نَبِقَة ونَبِق، ألنَّه جمع كَلـمة، ثالث كلـمات

 االسم والفعل :ثة أشياءألنَّه أراد نَفْس ثال؛  ما الكالَم:ولـم يقل، الكَلـم من العربـية

  .وترك ما يمكن أن يقع علـى الواحد والـجماعة، فجاء بما ال يكون إال جمعا، والـحرف

   ]5/2023) كلم(الصحاح [

  عالمات االسم

   .والتَنْوِين ال يكون إالّ فـي األسماء،  نَونْتُ االسم تَنْوِينًا:وتقول

   ]6/2211) نون(الصحاح[

                                                 
    ..1/199الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير للسيوطي  )1(
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  تنوين الترنم

  )الرجز: (راجزوقول ال

  وخشَنـن الـت مـارِيةٌ لَيسـج

  ا الـمستَنـَى دمعهرـجأن مـك

  )1(نـطُـود  القُـةٌ من َأجـَنّـُطـُق

  .ً  الوخْشَ فزاد فـيها نونًا ثقـيلة:أراد

 ]  11025 /3)وخش(الصحاح [

  تنوين التنكير

  . التنوين للتنكير و.أي قَذَراً له،  ُأفَّاً له وُأفّةً:يقال

  ] 1331 /4)أفف(الصحاح[

رِييا: إذا قلتَ:قال ابن الس رجل فإنما تأمره بأن يزيدك من الـحديث   إيه

 هات :فكأنّك قلت،  إيه بالتنوين:وإن قلت؛  هات الـحديث:كأنَّك قلت، الـمعهود بـينكما

   ]6/2226) أيه(الصحاح [.ألن التنوين تنكير، حديثًا

فإن قلت صه يارجُل بالتنوين فإنَّما تريد الفرق بـين التعريف  :لـمبردوقال ا

  .ألن التنوين تنكير، والتنكير

   ]6/2239) صه(الصحاح[

  لـم الفعـاس
جهجه  

  .مبنـيٌّ علـى الفتـح،  زجر للغَنَم: هجهج:وقولُهم

  )الطويل (: وقال

   ....  ...   ...           ..قرقُهبِفنَاع جهجبِه خَشِّيه2( ي(  

  ]  349 /1)هجج(الصحاح[ْ

  سرعان

 نُقلَتْ :أي سرع ذا خروجا، ثالث لغات، وسرعان وسرعان، وسرعان ذا خروجا

  .ألنَّه معدول من سرع فبنـي علـيه، فتـحة العين إلـى النون

  ]  3/1228)سرع(الصحاح [

                                                 
   .164 ص40-16/37األبيات للعجاج في ديوانه ق )1(

  :وصدره  181 ص51يت للراعي النميري في ديوانه قهذا عجز ب )2(

         ...    ...   ...    ...           جده وَأمتَع َأجدى ولكنَّما     
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لْهب  

  .ومعناها دع،  كلـمةٌ مبنـيةٌ علـى الفتـح مثل كَيفَ:َ وبلْه

  )الكامل (:مالك يصف السيوفبن   قال كعب

الـج اماجِتَذَراتُهاما هيضاح األكُفَّ كَأ             م لْهنَّب1(ها لـم تُـخْـلَق(  

» األكُف«وز نَصب ويج،  ضرب زيد:ما تقولك، هنا بمنزلة الـمصدر بلْه ه: قال األخفش

    . دعِ األكُفَّ:علـى معنى

  )البسيط (: وقال ابن هرمةَ

  )2(مشْي النَـجِيبة بلْه الـجِلَّةَ النُـجبا     الـحداةُ بهاتمشي القَطُوفُ إذا غَنَّى
  

َأعددتُ لعبادي الصالـحين ما ال عين  «:وفـي الـحديث،  معناها سوى:ويقال

  .)3(»وال خَطَر علـى قلبِ بشَرٍ، بلْه ما أطْلَعتُهم علـيه، والأذن سمعتْرَأتْ، 

   ]6/2227) بله(الصحاح[

كديور  

ألنَّها لـيست ، فالكاف للـخطاب ال موضع لها من اإلعراب،  رويدك عمرا:وتقول

يعمل ، ألنَّه اسم سمي به الفعل؛ رو وهو متَعد إلـى عم.ورويد غير مضاف إلـيها، بِاسمٍ

ألن الكاف إنَّما تدخـله إذا كان ؛ َأمهِْل: وتفسير رويدك،  مهلًا: وتفسير رويد.عمل اَألفعال

ونُصب نَصب المصادر، وهو ،  وإنّما حركت الدال اللتقاء الساكنين.بمعنى َأفْعْل دون غيره

  .وهو مصدر َأرود يروِد، ألنّه تصغير الترخيم من إرواد؛ مصغَّر مأمور به

  .، ومصدرٌ ، وحالٌ وصفة،  اسم للفعل:وله أربعة أوجه   

  .بمعنى َأمهِلْه، أي َأروِد عمرا،  رويد عمرا: فاالسم نـحو قولك

  . ساروا سيرا رويدا:والصفَة نـحو قولك

  .لَـما اتصل بالـمعرفة صار حالًا لها،  سار القوم رويدا:ولك والـحال نـحو ق

  . }4:محمد{]  َفَضْرَب الرَِّقاِب[: تعالى  رويد عمرٍو، باإلضافة كقوله: والمصدر نحو قولك

  ]2/479)رود(الصحاح [

                                                 
   .77 ص49/11البيت لكعب بن مالك في ديوانه ق )1(

   والبن هرمة في لسان العرب6/215  وفي خزانة األدب 210البيت بدون نسبة في الصاحبي  )2(

  . ولم أجده في ديوانه 1/354  )بله(

   .693 الحديث في مسند اإلمام أحمد ص) 3(
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  كَذَب

بجَأةُالثَثَ  «:وفـي الـحديث، وكَذَب قد يكون بمعنى و ارِفَسع نلَ كَذَبكُـي؛ )1(»  م
وهي كلـمةٌ نادرة جاءت علـى ، أي علـيكم به،  كأن كَذَب ههنا إغراء:قال ابن السكِّيت
 مكُـيلَكَذَب ع:»  بن الـخطاب   وجاء عن أمير الـمؤمنـين عمر.غير القـياس

 يريد أن يأمر ألنَّه،  فالـحج مرفوع بكَذَب ومعناه نَصب:أي وجب؛ قال األخفش»  ـحجالْ
كما يقال، بالـحج :ديكنَك الصيريد، أم:همار .  

  ) الكامل: ( قال الشاعر

    شَنٍّ بارِد ماءتيقُ والع بي   كَذَبذهساِئلَتي غَبوقاً فَا 2(    ِإن كُنت(  

  ]211/ 1)كذب(الصحاح [           . علـيك العتـيقَ:يقول

  تراِك

4/1577) ترك(الصحاح[             .مراسم لفعل األهو  و،بمعنى اترك، وتراك[   

كسرت الكاف الجتماع الساكنين  و،مرهو اسم لفعل األ و، أى أدرك دراك:وقولهم

   ]4/1582)درك(الصحاح[            .حقها السكون نأل

لُـمه  

، من َ  أصله لُـم: قال الـخـلـيل.بمعنى تَعاَل، بفتـح الـميم، هلُـم يا رجل

؛ وها للتنبـيه، أي اقْرب،  لُـم نفسك إلـينا:كأنَّه أراد، أي جمعه،  شَعثههللا لَـم ا:همقول

 يستوي فـيه الواحد والـجمع .وجعال اسما واحدا، وإنَّما حذفت ألفُها لكثرة االستعمال

] َهُلمَّ ِإَلْيَناَوالَقاِئِليَن ِلِإْخَواِنِهْم [ تعالى هللا قال ا:فـي لغة أهل الـحجاز، والتأنـيث
وللـمرأة ، ما، وللـجميع هلُـموال ه:وأهل نـجد يصرفونها فيقولون لالثنين  }18:األحزاب{

 هلُـم لَك وهلُـم : وقد تُوصل بالالم فـيقال.واألول أفصح، وللنساء هلْـمـمن، هلُـمي

،  هلُـمن يا رجل:نون الثقـيلة قلت وإذا أدخـلتَ علـيه ال. هيتَ لك:لكما، كما قالوا

،  هلُـمان للـمؤنّث والـمذكّر جميعا:وفـي التثنـية،  هلَـمن بكسر الـميم:وللـمرأة

،  هلُـم إلـى كذا وكذا:وهلْـمـمنَان يانسوة وإذا قـيل لك، وهلُـمن يارجال بضم الـميم

وتركت الهاء علـى ما كانت ،  إالم َألُـم:كأنَّك قلت، لف والهاء إالَم َأهلُـم مفتوحة األ:قلت

  .أي ال ُأعطيكَه،  ال َأهلُـمه:قلت،  هلُـم كذا وكذا:وإذا قال لك؛ علـيه

   ]5/2060) هلم(الصحاح [

                                                 
   .3/250 الحديث في الفائق في غريب الحديث  )1(

   .96البيت لعنترة في ديوانه  ص) 2(
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  ِإيِه

 أو  تقول للرجل إذا استزدتَه من حديث.ألن معناه األمر، اسم سمي به الفعل: ِ ِإيه

  :قال. إيه حدثْنَا: فإن وصلْتَ نَونْتَ فَقُلْتَ: قال ابن السكيت. ِإيه بكسر الهاء: عمٍل

  )الطويل (: وقول ذي الرمة

  )1(وما باُل تَكْلـيمِ الديارِ البالقعِ          ُأم ساِلـمٍنه عنا ِإيلْقُوقَفْنَا فَ

  . الوقفىفلـم ينون وقد وصل، ألنَّه قد نو

   رِييا: إذا قلتَ:قال ابن الس رجل فإنما تأمره بأن يزيدك من الـحديث   إيه

 هات :فكأنّك قلت،  إيه بالتنوين:وإن قلت؛  هات الـحديث:كأنَّك قلت، الـمعهود بـينكما

 :وكفَفْته قلتَ فإذا َأسكَتَّه .فتركه للضرورة، ألن التنوين تنكير؛ وذو الرمة أراد التنوين، حديثًا

  .بمعنى هيهات،  َأيها بفتـح الهمزة:وإذا أردتَ التبعيد قلتَ، إيها عنَّا

  )الطويل (: وأنشد الفراء

كُلّه نْعوالق ارياَألع ـيوند نا        ومدعَأبا ما َأشَتَّ وهَأي ان2(وكُتْم(  

  يهاء اإلبل: والتَْأيعتقول،  د:هاِل َأيتَها، تُ بالجِموعومن العرب .إذا صحتَ بها ود 

  . كالتثنية،  َأيهاتَ، في معنى هيهاتَ؛ وربما قالوا َأيهانِ بالنون:من يقول

   ]6/2226) أيه(الصحاح [

 هص  

هبه الفعُل،  كلـمةٌ بنـيت علـى السكون:ص يمس تقول . اسكتْ:ومعناه، وهو اسم 

للرجل إذا َأسكَتَّه:هنْتَ فقلت،  صفإن وصلْتَ نو:هص هد؛  صوقال الـمبر:  هفإن قلت ص

  .ألن التنوين تنكير، يارجُل بالتنوين فإنَّما تريد الفرق بـين التعريف والتنكير

   ]6/2239) صه(الصحاح[

هم  

هتْ علـى السكون:ومـينبه الفعل،  كلـمةٌ ب يمس ألنَّه ،  اكْفُفْومعناه، وهو اسم

نْتَ فقلتَ؛ زجروصلْتَ نَو فإن:هم هم .  

                                                 
   .1/371 ج25/3البيت لذي الرمة في ديوانه ق) 1(

  .5/4742 )هيه (رب  وفي لسان الع6/485 )هيه (البيت بدون نسبة في تهذيب اللغة )2(
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           .أي زجرتُه،  مهمهتُ به: ويقال

   ]6/2250)ليه(الصحاح [                                                                 

كلَـيع  

وإن كان ،  هلـم:ه صار بمنزلةلـما كثُر استعمال، أي خُذْه،  علَـيك زيدا:وقولهم

   ]6/2437) عال(الصحاح [                .أصله من االرتفاع

علي  

  ]6/2438) عال(الصحاح        [.علَي زيدا وعلَي بزيد، معناه أعطني زيدا: وتقول

إياك  

  .كأنك قلت باعد، هي بدل من فعل و،سداأل و إياك:تقول، و قد تكون للتحذير

  .هراق واقرمثل أ، اكو يقال هي

  )الطويل: (االخفش وأنشد

  )1( صادر عليك الم       موارِده ضاقَتْ تَوسعتْر الذي إن واألمياكفه

    . بال واو،  إياك أن تفعل:ال تقل و.وأن تفعل كذا  إياك:وتقول

   ]6/2546) إيا(الصحاح[

  هيهاتَ

  )الرجز(: قال جرير   .كلـمةُ تبعيد: هيهاتَ

  فَهيهاتَ هيهاتَ العقـيقُ وَأهلُه

ـلٌّ بالعاتَ خهيُوهِقـيقاوِلُه2( نُـح(  

بمنزلة نون ، وناس يكسرونها علـى كلِّ حال؛ وأصلها هاء،  والتاء مفتوحةٌ مثل كيفَ

  )الرجز (: حتَّـى صارت فـي القفَارِوقال الراجز يصف إبلًا قطعتْ بالداً، التثنـية

بِحصبـي ـنـالقَفْرِ َأتَاوِيات  

هيا ههحبصمن م اتهيـهات  
                                                 

 3/223 وفي شرح شافية اين الحاجب       335 ص 422/1البيت بدون نسبة في ديوان حماسة أبي تمام ق         )1(

   .5/4743 )هيه (وفي لسان العرب

   .965 ص2 ج 38/22,21 لجرير في ديوانه قانالبيت )2(
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اتبِعنَـيمن ص رجح اتهي1(ه(  

  )الرجز: ( قال؛ مثل هراقَ وَأراقَ، َأيهاتَ: وقد تُبدُل الهاء األولـى همزةً فـيقال

  )2(َأيهاتَ منك الـحياةُ َأيهاتَا 

ومن نصبها وقف ؛ ومن كسر التاء وقف علـيها بالهاء فقال هيهاه :قال الكسائي   

 يجوز فـي هيهات أن تكون جماعةً فتكون التاء :وقال األخفش .وإن شاء بالهاء، بالتاء

ألن ،  وال يجوز ذلك فـي الالت والعزى:قال؛ التـي فـيها تاء الـجمع التـي للتأنـيث

وإن ، ألن التاء ال تزاد فـي الـجماعة إالّ مع األلف، ا جماعةالَتَ وكَيتَ ال يكون مثلُه

  .جعلت األلف والتاء زائدتـين بقـي االسم علـى حرف واحد

   ]6/2258) هيه(الصحاح [

  هاءِِ

هاهيت  :تقول، قد يقصر و،هو مبني على الكسر إذا مددت و، زجر لالبل:هاءِو

   ]6/2559) ها(الصحاح[        .كما قلناه في حاحيت، إذا دعوتها، اإلبل

  جاهٍِ

اهالناقة:وج للبعير دون رجز  ،ما :وهو مبنـيٌّ علـى الكسر؛ قال األصمعيورب 

  )الطويل: ( وأنشد  جاه بالتنوين،:قالوا

هدحتَّـى تَر لَـج اهى         إذا قُلْتُ جِلقُوافُها فـي السالسمٍ َأطْر3( َأد(  

   ]6/2231) جوه(الصحاح[

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
    .51 ص17/17البيت ألبي النجم العجلي في ديوانه ق )1(

    .5/4742 )هيه (ي لسان العربالبيت بدون نسبة ف )2(

   .196 ص57البيت للراعي النميري في ديوانه ق )3(
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  هال

للناقة  و وأي جواد ال يقال له هال:قال و.تنحي وأي توسعي،  زجر للخيل:هال

    .أيضا

  )الرجز (:وقال

حتى حونَدا بِاههيد1(ال  وه(  

  .قد تسكن بها االناث عند دنو الفحل منها و،وهما زجران للناقة

  )الطويل: (قال الجعدي

  )2(..   ... ... ...  .               هالَأال حييا لَيلى وقُوال لَها

  كما بنوا، فيها معنى التحضيض بنيت مع هل فصار،  بالتشديد فأصلها اللّاوأما ه

حيث دخل فيهن ،  للفعلأخلصوهن وجعلوا كل واحدة مع ال بمنزلة حرف واحد وأال ولوال

   ]6/2560) هال(الصحاح[             .معنى التحضيض

  نعاءِِ

 كانت العرب :صمعيقال األ .وهو الذي يأتي بخبر الموت،  الناعي:والنعي أيضا

 أي !  نعاء فالناً:جعل يسير في الناس ويقول ومات منها ميت له قدر ركب راكب فرساً إذا

 .بمعنى أدرك وأنزل، نزاِل ومثل دراك، وهي مبنية على الكسر .أظهر خبر وفاته وانعه

 6/2512) نعى(الصحاح [                    .أي انعهم: )3()بِرع الْاءعيا نَ (:وفي الحديث

[  

  

  

  

  

  

  

                                                 
   6/238 وفي خزانة األدب5/4695 )هال ( وفي لسان العرب31البيت بدون نسبة في إصالح المنطق  )1(

  : وعجزه 123 ص7/1 هذا صدر بيت للنابغة الجعدي في ديوانه ق )2(

    محجال َأغْر َأمراً ركبتْ فقد        ...   ...  ...  ...         

   .4/4الحديث في الفائق في غريب الحديث  )3(
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  معىن املبني واملعرب
  

فإذا ، هيماكعمر وإبر، أي إنَّه معرب،  إنَّه متَمكِّن:ومعنى قول النحويين فـي االسم

كَناَألم كِّنتَموعمرٍو، انصرف مع ذلك فهو الـم كِّنِ هو ، كزيدتَموغير الـمالـمبنـي ،

أي إنّه يستعمل مرةً ظرفًا ،  إنَّه متَمكِّن:ومعنى قولهم فـي الظرف. َ  كيفَ وَأين:كقولك

ومـجلسي خَـلْفُك فترفع فـي موضعٍ ،  جلست خـلفَك فتنصب:كقولك، ومرةً اسما

وغير الـمتَمكِّنِ هو الذي ال يستعمل فـي موضع يصلـح أن ؛ يصلـح أن يكون ظرفًا

وال يجوز ، فتنصب فـيهما،  لقـيته صباحا وموعدك صباحا:كقولك، ن ظرفًا إالّ ظرفًايكو

 ولـيس ذلك لعلّة توجب الفرق بـينهما أكثر من استعمال .الرفع إذا أردت صباح يومٍ بعينه

وعشيةٌ ، ومساء، وذو صباحٍ، وهي صباح؛ وإنّما يؤخذ سماعا عنهم، العرب لها كذلك

شاءةٌ ،وعوحى وضحوض ،رحةٌ، وسكْروب كَرةٌ، وبتَموذات يومٍ، وع ةولـيٌل ، وذات مر

نٍ، ونهارـياتُ بديعا بعينه.وبا إذا كانت نكرةً وأدخلت ،  هذا إذا عنـيت بهذه األوقات يومأم

  .لك يونس النحوي أخبرنا بذ:عليها األلف والالم تكلمتَ بها رفعا ونصبا وجرا؛ قال سيبويه

   ]6/2206) مكن(الصحاح [    

  عراباإلحاالت 

الـخَفْض  

واحد والـجر وهما فـي اإلعراب بمنزلة الكسر فـي البناء فـي ، والـخَفْض

   ]3/1075)خفض(الصحاح [                                     .مواضعات النـحويـين

  رفْعـال

فْعاليق،  خالف الوضعِ:الر:تَفَعفار تُهفَعفـي اإلعراب . ر فْعكالضم فـي :  والر

   ]3/1221)رفع(الصحاح [                           .البناء، وهو من أوضاع النـحويـين
  

  عالمات اإلعراب

   رفع األفعال الخمسة

جماعة سواء ألن الفعل للواحد وال؛  أنتن تَرين:وللجماعة،  أنت تَرين:وتقول للـمرأة

، إالَّ أن النون التي فـي الواحدة عالمة الرفع، ي خبر المرأة من بنات الياءمواجهة ففـي ال

   ]6/2349) رأى(الصحاح [                 .جماعةتي في الجمع إنَّما هي نون الوال
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   الجماعةواو

  .افعلوا ويفعلون و فعلوا:وقد تكون الواو ضمير جماعة المذكر في قولك

   ]6/2556) وا(الصحاح [

  لغة أكلوني البراغيت

  )الطويل: (قال الشاعر

رعصي ورانبِح       هُأمو يٌّ َأبوهيافن دلَكهوليطَ َأقارِبالس 1( ن(  

  . أكلوني البراغيت:قوله يعصرن إنما هو على لغة من يقول

   ]4/1361)دوف(الصحاح[

  نقل حركة اإلعراب عند الوقف

   )الرجز: (روقول الشاع

  )2(النَّقُر جد إذ ماوِيةَ ابن أنا

ليعلم السامع ، فلما وقف نقل حركة الراء ِإلى القاف ِإذْ كان ساكنًا، أراد النَقْر بالخيل   

وال يكون ذلك في ، ومررت ببكر،  هذا بكُر:حرف في الوصل؛ كما تقولأنّها حركةُ ال

   ]2/835)نقر(الصحاح[ . السكون وِإن كان قبله ساكنوِإن شئت لم تنقل ووقفت على، النصب

  الخفض في موضع الرفع

وهو مقلوب ؛  هاِئر:خفضوه فـي موضع الرفع وأرادوا،  جرفٌ هارٍ:ويقال أيضا

  . شَاكي السالحِ: شائك السالح إلـى:كما قلبوا، من الثالثـي إلـى الرباعي

   ]2/856)هور(الصحاح[

  األمساء الستة
  فـو 

إالّ أنّهم استثقلوا اجتماع الهاءينِ فـي ، ألن الـجمع َأفْواه،  فَم: أصُل قولنا:وهوالفُ

، ٍ ورأيت فَا زيد، وفُو زيد،  هذا فُوه:فحذفوا منها الهاء فقالوا،  هذا فُوهه باإلضافة:قولك

زيد ـيوإذا أضفتَ إلـى نفسك قلت؛ ومررت بِف:ـيلرفع يستوي فـيه حال ا،  هذا ف

                                                 
   .1/46البيت للفرزدق في ديوانه ج )1(

 ولعبيد بن ماوية الطائي في      358 وفي الحلل في شرح أبيات الجمل        2/63 الكامل   البيت بدون نسبة في    )2(

   . 5/4520  )نقر (لسان العرب
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وربما قالوا ،  وهذا إنما يقال فـي اإلضافة.ألن الواو تُقْلَب ياء فتُدغَم، والنصب والـخفض

  .وهو قلـيل، ذلك فـي غير اإلضافة

  )الرجز: (قال العجاج

   خياشيم وفَاخَالَطَ من سلْـمى

  )1(صهباء خُرطُوما عقارا قَرقَفا

فكَفَّ عن المضاف ، ها عقار خالط خياشيمها وفَاهاكأنَّ: يقول، يصف عذوبةَ ريقها   

وإذا أفردوا لم  .ونُصب فُوه على الحال، أي مشَافها، ى في كَلَّـمتُه فَاه إل:وقولهم .إليه

وفَمانِ وفَموانِ؛ ولو ،  هذا فَم:فحذفوها وعوضوا من الهاء ميما فقالوا، حتمل الواو التنوينت

   ]6/2244) فوه(الصحاح [                        . عوضا من الواو لما اجتَمعتَاكانت الميم

هأصله فَو لسكونها، الفَم اإلعراب منها ، نقصتْ منه الهاء فلـم تحمل الواو ضوفع

إلى أصله وقلت؛ الميم فإذا صغّرت أو جمعت رددتَه:اهوَأفْو هيفُو  ،اءفإذا .وال يقال َأفْم 

، تجمع بين العوض وبين الحرف الذي عوض منه،  فَموِيٌّ: فَميٌّ وإن شئت:نسبت إليه قلت

، وإنَّما أجازوا ذلك ألن هناك حرفًا آخر محذوفًا وهو الهاء؛  فَموانِ:كما قالوا في التثنية

  )الطويل(:  وأنشد األخفش كأنهم جعلوا الميم في هذه الحال عوضا عنها ال عن الواو،

  )2(علـى النابِحِ العاوِي َأشَد رِجامِ            هما نَفَثَا فـي فـي من فَمويهِما

ألن كلَّ شيئين من شيئين جماعةٌ فـي كالم ،  وحقّ هذا أن يكون جماعة:قال   

يجىء في الشعر ما إالَّ أنَّه ،    }4:التَّحريم{] َفَقْد َصَغْت ُقُلوُبُكَما[  : تعالى كقوله، العرب

بفتـح الفاء ، ورأيت فَما ومررتُ بفَمٍ،  هذا فَم: يقال: وفـيه لغاتٌ.ال يجىء فـي الكالم

ومنهم من يكسر الفاء علـى كل ،  ومنهم من يضم الفاء علـى كلِّ حاٍل.علـى كل حاٍل

وأما تشديد ؛ مٍومررت بِف، وهذا فُم،  رأيت فَما: يقول:ومنهم من يعربه من مكانـين؛ حاٍل

  )الرجز (:كما قال، الـميم فإنّما يجوز فـي الشعر

   فُمهنـ متْجر خَدـيا لـيتَها قَ

هحتَّـى يعودطُمفـي ُأس لْك3( الـم(  

   ]5/2004) فم(الصحاح [. من فَمه بفتـح الفاء  لـجاز: ولو قـيل: قال ابن السكيت

                                                 
   .371 ص44/23/ للعجاج في ديوانه قالبيتان )1(

   .215 ص2البيت للفرزدق في ديوانه ج )2(

   .415 ص67/1البيتان للعجاج في ديوانه ق )3(
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  ـوَأب

بالتـ:واَألب وحريك أصله َأب ،جمعه آباء ى، ألنحرو ؛ مثل قَفًا وَأقْفَاءاءحوَأر 

انِ:ألنَّك تقول فـي التثنـية، فالذاهب منه واووانِ علـى : وبعض العرب يقول. َأبَأب 

وكذلك َأخُون ،  َأبون:وإذا جمعت بالواو والنون قلت؛  َأبـيك:وفـي اإلضافة، النَقْصِ

نُونوه ونمالـمتقارب: (قال الشاعر، وح(  

  )1(بكَين وفَديننا باَألبِـينَا               واتَناصفلـما تَعرفْن َأ

يريد ) 2/133البقرة(} ه َأبِـيك إبرهيم وإسمعيَل وإسحقَإل {:وعلـى هذا قرأ بعضهم

  .أي أبِـينَك فحذف النون لإلضافة، جمع َأبٍ

  .أي يغْذُوه ويربـيه، وما له َأب يْأبوه، َأبوتَ ُأبوةً ما كنتَ َأبا ولقد :ويقال   

  . األب واُألم: واَألبوانِ. َأبوِيٌّ: والنسبة إلـيه

  .مثل العمومة والـخُُؤولة،  اآلباء:واُألبوةُ أيضا،  وبـينـي وبـين فالن ُأبوةٌ

  )البسيط (: وكان األصمعي يروي قول أبـي ذؤيب

  )2(َأحيا ُأبوتَك الشُم اَألماديح             كان مدحةُ حي َأنْشَرتْ َأحدالو

  . َأباكُن يا لَـيلَـى اَألماديح: وغيره يرويه

كقولهم فـي ، يجعلون عالمة التأنـيث عوضا عن ياء اإلضافة،  يا َأبة افْعْل:وقولهم   

ة:اُألما للكتاب، بالهاءوتقف علـيها ؛  ياُأمإالّ فـي القرآن فإنَّك تقف علـيها بالتاء اتِّباع. 

وإنّما لـم تسقط  . ياطَلْـحتْ:فـيقولون، وقد يقف بعض العرب علـى هاء التأنـيث بالتاء

ألن اَألب لـما كان ،  ياُأم َأقْبِلـي:التاء فـي الوصل من اَألبِ وسقطت من األم إذا قلت

  .فصارت الهاء الزمةً وصارت الـياء كأنَّها بعدها، ن كأنَّه قد ُأخـلَّ بهعلـى حرفـين كا

  )الطويل (:وقوُل الشاعر   

شاح يا رَأتْنلـم ـينَتاتقول اباتَ غَ             بفـينا يا َأب رِكأنَّك3(يب(  

                                                 
فـي خزانـة     و 2/271لزياد بن واصل في شرح الرضي        و 1/346البيت بدون نسبة في الخصائص       )1(

    .4/476األدب

   .1/127 جـ10/23البيت ألبي ذؤيب في شرح أشعار الهذليين ق )2(

 )أبـى  (  وفي لسان العرب    230)شحب( وفي أساس البالغة     1/339البيت بدون نسبة في الخصائص       )3(

1/17.  
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تَاهم األلف وأخّر التاء،  أراد يا َأبفقد.  

  )الطويل (: قالت عمرةُ  وقد يقلبون الـياء أِلفًا،

  )1(بَِأباهما وهْل جزع إن قلتُ وا            ماهِـيلَوا َأنِّـي جزِعتُ عمع زدوقَ

  . وا بَِأبِـيهِما: تريد

  )الرجز: ( وقالت امرأة

  )2(تَ ويا فَوقَ البِـيبيا بِـيبِـي أنْ

،  ياَأبتَ وياَأبت:تهما في الكالم؛ ويقال جعلوا الكلمتين كالواحدة لكثر:قال الفراء   

  .فمن نصب أراد النُدبةَ فحذف، لغتان

  ألن الالم كالـمقْحمة؛،  ال َأباك: وربما قالوا.وهو مدح، ال َأب لك وال َأبا لَك:وقال

رِيية النُميالوافر (: قال أبو ح(  

  )3(مالَق الَ َأباك تُـخَوفـينـي        أبِالْـموت الذي ال بد َأنِّـي

   ]6/2250) مهه(الصحاح [                   .فحذف النون األخيرة،  أراد تُـخَوفـينَنـي

ـَأ   ٌوخ

، والذاهب منه واو؛ ألنه جمع علـى آخَاء مثل آباء، اَألخُ أصله َأخَو بالتـحريك

 ويجمع أيضا .عض العرب يقول َأخَانِ علـى النقصوب، ألنَّك تقول فـي التثنـية َأخَوانِ

وقد يتَّسع فـيه ؛ وعلـى ِإخْوة وُأخْوة عن الفراء، مثل خَربٍ وخربانٍ، علـى ِإخْوانٍ

،  إنَّا فَعلْنَا:وهذا كقولك  }11:النساء{] َفِإْن َآاَن َلُه ِإْخَوٌة[ : تعالى كقوله، فـيراد به االثْنَانِ

،  هذا َأبوك وَأخُوك:تقول، وال يقال َأخُو وال َأبو إال مضافًا .وأنتم اثْنَانِ، لناونـحن فع

يكوَأخ ومررت بأبِـيك ،وَأخَاك اكوكذلك؛ ورأيت َأب:وكمح  ،نُوكوه ،اٍل، وفُوكوذو م. 

ألن ؛  واأللفوإعرابها فـي الواو والـياء، فهذه ستّة أسماء ال تكون موحدةً إالّ مضافةً

وفـي الـياء دلـيل ، الواو فـيها وإن كانت من نفس الكلـمة ففـيها دلـيٌل علـى الرفع

  .وفـي األلف دلـيل علـى النصب، علـى الـخفض

  . ُأخْتٌ بـينَةُ اُألخُوة أيضا: ويقال. ما كنتَ َأخًا ولقد َأخَوتَ تَْأخُو ُأخُوةً:ويقال   

                                                 
   1/17 )أبى ( وفي لسان العرب310 ص387/1 قي ديوان الحماسة قعمرة الخثعميةلالبيت  )1(

    . 7/526  وفي خزانة األدب 1/17البيت بدون نسبة في لسان العرب  )2(

 وألبي حيـة    1/345في الخصائص    و 2/312  وفي العقد الفريد      2/670يت بدون نسبة في الكامل      الب )3(

   .1/18 )أبى (النميري في لسان العرب



 36

وصح ذلك فيها دون اَألخِ ، ليدّل على أن الذاهب منه واو، بالضم، خْتٌ ُأ:وإنَّما قالوا   

  .كاالسم الثالثي، ألجل التاء التي ثَبتَتْ في الوصل والوقف

   ]6/2264) أخا(الصحاح [

   ذو

 أضفته إلى ةت به نكرففإن وص، وأما ذو الذي بمعنى صاحب فال يكون إال مضافا

ال  ووال يجوز أن تضيفه إلى مضمر،  والالم األلفه إلىوإن وصفت به معرفة أضفت، نكرة

 برجلين ذوي مال و،بامرأة ذات مال و، مررت برجل ذي مال:تقول .ما أشبهه  وزيد إلى

ال ذوي مال جبرو   }2:الطَّالق{] َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكْم[ : تعالى كما قال، بفتح الواو

، ت الجمام فتكسر التاء في الجمع في موضع النصبيا ذوا و،بنسوة ذوات مال و،بالكسر

يها في ل لو وقفت عألنك، ن أصلها هاءأل،  ذوات مالرأيت : تقول.تكسر تاء المسلمات كما

وأصل ذو ذوى مثل  .لكنها لما وصلت بما بعدها صارت تاء و،هاء الواحد لقلت ذاه با

في   }48:الرَّحمن{] َواَتا َأْفَناٍنَذ[ : تعالى قال.ان ذواتا مالتها :يدل على ذلك قولهم، عصا

ثم حذف من ذوي عين الفعل لكراهتهم اجتماع ، من واو منقلبة األلفنرى أن  و.التثنية

 ثم ذهب التنوين فبقى ذا منوناً، يلزم في التثنية ذووان مثل عصوان  كانألنه، الواوين

فإذا أردت ،  وفا زيد فو زيد:كما تقول،  الزمة لهاإلضافةو . ذو مال:قولك  فيلإلضافة

 نه ال يكون اسمأل، فترد ما ذهب، فلو سميت رجال ذو لقلت هذا ذوي قد أقبل .هذا فم :قلت

 لو نسبت إليه و.حدان التنوين يذهبه فيبقى على حرف وأل، على حرفين أحدهما حرف لين

فكأنك ، ن التاء تحذف في النسبةأل، كذلك إذا نسبت إلى ذات ومثال عصوى، قلت ذووى

 قد اإلضافةن أل،  هؤالء ذوون:لو جمعت ذو مال قلت و.الواو أضفت إلى ذي فرددت

  )الوافر(:قال الكميت   .زالت

  )1( نايوِ الذَه بِديرِي ُأنِّكولَ           ميكُلفَس َأكِلذَي بِنعال َأفَ

وذي ، وذي جدن، قضاعة المسمون بذي يزن هم ملوك اليمن من و،اإلذواءيعني به 

   ]6/2551) ذا(الصحاح[        .التبابعة هم و.وذي المالع، أصبح ذي، وذي فائش، واسن

  

  

  

  
                                                 

   .466 ص199/البيت للكميت األسدي في ديوانه نونية الكميت  )1(
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  حمو

وفـيه ؛ واحدهم حما، فَهم اَألحماء، مثل األب واألخ، وكلُّ شيء من قبِل الزوج

ة عن وحمء ساكنة الـميم مهموز، وحم مثل أبٍ، وحمو مثل َأبو،  حما مثل قَفًا:أربع لغات

  )الرجز: (الفراء، وأنشد

هاـقلتُ لبابٍ لديه دارو  

  )1(تْئذَن فإنـي حمُؤها وجارها

  حمها، بترك الهمز:ويروى

ِل الـمرأة فهم اَألخْتَانبمن ق يجمع هذا كلَّه،  وكلُّ شيء رهوالص.  

ذكرنا في األخ أن حمو من  وقد .مثل آباء، ألن جمعه َأحماء، وأصل حمٍ حمو بالتحريك

 : قال رجل من ثقيف وقد جاء في الشعر مفردا،؛ ي ال تكون موحدةً إالَّ مضافةًتاألسماء ال

  )الخفيف(

ـي وتَزما كَنَّت و     هيمَأنِّـي لها ح م2(ع(  

   ]  6/2319) حما(الصحاح[

  هنو

أي ،  هذا هنك:تقول .أصله هنو ومعناه شيء و، كلمة كناية:هن على وزن أخ

  )السريع(:قال الشاعر .كئشي

 في رِجلَيكو حتيهِماررِ        ما فئزالم نم نكدا هقَد ب3(    و(  

 في ربما جاء مشدداً و،الجمع هنون وهما هنوان و. إنما سكنه للضروة:قال سيبويه   

  )الطويل( :قال الشاعر .الشعر كما شددوا لوا

  )4(وهني جاذ بين لهزمتي      بيتن ليلةأال ليت شعري هل أ

  

                                                 
 )لوم (العرب  وفي لسان     1/79 )حمأ ( وفي العباب الزاخر   340 بدون نسبة في إصالح المنطق       انالبيت )1(

  .9/13 وفي خزانة األدب 4103/ 5

/ 1 وفي مجمع األمثـال      173 1/284  وفي جمهرة األمثال      5/272البيت لفقيد ثقيف في تهذيب اللغة        )2(

  .2/1013 )حما (وفي لسان العرب262

   .78 ص 28/3البيت لألقيشر األسدي في ديوانه ق )3(

  .5/4714 )هنا (لبيت بدون نسبة في لسان العربا) 4 (
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  .)1( )وانُّكَال تُ  وهيبِ َأنِه بِهوضعَأ فَةيلاهج الْاءزعى بِزع تَنم (:في الحديث و

  .أي يتقوى بإخوته، )من يطل هن أبيه ينتطق به  ( :و قولهم

 .أخت و بنتكما قالوا، بالتاء ساكنة النون  هنة وهنت أيضا:و تقول للمرأة

قد تبدل من الياء  و.بنية وكما تقول أخية، بالهاء تأتي وصلتصغيرها هنية تردها إلى األو

من  و،الجمع هنات و.التي في هنت  يجعلها بدالً من التاء منهم من و.الثانية هاء فيقال هنيهة

  )الطويل(:و قال  . هنوات:رد قال

  )2( عتابِتَها منُْأ شَواتنَى هلَ ع         ينلَّم ي فان جد قَزارٍ ننى ابرَأ

 ، جاءني هنوك:تقول و.الخير ال يقال ذلك في و،أي خصالت شر، و في فالن هنات

يا هنان  و، يا هن أقبل:وتقول في النداء .قد ذكرناه في أخ و.مررت بهنيك و،رأيت هناكو

 ، لمه:كما تقول،  يا هنة: فتقولفيه الهاء لبيان الحركة لك أن تدخل و.يا هنون أقبلوا و،أقبال

وهذه اللفظة  . يا هناه أقبل:لف فتقوللك أن تشبع الحركة فتولد األ و.سلطانيه و،ماليهو

لك أن تقول يا هناه أقبل بهاء  و.يا نومان و يا فل:كما يختص به قولهم تختص بالنداء

 لكن هكذا رواه و،كرةحركة الهاء فيهن من و،يا هنوناه أقبلوا و،يا هنانيه أقبال و،مضمومة

  :)المتقارب (و أنشد أبو زيد في نوادره .االخفش

قَدونراب يو       ناهاً بِشَري قَولُها يا هقتَ شَرَألح ك3( ح(  

 .األمرتعني كنا متهمين فحققت 

 . فضمهااإلعرابأال ترى أنه شبهها بحرف  .وهذه الهاء عند أهل الكوفة للوقف 

 تقول في وفلذلك جاز أن تضمها، هنوات و هي بدل من الواو في هنوك:أهل البصرة قالو

، بتسكين النون  يا هنت أقبلي:للمرأة و،يا هني أقبلوا و،يا هني أقبال و يا هني أقبل:االضافة

 ،يا هنتانيه أقبال و،هنتاه أقبلي يا و،يا هنات أقبلن و،يا هنتان أقبال و،بنت وكما تقول أخت

   . هن:كناية عن فعلت من قولك، هنيت و يقال ذهبت:لفراءا .يا هناتوه أقبلنو

   ]  6/2536) هنو(الصحاح  [

  

  

                                                 
    .614حديث في النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير صال) 1 (

   5/4715 )هنا ( وفي لسان العرب1/220 وفي شرح الشافية 2/269 البيت بدون نسبة في المقتضب )2(

    .234البيت المرئ القيس في ديوانه ص) 3(
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  أّي المعربة

 َأيهم :تقول؛ فـيمن يعقل وفـيما ال يعقل،  اسم معرب يستَفْهم به ويجازى:)َأيٌّ(و

؛ اإلضافة وفـيه معناهاوقد تُتْرك ،  وهو معرفةٌ لإلضافة.وأيهم يكرمنـي ُأكْرِمه، َأخوك

  . َأيهم فـي الدار أخوك:تقول،  الذي فـيحتاج إلـى صلة:وقد يكون بمنزلة

ومررت بامرأة ،  مررت برجٍل أي رجٍل وأيما رجل:تقول، وقد يكون نعتًا للنكرة   

  .تُما امرأتين  وما زائدةوهذه امرأةٌ أيةُ امرأة وامرأتان َأي، يتما امرأتين أَأية امرأة وبامرأتين

وهذه َأمةُ اللَّه َأيتَما ، حالفتنصب أيا على ال،  هذا زيد َأيما رجٍل: وتقول في المعرفة

جاءتك وجاءك:وتقول .جارية امرأة جاءتك،  َأي ةُ امرأةوَأي ،جارية َأي ؛ ومررت بجارية

ةوَأي ةالَءم أي ةالَءقال اوجئتك بم ،كُلٌّ جائز  ةالَءَوَما َتْدِري َنْفٌس ِبَأيِّ [ : تعالىهللا م
   }34:لقمان{] َأْرٍض َتُموُت ِإنَّ اَهللا َعِليٌم َخِبيٌر

  )الطويل (:قال جميل  وَأيٌّ قد يتَعجب بها،

  )1(ين أي معونِاش الوةِرثْـى كََلَع            إن لَزِمته» ال«إن » ال«بثَـين الْزمي 

ِلَنْعَلَم َأيُّ [ :تعالى  كقوله،  أيٌّ يعمل فيه ما بعده وال يعمل فيه ما قبله:قال الفراء
] َوَسَيْعَلُم الَِّذيَن َظَلُموا َأيَّ ُمْنَقَلٍب َيْنَقِلُبوَن[: وقال؛ فرفع }12:الكهف{] الِحْزَبْيِن َأْحَصى

  )الوافر (:وأما قول الشاعر  .، فنصبه بما بعده   }227:الشعراء{

يح بنا حتَصنَأتْفَـياَألوَأ              ناةُ إذْ ر يضِ نَذْرهِلب ِاحِلص2(ي(  

   إلـى َأي األرض؟:يريد، فإنَّما نصبه لنزع الـخافض

 ضربتُ َأيهم :وال يجوز أن تقول،  َألضرِبن َأيهم فـي الدار: تقول:قال الكسائي

  .ففرق بـين الواقع والـمتوقَّع الـمنتظَر؛ فـي الدار

 :فتقول،  َأيها: وإذا ناديتَ اسما فيه األلف والالم أدخلتَ بينه وبـين حرف النداء

 وها،  اسم مبهم مفرد معرفةٌ بالنداء مبنيٌّ على الضم:فَأي؛ وياَأيتُها المرأة، ياَأيها الرجل

  .وترفع الرجَل ألنَّه صفةُ َأي، عوض مما كانت أي تضاف إلـيهوهي ، حرف تنبـيه

 وإذا استفهمتَ بها عن .ويستَفهم بها،  ما يعقُل وما اليعقل:وقد تُحكَى بأي النكراتُ   

 أيٌّ : مر بي رجٌل قلتَ: فإذا قيل لك:نكرة أعربتَها بإعراب االسم الذي هو استثباتٌ عنه

 : رأيتُ رجلًا قلت:فإن قال؛ وتُشير إلى اإلعراب في الوقف، ا فـي الوصلتُعربه، يافتـى
                                                 

   .94البيت لجميل بثينة في ديوانه  )1(

   .1/184 )أيا ( ولسان العرب3/436  وجمهرة اللغة 87في إصالح المنطق البيت بدون نسبة  )2(
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 مررت برجٍل :وإذا قال وتقف على األلف فتقول َأيا؛، تُعرِب وتنون إذا وصلتَ، َأيا يافتـى

   .ي الرفع والنصب والجر في حال الوصل والوقفتحكي كالمه ف،  أي يافتـى:قلت

 جاءنـي : إذا قال:جمع والتأنـيث كما قلناه فـي منوتقول فـي التثنـية والـ

فإن وصلتَ ، وَأيةْ للـمؤنث؛ وَأيـين فـي النصب والـجر،  َأيون ساكنة النون:قلت، رجاٌل

علـى ،  فإن كان االستثبات عن معرفة رفعتَ َأيا ال غير.قلتَ أيةً ياهذا وَأيات ياهذا نَونْتَ

  .فلـيس فـي أي مع الـمعرفة إالّ الرفع، كي فـي الـمعرفةوال تـح .كلِّ حال

خبر، ويكتَب في ال» كَم«بمعنى ، وقد تدخل على َأي الكاف فـينْقَُل إلى تكثير العدد   

،  كََأين رجلًا لقـيتُ: تقول.وكََأين مثال كَعين،  كَاِئن مثال كَاعن:وفيه لغتان؛ تنوينه نونًا

بعد » من«وإدخاُل ،  كَأين من رجٍل لقيتُ:وتقول أيضا،  كَأين على التمييزتنصب ما بعد

أكثر من النصب بها وأجود نتبيع هذا الثوب؟ أي بكم تبيع؟:وتقول؛ كأي نبكََأي   

  )الطويل (: قال ذو الرمة

  )1(الدبِ بِه لَتْسـيبالد العدا لَ        وكَاِئن ذَعرنَا من مهاة ورامـحٍ

   ]6/2276) أيا(الصحاح [

  

 نَِصيبين إعراب 

نَِصيبين  

 ه اِإلعرابلْزِمن يجعله اسماً واحداً ويبلد وفيه للعرب مذهبان منهم م اسم يبينونَص

كما يلْزم اَألسماء المفردةَ التي ال تنصرف فيقول هذه نَصيبين ومررت بنَصيبين ورَأيتُ 

 هذه نَصيبون ومررت :نَصيبيٌّ ومنهم من يجريه مجرى الجمع فيقولإليه بة نَصيبين والنس

 ريننَّسوق ينوياسم ينلَحيوس ينطلَسوف رِينبقال وكذلك القول في ي يبينورَأيت نَص يبينبنَص

  .والنسبة ِإليه على هذا نَصيبينيٌّ ويبرينيٌّ وكذلك َأخواتها

   ]1/225)نصب(الصحاح[

ونالناِطر  

ونربناحية الشام  :والناط ؛     ،  موضعيبِـينوينـشد   والقول في إعرابه كالقول في نَص

  )المديد (:هذا البيتُ بكسر النون

                                                 
   .335ص2 ج20/12البيت لذي الرمة في ديوانه ق ) 1(
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  )1(ي جمعاذَأكَل النمُل الَّ           ولَها بالنَاطرونِ إذا

   ]2/830)نطر(الصحاح [

  

ِميناسالـي  

فيجريه ، وهذا ياسمون،  شَممتُ الياسمين:وبعض العرب يقول . الياسمين معروف

  .وقد جاء أيضا في الشعر ياسم؛ كما قلنا في نصيبين، مجرى الجمع

  )الرجز (:وقال الراجز أبو النجم

  )2(من ياسمٍ بِـيضٍ وورد َأزهرا

   ]5/2064) يسم(الصحاح[

رِينبي  

رِي،  موضعبيقال رمُل يوقد ذكرنا إعرابه فـي، ن:من باب الباء،  نصيبـين.  

   ]2/856)يبر(الصحاح[

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
   .22 ص11البيت ليزيد بن معاوية في شعره ق ) 1(

   .99 ص34/19البيت ألبي النجم العجلي في ديوانه ق ) 2(
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  املبنيات
  وصولةماألسماء ال

نالموصولةم   

نلـمن يصلُـح أن يخاطَب:وم م غير متمكّن،  اسموهو فـي اللَفظ ؛ وهو مبه

]  َمْن َيُغوُصوَن َلُهَوِمَن الشََّياِطيِن[ :تعالى  ويكون فـي معنى الـجماعة كقوله، واحد
   }82:األنبياء{

                                                                              )الكامل (:قال الـمتلـمس

  )1(تَكْرِيتَ تَنْظُر حبها َأن يحصدا           لَسنَا كَمن حلّتْ إياد دارها

نَل مع؛ ألنَّه حمله على المعنى ال على اللفظ، فأنَّث فألنَّه أبدل ، والبيتُ رديء

»ناالسم» م عندك:نحو،  االستفهام: ولها أربعة مواضع.قبل أن يتم ننحو، والخبر،  م: 

 مررت :نحو، وتكون نكرةً موصوفةً،  من يكْرِمني ُأكْرِمه:نحو، والجزاء؛ رأيت من عندك

  )الكامل (:قال الشاعر  .أي بإنسانٍ محسنٍ، بمن محسنٍ

  )2(حب النبـي مـحمد إيانا             وكفـى بنا فَضلًا علـى من غَيرِنَا

» من«ويجوز فـيه الرفع علـى أن تـجعل ،  علـى اإلتْباع ِلـمنخفض غيراً

  . »هو«صلةً بإضمار 

 : إذا قال رأيت زيدا قلت. والنكراتُ في لغة أهل الحجازم والكُنَىوتُحكَى بها األعال

،  منُو: جاءني رجٌل قلت:وإن قال،  منَا  ألنّه نكرة: رأيتُ رجلًا قلت:؟ وإذا قال من زيدا

 مررتُ :وإن قال،  منَان: جاءني رجالنِ قلت:وإن قال،  منـي: مررتُ برجٍل قلت:وإن قال

 : جاءني رجاٌل قلت: إن قال:وكذلك في الجمع؛ نَين بتسكين النون فيهما م:برجلـين قلت

نُونفي النصب والجر، م يننوال تحكي بها غير ذلك، وم.  

 : وإن قال.ألنَّه لـيس بعلَـمٍ،  منِ الرجُل بالرفع: رأيت الرجل قلت:ولو قال   

بالرفع ال ،  منِ ابن أخيك:ك قلت رأيت ابن أخي:وإن قال؛  منِ األمير:مررت باألمير قلت

وكذلك إن أدخلت حرفَ العطف علـى .غير »نم «قلت، رفعت ال غير:زيد نفم  ، نوم  

  

                                                 
   .281 ص34/33البيت لألعشى في ديوانه  )1(

  . 100 ص68/1يت لكعب بن مالك في ديوانه قالب )2(
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ياهذا:قلت،  وإن وصلتَ حذفت الزيادات.زيد نوقد جاءت الزيادةُ فـي الشعـر في ؛  م

  )الوافر (: قال الشاعر حـال الوصل،

  )1(فقالوا الـجِن قلتُ عموا ظَالَما     ون َأنْتُمَأتَوا نَارِي فقلتُ منُ

هذا    منَةً يا:وإن وصلتَ قلت، كله بالتسكين،  منَةْ ومنْتَان ومنَاتْ:وتقول فـي المرأة

حذفت الزيادة من ،  من وَأيا: رأيت رجلًا وحمارا قلت:وإن قال؛ هؤالء بالتنوين ومنَات يا

  . فقس عليه. مررت بحمارٍ ورجٍل قلت َأيٍ ومني:وإن قال، تهاألول ألنّك وصل

» من«ويرفعون المعرفة بعد ، وغير أهل الحجاز ال يرون الحكايةَ في شيء منه

  .ي ذلك على لغة أهل الحجازيوم فوالناس ال؛ اسما كان أو كنـيةً أو غير ذلك

  )الرجز (:لى حرفين؛ كقول الراجزألنَّه ع، اسما متمكّنًا شددته» من«وإذا جعلت    

    تَّحنوم نا إلى م2(ـى َأنَـخْنَاه(  

  .يريد بذلك تعظيم شأنه، أي أبركناها إلـى رجٍل وأي رجل

   ]6/2207) منن(الصحاح [

  أولو 

 واحدتها  لإلناث أوالت  و.واحدة ذو، فجمع ال واحد له من لفظه) أولو ( و أما 

   ]6/2544) أال(الصحاح [             .األحمالأوالت  و،أللبابا جاءني أولو :تقول ، ذات

                                                 
   .96 ص52/1البيت لتأبط شراً في ديوانه ق ) 1(

   .166 ص52/10البيت لألغلب العجلي في شعره ق ) 2(
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  أدوات االستفهام
   كيف

على الفتح دون  بني و،إنما حرك آخره اللتقاء الساكنين و، اسم مبهم متمكن:كيف   

 : تعالى كقوله" التعجب" قد يقع بمعنى و،األحوالوهو لالستفهام عن  .الكسر لمكان الياء
 كيفما :تقول، به صح أن يجازى" ما"إذا ضممت إليه و  }28:البقرة{ ] ِباِهللاَآْيَف َتْكُفُروَن[

   ]4/1425)كيف(الصحاح[                                                 .تفعل أفعل

  لـه

  هل لك: الدقيشألبى قلت :قال الخليل.شددته، فإذا جعلته اسما،  حرف استفهام:هل

هل لك في  إذا قيل و:ابن السكيت . أشد الهل:ضياون ؟ فقالفي ثريدة كأن ودكها عيون ال

 :التأويل و.إن لي فيه هال :ال تقل و، مالى فيه:أو،  إن لي فيه:أو،  لي فيه:قلت، كذا وكذا

 الحاجة كما حذفها  ذكرالراد فَذَح و،هل لك فيه حاجة ؟ فحذفت الحاجة لما عرف المعنى

أبو عبيدة في  .قد فسرناه في بلةو.  أى شيئا، ال بلةو  ما أصاب عنده هلة:يقال و.السائل

  }1:اإلنسان{] َهْل َأَتى َعَلى اِإلْنَساِن ِحيٌن ِمَن الدَّْهِر َلْم َيُكْن َشْيًئا َمْذُآوًرا[ : تعالى قوله
  )الرجز( :قالت ابنة الحمارس، "ما " هل قد تكون بمعنى  و. معناها قد أتى:قال

ْلهه ا إلَّى َأةٌظَّح طْ تَول1( قٌي(  

   ]5/1853) هلل(الصحاح [                                   .فلهذا أدخلت إال، أى ما هى

  مـِل

؟ ولك أن تُدخـَل علـيه ما ثم  ِلـم ذهبت: حرفٌ يستفهم به، تقول: وِلـم بالكسر

ولك أن ؛   }43:التوبة{] َت َلُهْمَعَفا اُهللا َعْنَك ِلَم َأِذْن[ :الى هللا تعقال ا، تـحذف منه األلف

هالرجز (: وقول الشاعر  .تدخـل علـيها الهاء فـي الوقف فتقول ِلـم(  

ا والدبجيا عهج ـرهبجمٌّ ع  

مننبس نَزِيع هرِبَأض 2(ي لَـم(  

  

  

                                                 
 وبدون نسبة فـي     5/4694 )هلل (لسان العرب  وفي   1/516 في المعاني الكبير     بنت الحمارس البيت ل ) 1(

   .5/204 )حظى (تهذيب اللغة

   .45 ص3ن لزياد األعجم في شعره قالبيتا ) 2(
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  .فإنَّه لـما وقف علـى الهاء نقل حركتَها إلـى ما قبلها

   ]5/2033) لمم(الصحاح[

  َأين

نزيد:إذا قلت،  سؤاٌل عن مكان:وَأي نفإنّما تَسأل عن مكانه،  ؟ َأي.انمعناه: وَأي : أي 

 . }42:النَّازعات{] َأيَّاَن ُمْرَساَها[:  تعالى؛ قال اهللامثل متَى، وهو سؤال عن زمان، حين
  انم:بكسر الهمزة، وِإيلَـيوبه قرأ ا، حكاها الفراء،  لغة سيلَـمَأيَّاَن ُيْبَعُثوَن[ :لس [

   ]5/2076) أين(الصحاح[                                                      }65:النمل{
  

  ما كان معدوالً من األسماء

  )الوافر: ( وقال الشاعر؛ مثل قَطَامِ،  اسم فرس:وسكَابِ

  )1(فـيس ال يعار وال يباعنَ            َأبـيتَ اللَّعن إن سكَابِ علْقٌ

  ]  148 /1)سكب(الصحاح[

  . اسم امرأة:مثل قَطَامِ، وغَالَبِ

  ]  195 /1)غلب(الصحاح [

   . اسم كَلْبة:مثل قَطَامِ، وكَسابِ

  ]  213 /1)كسب(الصحاح[

  )الرجز (: وأنشد قُطْرب؛  اسم للشمس:مثل قَطَامِ، وبراحِ

  احِـذا مقام قَدمي ربـه

ح باحِتَّذَبرلَكَتْ ب2(ـى د(  

  .وهي الكَفُّ، وهو جمع راحة، ورواه الفراء بكسر الباء   

  ]  355 /1)برح(الصحاح [

  
                                                 

 ولألجدع بـن مالـك      5/298 األدب    وفي خزانة  3/2046 )سكب (في لسان العرب  البيت بدون نسبة     )1(

   .3/68الهمداني وفي تاج العروس 

 وفي في تاج 1/245) برح( لسان العربفي و5/30 )برح (في تهذيب اللغةالبيت بدون نسبة   )2(

  .6/312)برح(العروس 
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  )الوافر (: قال الشاعر؛ وقد يصرف،  اسم مكة:وصالحِ مثل قَطَامِ

  ]  384 /1)صلح(الصحاح[       )1( َأبا مطَرٍ هلُم ِإلى صالحٍ       فَتَكفيك النَدامى من قُريشِ

،  فـيحي فَـياحِ:وكان أهل الـجاهلـية يقولون؛  اسم للغارة:مثل قَطَامِ، وفَـياحِ

  )الوافر (:وقال، أي اتَّسعي

نَا الـخَيَل شَاِئلَةً عفَعلَدـينا بِلْوقُ          همـيى فحاحِالضي فَـي2(ح(  

  ]  393 /1)فوح(الصحاح[

وإنَّما بنـي ، أي لـيأخذْ كل رجل قرنَه،  يا قومِ بداد بداد:ولهم فـي الـحربوق

 إنّما كسر الجتماع الساكنـين : ويقال.وهو مبنـي، هذا علـى الكسر ألنّه اسم لفعل األمر

   .ألنه واقع موقع األمر

علـى الكسر ألنّه معدول وبنـي أيضا ؛ أي متَبددةً،  جاءت الـخيُل بداد:وقولهم

  )الكامل (:بن الـخَرِعِ  قال الشاعر عوف   .وهو البدد، عن الـمصدر

  ...  ...  ...  ...          اددب يدعو فـي الصدُل تَع3(والـخَي(  

اددب ق القومدة،  وتفرأي متبد.  

  )الكامل (:بن ثابت  قال الشاعر حسان

  )4(لَـجِبا فشُلُّوا بالرِماحِ بداد          جحفَلًا كُنَّا ثمانـيةً وكانوا

ألنَّه ، فلما منع بعلّتين من الصرف بني بثالث، وإنما بني للعدل والتأنيث والصفة

  ]  2/444)بدد(الصحاح[                        .ليس بعد المنع من الصرف إالَّ منْع اإلعراب

                                                 
 وفـي تـاج العـروس       3/2480) صلح( وفي لسان العرب   3/1365لبيت لحرب بن أمية في الكامل       ا )1(

   6/549) صلح(

 ولعبد اهللا بن ثور في      351 )فيح ( وفي أساس البالغة   5/262 )فيح ( تهذيب اللغة  بدون نسبة في  البيت   )2(

   . 4/3498  )فيح( ولغني بن مالك في لسان العرب2/185المستقصى في أمثال العرب 

 وفي  3/113 وفي شرح الرضي       1/166  هذا عجز بيت لعوف بن الخرع في طبقات فحول الشعراء             )3(

  :  وصدره 6/363خزانة األدب 

                        ...   ...   ...   ...  شَربةً المحلَق لَبنِ من ذكرتَأ     

   .111البيت لحسان في ديوانه ص  )4(
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 وإنما بنـي علـى الكسر ألنه .ال زال جامد الـحالأي ،  جماد له:ويقال للبخيل

، وهو نقـيض قولهم حماد؛ كقولهم فَجارِ أي الفَجرةُ، أي الـجمود، معدول عن الـمصدر

  )الوافر (: قال الـمتلـمس، فـي الـمدح، بالـحاء

ادمتْ حراد وال تقُوِلي        لها أبداً إذا ذُكملها ج ادم1(ج(  

  ]  2/460)جمد(الصحاح[ 

 وإنّما بنـي علـى الكسر ألنّه معدول .أي حمدا له وشُكْرا،  حماد لفالن:وقولهم

  ]  2/467)حمد(الصحاح[                                                    .الـمصدر عن

   .الَثَِلـما ذكرناه فـي ثُ، غير مصروفات،  ُأحاد ووحاد وموحد:وقولهم

  ]  2/548)وحد(الصحاح[

ارووالب:ارِ على الكُفّارِ: وحكى األحمر. الهالكوالكامل (: وأنشد.مثل قَطَامِ،  نزلَتْ ب(  

  )2(إن التَظَالُـم فـي الصديق بوارِ        ..  ...  ...  ....         

  ]  2/598)بور(الصحاح[ 

 وإنَّما بنيت على الْكسر ألنَّه حصل فيها العدل .الكثرة جعرِه،  اسم للضبع:وجعارِ

 غالبة أنَّها غلبت على الموصوف حتَّى صار يعرف : ومعنى قولنا.والتأنيث والصفة الغالبة

فإذا منع من الصرف بعلَّتـين وجب البناء ؛ وهي معدولة عن جاعرة، بها كما يعرف باسمه

  . اسم للمنية: وكذلك القول في حالَق.الَّ منع اإلعرابألنَّه ليس بعد منع الصرف إ، بثالث

  ]  2/614)جعر(الصحاح[ 

   .بمعنى احذَر، مثل قَطَامِ، وحذَارِ

  ]  2/626)حذر(الصحاح[

وهما نجمان يطلُعان قبل ، )حضارِ والوزن محلفان( : يقال. نجم:مثل قَطَامِ، وحضارِ

يهحلَف أنَّهما سهيل فيهس2/633)حضر(الصحاح                                  [.ل للشَب[  

  

                                                 
   .81 ص11/4ديوانه قالبيت للمتلمس في  )1(

 1/385 )بـور  (في لسان العرب   و 15/267 )بار (بيت ألبي معكث األسدي في تهذيب اللغة       هذا عجز ) 2(

  :صدره و. 10/254 )بور (وفي تاج العروس

            ...   ...   ...   ...             وتَظَالُما تَباغياً فكان قُتلَتْ                       



 48

  ]  2/663)ذفر(الصحاح [                    .ٍ  ذَفَارٍ مثل صحار:ومن ثَم قال بعضهم

    . اسم بئرٍ:مثل قَطَامِ، وسفَارِ

  )الطويل (: قال الفرزدق

  )1(ديهِم يرمي الـمستَـجِيز الـمعوراُأ         جِد بهاى ما تَرِد يوما سفَارِ تَمتَ

  ]  2/687)سفر(الصحاح [

  .  من دخـل ظَفَارِ حمر:يقال،  مدينة بالـيمن:مثل قَطَامِ، وظَفَارِ

  ]  2/730)ظفر(الصحاح

وهما بقرتان انتطحتا ،  باءت عرارِ بكَحٍل: وفي المثل. اسم بقرة:وعرارِ مثل قَطَامِ

  )البسيط (:قال ابن عنقاء الفَزاري ذا لكلِّ مستويين،باءت هذه بهذه؛ يضرب ه،  جميعافماتتا

  )2(فال تمنَّوا أمانـي اَألباطيِل         باءتْ عرارِ بكَحٍل والرِفاق معا

  ]  2/742)عرر(الصحاح[

  .وهي معرفة،  اسم للفُجورِ:مثل قَطَامِ، وفَجارِ

  )لكاملا (: قال النابغة

تَإنَّا احملْنا خُطَّتَـينا بفَ                   نَناـيحلْمةَ واحرتَتُ بارِلْم3(تَ فَج(  

  .يا فَاجِرةُ: يريد،  يا فَجارِ:ويقال أيضا للـمرأة

  ]  2/778)فجر(الصحاح[

  . كَرارِ كُريه يا:تقول الساحرة،  خَرزةٌ تؤخِّذ بها نساء األعراب:مثل قَطَامِ، وكَرارِ

  ]  2/805)كرر(الصحاح[

  

  

  ] 2/831)نظر(الصحاح [                     .نَظَارِ، مثل قَطَامِ، أي انْتَظره: وقولهم
                                                 

   .288ص1ت للفرزدق في ديوانه جالبي )1(

  والبن عنقاء الفَزاري في المستقصى في أمثال العرب    1/102 )عر (البيت بدون نسبة في تهذيب اللغة      )2(

  .15 /13 )عرر ( وفي تاج العروس3/2876 )عرر ( وفي لسان العرب2/3

   .120البيت للنابغة في ديوانه ص )3(
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  )البسيط (:قال األعشى، وقد ُأعرب هذا فـي الشعر،  أرض كانت لعاد:ووبارِ مثل قَطَامِ 

  )1(فَهلَكَتْ عنْوةً وبار             ومر دهر علـى وبارٍ

   .والقوافـي مرفوعةٌ

  ]  2/841)عرر(الصحاح[

ألنّه معدول علـى ، وهو مبني على الكسر،  أنْظرنـي حتّى يسارِ:ويقال

  )الطويل (:قال الشاعر؛ وهو الـميسرةُ، الـمصدر

  )2( َأعاما وقَابِلَه:تْقالَنَـحج معا              امكُثـي حتـى يسارِ لَعلَّنَا:فقلتُ

  ]  2/859)يسر(الصحاح [

فإنَّما بنـي علـى الكسر ألنَّه معدوٌل عن ، مثل قَطَامِ،  ال مساسِ:وأما قول العرب

   .وهو الـمس، الـمصدر

  ]  3/978)مسس(الصحاح[

كلُّ وكذلك ،  فأهل الـحجاز يبنونه علـى الكسر فـي كلِّ حال: اسم امرأة:ورقَاشِ

مثل ، ال تدخـله األلف والالم وال يجمع، اسمٍ علـى فَعاِل بفتـح الفاء معدول علـى فاعلة

 نـحو عمر وزفَر،  ماال ينصرفوأهل نَـجد يجرونَه مـجرى؛ قَطَامِ وحذَامِ وغَالَبِ

عدل ألنَّه اسم علـم ولـيس فـيه إالَّ ال، وهو القـياس،  هذه رقَاشُ بالرفع:يقولون

  )الوافر (: قال الشاعر،  غير أن األشعار جاءت علـى لغة أهل الـحجاز.والتأنـيث

  )3(فإن القوَل ما قالت حذَامِ       إذا قالت حذَامِ فَصدقُوها

  )البسيط (: وقال امرؤ القـيس

  )4(تُبدي لك النحر واللَبات والجِيدا      قَامتْ رقَاشِ وَأصحابِي على عجٍل

  

  )الوافر (:وقال النابغة
                                                 

   .331 ص53/9البيت لألعشى في ديوانه ق )1(

    . 6/327 وفي خزانة األدب 5/4958 )يسر ( وفي لسان العرب4/490البيت بدون نسبة في الكتاب  )2(

   .1/323 ومجمع األمثال 2/116 وفي جمهرة األمثال 18 /3البيت للجيم بن صعب في العقد الفريد  )3(

   .271البيت المرئ القيس في ديوانه ص ) 4(
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  )1(وضنا بالتـحية والسالمِ        َأتَارِكَةً تَدلُّلَها قَطَامِ

،  اسم لكوكبٍ:وحضارِ،  اسم للضبعِ:مثل جعارِ، إال أن يكون فـي آخره راء        

  .علـى الكسراسم أرضٍ فـيوافقون أهل الـحجاز فـي البناء : ووبارِ،  اسم بئرٍ:وسفَارِ

  ] 3/1007)رقش(الصحاح[    

اجِ:قال األصمعيـحمثل االلت اصـحإلـى ذلك األمر :يقال،  االلْت هصالْتَـح 

هجه، والْتَـحأي ألـجأه إلـيه واضطَر.   

  )الكامل (:بن أبـي عائذ الهذَلـي وأنشد ُألميةَ

  )2(لم تَلْتَحصنـي حيص بيص لَحاصِ              قد كنتُ خَراجا ولُوجـا صيرفًا

ألنَّها صفةٌ ، مبنية على الكسر؛ وهو اسم للشدة والداهية، حص فَعاِل من الْتَ:ولَحاصِ

 وموضع حيص بيص نصب على نزع .حصنيوهي فاعلةُ تَلْتَ،  اسم للمنية:كحالَق، غالبةٌ

  ]  3/1055)لحص(الصحاح[                                                       .الخافض

بـي، مثل قَطَامِ، ويقال قَطَاطكرِب  قال عمرو؛ أي حس يدعالوافر (:بن م(  

  )3(قَتَلْتُ سراتَهم كانت قَطَاط       َأطَلْتُ فراطَهم حتّـى إذا ما

  ]  3/1153)قطط(الصحاح[

   )الوافر (:وقال، وامرأةٌ لكاعِ مثل قطامِ

  )4(ُأطَوفَ ما ُأتَوفُ ثُم آوِي       ِإلى بيت قَعيدتُه لَكاعِ

  ]  3/1280)لكع(الصحاح [

     اسم فرس  :وخَصاف مثل قَطامِ

  ]  4/1351)خصف(الصحاح[

  . موضع من منازل بني تميم:مثل قطام، و لصاف

  

  )الكامل(:قال الشاعر
                                                 

   .93وانه ص البيت للنايغة في دي)  1(

   .2/491جـ1/22 في شرح أشعار الهذليين قبن أبـي عائذ الهذَلـي ُألميةَالبيت )  2(

   .48البيت لعمرو بن معد يكرب في شعره ص)  3(

   .256 ص107/1البيت للحطيئة في ديوانه  ق)  4(
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  )1(رمح الْهي فضيبِ تَصافُإذا لَف            ةيفخَ ودسُأ مكُبسح َأتُنْ كُدقَ

 .األسماءمن  يجريه مجرى ما ال ينصرف وو بعضهم يعربه

   ]4/1426)لصف(الصحاح[ 

 التأنيث ونه حصل فيها العدلبنيت على الكسر أل، مثال قطام،  اسم للمنية:حالق

  .هي معدولة عن حالقة و.الصفة الغلبةو

  )الكامل(:اعرو منه قول الش

  )2( منَغْ الممهال ي وقابِ الربر ض              مهِساِئكَْأ ىلَ عمهِ بِالق حتْقَحلَ

   ]4/1464) حلق(الصحاح [

  .يا أيها الخبيت و، يا أيها الفاسق:يريد .يا خبث و يا فسق:ويقال في النداء

 .الالم وفلباأل فينعتونه،  يا فسق الخبيث:يدل على ذلك أنهم يقولون .وهو معرفة

   ]4/1543)فسق(الصحاح[                              .مثل قطام،  يا فساق:تقول للمرأةو

  .مثال قطامِ،  ال تبلك عندي بالِل:ويقال أيضا

  )الوافر (:قالت ليلي االخليلية  

  )3(الِلي بِدنْها عدع بكلُّب تَ           يٍلق عيبِ َأناب  ياكيبَِأ والفَ

   ]4/1639) بلل(الصحاح[    

  .وهو معدول عن المنازلة .بمعنى أنزل، مثل قطامِ ونزاِل

  )الكامل (:ولهذا أنثه الشاعر بقوله

  )4( ولَنعم حشو الدرعِ َأنتَ ِإذا       دعيت نَزاِل ولُج في الذُعرِ

   ]5/1829) نزل(الصحاح[

 5/1895) حذم(الصحاح [                          .طَامِاسم امرأة، مثل قَ: وحذَامِ

[  

                                                 
  وفـي    3/114 وفي شرح الرضي     565/ 2 )لصف (البيت ألبي المهوش األسدي في العباب الزاخر       )1(

   . 6/373 وفي خزانة األدب 4032/ 5 )لصف (لسان العرب

   .1/970 )حلق ( وفي لسان العرب2/589 وفي الكامل 4/488البيت بدون نسبة في الكتاب  )2(

   .51 ص39/11البيت لليلى األخيلية في شرح ديوانها ق )3(

   .28البيت لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص )4(
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   سميتْ بذلك لتلطُّخها بجعرِها، مثل حذَامِ، واألنثى قَثَامِ،  اسم للضبعانِ:وقُثَم أيضا

   ]5/2006) قثم(الصحاح[

وأهل نـجد ، وأهل الـحجاز يبنونه علـى الكسر فـي كلِّ حال،  اسم امرأة:وقَطَامِ

  .من باب الشين،  رقَاشِ:وقد ذكرناه فـي،  ما ال ينصرفرونه مجرىيج

   ]5/2014) قطم(الصحاح [

   .مثال قَطَامِ،  تقول سببتُه سبا يكون لَزامِ:قال الكسائي

   ]5/2029) لزم(الصحاح[

  )الخفيف (:أي ال َأهم بذلك وال أفعله؛قال الكميت،وال همامِ، ال مهمةَ لي بالفتح:ويقال

  )1(  راً بِهِم ال همامِ بي ال همامِ عادالً غَيرهم من النَّاسِ طُ      

   ]5/2061) همم(الصحاح [          .مثل قَطَامِ،  وهو مبنـيٌّ علـى الكسر

  )الطويل (:وقال آخَر فـي الـمقصور

تُهَأيٌل إذ رفُطْح نِّـيم داعتَب          ِفََأم زينادما ب اللَّه دانَـيع2(نا ب(  

وهو مبنـيٌّ علـى الفتـح مثل ؛ كذلك فَلْـيكُن:  معناه:ويقال،  وتشديد الـميم خطأ       

   . َأمن فالن تَْأمينًا: وتقول منه.الجتماع الساكنـين، أين وكيف

   ]5/2072) أمن(الصحاح[    

  )وافرال (:وقال؛ مثل قَطَامِ،  اسم امرأة:وبهانِ

  )3(يمع النَّكـيقُ بِلكَبِرتَ وال ي            تََأبقْـمَأالَ قالت بهانِ ولَ

   ]5/2082) بهن(الصحاح[

  . نَزلَتْ بالَء علـى الكفّار، مثل قَطَامِ يحكيه عن العرب:يقال: قال األحمر

   ]   6/2285) بال(الصحاح   [

      لى الكسرمبني ع،  حكاية صوت الشاء:وماء.  

  

                                                 
  .508 ص 1/90هاشميات الكميت  ق/ ديوانهالبيت للكميت في  )1(

  وفـي لـسان العـرب        15/512 )أمن ( وفي تهذيب اللغة   179البيت بدون نسبة في إصالح المنطق        )2(

  .4/3432)فطحل(

  وفي فـي تـاج   1/378 )بهن ( لسان العربفي  و)أبق (9/355في تهذيب اللغة البيت بدون نسبة   )3(

   .25/6 )أبق (العروس
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  )البسيط (:و هذا المعنى أراد ذو الرمة بقوله

شُ الطَرنعال يسبِا ناديهداعٍ ي      نَهفَ ِإلّا ما تَخَوبم غُمِ الماء1( وم(  

   ]6/2555) ما(الصحاح[

  االسم الذي تلحقه صوتاً أعجمياً

هيورما:عال واحدعفْطويه،  شيئان جني علو، وكذلك سيبويه ونآخره ب ى الكسر ألن

مررت بعمرويه وعمرويه :  فإن نكَّرته نَونْتَ فقلت.فشبه بِغَاق، أعجميٌّ مضارِع لألصوات

 : العمرويهانِ والعمرويهون؛ وذكر غيره أن من قال:وذكر المبرد في تثنيته وجمعه، آخَر

وسيبويه هيورمهذا ع ،رمفأعربهورأيت ع وسيبويه هوي ،هعموج ثَنَّاه ،دشْرِطه المبرولم ي.  

  ] 2/757)عمر(الصحاح[

مع صوت ينب ه من األسماء فهو اسمونحو هيوبيا سا؛ ، وأما واحدالَ اسمعفج

وفارق خمسة عشر ألن آخره لـم ،  غَاق، ألنّه ضارع األصواتَ:وكسروا آخره كما كسروا

 هذا سيبويه ورأيت سيبويه فأعربه بإعراب : ومن قال.ضارع األصوات فينَون في التنكيري

 السيبويهانِ والسيبويهون؛ وأما من لم يعربه فإنه يقول في :ما ال ينصرف ثَنَّاه وجمعه، فقال

  .وكلّهم سيبويه، يه ذَوو سيبو:ويقول في الجمع،  ذوا سيبويه وكالهما سيبويه:التثنية

   ]6/2258) ليه(الصحاح[                                        

   جعال واحًدااالسمان

  .بنيا على الفتـح ألنّهما اسمان جعال واحدا، أي مالصقًا، وفالن جارِي بيتَ بيتَ

  ]  244 /1)بيت(الصحاح[

  .وهما اسمانِ جعالَ واحدا وبنـيا على الفتـح، وتفرقُوا شَغَر بغَر، أي في كلِّ وجه

  ]  2/700)شغر(الصحاح[

  .إذا رأيتَه وليس بينك وبـينه ساتر، وهي غير مجراة،  لقـيته صحرةَ بحرةَ:ويقال

   ]2/709)صحر(الصحاح[

ـي الرفع  ف:ال يتغيران،  ذُباب، وهما اسمانِ جعال واحدا وبنيا على الكسر:الخَازِبازِ

  .والنصب والجر

                                                 
   .208 ص12/18ي الرمة في ديوانه قالبيت لذ )1(
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  )الوافر: (بن أحمر قال عمرو

  )1( جنُوناهوجن الـخَازِبازِ بِ             القَلَع السوارِيهقَوتَفَقََّأ فَ

  ]  3/877)خوز(الصحاح[

 :ويقال، ي اختالط من أمرهم ال مخرج لهم منهأي ف، ي حيص بيص ف وقعوا:ويقال

  . جارِي بيتَ بيتَ:مثل،  اسمان جعالَ واحدا وبنيا على الفتحوهما؛ في ضيق وشدة

  )الكامل (:بن أبـي عائذ الهذَلـيَ  وأنشد األصمعي ألمية

  )2(لم تَلْتَحصني حيص بيص لَحاصِ             قد كنتُ خَراجا ولُوجا صيرفًا

وُأخْرِج البوص ، جعالَ واحدا،  وبوص حيص:وزعم بعضهم أيضا أنَّهما اسمان من

 :ومعناه،  السبقُ والفرار:والبوص، الرواغُ والتخلُّفُ  : والحيص.على لفظ الحيصِ ليزدوجا

فَرتَخلَّفُ عنه ويوحكى أبو عمرو. كلُّ أمرٍ ي: بِيص يصوح صيب صيوقع فالن فـي ح 

 ،  حيصٍ بِـيصٍ:ويقال؛ ك لتحسب علَي األرض حيصا بيصا إنَّ:وحيصِ بـيصِ، وحكَى

  )الرجز (:قال الراجز يذكر خاطبا

تْصارلَ عـيهاألر ِح ضيِصٍ بصِي  

  )3(صيـ بِعي صهـي عَ لُفَّـَحتَّـى ي

  ]  3/1035)حيص(الصحاح[

وهما اسمانِ جعال ؛ تعريفُ جنسٍوهو معرفةٌ إال أنَّه ، وسام أبرص من كبار الوزغِ

وإن شئت بنـيتَ األول علـى ،  إن شئت أعربتَ األوَل وأضفته إلـى الثانـي:واحدا

  .الفتـح وأعربت الثانـي بإعراب ما ال ينصرف

  :واعلـم أن كلَّ اسمين جعال واحدا فهو على ضربـين   

وهو جاري بيتَ ، ولقيته كَفَّةَ كَفَّةَ، ح، نحو خمسة عشر أن يبنَيا جميعا على الفت: أحدهما

نـيب نيوهمزةُ ب، الجيد والرديء أي بين، بيتَ؛ وهذا الشيء ببين ين ، أي بين الهمزة

  .َ ، وشَذَر مذَرَ وشَغَر بغَر، وتفرقَ القوم َأخْوَل َأخْوَل، وحرف اللين

                                                 
   .2/1287)خوز( وفي لسان العرب 3/146 وفي الخصائص 4/526البيت البن أحمر في الكتاب  )1(

   .2/491 جـ1/22البيت ألمية بن أبي عائد في شرح أشعار الهذليين ق )2(

   .2/1070 )حيص (البيت بدون نسبة في لسان العرب )3(
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ويعرب الثاني بإعراب ما ، لى الفتـح أن يبنى آخر االسم األوُل ع:والضرب الثاني   

، ورامهرمز، نـحو حضرموتَ وبعلبك، ويجعَل االسمان اسما لشيء بعينه، ال ينصرف

جِسرسومار ،صرَأب امَل إلى الثاني فقلت؛ وسوإن شئت أضفت األو:تومرضهذا ح  ،

  .كَرِب ثالثُ لغات ذكرناها فـي باب الباء وفـي معدي .حضرا وخفضت موتًا أعربت

وإن ؛  هؤالء سوام أبرص:وفـي الـجمع،  هذان ساما َأبرص:وتقول فـي التثنـية   

ارِصةُ واألبصوال تذكر، شئت قلت البِر:الرجز (:، قال الشاعر  سام(  

  ذا خَاِلصاهتُ ِلنْواللَّه لو كُ

  )1(بارِصاتُ عبدا آكُُل اَألنْكُلَ

  ]  3/1029)برص(الصحاح[

 لقيته كفة كفة، بفتح الكاف، أى كفاحا، وذلك إذا: قولهم و.واحدة االكف: الكف

  .   هما اسمان جعال واحدا وبنيا على الفتح مثل خمسة عشر و.استقبلته مواجهة

   ]4/1422)كفف(الصحاح[

  .الخاز باز مثل، لكسروهو مبنى على ا، لخوقها أى سعتها،  اسم الفرج:والخاق باق

   ]4/1473)خوق(الصحاح[

 الذي يتطاير من الحديد الشرر وهو، أى متفرقا،  أخوَل تطاير الشرر أخوَل:ويقال

  )الطويل (:قال ضابئ .الحار إذا ضرب

  )2(سقاطَ حديد القَينِ َأخوَل َأخوال     يساقطُ عنه روقُه ضارِياتها       

  .الفتح بنيا على وهما اسمان جعال واحدا و.إذا تفرقوا شتى، ولذهب القوم أخول أخ و

   ]4/1691) خول(الصحاح[

نـيب نـيد والرديء، وهذا الشيء با اسمانوهما ، أي بـين الـجيجعال اسم 

  .واحدا وبنـيا علـى الفتـح

   ]5/2084) بين(الصحاح [

                                                 
  وفـي لـسان العـرب        2/11 وفي حياة الحيـوان الكبـرى        147 الكاتب   البيت بدون نسبة في أدب     )1(

   .17/487 )برص ( وفي تاج العروس1/258)برص(

 وفـي لـسان    219 والشعر والـشعراء     183 ص   63/36البيت لضابئ بن الحارث في األصمعيات ق       )2(

   .2/1294 )خول (العرب
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وهما اسمانِ جعال اسما واحدا ؛ ـينأي متفرق،  ذهبوا أيدي سبا وأيادي سبا:وقولهم

  .أضفتَ أو لـم تضف، وهو مصروف ألنَّه ال يقع إالّ حالًا، كرِب مثل معدي

   ]6/2371) سبى(الصحاح [

  

  بني كل واحد منهما:قال ابن السراج .هما اسمان جعال واحدا و، موضع: قاليقال و

                 .لفاأل والنهم كرهوا الفتحة في الياء، على الوقف

   ]6/2467) قلى(الصحاح[

  

  العلم المركب تركيبا اضافياً

ألنَّهم زعموا أنَّه كان ال يفارقه ، وكان ثابت بن جابرٍ الفهمي يسمى تََأبطَ شرا

ألنّك لـم تنقله ، تدعه علـى لفظه، ومررت بتََأبطَ شرا،  جاءنـي تََأبطَ شرا: تقول.السيف

فوجب أن تـحكيه وال ، وإنما سميتَ بالفعل مع الفاعل جميعا رجلًا، مٍمن فعٍل إلـى اس

 فإن أردت أن تثنِّـي أو .وذَرى حبا،  برقَ نَـحره:مثل، وكذلك كلُّ جملة يسمى بها؛ تغيره

    ونـحو ذلك كالهما وكلُّهم:وتقول، وذَوو تََأبطَ شرا،  جاءنـي ذَوا تََأبطَ شَرا:تـجمع قلت

  ]  3/1114)أبط(الصحاح[

  .قد ذكرناه في باب الصاد و،القول فيه كالقول في سام أئرصو.  اسم بلد:وبعلبك

   ]4/1636) بعل(الصحاح[

  

  أمسِ

فأكثرهم يبنيه على ،  واختلفت العرب فيه. اسم حرك آخره اللتقاء الساكنين:َأمسِ

لُّهم يعربه إذا دخل عليه األلف والالم أو صيره  وك.ومنهم من يعربه معرفةً، الكسر معرفةً

  .وكلُّ غد صائر َأمسا، ومضى َأمسنَا،  مضى اَألمس الـمبارك:تقول؛ أو أضافه، نكرة

  )الرجز (:وأنشد، بالفتـح،  مذْ َأمس: قد جاء في ضرورة الشعر: وقال سيبويه     

  لقد رأيتُ عجبا مذْ َأمسا

  ثَل السعاِلـي خَمساعجاِئزا م
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  يْأكُلْن ما فـي رحلهِن همسا

  )1(ه لَهن ضرساـَّرك اللـال تَ

  ]  3/904)أمس(الصحاح [

  الالت

، وبعض العرب يقف علـيها بالتاء؛ وكان بالطائف،  اسم صنَمٍ كان لثَقـيف:والالَتُ

  .وبعضهم بالهاء

  }19:النَّجم{] َأَفَرَأْيُتُم اللَّاَت َوالُعزَّى[ : من يقول سمعنا من العرب: قال األخفش        
فَأعلَـم أنه جرٌّ فـي ، وهي الالّت، فـيجعلها تاء فـي السكوت،  هي الالَّتْ:بالتاء ويقول

ألن األلف والالم ، وهو أجود منه،  مكسور علـى كّل حاٍل:فهذا مثُل َأمسِ؛ موضع الرفع

  .ت ال تسقطان وإن كانتا زائدتـيناللتـين فـي الالَ

 وأما ما سمعنا من األكثر فـي الالَت والعزى فـي السكوت علـيها فالالّةْ، :قال   

 كان من األمر كَيت وكَيت، : وهي فـي تلك اللغة مثل.ألنها هاء فصارت تاء فـي الوصل

هيهات أن يكون جماعةً وال يجوز إالّ أنَّه يجوز فـي ، وكذلك هيهات  فـي لغة من كَسر

وإن جعلْتَ األلف والتاء ، ألن التاء ال تزاد فـي الـجماعة إالّ مع األلف؛ ذلك فـي الالت

   ]6/2249)ليه(الصحاح [      .زائدتـين بقـي االسم علـى حرف واحد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
   .400 ص4-33/1األبيات للعجاج في ديوانه ق )1(
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  الضمائر

  َأنَا

 وإنما بنـي علـى الفتـح .م وحدهوهو للـمتكلِّـ، فهو اسم مكْنـيٌّ، َأنَا: وأما قولهم

واأللف األخيرة إنَّما هي لبـيان ، فرقًا بـينه وبـين َأن التـي هي حرف ناصب للفعل

بن  إالَّ فـي لغة رديئة كما قال حميد، فإن توسطت الكالم سقطتْ؛ الـحركة فـي الوقف

  )الوافر (:بحدٍل

فاع ةشيريفُ العرِفوني       َأنا س  ناماحيتَ الس1( ميداً قَد تَذَر(  

من غير أن تكون ، واعلـم أنَّه قد توصل بها تاء الـخطاب فـيصيران كالشيء الواحد

 وقد تدخـل علـيها كاف .وأنتُن، وأنتُم، وتكسر للـمؤنث،  أنْتَ:تقول؛ مضافةً إلـيه

شبـيه ال تتصل بالـمضمر وكاف الت؛  ذلك العربحكي،  أنت كََأنَا وَأنا كَأنت:تقول، التشبـيه

إالّ أن الضمير الـمنفصل عندهم ،  أنت كزيد وال تقول أنت كي:تقول، صل بالـمظهروإنما تتَّ

  .فلذلك حسن وفَارقَ الـمتصل، كان بمنزلة الـمظهر

   ]5/2074) أنن(الصحاح[

ننَـح  

نه» َأنَا« جمع :نَـحه بالضم اللتقاء، من غير لفظك آخرة ،  الساكنـينوحرألن الضم

  . كنايةٌ عنْهم:ونَـحن، جمعمن جنس الواو التي هي عالمةٌ لل

   ]6/2210) نحن(الصحاح [

وقد ،وهي من حروف الزيادات ومن حروف المد واللين ،  حرفُ من حرف المعجم:يا

 شئت فتحتَها  وإن. ثَوبِي وغُالمي:نحو قولك، يكنى بها عن المتكلم المجرور ذكراً كان أو أنثى

فإن جاءت ،  يا قَومِ ويا عباد بالكسر:تقول،  ولك أن تحذفها في النداء خاصةً.وإن شئت سكّنت

 : تعالى كقوله،  وكذلك إن جاءت بعد ياء الجمع.نحو عصاي ورحاي، بعد األلف فُتحتْ ال غير

فاجتمع ، سقطت النون لإلضافة، خني وأصله بِمصرِ} 22:إبراهيم{] َوَما َأْنُتْم ِبُمْصِرِخيَّ[

وكسرها بعض القراء توهماً ، الساكنان فحركت الثانية بالفنح ألنَّها ياء المتكلّم ردتْ  إلى أصلها

 وقد يكنى بها عن المتكلّم المنصوب إال أنّه .وليس بالوجه، أن الساكن إذا حرِك حرِك بالكسر

من أن تزاد قبلها نون البدمن الجر لَمسللفعل لي وقد زيدتْ في . ضربني:كقولك،  وقاية 

 وإنَّما فعلوا ذلك .مثل منِّي وعِنِّي ولَدِنِّيِ وقَطْنِّي، المجرور في أسماء مخصوصة ال يقاس عليها

                                                 
   .106 ص49/1ميد بن ثور في ديوانه قالبيت لح )1(



 59

                     . افْعلي وأنت تفعلين:كقولك،  وقد تكون الياء عالمةٌ للتأنيث.ليسلم السكون الذي بني االسم عليه

   ] 6/2562) يا(الصحاح[

  يا إ

 إياي و إياك:تقول، تتصل به جميع المضمرات المتصلة التي للنصب و، اسم مبهم:إيا

 ،المخاطب من الغائب ليعلم، النون بيانا عن المقصود والياء والهاء وجعلت الكاف و.إيانا وإياهو

، النون التي في أنت وكاأللف و،أرأيتك وكاف في ذلكفهي كال، اإلعرابال موضع لها من و

سائر  و المبهمةاألسماءالن ، الواحد قد صاروا كالشئ وما بعدها للخطاب وفيكون إيا االسم

استدل  و، إن إيا مضاف إلى ما بعده:النحويين قال بعض و. معارفألنها، المكنيات ال تضاف

 فأضافوها إلى الشواب، )ه وإيا الشواب الستين فإيا إذا بلغ الرجل ( :على ذلك بقولهم

 ال ألنها، وإيا عماد لها، األسماءالنون هي  والياء والهاء والكاف :قال ابن كيسان و.خفضوهاو

قدمت  فلما، يضربني ويضربه والياء في التأخير في يضربك والهاء وكالكاف، تقومّ  بأنفسها

 ألنه، إياي لك أن تقول ضربت و.احدالياء عمدت بإيا فصار كله كالشئ الو والهاء والكاف

إلى إياك إذا لم   إنما تحتاجألنك، ال يجوز أن تقول ضربت إياك و،يصح أن تقول ضربتني

الن ، ضربتك إياك :يجوز أن تقول و.فإذا وصلت إلى الكاف تركتها، يمكنك اللفظ بالكاف

  :الشاعرقول  أما و .فإذا أعدتها احتجت إلى إيا، الكاف اعتمد بها على الفعل

  )1(انا إيُلتُقْما نَ إنَّ           قُرى موا ينََّأكَ

ال ، ن العرب ال توقع فعل الفاعل على نفسه باتصال الكنايةأل فإنه إنما فصلها من الفعل

، لم تقل ظلمتني و، ظلمت نفسي فاغفر لي:كما تقول، تقول قتلت نفسي إنما،  قتلتني:تقول

كأنك ، هي بدل من فعل و،األسد و إياك:تقول، قد تكون للتحذيرو .مجرى أنفسنا فأجري إيانا

  )الطويل (:االخفش أنشد و.هراق واقرمثل أ، يقال هياك و.قلت باعد

اكفهيواألم الذي إن تْرعس2(  ... ... ...  ...        تَو(  

   ]6/2545) إيا(الصحاح[.بال واو،  إياك أن تفعل:ال تقل و.أن تفعل كذا و إياك:و تقول

  

                                                 
  ولذي األصبع العدواني فـي      2/14  وألبي بجيلة في الخصائص       2/211البيت بدون نسبة في الكتاب       )1(

     .5/282 خزانة األدب

 وفي لـسان    3/223في شرح شافية اين الحاجب       و 335في ديوان الحماسة    هذا صدر بيت بدون نسبة       )2(

           :ه  وعجز5/4743 )هيه (العرب

  صادر عليك المموارِده ضاقَتْ      ...   ...  ...  ...      
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  أمساء اإلشارة
  تعريف أسماء اإلشارة

 هذا، :نـحو قولك،  هي أسماء اإلشارات:واألسماء المبهمةُ عند النحويـين

  ]5/1875) بهم(الصحاح [                                          .وذاك وأولئك، وهؤالء

  أولي

، ذه للمؤنث و،ده ذا للمذكرواح، فهو أيضا جمع ال واحد له من لفظه) أولى ( و أما 

 المذكر يستوي فيه و.إن مددته بنيته على الكسر و،يقصر، فإن قصرته كتبته بالياء ويمد

المبهم ال يغير  ن تصغيرأل، يقصر ويمد، تشديد الياء وتصغيره أليا بضم الهمزة و.المؤنثو

ذا كان على ثانية إ تدخل ياء التصغير و.أوله بل يترك على ما هو عليه من فتح أو ضم

قال أبو  . هؤالء:تقول، تدخل عليه ها للتنبيه و.ثالثة إذا كان على ثالثة أحرف و،حرفين

تدخل عليه الكاف  و.الهمزة يكسر وفينون، من العرب من يقول هؤالء قومك و:زيد

من قال أوالك  و،أولئك فواحده ذلك  من قال:قال الكسائي .أوالك و أولئك:تقول، للخطاب

   .أواللك مثل أولئك و.فواحده ذاك

  :السكيت و أنشد ابن

  )1(كاوالِلا ُأ إلَّيَلل الضظُع يْلهو        ةًابشَونوا َأكُ يمي لَمو قَكوالِلُأ

  .أولئك في العقالء :و إنما قالوا

  )الكامل(:قال الشاعر 

  )2( والعيشَ بعد أولئك األقوامِ  ذم المنازَل بعد منزلةَ اللِّوى       

    }36:اإلسراء{] ِإنَّ السَّْمَع َوالَبَصَر َوالُفَؤاَد ُآلُّ ُأوَلِئَك َآاَن َعْنُه َمْسُئوًلا[ : تعالى وقال

    ]6/2544) أال(الصحاح[

  تا

  .مثل ذا للمذكر،  اسم يشار به إلى المؤنث:تا

  
                                                 

   .1/176 )أولى ( وفي لسان العرب28 وفي الصاحبي 382البيت بدون نسبة في إصالح المنطق )  1(

 ولجرير بن الخطفي في     2/476 وفي شرح الرضي على الكافية       1/439البيت بدون نسبة في الكامل      )  2(

   .5/431 وفي خزانة األدب 4/167 و2/245ح الشافية شر
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  )البسيط (:قال النابغة

 ت       تاها ِإنةٌ ِإلّا تَكُن نَفَعذرها فَِإ     عبصاح قَنتَد اهي الْ فلَب1(د(  

 ألنك، التشديد وبالفتح،  تيا:تصغير تا وأوالء للجمع و،تان للتثنية و.وته مثل ذه  

 ، هاتا هند:فتقول، لك أن تدخل عليها ها للتنبيه و.التصغير أدغمتها في ياء و ياءاأللفقلبت 

 تاك و،تلك و تيك:الكاف فقلتفإن خاطبت جئت ب .في التصغير هاتيا و،هؤالء و،هاتانو

   .تانك بالتشديد والتثنية تانك و.هي لغة رديئة و،التاء تلك بفتحو

 التثنية والتأنيث وفالكاف لمن تخاطبه في التذكير .أواللك وأوالك ووالجمع أولئك

فإن حفظت هذا  .الجمع والتثنية والتأنيث والكاف لمن تشير إليه في التذكير ما قبل و،الجمعو

هاتاك  و هاتيك هند:تقول، تاك و تيكعلىتدخل ها  و.لم تخطئ في شيء من مسائله لاألص

  )الكامل (:قال عبيد يصف ناقته  .هند

مصارِماً       و ضَأبيلُني وتَحم خموسِذَهاتيكباً في مارِنٍ م2( ر(  

  )الرجز( :قال أبو النجم و

  يكادجتَس ونَكييِحنا نُْئـجِ

  )3(هاتيكاو َأنا هاتاك بِْلعافْفَ

 جعلوا الالم عوضا من ها ألنهم، على تلك ال تدخل ها و.عطية أو تحية،  أي هذه أو تلك

  ) الوافر (:السكيت أنشد ابن و . لغة في تلك:تالك و.التنبيه

  .... ... ...     ..      وحاِلتَ ِلانغَ الْكمانْر ح4(سار(  

   ]6/2547) تا(الصحاح[

  ذا

فإن  . ذي أمة اهللا:تقول .وذي بكسر الذال للمؤنث . يشار به إلى المذكر:ذا اسم

كما ، إنما هي صلة وليست للتأنيث و،هي بدل من الياء و. ذه بهاء موقوفة:عليه قلت وقفت

                                                 
   .51البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص )1(

   .70 ص28/19البيت لعبيد بن األبرص في ديوانه ق ) 2(

   .170 ص6+70/1البيتان ألبي النجم العجلي في ديوانه ق ) 3(

  : وصدره 144 ص22/50هذا عجز بيت للقطامي في ديوانه ق ) 4(

 ...   ...  ...  ...           حجراً صار حتَّى الجودى ِإلَى
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هذه  و،أمة اهللا هذي و، هذا زيد:فإن أدخلت عليه ها للتنبيه قلت .أبدلوا في هنية فقالوا هنيهة

 تقلب ألنك، التشديد وبالفتح  ذيا:فإن صغرت ذا قلت.قد اكتفوا به عنه و.أيضا بتحريك الهاء

 فتدغمها في الثانية وتزيد في آخره ألفا لتفرق بين المبهم، ألف ذا ياء لمكان الياء قبلها

قد  و،إنما يصغرتا وال تصغر ذي للمونث .هذيا :تصغير هذا و.ذيان في التثنية و.المعربو

، اجتماعهما لسكونهما فتسقط إحدى االلفين  ال يصحألنه،  ذا قلت ذانإن ثنيت و.اكتفوا به عنه

 :ألف التثنية قرأ من أسقط و.فأعرب }63:طه{] إن هذين لساحران[ :فمن أسقط ألف ذا قرأ

قد قيل إنها على لغة  و.إعراب الن ألف ذا ال يقع فيها، } 63:طه{] ِإْن َهَذاِن َلَساِحَراِن[

فالالم ، ذلك و ذاك:بالكاف فقلت فإن خاطبت جئت .والء من لفظهالجمع أ و.بلحارث بن كعب

 .اإلعرابال موضع لها من  و.يومأ إليه بعيد فيها دليل على أن ما و،الكاف للخطاب وزائدة

ال على أولئك كما لم تدخلها  وال تدخلها على ذلك و، هذاك زيد:على ذاك فتقول) ها ( تدخل و

ال تقل  و،تلك و تيك:تقول، إنما تدخلها على تا و، للمؤنثذي ال تدخل الكاف على و.على تلك

جاءني ذانك  و، رأيت ذينك الرجلين:تقول في التثنية و.وتقل ذيك فإنه خطأ .ذيك فأنه خطأ

على حرف   بقيألنه،  لالسمتكثيراً وإنما شددوا تأكيدا و، ذانك بالتشديد:ربما قالواو.  الرجالن

وتقول  .المبهمة لنقصانها األسماءإنما يفعلون مثل هذا في  و،كما أدخلوا الالم على ذلك، واحد

    .وحكم الكاف قد ذكرناه في تا .الجمع أولئك و،تانك أيضاّ بالتشديد و، تانك:للمؤنث

   ]6/2550) ذا(الصحاح [        

   وههناهنا

الكاف  و،الالم زائدة و،هنالك للتبعيد وهناك و.ههنا للتقريب إذا أشرت إلى مكان وهنا

 اجلس ههنا :يقال :قال الفراء .تكسر للمؤنث وتفتح للمذكر، فيها دليل على التبعيد وطابللخ

  .اللعب و اللهو:وهنا أيضا .تنح ههنا أي تباعد و،قريبا

  )الرمل(:االصمعي المرئ القيس و أنشد

  )1( وحديثٌ ما على قصرِه    وحديثُ الركبِ يوم هنا       

  .هناك أي هناك و.معنها ههناالتشديد  و وهنا بالفتح

  )الرجز (:قال

لمَأا رتُيم حلَمي2(ا نَّها ه(  

                                                 
   .159البيت المرئ القيس في ديوانه ص )1(

 خزانة األدب    وفي 5/4716 )هنا (وفي لسان العرب    5/375 )هن ( في تهذيب اللغة   البيت بدون نسبة   ) 2(

4/196.  
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  .من ههنا وأي من ههنا، هنا من و تجمعوا من هنا:ومنه قولهم   

  

  )الكامل( :وقول القائل 

 نَّتنّا حالتَ هو نَّت نَوار1 (..... . ..... .         ح(  

  .ليس ذا موضع حنين : يقول

  )الطويل (:لراعيو قول ا

  )2( يحت مكبلْ قَا إننَّ ه التَمعنَ       ... ... ... ...

  .حيث ذهبت  ليس االمر:يقول

   ]6/2561) هنا(الصحاح [

                                                 
 وفـي   5/4715 )هنـا  (لسان العـرب   وفي   41هذا صدر بيت لحجل بن نضلة في الشعر والشغراء           ) 1(

  :وعجزه  . 489 وبدون نسبة في الجنى الداني 4/200خزانة األدب 

      َأجنَّت نَوار كانَتْ الذي بدا             ...   ...  ...  ...              

  : وصدره 61 ص12 هذا عجز بيت للراعي النميري في ديوانه ق) 2(

   ...   ...  ...  ...                  تَلْمح عينُك اَألظْعانِ َأثَرِ َأفي      
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  األمساء املوصولة
  الذي

والجمع ،  والتثنيةُ اللَذَا بحذف النون. لغةٌ في الَّذي:واللَذ واللَذْ بكسر الذال وتسكينها

الَّذين ،ما قالوا في الرفعورب:2/570)لذذ(الصحاح [          . اللَذُون[  

 فأدخل، وأصله لذي .ال يتم إال بصلة و،هو مبني معرفة و،الذي اسم مبهم للمذكر

اللذ بكسر  و الذي:فيه أربع لغات و.وال يجوز أن ينزعا منه لتنكير، الالم واأللفعليه 

اللذا بحذف  و،اللذان : تثنيته ثالث لغاتفي و.الذي بتشديد الياء و،اللذ بإسكانها و،الذال

  )الكامل (:قال االخطل .النون

  )1( قَتَال الملوك وفَكَّكا اَألغالال    َأبني كُلَيبٍ ِإن عمي اللَذا       

الذي  و،الجر والنصب و الذين في الرفع:في جمعها لغتان و.اللذان بتشديد النون و       

 )الطويل (:رقال الشاع  .بحذف النون

  )2( هم القوم كلُّ القوم يا أم خالد  وِإن الذي حانت بفلج دماؤهم     

نك أل، وزعم بعضهم أن أصله ذا .ومنهم من يقول في الرفع اللذون .يعني الذين

ال يجوز أن يكون  ون الكلمة ثالثيةأل، وهذا بعيد .بمعنى ما الذي رأيت،  ماذا رأيت:تقول

فإذا ثنيت المصغر أو جمعته ، التشديد و اللذيا بالفتح:تصغير الذيو .واحدا أصلها حرفا

  .اللذيون وااللف فقلت اللذيان حذفت

  )الوافر (:و قول الشاعر

عنِْفَِإن أدينَا           ُأناسٍ اللَّواتي مالَّذ عالَ أد نوهاع3( أض(  

 .نه جعله مجهوالفإنما تركه بال صلة أل

   ]6/2481) لذى(الصحاح[

  التي

وال ،  والالم منه للتنكيراأللفوال يجوز نزع ، وهو معرفة،  اسم مبهم للمؤنث:التي

في تثنيتها ثالث  و.اللت بإسكانها و،ءاواللت بكسر الت، التي :فيه ثالث لغاتو. يتم إال بصلة

                                                 
   .108 ص10/15البيت لألخطل في شعره ق )1(

   .231 ص4/1البيت لألشهب بن رميلة في شعره ضمن شعراء أمويون ق )2(

   .466 ص201/البيت للكميت األسدي في ديوانه نونية الكميت  )3(
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 :في جمعها خمس لغات و.اللتان بتشديد النون و،اللتا بحذف النون و، التان:لغات أيضا

  )الرجز( :و أنشد أبو عبيد  .اللوات بال ياء و،اللواتي و،الالت بكسر التاء بال ياء و،تيالال

ماللَّ ني والَّواتي واللَّتيات  

نمعتْ قد يَأنَِ ز1( ِلداتي كَبِر(  

فإذا ثنيت المصغر أو  .التشديد و التيا بالفتح:وتصغير التي .واللوا بإسقاط التاء

  )الرجز (:قال الراجز  .التيات و اللتيان:قلت واأللفحذفت  جمعت

  بعد اللَتَيا واللَتيا والَّتي

تدتَر لَتها َأنفُس2( ِإذا ع(  

على ما فيه  حروف النداء ال تدخل و،بعض الشعراء أدخل على التي حرف النداءو

الالم  واأللفكانت   شبهها به من حيثفكأنهوحده ،  يا اهللا:الالم إال في قولنا واأللف

  )الوافر( :و قال  .مفارقتين لها

مَأ نجلالَّ  ياكي تَتيمنْوَأ           يبِلْ قَتتب بِ ةٌيلَخالوِلص3(ينِّ ع(  

   ]6/2479) لتى(الصحاح[ 

  الالءون

 وفيه ثالث لغات الالؤن في الرفع . جمع الذي من لفظه بمعنى الذين:والالءون

يستوي ، الالئي بإثبات الياء في كل حال و،بال نون ووالالء، النصب والالئين في الخفضو

وإن  .باللذيون للرجال و استغنوا عنه باللتيات للنساءألنهموال يصغر ، فيه الرجال والنساء

  .منهم من يهمز و،شئت قلت للنساء الالء بالكسر بال ياء وال مد وال همز

  )الطويل(:و أما قول الشاعر

مالالَّئي النَّفَرِ ن ِإذا الذين مه       هابي لْقةَ اللِّئاموا البابِ حقَع4( قَع(  

                                                 
  وفي خزانـة األدب      3/69 وفي شرح الرضي على الكافية       36البيت بدون نسبة في الشعر والشعراء        )1(

6/154.   

   .223 ص54+22/53البيتان للعجاج في ديوانه ق )2(

 1/383 وفي شرح الرضي على الكافيـة        4/241 وفي المقتضب    3/100البيت بدون نسبة في الكتاب       )3(

    .2/293وفي خزانة األدب 

 4110 /5  )لوى (  وفي لسان العرب    3/32 على الكافية    البيت ألبي الريس التغلبي في شرح الرضي       )4(

   .6/84في خزانة األدب و
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  .أو على إلغاء أحدهما،  فإنما جاز الجمع الختالف اللفظين

   ]6/2487) لوى(الصحاح [

  األولى

 .واحده الذي، فهو أيضا جمع ال واحد له من لفظه، بوزن العلي ) األولى( وأما 

  .أخر ومثل أخرى،  جمع أولىألنه، ولفهو مقلوب من األ، لي ذهبت العرب األ:وأما قولهم

  ]6/2544) أال(الصحاح[

  ذو بمعنى الذي

أنا  :تقول،  وأما ذو التي في لغة طيئ بمعنى الذي فحقها أن توصف بها المعارف

   .التأنيث ويستوي فيه التثنية والجمع، وهذه المرأة ذو قالت كذا، ذو سمعت وذوعرفت

  )سرحالمن( :قال الشاعر

يلي ذاكني وذَو خَلعاتبمي    يري مٍ ورائيهه بأسملس1( وام(  

الذي   إن ذا وحدها بمنزلة:قال سيبويه . زائدةهوالواو التي قبل، يريد الذي يعاتبني

  )الطويل( :قال لبيد  . متاع حسن: ماذا رأيت ؟ فتقول:،كقولهم

  )2( ب فَيقضى َأم ضالٌل وباطُلأَأ   َأال تَسَأالنِ المرء ماذا يحاوُِل    

، بالنصب،  خيرا:؟ فتقول  ماذا رأيت:كقولهم، تجرى مع ما بمنزلة اسم واحد و:قال   

  .الجواب خير بالرفع لو كان ذا ههنا بمنزلة الذي لكان و ما رأيت ؟:كأنه قال

   ]6/2551) ذا(الصحاح[ 

  حذف االسم الموصول

الطويل: (قال األسدي(  

  3بني شاب قَرنَاها تُصر وتُـحلَب          هايت اللَّه ال تَنكحونَكذبتم وبـ

   ]6/2179) قرن(الصحاح [                .فأضمره،  يا بنـي التـي شاب قَرنَاها: أراد

                                                 
لبجير بـن    و 4/451 وفي شرح شافية ابن الحاجب       12/447 )سلم (البيت بدون نسبة في تهذيب اللغة     ) 1(

   .3/2082 )سلم (عتمة الطائي في لسان العرب

    .131 ص44/1  البيت للبيد بن ربيعة في ديوانه ق)2(

   . 4/3609 )قرن ( وفي لسان العرب2/497 وفي الكامل 2/176البيت بدون نسبة في الكتاب  )3(
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  كان وأخواتها
  كـان

)ا مضى) كَانإلـى خَبرإذا جعلتَه عبارةً عم لـى ألنّه دّل ع،  من الزمان احتاج

وإذا جعلته عبارةً عن حدوث الشيء ووقوعه استَغنى ؛  كان زيد عالـما:الزمان فقط، تقول

أي مذْ ، وأنا أعرفه مذْ كَان،  كَان األمر: تقول:ألنّه دل علـى معنًى وزمانٍ، عن الـخبر

  )الطويل (: قال الشاعر.خُـلقَ

  )1(إذا كَان يوم ذو كواكب َأشْهب         ِلبنـي ذُهل بن شَيبان نَاقَتـي      فدى

 : تعالى هللاقال ا؛ ومعناه زيد منطلقٌ،  زيد كَان منطلقًا:كقولك، وقد تقع زائدةً للتوكيد  

  )الطويل (:وقال الهذلـي }96:النساء{] َوَآاَن اُهللا َغُفوًرا َرِحيًما[

وفَةضا ِلـمعد ارِيرِي               وكنتُ إذا جْئزفَ الساقَ منْصحتـى ي ر2(ُأشَم(  

  .ولـيس يخبِر بكُنْتُ عما مضى من فعله،  وإنّما يخبِر عن حاله

 .شبهوه بالـحيدودة والطَّيرورة من ذوات الـياء،  كَان كَونًا وكَينُونَةً أيضا:وتقول   

 : وأصله.وقَيدودةٌ، وديمومةٌ، ةٌوهيعوع،  كينُونَةٌ:على هذا إالّ أحرف ولـم يجىء من الواو

، ثم إنَّه ٌ ولوال ذلك لقالوا كَونُونَة؛ فحذفوا كما حذفوا من هينٍ وميت، كَينُونَةٌ بتشديد الـياء

 لَـم : وقولهم. وأما الـحيدودةُ فأصله فَعلُولَةٌ بفتـح العين فسكنتْ.لـيس فـي الكالم فَعلُوٌل

كأص، يكُونتْها فالتقـى ساكنان، له يفحذفت الواو ، فلـما دخـلتْ علـيها لـم جزم

فإذا تـحركتْ أثبتوها ؛ فلـما كثُر استعمالُها حذفوا النون تـخفـيفًا، لـم يكُن: فبقـي

  )الطويل (:، وأنشد وأجاز يونس حذفَها مع الـحركة،  لـم يكنِ الرجل:فقالوا

  )3( عقْد الرتَاِئمِكنْمغْنٍ ع بِسـيلَفَ            ىتَ همة الفَ منك الحاجاتُ تَمإذا لَ

  . ال يكون اآلتـي زيدا:كأنَّك قلت، تعنـي االستثناء،  جاءونـي ال يكون زيد: وتقول

نفَتَكَو نَهثَ: وكَوفحد ثَهدانَةُ.َأحيالكفَالة: والك .نًا وكُنْتُ علـى فالن َأكُون؛ أي تكفّلت به،  كَو

 ظَنَنْتُك زيدا وظننت زيدا :كما تقول، وكُنْتُ إياك،  كُنْتُك:وتقول.مثله: واكْتَنْتُ به اكْتـيانًا

ألنَّهما منفصالن ، تضع الـمنفصل موضع الـمتَّصل فـي الكناية عن االسم والـخبر؛ إياك

  )الطويل (:الدؤلـي قال أبو األسود .ألنّهما مبتدأ وخبر، فـي األصل
                                                 

   .309 ص40/1البيت لألعشى في ديوانه ق )1(

   .1/358 جـ8/3البيت ألبي جندب الهذلي في شرح أشعار الهذليين ق  )2(

   .   2/1579 )رقم ( وفي لسان العرب4/460البيت بدون نسبة في شرح شافية ابن الحاجب  )3(
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  دعِ الـخَمر يشربها الغُـواةُ فإنَّنــي      
  

  رأيتُ أخاهـا مــجزًِئا لــمكانها        
  

  وإالّ يكُنْهـــا أو تَكُنْـــه فإنّـــه  
  

ــا    هانبــه بِل أم ــه ــا غَذَتْ  )1(أخوه
  

   ]6/2189) كون(الصحاح[                                           . يعنـي الزبـيب

  معنى كانأن ب

لغةٌ ، أي ما كان فـي السماء نـجم،  ال أفعله ما َأن فـي السماء نـجم:ويقال  

وال أفعله ما أن ، أي ما كانت فـي الفرات قطرة، وما أن فـي الفُرات قطرة؛ عن: فـي

5/2073) أنن(الصحاح[                                                .فـي السماء ماء[   

    الت المشبهة بليس

 شَبهوا التَ بِلَـيس :قال األخفش،   }3:ص{] َوَلاَت ِحيَن َمَناٍص[  : تعالى وقوله

وقد جاء حذف حين فـي ،  وال تكون التَ إالَّ مع حين:قال؛ وأضمروا فـيها اسم الفاعل

  )الهزج الـمخزوم (:لكبن م  قال مازن، الشعر

  )2(وأنَّى لك مقْروع             حنَّتْ والَتَ هنَّتْ «

فرفع  }3:ص{ والَتَ حين منَاصٍ وقرأ بعضهم : قال. فحذف الحين وهو يريده

، وكذلك في تَالَن، والتاء إنّما زيدت في حينٍ،  هي ال: وقال أبو عبيد.حين وأضمر الخبر

  )الكامل (:قال أبو وجزة؛ وإن كتبتْ مفردة

ينتَـح العاطفونن عاطفما م            مطْعأين الـم زمان مون3(والـمطع(  

  ]  265 /1)ليت(الصحاح. [ زيدت التاء فـي التَ كما زيدت فـي ثُمتَ وربتَ:وقال الـمؤرج

    لـيس

  سبكسر الـياء.وهو فعل ماضٍ،  كلـمةُ نفـي: لَـي سفسكّنتْ استثقالًا،  وأصلها لَـي ،

والذي يدلُّ علـى   .من حيث استعملتْ بلفظ الـماضي للـحال، لفًا ألنها ال تتصرفولـم تقلب أ

كقولهم ضربتَ وضربتما ، وإن لـم تتصرف تصرف األفعال قولُهم لَستَ ولَستُما ولَستُم أنَّها فعٌل

، روجعلتْ من عوامل األفعال نـحو كان وأخواتها التـي ترفع األسماء وتنصب األخبا .وضربتم

فالباء لتعدية الفعل ،  ليس زيد بمنطلق:دون أخواتها؛ تقول،  ما:إالَّ أن الباء تدخل في خبرها نحو

                                                 
   .5/327 وفي خزانة األدب 8/51ريد  وقي العقد الف266 البيت ألبي األسود الدؤلي في أدب الكاتب )1(

     .4/202 خزانة األدب ي وف1/344البيت لمازن بن مالك في مجمع األمثال )2 (

ألدب  وفـي خزانـة ا     1/108 وألبي وجزة في اإلنصاف      2/374البيت يدون نسبة في مجالس ثعلب        )3(

4/176.  
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وألن من األفعال ما يتعدى مرةً بحرف ،  عنهألن المِؤكّد يستغنى، ولك أن ال تدخلها، وتأكيد النفي

قديم خبرها عليها كما جاز في  وال يجوز ت.نحو اشْتَقْتك واشْتَقْتُ إليك، جر ومرة بغير حرف

 :تقول،  وقد يستثنى بها. محسنًا ليس زيد:وال يجوز أن تقول،  محسنًا كان زيد: تقول:أخواتها

 :كأنّك قلت، تضمر اسمها فـيها وتنصب خبرها بها،  إالَّ زيدا:كما تقول، جاءني القوم لَيس زيدا

كما قال  .هنا أحسنإالَّ أن المضمر المنفصل ه،  القوم لَيسك جاء:ليس الجاِئي زيدا؛ ولك أن تقول

  )الرمل الـمـجزوء (:الشاعر

      لـيت هـذا اللــيَل شـهر  

  

 ال نرى فـيه غَرِيبا  

  

  ــاكــاي وإيإي سلَـــي  

  

 )1(وال نَـخْــشَى رقـــيبا   

  

كسـي ولَـينسولـم يقل لَـي ،وهو جائزد976 /3)ليس(الصحاح[        . إالَّ أن الـمنفصل أجو [

  إقتران خبر ليس بالباء

الطويل (:وأنشد أبو مهدي(  

  )2(وال نَاعبٍ إالَّ بشُْؤمٍ غُرابها          مشَاِئيم ليسوا مصلحين عشيرةً

 ليـسوا  :ألن قولـك ؛ وموضعه خفض بالباء أي ليسوا بمصلحين،  رد نَاعبا على موضعِ مصلحين    

   ]5/1957) شأم(الصحاح   [                         مصلحين وليسوا بمصلحين معناهما واحد

  

  ال التي تعمل عمل ليس 

  )البسيط(:قال األخطل

  )3(ال بالـحصورِ وال فـيها بِسّأارِ            وشَاربٍ مربِحٍ بالكْأسِ نَادمنـي

 وإنما َأدخََل .وهو الـمعربِد الوثَّاب،  وال فـيها بِسوارِ:ويروى، أي ال يسِئر كثـيرا

                                  .ِلـمضارعته له فـي النفـي، »يسل«مذْهب » بِال«نَّه ذَهب الباء في الخبر أل

   ]2/675)سأر(الصحاح[

                                                 
   .110 لعمرو بن أبي ربيعة في ديوانه صانالبيت )1(

 وبدون نسبة في الخـصائص      4/159 وفي خزانة األدب     1/232البيت لألحوص اليربوعي في الكتاب       )2(

2/354.   

   .168 ص1 ج14/28البيت لألخطل في ديوانه ق )3(
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  س المشبهة ب ليما

 فإن جعلتها حرف نفي لم تعملها .ما زيد خارجا و، ما خرج زيد: وتكون نفيا نحو  

، بليس أعملتها على لغة أهل الحجاز تشبيها و،هو القياس وفي لغة أهل نجد النها دوارة

   ]6/2555)ما(الصحاح[                              .ما هذا بشرا و، ما زيد خارجا:تقول

  فتأ 

؛ بالكسر والنصب، وما فَتَْأتُ أذكره، وما فَتْئتُ أذكره،  ما َأفْتَْأتُ َأذْكُره:د أبو زي:فتأ  

   .ال يتَكلَّـم به إال مع الْـجحد،  ما زلت أذكُره وما برِحت أذكره:أي

  ]  62 /1)فتأ(الصحاح[

  مادام

وال تستعمل إالَّ ، اسم موصول بدام» ما«ألن ، فمعناه الدوام،  ما دام:وأما قولهم  

كما ، أي دوام قـيامك،  ال أجلس ما دمتَ قائما:تقول؛ ظرفًا كما تستعمل الـمصادر ظروفًا

   ]5/1774) دوم(الصحاح[                 . ورد مقْدم الـحاج:تقول

  أفعال املقاربة
كَاد  

وحكى سيبويه عن بعض  .أي قَارب ولـم يفعل، يكَاد كَودا ومكَادةً، كَاد يفعل كذا  

 وحدثنـي أبو الـخطَّاب أن ناسا من العرب : قال.بضم الكاف،  كُدتُ أفعل كذا:العرب

فنقلوا الكسر إلـى الكاف ، يريدون كَاد وزاَل، وما زِيَل يفعل كذا،  كيد زيد يفعل كذا:يقولون

  .فـي فَعَل كما نقلوا فـي فَعلْتُ

فجعلها من ،  ال أفعل ذلك وال كَودا:ع من العرب من يقولوزعم األصمعي أنَّه سم   

  )الرجز (: قال رؤبة .تشبـيها بعسى» أن«وقد يدخـلون علـيها  .الواو

  )1(قَد كَاد من طُوِل البِلَـى أن يمصحا

  .أي ما يراد منه،  عرفَ فالن ما يكَاد منه: وقولهم

  .أي ال أهم وال َأكَاد، ادةَ ال مهمةَ لـي وال مكَ: ويقال

  . ال وال مكَادةَ: وتقول لـمن يطلب منك الشيء فال تريد إعطاءه

                                                 
و من األبيات التي نسبت لـه       وه430 ص 19/1البيت في ديوان رؤبة ضمن مجموع أشعار العرب ق         )1(

  .ولغيره 
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، عن نَفْـي الفعل فمـجرده ينبىء؛ فُعَل أو لم يفْعْل، وكاد وضعتْ لـمقاربة الشيء   

] َآاُد ُأْخِفيَها َأ[: تعالى  قال بعضهم فـي قوله.ومقرونُه بالـجحد ينبىء عن وقوع الفعل
 تعالى فـي قوله» أكاد«فكما جاز أن يوضع أريد موضع :  قال.أريد أخفـيها:   }15:طه{

  . ُ فكذلك َأكَاد   }77:الكهف{] َأْن َيْنَقضَّ َفَأَقاَمُه[ :

  )الكامل (:وأنشد األخفش

إرادة تُ وتلك خيردتْ وكا             كَادبوِ الصمن لَه ادع ىلَوضا مم ة1(ب(  

  ]2/532)كود(الصحاح[

  عسى

وال يتصرف ألنّه وقع بلفظ ، وفـيه طمع وإشفاقٌ،  من أفعال الـمقاربة:وعسى  

، وعستْ فالنة أن تـخرج،  عسى زيد أن يخرج: تقول.الـماضي ِلـما جاء فـي الـحال

ى:فزيدسُل عا؛ وجوهو بمعنى الـخر،  مفعولها:وأن يخرج،  فاعخبره ال يكون اسم إالَّ أن ،

  . عسى زيد منطلقًا:ال يقال

وقد ، الـخبر وضع أبؤسا موضع، فشاذٌّ نادر» عسى الغُوير َأبُؤسا «: وأما قولهم

واستعملوا الفعل ، وربما شبهوا عسى بكَاد؛ يأتـي فـي األمثال ماال يأتـي فـي غيرها

بغير َأن ينطلق:فقالوا، بعده ى زيدسع .  

  )الطويل: ( قال الشاعر

  )2(بمنْهمرٍ جونِ الربابِ سكُوبِ          عسى اللَّه يغْنـي عن بالد ابن قادرٍ

  }22:محمد{] ْيُتْمَفَهْل َعِس[ :وقرىء، وعسيتُ بالكسر،  عسيتُ أن أفعل ذاك:ويقال   
؛ وعسيتُم للرجال، وعسيتُن للنساء،  أن تفعل ذاك عستْ: وتقول للـمرأة.بالكسر والفتـح

  .وال يقال منه يفْعُل وال فَاعٌل

] َعَسى َربُُّه ِإْن َطلََّقُكنَّ[ :إالّ فـي قوله،  واجبةٌ فـي جميع القرآنهللاوعسى من ا  
ـي فجاءت علـى إحدى لغت،  إيجابهللا عسى من ا:  وقال أبو عبـيدة؛  }5:التَّحريم{

  )الكامل (: وأنشد البن مقْبل، ألن عسى فـي كالمهم رجاء ويقـين، العرب

  

                                                 
   . 9/120 )كود ( وفي تاج العروس4/5952 )كود (البيت بدون نسبة في لسان العرب) 1(

   . 81ص10/1البيت لهدبة بن الخشرم في شعره ق )2(
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  )1(يتنازعون جوائز اَألمثاِل وهم بتَنُوفَة             ظَنِّـي بهم كعسى

6/2425) عسى(الصحاح [                                      . أي ظَنِّـي بهم يقـين[   

  طفق

 يخْصفانِ وطَفقا[: "  تعالى قوله ومنه. يفعل جعل أي طَفَقاً، يطْفَقُ اكذ يفعل طَفقَ

  .طُفوقاً يطْفقُ بالفتح طَفَقَ يقول وبعضهم: األخفش قال  }22:األعراف{]  عليهما

   ]4/1517) طفق(الصحاح[

  إن وأخواتها
  ولكن وكأن وأن إن  

  وأن فالـمكسورة منهما يؤكَّد بها ، ألخبار حرفان ينصبان األسماء ويرفعان ا:وإن

 فإن شئت :فإذا خُفِّفَتَا،  وقد يخفَّفان.والـمفتوحة وما بعدها فـي تأويل الـمصدر، الـخبر

وقد تـخفّف ،  كأنَّه شمس:تقول، وقد تزاد على أن كافُ التشبيه .ْ أعملتَ وإن شئت لم تُعمل

  )الرجز (:قال؛ أيضا فال تعمل شيًئا

و ا خُـلْبِكأنرِشَاء اه2(رِيد(  

  )الهزج: (وقال آخر،  ويروى كأن وريديه

  )3(كََأن ثَدياه حقَّانِ          ووجه مشْرِق النَّـحرِ

  .علـى اِإلعمال،  ثديـيه:ويروى

تعمالهم لهذه ولَكنِّي ولَكنَّني؛ ألنَّه كثُر اس،  كأنِّي وكََأنَّني:وكذلك، وإنِّي وإنَّني بمعنًى  

،  وكذلك لعلِّـي ولَعلَّنـي.فحذفوا النون التي تلي الياء، وهم يستثقلون التضعيف، الحروف

  .ألن الالم قريبة من النون

    ِإنََّما الصََّدَقاُت [ : تعالى كقوله، صار للتعيـين» ما«وإن زدت علـى إن
  .حكم للـمذكور ونفـيه عما عداهألنه يوجِب إثباتَ الـ،   }60:التوبة{] ِلْلُفَقَراِء

يوجب بها بعد ،  حرفُ عطف لالستدراك والتـحقـيق:خفـيفةٌ وثقـيلةٌ) كنل(و  

ويستدرك بها بعد ؛  تنصب االسم وترفع الـخبر:إال أن الثقـيلة تعمل عمل إن؛ نفـي
                                                 

   .161 ص33/28البت البن مقبل قي ديوانه ق )1(

 وفـي خزانـة األدب      2/1221 )خلـب  (  وفي لسان العـرب     3/18,14البيت بدون نسبة في الكتاب       )2(

10/397.    

  .1/398 وفي خزانة األدب 1/157 )أنن (  وفي لسان العرب3/14,18البيت بدون نسبة في الكتاب )3(
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م زيد لكن عمرا قد وما تكلّـ، كن عمرا قد جاء ما جاءنـي زيد ل:تقول، النفـي واإليجاب

  .متكلّـ

وتقع أيضا بعد النفـي إذا ، والـخفـيفة ال تَعمل ألنَّها تقع علـى األسماء واألفعال  

 : وال يجوز أن تقول.فترفع، كن عمرو لـم يجىء جاءنـي القوم ل:ابتدأت بما بعدها؛ تقول

عاطفةً اسما مفردا علـى اسم  فأما إن كانت .لكن عمرو وتسكت حتـى تأتـي بجملة تامة

ما رأيت : تقول؛ وتلزم الثانـي مثَل إعراب األول، مفرد لـم يجز أن تقع إالّ بعد نفـي

  .وما جاءنـي زيد لكن عمرو، كن عمرازيدا ل

  )الطويل: ( وأما قول الشاعر

  )1(ان ماؤك ذا فَضِلوالَك اسقنـي إن ك           فَلَستُ بآتـيه وال أستطيعه

  .فحذف النون ضرورةً ، وهو قبـيح، كن ول: فإنه أراد

يدلُّ علـى ذلك أن ، ، والالم والكاف زائدتانَ  أصله ِإن:وبعض النـحويـين يقول

  )الطويل: ( وأنشد الفراء؛ العرب تُدخـل الالم فـي خبرها

  )2(كنَّني من حبها لَعميد ولـ

يقال   }38:الكهف{] َلِكنَّا ُهَو اُهللا َربِّي َوَلا ُأْشِرُك ِبَربِّي َأَحًدا[  :  تعالىوقوله

                                .فجاء بالتشديد لذلك، فحذفت األلف فالتقت نونان، كن أناأصله ل

   ]6/2196) لكن(الصحاح[

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

   .5/265 وفي خزانة األدب 2/269 وبدون نسبة في العمدة 1/39البيت للنجاشي في الكتاب  )1(

 )لكن ( وفي لسان العرب   4/363 وفي شرح الرضي     10/248)لكن(البيت بدون نسبة في تهذيب اللغة        )2(

   . 10/361 وفي خزانة األدب 5/4070
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  إن بمعنى نعم

     )البسيط (:قال الهذَلـي

  )1(آتي إلى الغَدر أخشى دونه الخَمجا       دار الهون إن والفال أقـيم ب

   .»نَعم«بمعنى » إن« و، سوء الثَناء:الخَمج في هذا البيت

  ]1/312)خمج(الصحاح[

  لَـيتَ

، مثل كأن وأخواتها، خبرتنصب االسم وترفع ال، وهي حرف،  كلـمة تَمن:لَـيتَ  

 ليت زيدا :تقول؛ وة ألفاظها واتّصال أكثر المضمرات بها وبمعانيهاألنَّها شابهت األفعال بق

الرجز (:وأما قول الشاعر  .ذاهب(  

  )2(يا لَـيتَ أيام الصبا رواجِعا

وحكى النـحويون أن بعض ؛ نصبه على الحال،  يا ليت أيام الصبا لنا رواجِع: فإنَّما أراد

تُ:العرب يستعملها بمنزلةدججرى األفعال،  ويها إلى مفعولين ويجريها مليت :فيقول، فيعد 

  .زيدا شاخصا فيكون البيت على هذه اللغة

  )الوافر (:قال الشاعر؛ وإنّي وإنّني،  لَعلَّي ولَعلَّني:كما قالوا،  لَيتي ولَيتَني: ويقال

  )3(   ..    ... ... ...  .        كَمنْـية جابِرٍ ِإذْ قال لَـيتـي

  ]  264 /1)ليت(الصحاح[

     لعل

 :ربما قالوا و.لعلى أفعل و علك تفعل وعلى أفعل:يقال .لعل لغتان بمعنى ووعل  

  )الطويل (:أنشد أبو زيد لحاتم و .لعلنى وعلني

ينلَّني     َأرى ما تَرزالً لَعواداً ماتَ هخَلَّدا َأريني جخيالً م4( َأو ب(  

                                                 
 وفـي خزانـة     2/1258 )خمج ( وفي لسان العرب   329 )خمج (البيت لساعدة الهذلي في مفاييس اللغة      )1(

  .11/215األدب 

   .405 ص49/1البيت للعجاج في ديوانه ق )2(

  :  وعجزه 195 ص43/7شعراء إسالميون قهذا صدر بيت لزيد الخيل في شعره ضمن  )3(

  ماِلي جلَّ وُأتْلفُ  أصادفُهُ ...   ...  ...  ...           

   .74البيت لحاتم الطائي في ديوانه ص )4(
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فيه  و،أو مخوف معناه التوقع لمرجو وا زيدت الالم توكيداإنم و.ويقال أصله عل  

، الفعل لشبههن به إال أنها تعمل عمل، لكن وهو حرف مثل إن وليت وكأن و.إشفاق وطمع

بعضهم يخفض ما بعدها  و.األفعالأخواتها من  وكما تعمل كان، ترفع الخبر وفتنصب االسم

  .يلقَع زيد من بنيسمعه أبو  .على زيد قائم و،فيقول لعل زيد قائم

   ]5/1774) علل(الصحاح[

  ال التي لنفي الجنس

فتكون ال ، ويجوز رفْعه؛   ال ريب: كما نُصب قولهم،  ال براح منصوب:وقولهم  

  )الكامل مجزوء (:الكبن م كما قال سعد، بمنزلة لـيس

  )1(راحفََأنَا ابن قَـيسٍ ال ب               من فَر عن نـيرانها

وِي1/355)برح(الصحاح[                                         . والقصيدةُ مرفوعة الر  [  

                                                 
 ولسعد بن   1/297 وبدون نسبة في شرح الرضي على الكافية         1/97 البيت لسعد بن مالك في الكتاب         )1(

  . 1/245 )برح(ناشب في لسان العرب 
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  المبحث الثاني 

   الواردة في معجم الصحاحالمرفوعاتجميع 

  دأـاملبت
  الرفع على االبتداء

  )يلالطو (:قال حميد  .ترفعهما علـى االبتداء، وويٌل لزيد،  ويح لزيد:تقول   

  )1( يدر ما هن ويحما ـم لَنـمويح ِل                 .. ... ... ...  .

  ]417/ 1)ويح(الصحاح [

  )الكامل (:قال ابن السكيت فـي قول ساعدةَ

تجنبمن ي بوح وبتْ غَضرجه            دون ادوتْ عدوعتَشْغَب كلْـي2( و(  

،  حبذَا زيد: ومنه قولهم.ألنه مدح، فأدغم ونقل الضمة إلـى الـحاء،  حبب:أراد

وهو اسم مبهم ،  فاعله:وذا، وأصله حبب علـى ما قال الفراء، فَحب فعل ماضٍ ال يتصرف

وموضعه رفع باالبتداء ؛  جعالَ شيًئا واحدا فصار بمنزلة اسم يرفَع ما بعدهةمن أسماء اإلشار

 حبذه :امرأةٌ ولو كان بدلًا لقلت  حبذا:ألنك تقول، فال يجوز أن يكون بدلًا من ذا، برهوزيد خ

  )البسيط (:قال الشاعر جرير، الـمرأة

ةـياتٌ من يمانذا نَفَحانِ أحيانَا             وحبِل الريبمن ق 3( تأتـيك(  

  ]106/ 1)حبب(الصحاح [

  تدأ نكرة والخبر معرفةبالم

: بن ثابت  قال حسان اسم قرية بالشام كانت تباع فـيها الـخمور،: بـيت رْأسٍو

  )الوافر(

  )4(يكون مزاجها عسٌل وماء           كأن سبِـيَئةً من بـيت رْأسٍ

                                                 
  : وصدره 90  ص48/1  هذا عجز بيت لحميد بن ثور في ديوانه  ق)1(

  وهيما لَقيتُ مما هيما َأال   ...   ...  ...  ...           

 وفـي تـاج     3/2283  )شـغب  ( وفي لسان العـرب    1/383البيت لساعدة الهذلي في جمهرة األمثال        )2(

    .20/337 )بضع (العروس

   .165 ص1 مج54 /15ي ديوانه ق البيت لجرير ف )3(

  .13البيت لحسان بن ثابت في ديوانه ص ) 4(
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وإنما نصب مزاجها علـى أنَّه خبر كان، فجعل االسم نكرة والـخبر معرفة؛ وإنما 

  .جِنْسٍ، ولو كان الـخبر معرفةً مـحضة لَقَبحجاز ذلك من حيث كان اسم 

   ]  632 /2)رأس(الصحاح [

  حذف المبتدأ

 . نعمت المرأة هند:وإن شئت قلت، ونعم المرأة هند،  نعم الرجُل زيد:وتقول

معيرتفع من وجهين، فالرجل فاعل ن م عل:وزيدوالثاني ، يه خبره أحدهما أن يكون مبتدًأ قد

 من هو؟ أو قدرتَ أنّه :يل لك نعم الرجل ق: محذوف؛ وذلك أنّك لما قلتٍأكون خبر مبتدأن ي

والخبر إذا ، على عادة العرب في حذف المبتدأ» هو«وحذفت ،  هو زيد:قيل لك ذلك فقلت

   ]5/2042) نعم(الصحاح[            .حذوفمعرف ال
  

  رـاخلب
ر إذا كان وصفاًبالخ  

  )الطويل (:قال امرؤ القـيس   تَغَيبنـي؛:وجاء فـي ضرورة الشعر

مةلذيذ بنَع فظلَّ لنا يوم         بتَغَيم هسـيٍل نَـحقْل فـي م1(فَق(  

وال يجوز أن يرد على المقـيِل كما ، والشعر مكْفأ،  الـمتغيب مرفوع:وقال الفراء

  ]  196 /1)غيب(الصحاح [                               . مررت برجٍل أبوه قائمٍ:ال يجوز

  :زو أما قول الراج

ُأمـوم دـِسم ـرَأيان ـنق  

  اِئقـيابٍ وال حقـن بأنـلس

 )2(قـِن زاهـُوال ضعاف مخُّه  

فإن الفراء يقول هو مرفوع والشعر مكْفٌَأ يقول بل مخُّهن مكتَنز رفَعه على االبتـداء               

وز أن يريد وال ضعاف زاهق مخُّهن كما ال يجوز أن تقول مررت برجل أبـوه                قال وال يج  

  ]4/1493)زهق(الصحاح[                                                   .قائمٍ بالخفضِ

                                                 
   .82البيت المرئ القيس في ديوانه ص )1(

 وفي تـاج    1/943 )حقق (  وفي لسان العرب    3/380 )حق (األبيات لعمارة بن طارق في تهذيب اللغة       )2(

  .429)مسد(وبدون نسبة في أساس البالغة 25/183 )حقق (العروس
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  الالم المزحلقة

   .مثل الشَهبرة،  العجوز الكبـيرة: الشَهربةُ:شهرب

  )الرجز (:قال الراجز

  شَهربةْ لـحلَـيسِ لَعجوزُأم ا

  )1( من اللـحمِ بعظْمِ الرقَبةْتَرضى

   .والالم مقحمة فـي العجوز

  ]  159 /1)شهرب(الصحاح[

  جواز اإلخبار عن المثنى بما يخبر عن الجمع

  )الرجز (: وأنشد .أي فاسد ذاهب من الهزال،  مخٌّ رير ورِير:الفراء

ب اقُ منـيرِوالسياتُ الري2(اد(  

 بادياتُ : وإنَّما قال.ألنَّه دقَّ عظْمه ورقَّ جِلْده فظهر مخُّه، أي أنا ظاهر الهزال

، والتَثْنـيةُ يجوز أن يخْبر عنها بما يخْبر عن الـجمع، والساق واحدةٌ ألنَّه أراد الساقَـين

  .ارِداتُ ب: ويروى.ألنه جمع واحد إلـى آخر

  ]666/ 2)رير(الصحاح  [

  حذف الخبر في أسلوب القسم

ألن قـياس ، علـى غير قـياس،  عمر الرجل بالكسر يعمر عمرا وعمرا:عمر

،  وهما. عمرك وعمركهللا  أطال: ومنه قولهم. أي عاشَ زمانًا طويلًا:مصدره التـحريك

 فإذا أدخـلت :أنَّه استُعمل فـي القَسمِ أحدهما وهو الـمفتوحإال ، وإن كانا مصدرين بِمعنًى

، والالم لتوكيد االبتداء والـخبر مـحذوف، اِهللا  لَعمر:قلت، علـيه الالم رفعته باالبتداء

رماهللا ما أقسم به والتقدير لَع رمي ولَعمقَس ؛ اللَّه نصب تَهلـم تأت بالالم نصب فإن

اللَّه ُ  ومعنى لَعمر.اللَّه ما فعلتُ كذا وعمرك، اللَّه ما فَعلْتُ كذاَ  عمر:قلتالـمصادر و

رموع ه  أحلفُ ببقاء:اللَّهوامود وإذا قلت .اللَّه:اللَّه كرمبتعميرك:فكأنّك قلت،  ع  أي ، اللَّه

  .بإقرارك له بالبقاء

                                                 
   .170  ص11/1 لرؤبة في ديوانه ضمن مجموع أشعار العرب  قانالبيت )1(

  7/556وفي خزانـة األدب  2/1791 )رير (وفي لسان العرب و89البيت بدون نسبة في إصالح المنطق   )2(

.  
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  )ـيفالخف (:بن أبي ربيعة المخزومي وقول عمر

  )1( يلْتَقـيانِفَيعمرك اللَّه كَ               َأيها الـمنْكح الثُريا سهيلًا

  .ألنَّه لـم يرِد القسم بذلك،  أن يطيل عمركهللا سألتُ ا:يريد

  ]2/756)عمر(الصحاح [         

 جاءت بعد هو يمين للعرب يرفعونها بغير تنوين إذا، "لحق ال آتيك  " :و قولهم 

   ]4/1460)حقق(الصحاح [                 . حقا ال آتيك:إذا أزالوا عنها الالم قالوا و،الالم

وألفه ألفُ وصل عند أكثر ؛ هكذا بضم الـميم والنون،  اسم وضع للقَسمِ:هللاوَأيمن ا

  وقد تدخـل علـيه.ولـم يجىء فـي األسماء ألف وصل مفتوحةٌ غيرها، النـحويـين

  )الطويل (: قال الشاعر. فتذهب األلف فـي الوصل،  لَـيمن اللَّه:تقول، الالم لتأكيد االبتداء

متُها نَشَدرِي             فقال فريقُ القومِ لَـمما نَد اللَّه نموفريقٌ لَـي م2( نَع(  

ولَيمن ما ُأقْسم ،  قسميلَيمن اِهللا: والتقدير، وخبره محذوف، وهو مرفوع باالبتداء        

لَيمنُك لئن كنتَ ابتَلَيتَ  «:ي حديث عروة بن الزبير أنّه قالوف،  لَيمنُك: وإذا خاطبتَ قلت.به

  .»ولئن كنتَ سلبتَ لقد َأبقيتَ، لقد عافَيتَ

وربما حذفوا  ، اَيم اِهللا وايم اِهللا أيضا بكسر الهمزة: وربما حذفوا منه النون فقالوا

ثم يكسرونها ؛  ِإماِهللا: ام اِهللا وربما أبقَوا الـميم وحدها مضمومةً قالوا:منه الـياء فقالوا

  . ماِهللا:فـيقولون، فـيشبهونها بالباء، ألنَّها صارت حرفًا واحدا

  .كسرهماومنِ اِهللا ب، ومن اِهللا بفتـحهما،  وربما قالوا من اِهللا بضم الـميم والنون

  . يمين اِهللا ال أفعُل: وكانوا يحلفون بالـيمينِ فـيقولون: وقال أبو عبـيد

  )الطويل: ( وأنشَد المرىء القـيس

  )3(ولو قَطَعوا رأسي لديك وأوصاِلـي               فقلتُ يمين اللَّه أبرح قاعدا

  .وهو يريده» ال«فحذف ،  ال َأبرح:أراد

  

                                                 
   .674البيت لعمر بن ربيعة في ديوانه ص )1(

 فـي   نُـصيب  ول 100ت الجمل   في الحلل في شرح أبيا     و 1/228 البيت بدون نسبة في المقتضب       674 )2(

  .5/4969  )يمن (لسان العرب

   .61البيت المرئ القيس في ديوانه ص)  3(
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  )الوافر: (كما قال زهير، لـيمين علـى َأيمنٍ ثم يجمع ا

نَّا ومنكمم نمَأي عمفتُـج             تمور بها الدماء ةمقْس1(بـم(  

  .وَأيمنُك يارب إذا خاطبوا،  َأيمن اللَّه َألفْعلَن كذا:ثم حلَفوا به فقالوا

 ي كالمهم وخفَّ على ألسنتهم حتّى كثُر هذا فثم،  فهذا هو األصل في َأيمن اللَّه:قال

  وفيها لغاتٌ كثيرة سوى: لم يك؛ قال: يكُن فقالوام ل:كما حذفوا في قولهم، حذفوا منه النون

   .هذه

وهو جمع ،  ألفُ َأيمن ألف قطعٍ: وإلى هذا ذهب ابن كَيسان وابن درستَويه فقاال

  .ا وطرحتْ فـي الوصل لكثرة استعمالهم لهاوإنَّما خفّفتْ همزته، يمينٍ

   ]6/2221) يمن(الصحاح [

إنما أبدل منه  و، من الباءهو بدلو. اهللا لقد كان كذا و:تقول،  قد يقسم بها:والوا

 ،اهللا و:نحو،  المظهرةاألسماءوال يتجاوز  .إذ كان من حروف الشفة، منه في المخرج لقربه

   ]6/2556)وا(احلصحا[                     .أبيك و،حياتكو

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
   .13البيت لزهيربن أبي سلمى في ديوانه ص )1(
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  المبحث الثالث

  إعراب املرفوعات
  إعراب املبتدأ
  )الكامل: (قال الشاعر

  )1(حب النبـي مـحمد إيانا           وكفى بنا فَضلًا على من غَيرِنَا

» من«ويجوز فـيه الرفع علـى أن تـجعل ،  علـى اإلتْباع ِلـمنخفض غيراً

   ]6/2208) منن(الصحاح[                                          .»وه«صلةً بإضمار 

  .اللغو من القول و الباطل:والهواهي 

  )الطويل( :قال ابن أحمر

  )2(ياواها الهون إلَّدجما ي ويإلَ           ةًب  أطانِوعد تَ يومٍأفي كلِّ

  . ما في موضع رفع و.عجبا  يا:معناه، ال يهمز،  يقال يا هي مالي:الكسائي

   ]  6/2539) هوى(الصحاح[

  إعراب اخلرب
  ؛ أي صوابـي،  دعنـي وعلَـي خَطَِئي وصوبـي:وقولهم

  )الوافر: (قال الشاعر

دبيعووص اُل              يني إنّما خَطَِئيما أهلكْتُ م وإن 3(علي(  

  .هو ماٌلوإن الذي أهلكتُ إنما : أي،  ماُل بالرفع:قوله

  ]165/ 1)صوب(الصحاح  [

  )الطويل (:قال طفيل الغنوي

  )4(تَجرد طَالّب الترات مطَلِّب    وكُنّا ِإذا ما اغتَفَّت الخَيُل غُفَّةً       

                                                 
   .100 ص68/1البيت لكعب بن مالك في ديوانه ق )1(

  .5/4727 )هوى (لعرب وفي لسان ا3/1219 و المعاني الكبير 223البيت البن أحمر في الشعر والشعراء  )2(

 وفي خزانـة    3/2519 )صوب ( وفي لسان العرب   1/167البيت ألوس بن غلفاء في طبقات فحول الشعراء          )3(

  .8/313العرب 

   . 69 ص4/2البيت لطفيل الغنوي في ديوانه ق )4(
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 .هو مطلبأي ، هو فرفعه بإضمار،  تجرد طالب الترة وهو مطلوب مع ذلك:يقول

  )الرجز (:الراجز كما قال

نْو مالغُ بهٍله رابم 1( تُي(  

   ]4/1411)غفف(الصحاح[            .أى هو ميت

  الفاعلإعراب 
ا وأتانَهيصف حمار الكامل (:قال لبـيد(  

رجتَّـى تَهها بِحواحِ وهاجالر            ب حقَّه الـمظلومقعالـم 2(طَلَب(  

  .ومعناه أنه فاعل،  اللفظى المعنى؛ والمعقِّب خفض فيمعقِّب علرفع المظلوم وهو نعت لل

  ]186/ 1)عقب(الصحاح  [

يروالـخَنَاس:الّكله،  اله الطويل (: قال كعب بن زهير، ال واحد(  

كَفَْأة اما ععبنَا َأرـجا              إذا ما نُتعبَأر لَكا فََأهيرا خَنَاسغَاه3(ب(  

إذا نُتجتْ َأربع ،  إنَّه شَقي الجد:يقول؛  هو الفاعلضمير من الجد» بغَاها«وفـي          

  .فيكون ما هلك أكثَر مما أصاب، من إبله َأربعةَ َأوالد هلَكَتْ من إبله الكبارِ َأربع غير هذه

   ]  2/645) خسر(الصحاح[

انرونَـج:البسيط (:قال األخطل، وهو من الـيمن،  بلد(  

ذلَغَتْمثل القَنافقد ب وناجده        رجه هِمآتولَغتْ سأو ب انر4(نَـج(  

  .إالَّ أنه قَلَبها، وإنما السوءةُ هي البالغة، والقافـية مرفوعة

   ] 2/823) نجر(الصحاح [

  
                                                 

 2/480 )غفـف  ( وألبي محمد الفقعسي في العباب الزاخـر       2/244البيت بدون نسبة في أمالي القالي        )1(

   .4/3276 )غفف (وبدون نسبة في لسان العرب

   .   155البيت للبيد بن ربيعة في ديوانه ص  )2(

   . 86البيت لكعب بن زهير في ديوانه ص )3(

   .209 ص1 جـ19/76البيت لألخطل في ديوانه ق )4(
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  الفصل الثالث
   يف معجم الصحاحاملنصوبات

  

  وفيه مبحثان 

  .دة في معجم الصحاح  جميع المنصوبات الوار:المبحث األول

  . إعراب المنصوبات:المبحث الثاني
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  المبحث األول

  جميع المنصوبات الواردة في معجم الصحاح

  معنى النصب

؛ وهو من مواضعات النـحويـين،  كالفتـح فـي البناء:والنَصب فـي اإلعراب

   ]  1/225) نصب(الصحاح [                          . نَصبتُ الـحرفَ فانتصب:تقول منه

  النصب على إضمار الفعل

 يمين :وقَعدك اللَّه ال آتـيك، اللَّه ال آتـيكَ وقَعيدك،  قَعيدك ال آتـيك:وقولهم

 بصاحبك الذي هو :والـمعنى، وهي مصادر استُعملت منصوبةً بفعل مضمر؛ للعرب

   ]  2/526) قعد(الصحاح [                      .للَّها  نَشَدتُك:كما يقال، صاحب كل نَـجوى

  .والرفع علـى االبتداء، فالنصب علـى إضمارِ فعٍل،  خَيبةٌ لزيد وخَيبةً لزيد:يقال

   ]  1/123) خيب(الصحاح[

أي َأرسلْها علـى بقر ، تَرفَعها وتنصبها،  الكالَب علـى البقر:وفـي الـمثل

   ]  1/213) كلب(الصحاح [                          .ـلِّ امرًأ وصنَاعتَه خَ:ومعناه؛ الوحش

  .ترفعهما علـى االبتداء، وويٌل لزيد،  ويح لزيد:تقول

  )الطويل (: قال حميد

  )1( يدر ما هن ويحما ـم لَنـمويح ِل                 .. ... ... ....  

 ألزمها :كأنك قلت، فتنصبهما بإضمار فعٍل، ا لزيد وويلًا لزيد ويح:ولك أن تقول

، وويلَك وويَل زيد باإلضافة،  ويحك وويح زيد:ولك أن تقول؛ ونـحو ذلك، ويحا وويلًا

  .فتنصبهما بإضمار فعل

   ا قولُهوأمَوما )11/68هود ( ﴾وُبْعًدا لَثُموَد﴿ ،)47/8محمد ( َفَتْعًسا لهم﴾﴿ : تعالى 

 فتَعسهم أو : ألنَّك لو قلت: ال تصح إضافته بغير المٍهألن؛  أبداً فهو منصوب، أشبه ذلك

لُـحصلـم ي مهدع1/417) ويح(الصحاح[                                .فلذلك افترقا، ب  [   

                                                 
  : وصدره 90  ص48/1هذا عجز بيت لحميد بن ثور في ديوانه  ق )1(

  ...   ...  ...  ...   وهيما تُلَقي مما هيما َأال    
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 ى االبتداءالرفع عل و،فالنصب على إضمار الفعل،  لزيدويالً و، لزيد ويُل:وتقول

  .  لو رفعته لم يكن له خبرألنك :النصب فأما إذا أضفت فليس إال، هذا إذا لم تضفه.

   ]5/1846) ويل(الصحاح[

  .هو تأخر و،نصب بالفعل المقدر) وراءك أوسع لك  ( :وقولهم

   ]6/2523) ورى(الصحاح[

  التمييز

  .تنصبه علـى التميـيز، وتَفَقَّْأتُ شحما

  ]   1/63) فقأ(الصحاح [

 على :على التَمييز؛ وقال األخفش) 19/4مريم(} اشتعَل الرأس شَيبا{قوله تعالىو

   ]1/160) شيب(الصحاح[      . شَيبا:فقال،  شاب: اشتعَل كأنّه قال:ألنه حين قال، المصدر

 :كقولك، نصب األمر علـى التميـيز، أي َأجد أمره بها،  َأجد بها أمرا:وقولهم

   ]  1/452) جدد(الصحاح[                              . به عينًا أي قَرتْ عينـي بهقَررتُ

 حسنُهم وجها :تريد، وأكرمهم أبا،  هو أحسنهم وجها:وإنَّما هو بمنزلة قولك

  .تميـيزفلما أضافه انتصب ما بعده على ال، فأنت مبيضهم سربالًا: فكأنَّه قال؛ وكَرِيمهم أبا

   ] 3/1067) بيض(الصحاح[

  التمييز ال يكون إال واحداً

َوَقطَّْعَناُهُم [  : تعالى  وقوله.ائيل كالقبائل من العربواَألسباطُ من بنـي إسر
ثم ، عشرة فرقةً فإنَّما َأنَّثَ ألنَّه أراد اثنتـي،   }160:األعراف{] اْثَنَتْي َعْشَرَة َأْسَباًطا ُأَمًما

 اطُ بتفسيرٍ ولكنه بدٌل من اثنتـيأخبر أنبقَ َأسباطٌ؛ ولـيس اَألسرالتفسير ال  الف عشرة، ألن

   .دراهم: عشر درهما، وال يجوز كقولك اثنـي، يكون إالَّ واحدا منكورا

   ]  3/1129) سبط(الصحاح[

  كذا

ب ما العدد فتنص تكون كناية عن.كذا و فعلت كذا:تقول.كناية عن الشيء،  كذا:قولهم

   .عشرون درهما كما تقول له عندي،  له عندي كذا درهما:تقول، بعدها على التمييز

   ]6/2472) كذا(الصحاح[
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قد يجري مجرى كم فتنصب ما بعده على  و. فعلت كذا:تقول،  اسم مبهم:كذا

  .النه كالكناية، كذا درهما و عندي كذا:تقول، التمييز

   ]6/2553) كذا(الصحاح[

  كم

   كَم:م اسمعلى السكون،  ناقص مبه وله موضعان؛ مبني :والـخبر تقول . االستفهام

 كَم درهمٍ :؟ نصبت ما بعده على التمييز؛ وتقول إذا أخبرت  كَم رجلًا عندك:إذا استفهمت

ألنه في التكثير نقيض رب في ، وخفضت ما بعده كما تخفض برب، أنفقتَ، تريد التكثير

   ]5/2024) كمم(الصحاح[                                     .نصبتوإن شئت ، التقلـيل

نكَأي  

،  كَأين مثال كَعين:ها لغتاني؛ وففي الخبر واالستفهام،  كَم:معناها معنى) كَأين(و   

نمثال كاع وكَاِئن.يقال ُأب  ُش بن كعب لزِريبسورةَ األحزاب؟ «:بن ح تَعد نأي كم ،»كَأي

دتَع.  

فتـخفض النكرةَ ، تريد بها التكثـير،  كََأين من رجٍل قد رأيتُ:وتقول فـي الـخبر   

نوإدخال ؛ بعدها بم)نأكثر من النصب بها) م نبعد كََأي ،دووَأج ،  

  )الطويل ( قال ذو الرمة

  )1(ا لـيست له ببِالدبالد العد             وكَاِئن ذَعرنَا من مهاة ورامـحٍ

  ]6/2191) كين(الصحاح [

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
   .335 ص1 جـ12/البيت لذي الرمة في ديوانه ق  )1(
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  رفـالظ

  حيث

 حين فـي :ألنه ظرفٌ فـي األمكنة بمنزلة،  كلمةٌ تدلُّ على المكان:حيثُ: حيث

 فمن العرب من يبنـيها على :ينإنما حرك آخره اللتقاء الساكنو،  وهو اسم مبنيٌّ .األزمنة

،  أقوم حيث يقوم زيد:كقولك، ها لم تجىء إالّ مضافةً إلى جملةألنَّ، الضم تشبيها بالغايات

،  حيث تكون أكون؛ ومنهم من يبنيها على الفتح مثل كيفَ:وتقول،  حيثُ زيد:ولم تقل

 حيثُما : وهي من الظروف التـي ال يجازى بها إالَّ مع ما، تقول.استثقالًا للضم مع الـياء

أجلس افـي معنى أينم، تـجلس.  

 :فـي حرف ابن مسعود  }69:طه{] َوَلا ُيْفِلُح السَّاِحُر َحْيُث َأَتى[ : تعالى وقوله

  .أي من حيثُ ال تَعلـم،  جئتُ من أين ال تَعلـم: والعرب تقول  .}أين َأتَـى{

   ]  280 /1)حيث(الصحاح[ 

  ُأصبوحةَ

وهو ظَرفٌ ، لَقـيته صباحا وذا صباحٍ و.وُأمسيةَ كلِّ يومٍ، وَأتـيتُه ُأصبوحةَ كلِّ يوم

  )الوافر (:بن نُهيك  وأما قول الشاعر أنَس؛ غَير متمكِّن

  )1(َألمرٍ ما يسود من يسود      عزمتُ علـى ِإقَامة ذي صباحٍ

   ]  380 /1)بحص(الصحاح [             .هي لُغَةٌ ِلـخَثْعمٍ: فلـم يستعملْه ظَرفًا، قال سيبويه

  بعد

دعُل، وهما اسمان يكونان ظرفـين إذا أضيفا، وأصلهما اإلضافة؛ : وبنقـيض قَب

 حذفتَ الـمضاف إلـيه لعلْـمِ المخاطَب بنَـيتَهما علـى الضم ِلـيعلَـم أنّه فَمتَـى

ع الفاعل وال مبنـيٌّ، إذْ كان الضم ال يدخـلهما إعرابا، ألنَّهما ال يصلـح وقوعهما موق

  .قع الـمبتدإ وال الـخبرمو

رأيته بعيدات بـينٍ، أي بعيد فراق، وذلك إذا كان الرجل يمسك عن : وقولهم   

  .إتـيان صاحبه الزمان ثم يأتـيه، ثم يمسك عنه نـحو ذلك ثم يأتـيه

  

                                                 
 وفي خزانة   3/2388 )صبح ( في لسان العرب    و 302/  1البيت ألنس بن مدركة الخثعمي في الكتاب         )1(

   .6/519 )صبح ( وفي تاج العروس3/91األدب 
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  لَقـيتُه بعيدات بـينٍ :  قال

  .تتمكّنوهو من ظروف الزمان التـي ال 

دديقال: والص ،بالقُر :علـى الظرف با، نُصدارِه، أي قُبالَتَه دددارِي ص.  

   ]  496 /2)صدد(الصحاح [

  

  عند

وهي . عنْد، وعنْد، وعنْد: وفـيها ثالث لغات. وأما عنْد فحضور الشيء ودنوه

 الـحائط، إالَّ أنها ظرفٌ غير عنْد اللـيل، وعنْد: ظرفٌ فـي الـمكان والزمان، تقول

» من«وقد أدخـلوا علـيه من حروف الـجر . ال تقول عنْدك واسع، بالرفع: متمكِّن

نوقال   }65:الكهف{] َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدَنا[:  تعالى لقا. وحدها، كما أدخـلوها علـى لَد ،: 

  .لـى عنْدك، وال إلـى لَدنْكمضيت إ: وال يقال.   }65:الكهف{] َلُدنَّا ِعْلًماِمْن [

  .عنْدك زيدا، أي خُذْه: وقد يغرى بها، تقول

  .وما وجدت إلـى كذا معلَنْددا، أي سبـيلًا. ما لـي منه عنْدد ومعلَنْدد، أي بدٌّ:  أبو زيد

   ]  513 /2)عند(الصحاح[

  بكْرةً

أتـيته : فإن أردت به بكْرةَ يومٍ بعينه قلت. أتـيتُه بكْرةً بالضم، أي باكرا: وتقول

  .بكْرةَ، غير مصروف، وهي من الظُروف التي ال تتمكن

   ]  596 /2)بكر(الصحاح [

رحس  

رحبحِ: والسَل الصـييا هذا: تقول. قُب رحـيتُه سك لـم : لقلـيلت رحإذا أردت به س

وهو معرِفَةٌ وقد غَلب علـيه التعريف بغير إضافة تصرفه، ألنه معدول عن األلف والالم؛ 

  .وال ألف والم، كما غَلَب ابن الزبـير علـى واحد من بنـيه

وإن . سر على فَرسك سحر يا فَتَى، فال ترفعه، ألنه ظرفٌ غير متمكن:  وتقول

فإن   }34:القمر{] جَّْيَناُهْم ِبَسَحٍرِإلَّا َآَل ُلوٍط َن[:  تعالى أردت بِسحرٍ نَكرةً صرفتَه، كما قال

سر علَى : سميت به رجلًا أو صغَّرته انصرف، ألنه ليس على وزن المعدول كُأخَر، تقول
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كِّنة كما أدخله في فَرسك سحيرا؛ وإنما لم ترفعه ألن التصغير لم يدخلْه في الظروف الـمتم

   ]  679 /2)سحر(الصحاح[                                    .منصرفةاألسماء ال

  عوض

وعوض معناه األبـد، يضم ويفتـح بغير تنوين، وهو للـمستقبل من الزمان، كما 

عوض ال أفارقك، تريد ال أفارقك أبدا، كما تقول : أن قَطُّ للـماضي من الزمان؛ ألنَّك تقول

عوض ما فارقتك كما ال يجوز أن : أن تقولقَطُّ ما فارقتك، وال يجوز : فـي الـماضي

  .قَطُّ ما أفارقُك: تقول

  )الطويل: (قال األعشى يمدح رجلًا

  )1(بَِأسحم داجٍ عوض الَ نَتَفَرقُ        رضيعي ِلبانٍ ثَدي ُأمٍ تَقَاسما

  .هو والنَدى رضعا من ثديٍ واحد: يقول

  .ال آتـيك دهر الداهرين: ئضين، كما تقولال آتـيك عوض العا:  ويقال

  ]  1093 /3)عوض(الصحاح [

  قَطُّ

كانت قَطُط، فلـما سكِّن : معناها الزمان، يقال ما رأيته قَطُّ؛ قال الكسائي: وقَطُّ

قُطُّ، يتْبِع : ومنهم من يقول. الـحرف الثانـي لإلدغام جعل اآلخر متـحركًا إلـى إعرابه

قَطُ مخفَّفةً، يجعله أداةً ثم يبنـيه علـى : ضمةَ، مثل مد يا هذا؛ ومنهم من يقولالضمةَ ال

أصله ويضم آخره بالضمة التـي فـي الـمشددة؛ ومنهم من يتبع الضمةَ الضمةَ فـي 

  .لـم أره مذُ يومانِ، وهي قلـيلة: قُطُ، كقولهم: الـمخفَّفَة أيضا ويقول

حسب وهو االكتفاء، فهي مفتوحةٌ : فأما إذا كانت بمعنىهذا إذا كانت بمعنى الدهر،    

قَطْك هذا الشيء، أي : ما رأيته إالَّ مرةً واحدةً فَقَطْ، فإذا أضفتَ قلت: ساكنةُ الطاء؛ تقول

  حسبك، وقَطْنـي وقَطي وقَطْ؛ 

  )الرجز: (قال الراجز

  امتَأل الـحوض وقال قَطْنـي

  )2(تَ بطْنـيمهلًا رويدا قد مأل

                                                 
   .275 ص33/53البيت لألعشى في ديوانه ق )1(

    .1/158  وفي مجالس ثعلب 2/615 وفي الكامل 615رجز بدون نسبة في إصالح المنطق ال )2(
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وهذه النون ال تدخل . وإنّما دخلت النون ليسلم السكون الذي بنـي االسم عليه

ضربني وكلَّمني، لتسلم : األسماء، وإنَّما تدخل الفعل الماضي إذا دخلتْه ياء المتكلِّم، كقولك

في أسماء الفتحة التي بني الفعل عليها، ولتكون وقايةً للفعل من الجر؛ وإنما أدخلوها 

قَطْني وقَدني وعنِّي ومنِّي، ولَدنِّي، ال يقاس عليها؛ فلو كانت النون من : مخصوصة نحو

   ]  1153 /3)قطط(الصحاح[                    .قَطْنُك، وهذا غير معلوم: أصل الكلمة لقالوا

  

  وسطَ

سط الدار بالتحريك، جلستُ وسطَ القومِ بالتسكين، ألنَّه ظرف، وجلست في و: ويقال

فهو وسط » بين«فهو وسط، وإن لم يصلح فيه » بـين«ألنه اسم؛ وكلُّ موضعٍ صلَح فيه 

  )الوافر: ( كقول الشاعر.لتحريك، وربما سكِّن وليس بالوجهبا

  )1(ووسطَ الدارِ ضربا واحتمايا          وقالوا ياَل َأشْجع يوم هيجٍ

   ]  1168 /3)وسط(الصحاح[

 ِت اللبنيفَ ضيًَعالص  

إذا خوطب به ، مكسورة التاء) الصيفَ ضيَعت اللبن (  قولهم في المثل :قال يعقوب

 ألنَ المثل في األصل خوطبتْ به امرأةٌ كانت تحت رجلٍ  .المؤنث أو االثنان أو الجمع والمذكر

فبعثت إلى زوجها األول تستميحه فقال لها ، موسرٍ فكرهته لكبره فطلقها فتزوجها رجل مملقٌ

   ]  1252 /3)ضيع(الصحاح[                            .والصيفَ منصوب على الظرف، هذا

   حين

  )الطويل(قال الشاعر

  )2(إذا كَبد النجم السماء بشَتْوة         على حين هر الكلب والثلج خاشفُ

فتُركت الجملة على ،فضال في الكالم وأضافه إلى جملة ) على ( ألنه جعل ) حين ( إنما نصب 

  )الطويل (: كما قال آخر ،إعرابها 

  )3(على حين َألْهى الناس جلُّ ُأمورِهم             فَنَدالً زريقُ نَدَل الثَعاِلبِِ

                                                 
 )وسـط  ( وفي تاج العروس   5/4831 )وسط ( البيت ألعصر بن سعد بن قيس عيالن في لسان العرب          )1(

20/175    

   .94 ص4/19البيت للقطامي في ديوانه ق )2(

بدون نسبة فـي الخـصائص       و 1/239 في الكامل     همدان ي وألخ 1/177البيت بدون نسبة في الكتاب       )3(

1/120.  
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  . اإلعرابر حظّه منفلم بوف، وألنّه أضيف إلى ما ال يضاف إلى مثله وهو الفعل

   ]4/1350)خشف(الصحاح   [ 

  خفوق

  .هو مصدر ويجعله ظرفا،  وردت خفوق النجم،أى وقت خفوق الثريا:يقال

   ]4/1469)خفق(الصحاح[

  قبالة

  .هو اسم يكون ظرفا و،أى تجاهه،  فالن جلس قبالته بالضم:ويقال

   ]5/1795) فكل(الصحاح[

مقْدم  

 تجعله ظرفاً . وردتُ مقْدم الـحاج:يقال،  بفتـح الدال قَدم من سفره قُدوما ومقْدما

مِ ، وهو مصدرقْدأي وقت م5/2006) قدم(الصحاح[                            .الـحاج[   

 ِقدماً

مدمِ:  ويقال.خالف الـحدوث: والقدمن الق ا كان كذا وكذا، وهو اسممدا ، قَل اسمعج

   ]5/2007) قدم(الصحاح[                                               .من أسماء الزمان

  اآلن 

للوقت الذي أنت فـيه، وهو ظرف غير متمكِّن؛ وقع معرفة، ولـم : واآلن اسم

وربما فتـحوا منه الالم . تدخـل علـيه األلف والالم للتعريف، ألنَّه لـيس له ما يشْركه

  )الطويل: (د األخفشوأنش وحذفوا الهمزتـين،

  )1(ح باِئتَنْي َأذالَّها بِنْفَبح الَن م              راء حقْبةًمتَ تُخْفي حب سنْ كُدوقَ

   ]5/2076) أين(الصحاح[

نـيب  

وسطَ القوم، بالتخفيف، وهو : جلست بين القوم كما تقول: وسطَ، تقول: وبين بمعنى

  .برفع النون)9/94األنعام(} لقد تَقَطَّع بـينُكُم{: اسما أعربته، تقولظرف؛ وإن جعلتَه 

  

                                                 
   .31البيت لعنترة في ديوانه ص )1(
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الوافر: (كما قال الهذلـي(  

  )1( الجبوباهينَين عي بفَفصاد       فَالَقَتْه بِبلْقَعة براحٍ

  .تـيتهلقـيته بعيدات بـينٍ، إذا لقـيتَه بعد حين، ثم أمسكت عنه، ثم أ: وتقول

   ]5/2084) بين(الصحاح[

نلَد  

ن؛ وقد أدخـلوا : ولَدنْدالذي هو الغاية، وهو ظرفٌ غير متمكِّن بمنزلة ع الـموضع

، وجاءت  }65:الكهف{] ِمْن َلُدنَّا:  تعالىوحدها من بـين حروف الـجر، قال)من(علـيها

  )الرجز: ( قال الراجز ، ولَدى، ولَد،لَدن: وفـي لَدن ثالث لغات. مضافةً تـخفض ما بعدها

نْخُورِهإلى م هـييلَح لَد ن2(م(  

لَدن غُدوةً، فنصب غدوةً بالتنوين؛ قال : وقد حمل حذفُ النون بعضهم علـى أن قال

  )الطويل: (ذو الرمة

  )3(شَحشَحان المكلَّفُوحثَّ القَطين ال              لَدن غُدوةً حتَّى إذا امتدت الضحى

ولـم  .ضارب زيدا: ألنَّه توهم أن هذه النون زائدة تقوم مقام التنوين، فنصب، كما تقول

   ]6/2194) لدن(الصحاح[                            .خاصةً» غُدوة«يعملوا لَدن إال فـي 

نزو  

ةَ الـجبل، أي حذاءه؛ قال هو وزن الـجبل، أي ناحيةً منه، وهو زِنَ: وقولهم

                                 .نُصبا علـى الظرف: سيبويه

   ]6/2213) وزن(الصحاح [  

ِميني  

وإن جعلتَ الـيمين ظرفًا لـم تـجمعه، ألن الظروف ال تكاد تـجمع، ألنَّها جهاتٌ 

 مختلفة األلفاظ؛ َأالَ ترى َأن وأقطار»اممال»لـخَـلْف«فٌ مخاِل» قُدين مخالفٌ للشموالـي ،.  

                                                 
  وألبي خراش الهذلي في      202)جب(  وفي مقاييس اللغة      1/281البيت بدون نسبة في المعاني الكبير        )1(

  .1/405 )بين (لسان العرب

 وفـي لـسان العـرب        2/233شرح شافية ابن الحاجـب        وفي    265البيت بدون نسبة في الصاحبي       )2(

  .4/4022)لدن(

   .205/ 2ج53/11البيت لذي الرمة في ديوانه ق )3(
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  )الرجز: ( وقوُل الشاعر

  )1(يبري لها من َأيمنٍ وَأشْمِل 

يعرِض لها من ناحية الـيمين وناحية الشّمال، وذهب إلى معنى َأيمنِ اإلبل : يقول

  )الكامل: ( وقوُل الشاعر .وَأشْملها، فجمع لذلك

  )2(رألقتْ ذُكَاء يمينَها فـي كَاف     ا       يداً بعدمفَتَذَكَّرا ثَقَالً رثـ

             .يعنـي مالت بأحد جانبـيها إلـى الـمغيب

   ]  6/2221) يمن(الصحاح[

  ضحا

، وهي حين تشرق الشمس؛  ضحوةُ النهار بعد طلوع الشمس، ثم بعده الضحى

 جمع ضحوة، ومن ذكَّر ذهب إلى أنه اسم فمن أنّث ذهب إلـى أنها: مقصورة تؤنّث وتذكَّر

 لقـيته ضحى: وهو ظرفٌ غير متمكن، مثل سحر تقول. على فُعٍل، مثل صرد ونُغَرٍ

                 .وضحى، إذا أردت به ضحى يومك لـم تنونه

   ]6/2406) ضحا(الصحاح[ 

  الغُدوةُ

أتـيته غُدوةَ غير مصروفة، ألنّها : يقال. ع الشمسما بـين صالة الغَداة وطلو: والغُدوةُ

سير علـى فرسك غُدوةَ وغُدوةً، : معرفة مثل سحر، إالَّ أنَّها من الظروف الـمتمكنة؛ تقول

  .وغُدوةُ وغُدوةٌ، فما نُون من هذا فهو نكرة وما لـم ينون فهو معرفة والـجمع غُدى

   ]6/2444) غدى(الصحاح [

  اإذ

 أجيئك :تقول، لم تستعمل إال مضافة إلى جملة و، اسم يدل على زمان مستقبله:إذا

 آتيك يوم يقدم :يدل على أنها اسم وقوعها موقع قولك الذيو. إذا قدم فالن و،إذا احمر البسر

 أحدها الفعل كقولك إن :الن جزاء الشرط ثالثة أشياء، فيها مجازاة و،هي ظرفو. فالن

َوِإْن [ : تعالى الثالث إذا كقوله و، إن تأتني فإنا محسن إليك:كقولك ني الفآءالثا و،تأتني آتك
تكون للشيء توافقه في و.   }36:الرُّوم{] ُتِصْبُهْم َسيَِّئٌة ِبَما َقدََّمْت َأْيِديِهْم ِإَذا ُهْم َيْقَنُطوَن

                                                 
   .221 ص89/79البيت ألبي النجم العجلي في ديوانه ق )1(

   . 269 ص1/11 ق"الشعراء الجاهليون األوائل"البيت لثعلبة بن صعير المازني في شعره ضمن  )2(
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يد في المعنى خرجت ففاجأني ز،  خرجت فإذا زيد قائم:قولك ذلك نحو و،حال أنت فيها

ال يليها إال  و،قد تكون للمفاجأة مثل إذا و،لما مضى من الزمان أما إذ فهيو. الوقت بقيام

، قد تزادان جميعا في الكالمو.  بينما أنا كذا إذ جاء زيد:ذلك نحو قولك و،الفعل الواجب

  .أي وعدنا  }51:البقرة{] َوِإْذ َواَعْدَنا ُموَسى[ : تعالى كقوله

  )يطالبس(:و قول الشاعر

      ةم في قُتاِئدتّى ِإذا َأسلَكوهدا     حالَةُ الشُرمالج د1( شَلّاً كَما تَطر(  

   .أو يكون قد كف عن خبره لعلم السامع.نه آخر القصيدةأل، أي حتى أسلكوهم في قتائدة

   ]6/2542) إذا(الصحاح[    

  ىنَََّأ

 التي فهي من الظرو وذا ؟من أين لك ه  أني لك هذا، أي:ى معناه أين، تقولنََّأ

قد تكون بمعنى كيف، و. أي جهة تأتني آتك  من:أنى تأتني آتك معناه :تقول، يجازى بها

  .أما قولك أنا فقد ذكرناه في باب النونو. ذلك أنى لك أن تفتح الحصن ؟ أي كيف لك :تقول

   ]6/2545) أنا(الصحاح[

  ذات

 لقيته :تقول.تتمكن ان التي الفهو من ظروف الزم، ذو صباح وأما قولهم ذات مرة

ذا  و،ذات العويم والزمين ذات وذات مرة وذات العشاء وذات غداة وذات ليلة وذات يوم

إنما سمع في هذه  وبغيرها هاء فهذه االربعة، ذا غبوق وذا صبوح وذا مساء وصباح

   ]6/2552) ذا(الصحاح[       .ال ذات سنة و ذات شهر:لم يقولوا و،االوقات

  متى

  متى في لغة:االصمعي.يجازى بهو، هو سؤال عن مكان و،ظرف متمكن :متى

  )الطويل(:و أنشد البي ذؤيب  .هذيل قد تكون بمعنى من

  )2(متى لُججٍ خُضرٍ لَهن نَِئيج             شَرِبن بِماء البحرِ ثم تَرفَّعتْ

أي ، متى كمي وضعته :سمع أبو عبيد بعضهم يقولو. قد تكون بمعنى وسطو. أي من لجج

   ]6/2555) متى(الصحاح[                                                     .وسط كمي

  

                                                 
    .2/675جـ / 1ي شرح أشعار الهذليين قالبيت لعبد مناف بن ربيع الهذلي ف )1(

   .1/129 جـ11/8البيت ألبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين ق )2(
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  احلال
    أن يكون الـماضي حالًاجواز 

، فأجاز    }90:النساء{] َأْو َجاُءوُآْم َحِصَرْت ُصُدوُرُهْم[ :  تعالى وأما قوله

: ، وجعَل»قَد«ا، ولم يجوزه سيبويه إالَّ مع األخفش والكوفـيون أن يكون الماضي حالً

                             .على جهة الدعاء علـيهم} حصرتْ صدورهم{

   ] 631 /2)حصر(الصحاح[

  تأويل الحال الجامدة بمشتق

 أى، نصب نصب المصادرو.  الماءإذا أوردها جميعاً،  أورد إبله العراك:ويقال

،  هللالحمد و، الغفير مررت بهم الجماء:كما قالوا، الالم و أدخل عليه االلفثم، أوردها عراكاً

  .الالم المصدر عن حاله ولم تغير االلفو. فيمن نصب

  )الوافر(:اآلتن والحمار قال لبيد يصف

  )1( ولَم يشفق على نَغَصِ الدخاِل     فََأوردها العراك ولَم يذُدها       

   ]4/1599 )عرك(الصحاح [

ذهبوا أيدي سبا وأيادي سبا، أي متفرقـين؛ وهما اسمانِ جعال اسما واحدا : وقولهم

  .يكرِب، وهو مصروف ألنَّه ال يقع إالّ حالًا، أضفتَ أو لم تضف مثل معد

   ].6/2371) سبى(الصحاح [

  الحال الجملة

هللا ا قال عبدلولـيامٍ السالـمتقارب: (بن هم(  

ا فلـميتُ أظافخَشهمم              ـير منْتُههتُ وَأرو2(اِلكَانَـج(  

رهنْتُه وَأرهنْتُه، إالَّ األصمعي؛ : الرواة كلهم على َأرهنْتُهم، على أنّه يجوز:  قال ثعلب      

قمتُ : هه بقولهمعلى أنَّه عطفٌ بفعٍل مستقبٍل على فعٍل ماضٍ، وشب» وَأرهنُهم«: فإنّه رواه

حالًا للفعل األول » َأصك«وهو مذهب حسن، ألن الواو واو حاٍل، فيجعل . وَأصك وجهه

                                                 
   .108  ص 37البيت للبيد بن ربيعة في ديوانه ق )1(

 وفـي لـسان     434 وفي الشعر والشعراء     231 في إصالح المنطق     بن همامٍ السلولـي  هللا  ا عبدالبيت ل  )2(

   .2/1757 )رهن (العرب
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: قمتُ صاكا وجهه أي تركته مقيما عندهم، ليس من طريق الرهنِ؛ ألنَّه ال يقال: على معنى

   ]5/2128) رهن(الصحاح[                            .رهنْتُه: َأرهنْتُ الشيء، وإنَّما يقال

  الحال جملة فعليةمجيء 

ادالرجز: (قال العجاج االنـحناء،: واالنِْئي(  

  من َأن تَبدلْتُ بِآدي آدا

  )1(لـم يك ينْآد فََأمسى انْآدا 

َأْو َجاُءوُآْم َحِصَرْت [:  تعالى أي قد انْآد، فجعل الـماضي حالًا بإضمار قد، كقوله
   ]  442 /2)أود(الصحاح [             }90:النساء{] ُصُدوُرُهْم

  )الطويل: (قال الـحطيئة

       نارِه وءتَعشو ِإلى ض هتى تَأتم    دموق ها خَيرندنارٍ ع 2( تَجِد خَير(  

وهو مرفوع بين مجزومين، ألن الفعل المستقبل إذا وقع موقع . متى تأته عاشيا: والمعنى

إن تأت زيدا تكرمه يأتك؛ جزمت تأت بإن، وجزمت يأتك بالجواب، : ل يرتفع، كقولكالحا

   ]6/2428) عشى(الصحاح [                           .ورفعت تُكْرِمه بينهما وجعلته حالًا

  واو الحال

 :كقولك و،أي قمت صاكا وجهه، أصك وجهه و قمت:وقد تكون الواو للحال كقولهم

                                               . ناس قعودال وقمت

   ]6/2556) وا(الصحاح[ 

   حاالًلحاً و رويدك وناهيك وحسبكمجيء 

: وهذا رجٌل حسبك من رجٍل، وهو مدح للنَكرة، ألن فـيه تأويل فَعل، كأنه قال

  .ثنـية، ألنه مصدرمحسب لك، أي كاف لك من غيره؛ يستوي فيه الواحد والجمع والت

 حسبك من رجٍل، فتنصب حسبك على الحال؛ وإن أردت هللاهذا عبدا:  وتقول في المعرفة

  .مررتُ برجل َأحسبك من رجل، وبرجلين أحسباك، وبرجال أحسبوك: الفعل في حسبك قلت

                                                 
   .396 ص17/2البيتان للعجاج في ديوانه ق )1(

   .51  ص7البيت للحطيئة في ديوانه ق )2(
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 حسبِي أو :ترأيت زيدا حسب يا فتى، كأنك قل: تقول: ولك أن تتكلم بِحسب مفردةً   

جاءني زيد ليس : حسبك، فأضمرت هذا، فلذلك لم تنون، ألنك أردت اإلضافة؛ كما تقول

                 .ليس غيره عندي: غَير، تريد

  ]1/106) حسب(الصحاح [

  .لَما اتصل بالمعرفة صار حالًا لها،  سار القوم رويدا:حو قولكحال نوال

  ]2/479)رود(الصحاح[

 تأويله أنه وال،هذا رجل ناهيك من رجل،و نهيك من رجل،و نهاك من رجل،ويق

  )الوافر(:و قال  .غنائه ينهاك عن تطلب غيره وبجده

  )1( وفَخْرا مكْرمةً الشَّيخُ نَهاك          عنه حدثْتَ الذي الشَّيخُ هو

 إذاو. م فاعل اسألنه، تجمع وتثنى و،تؤنث وتذكر، امرأة ناهيتك من امرأةو هذه    

 تقول فيو.  مصدرألنه، لم تجمع وقلت نهيك من رجل كما تقول حسبك من رجل لم تثن

  .فتنصب ناهيك على الحال،  هذا عبد اهللا ناهيك من رجل:المعرفة

   ]6/2518) نهى(الصحاح [

هو ابن عمي لَحا، أي الصقُ النسب، ونُصب على الحال ألن ما قبله : ومنه قولهم

 بالكسر، ألنَّه نعت للعم، وكذلك المؤنث واالثنان هو ابن عم لَحٍ: وتقول في النكرةمعرفة؛ 

   ]  400 /1)لحح(الصحاح [                                                         .والجمع

  النصب على نزع الخافض

معناه َأبِجد : ل األصمعيقا .، وال يتكلـم به إال مضافًاَأجِدك وَأجدك بمعنى: وقولهم

معناه ما لَك َأجِدا منك؟ ونصبهما :وقال أبو عمرو .منك هذا، ونصبهما على طرح الباء

   ]  453 /2)جدد(الصحاح [            .علـى الـمصدر

 حـذفت  والصحيح فيه أن تريد دخلت إلى البيتو.  دخلت البيت:يقال .دخل دخوال

فالمبهم ،  محدود و  مبهم : على ضربين  األمكنةن  أل،  حرف الجر فانتصب انتصاب المفعول به     

مجرى ذلـك   ما جرى و،تحت ووفوق، شمال ويمين و،قدام ولست خلفانحو جهات الجسم 

 ،وسط بمعنى بـين    و ،عند ولدن  و ،أسفل و أعلى و ،وراء و نحو أمام ،  من أسماء هذه الجهات   

ن خلفك قد يكون قداما ترى أ أال. محدودألنه،  يكون ظرفااألمكنةما أشبهه من  وفهذا.قبالةو

                                                 
  .5/4566 )نهى (البيت بدون نسبة في لسان العرب )1(
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 الـسوق  و الـوادي  و نحو الجبل ،  أقطار تحوزه  و شخص و فأما المحدود الذي به خلقة    .لغيرك

ال نمـت   و،ال صليت المسجد و،الدار  ال تقول قعدتألنك، فال يكون ظرفا، المسجد والدارو

 ،نحو دخلت البيـت ، فإنما هو بحذف حرف الجر ما جاء من ذلكو. ال قمت الوادي و،الجبل

   ]4/1696)دخل(الصحاح[                                 .صعدت الجبل و،نزلت الواديو

  المفعول به

سفه نَفْسه، وغَبِن رأيه، وبطر عيشَه، وَأِلـم بطنَه، ووفقَ َأمره، ورشد أمره، : قولهم

فعُل إلـى الرجل انتصب ما بعده سفهتْ نفس زيد ورشد َأمره، فلـما حوَل ال: كان األصل

سفَّه نفَسه بالتشديد؛ هذا قول البصريـين : بوقوع الفعل علـيه، ألنَّه صار فـي معنى

  .غُالَمه ضرب زيد: والكسائي، ويجوز عندهم تقديم هذا الـمنصوب، كما يجوز

مفَسرا، ليدّل على لما حول الفعل من النَفْس إلى صاحبها خرج ما بعده : وقال الفراء

سفه زيد نَفْسا، ألن المفسر ال يكون إال نكرة، ولكنه : أن السفَه فيه؛ وكان حكْمه أن يكون

وال يجوز عنده تقديمه، ألن المفسر . تُرِك على إضافته ونُصب كنصب النكرة تشبـيها بها

بتُ به نَفْسا، والمعنى ضاق ذرعي به، وطابت ضقْتُ به ذَرعا، وط: ومثله قولهم. ال يتقدم

   ]6/2234)سفه(الصحاح[              .نفسي به

  المفعول معه

ما صنَعتَ وأباك، تقديره مع أبـيك، ألن مع والواو جميعا لـما كانا : وقولهم

لالشتراك والـمصاحبة أقـيم أحدهما مقام اآلخر؛ وإنما نُصب لقبح العطف علـى 

  .ما صنعتَ أنت وأبوك: ر الـمرفوع من غير توكيد، فإن وكَّدته رفعتَ وقلتَالـمضم

   ]3/1264)صنع(الصحاح[

  )المفعول المطلق(النصب على المصدر

اللَّه هالكًا  أي ألْزمه، تَنْصبه على المصدر بإضمار فعٍل،  تَبا لفالنٍ:وتقول

   ]1/90) تبب(الصحاح[                      .وخُسرانًا

 على :وقال األخفش؛ على التَمييز }4:مريم{] َواْشَتَعَل الرَّْأُس َشْيًبا[: قال تعالى

   . شَيبا:فقال،  شاب: اشتعَل كأنّه قال:ألنه حين قال، مصدرال

   ]  1/160) شيب(الصحاح[

 لغةٌ : لَب:وقال الـخـلـيل؛ أي أقام به ولزِمه،  َألَب بالـمكان: ابن السكيت:لبب

  .كاها عنه أبوعبـيدح، فـيه
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ونُصب علـى ؛ أي أنا مقـيم علـى طاعتك،  لَبـيك: ومنه قولهم:قال الفراء   

أي ، وثُنِّـي علـى معنى التأكيد، وكان حقُّه أن يقال لَبا لك،  حمدا وشكرا:الـمصدر كقولك

   ]  1/216) لبب(الصحاح [        .وإقامة بعد إقامة، ِإلبابا بك بعد إلبابٍ

وبل:يية مثل وـمتقول،  كَل:زيد بيوو كبيمعناه ألزمكا ويلًا؛ كما تقول ويلَك،  و ،

فالرفع مع الالم علـى االبتداء ،  ويب لزيد: فإن جئت بالالم قلت.نُصب نَصب الـمصادر

   ]  1/236)ويب(الصحاح [   .والنصب مع اإلضافة أجود من الرفع، أجود من النصب

  .ونصبه علـى الـمصدر، لكل أمرٍ ال رجعةَ فـيه،  ال َأفْعلُه بتَّةً وال أفعله البتَّةَ:الويق

   ]  1/242) بتت(الصحاح[

  . تَنْزِيها له واسترزاقًا:يرِيدون، نَصبوهما على المصدر،  وريحانَههللا سبحان ا:وقولهم

   ]  1/371) روح(الصحاح[

 من هللا  أبرىء:كأنَّه قال، نُصب علـى الـمصدر،  التنزيه:ناهمع، اللَّهَ وسبحان

   ]  1/372) سبح(الصحاح[              . السوء براءةً

  .ونصبهما علـى طرح الباء،  معناه َأبِجد منك هذا:قال األصمعي

  .؟ ونصبهما على المصدر  معناه ما لَك َأجِدا منك: وقال أبو عمرو

  ]  2/453) جدد(الصحاح[

]  َفَضْرَب الرَِّقاِب[: تعالى  رويد عمرٍو، باإلضافة كقوله:والمصدر نحو قولك
  ]2/479)رود(الصحاح [                 }4:محمد{

 وهو منصوب عند أهل الكوفة علـى . رأيتُه وحده:تقول،  االنفراد: الوحدةُ:وحد

وحدتُه برؤيتـي  َأ:كأنك قلت، وعند أهل البصرة علـى الـمصدر فـي كل حال، الظرف

  .موضعثم وضعت وحده هذا ال، أي لـم أر غيره، إيحادا

،  يحتمل أيضا وجها آخر وهو أن يكون الرجل فـي نفسه منفردا:وقال أبو العباس   

  .ثم وضعت وحده موضعه،  رأيت رجلًا منفردا انفرادا:كأنك قلت

وجحيشُ وحده وعيـير ؛ وهو مدح،  فالن نسيج وحده:وال يضاف إالّ فـي قولهم

هدحكأنك قلت.وهما ذمٌّ، و :إفراد مصدرٍ مجرورٍ جررته،  نسيج ه موضعتَ وحدفلما وضع.    

   ]  2/547) وحد(الصحاح[                                        . رجيُل وحده:وربما قالوا
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ـيرالغَف اءموالـج:كما تنصب الـمصادر التـي ،  ولـيس بفعل اسم بنْصإالَّ أنه ي

وأدخـلوا فـيه األلف ؛ وكافَّةً، وطُرا، وقاطبةً،  جاءونـي جميعا:كقولك، هي فـي معناه

  .أي َأوردها عراكًا،  َأوردها العراك:والالم كما أدخـلوهما فـي قولهم

   ]  2/771) غفر(الصحاح [

وجاؤا قَضهِميضبقَض مالطويل (:قال الشماخم؛ أي جاءوا بأجمعه، ه(  

  )1(تُمسح حوِلـي بالبقـيعِ سبالَها             َأتَتْنـي سلَـيم قَضها بِقَضيضها

  . كُلِّهِم:ومن العرب من يعربه ويجريه مـجرى، وهو منصوب علـى نـية الـمصدر

   ]  3/1103) قضض(الصحاح[

غير النه ،  لم تصرفه في المعرفةعجمىفإن أردت به االسم األ  اسم رجل:إسحاقو

 :إن أردت المصدر من قولك ومعروف المذهب  غير عن جهته فوقع في كالم العرب

  . لم يتغيرألنهصرفته ،  أبعدهأي، أسحقه السفر إسحاقا

   ]4/1435)سحق(الصحاح [

  )الطويل(:و قال

  )2( سجُل منْحدر العينِ فدمع بكيتَ          جمُل زلَهامنْ الدار ذَكَّرتك َأِإن

 . نصب المنزل النه مصدر

   ]5/1829) نزل(الصحاح[

  )الكامل (:مالك يصف السيوفبن  قال كعب

  )3(بلْه األكُفَّ كأنها لـم تُـخْـلَق           تَذَر الـجماجم ضاحيا هاماتُها

» األكُف«ويجوز نَصب ،  ضرب زيد:ما تقولك، هنا بمنزلة الـمصدره ه بلْ: قال األخفش

  . دعِ األكُفَّ:علـى معنى

   ]6/2227) بله(الصحاح[

  

  

                                                 
   .290البيت للشماخ بن ضرار في ديوانه  ص )1(

   .5/4399 )نزل ( وفي لسان العرب224/ 1البيت بدون نسبة في مجالس ثعلب  )2(

   .77 ص49/11لبيت لكعب بن مالك في ديوانه قا )3(
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  ن وأخواتهاـظ
   ظن

ظَنَنْتُك زيدا، وظَنَنْتُ زيدا إياك، تضع الـمنفصل موضع الـمتَّصل فـي : وتقول

  ]6/2160) ظنن(الصحاح [                 .مبتدأ وخبرالكناية عن االسم والـخبر، ألنَّهما 

  خال

يسمع يخل  من " :فى المثلو. أى ظننته، خيلولة و،مخيلة و،خيلة و،وخلت الشيء خيال

إن  و،ابتدأت بها أعلمت فإن، الخبر والتي تدخل على المبتدأ، أخواتها وهو من باب ظنت و"

  .لغاءاال ووسطتها أو أخرت فأنت بالخيار بين االعمال

  )بسيطال( :الشاعر في االلغاء قال

  )1( أبِاَألراجِيزِ يا ابن الوغد تُوعدني       إن اَألراجيز رأس النَّوك والفَشَِل

   ]4/1692) خيل(الصحاح [

  تقول مجرى ظنإجراء 

  )الرجز(:قال الراجز.العرب تجري تقول وحدها في االستفهام مجرى تظن في العمل

   القُلُص الرواسما:متَى تقوُل

  )2(اً؟ـمٍ وقاسمـن أم قاسـيدني

 )الطويل( :و قال آخر    .فنصب القلص كما تنتصب بالظن

  )3( .. ... ... ...  .         عالم تقوُل الرمح يثقُل عاتقي 

  )الكامل(: و قال آخر

تى تَقوُل الدارفَم       غَد عدب حيُل فَدونا الرنا َأمع4( تَجم(  

فيعدونه إلى ، في االستفهام أيضا مجرى الظن وبنو سليم يجرون متصرف قلت

   ]5/1807) قول(الصحاح [                .القول فعلى مذهبهم يجوز فتح إن بعد.مفعولين

  

                                                 
 )رجـز  ( وفـي تـاج العـروس      1/257 وفي خزانة األدب     1/184البيت للعين المنقري في الكتاب       )1(

15/150.   

   .142-141 ص45/3,5البيتان لهدبة بن الخشرم في شعره ق )2(

  : وعجزه 121بيت لعمرو بن معد يكرب في ديوانه صهذا صدر  )3(

  ولَّت الخيُل إذ أطعن لم أنَا إذَا          .   ...  ...  ...     ..        

   .667البيت لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه ص )4(
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  االستثناء
  )إال(االستثناء ب 

 بعد و،باإليجا بعد :فهو حرف استثناء يستثنى به على خمسة أوجه) إال ( وأما 

المستثنى من  المنقطع فيكون في االستثناء المنقطع بمعنى لكن الن و،المقدم و،المفرغ، النفي

أتبعت  وموضع ما بعدها في وفإن وصفت بها جعلتها، قد يوصف بإالو. جنس المستثنى منه

ِفيِهَما َلْو َآاَن [ : تعالى كقوله،  جاءني القوم إال زيد: فقلتاإلعراباالسم بعدها ما قبله في 
   }22:األنبياء{] َآِلَهٌة ِإلَّا اُهللا َلَفَسَدَتا

  )الوافر (:وقال عمرو بن معد يكرب

  )1(وكُِل َأخٍ مفارقُه َأخوه       لعمر َأبيك ِإلّا الفرقدان

 .االستثناء عارض وأصل صفةو. ضةرالصفة عا واالستثناء وأصل إال .كأنه قال الفرقدين

  ) الكاملذأح (:كقول الشاعر العطف،  فيوقد يكون إال بمنزلة الواو

  درة ال       سيدانِ لَم يدرس لَها رسمـا داراً بَِأغـوَأرى لَه

  )2(اِلد سحمـياح خَـالـه عن     امداً دفَعتْ ـاداً هـإالَّ رم

     ]6/2544) أال(الصحاح[

  )غير(االستثناء ب

ارى، والـجمع َأغْيور بمعنى سوغَي. ف بها ويستثنى، فإنوهي كلـمةٌ يوص 

وصفتَ بها أتبعتَها إعراب ما قبلها، وإن استثنـيت بها أعربتها باإلعراب الذي يجب لالسم 

  .صفةٌ، واالستثناء عارض» غَيرٍ«الواقع بعد إالّ؛ وذلك أن أصل 

، تَم بعض بنـي أسد وقُضاعةَ ينصبون غيرا إذا كان فـي معنى إالَّ: قال الفراء   

وقد تكون . ما جاءنـي غَيرك، وما جاءنـي أحد غَيرك: الكالم قبلها أو لـم يتم؛ يقولون

َفَمِن اْضُطرَّ َغْيَر َباٍغ َوَلا َعاٍد َفَلا [:  تعالى غَير بمعنى الَ فتنصبها علـى الـحال، كقوله
َغْيَر [: جائعا ال باغيا؛ وكذلك قولهفمن اضطُر : ، كأنَّه قال }173:البقرة{] ِإْثَم َعَلْيِه

          }1:المائدة{] َغْيَر ُمِحلِّي الصَّْيِد[:  وقوله }53:األحزاب{] َناِظِريَن ِإَناُه

  ]2/776)غير(الصحاح[

                                                 
   .146 في ديوانه صعمرو بن معد يكربالبيت ل )1(

  . 312 ص32/4البيتان للمخبل السعدي في شعره ضمن شعراء مقلون  ق )2(
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  )ما(االستثناء ب 

أي إن الرجَل يحتمل كلَّ ، كلُّ شيء مهه، ما النساء وذكْرهن: يقال فـي الـمثل

وقولهم مهه، أي يسير، ويقال . ـى يأتـي ذكْر حرمه، فـيمتعض حينئذ فال يحتملهشيء حتَّ

مهاه، أي حسن؛ ونصب النساء علـى االستثناء، أي ما خَالَ النساء، وإنَّما أظهروا : أيضا

   ]6/2250) همه(الصحاح[                      .التضعيف فـي مهه فَرقًا بـين فَعٍل وفَعٍل

  )حاشى(االستثناء ب 

 بها، وقد تكون حرفًا جارا، وقد تكون فعلًا؛ فإن جعلتَها فعلًا كلـمة يستثنى: وحاشى

 حاشَى: وقال سيبويه . زيدا، وإن جعلتها حرفًا خفضت بهاضربتُهم حاشى: نصبتَ بها فقلت

، كما يجوز ذلك »ِلـما«ن صلةً ال تكون إالّ حرف جر ألنَّها لو كانت فعلًا لـجاز أن تكو

وقال .  زيدا، دلَّ أنها لـيست بفعٍلجاءنـي القوم ما حاشى: فـي خَالَ؛ فلـما امتنع أن يقال

  . قد تكون فعلًاحاشى: الـمبرد

  )البسيط: ( واستدلَّ بقول النابغة

 هشبِهالً في الناسِ يال َأرى فاعو   اَألقوامِ م نال ُأحاشي مو      د1( ن َأح(  

 لزيد، فحرف الـجر ال يجوز أن حاشى: فتصرفه يدل علـى أنه فعٌل، وألنَّه يقال

حاشَ لزيد، والـحذفُ إنَّما يقع فـي : حذف يدخـلها كقولهمحرف الجر؛ وألن اليدخل على 

   ] 6/2314)حشا(الصحاح[                     .األسماء واألفعال دون الحروف

  )       خَالَ ( االستثناء ب

جاءوني خَالَ زيدا، تنصب : تقول. كلمةٌ يستثنَى بها، وتَنصب ما بعدها وتَجر) خَالَ(و

خَالَ : خَالَ من جاءني من زيد؛ وإذا قلت: بها إذا جعلتها فعلًا وتضمر فيها الفاعل، كأنّك قلت

 هم مصدر، وعند بعضحويين حرفُ جر بمنزلة حاشىند بعض النزيد فجررتَ فهي ع

  .مضاف

جاءونـي ما خَالَ زيدا؛ : فال يكون في ما بعدها إالّ النصب، تقول) ما خَالَ(وأما 

جاءونـي خُـلُو زيد، : ألن خَالَ ال تكون بعد ما إالّ صلة لها، وهي معها مصدر، كأنّك قلت

   ]6/2331) خال(لصحاحا [                 .خَاِلـين من زيد: أي خُـلُوهم من زيد، تريد

  

                                                 
   .24انه ص البيت للنابغة الذبياني في ديو )1(
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  )سوى(االستثناء ب 

  .غَيره: وسواء الشيء

  )الطويل: (قال األعشى

  )1(وما عدلَتْ عن أهلها ِلسواِئكَا          ...   .....  ....  

إن ضممتَ :  إذا كان بمعنى غَيرٍ أو بمعنى العدِل يكون فيه ثالث لغاتسوى: قال األخفش

  .صرتَ فيهما جميعا، وإن فتحت مددتَ ال غيرالسين أو كسرتها قَ

   ]6/2384) سوى(الصحاح[

  )عدا(االستثناء ب 

اءوني ججاءني القوم ما عدا زيدا، :  به مع ما وبغير ما؛ تقولفعٌل يستثنى: وعدا

   ]6/2420) عدا(الصحاح [           .عدا زيدا، تنصب ما بعدها بها، والفاعل مضمر فيها

  )ال ِسيما(ستثناء ب اال

، واالسم الـذي بعـد      »ما«كلمةٌ يستثنَى بها، وهو سيٌّ ضم إليه        ) ال سيما : (وقولهم

بمنزلة الذي وأضمرت مبتدًأ، ورفعـت االسـم        » ما«إن شئت جعلت    : لك فيه وجهان  » ما«

الذي هـو أخـوك؛   جاءني القوم السيما أخوك، أي وال سي : الذي تذكره لخبر المبتدأ، تقول    

زائدةً، وتجر االسم بِسي، ألن معنـى سـي         » ما«وإن شئت جررتَ ما بعده على أن تجعل         

  )الطويل: ( وينشد قول امرىء القـيس .معنى مثٍل

  )2(وال سيما يومٍ بِدارة جلْـجل             َأالَ رب يومٍ لك منهن صاِلحٍ

  .ِ مـجرورا ومرفوعا

وال : اضرِبن القوم وال سيما أخيك، أي وال مثَْل ضربة أخيك؛ وإن قلت: وتقول   

 الذي، وتضمر هو وتـجعله بمعنى» ما«سيما أخوك، أي وال مثل الذي هو أخوك، تـجعل 

» ما«إن فالنًا كريم وال سيما إن أتـيته قاعدا، فإن : قولهم: قال األخفش. أ وأخوك خبرهمبتد

: عوضا منه، كأنّه قال» ما«ألصل؛ وحذف هنا اإلضمار، وصار  زائدة ال تكون من هناه

   ]   6/2387) سيا(الصحاح [                                      .وال مثله إن أتـيته قاعدا

                                                 
  : وصدره 139 ص11/15هذا عجز بيت لألعشى في ديوانه ق )1(

   ...   ...  ...  ...              ناقَتي اليمامة جو عن تَجانَفُ     

   .28البيت المرئ القيس في ديوانه ص )2(
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  ث الثاني حالمب

  وباتـراب المنصـإع

  إعراب التمييز

  )مـجزوء الوافر: (وأنشد أبو زيد

  )1( حذرافهيهاتَ الفَتَـى            خُذَهَأدوتُ له آل

ويجوز نصبه علـى الـحال، . بفعل مضمرٍ، أي ال يزال حذرا» حذرا«ونصب         

               .بعد عنِّـي وهو حذر: هيهات، كأنَّه قال: ألن الكالم قد تم بقوله

   ]6/2265) أدا(الصحاح[

ِل : وقال الساجعساَأرَأثَر اتاضراآلثارِ، ونصب :  يقول الع أرسل اإلبَل العريضات

   ]  3/1088) عرض(الصحاح [              .على التمييز» أثرا«

  إعراب المفعول به

يعالمتوقِّد: واأللْم الذكي.  

  )المنسرح(:قال أوس بن حجر

  )2( رأى وقَد سمعاظَن كََأن قَد     اَأللمعي الَّذي يظُن لَك ال       

  .نصب األلْمعي بفعل متقدم

   ]  1281 /3)لمع(الصحاح[

هتَّعاهللا بكذا وم هتَعتُ بالشيء: أبو زيد.بمعنى، وَأمتَعتُ به،َأمتَّعأي تَم .  

  )الطويل (:وأنشد للراعي

  )3(التَفَرق َأمتََعاخَليطَينِ من شَعبينِ شَتَّى تَجاورا              قديماً وكانا ب

  .وأبو عمرو مثله

  )الطويل (: وأنشد للراعي

                                                 
   .1/464 وجمهرة األمثال 1/128  وقي أمالي القالي 232البيت بدون نسبة في إصالح المنطق  )1(

   .53 ص26/3البيت ألوس بن حجر في ديوانه ق  )2(

  .166  ص44البيت للراعي النميري في ديوانه ق )3(
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قُهناع جهجبه خَشِّيهي قربِف              هدج تَعى وَأمد1(ولكنّما َأج(  

) وكانا للتفرق (:روى البيت األول و وخالفهما األصمعي.أي تَمتَّع جده بِفرق من الغنَم

فكان ما َأمتَع به كلُّ واحد ،  ليس أحد يفارق صاحبه إال َأمتَعه بشيء يذكره به:قول ي.بالالم

  .أي َأمتَع اهللا جده، بالنصب) وَأمتَع جده( وروى البيت الثاني .من هذين صاحبه أن فارقَه

   ]  1282 /3)متع(الصحاح [

  )الكامل (:قال لبيد

  )2( بِالجهلَتَينِ ظباُئها ونَعامها    نِ وَأطفَلَت       فَعال فُروع اَأليهقا

الرهام هما فعال  وأى الجود، للتثنية" فعال " جعلت االلف التي في  إن نصبت فروع

 .إن رفعته جعلتها أصلية من عال يعلوو. أنبتاها وفروع االيهقان

  ]4/1448)أهق(الصحاح [

  )البسيط(و أنشد 

أتاوي لنين تَال تَعدرِضهرٌّ بِكْم         نَبص َأباءحابِصالّتح3( الم(  

ال  ":يروىو. هو مراد وفحذف المفعول، أحدا بأصحاب المحالت  أى ال يعدلن أتاويون

 4/1674) حلل(الصحاح[            .أى ال ينبغي أن يعدل، يسم فاعله على ما لم" يعدلن 

[  

الطويل(: قال ذو الرمة يصف الثَور الوحشي(  

بطَي ةاءبالـم دوبه ع نظَلَِّل           َأبناسِ الـمالبِنَانِ فـي الك يم4(نَس(  

وإنّما نصب النسيم لـما نون الطَّيب، . عود الـمباءة، أي ثور قديم الكنَاسِ: قوله   

َأَلْم َنْجَعِل [ تعالى قولههو ضارب زيدا؛ ومنه : وكان من حقه اإلضافة، فضارع قولَهم
  .أي كفَاتَ أحياء وأموات   .}26-25المرسالت{]. َوَأْمَواًتا  َأْحَياًء  * اَألْرَض ِآَفاًتا

   ]5/2080) بنن(الصحاح[

  

                                                 
  .181  ص51البيت للراعي النميري في ديوانه ق )1(

   .164  ص 51البيت للبيد في ديوانه البيت السادس من معلقته ق )2(

) حلـل (وفي لسان العرب      1/374عاني الكبير    الم   وفي 398المنطق   البيت بدون نسبة في إصالح       )3(

1/974.   

   .312  ص2  جـ50/12البيت لذي الرمة في ديوانه ق )4(
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  )البسيط: (قال الراعي

  )1(رِيح المباءة تَـخْدي والثَرى عمد           حتَّى غَدتْ في بياض الصبح طَيبةً

هو : ، وكان حقُّها اإلضافة، فضارع قولهم»طَيبةً«وإنما نصب رِيح الـمباءة لَـما نون 

   ]6/2326) خدا(الصحاح[               .ضارب زيدا

  

  )الطويل: (بن معن الـمزنـي يذكر رجلًا على ماء يسقي إبلًا قال أوس

  )2(ا جماته وتُساجِلُه يساجله          عليه شَرِيب وادع لَـين العصا

   .نصب، وجعل شُربها للـماء مساجلةً» الـجمات« موضع 

   ]6/2429) عصى(الصحاح[

  )الرجز: (قال الراجز. جِلْد يدار ويخْرز على هيئة الدلْوِ فيستقَـى بها: والمدارة

فُوفضحِ الـمـي فـي النَزتَقسال ي  

  )3( روب الـجوفِإالَّ مداراتُ الغُ

ال يمكن أن يستَقَـى من الـماء القلـيل إال بدالَء واسعة األجواف، قصيرة : يقول

هي من المداراة فـي : ويقال. الـجوانب، لتنغمس في الماء وإن كان قليلًا فتمتلىء منه

اةاردبِ أي بمالَ األمور، فمن قال هذا فإنه بكسر التاء في موضع النَصويقولالد ،ال : ء

   ]2/661)دور(الصحاح[                                     .م يسم فاعلهى، على ما ليستَقَ

  )البسيط: (بن حجرٍ وأنشد ألوس

مهرَأم ي الناسقْضوي خَـلَّفُونم         فَصنبور ورنْبص اَألمانة 4(غُس(  

                                                 
   .87  ص16البيت للراعي النميري في ديوانه ق )1(

 وقـي   304 )عصى ( وفي أساس البالغة   3/77 )عصى (البيت لمعن بن أوس المزني في تهذيب اللغة        )2(

   .3/2979 )عصى ( وفي لسان العرب1/131شرح شافية ابن الحاجب 

 وفـي لـسان العـرب       2/372)ضفف( وفي العباب الزاخر     79الرجز بدون نسبة في إصالح المنطق        )3(

  .5/4393) نزح(

  45 ص21/34البيت ألوس بن حجر في ديوانه ق )4(
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، كأنه جمع غَاشَ، مثل بازٍل وبزٍل؛ ويروى بالشين معجمة» غُشُّ«: ورواه المفضل

أيضا بالسين، أي غُسون، » غُسو األمانة«: ويروى. أعني: نصبا على الذم بإضمار» غُشَّ«

  .أعني، وتحذف النون لإلضافة: بكسر السين بإضمار» غُسي«فحذف النون لإلضافة؛ويجوز

   ]  956 /3)غسس(الصحاح[

  )الـمنسرح: (لًاقال صخر الغي يهجو رج

  )1(يْألَـم قَرنًا َأرومه نَقد         تَـيس تُـيوسٍ إذا ينَاطحها

: أي يْألَـم قَرنَه، وقد جاء علـى هذا حروف، منها قولهم» يْألَـم قَرنًا«: قوله

   .علـى الذم»تَـيس«يـيجع ظَهرا، ويشتكي عينًا، أي يشتكي عينَه ونصب 

   ]5/1860) أرم(لصحاحا[    

  إعراب الظرف

  )الطويل (:قال ذو الرمة يصف الحرباء

       َأيتَهر يشلُّ العَل الظوِإذا ح    رتَنَصحى يفي قَرنِ الضنيفاً و2( ح( 

 .على الظرف" العشى"فتحت  وعلى أنه الفاعل" الظل"هذا إذا رفعت .يعنى تحول         

  . الظل مفعول به وعلى أن يكون العشئ هو الفاعل" شى الظل الع " :ويروى

   ]4/1681) حول(الصحاح[

  )البسيط: (بن خويلد الهذَلـي يصف ناقةُ قال قَـيس

  )3(فَشَطْرها نَظَر العينـينِ مـحسور            إن العسير بها داء مخَامرها

 بها«نَصها» شطرعلى الظرف، أي نحو.   

   ]  630 /2)حسر(احالصح[

  )الخفيف(:غزالها وقال االعشى يصف ظبية

  )4( جوه ِإلّا عفافَةٌ َأو فُواقُ    تَعادى عنه النَهار وال تَع       و

  . نصب النهار على الظرف

   ]4/1406)عفف(الصحاح [

                                                 
   .1/260 جـ2/22البيت لصخر الغي الهذلي في شرح أشعار الهذليين ق )1(

   .312 ص1  ج16/33في ديوانه قالبيت لذي الرمة  )2(

   .607 /2 جـ11/1البيت لقيس بن خويلد في شرح أشعار الهذليين ق )3(

   .261 ص32/14البيت لألعشى في ديوانه ق )4(
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  .الواحد مسال،  جانبا لحيته:ومساال الرجل

  )الطويل (:و قال

  )1(ر عامساالت المكلْ تتْحسما ملَ         هواد سىِجِلنَ ايِي الح فو كانلَفَ

  . عطفاه:و مسااله أيضا

  )الطويل (:قال أبو حية

  )2(  تغشّاه على الرحِل ينثَني       مسالَيه عنه في وراء ومقْدمِما ِإذا

 إنما نصبه على الظرف

   ]5/1734) سيل(الصحاح[

  . جاءنا فالن في غزالة الضحى:ليقا. أولها:وغزالة الضحى

  )الوافر (:قال ذو الرمة

ح أسفتُ الغُزالَةَ روىفََأشرباال         زما َأغنى قو مبه3( ُأراق(  

  .الظرف على" الغزالة " نصب و. يعنى االظغان

  . ]5/1734) سيل(الصحاح[

  نصٌب علـى نزع الـخافضالإعراب 

مثل ا: قال األصمعي اصحاجِ، يقالااللْتحإلالْتَ: اللت هصأي ح ،هجى ذلك األمر والْتَح

  )الكامل: (بن أبـي عائذ الهذَلي ألجأه إليه واضطَره؛ وأنشد ُألميةَ

  )4(حصني حيص بيص لَحاصِلم تَلْتَ           قد كنتُ خَراجا ولُوجا صيرفًا

ية على الكسر؛ وهو اسم للشدة والداهـة، ألنَّهـا          فَعاِل من الْتَحص، مبن   : ولَـحاصِ

وموضع حيص بيص نصب على     . اسم للمنـية، وهي فاعلةُ تَلْتَحصني    : كحالَق صفةٌ غالبةٌ، 

   ]  1055 /3)لحص(الصحاح [                .نزع الخافض

                                                 
فـي خزانـة األدب      و  3/2173)سـيل (  وفي لسان العرب      3/51  البيت بدون نسبة في جمهرة اللغة      )1(

11/318.  

   .3/2173 )سيل (وفي لسان العرب 2/22الكتاب البيت ألبي حية النميري في  )2(

   .186  ص2  جـ7/ 51البيت لذي الرمة في ديوانه ق )3(

   .2/491 جـ1/22 في شرح أشعار الهذليين قبن أبـي عائذ الهذَلـي ُألميةَالبيت  )4(
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  إعراب النصب على الحكاية

  )الطويل: ( وأنشد الكسائي لى الماء،جوتَ جوتَ، إذا دعوتَها إ: يقال لإلبل: جوت

  )1(كما رعتَ بالـجوتَ الظماء الصواديا       ..      ...   ...   ....    

 .إنما نَصبه مع األلف والالم علـى الـحكاية: قال

   ]246 /1)جوت(الصحاح[ 

  إعراب  الحال

  )الطويل: (قال لبـيد

ورِهفوق نُح والديباج كسالَ المعبِ          مبحانِ المميحِ كالْجساشَ الم2(فَر(  

ومن ، من رفع الفَراشَ ونصب الـمسك رفع الديباج، علـى أن الواو للـحال

  .نصب الفراش رفعهما

   ]  1015 /3)فرش(الصحاح [

   )الكامل (:ومنه قول المسيب بن علس يذكر غائصا

       هرغام الماء فَ النَهاردرينَصبِالغَيبِ ال ي فيقُهر3( و(  

   ]4/1433)نصف(الصحاح[          .او الحال وفحذف" غامره  الماء و"يعنى 

  )مجزوء الكامل(:قال زهير

ــ ــ خَوتُالم يــفَلْ ِلر ــفَ       ىتَ ــنكَلَهيلْ ــق به وبِ ةي  
  

مأَ ن ن ي ى الشَّ رخَي جـا  الب  
  

 )4( بالعـشيه  يهدى قاد ي َل  
  

  .بالواو" يهدى  و"لو ال ذلك لقال  و،كأنه قال مهديا، حاال ليقاد" يهدى " قوله  جعل

   ]4/1631) بجل(الصحاح[

                                                 
لسان   ولسحيم عبد بني الحساس في        3/121  هذا عجز بيت بدون نسبة في شرح الرضي على الكافية             )1(

  :  وصدره 6/382 وفي خزانة األدب 1/718 )جوت (العرب

     نعاهي دفرِد نيوعه فارتوِلص            ...  ...  ...   ...   

   .32  ص4البيتان للبيد بن ربيعة في ديوانه ق )2(

عشى ميمون    وأل  237  وبدون نسبة في أدب الكاتب        241البيت للمسيب بن علس في إصالح المنطق         )3(

    .3/236في خزانة األدب 

    .409 ص 26/10البيتان لزهير بن جناب في شعره ضمن الشعراء الجاهليون األوائل  ق )4(
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  )الطويل: (بن شْأس وذكَر نساء قال عمرو

  )1(ظباء السلَي واكنات على الخَمِل        ومن ظُعنٍ كالدومِ َأشْرفَ فوقَها

» واكنَات«اسم موضع، ونصب : ي وطَّْأن بها الهوادج؛ والسلَيأي جالسات على الطنافس الت

   ]6/2215) وكن(الصحاح [                .على الحال

  )الرجز: (قال العجاج

   خياشيم وفَاخَالَطَ من سلْـمى

  )2(صهباء خُرطُوما عقارا قَرقَفا

وفَاها  فكَفَّ عن المضاف كأنَّها عقار خالط خياشيمها : يصف عذوبةَ ريقها، يقول

  .كَلَّمتُه فَاه إلى في، أي مشَافها، ونُصب فُوه على الحال: وقولهم .إليه

   ]6/2244) فوه(الصحاح[

  )الوافر: (قال عمرو ابن كلثوم

  )3( مشَعشَعةً كََأن الحص فيها       ِإذا ما الماء خالَطَها سخينا

   ..من السخُونَة نُصب على الحال فليس بشيء» سخينا«: ل من قالأي جدنا بأموالنا؛ وقو

   ]6/2373) سخى(الصحاح[

  )الرجز (:قال الراجز

  هيات فَتًى كلُّ بها يحدو

تَلْقاه دعنِ بهذا الو وحاة  

نوه نحو تالبي دات4( عام( 

  

   ]6/2520) وحى(الصحاح[                      . نصب عامدات على الحال:قال االخفش 

                                                 
   .75 ص25/1البيت لعمر بن شأس األسدي في شعره ق )1(

   .371 ص44/23البيتان للعجاج في ديوانه ق )2(

   .51  ص34/2البيت لعمرو بن كلثوم في ديوانه ق )3(

 )وحـى  (  وفي لسان العرب    489 )هيت ( وفي أساس البالغة   1/34الرجز بدون نسبة في الخصائص       )4(

5/4788.  
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  إعراب المستثنى

  )الطويل:( قال الفرزدق في خال هشام بن عبد الملك

  )1(أبو أمه حيٌّ أبوه يقاربه  وما مثْلُه في الناسِ إال مملَّكَاً         

نصب و. يقاربه إال مملك أبو أم ذلك المملك أبوه  ما مثله في الناس حى:يقول

   ]4/1599) ملك(الصحاح[              .استثناء مقدمالنه " مملكا"

  )الطويل(: و أنشد الفراء

 )2( عيونُها شُهالً الطيرِ عتاقُ كذاك      عينها شُهلَة غَير فيها عيب وال

  .  أو لم يتم تم الكالم قبلها، قصاعه ينصبون إذا كان في معنى إال وبعض بني أسد و:قال 

   ]5/1743) شهل(الصحاح[

قَاموس :ذلـياشٍ الهرقال أبو خ ،واد البسيط: (اسم(  

  )3(إالّ السباع ومر الريحِ بالغَرف   سقَام خَالَء ال أنـيس به          َأمسى

  .إالّ الثُمام، وغيره ينصبه: الهذلـي يرفَع: إالّ الثُمام؛ قال أبو عمرو:  ويروى

   ]5/1950) سقم(الصحاح[

  

  

  

  

  

  

                                                 
 ولم  1/42 وفي الكامل    1/506 وفي المعاني الكبير     2/365البيت للفرزدق في طبقات فحول الشعراء        )1(

  .أجده في ديوانه

  . لم أقف على نسبة هذا البيت  )2(

 فـي   3/2042)سقم( وفي لسان العرب     2/468 ) غرف(ذلي في العباب الزاخر   البيت ألبي خراش اله    )3(

   .24/203 )غرف (تاج العروس
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  الفصل الرابع
  اجملرورات يف معجم الصحاح

  

  -:مبحثانوفيه 

  .المجرورات الواردة في المعجم :المبحث األول

  . ملحقات أبواب النحو الواردة في المعجم:المبحث الثاني
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  المبحث األول

   الصحاحالمجرورات الواردة في معجم
  

  اجلر باإلضافة ً:أوال
  معنى اإلضافة

. ضافة االسم إلى االسم كقولك غالم زيد، فالغالم مضاف وزيد مضاف إليهوإ

 ألنه :فلهذا ال يحوز أن يضاف الشيء إلى نفسه، الغرض باإلضافة التخصيص والتعريفو

   ]  1393 /4)ضيف(الصحاح [.فلو عرفها لما احتيج إلى اإلضافة، ال يعرف نفسه

هذا رجُل : م تُدخـُل علـيه األلفَ والالم، فتقولهذا رجُل سوء باإلضافة، ث: وتقول

  )الطويل: (السوء؛ قال الشاعر

  )1(بصاحبه يوما أحاَل علـى الدمِ            وكنتُ كذئب السوء لما رأى دما

الحقُّ اليقين وحقُّ اليقينِ جميعا؛ ألن : الرجُل السوء، ويقال: وال يقال: قال األخفش

هو الحقُّ، قالالس ِل، واليقينليس بالرج ءبالضم: وال يقال: و وءُل السهذا رج.  

   ] 56 /1)سوأ(الصحاح [

  إضافة الجمل

ال بِذي تَسلَمانِ، : تقول ال بِذي تَسلَم ما كان كذا وكذا، وتُثَنَّى: قال ابن السكيت

: ال بِذي تَسلَمن؛ قال: لَمين، وللجميعال بِذي تَس: ال بِذي تَسلَمون، وللمؤنث: وللجماعة

  .ال وسالَمتك ما كان كذا: ويقال . الذي يسلِّمك ما كان كذا وكذاهللاالوا: والتأويل

قال . اذهب بِذي تَسلَم يا فتى، واذْهبا بذي تَسلَمانِ، أي اذهب بِسالَمتك: ويقال

  )الوافر: (وكذلك قول الشاعر م،مضافٌ إلى تَسلَ» ذي«وقوله : األخفش

  )2(ها مداماككأن علـى سنابِ        بآية يقْدمون الـخيَل زورا

  ؛ وهما نادران ألنَّه لـيس شيء من األسماء يضاف إلـى »يقْدمون«إلـى » آيةَ«أضاف 

  

                                                 
  .187البيت للفرزدق في ديوانه ص )1(

  فـي خزانـة      3/173  وبدون نسبة في شرح الرضي على الكافية          4/266البيت لألعشى في الكتاب      )2(

  . ولم أجده في ديوان األعشى  512/ 6األدب  
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   .هذا يوم يفْعُل، أي يفْعُل فـيه: الفعل غير أسماء الزمان، كقولك

   ]5/1952) سلم(الصحاح[

، والمعنى واحد؛ »ما«زيدت عليها : ، أشبعت الفتحة فصارت ألفًا، وبينَمافَعلَى: وبينَا

والجمُل مما تضاف إليها أسماء . بينَا نحن نرقبه أتانا، أي أتانَا بين أوقات رِقْبتنَا إياه: تقول

ووِلي » أوقات«ر، ثم حذفت المضاف الذي هو أتيتك زمن الحجاج أمي: الزمان، كقولك

َواْسَأِل [ : تعالىالجملةَ التي أقيمت مقام المضاف إليها، كقوله» بين«الظرفُ الذي هو 
   }82:يوسف{] الَقْرَيَة

ح في موضعه بين، وينشد قول أبـي إذا صل» ينَاب«وكان األصمعي يخفض بعد 

  )الكامل: (ذؤيب بالكسر

  )1(يوما ُأتـيح له جرِىء سلْفَع             تَعنُّقه الكُماةَ وروغهبـينَا

  .وغيره يرفع ما بعد بينَا وبينَما على االبتداء والخبر

   ]5/2084) بين(الصحاح[

  

  حذف المضاف

 قُلُوبِهِم وُأشْرِبواْ في{ : وُأشْرِب في قلبه حبه، أي خالطَه، ومنه قوله تبارك وتعالى

   .حب العجِل، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه: ؛ أراد)2/93 البقرة(} لْعجلا

   ]  154 /1)شرب(الصحاح[

  قال العجاج

 )2(من رصف نَازع سيالْ رصفاً 

، ألنَّه أصفى له وَأرقُّ، مزِج هذا الشراب من ماء رصف نازع رصفاً آخر :يقول

   ]  1365 /4)رصف(الصحاح[           .ف الماء وهو يريدهفحذ

  

  

                                                 
   .1/37  جـ1/55 الهذلي في شرح أشعار الهذليين قبـي ذؤيبلبيت ألا )1(

   .370 ص44/21البيت للعجاج في ديوانه ق )2(
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  حذف المضاف إليه

  )الرجز: (قال العجاج

   خياشيم وفَاخَالَطَ من سلْـمى

  )1(صهباء خُرطُوما عقارا قَرقَفا

كأنَّها عقار خالط خياشيمها وفَاها فكَفَّ عن المضاف : يصف عذوبةَ ريقها، يقول

  .ى في، أي مشَافها، ونُصب فُوه على الحالمتُه فَاه إللَّكَ: قولهمو. إليه

   ]6/2244) فوه(الصحاح[

َوُهْم ِمْن َبْعِد َغَلِبِهْم [: تعالى اهللا  ا، قالـً، وغَلْبا، وغَلَبا أيضغَلَبه غَلَبةً
هذا : لفراء، وهو من مصادر الـمفتوح العين مثل الطَلَب؛ قال ا }3:الرُّوم{] َسَيْغِلُبوَن

  )البسيط: ( كما قال الشاعر غَلَبةً فحذفت الهاء عند اإلضافة،: يحتمل أن يكون

  )2( ِإن الخَليطَ َأجدوا البين فَانجردوا       وَأخلَفوك عدا اَألمرِ الَّذي وعدوا

   ]  195 /1)غلب(الصحاح [                   .عدة األمر، فحذف الهاء عند اإلضافة:  أراد

يجعلون عالمة التأنـيث عوضا من ياء ،  يا ُأمة ال تَفْعلـي ويا َأبة افْعْل:ويقال

   ]5/1863) أمم(الصحاح[          .وتقف علـيها بالهاء، اإلضافة

  ترخيم المضاف         

يا صاحبي؛ وال يجوز ترخيم المضاف إال في : يا صاحِ، معناه:  النداءيوقولهم ف

   ]  161 /1)صحب(الصحاح [           .ده، سمع من العرب مرخَّماهذا وح

ردورِ، وهو مذكر: الصدواحد الص .  

  )الطويل: (وإنَّما قال األعشى

تَهقُ بالقول الذي قد َأذَعشْرمِ           ويمن الد القَناة رد3(كما شَرِقَتْ ص(  

ذهبتْ بعض أصابعه، ألنَّهم : من القناة؛ وهذا كقولهمفأنَّثَه علـى الـمعنى، ألن صدر القناة 

  ]  709 /2)صدر(الصحاح [                           .يؤنّثون االسم المضاف إلى المؤنث
                                                 

   .371 ص44/23البيتان للعجاج في ديوانه ق )1(

 في شرح شافية ابن     لهب أبى بن عتبة بن العباس بن للفضلو 3/171الخصائص  البيت بدون نسبة في      )2(

   .2/1231 )خلط (العرب وفي لسان 4/64الحاجب 

  .173 ص15/34البيت لألعشى في ديوانه ق )3(
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  الفصل بين المضاف والمضاف إليه 

  )الطويل(:وقال

  )1( بِعسيِل صخرة يوماً كَناحت           ومدحتي أكونَن ال بخيرٍ فَرِشْني

الن الوقت عندهم ، المضاف إليه والمضاف فحال بين،  كناحت صخرة يوما:أراد

   ]5/1764) عسل(الصحاح[                 .كالفضل في الكالم

  الجر بالجوار

  )الطويل: (قال األخطل

  )2(وفروةَ ثَفْر الثَورة المتَضاجِمِ            عنَّا األعورينِ مالمةًهللاجزى ا

 قُفَّةُ؛ هللا عبد: ، ونَصب الثَفْر علـى البدِل منه، وهو لقبه كقولكاسم رجل: وفروة

  .جحر ضب خربٍ: وإنَّما خفض الـمتضاجم وهو من صفة الثَفْرِ علـى الـجوار، كقولهم

   ]  605 /2)ثفر(الصحاح[

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .3/2947 )عسل ( وفي لسان العرب2/95 )عسل (البيت بدون نسبة في تهذيب اللغة )1(

   .506 ص2 ج72/6البيت لألخطل في ديوانه ق )2(



 118

  اجلر حبروف اجلر : ًثانيا
رب    

بال يقع إال على نكر: ور ضخَفَّفُ، وقد تدخـل علـيه التاء حرفٌ خافوي دشَدة، ي

ُرَبَما [:  تعالى ِليمكن أن يتَكَلَّـم بالفعل بعده، كقوله» ما«ربتَ؛ وتدخل علـيه : فـيقال
ربه : وقد تدخل علـيه الهاء فيقال.  }2:الحجر{] َيَودُّ الَِّذيَن َآَفُروا َلْو َآاُنوا ُمْسِلِميَن

تَ رجلًا على التمييز؛ وهذه الهاء رجلًا قد ضبفْتَه إلى الهاء وهي مجهولة نَصتُ، فلما َأضبر

  . واالثنانِ والجمع، فهي موحدةٌ على كل حاٍل علـى لفظ واحد، وإن وِلـيها الـمؤنث

 وربهن ربه رجلًا قد رأيتُ، وربهما رجلَـينِ، وربهم رجالًا،: وحكى الكوفـيون   

: إنه كنايةٌ عن مجهوٍل، ومن لم يوحد قال إنه رد كَالَمٍ، كأنه قـيل له: نساء؛ فمن وحد قال

  .ربهن جوارٍ قد ملَكْتُ: ما لَك جوارٍ؟ فقال

   ]  131 /1)ربب(الصحاح [    .جمعين على أن رب جوابالنحويون كالم: قال ابن السراج 

  )الكامل (:قال الشاعر

        سٍ َألَفْتُهمن آِل قَي المِ  وكريمةتَقَى اَألعذّخَ فار1(  حتى تَب(  

كريمة بفحذف إلى وهو يريده، أي فارتقى إلى األعالم،  والهاء للمبالغة.أى ر.  

   ]  1332 /4)ألف(الصحاح[

ذُنْم   

، وكلُّ واحد منهما يصلح أن يكون منْذُ مبنيٌّ على الضم، ومذْ مبني على السكون

، وال تُدخلُهما حينئذ إالَّ على زمانٍ أنت »في«حرفَ جر، فتجر ما بعدهما وتُجريهما مجرى 

ويصلُح أن يكونا اسمين فترفع ما بعدهما على التْأريخ أو . ما رأيته منْذُ الليلة: فيه، فتقول

مذْ يوم الجمعة، أي أوُل انقطاعِ الرؤية يوم ما رأيته : على التوقيت، فتقول في التْأريخ

منْذُ للزمان نظيرةُ من للمكان، :  وقال سيبويه،مارأيته مذْ سنَةٌ:  في التوقيتالجمعة؛ وتقول

من إذْ، جعلتا واحدةً، وهذا القوُل ال دليَل علَى : إن منْذُ في األصل كلمتان: وناس يقولون

   .صحته

  ]2/570)ذمن(الصحاح[

                                                 
 وفـي لـسان     1/108)ألف( وفي العباب الزاخر     2/29البيت بدون نسبة في شرح شافية ابن الحاجب          )1(

   .1/158 )ألف (العرب
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  الكاف

  .كذلك سائر حروف الهجاء و،يؤنث ووالكاف حرف يذكر

  )الطويل (:قال الشاعر

  )1( كَما بينَت كافٌ تَلوح وميمها  َأشاقَتك آياتٌ َأبان قَديمها       

  .تقع موقع اسم فيدخل عليها حرف الجر قد و،هي للتشبيه و،الكاف حرف جرو

  

  )الطويل (:كما قال يصف فرسا

  )2( تُصوب فيه العين طَوراً وتَرتَقي   ورحنا بِكَابنِ الماء يجنَب وسطَنا       

تفـتح  ، ضـربك  و غالمـك :كقولك المنصوب ووقد تكون ضميرا لمخاطب المجرور

 تلـك  وكقولـك ذاك ، من االعراب ال موضع لها ووقد تكون للخطاب .تكسر للمؤنث وللمذكر

 .تكسر للمؤنث وتفتح للمذكر،للخطاب فقط هنا وإنما هى ليست بإسم هانها أل، رويدك وأولئكو

   ]4/1425)كوف(الصحاح[     

  عن

رميت عنِ القوس، ألنَّه بها قذفَ : تقول. ما عدا الشيء: مخفّفة فمعناها) عن(وأما 

  .اوزهوأطعمه عن جوع، ألنه جعل الجوع منصرفًا به، تاركًا له،وقد ج .سهمه عنها وعداها

: موقعها، إالّ أن عن قد تكون اسما يدخل عليه حرف جر، ألنك تقول) من( وتقع 

  )البسيط: ( قال القُطامي جئت من عن يمينه، أي من ناحية يمينه؛

الَ بِهِمع ا َأنكْبِ لَمُل          فقلتُ للرا نظرةٌ قَبيبيمين الح نن ع3(م(  

  . لمضارعتها للحرفوإنَّما بنيتْ

  )الخفيف: (رِث بن عباد وقد توضع عن موضع بعد، كما قال الح

  )4(لَقحتْ حرب واِئٍل عن حياِل     ..      .   ...  ...   ...

                                                 
   .223  ص66/1البيت للراعي النميري في ديوانه ق )1(

   .155البيت المرئ القيس في ديوانه ص )2(

   .28ص1/27البيت للقطامي في ديوانه ق )3(

 وفـي خزانـة األدب      3/26  وفي أمالي القـالي       776/ 2 هذا عجز بيت للحارث بن عباد في الكامل        )4(

  :  وصدره 1/472

   ...   ...  ...  ...                     منِّي النَّعامة مربطَ قَربا      
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  )الطويل: ( وقال امرؤ القيس أي بعد حيال؛

  )1(ِل لم تَنْتَطقْ عن تَفَضنَؤوم الضحى..          ... ... .... 

  )البسيط: (علَى، كما قال: وربما وضعتْ موضع

  )2( عنِّي وال أنتَ دياني فتَخْزوني         الَه ابن عمك ال َأفْضلْتَ في حسبٍ

   ]6/2167) عنن(الصحاح [

َسَأَل َساِئٌل ِبَعَذاٍب [ : تعالى قولهو. مسألة وسألته عن الشيء سؤاال ووسألته الشيء
   .بفالن و يقال خرجنا نسأل عن فالن:قال االخفش.أى عن عذاب  }1:المعارج{] اِقٍعَو

   ]5/1723) سأل(الصحاح[

ِمن  

خرجتُ من بغداد إلى : حرفٌ خافض، وهو البتداء الغاية، كقولك: بالكسر) من(و

فسير، وقد تكون للبيان والت. هذا الدرهم من الدراهم: وقد تكون للتبعيض كقولك. الكوفة

  .درك، وترجمةً عنه: درك من رجٍل فتكون من مفسرةً لالسم المكْني في قولك:  كقولك

، فاُألولى   }43:النور{]  ِمْن َبَردَوُيَنزُِّل ِمَن السََّماِء ِمْن ِجَباٍل[:  تعالى وقوله   

  .البتداء الغاية، والثانية للتبعيض، والثالثة للتفسير والبيان

ما جاءني من أحد، وويحه من رجٍل أكّدتَهما : توكيدا لغْوا، كقولك» من«خل وقد تد   

نبم.   

 أي فاجتنبوا الرِجس  }30:الحج{] َفاْجَتِنُبوا الرِّْجَس ِمَن اَألْوَثاِن[:  تعالى وقوله

الَمَلاِئَكَة َوَتَرى [:  تعالى وقال األخفش في قوله. ثوب من خَز: الذي هو األوثان؛ وكذلك
َما َجَعَل اُهللا ِلَرُجٍل ِمْن َقْلَبْيِن ِفي [:  تعالى  وقوله }75:الزُّمر{] َحافِّيَن ِمْن َحْوِل الَعْرِش

  .رأيت زيدا نفسه: توكيدا، كما تقول» من« إنَّما أدخل   }4:األحزاب{] َجْوِفِه

     

  

  

                                                 
   .40البيت المرئ القيس في ديوانه ص )1(

  وفـي أمـالي      337  وفي أدب الكاتب      160  ص  31/4البيت لذي األصبع العدواني في المفضليات ق       )2(

   .7/183 وفي خزانة األدب 1/93 القالي
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َلَمْسِجٌد ُأسَِّس َعَلى التَّْقَوى [: تعالى  قال. ما رأيتُه من سنة، أي منذ سنة: وتقول العرب
  )الكامل: ( وقال زهير }108:التوبة{] ِمْن َأوَِّل َيْوٍم

  )1(َأقْوين من حججٍ ومن دهر           ِلمنِ الديار بقُنَّة الحجرِ

، )21/77 األنبياء(} ونَصرناه من الْقَومِ{:  تعالى ، كقوله»علَى«وقد تكون بمعنى 

  .أي على القوم

هنا، من ربي ما فعلتُ، فمن حرف جر وضعت موضع الباء ه: وقولهم في القَسمِ   

  .ألن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض إذا لم يلتبس المعنى

  )المنسرح: ( كما قال  ومن العرب من يحذف نونه عند األلف والالم اللتقاء الساكنين،

  )2(غير الذي قد يقال ملْكَذبِ         س مْألُكَةًبلغْ أبا دخْتَنُو

   ]6/2208) منن(الصحاح[    

  الباء

وأما المكسور فحرف جر، وهي إللصاق الفعل  .الباء حرفٌ من حروف المعجم

وقد تجيء . كتبت بالقلم: مررت بزيد؛ وجائز أن يكون مع استعانة، تقول: بالمفعول به تقول

  .، وحسبك بزيد، وليس زيد بقائم)4/166 النساء(}  بِاللَّه شَهِيداوكَفَى {:   تعالىزائدةً كقوله

با لقد : والباء هي األصل في حروف القَسم، تشتمل على المظْهر والمضمر؛ تقول   

  )الوافر: ( قال الشاعر به ألفعلن،: كان كذا، وتقول في المضمر

  )3(ِلتَحزنَني فال بِك ما ُأباِلي            َأالَ نادت ُأمامةُ باحتماِل

   ]  6/2288) با(الصحاح[

 هي منو. بنيت على الكسر الستحالة االبتداء بالموقوف،  حرف من حروف الشفة:الباء

مـررت   :تقول. الفعل بالمفعول بهإللصاقهي  و،األسماءتختص بالدخول على  و،عوامل الجر

، التـشديد  و ،األلـف  و ، يتعدى فلك أن تعديه بالباء     كل فعل ال  و. كأنك ألصقت المرور به   ،  بزيد

  . بحسبك قول السوء:كقولهم، قد تزاد الباء في الكالمو. طيره و،أطاره و، طار به:تقول

  

                                                 
   .27هير بن أبي سلمى في ديوانه صالبيت لز) 1ِ(

 وفـي خزانـة األدب      5/4282 )مـنن  ( وفي لسان العـرب    1/311البيت بدون نسبة في الخصائص       )2(

9/305.  

ة بن سلمى بن ربيعة فـي لـسان         ي ولغو 136 وفي الصاحبي    2/19البيت بدون نسبة في الخصائص       )3(

   .3/2679)طلل (العرب 
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  )المتقارب(:قال الشاعر

  )1( مضر غَنيٌّ فيهم بَأنَّك         يعلَموا َأن القَوم في بِحسبك

    }31:الفرقان{] َك َهاِدًيا َوَنِصيًراَوَآَفى ِبَربِّ[ : تعالى و قوله

  )الرجز (:و قال الراجز

  دةَ َأرباب الفَلَجـو جعـن بنُـنَح

  )2(ونَرجو بِالفَرجسيف نَضرِب بِال

  )الكامل( : كقول لبيد ربما وضع موضع قولك من أجل،و. أي الفرج

يدالب بِالذُحوِل كََأنَّها       جِن تَشَذَّر هاغُلبياً َأقدامواس3(  ر(  

َوِمْنُهْم َمْن ِإْن َتْأَمْنُه [ : تعالى كقوله، قد توضع موضع علىو. أي من أجل الذحول
 :كقول الشاعر، كما توضع على موضع الباء، أي على دينار  }75:آل عمران{] ِبِديَناٍر

  )الوافر(

  )4(  َأعجبني رضاهالعمر اِهللا            قُشَيرٍ بنو علَي رضيتْ إذا

  .أي رضيت بي

  ]6/2547) با(الصحاح[ 

  )الكامل: ( قال أبو ذؤيب يصف حمارا وُأتُنَه وَأفَاض بالقداح، أي ضرب بها؛

  )5( يفيض على القداحِ ويصدع          ٌ يسر فَكََأنَّهن رِبابةٌ وكأنّه

   .اب بعضبالقداح، وحروف الجر ينوب بعضها منَ: يعني

   ]  1100 /3)فيض(الصحاح[

  

  

                                                 
 وفي تاج   3/2576 )ضرر (لسان العرب  وفي   1/496 في المعاني الكبير   البيت لألشعر الرقبان األسدي    )1(

   .12/392)ضرر(العروس 

   .216  ص2+9/1البيتان للنابغة الجعدي في ديوانه ق )2(

   .177 ص51البيت للبيد بن ربيعة في ديوانه ق  )3(

   .137/ 10دب   وفي خزانة األ2/1001  وفي الكامل 332البيت للقحيف العقيلي في أدب الكاتب ) 4(

   .18/ 1  جـ1/24 الهذلي في شرح أشعار الهذليين قبـي ذؤيبالبيت أل )5(
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  على

هي لفظة مشتركة لالسم والفعل : قال أبو العباس المبرد. وعلَى لها ثالثة مواضع

والحرف، ال أن االسم هو الحرف أو الفعل، ولكن يتَّفق االسم والحرف في اللفظ؛ أالَ ترى 

 زيدا ثوب، فعالَ هذه فعٌل ألنَّه من عالَ: علَى زيد ثوب، فعلَى هذه حرفٌ، وتقول: أنّك تقول

  عالَ يعلُو،

  )الرمل: ( قال طرفة

  .... ... ...     ..     ركالشَق الَ الخيَل دماء1(وع(  

ألفها منقلبة من واوٍ، إالَّ أنَّها تقلب مع : قال سيبويه. »وعلَى الخيِل«: ويروى

  )الرجز: (لى حالها، قال الراجزالمضمر، تقول علَيك؛ وبعض العرب يتركها ع

  بٍ تراهاـوصِ راكـأي قَلُ

  اشْدد بمثْنَى حقَبٍ حقْواهاـف

  اـَاهـا َأبـًاديـَاديةً ونـنَ

  )2(طاروا عالَهن فَطر عالَها

  .بن كعب هي لغة بلحارث: ويقال

  )الطويل:(حمقال مزا حرفٌ خافض، وقد يكون اسما يدخل عليه حرف جر؛ : وعلَى

  )3(تَصلُّ وعن قَيضٍ بِزِيزاء مجهِل          غَدتْ من علَيه بعد ما تَم ظمُؤها

  )الطويل: (وقال آخر

  )4(رأتْ حاجب الشمس استوى فَتَرفَّعا         غَدتْ من علَيه تَنْفُض الطَلَّ بعد ما

  . على حرف الجرأي غدت من فوقه، ألن حرف الجر ال يدخل

  .كان كذا علَى عهد فالن، أي في عهده:  وقولهم

                                                 
  :  وصدره 82 هذا عجز بيت لطرفة في ديوانه ص )1(

                                                                          ...   ...  ...  ...          مرةً كْأساً القَوم وتَساقى     

   .168  ص4-1/ 1الرجز لرؤبة بن العجاج في مجموع أشعار العرب المشتمل على ديوانه  ق )2(

   .10/150  وفي خزانة األدب  2/1001  والكامل 330البيت لمزاحم العقيلي في أدب الكاتب )3(

وبـدون نـسبة فـي       4/3092 )عال (  وفي لسان العرب    2/1001البيت ليزيد بن الطثرية في الكامل        )4(

   .2/319المقتضب 
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    ،نم ة حروف الخفض؛ وقد توضع موضعوقد توضع في موضعِ عن وكذلك عام

  .أي من الناس) 83/2 المطففين(} لنَّاسِ يستَوفُوناكْتَالُواْ علَى اِإذَا { :  تعالى كقوله

  )الكامل (: قال أبو ذُؤيب  وتكون بمعنى الباء،

    ....   ...    ...     ..   عدصاحِ ويديفيض على الق رس1(ي(  

   ]6/2438) عال(الصحاح [               .أي بالقداح

  

  في

 الماء في :تقول.ما قدر تقدير الوعاء والظرف وهو للوعاء و،في حرف خافض

َوَلُأَصلَِّبنَُّكْم [  تعالى هقد يكون بمعنى على كقولو. في الخبر الشك و،زيد في الدار و،االنآء
يريدون ،  نزلت في أبيك:يونس أن العرب تقول وزعم .  }71:طه{] ِفي ُجُذوِع النَّْخِل

  )الطويل (:زيد الخيل  قال ربما استعمل بمعنى الباء،و. عليه

  )2( ويركَب يوم الروعِ فيها فَوارِس       يردون طَعناً في اَألباهرِ والكُلى

   .الكلي واال باهر أي بطعن

   ]6/2458) في(الصحاح[

  إلى

 ، خرجت من الكوفة إلى مكة:تقول، هو منتهى البتداء الغاية و، حرف خافض:إلى

 الحد الن النهاية تشتمل أول، لم تدخلها وجائز أن تكون بلغتها وجائز أن تكون دخلتهاو

  )الطويل( :قال الراعي ، ربما استعمل بمعند عندو. إنما تمتنع مجاوزته و،آخرهو

  )3( فَقَد سادت ِإلَي الغَوانيا        ..     ... ... ....  

  

  

                                                 
  : وصدره 1/18  جـ1/24 الهذلي في شرح أشعار الهذليين قبـي ذؤيب هذا عجز بيت أل )1(

         ...     ...    ...     ...              يسر فَكََأنَّهن رِبابةٌ وكأنّه      

   .149 ص1/5البيت لزيد الخيل في شعره ضمن شعراء إسالميون ق )2(

  :  وصدره 243 ص72بيت للراعي النميري في ديوانه ق هذا عجز  )3(

   ...  ...  ...             صناع   خريدةٌ النِّساء راد إذا ثَقاٌل      
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َوَلا َتْأُآُلوا [ : تعالى اهللا قال. الذود إلى الذود إبل:كقولهم، و قد تجئ بمعنى مع
أي مع    }14:فالصَّ{] َمْن َأْنَصاِري ِإَلى اِهللا[ :قالو  }2:النساء{] َأْمَواَلُهْم ِإَلى َأْمَواِلُكْم

منقلبتان  على و ألف إلى:قال سيبويه.  }14:البقرة{]  َوِإَذا َخَلْوا ِإَلى َشَياِطيِنِهْم[:قال و،اهللا

 تثنيته إلوان لو سمي به رجل قيل في و،اإلمالة ال تكون فيها تااللتفاالن ، من واوين

 لعرب يتركه على حالهبعض او. عليك و إليك:فإذا اتصل به المضمر قلبته ياء فقلت علوانو

   ]6/2543) أال(الصحاح[                    .عالك و إالك:فيقول
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  المبحث الثاني

  .ملحقات أبواب النحو الواردة في المعجم

  إعمال اسم الفاعل

وإن لم ؛ إذا كُن قد حججن، جلَّ باإلضافة  عزوهللا ونسوة حواج بيت، وامرأةٌ حاجةٌ 

فَتَنْصب البيتَ ألنّك تريد التنوين في حواج إالّ ، جل وهللا عزا  حواج بيتَ: قُلْتَيكُن حججن

فتدلُّ بحذف التنوين ، وضارب زيدا غدا،  هذا ضارب زيد أمسِ:كما يقال؛ أنه ال ينصرف

   .على أنّه قد ضربه وبإثبات التنوين على أنَّه لم يضربه

  ]1/304)حجج(الصحاح[

    المشبهةإعمال الصفة

ذُروح رذورجل ح ،زرتَحأي متيقِّظ م ،ونذُرى وحذَاروح ونرذوالجمع ح.  

  )الكامل (: وأنشد سيبويه في تعديه

نا ال تُخَاف وآمأمور رذمن األقدارِ         ح هنَجِي1(ما ليس م(  

  .مفعول وهذا نادر ألن النعت إذا جاء على فَعل ال يتعدى إلى 

  ]2/626)حذر(الصحاح[

  التعجب

   .ألن كلَّ فعل ال يتزيد ال يتعجب منه،  ما َأموتَ قلْبه:إنما يراد به،  ما َأموتَه:وقولهم

  ]  1/267)موت(الصحاح[

جه اللَّهه، وَأعرجرع ه:وال تقل، وما أشدجرلْقةً في ؛  ما أعنًا أو خما كان لو ألن

  ]  1/328)عرج(الصحاح[       . ما َأشَد: ما أفْعلَه، إالّ: ال يقال منهالجسد

  .شاذٌّ ال يقاس عليه،  ما َأبغَضه إلي:وقولهم

  ]  3/1067)بغض(الصحاح [

  

                                                 
  .8/169 وفي خزانة األدب  1/180 وفي المزهر 1/174البيت بدون نسبة في الكتاب   )1(
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ويحتجون بقول ،  وأهل الكوفة يقولونه. َأبيض منه:وال تقل، وهذا أشد بياضا من كذا

  )الرجز (:الراجز

  في درعها الفَضفَاضِجارِيةٌ 

  )1(َأبيض من ُأخْت بني ِإباضِ

  . ليس البيت الشاذُّ بحجة على األصل المجمعِ عليه:قال المبرد

  )البسيط (: وأما قول اآلخَر

مَأكْلُه ا واشْتَداُل شَتَواخِ                إذا الرِجاَل طَببرس مهضي2(فأنت َأب(  

 هو :وإنَّما هو بمنزلة قولك، مل أن ال يكون بمعنى َأفْعَل الذي تصحبه من للمفاضلةفيحت

 فأنت مبيضهم :فكأنَّه قال؛  حسنُهم وجها وكَرِيمهم أبا:تريد، وأكرمهم أبا، أحسنهم وجها

  ]  3/1067)بيض(الصحاح [          .فلما أضافه انتصب ما بعده على التمييز، سربالًا

على  ،أي ما أبصره وَأسمعه ، }26:الكهف{] َأْبِصْر ِبِه َوَأْسِمْع[  : تعالى وقوله

  ]  3/1232)سمع(الصحاح[              .التعجب

 :ما أشد الحر قال،  يا أبت:قالت ابنة أبي األسود الدؤلي ألبيها في يومٍ شديد الحر

من فوقك اءقْعإذا كانت الص ،والرمضاءشديد:فقالت؛  من تحتَك رالح فقولي :قال،  أردتُ أن 

  ]  3/1243)صقع(الصحاح[                    . ما أشد الحر فحينئذ وضع باب التعجب:إذن

   .ألنّه ال يتَعجب مم لم يسم فاعله؛  ما َأشْغَلَه وهو شاذٌّ:وقد قالوا

   ]5/1736) شغل(الصحاح[ 

 وإنما .إنّما هو مخفَّفٌ منقوٌل، بمعنى عظُم،  عظْم البطن بطنُك:تعجبوقولهم في ال

وكلُّ ما حسن أن يكون على مذهب نعم وبئس صح تخفيفه ، يكون ذلك فيما كان مدحا أو ذما

 حسن الْوجه :تقول؛ وما ال يحسن لم ينقل وإن جاز تخفيفه، ونقُل حركة وسطه إلى أوله

هجوكهجو الوجه نسك وحوجه الوجه نسوح وال يجوز أن تقول، ك:كهجو نسألنه ،  قد ح

   .فقس عليه  قد حسن وجهك:ويجوز أن تخفّفه فتقول، ال يصلح فيه نعم وبئس

   ]5/1987) عظم(الصحاح[

                                                 
   .176 ص4+50/2جموع أشعار العرب ق البيتان لرؤبة في ديوانه ضمن م )1(

   .66 البيت لطرفة في ديوانه ص )2(
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؛ نسب إليه الكثير الضاللألن ذلك ي،  ما َأعمى قلبه:إنَّما يراد به،  ما َأعماه:وقولهم

  .ألن ما ال يتَزيد ال يتَعجب منه، ما َأعماه:وال يقال في عمى العيون

   ]6/2439) عمى(الصحاح[

  على كأن المخففةىقد تدخل و و. لعبد اهللاىوو،  ويك:يقالو.  كلمة تعجب:وى

فتقول   ثم تبتديىتقول وِ، لة هي مفصو:قال الخليل .روى كأن،  وى كأن:تقول، المشددةو

  :)الخفيف( قال الشاعر .كأن

يو كََأن نم كُنله ي نَشَب حي            بب نوم رفْتَقشْ يعشَ ييع ر1( ض(  

   ]6/2532) وى(الصحاح[

  )نعم وبئس (أفعال المدح والذم 

بِْئسو معف سائ:ونفان تصرال ، ر األفعال فعالن ماضيان ال يتصرألنَّهما استُعم

 نَعم بفتح أوله وكسر :فيهما أربع لغاتو.  ذمٌّ:وبئس، مدح:  فنعم:للحال بمعنى الماضي

ثم تطرح الكسرة الثانية فتقول نعم بكسر النون ؛ ثم تقول نعم فتُتْبِع الكسرةَ الكسرةَ، ثانيه

،  نَعم الرجُل: وتترك األول مفتوحا فتقولولك أن تطرح الكسرة من الثاني، وسكون العين

 نعمت :وإن شئت قلت، ونعم المرأة هند،  نعم الرجُل زيد: وتقول.بفتح النون وسكون العين

 أحدهما أن يكون مبتدًأ قدم عليه :وزيد يرتفع من وجهين،  فالرجل فاعل نعم.المرأة هند

 من : نعم الرجل قيل لك:وذلك أنّك لما قلت؛  محذوفوالثاني أن يكون خبر مبتدٍإ، خبره

على عادة العرب في حذف » هو«وحذفت ،  هو زيد:هو؟ أو قدرتَ أنّه قيل لك ذلك فقلت

 : نعم رجلًا فقد أضمرت في نعم: وإذا قلت. زيد:والخبر إذا عرف المحذوف هو، المبتدأ

 رجلًا؛ ألن فاعل نعم وبئس ال يكون إالَّ :ته بقولكوفسر، باأللف والالم مرفوعا، الرجُل

ويراد به تعريف الجنس ال ، أو ما يضاف إلى ما فيه األلف والالم، معرفة باأللف والالم

وال يتَّصل بهما الضمير؛ ال ،  وال يليهما علَم وال غيره.أو نكرة منصوبة، تعريف العهد

] ِنِعمَّا َيِعُظُكْم ِبِه[ :قلت» ما« وإن أدخلت على نعم .عمواوال الزيدون ن،  نعم زيد:تقول
وإن شئت فتحت النون ، تجمع بين الساكنين؛ وإن شئت حركت العين بالكسر،  }58:النساء{

  .أي نعمما غَسلْتُه، تكتفي بما مع نعم عن صلته،  غسلتُ غَسلًا نعما: وتقول.مع كسر العين

   ]5/2042 )نعم(الصحاح [

                                                 
 6/404 وفي خزانة األدب     1/348 وفي عيون األخبار     3/40البيت لزيد بن عمرو بن نفيل في الكتاب          )1(

.  
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وبِْئس:كلمة ذم  ،معحٍ:وندتقول،  كلمة م:الرجل زيد بِْئس  ،المرأةُ هند ت؛ وبِْئس

 فنعم منقول من قولك نَعم :ألنهما أزيال عن موضعهما، وهما فعالن ماضيان ال يتصرفان

، فنقال إلى المدح والذَّم، وبِْئس منقول من بِئس فالن إذا أصاب بْؤسا، فالن إذا َأصاب نعمةً

  .من باب الميم) نعم( وفيهما لغاتٌ نذكرها في .فشابها الحروف فلم يتصرفا

   ]3/907)بأس(الصحاح[

  ةـفـالص

  تعريف الصفة

 الن الصفة، أما النحويون فليس يرويدون بالصفة هذا و،السواد ووالصفة كالعلم

 أو ما، أو المفعول نحو مضروب، ربالنعت هو اسم الفاعل نحو ضا و،عندهم هى النعت

  رأيت أخاك:يقولون.ما يجرى مجرى ذلك وشبه ويرجع إليهما من طريق المعنى نحو مثل

  ال يجوز أن يضاف الشيء:فلهذ قالوا، الظريف هو الصفة وفاالخ هو الموصوف، الظريف

ترى أال .الن الصفة هى الموصوف عندهم، كما ال يجوز أن يضاف إلى نفسه، إلى صفته

 .الظريف هو االخ أن

   ]4/1439) وصف(الصحاح[

  التطابق بين النعت والمنعوت في التعريف والتنكير

ارِضفي األفق:والع تَرِضعي َهَذا َعاِرٌض ُمْمِطُرَنا[ : تعالى ومنه قوله،  السحاب [
 .كرةألنَّه معرفة ال يجوز أن يكون صفةً ِلعارِضٍ وهو ن، أي ممطر لنا؛ }24:األحقاف{

 :والعرب إنَّما تفعل مثل هذا في األسماء المشتقّة من األفعال دون غيرها، قال جرير

  )البسيط(

نَا لو كان يعرفكمغَابِط با رانا           يمروح ةً منكمداعب1(الَقَى م(  

،  لـن يـصومه     رب صاِئمه  :وقال أعرابيٌّ بعد الفطر   ؛  فال يجوز أن تقول هذا رجٌل غُالَمنَا      

   .فجعله نعتًا للنكرة وأضافه إلى المعرفة، ورب قَاِئمه لن يقومه

  ]  3/1085)عرض(الصحاح[

                                                 
   .163 ص 1  ج15/38البيت لجرير في ديوانه ق )1(
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 :وإذا كَسرتَ، إذا ضممت الدال لم تُجرِ؛  هو ابن عم دنْيٍ ودنْيا ودنْيا ودنْيةً:وتقول

رتَ وإن شئت لم تُجيرإن شئتَ َأج.منْيٍ فأما إذا أضفْت العز الخفض في دإلى معرفة لم يج  ،

  .فال تكون نعتًا لمعرفة، ألن دنْيا نكرة؛ أي لَحا،  هو ابن عمه دنْيا ودنْيةً:كقولك

   ]6/2342) دنا(الصحاح [

ألن األماكن  تنصب النعت ألنَّه نكرة وصفَتْ به معرفة،  هذان َأبانَانِ حسنَينِ:وتقول

ترفع النعت ،  هذان زيدانِ حسنان:فإذا قلت؛ ارا كالشيء الواحد وخالفا الحيوانفص، ال تزول

  .ألنَّه نكرة وصفت به نكرة، هناه

   ]5/2067) أبن(الصحاح [

  حذف المنعوت

  )الوافر (:وأنشد األخفشُ للنابغة

  )1(نيقَعقَع خلفَ رِجلَيه بِشَ                 كأنَّك من جِماِل بني ُأقَيشٍ

َوِإْن ِمْن َأْهِل الِكَتاِب ِإلَّا َلُيْؤِمَننَّ [ : تعالى كما قال، فحذف،  كأنّك جمٌل من جمالهم:أراد
   . وما من أهل الكتاب أحد إالَّ ليؤمنَن به:أي،   }159:النساء{] ِبِه

   ]3/1027)وقش(الصحاح[

  إعراب الصفة

ونُصب على الحال ألن ما قبله ، نسبأي الصقُ ال،  هو ابن عمي لَحا:ومنه قولهم

وكذلك المؤنث واالثنان ، ألنَّه نعت للعم،  بالكسر هو ابن عم لَحٍ:معرفة؛ وتقول في النكرة

  ]  1/400)لحح(الصحاح [                      .والجمع

  . المرزنْجوشُ: المردقُوشُ:قال ابن السكيت

  )البسيط (: وأنشد البن مقبل

  )2(على سعابِيبِ ماء الضالَة اللَجِزِ       المردقُوشِ الورد ضاحيةًيعلُون ب

  . اللزج: واللجز. ومن خفض الورد جعله من نعته.وأنا أظنه معربا،  هو الزعفران: ويقال

  ]3/1019)مردقش(الصحاح[

                                                 
   .190البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص )1(

   .219 ص39/23 في ديوانه قالبن مقبل البيت )2(
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  )البسيط(:قال ذو الرمة

  ن على َأهدافها كُثَبـ َأبعارهدنِ الصيرانِ قاصية      ،ميالء من مع

   :موضعه خفض النه من نعت أرطاة في قوله

  )1( مٍ       من الكَثيبِ بِها دفء ومحتَجبـى َأرطاة مرتَكـفَباتَ ضيفاً ِإل

   ]5/1823) ميل(الصحاح [

  )الكامل: (قال الشاعر

  )2(النبي محمد إياناحب           وكفى بنا فَضلًا على من غَيرِنَا

  .»هو«صلةً بإضمار » من«خفض غيرا على اإلتْباع ِلمن، ويجوز فيه الرفع على أن تجعل 

   ]6/2208) منن(الصحاح[

  )الوافر (:قال الشماخ

دي إذا ما شئتُ خَونبشًى            تُالَعذاتُ  ح اطيعِعلى اَألنْمقَط   

  »بهكَنَة«جعَل من نَعت على أن ي» خَود «:ويروى

  )الوافر (: في قوله

  )3(إلى بيضاء بهكَنَة شَموعِ               ولو أنّي َأشاء كَنَنْتُ نَفْسي

  .نعتٌ لحشًى» قطيع«و، أي ذاتُ نَفَس منْقَطعٍ من سمنها

   ] 6/2314) حشا(الصحاح [

  وكيدتألفاظ ال

تَعبه:وَأب َؤكَّدتقول، ا كلمةٌ ي:ونتَعَأب ونجاءوا أجمعون أكْتَع .   

  ]3/1183)بتع(الصحاح[

ورأيت  ،معاء كتعاءج اشتريت هذه الدار :يقال.وكُتَع جمع كَتْعاء في توكيد المؤنَّث

كُتَع عمك جفي التأكيدو.  ورأيت القوم أجمعين أكتعين.أخوات عمعلى ج كُتَع مقَدوال  ،ال ي

                                                 
   .69ص1  ج1/67,68البيتان لذي الرمة في ديوانه ق )1(

   .        100 ص68/1 البيت لكعب بن مالك في ديوانه ق)2(

  .223 ص10/8,9البيتان للشماخ بن ضرار في ديوانه ق )3(
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 وهذا الحرف .أي تامٌّ،  أتى عليهم حوٌل كَتيع: ويقاُل إنَّه مأخوذ من قولهم.نه اتباع لهيفْرد أل

   .ذكره في شرح كتاب الجرمي،سمعته من بعض النحويين 

  ]3/1275)كتع(الصحاح[

،  َإلنّك:وأصلها،  كلمةٌ تستعمل عند التوكيد: لَهِنَّك بفتح الالم وكسر الهاء:وقولهم

 وإنَّما جاز أن يجمع بين الالم وإن  وكالهما . هياك:كما قالوا في إياك، ت الهمزة هاءفأبدل

  )الطويل (:فصار كأنّه شيء آخر؛ قال الشاعر»إن«للتوكيد ألنّك لما أبدلتَ الهمزة هاء زال لفظُ

لَهِنَّك نة ميسبسيمةٌ ععلى      لَو نَواتبٍ هكاذ نقُولُ م1( هاي(  

إن الالم األولى للتوكيد، والثانية الم.  

   ]6/2197) لهن(الصحاح [

  كال وكلتا  

 فإذا ولي اسما، فهو اسم مفرد مثنى، وكال في تأكيد االثنين نظير كل في المجموع

  رأيت كال:تقول .باأللفالخفض على حالة واحدة  والنصب وظاهرا كان في الرفع

  رأيت كليهما:النصب فقلت و ياء في موضع الجراأللفلبت فإذا اتصل بمضمر ق .الرجلين

 ،مثنى  هو:قال الفراءو. تبقي في الرفع على حالها و،كما تقول عليهما، مررت بكليهماو

ال يكونان إال و، كذلك كلتا للمؤنث و، للتثنيةاأللفزيدت  وهو مأخوذ من كل فخففت الالمو

  .كلتان وكالن و،ه لقيل كل وكلتلو تكلم ب و.ال يتكلم منهما بواحد و،مضافين

  )الرجز(:واحتج بقول الشاعر

  واحده سالمى رِجلَيها كلْت في

  )2( زائدهـب رونةٌـمقْ اـكلتاهم

 لو كان مثنى ألنه، ل ضعيف عند أهل البصرةوهذا الق و.في إحدى فأفرد أراد

نى كال مخالف لمعنى الن مع و،الجر ياء مع االسم الظاهر وألفه في النصب لوجب أن تنقلب

 األلفأما هذا الشاعر فإنما حذف  و،وكال يدل على شيء مخصوص، لإلحاطةكال  الن، كل

فثبت أنه اسم مفرد ،  ال يجوز أن يجعل حجةضرورةما يكون  وقدر أنها زائدة وللضرورة

                                                 
   .10/340زانة األدب  وفي خ5/4089 )لهن ( وفي لسان العرب5 البيت بدون نسبة في الصاحبي )1(

 وفـي خزانـة األدب      4/3924 )كـال  ( وفي لسان العرب   1/83 بدون نسبة في شرح الرضي       انالبيت )2(

1/129.  
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 كما أن قولهم نحن اسم مفرد يدل على االثنين فما، إال أنه وضع ليدل على التثنية، كعمى

  )الوافر(: يدل على ذلك قول جرير فوقهما،

 )1( كال يومي ُأمامةَ يوم صدق       وِإن لَم تَأتها ِإلّا ِلماما

 الجر مع المضمر و فلم صار كال بالياء في النصب:فإن قال قائل.أنشدنيه أبو علي 

 حقها أن قد كان من : مع المظهر كما لزمت في الرفع مع المضمر؟ قيل لهاأللفلزمت و

  شبهتاإلضافةإال أنها لما كانت ال تنفك من ، معي و على كل حال مثل عصاباأللفتكون 

الن على ال تقع إال منصوبة أو ، الجر وفجعلت بالياء مع المضمر في النصب، بعلي ولدي

 لم تشبه ألنها، الرفع على أصلها مع المضمر فبقيت كال في، ال تستعمل مرفوعة و،مجرورة

التاء بدل من الم  و ألفها للتأنيث:للتأنيث فإن سيبويه يقول أما كلتا التي و.ذه الحالبعلي في ه

 في كلتا األلف و،إنما أبدلت تاء الن في التاء علم التأنيث و، كلوااألصل و،هي واو والفعل

 .فصار في إبدال الواو تاء تأكيد للتأنيث، ياء مع المضمر فتخرج عن علم التأنيث قد تصير

 األمركان  لو و.تقديرها عنده فعتل و، الم الفعلاأللف و، التاء ملحقة:بو عمر الجرميقال أو

التاء دل على أنهم  أسقطوا وفلما قالوا كلوى، على ما زعم لقالوا في النسبة إليها كلتوى

   .التي إذا نسبت إليها قلت أخوي، أجروها مجرى التاء التي في أخت

   ]6/2476) كال(الصحاح[

  يدنون التوك

وقد يكون للتأكيد؛ وهو من حروف الزيادات،  حرفٌ من حروف المعجم:والنُون: 

 ويلحق بعد ذلك األمر . وا ألضرِبن زيدا:كقولك، يلحق الفعَل المستقبَل بعد الم القسم

 هل تضربن :تقول،  ويلحق في االستفهام.وال تضربن عمرا، اضرِبن زيدا: تقول، والنهي

زِدت على ) ما) (إن(إذا زادت على ،  ِإما تضرِبن زيدا َأضرِبه:كقولك، بعد الشرطو؛ زيدا

َفِإمَّا َتْثَقَفنَُّهْم ِفي الَحْرِب َفَشرِّْد ِبِهْم َمْن َخْلَفُهْم [ : تعالى قال، فعل الشرط نون التأكيد
   }57:األنفال{] َلَعلَُّهْم َيذَّآَُّروَن

 يارجاُل :وفي فعل الجماعة،  لَتَضرِبان زيدا يارجالن:وتقول في فعل االثنين   

ويانسوةُ اضرِبنَان زيدا  وأصله ، بكسر الباء، وياامرأةُ اضرِبِن زيدا؛ اضرِبن زيدا بضم الباء

بثالث نونات نَنرِبا بنون التثنية، اضر النون تشبيهفتفصل بينهن باأللف وتكس.  

  

                                                 
   .778 ص2 ج273/31البيت لجرير في ديوانه ق )1(
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إالّ أن الخفيفة إذا استقبلَها ساكن ، لتأكيد خفيفةً كما تكون مشددةًوقد تكون نون ا

  )الطويل (:كما قال األعشى، وإذا وقَفْتَ عليها وقبلها فتحةٌ أبدلتَها ألفًا، سقطتْ

  )1(وال تَعبد الشيطان واللَّه فاعبدا        ..     ... ... ....  

  )المنسرح (:شاعر كقول ال وربما حذفتْ في الوصل،

  )2(ضربك بالسيف قَونَس الفرسِ             اضرِب عنك الهموم طَارِقَها

 يارجالن : في فعل االثنين:إالّ في موضعين، والمخفّفة تصلح في مكان المشددة

الَّ فإنَّه ال يصلح فيهما ِإ،  يانسوةُ اضربنان زيدا:وفي فعل جماعة المؤنث، اضربان زيدا

  .واألول أجود، هنا أيضاويونس يجيز الخفيفة ه؛ لئال تلتبس بنون التثنية، المشددة

   .والتَنْوِين ال يكون إالّ في األسماء،  نَونْتُ االسم تَنْوِينًا: وتقول

   ]6/2211) نون(الصحاح[

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  : وصدره 187 ص17/20هذا عجز بيت لألعشى في ديوانه ق )1(

             ...   ...  ...  ...       تَنْسكَنَّه ال المنْصوب النُّصبِ وذا     

 وقي خزانـة    1/177 وفي المزهر    1/126 وفي الخصائص    6/203البيت بدون نسبة في العقد الفريد        )2(

    .11/450األدب 
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  العطفحروف 
  

ثُم  

وثُم:  ما أدخلوا عليها التاء    يدلُّ على الترتيب والترا   ،   حرفُ عطفكمـا    ، خي، ورب 

  )الكامل (:قال

  )1(فمضيتُ ثُمتَ قلتُ ال يعنيني           ولقد َأمر على اللئيم يسبني

ناك:وثَمنا للتقريب،  بمعنى ه5/1882) ثمم(الصحاح[           .وهو للتبعيد بمنزلة ه[   

  

  إما

إال في وجه ،  عطف بمنزلة أو في جميع أحكامها حرفُ:بالكسر والتشديدإما و

  .وِإما تبتدىء بها شاكا،  وهو أنّك تبتدىء في أو متَيقِّنًا ثم يدركك الشك:واحد

  . جاءني ِإما زيد وإما عمرو:تقول،  وال بد من تكريرها

  )الكامل (: وقول الشاعر

نُهلَو رتَغَي رأسي يا تَرسِ             إمخْلطًا فأصبح كالثَغَامِ الم2(شَم(  

، وليس من إما التي تقتضي التكرير في شيء، وما زائدة،  إن تَري رأسي:يريد

َفِإمَّا َتَرِينَّ ِمَن الَبَشِر [ : تعالى هللاقال ا،  إما تَْأتني ُأكْرِمك:تقول، وكذلك في المجازاة
   }26:مريم{] َأَحًدا

وال بد من الفاء ،  وَأما يتضمن معنى الجزاء.بالفتح فهو الفتتاح الكالم) اَأم( وقولهم 

، وإنَّما احتيج إلى الفاء في جوابه ألن فيه تأويل الجزاء؛ اللَّه فقائم  أما عبد:في جوابه، تقول

  .اللَّه قائمُ  مهما يكن من شيء فعبد:كأنك قلت

  ؛ فيبدلون من إحدى الميمين ياء، ما وإما َأ:يريدون) ِإيما(و) َأيما(وقولهم 

  

                                                 
 ولرجل من بني سلول فـي الكتـاب         126 ص 38/3البيت لشمر بن عمرو الحنفي في األصمعيات ق        )1(

   .1/358 وفي خزانة األدب 4/140

   .292لبيت لحسان بن ثابت في ديوانه صا )2(
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  )البسيط (:قال األحوص

  )1(َأيما إلى جنَّة َأيما إلى نَارِ..      ... ... ....  

  . وقد تكسر

تعني أنَّه عاقل ،  َأما إن زيدا عاقٌل:تقول،  تحقيقٌ للكالم الذي يتلوه:مخَفَّفٌ) َأما(و   

   َأما واللَّه قد ضرب زيد عمرا:وتقول؛ مجازعلى الحقيقة ال على ال

   ]6/2272) أما(الصحاح [

  

  أو

دلَّ على الشك واإلبهام:َأو والنَهي دلَّ على ،  حرفٌ إذا دخل الخبر وإذا دخَل األمر

َوِإنَّا َأْو [ : تعالى  واإلبهام كقوله. رأيت زيدا أو عمرا: فأما الشك فكقولك.التخيير واإلباحة
 كُِل السمك أو اشربِ :والتخيير كقولك؛   }24:سبأ{] ِإيَّاُآْم َلَعَلى ُهًدى َأْو ِفي َضَلاٍل ُمِبيٍن

 : وقد يكون بمعنى. جاِلسِ الحسن أو ابن سيرِين:واإلباحة كقولك، أي ال تجمع بينهما، اللبن

تقول، إلى أن:أو يتوب نَّهرِبع الكالمفي ،  بْل:وقد يكون بمعنى؛  َألضقال الشاعر، توس: 

  )الطويل(

  )2(وصورتها أو َأنْت في العين َأملَح           بدتْ مثل قَرنِ الشمسِ في رونَق الضحى

] َوَأْرَسْلَناُه ِإَلى ِمَئِة َأْلٍف َأْو َيِزيُدوَن[ : تعالى  وقولُه. بل َأنْت:يريد
 إلى مائة ألف عند الناس أو يزيدون عند : معناهويقال؛  بل يزيدون:بمعنى  }147:الصَّفات{

        . ال يشُك تعالى هللاألن ا، الناس

   ]6/2274) أوا(الصحاح[                                                   

  

  

  

                                                 
 )أمـا  ( ولسعد بن قرط في لـسان العـرب        15/629 )أمم (هذا عجز بيت بدون نسبة في تهذيب اللغة        )1(

  : وصدره 11/68 وفي خزانة األدب 1/122

   ...   ...  ...  ...                نَعامتُها شالَتْ ُأمنا لَيتَما يا     

   .328 ص1  ج29/1مة في ديوانه قالبيت لذي الر )2(
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  الفاء

 تدل على الترتيب و يعطف بها:لها ثالثة مواضع و،الفآء من حروف العطف

 أن يكون ما قبلها علة :الموضع الثانيو.  ضربت زيدا فعمرا:ولتق .اإلشراكمع  التعقيبو

 ضربه و، ضربه فبكى:كقولك، اإلشراكالتعقيب دون  وتجرى على العطف و،بعدها لما

 ،لالبتداء  هو الذي يكون:الموضع الثالث و.الوجع وإذا كان الضرب علة للبكاء، فأوجعه

كالما مستأنفا  األلفيكون ما بعد ،  إن تزرني فأنت محسن:كقولك، ذلك في جواب الشرطو

الجملة جوابا  قد صارت و،محسن خبره والن قولك أنت ابتداء، يعمل بعضه في بعض

إال ، العرض والتمني والنفي واالستفهام والنهي واألمركذلك القول إذا جئت بها بعد  و.بالفاء

لم ، ي فأحسن إليك زرن:تقول، أن  الستة بإضماراألشياء في هذه الفاءأنك تنصب ما بعد 

أن أحسن إليك على  وشأني أبدا أن أفعل  ذاك من:لكنك قلت و،تجعل الزيارة علة لالحسان

                .كل حال

   ]6/2553) فا(الصحاح [                                                         

  الواو 

 خل عليها ألفتد و،الترتيبال تدل على  و من حروف العطف تجمع الشيئينالواوو

 :كما تقول،   }63:األعراف {] َأَوَعِجْبُتْم َأْن َجاَءُآْم ِذْآٌر ِمْن َربُِّكمْ [ : تعالى   االستفهام كقوله 

 : كقول النبي   ،  الن مع للمصاحبة  ،  لما بينهما من المناسبة   ،  قد تكون بمعنى مع   و. أفعجبتم

)بتُثْعو الس كَةَاع اتَهالساعة أي مع، الوسطى وابةأشار إلى السب و)1( )نِي .      

   ]6/2556) وا(الصحاح[   

 لك الحمد ؟ و قولهم ربنا:بي عمرو قلت أل:األصمعيقال .و قد تكون الواو زائدة

  .  هو لك:أظنه أراد و،هو لك و:فيقول،  يعني هذا الثوب: يقول الرجل للرجل:فقال

  )الكامل(:أنشد االخفشو

  )2(  يكُن       ِإالَّ كَحلْمة حاِلمٍ بِخَياِل يا كُبيشَةُ لَمكَفَإذا وذِل

   فإذا ذلك لم يكن :كأنه قال

   )البسيط(:قال آخرو

                                                 
    .1050الحديث في صحيح البخاري  )1(

   .189 ص33/19البيت لتميم بن مقبل في ديوانه ق )2(
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ميالدو ها اَألرواحرغَيلى وب       مدعفُها القيارِ الَّتي لَم يف بِالد1( ق(  

فقد   }73:الزُّمر{]  َأْبَواُبَهاَحتَّى ِإَذا َجاُءوَها َوُفِتَحْت[ : تعالى قولهو.  بلى غيرها:يريد

   ]6/2556) وا(الصحاح[                                 . يجوز أن تكون الواو هنا زائدة

  )الكامل (:قال األعشى

  ونَشَْأن في فَنَنٍ وفي َأذْواد          والبِيض قد عنَستْ وطال جراُؤها

  )الكامل (:شَربِ في قولهمجرورا بالعطف على ال،  والبيضِ: ويروى

ةيشي بعتُل ِلمجولقد ُأر                تادرالم بِ قبل حوادث2(للشَر(  

  ]953/ 3) عنس(الصحاح[

  )المتقارب(:قال الشاعر يصف درعا 

دبركالم ُل في الطيوضونَةً       تَضاءك مةَ السشدودم3( و(  

  :عطوف على قولهمنصوب النه م"مشدودة " قوله

  )4( .....  ...  ...  .     وثَّابةً ِللحربِ وَأعددتُ

   ]4/1590) سكك(الصحاح[

  بل

 هو و، فيلزمه مثل إعرابهاألول حرف يعطف بها الحرف الثاني على :مخفف، وبل

 ،ما رأيت زيدا بل عمرا و،جاءنى زيد بل عمرو  ما:كقولك، لالضراب عن االول للثاني

، ربما وضعوه موضع رب و. جميعااإلثبات والنفي تعطف بها بعد، بل أبوكجاءني أخوك و

  )الرجز (:كقول الراجز

  )5( مهمه بعد قطَعتُ مهمة بْل

                                                 
   .90البيت لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص )1(

   .181 ص16/20البيتان لألعشى في ديوانه ق )2(

   .243البيت المرئ القيس في ديوانه ص )3(

  : وعجزه 243مرئ القيس في ديوانه صهذا صدر بيت ال )4(

             ...   ...   ...   ...      ادوج ثَّةحالم دوروالم  

وهو من األبيات التي نسبت لـه       430 ص 19/1البيت لرؤبة في ديوانه ضمن مجموع أشعار العرب ق         )5(

  ولغيره 
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  . كما يوضع الحرف موضع غيره اتساعا يعنى رب مهمه،

  

  :)الرجز(قال آخرو 

  )1( الحجفَتْ كظَهر تَيهاء جوزِ بْل

-1ص{]َبِل الَِّذيَن َآَفُروا ِفي ِعزٍَّة َوِشَقاٍق* ْرَآِن ِذي الذِّْآِرص َوالُق[ تعالىوقوله

ربما  و:قال .عليها فلذلك صار القسم، قال االخفش عن بعضهم إن بل هاهنا بمعنى إن .}2

الشعر فيقول بل   فينشد الرجل منهم، استئناف آخر واستعملت العرب في قطع كالم

  :)الرجز(

  )2( واً قَد شَجاما هاج َأحزاناً وشَج

     : بل)الرجز(و يقول

لْدةما وب ن اإلنْس3( آهاِلها م(  

  .جعلت عالمة النقطاع ما قبله لكن وال تعد في وزنه وليست من البيت" بل " قوله 

،  بلو:جعلت نقصانها واوا قلت إن شئت، قد وكذلك هل و،ها مجهولن وبل نقصا:قال

 :نقصانها مثل آخر حروفها فيدغم فيقول من يجعلمنهم  وإن شئت جعلته ياء و،قدو، هلو

   ]4/1641) بلل(الصحاح [                                        .قد بالتشديد و،هل و،بل

  أم المخففة

 أحدهما أن تقع :ولها موضعان، وَأما َأم مخَفَّفَةً فهي حرفُ عطف في االستفهام

 . أيهما فيها:؟ والمعنى  َأزيد في الدار أم عمرو:تقول؛ يمعادلَةً ألِلف االستفهام بمعنى َأ

 إنّها ِإلبٌِل أم شَاء يا : تقول في الخبر:والثاني أن تكون منقطعة مما قبلها خبرا أو استفهاما

ثم أدركك الظن أنه ، فقلتَ ما سبق إليك، وذلك إذا نظرت إلى شخص فتوهمتَه ِإبِلًا، فتى

فانص، شَاءشَاء ْل، رفْتَ عن األول فقلت َأمعما كان قبله؛ بمعنى ب إالَّ أن ما ، ألنَّه إضراب

  . مظْنُون:وما بعد َأم،  يقين:يقع بعد بْل

                                                 
  وفـي العبـاب الزاخـر      1/787 )فحج ( وفي لسان العرب   1/304 الخصائص   البيت بدون نسبة في    )1(

   .2/83 )حجف(

   .271 ص33/1البيت للعجاج في ديوانه ق )2(

   .241البيت البيت ألبي النجم في ديوانه ص )3(
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 هل زيد منطلقٌ َأم عمرو يا فتى إنّما أضربتَ عن سؤالك عن :وتقول في االستفهام

  )الكامل (:وأنشد األخفش؛ استفهام وإضرابفََأم معها ظنٌّ و، انطالق زيد وجعلْتَه عن عمرو

طرأيتَ بِواس َأم نُكيع تْكبابِ خَياال            كَذَبالظَالَمِ من الر 1(غَلَس(  

، .}3-2السجدة{] َأْم َيُقوُلوَن اْفَتَراُه* َلا َرْيَب ِفيِه ِمْن َربِّ الَعاَلِميَن[ تعالى قال

 ولكنه قال هذا ِلتَقْبِيحِ، شَكا} أم يقولون افْتَراه{ :ما وليس قولهوهذا كالم لم يكن أصلُه استفها

نحو قولك ؛ كأنَّه أراد أن ينَبه على ما قالوه،  ]َبْل ُهَو الَحقُّ ِمْن َربَِّك[ :ثم قال، صنيعهم

ح عنده ولكن أردتَ أن تُقَب،  الخير:؟ وأنت تعلم أنَّه يقول  الخير أحب إليك أم الشر:للرجل

نَعْل فتقول .ما صعلى ه خُُل َأمْل عندك عمرو:وتَده البسيط (:وقال،  َأم(  

  )2(إثْر األحبة يوم البينِ مشكوم لم يقْضِ عبرتَه          َأم هْل كبير بكى

صل ما وضع ألن أ،  َأعنْدك زيد َأم َأعنْدك عمرو:ال تقول، وال تدخل َأم على األلف

والثاني َأم وال تقع إالَّ في وسط ؛  أحدهما األِلف وال تقع إال في أول الكالم:لالستفهامِ حرفان

  .ولذلك لم يقع في كلِّ مواقع األصل، وهْل إنما أقيم مقام األلف في االستفهام فقط، الكالم

  )الرجز (: كقول الشاعر،  وَأم قد تكون زائدة

  )3( كان مشْيي رقَصايا هنْد َأم ما

   ]5/1866)أمم(الصحاح [              .يعني ما كان

  البدل

] َوَغَراِبيُب ُسوٌد[ :وإذا قلت؛ أي شديد السواد،  هذا َأسود غربِيب:وتقول
   .ألن تواكيد األلوان ال تقدم، تجعل السود بدلًا من الغرابيب،   }27:فاطر{

  ]  192 /1)غرب(الصحاح[

ألن النكرة ، »هللا«فهو بدٌل من،  }1:االخالص{] ُقْل ُهَو اُهللا َأَحٌد[ : تعالى ولهوأما ق

 16-15:العلق{] َناِصَيٍة َآاِذَبٍة َخاِطَئٍة * َلَنْسَفَعْن ِبالنَّاِصَيِة[ :كما قال، قد تبدل من المعرفة
{    

  ]  440 /2)أحد(الصحاح[

                                                 
   .1/105 جـ10/1البيت لجرير في ديوانه ق )1(

   .47 ص 13/2البيت لعلقمة بن عبدة في ديوانه ق )2(

 وفـي خزانـة األدب     1/139 )أمـم  ( لسان العـرب    وفي 4/394البيت بدون نسبة في شرح الرضي        )3(

11/62.  
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  )الطويل (:قال األخطل

  )1(وفروةَ ثَفْر الثَورة المتَضاجِمِ            رينِ مالمةً عنَّا األعوهللاجزى ا

؛  قُفَّةُهللا  عبد:وهو لقبه كقولك، ونَصب الثَفْر على البدِل منه،  اسم رجل:وفروة

 وجاء . جحر ضب خربٍ:كقولهم، وإنَّما خفض المتضاجم وهو من صفة الثَفْرِ على الجوار

  )الطويل (:قال امرؤ القيس؛ ني تَغَيب:في ضرورة الشعر

مةلذيذ بنَع فظلَّ لنا يوم               بتَغَيم هسيٍل نَحقْل في م2(فَق(  

وال يجوز أن يرد على المقيِل كما ال ، والشعر مكْفأ،  المتغيب مرفوع:وقال الفراء

  ]  605 /2)ثفر(الصحاح[             . مررت برجٍل أبوه قائمٍ:يجوز

  )البسيط(:قال ذو الرمة 

  )3( صقبانِ لَم يتَقَشَّر عنهما النَجب  كََأن رِجلَيه مسماكانِ من عشَرٍ       

  بدل من مسما كين" صقبان  " و

   ]4/1592) سمك(الصحاح[

  )الكامل (:قال لبيد

مٍ غُلْبِ الرِقابِ كأنَّهماقصير           وقَمجِنٌّ لدى بابِ الحامي4( ق(  

 ورب :كأنَّه قال، على أن يكون غُلْب بدلًا من مقامة،  ومقامة غُلْبِ الرقاب:ويروى

ف البِساط أي عند طَر،  طَرف الحصيرِ قيام لدى:يدة عب وروى غير أبي.غُلْبِ الرقابِ

  )طويلال (:قال امرؤ القيس؛  تَغَيبني: وجاء في ضرورة الشعر.للنعمانبن المنذر

مةلذيذ بنَع فظلَّ لنا يوم            بتَغَيم هسيٍل نَحقْل في م5(فَق(  

وال يجوز أن يرد على المقيِل كما ال ، والشعر مكْفأ،  المتغيب مرفوع:وقال الفراء

  . مررت برجٍل أبوه قائمٍ:يجوز

  ]  631 /2)حصر(الصحاح [

  

                                                 
   .506 ص2 جـ72/6البيت لألخطل في ديوانه ق )1(

   .82البيت المرئ القيس في ديوانه ص )2(

   .82 ص 1/104البيت لذي الرمة في ديوانه ق )3(

   .161  ص49البيت للبيد بن ربيعة في ديوانه ق )4(

  . 82البيت المرئ القيس في ديوانه ص )5(
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  )الطويل (:قال الشاعر

ةًونحن صغار راننا آَل نَجحيم         بساَ تَمالنَواد والرِماح ر1(بن م(  

وجاء في ضرورة  . غَارةً:بن مر على أنَّه بدل من ونصب تميم،  سقيناهم خيلًا مغيرةً: يقول

  )الطويل (:قال امرؤ القيس؛  تَغَيبني:الشعر

مةلذيذ بنَع فظلَّ لنا يوم           فَقبتَغَيم هسيٍل نَحق2(ْل في م(  

 :وال يجوز أن يرد على المقيِل كما ال يجوز، والشعر مكْفأ،  المتغيب مرفوع:وقال الفراء

  ]  774 /2)غور(الصحاح [            .مررت برجٍل أبوه قائمٍ

اُهُم اْثَنَتْي َوَقطَّْعَن[ : تعالى  وقوله.ائيل كالقبائل من العربواَألسباطُ من بني إسر   
ثم أخبر أن ، عشرة فرقةً فإنَّما َأنَّثَ ألنَّه أراد اثنتي  }160:األعراف{] َعْشَرَة َأْسَباًطا ُأَمًما

ألن التفسير ال يكون إالَّ ، عشرة وليس اَألسباطُ بتفسيرٍ ولكنه بدٌل من اثنتي؛ الفرقَ َأسباطٌ

   . دراهم:وال يجوز ،عشر درهما كقولك اثني، واحدا منكورا

  ]  1129 /3)سبط(الصحاح[

  )الطويل(:قال حميد

       سحنَهم نهع اللِّبس ا كَشَفنغَيالً موشَّما  فَلَم طفٍل زان 3( بَِأطراف(  

   . طفل فجعله بدال عنه أراد بأطراف بنان

   ]5/1751) طفل(الصحاح[

  )الطويل (:قال الشاعر

  )4( حاتم بالماء لَضن جوده علَى     حاتماً القومِ في أن لو حالة علَى

             .وإنّما خفضه على البدل من الهاء في جوده

   ]5/1893) حتم(الصحاح[

                                                 
 وللكميت بن معروف في     451 )ندس( وفي أساس البالغة   1020 )ندس(البيت للكميت في مقاييس اللغة     )1(

   .5/4383 )ندس (لسان العرب

   .82البيت المرئ القيس في ديوانه ص )2(

   .94  ص48/35البيت لحميد بن ثور في ديوانه ق )3(

   .297 ص2دق في ديوانه جزالبيت للفر )4(
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 إنَّه بدٌل من ثالث :قال األخفش  }25:الكهف{] َثَلاَث ِمَئٍة ِسِنيَن[ : تعالى وقوله

من السنين، ومن المائة فهي جرٌّ فإن :قال؛ أي لبثوا ثلثمائة ا ِللمائةوإن ، كانت السنون تفسير

ا للثالث فهي نصب6/2236)سنه(الصحاح[          .كانت تفسير[   

  داءـالن
  ترخيم المنادى 

يمخاالسم في النداء؛  الحذف:ويقال،  التليين:والتَر يمخحذَف من ، ومنه تَروهو أن ي

   ]5/1930) رخم(الصحاح [                .آخره حرفٌ أو أكثر

  )الرجز (:قال العجاج

  جاري ال تَستنكرِي عذيري

  )1(سيرِي وإشفاقي على بعيرِي

  ]  2/741)عذر(الصحاح[             فَرخَّم، يريد يا جارية

  )الطويل: (قال الشاعر

لِّغَنتَ فبضرا عا إمبا راكيا          فَيال تَالق أن انرمن نَج 2(نَداماي(  

َيا َأَسَفى َعَلى [  : تعالى كقوله، فحذف الهاء، للندبة،  أراد فَيا راكباه: عبيدةقال أبو
وإنَّما ، ألنَّه قصد بالنداء راكبا بعينه،  يا راكبا بالتنوين:وال يجوز؛  }84:يوسف{] ُيوُسَف

فإن ؛ م يا واحدا ممن له هذا االس: يا رجلًا إذا لم تقصد رجلًا بعينه وأردتَ:جاز أن تقول

  .ألنَّه يتعرف بحرف النداء والقصد،  يا زيد:كما تقول،  يا رجُل:ناديتَ رجلًا بعينه قلت

  ]  3/1082)عرض(الصحاح[

  :أما قول الشاعر

  )3( شَراحي قوم ِإلى َأمسلمني          .. ... ... ...  .

                                                 
   .184 ص 2، 19/1اج في ديوانه قالبيتان للعج )1(
 وبـدون   3/104 وفي الكتاب    156 ص 30/3 البيت لعبد يغوث بن وقاص الحارثي في المفضليات ق          )2(

   .1/357نسبة في شرح الرضي على الكافية 

  :  وصدره 3/2229هذا عجز بيت بدون نسبة في لسان العرب  )3(

   .  ...  ...     ...   ..    ظَنٍّ كُلُّ وظَنِّي ظَنِّي وما     
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كالم أن يقول وجه ال و، أمسلمنى:قال والنداء  أراد شراحيل فرخم في:قال الفراء

            هو ضاربى :كما يقال، بحذف النون، أمسلمى

   ]5/1734) شرحل(الصحاح[ 

 ،ال على سبيل الترخيم، مخففا إنما هو محذوف من يا فالن،  يا فل:وقولهم في النداء

  .ربما قيل ذلك في النداء للضرورة و.لو كان ترخيما لقالوا يا فالو

 :  )الرجز(  قال أبو النجم

  )1( جة َأمسك فُلّانا عن فُِلفي لَ

   ]5/1793) فلل(الصحاح[

  

  .خاصٌّ غالب،  كنايةٌ عن اسمٍ سمي به المحدث عنه: فُالن: ابن السراج:فلن

 يا :ولو كان ترخيما لقالوا، فتحذف منه األلف والنون لغير ترخيم،  يا فُُل: ويقال في النداء

  )الرجز (:قال أبو النجم، النداء ضرورةً وربما جاء ذلك في غير .فُالَ

  )2(في لَجةً َأمسك فُالنًا عن فُل

   . َأمسك فالنًا عن فالن:ومعناه،  كثرة األصوات:واللَجةُ

   ]6/2178) فلن(الصحاح[

  

  )الطويل (:وقول زهير

  )3(بِ تُذْكَرَأواصرنَا والرِحم بالغَي         خُذُوا حظَّكُم يا آل عكْرِم واذكروا

   ]5/1990) عكرم(الصحاح [         .فحذف الهاء في غير نداء ضرورةً

  

  

  

                                                 
   .229 ص89/124البيت ألبي النجم في ديوانه ق )1(

  .229 ص89/124البيت ألبي النجم في ديوانه ق )2(

   .31الببيت لزهير في ديوانه  ص )3(
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  يا

  )الرجز (: وقول الراجز. يازيد َأقْبِْل:تقول،  حرفٌ ينادى به القريب والبعيد:ويا

  )1(يا لَك من قُبرة بمعمرٍ 

، بالتخفيف .}25:النمل{]. َألَّا َيْسُجُدوا ِهللا[ تعالى فهي كلمة تعجب وأما قوله

كما حذف حرف النداء ، فحذف المنادى اكتفاء بحرف النداء،  أال يا هؤالء اسجدوا:فالمعنى

 إذا كان المراد  }29:يوسف{] ُيوُسُف َأْعِرْض َعْن َهَذا[ : تعالى اكتفاء بالمنادى في قوله

فلما ،  أال اسجدوا:كأنَّه قال، تنبيه وقال بعضهم أن يا في هذا الموضع إنَّما هو لل.معلوماً

وذهبت األلف ،وذهبت ، دخل عليه يا للتنبيه سقطت األلف التي في اسجدوا ألنَّها ألف وصل

 )الطويل(: قال ذو الرمة.األلف التي في يا الجتماع الساكنين ،ألنها والسين ساكنتان

  )2( وال زاَل منهال بِجرعاِئك القَطرألَا يا اسلَمي يا دار ميٍّ على البِلَى       

   ]6/2562) يا(الصحاح [

  )الرجز (:وقول الشاعر

   الدارِيتَنْي وَأرِدالَهم ال َأ

رِكُلُّ امم نْىءارِكقْد3( على م(  

  .اهللا يا :ألن معناه، والميم المشددة في آخره عوض من يا التي للنداء،  اللهم:يريد

   ]5/2037) همل(الصحاح[

، إنّما جاز ألنه ينْوى به الوقف على حرف النداء،  يا َأللَّه  بقطع الهمزة:وقولهم

  .تفيخما لالسم

وربما جمع بين البدل والمبدل ؛ فالميم بدٌل من حرف النداء،  الَهم واللّاهم:وقولهم   

  )الرجز (: كقول الراجز منه في ضرورة الشعر،

  )4( أو عذّبتَ يااللّهماغَفَرتَ

  )البسيط (:قال الشاعر،  ألن للشاعر أن يرد الشيء إلى أصله

                                                 
   .71البيت لطرفة في ديوانه ص )1(

   .285 ص1 ج15/1البيت لذي الرمة في ديوانه ق )2(

   .88  ص26*4/25البيتان للعجاج في ديوانه ق )3(

  .لم أقف على نسبة هذا البيت  )4(
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  )1(عنِّي وال أنت دياني فتَخْزوني         الَه ابن عمك ال َأفْضلْتَ في حسبٍ

، فهي منقلبة عن الياء وأما األلف .فحذف الم الجر والالم التي بعدها،  ِللَّه ابن عمك: أراد

  ؟ أال ترى كيف ظَهرت الياء لَما قُلبتْ إلى موضع الالم،  لَهي أبوك:بداللة قولهم

   ]6/2248) ليه(الصحاح[

  الهمزة

 واألِلف ينادى .وكذلك سائر حروف الهجاء، فإذا مددتَ نونتَ،  حرف يمد ويقْصر:آ

،  واَأللف من حروف المد واللين .بَِأِلف مقصورة، يد أقبْل َأز:تقول، بها القريب دون البعيد

وهما جميعا ، َأِلفٌ:وقد يتَجوز فيها فيقال أيضا، والمتحركة تسمى الهمزة؛ فاللينة تسمى األلف

   ]6/2275) أا(الصحاح[             .من حروف الزيادة

  وا

    ).يازيداه (:يقال أيضا و. وازيداه:تقول،  حرف الندبة:وا

   ]6/2555) وا(الصحاح[                                                          

 معناه، بزيادة هاء في آخره تصير تاء في الوصل،  يا هناه:و يقال في النداء خاصة

  )المتقارب (قال امرؤ القيس . بدل من الواو في هنوك وهنواتهي و،يا فالن

  )2( ويحك َألحقتَ شَراً بِشَر  يا هناه       وقَد رابني قَولُها 

   ]6/2561) هنا(الصحاح [

  هيا

  .مثل هراقَ وَأراقَ، وأصلها َأيا، هيا من حروف النداء

  : قال الشاعر

  )3( ربا هيا طَربٍ من ويقُوُل

   ]6/2562) هيا(الصحاح [

  

                                                 
 وفـي أمـالي     373 وفي إصالح المنطق     160ص31/4البيت لذي األصبع العدواني في المفضليات ق       )1(

   .1/93القالي 

   .234البيت المرئ القيس في ديوانه ص )2(

 5/4742 )هيا (ب وفي لسان العر   1/84 وفي أمالي القالي     4/81البيت بدون نسبة في عيون األخبار          )3(

.  
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  ما ال ينصرف
  

، بن قحطان بن يعرب بن يشْجبُ وهو سبأ؛  قبائل اليمنولَد عامةَ،  اسم رجٍل:وسبٌأ

  .يصرفُ وال يصرفُ

   ]  55 /1)سبأ(الصحاح [

والجمع ، وال تقل شُوىء، بكسر الشين وضمها، الشَىء تصغيره شُيىء وشيىء أيضا

مصروف غير أ: قال الخليل.أشياء ألن فُهرص الء إنما تُرِكصله فَع ،هدعلى غير واح عمج ،

هدعلى غير واح عمالشعراء ج كما أن ،الَءعلى فُع عمجثم استثقلوا ؛ ألن الفاعل ال ي

 عقَاب بعنْقَاةٌ وَأينُقٌ :كما قالوا،  أشياء:الهمزتين في آخره فقلبوا األولى إلى أول الكلمة فقالوا

يسفُ لَ:ر تقديرهافص، وقرصلُّ على صحة ذلك أنه ال يدي ،اءفْع.  

   ]  58 /1)شيأ(الصحاح[

، على تُفُعَل بضم التاء والفاء وكسر العين،  وقَعوا في وادي تُخُيب: يقال:الكسائي

مصروف 123 /1)خيب(الصحاح [               . الباطُل:معناه، غير  [   

   .نصرف في المعرفةال ي،  اسم امرأة:وشَغَب أيضا بالتحريك

   ]  157 /1)شغب(الصحاح[

ألنه غُير عن ؛ للعجمة والتعريف، ال ينصرف في المعرفة،  اسم رجٍل:ويعقوب

  .فوقَع في كالم العرب غير معروف المذهب، جهته

   ]  186 /1)عقب(الصحاح [

   انقَب مارةٌ:وحبيود  ،من قَب النه، وهو معرفةٌ ألن العرب ال تصرف، وهو فَع

  )الرجز: (وقال الشاعر رأيت قطيعا من حمرِ قَبان،: عندهم، ولو كان فَعالًا لَصرفَتْه؛ تقول

  يا عجبا لقد رأيتُ عجبا

  )1(حمار قَبان يسوقُ أرنبا

   ]  197 /1)قبب(الصحاح[

                                                 
 وفي شرح شافية ابن الحاجـب       3/148  وفي الخصائص     2/144البيتان بدون نسبة في جمهرة اللغة        )1(

   .2/993 )حمر (  وفي لسان العرب2/248
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اءبمعروف يتقشَّر ويتّسع:والقُو يق،  داءعالَج بالروهي مؤنَّثة ال تنصرف؛ ي ،

بالرجز (:وقال، وجمعها قُو(  

  يا عجبا لهذه الفَليقَةْ

  )1(هل تَغْلبن القُوباء الرِيقَةْ

فإن سكَّنتها ذكَّرتَ وصرفت؛ ،  وقد تسكَّن الواو منها استثقالًا للحركة على الواو

   ]  206 /1)فوب(الصحاح[                .والهمزة منقلبة منها، والياء فيه لِإللحاق بقُرطاس

كَبالطويل (:صرفَه امرؤ القيس في قوله،  اسم جبٍل:وكَب(  

نخلة بطن اِلكس منهم كَبِ          فآخَركَب دنَج منهم جازع 2(وآخَر(  

  )الطويل (:وترك صرفَه األعشى في قوله

         ومن يغترِب عن قومه ال يزْل يرى

  ع مظْلُومٍ مجرا ومسحبامصارِ  
  

ىءسي منه الصالحاتُ وإن فَنا       وتُدكَبفي رأسِ كَب النار ما أساء كُن3(ي( 
  

   ]  208 /1)كبكب(الصحاح [

ومنهم من يقول ،  ال يصرِف: معدي كَرِب برفع الباء:ومعدي كَرِب فيه ثالث لغات

 يضيف وال يصرف :ومنهم من يقول معدي كَرِب؛ رِبا يضيف ويصرف كَ:معدي كربٍ

  . والياء من معدي ساكنة على كلِّ حال.يجعله مؤنَّثًا معرفة، كَرِبا

   ]  212 /1)كرب(الصحاح [                                                       

اسما واحدا ويلزمه  منهم من يجعله : اسم بلد، وفيه للعرب مذهبان:ونَصيبِين

 هذه نَصيبين ومررت :فيقول، كما يلزم األسماء المفردة التي ال تنصرف، اِإلعراب

يبينبنص ،يبينورأيت نص ،يبيجرى؛ والنسبة إليه نصجريه مي نهذه :ل الجمع فيقوومنهم م 

يبونومررت بنصيبين، نص ،وف رِينبوكذلك القول في ي ين ورأيت نصيبينلَحيلَسطين وس

   .وكذلك أخواتهما،  نَصييبِنيٌّ ويبريني:وياسمين وقنَّسرِين والنسبة إليه على هذا القول

   ]  225 /1)نصب(الصحاح[

                                                 
 وفي الحلل في شرح أبيـات       2/245 وفي جمهرة األمثال     344البيتان بدون نسبة في إصالح المنطق        )1(

   .225الجمل 

   .73 القيس في ديوانه صالبيت المرئ )2(

   .163 ص11+14/10البيتان لألعشى في ديوانه ق )3(
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ألنه بِزِنَة جمع الجمع؛ ، وجمعه بخَاتي غير مصروف، واألنثى بخْتيةٌ، الواحد بخْتيٌّ

،  وأما مساجِديٌّ ومداِئنيٌّ فمصروفان.البخَاتي واَألثَافي والمهارِي :ولك أن تخفف الياء فتقول

كما تَصرِفُ المهاِلبةَ والمسامعةَ إذا َأدخَلتَ عليها ياء ، ألن الياء فيهما غير ثابتة في الواحد

   ]  243 /1)بخت(الصحاح[                     .النسب

؛ ألنه عدل من ثَالَثَة إلى ثُالَثَ ومثْلَثَ، ل والصفةوثُالَثُ ومثْلَثُ غير مصروف للعد

ُأوِلي َأْجِنَحٍة َمْثَنى َوُثَلاَث [ : تعالى وقال،  مررت بقومٍ مثْنَى وثُالَثَ:وهو صفةٌ ألنّك تقول
 إنّما لم ينصرف لتكرر :وقال غيره،  وهذا قول سيبويه. فَوصفَ به  }1:فاطر{] َوُرَباَع

وعن معنى اثنين ، ألنّه عدل عن لفظ اثنين إلى لفظ مثْنَى وثُنَاء، ظ والمعنىالعدل فيه في اللف

أي جاءوا ،  اثنين اثنين: جاءت الخيل مثْنَى فالمعنى:ألنَّك إذا قلت؛ إلى معنى اثنينِ اثنينِ

، ثٌوثُلَي، وثُنَيٌّ،  ُأحيد: فإن صغَّرته صرفتَه فقلت.وكذلك جميع معدول العدد، مزدوجِين

عيبرٍ فخرج إلى مثال ما ينصرف، وريم؛ ألنه مثل حوأحسن ألنّه ال ، وليس كذلك أحمد

   .وما ُأحيسنَه،  ما ُأميلح زيدا:ألنَّهم قد قالوا في التعجب، يخرج بالتصغير عن وزن الفعل

   ] 275 /1)ثلث(الصحاح[

، لضربٍ من التمر، ممدود بغير تنوين، يثَاء نَخٌْل قَرِيثَاء وبسر قَرِ: الكسائي:قرث

   ]  290 /1)قرث(الصحاح[            .وهو أطيب التمر بسرا

 ومن لم يهمز :كأنه من أجِيج النار؛ قال، ومأجوج مفعول،  يأجوج يفعول:يقول

 وهما غير .وماجوج من مججت،  ياجوج من يججت:وجعل األلفين زائدتين يقول

   .مصروفين

  )الرجز (:بةُقال رؤ

  لو أن يْأجوج ومْأجوج معا

  )1(وعاد عاد واستجاشوا تُبعا

   ]  298 /1)أجج(الصحاح [

وإن لم ؛ إذا كُن قد حججن، وجلَّ باإلضافة  عزهللا ونسوة حواج بيت، وامرأةٌ حاجةٌ

يتَ ألنّك تريد التنوين في حواج إالّ فَتَنْصب الب، جل وهللا عزا  حواج بيتَ:يكُن حججن قُلْتَ

فتدلُّ بحذف التنوين ، وضارب زيدا غدا،  هذا ضارب زيد أمسِ:كما يقال؛ أنه ال ينصرف

   ]  304 /1)حجج(الصحاح[           .على أنّه قد ضربه وبإثبات التنوين على أنَّه لم يضربه

                                                 
   .92 ص33/193البيتان لرؤية في مجموع أشعار العرب ق )1(
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  )السريع (:قال األعشى

  )1(سبحان من علْقَمةَ الفاخر         رهَأقُوُل لَما جاءني فَخْ

  .وفيه شبه التأنيث،  وإنما لم ينَون ألنّه معرفةٌ عندهم. العجب منه إذ يفْخَر:يقول

   ]  372 /1)سبح(الصحاح[

حقُز غير مصروفة،  التي في السماء:وقوس.  

   ]  396 /1)قزح(الصحاح[

وكذلك كلُّ اسم على ثالثة أحرف أوسطُه ؛ يفونُوح ينصرف مع العجمة والتعر

   .ألن خفَّته عادلت أحد الثِّقَلَينِ، مثل لُوط، ساكن

   ]  414 /1)نوح(الصحاح[

ادُأح ادوا ُأحمصروفَين، وجاء ا، غيرألنهما معدوالن في اللفظ والمعنى جميع.  

  ]  440 /2)أحد(الصحاح[

ودقبيلةٌ من العرب األولى:وثَم ،  فُ، صاِلحٍوهم قومرصفُ وال يرصي.  

  ]  451 /2)ثمد(الصحاح[

  

دعالمنسرح (: قال الشاعر  يصرفُ وال يصرف،. اسم امرأة:د(  

  )2(دعد ولم تُغْذَ دعد بالعلَبِ       لم تَتَلَفَّع بفضِل مْئزرِها

  ]  470 /2)دعد(الصحاح [

دورِ لقمان:ولُبنُس نصرف ألنَّه ليس بمعدولوهو ي،  آخر.  

  ]  534 /2)لبد(الصحاح[

  

نْده:امرأة يصرف وال يصرف،  اسم.  

  ]  557 /2)هند(الصحاح[

                                                 
   .193ِ ص18/30البيت لألعشى في ديوانه ق )1(

   .2/1021البيت لجرير في ديوانه  )2(



 151

ودوه:تقول، ينصرف،  اسم نبي:ودهذه ه  ،ودت سورة ها .إذا أردودوإن جعلت ه 

   .وكذلك نوح ونون، اسم السورة لم تصرفْه

  ]  557 /2)هود(الصحاح[

ى:وُأخَرى،  جمع ُأخْروُأخْر:َفِعدٌَّة [: تعالى قال، وهو غير مصروف؛  تأنيث آخَر 
 ألن َأفْعَل الذي معه من ال يجمع وال .}185:البقرة{] ِمْن َأيَّاٍم ُأَخَر ُيِريُد اُهللا ِبُكُم الُيْسَر

رأة أفضَل وبام، وبرجاٍل أفضل منك،  مررت برجٍل أفضل منك:تقول، يؤنَّث ما دام نكرةً

 مررتُ بالرجل :تقول، فإن أدخلْت عليه األلف والالم أو أضفْته ثنَّيتَ وجمعت وأنّثْت؛ منك

ينللى، األفضل وبالرجال األفضِل وبالمرأة الفُضومررت بأفضلهم ، وبالنساء الفُض

هِنلوبفُض نالهيهِم وبفُضوقالت امرأةٌ من العرب .وبأفضل:ا ماهغْرا صاهوال يجوز أن .ر 

حتَّى تصله بمن أو ، وال بامرأة فُضلَى، وال برجال أفاضَل،  مررت برجٍل أفضَل:تقول

ألنَّه يؤنَّث ويجمع بغير من ،  وليس كذلك آخَر.وهما يتعاقبان عليه، تُدخَل عليه األلف والالم

، وبرجال ُأخَر وآخَرِين،  مررت برجل آخَر: تقول.وبغير األلف والالم وبغير اإلضافة

 .فلما جاء معدولًا وهو صفة منع الصرفَ وهو مع ذلك جمع، وبنسوة ُأخَر، وبامرأة ُأخْرى

   .ولم تصرِفْه عند سيبويه، فإن سميت به رجلًا صرفْته في النكرة عند األخفش

  )البسيط (:وقول األعشى

  )1(.. ... ... ...  .       وعلِّقَتْني ُأخَيرى ما تُالَِئمني

  ]  577 /2)أخر(الصحاح [              .تصغير ُأخْرى

للتأنيث ولزوم حرف ، ال ينصرف في معرفة وال في نكرة،  اسم رجٍل:بشْرى

فصارت كأنها من نفس ، ألن هذه األلف يبنَى االسم لها؛ وإن لم يكن صفةً، التأنيث له

  .السم بعد التذكيروليست كالهاء التي تدخل على ا، الكلمة

  . عصاي:كقولك    }19:يوسف{] َيا ُبْشَرى َهَذا ُغَلاٌم[ : تعالى  وقوله

 2)بشر(الصحاح [0                                    . يا بشْريي: وتقول في التثنية

/590  [  

بنيت االسم إن شئت ، وهما اسمان جعال واحدا،  اسم بلد وقبيلة أيضا:وحضرموتُ

وإن شئت ،  هذا حضرموتُ:األوَل على الفتح وأعربت الثاني إعراب ما ال ينصرف فقلت

                                                 
  : وعجزه 107 ص6/19 هذا صدر بيت لألعشى في ديوانه ق )1(

  فَاجتَمع الحب حباً كُلُّه تَبُِل...   ...  ...  ...               
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وكذلك القول ؛  أعربت حضرا وخفضت موتًا: هذا حضرموت:أضفت األول إلى الثاني فقلت

أبرص في سام ،زمرورامِ ه.   

  ]  634 /2)حضر(الصحاح[

اجِرضح:عبيت بذلك ِلعظَم بطْنها،  الضرِفَةٌ، سمعوهو م.  

  )الكامل المرفَّل (: قال الحطيئة

  )1(رك إذ تنبذَه حضاجِر        هالَّ غضبتَ لرحِل جا

 وطْب :ألنهم يقولون، ألنَّه اسم لواحد على بِنْية الجمع، وال ينصرف في معرفة وال نكرة

رجضح ،اجِرضح طُب634 /2)حضجر(الصحاح[             .وَأو  [  

  . هذا خُضارةُ طَاميا: تقول.معرفة ال تُجرى،  البحر:وخُضارةُ بالضم

  ]  647 /2)خضر(الصحاح [

 هذه ذفْرى : يقال. هو الموضع الذي يعرقُ من البعير خلْف اُألذُن:والذفْرى من القَفَا

ألنَّها أوُل ما يعرقُ من ،  وهي مأخوذة من ذَفَرِ العرق.نيثال تُنَون ألن ألفَها للتأ، َأسيلَةٌ

 والمعزى . نَعم:؟ فقال  الذفْرى من الذَفَرِ: قلت ألبي عمروبن العالَء:قال األصمعي .البعير

  . نعم:؟ فقال من المعز

الجمع ذفْرياتٌ  و.وبعضهم ينونه في النكرة ويجعل َأِلفَه لإللحاق بدرهمٍ وهجرعٍ   

 ذَفَارٍ :ومن ثَم قال بعضهم، وهذه األلف في تقدير االنقالب عن الياء، وذَفَارى بفتح الراء

  ]  663 /2)ذفر(الصحاح [              .مثل صحارٍ

 فإن مددتَ أو قَصرتَ لم .وحذف األلف، والقصر،  المد:وزكَرِيا فيه ثالث لغات

والجمع زكَرِياوون ،  وتثنية الممدود زكَرِياوانِ. صرفْتَوإن حذَفتَ األلف، تَصرِف

 وإذا أضفته إلى نفسك قلت . والنسبة إليه زكَرِياوِيٌّ.وزكرياوِين في النصب والخفض

  .وفي التثنية زكرياواي بالواو، كما تقول حمراِئي، زكرياِئي بال واو

  ]  671 /2)زكر(الصحاح[

وإنَّما لم تصرف للتأنيث ، وهي غير مصروفة وإن لم تكن صفة،  البرية:ءالصحرا

وال تقل صحراءةٌ ،  صحراء واسعةٌ: تقول.وكذلك القول في بشْرى، ولزوم حرف التأنيث له

                                                 
   .33 ص 5البيت للحطيئة في ديوانه ق )1(
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ع كلِّ فَعالَء إذا لم وكذلك جم،  والصحراواتُ والجمع الصحارى.فَتُدخَل تأنيثًا على تأنيث

  .وورقَاء اسم رجٍل، وخَبراء، مثل عذْراء، ن مؤنَّثَ َأفْعَلتك

 ألنَّك إذا جمعت :وقد جاء ذلك في الشعر،  صحارِي بالتشديدوَأصل الصحارى

صحراء أدخلت بين الحاء والراء أِلفًا وكسرت الراء كما يكسر ما بعد ألف الجمع في كّل 

افعوج اجِدسموضع، نحو مللكسرة التي قبلها، ر ؛ فتنقلب األلف األولى التي بعد الراء ياء

ثم حذفوا الياء األولى وأبدلوا من الثانية ، وتنقلب األلف الثانية التي للتأنيث أيضا ياء فتدغم

 وإنَّما فعلوا ذلك .لتَسلَم األلف من الحذف عند التنوين، فقالوا صحارى بفتح الراء، ألفًا

، بين الياء المنقلبة من األلف للتأنيث وبين الياء المنقلبة من األلف التي ليست للتأنيثليفرقوا 

 وبعض العربِ ال يحذف الياء األولى .إذْ قالوا مرامي ومغَازِي،  ومغْزىنحو َأِلف مرمى

  .رٍ جوا:كما تقول، وهذه صحارٍ،  الصحارِي بكسر الراء:فيقول، ولكن يحذف الثانية

  ]  708 /2)صحر(الصحاح[

رصوَأع رصعقتل وَأقْتُل،  اسم رجل:ويمنها ، ال ينصرف ألنَّه مثل ي وهو أبو قبيلة

  ]  750 /2)عصر(الصحاح[                .باهلة

 يقْتُُل؛ وقال :ألنه مثل،  إذا قلتَه بفتح الياء لم تصرفه:بن يعفُر الشاعر واألسود

وهذا ينصرف ألنَّه قد زال عنه شبه ، بضم الياء، بن يعفُرٍُ  أسود:ل سمعتُ رؤبة يقو:يونس

  ]  752 /2)عفر(الصحاح[                  .الفعل

 رافعدان:بفتح الميمومموال نكرة،  حيٌّ من ه ألنه جاء على ، ال ينصرف في معرفة

،  ثوب معافرِيٌّ:لتقو،  وإليهم تنسب الثياب المعافرِيةُ.مثال ما ال ينصرف من الجمع

  ]  753 /2)عفر(الصحاح[          .فتصرفُه ألنك أدخلتَ عليه ياء النسبة ولم تكن في الواحد

  

   . يذْهب:ألنَّه مثل» يعمر«ال ينصرف ، بن يعمر العدواني ويحيى

  ]  758 /2)عمر(الصحاح[

 سبق درتُه :وفي المثل، درةَأي نفرتْ فرفَعت ال،  غَارت الناقةُ: يقال:األصمعي

هاررةٌ بالضم:يقال؛ غغَاريا هذا،  ناقةٌ م غَاربفتح الميم غير مصروف، ونوقٌ م.  

  ] 769 /2)غرر(الصحاح[
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رِيإلى:القُم ر: منسوبرٍ قُمرٍ،  طَيموح رممثل َأح را أن يكون جمع َأقْمإم روقُم ،

  )السريع (: قال الشاعر.وزِنْجِي وزِنْجٍ،  قُمرِي مثل رومي ورومٍوإما أن يكون جمع

  ال صلْح بيني فاعلَموه وال
  

  بينَكُم ما حملَتْ عاتقي  
  

  سيفي وما كُنّا بنَجد وما
  

    قبالشَاه الواد رقُم قَر1(قَر( 
  

      .والجمع قَمارِي غير مصروف، والذكر ساقُ حر ،واألنثى قُمرِيةٌ

  ]  799 /2)قمر(الصحاح[

رنَاذوابن م:منه لم يصرفه،  شاعر رٍ:ويقول، فمن فتح الميمنْذم ألنّه ،  إنه جمع

  ]  826 /2)نذر(الصحاح [            .ومن ضمها صرفه؛ بن منْذرٍِ بن منْذر بن منْذرِ محمد

 فمن ترك صرفها في المعرفة جعل :مثل علْقَى،  تنون وال تنون:تْرى فيه لغتانوتَ

ُثمَّ [ : تعالى قال، وهو الفرد، وأصلها وتْرى من الوِتْرِ، وهو أجود، ألفَها ألف التأنيث
  .ا ملحقةًومن نَونَها جعل ألفَه؛ أي واحدا بعد واحد  }44:المؤمنون{] َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا َتْتَرى

  ]  843 /2)وتر(الصحاح[

وهو ملحق ، ألن األلف لإللحاق ال للتأنيث،  منون مصروف معزى:قال سيبويه

يدلُّ على ذلك ، ألن األلف الملحقة تجري مجرى ما هو من نفس الكلمة؛ بِدرهمٍ على فعلٍَل

ا بعد ياء وكسروا م، ن نونفي قول م،  وَأرطى معيزٍ وُأريط في تصغير معزى:قولهم

كما لم يقلبوها في ، ولو كانت للتأنيث لم يقلبوا األلف ياء؛  دريهِم:كما قالوا، التصغير

  . المعزى مؤنَّثة وبعضهم ذكّرها: وقال الفراء.تصغير حبلَى وُأخْرى

 والمعزى :لقا؛ وبعضهم ينون،  وحكى أبو عبيد أن الذفْرى أكثر العرب ال ينونها

  ]  896 /3)معز(الصحاح [          .كلُّهم ينونُونها في النكرة

اءنَسروالب:باء:وفيه لغات،  الناسقْرمثال ع اءنَسرممدود غير مصروف،  ب ،

اءنَاسروب ،اءاسرهو: يقال:قال ابن السكيت .وب اءنَسرب الناس هو،  ما أدري أي أي أي.  

  ]  908 /3)برنس(الصحاح[

                                                 
  وألبي عامر جد العباس بن مرداس فـي لـسان العـرب             362 بدون نسبة في إصالح المنطق       انالبيت )1(

    .13/467 )قمر ( وفي تاج العروس3/2800)عتق(
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انساسم رجل:وح  ،رِهلم تُج سمن الح الَنالًا من ، إن جعلته فَعوإن جعلته فَع

          .ألن النون حينئذ أصلية، الحسنِ أجريتَه

  ]  918 /3)حسس(الصحاح[

فلـو  ؛ وفي الكـالم نَفْعـل  ،  ألنَّه ليس في الكالم فَعللٌ    ،  والنون زائدة ،  نَرجِس معرب 

ولو كان في األسماء شيء على مثـال فَعلـٍل          ،  ألنّه مثل نضرِب  ،  ميت به رجلًا لم تصرفْه    س

      .ألن في األسماء فَعلَلًا مثل جعفَرٍ، لصرفناه كما صرفنا نَهشَلًا

  ]  934 /3)نرجس(الصحاح[

وهي  ،مثال تُخُيب، غير مصروف،  يقال وقع فالن في وادي تُغُلِّس:قال أبو زيد

  ] 956 /3)غلس(الصحاح [             .الداهية والباطل

   

  )البسيط (: قال النابغة، وقَابوس ال ينصرف للعجمة والتعريف

  )1(وال قَرار على زْأرٍ من اَألسد        نُبْئتُ أن َأبا قَابوس َأوعدني

  ]  960 /3)قبس(الصحاح [

؛ قال الشاعر في  ردت به القبيلةَ لم تصرفهوإن أ، فإن أردت بقريشٍ الحي صرفته

  )الكامل (:ترك الصرف

  )2(وكَفَى قُريشَ المعضالت وسادها         غَلَب المساميح الوِليد سماحةً

  ]  1016 /3)قرش(الصحاح[

وكذلك بناتُ ، وثالثٌ بناتٌ، أربعة منها نَعشُ،  سبعةُ كواكب:وبناتُ نَعشَ الكبرى

شَ.شَ الصغرىنَعالطويل (:وأنشد أبو عبيدة،  وقد جاء في الشعر بنو نَع(  

هباحيدعو ص تُها والديكززبوا       تَموا فَتَصشٍ دنَونُو نَع3(إذا ما ب(  

  .واتفق سيبويه والفراء على ترك صرف نَعشَ للمعرفة والتأنيث

  ]  1022 /3)نعش(الصحاح[
                                                 

   .29غة الدبياني في ديوانه صالبيت للناب )1(

 2/1046 ولعدي بن الرقاع فـي الكامـل         2/506 وفي اإلنصاف    4/455البيت بدون نسبة في الكتاب       )2(

   .1/203وفي خزانة األدب  

   .4 ص1/4البيت للنابغة الجعدي في ديوانه ق )3(
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وإنَّما ألزموهما الصرفَ ، وكذلك نُوح، لعجمة والتعريف اسم ينصرف مع ا:ولُوطٌ

االسم على ثالثة أحرف أوسطُه ساكن وهو على غاية الخفّة، ألن ، فقاومتْ خفَّتُه أحد

ودعد في هند ن؛ وكذلك القياسيرفَ في المؤنث، السببموا الصلْزروك فيه ، إالَّ أنَّهم لم يوخَي

  ]  1158 /3)لوط(الصحاح [          .بين الصرف وتَركه

وهو مذكَّر ،  بلد سمي بالقصر الذي بناه الحجاج بين الكوفة والبصرة:وواسطٌ

 والشام والعراقَ إالَّ منًى،  ألن أسماء البلدان الغالب عليها التأنيث وترك الصرف:مصروف

يد به البقعة أو البلدة فال ويجوز أن تر؛ فإنَّها تذكَّر وتصرف، وواسطًا ودابقًا وفَلْجا وهجرا

  )البسيط (:كما قال الشاعر، تصرفه

  )1(أيام واسطَ واأليام من هجرا              منْهن أيام صدق قد عرِفْتَ بها

  ]  1167 /3)وسط(الصحاح [

عباعِ :والسبةُ، واحد السعبوقولهم. اللبؤةُ:والس :بأخذه َأخْذَ س ةقال ابن السكيت، ع: 

بن  بن عوف  هو سبعةُ:وقال ابن الكلبي؛ واللبؤة َأنْزقُ من األسد، ِإنّما أصلها سبعةٌ فخفِّفتْ

وكان رجلًا شديدا فعلى هذا ، بن ُأدد بن طيىء بن الغَوث بن عمرو بن ثُعل بن سالمان ثَعلبة

  ]  1227 /3)سبع(حالصحا[           .ال يجرى للمعرفة والتأنيث

فهو َألْكَع وامرأةٌ ،وقد لَكع لَكَاعةً  .ولالثنين يا ذَوي ُألكَعِ ، يا لُكَع :وتقول في النداء

اءلَكْع.في المعرفة ألنَّه معدول من َألْكَع يقال للفرس :وقال أبو عبيدة . وال يصرف لُكَع 

عرفة ألنَّه ليس ذلك  المعدول الذي يقال فهذا ينصرف في الم،الذكر لُكَع واألنثى لُكَعةٌ 

  ]  1280 /3)لكع(الصحاح[                         .نُفَرٍ ووإنما هو مثل صرد، للمؤنَّث لَكَاعِ

عسمن أسماء العجم:وي وهما ال يدخالن على ، وقد ُأدخل عليه األلف والالم،  اسم

  .لشعرنحو يعمر ويشْكُر إال في ضرورة ا، نظائره

  )الطويل(:وأنشد الفراء

لُهكاه الفَةالخ ِاءبكاً               شديداً بَأعاربم زِيدبن الي ِليدنَا الودج2(و(  

  .بالمينِ) واللَيسع (و )واليسع ( وقرئ 

  ]  1298 /3)عيس(الصحاح [

                                                 
   .235 /1البيت للفرزدق في ديوانه  )1(

  . 194 ص70/4البيت البن ميادة في ديوانه ق )2(
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عداَألي: الرجز(:قال رؤبة،  الزعفران(  

  )1(م حجٍّ َأيدعا كما اتَّقى محرِ

، فإن سميت به رجالً لم تصرفه في المعرفة للتعريف ووزن الفعل، وهذا ينصرف

  ]  1310 /3)يدع(الصحاح [          .وصرفته في النكرة مثل َأفْكٍَل

  .أي كثير الخالف، ورجٌل خاِلفَةٌ

  . والتعريفغير مصروف للتأنيث، ؟ أي أي الناس هو  ما أدري أي خاِلفَةَ هو:ويقال

  ]  1355 /3)خلف(الصحاح[           .أال ترى أنك فسرته بالناس

له  ال واحد وقال الفراء .هو اسم في لفظ الجمع فال يجمع و، موضع بمنى:وعرفات

إن كان  وهي معرفةو. ليس بعربي محض و، نزلنا عرفة شبيه بمولد:قول الناس و.بصحة

هؤالء عرفات  :تقول.خالف الزيدين و،واحدفصار كالشئ ال،  ال تزولاألماكنن أل، جمعا

َفِإَذا َأَفْضُتْم ِمْن َعَرَفاٍت [ : تعالى قال.هي مصروفة و. نكرةألنهتنصب النعت ، حسنة
الواو  و إنما صرفت الن التاء صارت بمنزلة الياء: قال االخفش }198:البقرة{] َفاْذُآُروا اَهللا

فلما سمى به ترك على ، ين بمنزلة النونصار التنو و، تذكيرهألنه، مسلمون وفي مسلمين

 عانات وكذلك القول في أذرعات و.كما يقال مسلمون إذا سمى به على حاله حاله

   ]4/1401)عرف(الصحاح  [                                                  .عريتناتو

  .النه في االصل اسم نهر، الصرف واالغلب على التذكير و، اسم بلد:دابق

  )الرجز (:الراجز قال

  )2( دابِق منّي وَأين ودابِق

   ]4/1473)دبق(الصحاح[          . ال يصرف وقد يؤنث و

غير النه ،  لم تصرفه في المعرفةعجمىفإن أردت به االسم األ  اسم رجل:و إسحاق

 :إن أردت المصدر من قولك ومعروف المذهب  غير عن جهته فوقع في كالم العرب

   ]4/1435)سحق(الصحاح[          . لم يتغيرألنهصرفته ،  أبعدهأي، اقاأسحقه السفر إسح

  

                                                 
   .33/37البيت لرؤبة في ديوانه ضمن مجموع أشعار العرب ق )1(

 )دبـق  ( وفي تـاج العـروس     2/1324 )دبق ( وفي لسان العرب   4/446 البيت بدون نسبة في الكتاب       )2(

25/275.   
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     :قال العجاج . خول باليمامة:بنو صعفوق

  من َآِل صعفوق وَأتباعٍ ُأخَر

    ن طاعرممالغَم بالونال ي 1( ين(  

 ،لم يجئ على فعلول شيء غيره و،المعرفة وللعجمة، هو اسم أعجمي ال ينصرف

  .إنما يفتحه العامة و،رنوب فإن الفصحاء يضمونه أو يشددونه مع حذف النونالخ أماو

   ]1507/ 4)صعفق(الصحاح[

أى ،  وأفلقتَ أعلقتَ:يقال منه للرجل.ال تجري .ينونان و،ق كزفرلََ فُقَلَوجاء بع

4/1544) فلق(الصحاح[             .قلََ فُقَلَجئت بع[   

 قد ذكرنا إعرابه في حضرموت من بابو ،هما كلمتان جعلتا واحدة و، بلد:وبعلبك

  .على ما ذكرنا في عبد شمس، إن شئت بكى و،النسبة إليه بعليو. الراء

   ]4/1576) بكك(الصحاح[

  )الوافر(:خنساءالقالت   . القراد: الحبركى:قال أبو زيد

  )2( بكْرِ بن جشَم بني من َأبوه       حبركَى ثَديي بمرضع فلست

حبركى للتأنيث   قد جعل بعضهم االلف في:قال أبو عمر الجرمي .اة حبر كاألنثىو

   ]4/1579) حبرك(الصحاح[                  .فلم يصرفه

  . أى على كل حال، مصروف، الالم وبضم الهاء،  افعل ذاك إما هلكت هلك:وقولهم

   ]4/1617) هلك(الصحاح[

 غير وهو، م مشددةالال والهاء و يقال وقع في وادي تهلك بضم التاء:قال الكسائي

   ]4/1617)هلك(الصحاح[       .معناهما الباطل و،مثل تخيب، مصروف

 ال ينصرف :قال االخفش.الخمر و اسم موضع بالعراق ينسب إليه السحر:بابل

 أحرف فإنه ال ينصرف في ذلك أن اسم كل شيء مؤنث إذا كان أكثر من ثالثة و،لتأنيثه

   ]4/1630) ببل(الصحاح[              . المعرفة

  

                                                 
   .40 ص32*1/31البيتان للعجاج في ديوانه ق )1(

   .292ص49/3البيت للخنساء في ديوانها  ق )2(
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  .تتشاءم به،  هو الشقراق عند العرب:قال الفراء،  طائر:واالخيل

  )الطويل(:قال الفرزدق

       درِكم بنا نيهلَّغتب ن طَيرِ اَأل   ِإذا قَطَنالخايِلفَالقَيتَ م1( َأخي(  

ال في  ومنهم من ال يصرف في المعرفة و،هو ينصرف في النكرة إذا سميت به

 :يحتج يقول حسان بن ثابت رضى اهللا عنه و االصل صفة من التخيل،يجعله في و،النكرة

  )الطويل(

  )2( ذَريني وعلمي بِاُألمورِ وشيمتي       فَما طاِئري فيها علَيك بَِأخيال

   ]4/1693) خيل(الصحاح [

 نونه لإللحاق األلففمن جعل  .ال ينون وجمعا ينون ويكون واحد،  نبت مر:الدفلى

 4/1698) دفل(الصحاح [             .من جعلها للتأنيث لم ينونه و،النكرة في

[  

   ]4/1716) زحل(الصحاح[       .مثل عمر، ال ينصرف،  نجم من الخنس:وزحل

هي أعجمية أعربت فأشبهت من كالمهم ما ال  و، سراويل واحدة:قال سيبويه

رجال لم  اإن سميت به و:قال.فهي مصروفة في النكرة، ال نكرة ومعرفة ينصرف في

. مثل عناق، النها مؤنث على أكثر من ثالثة أحرف، كذلك إن حقرتها اسم رجل و،تصرفها

  ، سروالة ويزعم أنه جمع سروال و،في النحويين من ال يصرفه أيضا في النكرةو

  )المتقارب(  :و ينشد

  )3(..... ... ...  .      عليه من اللؤم سروالة 

  )الطويل (:بلو يحتج في ترك صرفه بقول ابن مق

..  .. ... ...       ..    حاماوِيلَ ررفَارِسيٌّ في س 4( فَتى(  

                                                 
   .2/141 للفرزدق في ديوانه جالبيت )1(

   .332البيت لحسان في ديوانه ص )2(

 وفـي شـرح     1/270 وفي شرح شافية ابن الحاجب       3/346 هذا صدر بيت بدون نسبة في المقتضب         )3(

  : وعجزه 2/1999) سرل( وفي لسان العرب 1/151الرضي 

        ...  ...  ...   ...       سرِقُّ فلَيف يطتَعسلم    

  =:  وصدره 48 ص5/3هذا عجز بيت البن مقبل في ديوانه ق )4(

  ...   ...  ...  ...        كََأنَّه الرياد ذَب دونَها َأتَى    = 



 160

   ]5/11729) سرل(الصحاح[                    .الثاني أقوى و،األولو العمل على القول 

 ألنه، ال نكرة و اسم رجل ال ينصرف عند سيبويه في معرفة:شراحيل[ شرحل 

 ألنه، فإن حقرته انصرف عندهما، الخفش في النكرةينصرف عند او. الجمع بزنة جمع

   ]5/1734)شرحل(الصحاح[           . أعجميةألنهافارق السراويل  و،عربي

أى في   }47:القمر{] ِإنَّ الُمْجِرِميَن ِفي َضَلاٍل َوُسُعٍر[ : تعالى وقوله

  .نصرفكله ال ي، تهلك ومثل تخيب، معناه الباطل، تضلل  وقع في وادي:الكسائي.هالك

   ]5/1749) ضلل(الصحاح [

برد  إذا ارتعد من،  أخذه أفكل:يقال.ال يبنى منه فعلو. الرعدة، على أفعل، فكلألا

 ،الفعل وزن وفإن سميت به رجال لم تصرفه في المعرفة للتعريف، هو ينصرفو. أو خوف

   ]5/1792) فكل(الصحاح[                .صرفته في النكرةو

   .َللَهمثل ثَ، مصروف من أسماء الباطل، َللَه هو الضالل بن فَ:يقال

   ]5/1794) فكل(الصحاح[

 ال وتجري، الالم وهي معرفة ال تدخلها االلف و،ُلحيقال للسنة المجدبة كَ[ كحل 

  . السماء:ُلح كَ:قال االموىو. أى أصابتهم،  كحلتهم السنون:يقال.تجري

  )الطويل( :قال الكميت

  )1( جنوبها كَحٍل أنْواء تَنْدمن ولم     تأوهتْ الخماص المراضيع ما إذا

  .إذا لم يكن في السماء غيم، ُلح صرحت كَ:و يقال

  )البسيط(:قال سالمة بن جندل

       ت كَحٌل بِيوتُهمحرِإذا ص أوىقَومم ريكأوى كُلِّ قُرضوبِ الضم2( و(  

   ]5/1809) كحل(الصحاح[

إذا كان في الكالم مثل  و،ينصرف النه فعلل  هو:بويهقال سي،  اسم رجل:ونهشل

               .جعفر لم يمكن الحكم بزيادة النون

                                                 
   .75 ص84/85البيت للكميت في ديوانه ق )1(

   .2/235مع األمثال ج وفي م123 ص22/32البيت لسالمة بن جندل في المفضليات ق )2(
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 5/1837) نهشل(الصحاح[                                                       

[  

قلبت الهمزة ، أصله أوأل على على أفعل مهموز االوسط و،ول نقيض اآلخرواأل

. القلب والى أيضا علىاأل واألوائلوالجمع  . هذا أول منك:لى ذلك قولهميدل ع، أدغم وواوا

أواول الستثقالهم  إنما لم يجمع على و. همزةاألولىفقلبت الواو ،  وول على فوعل:قال قومو

 ، أوَل لقيتته عاماً:تقول، هو إذا جعلته صفة لم تصرفه و.اجتماع الواوين بينهما ألف الجمع

 .األوِل ال تقل عام و:ابن السكيت قال . أوالًتقول لقيته عاماً، رفتهإذا لم تجعله صفة صو

  أوُل: جعله صفة لعام كأنه قالاألولرفع  فمن،  أوَلمذ عام و، أوُلتقول ما رأيته مذ عامو

، إذا قلت ابدأ بهذا أوُل و. قبل عامنامذ عام :من نصبه جعله كالظرف كأنه قال و،من عامنا

  ابدأ به أوَل:إن أظهرت المحذوف نصبت فقلت و.كقولك فعلته قبُل ،الغاية ضممته على

كما تقول قبَل، كفعلما:فإن لم تره يوما قبل أمس قلت،  ما رأيته مذ أمس:تقول و.ك فعل  

من   ما رأيته مذ أول من أول:فإن لم تره مذ يومين قبل أمس قلت، رأيته مذ أول من أمس

  .األوليةأول بين  هذا :تقولو. لم تجاوز ذلك و،أمس

   ]5/1838) وأل(الصحاح[

فمن لم يضفْ جعل إرم اسمه ولم   }7:الفجر{] ِإَرَم َذاِت الِعَماِد[ : تعالى وقوله

ومن قرأه باإلضافة ولم ؛ وجعله بدلًا منه، ألنّه جعل عادا اسم أبيهم وإرم اسم القبيلة، يصرفْه

   ]5/1860) أرم(الصحاح[                .يصرفْه جعله اسم أمهم، أو اسم بلدة

وكذلك إن سميتَ به على جهة التلقيب ، وهو ينصرف..... .اإلبريسم معرب

، ألن العرب أعربتْه في نكرته وأدخلت عليه األلف والالم، انصرف في المعرفة والنكرة

، واآلجر، والشهرِيز، قودوالرا، والديباج، وكذلك الفرِنْد، وَأجرتْه مجرى ما أصُل بنائه لهم

ألن العرب ما أعربتها إالَّ ، هيماوإبر، ويعقوب، قوليس كذلك إسح؛ والزنْجبيل، والنَّيروز

  .إلى تعريفولم تنقُلْها من تنكيرٍ ، ولم تنطق بها إالَّ معارف، في حال تعريفها

   ]5/1871) برسم(الصحاح [

قَّمغٌ معروفٌ:الببص  ،منْدالرجز (:قال العجاج؛ وهو الع(  

  يها َألَمهـة نَجالء فـبطعن

  ا بين تَراقيه دمهـيجِيشُ م
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   هقَّماشَ باغِ جبِل الصجر1(كم(  

وِيبِيٌّ هو:وقلت ألبي علي الفَسر؟ فقال  أع:بقال. معر : وليس في كالمهم اسم 

 :وشَلَّم، وبقَّم لهذا الصبغ، تميم وبالفعل سميبن  بن عمروُ  خَضم:على فَعَل إالّ خمسة

،  اسم موضع:وعثّر،  اسم ماء من مياه العرب:وبذّر؛ وهما أعجميان، موضع بالشأم

؛ وإنّما يختص بالفعل، فثبت أن فَعَل ليس في أصول أسمائهم، ويحتمل أن يكونا سميا بالفعل

  .وانصرفَ في النكرة، ف في المعرفة للتعريف ووزن الفعلفإذا سميتَ به رجلًا لم ينصر

   ]5/1873) بقم(الصحاح[

  

وهو ملحقٌ ، وجّل عباده  عزهللا  من أسماء النار التي يعذِّب بها: جهنَّم:جهنم

 هو فارسي :وال يجرى للمعرفة والتأنيث، ويقال؛ بالخماسي بتشديد الحرف الثالث منه

   ]5/1892)جهنم(الصحاح[                    .معرب

  

مالرجز (: قال الراجز؛ ال ينصرف للمعرفة والتأنيث،  اسم فرس:وزِي(  

مي زِيفاشْتَد الشد 2( .هذا مكان(  

   ]5/1930) زيم(الصحاح [

قَّمٍ، شَلَّمبالشأم:على وزن ب المقدس بالعبرانية:ويقال،  موضع بيت ؛  هو اسم مدينة

   ]5/1961) شلم(الصحاح[        .مة ووزن الفعلللعج، وهو ال ينصرف

  

ننَيوح:فإن قصدت به البلد والموضع ذكّرته وصرفته، يذكَّر ويؤنث،  موضع ،

، وإن قصدت به البلدةَ والبقعة أنَّثته ولم تصرفْه   }25:التوبة{ ]وَيْوَم ُحَنْيٍن[ : تعالى كقوله

   )الكامل( :كما قال الشاعر

م وهروا نَبِيتَواكُِل اَألبطاِلنَص ومي نَينبِح       هوا َأزر3( شَد(  

   ]5/2105) حنن(الصحاح [

                                                 
   .257 ص4*3*98/2ألبي النجم العجلي في ديوانه قاألبيات  )1(

   .3/476 وفي مجمع األمثال 4/208 وفي العقد الفؤيد 2/494البيت بدون نسبة في الكامل   )2(

   .314البيت لحسان في ديوانه ص )3(
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 عن الرمانِ - يعني الخليل- سألته :قال سيبويه. ٌ الواحدة رمانَة، الرمان معروف

،  بهإذْ لم يكن له معنًى يعرف،  ال أصرفه في المعرفة وأحملُه على األكثر:إذا سمي به فقال

وقال  .واألكثر زيادةُ األلف والنون، فنحمله على األكثر، أي ال يدرى من أي شيء اشتقاقُه

   .وفُعاٌل أكثر من فُعالَنٍ، مثل قُراصٍ وحماضٍ،  نُونُه أصلية:األخفش

   ]5/2126) رمن(الصحاح[

انوالتَب:بنان؛  الذي يبيع التالًا من :وتَبنِ صرفته إن جعلته فَعبالت ، الَنوإن جعلته فَع

   ]5/2086) تبن(الصحاح[           .من التَب لم تصرفه

وله دهقَنَةُ ،  تَدهقَن الرجُل:من قولهم،  إن جعلت النون أصليةً:الدهقَان معرب

   .ألنه فعالَن، وإن جعلته من الدهق لم تصرفه؛ ألنَّه فعالٌَل، موضعِ كذا صرفْتَه

   ]5/2116) دهقن(الصحاح[

انمنِ انصرف:والسملم ينصرف في ،  إن جعلتَه بائع الس موإن جعلته من الس

   ]5/2138) سمن(الصحاح[                   .المعرفة

 ]سينَاء[ و]طُورِ سينَاء[ : وقرىء:قال، واحدتُها سينينَةٌ،  شجر: السينين:قال األخفش

 والكسر :قال؛ ألنَّه بني على فَعالء، والفتح أجود في النحو، فتح والكسربال }20:المؤمنون{

إالّ ، ألنَّه ليس في أبنية العرب فعالَء ممدود مكسور األول غير مصروف، رديء في النحو

   . إنّما لم يصرف ألنّه جعل اسما للبقعة: وقال أبو علي.أن تجعله أعجميا

   ]5/2142) سين(الصحاح[

وإن ،  تَشَيطَن الرجُل صرفته: فإن جعلته فَيعالًا من قولهم. إنَّها زائدة:ويقال أيضا

   .ألنه فَعالَن، جعلته من تَشَيطَ لم تصرفه

   ]5/2145) شطن(الصحاح[

   .وقد ذكرنا صرفَه في عرفات،  موضع:وعريتنَاتٌ

   ]6/2164) عرتن(الصحاح[

  )البسيط (:قال زهير؛  عانيةٌ:تُنسب إليها الخَمر فيقال، فرات قريةٌ على ال:وعانَةُ

  )1(من خَمرِ عانَةَ لَما يعد َأن عتَقَا       ..    ... ... ...  .

                                                 
  : وصدره 39هذا عجز بيت لزهير في ديوانه ص )1(

      قَتْ الكَرى بعد رِيقَتَها كَأناغْتَب         ...  ...  ...   ...  
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والقول في صرف عانَات كالقول في ؛ كما قالوا عرفَةُ وعرفَاتٌ،  عانَاتٌ:وربما قالوا

اتوَأذْرِع فَاترع.   

   ]6/2168) عون(حاحالص[

وننى، لإسرائي اسم رجٍل من بني :وقَارب به المثل في الغضروال ينصرف؛ ي ،

جمة والتعريفللع.  

   ]6/2182) قرن(الصحاح [

وربما صرفوه وأدخلوا ؛ غير مصروف بال ألف وال المٍ،  اسم للشمس:وإالهةُ أيضا

  )الوافر (:شدني أبو علي وأن،  اإلالَهةُ:فقالوا، فيه األلف والالم

  )1(وَأعجلْنَا اإلالهةَ أن تَُؤوبا           تَروحنَا من اللَعباء قَصرا

 :من دخول الم المعرفة االسم مرةً وسقوطها أخرى، وقد جاء على هذا غير شيء

فكأنَّهم ؛  اسم صنمٍ:ونَسر والنَّسر، وفَينَةً والفَينَةَ بعد الفَينَة،  وفي نَدرى لَقيتُه النَدرى:قالوا

   ]6/2224) أله(الصحاح [        .سموها إالَهة لتعظيمهم وعبادتهم إياها

انسنِ أجريته،  اسم رجل:وحسالًا من الْحجعلته فَع إن ، سمن الح الَنجعلته فَع وإن

  . حسيسان:وتصغير فَعالَن،  حسيسين:فَعاٍل؛ وتصغير ِ وهو القتل أو الحس بالشيء لم تُجرِه

   ]5/2100) حسن(الصحاح [

ألنَّه ، وآوى ال ينصرفُ؛ والجمع بنات آوى، »شَغَال« يسمى بالفارسية وابن آوى

   ]6/2274)أوا(الصحاح [            .َأفْعُل وهو معرفة

ِلما قلناه ، ى وثُنَاء غير مصروفينومثْنَ؛ أي اثنين اثنين، مثْنَى  جاءوا مثْنَى:ويقال

   ]   6/2294) ثنا(الصحاح[           .في ثُالَثَ من باب الثاء

   .ألنّه مثل عمر،  ال ينصرف:قال األخفش؛  اسم رجل:وجحا 

  ] 6/2298) جحا(الصحاح[

  

                                                 
 )ى-ه-ل (  وفي جمهرة اللغة    6/424 )اهللا واإلله  ( البيت لعتيبة بن الحارث اليربوعي في تهذيب اللغة        )1(

   .1/167 )أوب ( وفي لسان العرب3/179
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  )الوافر (:رياحيبن وثيٍل الُ  قال سحيم .سمي بالفعل الماضي،  اسم رجٍل:وجالَ

  )1(متى َأضعِ العمامةَ تعرفوني         أنا ابن جالَ وطَالّع الثنايا

 إذا سمي الرجل بِقَتََل وضرب ونحوهما فإنَّه ال :بن عمر أنّه قال  وحكي عن عيسى

ه وهو أنَّه لم ينون،  يحتمل هذا البيت وجها آخر:وقال غيره؛ واستدّل بهذا البيت، ينصرف

   .فلذلك لم يصرفه،  جالَ األمور وكشَفَها: أنا ابن الذي يقال له:كأنَّه قال، ألنَّه أراد الحكاية

   ]            6/2304) جال(الصحاح[

  )الوافر (:وقال؛ يذكّر ويؤنّث،  جبٌل بمكة:وحراء بالكسر والمد

  )2( حراء نارانِطْبهم بِوَأعظَم             َألَسنَا َأكْرم الثَقَلَينِ طُرا

   ]    6/2312) حرا(الصحاح[               .ألنَّه ذهب به إلى البلدة التي هو بها،  فلم يصرِفْه

        للشمس معرفة:بالضم غير مصروف، وذُكَاء تقول؛ ال تدخلها األلف والالم،  اسم: 

  )الرجز (:قال حميد األرقط، ه من ضوئهاألنَّ،  ابن ذُكَاء:ويقال للصبح، هذه ذُكَاء طالعةً

  فوردتْ قبَل انبالج الفَجرِ

  )3(وابن ذُكَاء كامن في كَفْرِ

   ]6/2331) ذكا(الصحاح [

  )الرجز (:قال الراجز؛ ال تُجرى،  العقرب:وشَبوةُ

  علَتْ شَبوةُ تَزبِئرـد جــق

رطا وتَقْممتَها لَحو اس4(تكْس(  

   ]6/2388) شبا(الصحاح[                                                .جمع شَبواتٌ وال

فمن صرفه ؛ يصرف وال يصرف، تكسر طاؤه وتضم،  اسم موضع بالشأم:وطُوى

   .ومن لم يصرفه جعله اسم بلدة وبقعة وجعله معرفةً، جعله اسم واد ومكانٍ وجعله نكرةً
                                                 

   . 1/291 وفي الكامل 2/579 وفي طبقات فحول الشعراء 4/392البيت لسحيم بن وثيل في الكتاب  )1(

  .لى نسبة هذا البيت لم أقف ع )2(

   .397 ص22/51البيتان للعجاج في ديوانه ق )3(

 وفي لسان العـرب     2/50 وفي حياة الحيوان الكبرى      2/408 )شبأ (البيت بدون نسبة في تهذيب اللغة      )4(

  .4/3740)قمطر(
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  ] 6/2416) طوى(الصحاح[

يرع وفرس:ليس عليه سرج  ،اءروالجمع اَألع.  

ا قول الهذَليالوافر (: وأم(  

واضحات ارِيعَأبِيتُ على م          اطبكَدمِ الع بلَوم 1(بهن(  

ولم ينون ، فإنَّما نصب الياء ألنّه أجراها مجرى الحرف الصحيح في ضرورة الشعر

   .ولكنه فر من الزِحاف، معارٍ لم ينكَر البيت :ألنّه ال ينصرف؛ ولو قال

   ]6/2424) عرى(الصحاح[

                                                 
 5/4093 )لوب ( وفي لسان العرب   44 وفي الشعر والشعراء     4/543البيت للمتنخل الهذلي في الكتاب       )1(

.  
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  إعراب الفعل املضارع
  رفع الفعل المضارع

دُل:والقَصدالطويل (: وقال الشاعر. الع(  

  )1(قَضيتَه أن ال يجور ويقْصد  قَضى             على الْحكَمِ المْأتي يوما إذا

» ينبغي«موقع » يقْصد«فلما حذفه وَأوقَع ،  وينبغي أن يقْصد: أراد:فشقال األخ

، ألن معناه مخالفٌ لما قبله،  رفعه للمخالفة: وقال الفراء.رفَعه لوقوعه موقع المرفوع

   ]  2/525)قصد(الصحاح [          .فخولف بينهما في اإلعراب

ال من اليمن إلى االقرع بن حابس أال ترى أن جرير بن عبد اهللا البجلى نافر رج

  )الرجز (:حكم العرب فقال التميمى

  َأقْرع يا حابسٍ بن َأقْرع يا

  )2( تُصرع َأخُوك يصرع ِإن ِإنك

كمـا  ،  حقه الجزم على إضمار الفآء     و "تصرع  " إنما رفع    و .هو معدى  و فجعل نفسه له أخا   

  )البسيط (:قال

اللَه ناتسِل الحفعن يثالنِمم اللَه ندع بِالشَر الشَرها       وشكُر3(  ي(  

 هو على تقديم :كان سيبويه يقولو. يكون ما بعد الفآء كالما مبتدأو. يشكرها أى فاهللا

أما البيت الثاني فالن يختلفون فيه أنه و.  إنك تصرع إن يصرع أخوك:كأنه قال الخبر

   ]4/1630) بجل(حاحالص[.                . بإضمار الفآء مرفوع

  )البسيط (:قال زهير

مسألة خليٌل يوم وإن أتَاه            رِموال ح مالي 4(يقوُل ال غائب(  

                                                 
 4/3642 )قـصد  ( وفي لسان العـرب    4/74البيت ألبي اللحام التغلبي في شرح الرضي على الكافية           )1(

  .8/557وفي خزانة األدب  

 وبـدون نـسبة     1/214 )بجل ( وفي لسان العرب   4/196البيت لجرير بن عبد اهللا البجلي في الكتاب          )2(

    .8/20 في في خزانة األدب ولعمرو بن ختارم البجلي3/377شرح الرضي على الكافية 

   .108 ص74/1البيت لكعب بن مالك في ديوانه ق )3(

   .91الببيت لزهير في ديوانه  ص )4(
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 :كأنه قال،  على معنى التقديم عند سيبويه:وهو جواب الجزاء» يقول«وإنَّما رفع 

   . على إضمار الفاء:وعند الكوفيين؛ يقول إن أتاه خليٌل

   ]5/1897) حرم(الصحاح[

متُ الكتابجخالف قولك:وَأع :تُهبرالرجز (:قال رؤبة،  َأع(  

همظْلمن ي هيعطسالَ ي رعوالش  

  )1(مهـرِبه فيعجِـيد أن يعـري

ألنَّه يريد أن ،  رفعه على المخالفة: قال الفراء. يلحن فيه:يعني، أي يأتي به َأعجميا

يعربه وال يريد أن يهجِمالمرفوع:وقال األخفش؛ ع يريد :ألنَّه أراد أن يقول،  لوقوعه موقع 

  .رفَعه،  فيقع: فيعجِم موضع قوله:فلما وضع قوله، أن يعربه فيقع موقع اإلعجامِ

   ]5/1982) عجم(الصحاح[

  جزم الفعل لمضارع

  )الرجز (:قال رؤبة يخاطب امرأة

     ا حنَـانـرهد يا تَرا  ِإمفْـضح ي  
  

  َأطْر الصنَاعينِ العرِيشَ القَعـضا    
  

 )2( مرجمــا منْقَــضافقــد ُأفَــدى
  

لهدايتي في ،  إن تَري أيتُها المرأةُ الهرم حنَاني فقد كنت ُأفَدى في حال شبابي:يقول

  ، زائدة» ما«و، ازاةللجزم بالمج» تَرين«وسقطتْ النون من ؛ المفاوز وقوتي على السفر

  ]3/1103)قعض(الصحاح[

لَم  

د أنَّه لم يكن ذلك الفعل منه فيما ،  لم يفعل ذلك:تقول،  حرفُ نفي لما مضى:ولَمتُرِي

  .وَألَما، وَألَم،  لَم، ولَما:وحروف الجزم، وهي جازمة؛ مضى من الزمان

                                                 
   .24+92/23البيتان لرؤبة في ديوانه ضمن مجموع أشعار العرب  ق )1(

    .11، 29/9األبيات لرؤبة في ديوانه ضمن مجموع أشعار العرب ق )2(
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 يفعل ولم :وال نفي لقولك،  سيفعل:لقولكولَن نفي ،  فَعَل: لَم نَفْي لقولك:قال سيبيويه   

 يقول . قد فعل:ولَما نفي لقولك،  هو يفعل إذا كان في حال الفعل:وما نفي لقولك؛ يقع الفعل

  . لَما ولم يمت:فتقول،  قد مات فالن:الرجل

أي ، إليك أتيتك ولَما َأصْل :تقول؛ وهو يقع موقع لَم، ولَما أصله لَم ُأدخَل عليه ما

؛ فيكون جوابا وسببا ِلما وقع وِلما لَم يقع،  وقد يتغير معناه عن معنى لَم.ولَم أصل إليك

،  قاربت المكان ولَما:تقول، وقد يختَزل الفعل بعده  .ولَما لم يذهب،  ضربته لَما ذهب:تقول

  .وال يجوز أن يختزل الفعل بعد لَم؛  ولَما أدخلْه:تريد

   ]5/2033) لمم(الصحاح[ 

  )الوافر (:وأما قول الشاعر

  )1(بما الَقَتْ لَبون بني زِياد           َألَم يْأتيك واَألنباء تَنْمي

 ويجوز :قال المازني؛ فإنَّما أثبت الياء ولم يحذفْها للجزم ضرورةً ورده إلى أصله

وهذا قَاضي بالتنوين مع ، ويغْزوك برفع الواو، ء زيد يرميك برفع اليا:في الشعر أن تقول

في األسماء ، فتجري الحرف المعتّل مجرى الحرف الصحيح من جميع الوجوه، الياء

   ]6/2263) أتا(الصحاح[           .ألنَّه األصل، واألفعال جميعا

 . ال َأدرِ:الواكما ق،  يْألو فحذف:يريد،  َأقْبَل يضربه ال يْأُل:وحكى الكسائي عن العرب

   ]6/2270) أال(الصحاح[                

 ال :كما حذفوا الياء من قولهم، لكثرة االستعمال،  لم ُأبْل حذفوا تخفيفًا:وإذا قالوا

مثل عافاه عافيةً ، واألصل باِليةً،  ما ُأباِليه بالَةً:َأدرِ؛ وكذلك يفعلون في المصدر فيقولون

ناس من و. وليس من باب الطاعة والجابة والطاقة،  لم ُأبْل: قولهمحذفوا الياء منها بناء على

  . علبطًا:كما حذفوا، ال يزيدون على حذف األلف،  لم ُأبله:العرب يقولون

   ]6/2285) بال(الصحاح [

  
  
  

                                                 
  وفي لسان العـرب     4/408 وفي شرح شافية ابن الحاجب       6/19ي العقد الفريد    البيت لقيس بن زهير ف     )1(

   .4/26 وبدون نسبة في شرح الرضي 1/22)أتى(
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  نصب الفعل املضارع
  حتى 

وتكون عاطفة ، لغاية تكون جارةً بمنزلة إلى في االنتهاء وا:وهي حرف، فَعلَى: وحتَّى

  )الطويل (:كما قال جرير، بمنزلة الواو؛ وقد تكون حرف ابتداء يستأنفُ بها الكالم بعدها

  )1(بِدجلةَ حتَّى ماء دجلة َأشْكَُل تَمج دماءها        فما زالت القتلى

أدخلتَها على الفعل المستقبل نصبتَه بإضمارِ َأن تُ إلى الك:تقول، فإنروفة حتَّى  س

َوُزْلِزُلوا َحتَّى َيُقوَل [ :وقُرِىء؛ فإن كنتَ في حال دخوٍل رفَعتَ،  إلى َأن أدخلها:بمعنى، أدخلَها

 :ومن رفع جعله حالًا بمعنى،  فمن نَصب جعله غايةً:]يقوُل الرسوُل[و} 214:البقرة{] الرَُّسوُل

الُهتَّى الرسول هذه حح.   

وكذلك كلُّ حرف من ؛ لالستفهام» ما«فحذفت ألف ، صلُه حتَّى ماَأ،  حتَّام:وقولهم   

َفِبَم [ : تعالى كقوله، تحذَف فيه» ما«فإن ألف » ما«حروف الجر يضاف في االستفهام إلى 

  } 1:النَّبأ{] َعمَّ َيَتَساَءُلوَن[   } 97:النساء{] ِفيَم ُآْنُتْم[،  } 54:الحجر{] ُتَبشُِّروَن

   ]  246 /1)حت(الصحاح[

  الفاء

هربالوافر (:وقال يصف ك(  

  )2(وال َأعدو فأدرِك بالوثيبِ          فما َأرمي فأقتلَها بسهمٍ

   . َأقْتُلَها وُأدرِك على جواب الجحد بالفاء:يعني الجواري ونصب،  ما أنا والوحشَ:يقول

   ] 231 /1)وثب(الصحاح[

  )الرجز (: قال الراجز

  يا ناق سيري عنقا فسيحا         

  )3(ان فنستريحاـإلى سليم           

   ]4/1534)عوق(الصحاح[                       .بالفاء اآلمر جواب ألنه" نستريح " و نصب 

  

  

                                                 
   .147 ص12/18البيت لجرير في ديوانه ق )1(

   .144البيت بدون نسبة في إصالح المنطق  )2(

   .60  ص2*23/1البيتان ألبي النجم العجلي في ديوانه ق )3(
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ِإذَن  

وجوابٍ:وِإذَن ل نصبتَه بها ال غير،  حرفُ مكافأةمتَها على الفعل المستقبقد إذا قال .إن 

فإن كان ؛  ُأكرمك ِإذَن:وإن أخَّرتَها ألغيتها فقلت،  إذن ُأكرمك:قلت، لليلةَ أزورك ا:لك قائٌل

 وإذا وقفت  .ألن الحال ال تعمل فيها العوامُل الناصبة، الفعل الذي بعدها فعَل الحال لم تعمل

 على ما قبلها إن وسطتها وجعلت الفعَل بعدها معتمداو.  زيدا:كما تقول،  إذَا:على إذَن قلت

ألنَّها في عوامل األفعال مشبهة بالظن في عوامل ،  أنا ِإذَن أكرمك:كقولك، ُألْغيتْ أيضا

إن شئت ألغيتَ وإن : فأنت بالخيار، كالواو والفاء،  وإن أدخلْتَ عليها حرف عطف .األسماء

   ]5/2069) أذن(الصحاح [                  .شئت أعملْتَ

  كي

 هي للعاقبةو.  كي يكون كذا: لم فعلت هذا ؟ فتقول:فة فجواب قولكمخف) كي ( وأما 

   ]6/2478) كوى(الصحاح[           . تنصب الفعل المستقبل و،كالالم

أن  

،  أريد أن تقوم:تقول، وأن قد تكون مع الفعل المستقبل فى معنى مصدر فتنصبه

إالّ أنّها ال ، نى مصدر قد وقعفإن دخلتْ على فعل ماضٍ كانت معه بمع؛  أريد قيامك:والمعنى

  . أعجبني قيامك الذي مضى:والمعنى،  أعجبني َأن قُمتَ: تقول:تعمل

 تعالى هللا قال ا. بلغني َأن زيد خارج:تقول، فال تعمل، وَأن قد تكون مخفّفةً عن المشددة   

  } 43:األعراف{] َمُلوَنَوُنوُدوا َأْن ِتْلُكُم الَجنَُّة ُأوِرْثُتُموَها ِبَما ُآْنُتْم َتْع[ :

   )الطويل (:قال طرفة

  )1(.. .     ...   .. .    .. .  ذَا الزاجِرِي َأحضر الوغَىأالَ َأيه

ُقْل َأَفَغْيَر اِهللا َتْأُمُرونِّي َأْعُبُد [ : تعالى قال، والرفع أجود؛ يروى بالنصب على اإلعمال
   } 64:الزُّمر{] َأيَُّها الَجاِهُلوَن

 إن تأتني :كقولك، يوقع الثاني من أجل وقوع األول، ما إن المكسورة فهي حرفٌ للجزاءوأ

كِإِن الَكاِفُروَن ِإلَّا ِفي ُغُروٍر[ : تعالى في النفي كقوله» ما«وتكون بمعنى ؛ وإن جئتني أكرمتُك، آت [

  .وربما جمع بينهما للتأكيد } 20:الملك{

  

                                                 
  : وعجزه 46 بيت لطرفة في ديوانه صهذا صدر )1(

  مخْلدي َأنتَ هل اللَّذَّات َأشْهد وَأن...   ...  ...  ...              
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  )الرجز (:ليكما قال الراجز األغلب العج

  ما إن رأينا ملكًا َأغَارا

  )1(ه قرةً وقَاراـر منـأكث

بن هللا ا  وأما قول عبد .أي ما فعلتُ،  إن فعلتهللا وا:تقول، وقد تكون في جواب القسم

اتقَيمرفل الكامل (:قيس الر(  

  بكَرتْ علَي عواذلي

  

  ـينَنيَألُـلْحنَّـي وهـومه  

  

  يقُلْن شَيب قد عالَو

  

  تَ فقلتُ إنَّهوقد كَبِر 2(ك(  

  

يكتفى منه ،  وهذا اختصار من كالم العرب: قال أبو عبيد. إنَّه قد كان كما يقلن:أي

ليس أنَّه ، فإنّما يريد تأويله،  إنَّه بمعنى نَعم:وأما قول األخفش؛ بالضمير ألنه قد علم معناه

 وأن المفتوحة قد تكون بمعنى :قال . وهذه الهاء أدخلت للسكوت:قال،  لذلكموضوع في اللغة

 :وفي قراءة ُأبي؛  } 109:األنعام{] َوَما ُيْشِعُرُآْم َأنََّها ِإَذا َجاَءْت َلا ُيْؤِمُنوَن[  : تعالى كقوله، لَعلَّ

َواْنَطَلَق الَمَلُأ ِمْنُهْم َأِن [ :ى  تعالكقوله،  وَأن المفتوحة المخففة قد تكون بمعنى أي.]لَعلَّها[

  } 96:يوسف{] َفَلمَّا َأْن َجاَء الَبِشيُر[ : تعالى كقوله، وَأن قد تكون صلة ِللَما ، } 6:ص{] اْمُشوا

 وما لهم ال :يريد،  } 34:األنفال{] َوَما َلُهْم َألَّا ُيَعذَِّبُهُم اُهللا[ : تعالى كقوله، وقد تكون زائدة

  .هللابهم ايعذِّ

وقد تكون . ٌ  ما إن يقوم زيد:كقولك، وقد تكون إن المكسورةُ المخفّفة زائدةً مع ما

؛ فهذه ال بد من أن تدخل الالم في خبرها عوضا مما حذف من التشديد، مخففة من الشديدة

لئالّ تلتبس بِإن ، يد ألخوكوإن ز،  } 4:الطارق{] ِإْن ُآلُّ َنْفٍس َلمَّا َعَلْيَها َحاِفٌظ[ : تعالى كقوله

   ]5/2073) أنن(الصحاح[           للنفي» ما«التي بمعنى 

  

لَن  

تقول، وتنصب به،  حرفٌ لنفي االستقبال:لَن:تقوم 6/2197) لن(الصحاح[     . لَن[   

                                                 
   .156 ص24/201 ق" شعراء أمويون "البيتان لألغلب العجلي في شعره ضمن )1(

   .212 ص2+71/1البيتان لعبد اهللا بن قيس الرقيات في ديوانه ق )2(
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  ددـالع
أي عندي ثالثةٌ من هؤالء وثالثٌ ،  عندي ستَّةُ رجال ونسوة: تقول:قال ابن السكيت

أي ، فنَسقْت بالنسوة على الستَّة،  عندي ستَّةُ رجاٍل ونسوةٌ: وإن شْئتَ قلتَ:ء؛ قالمن هؤال

مثل الستِّ ،  وكذلك كلُّ عدد احتمل أن يفْرد منه جمعان.عندي ستَّةٌ من هؤالء وعندي نسوة

رد منه جمعانِ مثل فأما إذا كان عدد ال يحتمل أن يفْ؛ فَلَك فيه الوجهانِ، والسبعِ وما فوقهما

وال يكون ،  عندي خمسة رجاٍل ونسوةٌ:تقول: الخمس واألربع والثالث فالرفع ال غير

ا:ويقال .الخَفْضاتا وسيادا وسسادس سِ: فمن قال: جاء فالندعلى الس نَاها بسادومن قال ،  س

  .دل من السين ياء ساديا أب:ومن قال، ساتا بناه على لفظ ستّة وستّ

   ]1/251) ستت(الصحاح[

   ]1/274) ثلث(الصحاح[ . في عدد المؤنث:والثَّالَثُ،  في عدد المذكر: الثَّالَثَةُ:ثلث

 فإن اختلفا .وال ينون، إلى العشرة، مضافٌ،  يقال هو ثالثُ ثالثة:قال ابن السكيت

 هو ضارب :كما تقول، ابع ثالثةً هو رابع ثالثة ور:قلت، فإن شئت نَونتَ وإن شئت أضفت

وإذا اتفقا فاإلضافة ال ؛ أي كَملَهم بنفسه أربعة، ألن معناه الوقوع؛ عمرٍو وضارب عمرا

هو أحد الثالثة وبعض :ألنك لم تُرد معنى الفعل وإنما أردت، ألنه في مذهب األسماء، غير 

 هذا ثَلَّثَ :المعنى، لثُ اثنينِ وثالثٌ اثنين هذا ثا: وتقول.وهذا ال يكون إال مضافًا، الثالثة

  .أي صيرهما ثالثة بنفسه، اثنين

فمن رفع ؛ عشر إلى تسعة، عشر بالرفع والنصب  هو ثالثُ عشر وثالثَ:وكذلك

 :ومن نَصب قال؛ فحذفت الثالثة وتركت ثالثًا على إعرابه،  ثالثُ ثالثةَ عشر: أردت:قال

هنا شيًئا ليعلَم أن ه، فلما أسقطت منه الثالثة ألزمت إعرابها األول ثالثُ ثالثَةَ عشر، :أردت

وفي ؛ لما ذكرناه، مفتوح كله، عشر إلى العشرين  هذا الحادي عشَر والثاني:تقولو. محذوفا

  .تُدخل الهاء فيها جميعا،  الحاديةَ عشْرةَ وكذلك إلى العشرين:المؤنث هذه

فينصبون على كلِّ ، إلى العشرة، تَوني ثَالَثَتَهم وَأربعتَهم َأ:وأهل الحجاز يقولون   

يجعله ، وغيرهم يعرِبه بالحركات الثالث . َأتَينَني ثَالَثَهن وَأربعهن:حال؛ وكذلك المؤنث

تسعةَ و،  َأتَوني َأحد عشَرهم:تقول،  فإذا جاوزتَ العشرة لم يكن إالَّ النصب . كلُّهم:مثل

مهشَري إحدى:وللنساء؛ عنَنَأتَي نتَهشْرع  ،نتَهشْرع يان1/276) ثلث(الصحاح[    .وثَم[   

 ما :فتقول،  إذا أدخلْتَ في العدد األلف والالم فأدخلْهما في العدد كله:قال الكسائي

  ما فَعلَت األحد: فيقولون والبصريون يدخلونهما في أوله.العشَر األلفَ الدرهمَ فَعلَت األحد

   ] 2/440)أحد(الصحاح[               .عشَر َألْفَ درهم
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ددةُ عسةُ رجاٍل:يقال، الخَمسخَم  ،نسوة سوالتذكير بالهاء، وخَم.  

   ]3/923) خمس(الصحاح[

  .فيذكِّرونه ألنَّهم يريدون به اإلنسان،  ثالثة َأنْفُسٍ:وأما قولهم

  ]3/984) نفس(الصحاح [

عالتسع إلى الثالث بين ما وهو يفتحها، العرب وبعض الباء، بكسر العدد في وبِض .

   ذهب العشْر لفظ جاوزتَ فإذا امرأةً؛ عشرةَ وبِضع رجالً، عشر وبِضعةَ سنين، بِضع: تقول

  

عتقول ال البِض ع3/1186) بضع(الصحاح[            .وعشرون بِض[  

  

  ]3/1226) سبع(الصحاح [ .                  وسبع نسوة سبعةُ رجاٍل:سبع

  

الطويل: (قال النابغة الجعدي(  

  )1( ثَالثاً بين يومٍ ولَيلَة       وكان النَكير َأن تُضيفَ وتجأراأقامتْ 

أقمت :وانما قالوا، أقمت عنده ثالثة أيام:يقال.وإنَّما غَلّب التأنيث ألنه لم يذكر األيام

  ]4/1392) ضيف(الصحاح [                      .فغلَّبوا التأنيث، نده ثالثاً بين يوم وليلةع

نسوة يانةُ رجاٍل وثَمياننِ، ثَمألنَّه الجزء الذي ، وهو في األصل منسوب إلى الثُم

 دهرِيٌّ :كما قالوا، نَّسبثم فتحوا أولَه ألنَّهم يغيرون في ال؛ فهو ثُمنُها، صير السبعة ثَمانيةً

كما فعلوا في المنسوب إلى ،  ياءيِ النسب وعوضوا منها األلفإحدىوحذفوا منه ، وسهليٌّ

كما ،  ثَماني نسوة وثَماني مائة:فتقول، كما ثبتت ياء القاضي  فَثَبتَتْ ياؤه عند اإلضافة.اليمن

ألنَّه ليس ؛ وتثبت عند النصب، الرفع والجروتسقط مع التنوين عند ،  قاضي عبدا:تقول

وما جاء في الشعر غير مصروف ،  مجرى جوارٍ وسوارٍ في ترك الصرفبجمع فيجرى

  .فهو على توهم أنه جمع

ألن الطول يذْرع بالذراع ، كان حقُّه أن يقال ثَمانية،  الثوب سبع في ثَمانٍ:وقولهم   

وهذا ، وإنَّما أنَّثُوه لما لم يأتوا بذكر األشبار؛ ر بالشبر وهو مذكّروالعرض يشْب، وهي مؤنثة

                                                 
   .64  ص3/29ة الجعدي في ديوانه قالبيت للنابغ )1(
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ولو ذكَر األيام لم ، وإنما يراد بالصوم األيام دون الليالي،  صمنا من الشهر خَمسا:كقولهم

   ]5/2088) ثمن(الصحاح[                  .يجد بدا من التذكير

، إلى العشرة، وكذلك ثالثُ ثالثة مضاف، أي هو أحد االثنين ، هذا ثَاني اثْنَينِ:وقولهم

 هذا ثَاني واحد :وقلت،  أن شئت َأضفْتَ وإن شئت نونتَ:فإن اختلفا فأنت بالخيار؛ وال ينون

  .على ما فسرناه في باب الثاء، وكذلك ثالثُ اثنين،  هذا ثَنَّى واحدا:المعنى، وثانٍ واحدا

في الرفع والنصب والخفض، إالّ ،  بين أحد عشر إلى تسعة عشروالعدد منصوب ما   

ألن األلف ؛  اثْنَتَانِ، وإن شئت ثنْتَانِ: وتقول للمؤنث.اثْنَي عشر فإنّك تُعربه على هجاءين

   ]            6/2295) ثنا(الصحاح[                   .فلما تحركتْ سقطتْ، إنَّما اجتُلبتْ لسكون الثاء

إذا جمعت بالواو و. الياء عوض من والهاء، وأصلة مئي مثال معي العدد، من ائةوم

  قال االخفش:قال ابن السكيت.بعضهم يقول مئون بالضمو، والنون قلت مئون بكسر الميم

شيئا من  يشمون، بعض العرب يقول مائة درهمو. لكان جائزا، مثال معات، ولو قلت مئات:

كان حقه أن يقولوا و،  يقال ثالثمائة:قال سيبويهو. اإلخفاءذلك و ،ال يبينون والرفع في الدال

الثالثة إلى العشرة يكون جماعة نحو  الن ما بين، كما تقول ثالثة آالف، ثالث مئين أو مئات

رفع النون  ومن قال مئينو. شبهوه بأحد عشر وثالثة عشر، عشرة رجال وثالثة رجال

  .هو شاذ و،هو قول االخفش و،مثال غسلين لين أحدهما فع:بالتنوين ففي تقديره قوالن

من  فأبدل، عصي ومثل عصي، مئي وأصله مئي و،واآلخر فعيل بكسر الفآء لكسرة ما بعده

  )الرجز( :وأما قول الشاعر .الياء نونا

موحات الطَّاِئي ابِئي وه1( الم(  

  )الطويل(: قول مزردو

  )2( وزائفُ قَسيٌّ منها مٍئ وخَمسِ      عمامة سحق غَير زودوني وما

حكي عن يونس أنه جمع بطرح الهاء مثل و.  فهما عند االخفش محذوفان مرخمان

 ،كما قالوا في جمع لثة لثي، لقال مئي مثال معي النه لو أراد ذلك، هذا مقسمو. تمر وتمرة

   ]6/2488)مأى(الصحاح[            . في جمع ثبة ثبيو

                                                 
  7/375 خزانة األدب  وفي   2/1066 )حيد (لسان العرب  وفي   1/311البيت بدون نسبة في الخصائص       )1(

 .  

 )زيـف  (لسان العرب  وفي   2/260 )زيف ( وفي العباب الزاخر   30البيت لمزود في إصالح المنطق       )2(

2/1900.   
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   والتذكريالتأنيث
 تصغيرها حريب بال :قال الخليل؛  وقَعتْ بينهم حرب:يقال،  الحرب تُؤنَّثُ:حرب

 الحرب قد : ألنه في األصل مصدر؛ وقال المبرد:قال المازني .روايةً عن العرب، هاء

                          )الرجز (:وأنشد، تذكَّر

هقَابفَا عه بإذا الحر وهو  

  )1( تَلْتَظي حرابهمرجم حربٍ

  ]  108 /1)حرب(الصحاح [

وقال ابن السكيت:والذَنُوب ،َألى ماءالَم لْوالد :ْلءمن الم قريب تَُؤنَّثُ ،  فيها ماء

129 /1)ذنب(الصحاح[                  وتُذَكَّر  [  

  وربما ُأنِّث، الذَّهب معروف

  ]  129 /1)ذهب(الصحاح[

بريذَكَّر ويؤنَّث، العسل األبيض الغليظ :بالتحريك، والض.  

  )الطويل (:قال الهذلي

  )2(إلى طُنُف َأعيا بِراق ونازِِل         وما ضرب بيضاء يأوي مليكُها

  ]  168 /1)ضرب(الصحاح [

ِإنَّ َرْحَمَة اِهللا َقِريٌب ِمَن [ : تعالى وقوله؛ أي دنا، قَرب الشيء بالضم يقْرب قُربا
وألن ما ال ، ألنه أراد بالرحمة اإلحسان، ولم يقل قريبة،    }56:األعراف{] لُمْحِسِنيَنا

  ]  198 /1)قرب(الصحاح[          .يكون تأنيثه حقيقيا جاز تذكيره

جاءتْه ،  فالن لَغُوب: قال سمعت أعرابيا يقول:األصمعي عن أبي عمروبن العالء

؟   ما اللَّغُوب: أليس بصحيفة؟ فقلت:؟ فقال ءته كتابي جا: أتقول:فقلت؛ كتابي فاحتقَرها

  ]  220 /1)لغب(الصحاح[               . األحمق:فقال

                                                 
 فـي خزانـة     5/4677 )هفا ( وفي لسان العرب   4/98ن الحاجب    بدون نسبة في شرح شافية اب      انالبيت )1(

    .8/114األدب  

   .1/142  جـ12/10 الهذلي في شرح أشعار الهذليين قبـي ذؤيبالبيت أل )2(
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كأنما يريدون به داهيةً ، الهاء للمبالغة في المدح، أي عليم باَألنْسابِ، ورجٌل نَسابةٌ

ثم جئت بنَسابات ، لتريد ثالثة رجا،  عندي ثالثة نَسابات وعالَّمات:وتقول؛ أو غاية ونهاية

  ]  224 /1)نسب(الصحاح[                .نَعتًا لهم

تيٍل:وأصل معوِتٌ على فَييتٌ، ثم أدغم،  ميوقد ،  قال الشاعر؛ ثم يخفَّف فيقال م

  )الخفيف (:جمعهما في بيت

تيليس من ماتَ فاستراح بم                   تُ األحياءيتُ مي1(إنّما الم(  

 ولم  }49:الفرقان{] ِلُنْحِيَي ِبِه َبْلَدًة َمْيًتا[ :قال تعالى، ويستوي فيه المذكّر والمؤنّث

  ] 267 /1)موت(الصحاح[               . ميتَةً:يقل

  .والجمع اَألرواح، الروح يذكّر ويؤنّث 

  ]  367 /1)روح(الصحاح[

ردورِ:الصدالطويل (: وإنَّما قال األعشى .وهو مذكر،  واحد الص(  

تَهقُ بالقول الذي قد َأذَعشْرمِ               ويمن الد القَناة رد2(كما شَرِقَتْ ص(  

،  ذهبتْ بعض أصابعه:وهذا كقولهم؛ ألن صدر القناة من القناة، فأنَّثَه على المعنى

  ]  709 /2)صدر(الصحاح[       .ألنَّهم يؤنّثون االسم المضاف إلى المؤنث

   .فيذكِّرونه ألنَّهم يريدون به اإلنسان،  ثالثة َأنْفُسٍ:ولهموأما ق

  ]  984 /3)نفس(الصحاح[

وإنما هي لواحد من ،  وليست الهاء للتأنيث.الواحدة بطَّةٌ، والبطُّ من طير الماء

   .مثل حمامة ودجاجة،  هذه بطةٌ للذكر واألنثى جميعا: يقال:جنس

  ]  1116 /3)بطط(الصحاح[

بَوَقطَّْعَناُهُم اْثَنَتْي [ : تعالى  وقوله.ائيل كالقبائل من العرباطُ من بني إسرواَألس
ثم أخبر أن ، عشرة فرقةً فإنَّما َأنَّثَ ألنَّه أراد اثنتي،   }160:األعراف{] َعْشَرَة َأْسَباًطا ُأَمًما

  ]  1129 /3)سبط(الصحاح[                    .الفرقَ َأسباطٌ

  

                                                 
 وفـي   5/4295 )موت ( وفي لسان العرب   152 ص   51/5البيت لعدي بن رعالء في األصمعيات  ق        )1(

    .6/530خزانة االدب 

  .173 ص15/34ي ديوانه قالبيت لألعشى ف )2(
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  .في اللغات الثالث،  ما يسقُطُ منها عند القدح:وسقْطُ النارِ

  . سقْطُ النارِ يذكَّر ويؤنث:قال الفراء

  ]1132 /3)سقط(الصحاح [

  يعقالدنيا:والر اءمفَ  «:وفي الحديث؛ واتوكذلك سائر السم،  س نموِقس بعةةعق1(»  َأر(  

   .لسقفكأنَّه ذهب به إلى ا، فجاء به على لفظ التذكير

  ]  1222 /3)رقع(الصحاح[

الصراط  و  أهل الحجاز يؤنثون الطريق    :قال االخفش ،  يؤنث و يذكر،   السكة :والزقاق        

 .بنو تميم يذكرون هذا كله والبصرة هو سوق و،الكالء والزقاق و،السوق والسبيل

   ]4/1491)زقق(الصحاح[

 ما :الحمل بالكسرو. رة الحمل ما كان في بطن أو على رأس شج:قال ابن السكيت

 فمن قال حامل قال هذا.إذا كانت حبلى، حاملة و إمرأة حامل:يقال.على ظهر أو رأس كان

  .من قال حاملة بناه على حملت فهي حاملةو. لإلناثنعت ال يكون إال 

  

  )الوافر(:لعمرو بن حسان و أنشد الشيباني

 )2( لِّ حاملَة تَمامَأتى وِلكُ  تَمخَّضت المنون لَه بِيومٍ       

الن الهاء إنما تلحق ، فإذا حملت شيئا على ظهرها أو على رأسها فهي حاملة ال

 فإن أتى بها فإنما هو، فأما ما ال يكون للمذكر فقد استغنى فيه عن عالمة التأنيث، للفرق

عرب ال نأل، أما أهل البصرة فإنهم يقولون هذا مستمر و،هذا قول أهل الكوفة.األصلعلى 

  مصبيةامرأة قالوا و،مع االشتراك،  عانسامرأة ورجل عانس و، أيمامرأة وتقول رجل أيم

أشباه  وحائض وطالق و قولهم حامل:الصواب أن يقال و:قالوا.مع االشتراك، كلبة مجريةو

، اإلناثوصف بها   أوصاف مذكرةهيعالمة فيها للتأنيث فإنما  ذلك من الصفات التي ال

 .الخجأة أوصاف مؤنثة وصف بها الذكران والراوية وكما أن الربعة

   ]4/1676) حمل(الصحاح[ 

                                                 
   .2/77الحديث في الفائق في غريب الحديث  )1(

   .183البيت للنابغة في ديوانه ص )2(
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 }108:يوسف{] ُقْل َهِذِه َسِبيِلي َأْدُعو[ : تعالى قال اهللا.يؤنث ويذكر، الطريق
  .فذكر  }146:األعراف{] َوِإْن َيَرْوا َسِبيَل الَغيِّ َيتَِّخُذوُه َسِبيًلا[ :قالو. فأنت.

  ] 5/1724) سبل(الصحاح[ 

  الجمع السراويالت و،يؤنث ويذكر، السراويل معروف

   ]5/1729) سرل(الصحاح[
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  روفــاحل
  

  قد

 وزعم . لَما يفْعْل:وهو جواب لقولك،  حرفٌ ال يدخل إالَّ على األفعال:وقَد، مخَفَّفة

 قد : وهو ال ينتظره لم يقلولو أخبره،  قَد مات فالن:تقول، الخليُل أن هذا لمن ينتظر الخبر

  . مات فالن:ولكن يقول، مات

  )البسيط (:قال الشاعر عبِيد ابن األبرص  وقد يكون قَد بمعنى ربما،

لُها أنامفَرصم نرالق كقد َأتْر        ادصرتْ بفجم هابَأثْو 1(كَأن(  

ألن هذه ؛ ولَوٌّ، وهوٌّ، وكذلك كَيٌّ، حسنةً كتبتُ قَدا :وإن جعلته اسما شددته فقلت

، فيجب أن يزاد في أواخرها ما هو من جنسها وتدغم، الحروف ال دليل على ما نقص منها

، ثم زدت في آخره ألفًا همزتَ» ما«أو » بال« ولو سميت رجلًا .إالَّ في األلف فإنّك تهمزها

 كتبتُ: فقلت شددته اسماً جعلته وإن .تْ صارتْ همزةًواأللف إذا تحرك، ألنَّك تحرك الثانية

 على بالنون أيضاً وقَدني قَدي: تقول اسم، فهو حسبك، بمعنى قَدك: قولهم فأما. حسنةً قَدا

  .وشتمني ضربني مثل لها، وِقايةً األفعال في تُزاد إنَّما النون هذه ألن قياس، غير

  ]2/522)قدد(الصحاح[

  إذْ

 وحقُّه أن .وهو اسم مبنيٌّ على السكون،  من الزمان كلمةٌ تدل على ما مضى:إذْ   

 فإذا لم تُضفْ .وإذ زيد يقوم، وإذْ زيد قائم،  جئتك إذْ قام زيد:تقول، يكون مضافًا إلى جملة

  )الوافر (: قال أبو ذؤيب نَونْتَ،

  )2(وَأنْتَ ِإذ صحيحبِعاقبة       نَهيتُك عن طالَبِك ُأم عمرٍو

لتئذ:كما تقول، أراد حينئذيومئذ ولَي .  

كما ،  إذْما تَْأتني آتك: تقول.إالَّ أنه ال يجازى به إالَّ مع ما، وهو من حروف الجزاء

  . إن تَْأتني وقتًا آتك:تقول

  

                                                 
   .49  ص16/15البيت لعبيد بن األبرص في ديوانه ق )1(

   .1/171  جـ18/2البيت ألبي ذؤيب في شرح أشعار الهذليين ق )2(
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  )الكامل (:بن مرداس يمدح النبي  قال الشاعر عباس

  )1(حقا عليك إذا اطْمَأن المجلس       يرِ فقْل لهإذْما أتَيتَ على األم

 بينما :تقول؛ وال يليها إال الفعل الواجب، وقد تكون للشيء توافقه في حاٍل أنت فيها

  ]2/560)إذ(الصحاح[                .أنا كذا إذْ جاء زيد

  ال

  ضداًوقد يكون .إذا قال هو يفعل غدا، حرف نفي لقولك يفعل ولم يقع الفعل :ال

غائب أو  ينهى به كل منهى من، ال يقم زيد و ال تقم:كقولك، قد يكون للنهيو. نعم ولبلى

  )الرجز(:قال العجاج .قد يكون لغواو. حاضر

  )2( في بِئرِ ال حورٍ سرى وما شَعر

  .أي ما منعك أن تسجد }12:األعراف{] َما َمَنَعَك َألَّا َتْسُجَد[ : تعالى وقال

 رأيت زيدا ال :كقولك، ولخراج الثاني مما دخل فيه األإل طفوقد يكون حرف ع

ال  و لم يقم زيد:قولكك، الواو خرجت من أن تكون حرف عطف فإن أدخلت عليها.عمراً

ال إنما هي  وفتكون الواو للعطف، يدخل بعضها على بعض ن حروف النسق الأل، عمرو

 لفإذا استقبلها األو. رناه في باب التاءقد ذك و، الت:التاء فيقال وقد تزاد فيه .لتوكيد النفي

  )الطويل(:كما قال، ألفه الالم ذهبتو

  )3( قاتلَه الجوع يمنَع ال فَتًى من به          نَعم واستَعجلتْ البخَْل ال جوده َأبى

 ن الأل، يجعل ال مضافة إليه وو ذكر يونس أن أبا عمرو بن العالء كان يجر البخل

فأما إن . منهكان جوداً، أال ترى أنه لو قيل له امنع الحق فقال ال، البخلن للجود وقد تكو

 ،ما صلة و،أصله إن ال، مالةباإل،  إما لي فافعل كذا:قولهمو . شئت نصبته على البدل

  .مر فافعل كذا األيكون ذلك معناه إن الو

  )المتقارب(:و أما قول الكميت

  )4(َأفْقَرا النَّومِ ِإلى كانُوا َأن حين لَدى          تُمهج ثم تَغْميضةً وكَذا كَال

                                                 
   .72ص21/1البيت للعباس بن مرداس في ديوانه ق )1(

   .41 ص1/39البيت للعجاج في ديوانه ق )2(

   .302  وفي الجنى الداني  2/35  وفي الخصائص 15/461 )ال (البيت بدون نسبة في تهذيب اللغة )3(

   .187 ص289/1البيت للكميت في شعره ق )4(
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          .ذا وال:السرعة كقول القائل و كان نومهم في القلة:فيقول

  ] 6/2553) ال(الصحاح[  

رالمنظرِ:القَفَنْد القبيح .  

  )الرجز( : قال الراجز

  فَما ألوم البِيض أن ال تَسخَرا

  )1( القَفَنْدراوقد رَأين الشَمطَ

] َقاَل َما َمَنَعَك َألَّا َتْسُجَد ِإْذ َأَمْرُتَك[ : تعالى قال، زائدة» ال«و،  َأن تَسخَر:يريد
                 }12:األعراف{

  ]2/798)قفندر(الصحاح[

  )البسيط(:قال الشاعر

مهِم عو َأحالمذَو الم لَها       ِإلَي ال ذُنوب 2( رالَو لَم تَكُن غَطَفان(  

  . لو لم تكن لها ذنوب:يريد، زائدة" ال "  قوله :قال االخفش

   ]4/1411)غطف(الصحاح  [ 

  سوف

 أالَ ترى أنَّك تقول سوفْتُه إذا قلت .يكن بعد  سوفَ كلمةُ تنفيس فيما لم:قال سيبويه

   .في سيفْعُلألنها بمنزلة السين ، بينها وبين الفعل  وال يفصل. سوف أفعل:له مرة بعد مرة

   ]4/1378)سوف(الصحاح[

  لو

  لو جئتني:تقول، األولهو المتناع الثاني من أجل امتناع  و،نٍم حرف تَ:)لو ( 

  .األول  توقع الثاني من أجل وجود ألنها، هو خالف إن التي للجزاءو. ألكرمتك

   ]6/2554) ال(الصحاح[

  

  

                                                 
   .96  ص2+34/1البيتان ألبي النجم العجلي في ديوانه ق )1(

   .1/230البيت للفرزدق في ديوانه  )2(
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  ما

نحو رأيت ، الخبرو.  ما عندكنحو،  االستفهام: حرف يتصرف على تسعة أوجه:ما

  ما أحسن:تكون تعجبا نحوو. نحو ما تفعل أفعل، الجزاءو. هو بمعنى الذي و،عندك ما

نكرة  تكونو. أي صنيعك،  بلغني ما صنعت:تكون مع الفعل في تأويل المصدر نحوو. زيدا

عن  تكون زائدة كافةو. أي بشيء معجب لك،  مررت بما معجب لك:نحو، يلزمها النعت

] َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن اِهللا ِلْنَت َلُهْم[ : تعالى غير كافة نحو قوله و،نحو إنما زيد منطلق، العمل
فإن جعلتها حرف نفي لم .ما زيد خارجا و، ما خرج زيد:تكون نفيا نحوو  }159:آل عمران{

 هاأعملتها على لغة أهل الحجاز تشبي و،هو القياس وفي لغة أهل نجد النها دوارة تعملها

إليها  تجئ محذوفة منها االلف إذا ضممت و.ما هذا بشرا و، ما زيد خارجا:تقول، بليس

قوافيها   تنسب القصيدة التي:قال أبو عبيد   }1:النَّبأ{] َعمَّ َيَتَساَءُلوَن[  ،لوم، نحو بم، حرفا

  . ماوية:على ما

قال و. اءلف هأبدلوا األ و،وزعم الخليل أن مهما أصلها ما ضمت إليها ما لغوا

  .ضم إليها ما، يجوز أن تكون مه كإذا :سيبويه

  )الكامل(:و قول الشاعر

       لَونُه رأسي تَغَيي رِإما تَر   كَالثَغامِ الم حطاً فََأصبشَمم1( ِلح(  

. كقولك إما تقومن أقم، الثقيلة وتدخل بعدها النون الخفيفة و.يعني إن ترى رأسي

النه إن قد ، تكون إما في معنى المجازاةو. لم تنون و، إن تقم أقم:اللو حذفت ما لم تقل إو

  .كذا مهما فيها معنى الجزاءو. زيد عليها ما

   ]6/2555) ما(الصحاح[

  الالمات  

 فأما الساكنة فَعلَى؛  متحركة وساكنة:وهي على ضربين،  من حروف الزيادات:والالم

  .الم األمر والم التوكيد والم اإلضافة :وأما الالمات المتحركة فهي ثالث، ضربين

 زيد قُما الم األمر كقولك ِليوقرئ ،وربما أمروا بها المخاطب، تأمر بها الغائب ، فأم: 

   ،مضمرة وقد يجوز حذف الم األمر في الشعر فتعمل .بالتاء }58:يونس{ ]فبذلك فلتفرحوا[

  

                                                 
   .292البيت لحسان في ديوانه ص )1(
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  )الطويل (:كقول متمم بن نويرة 

  )1(يبك من بكىأو ي       لك الويُل حر الوجه شماخْ فةبعوضصحابِ الأعلى مثِل 

  )الرجز (: قال الشاعر ، وكذلك الم أمر المواجه.فحذف الالم،  ليبك:أراد

  اـتُ لبوابٍ لديه دارهـقل

  اـتْئذَن فإني حمُؤها وجاره

 أنت : التاء على لغة من يقولوكسر،  لتأذن فحذف الالم:أراد ، حمها، بترك الهمز:ويروى

  .تعلَم

 لَزيد أفضُل من :كقولك،  منها الم االبتداء:وأما الم التوكيد فعلى خمسة َأضربٍ   

ِإنَّ َربََّك [ : تعالى كقوله، تدخل في خبر ِإن المشددة والمخفّفة ومنها التي؛ عمرو
 ومنها التي  }143:البقرة{] اَنْت َلَكِبيَرًةَوِإْن َآ[ :وقوله سبحانه  }14:الفجر{] َلِبالِمْرَصاِد

ومنها ؛   }25:الفتح{] َلْو َتَزيَُّلوا َلَعذَّْبَنا الَِّذيَن َآَفُروا[ : تعالى كقوله، تكون جوابا ِللَو ولوال

 ]َلُيْسَجَننَّ َوَلَيُكوَنْن ِمَن الصَّاِغِريَن[ :كقوله، التي تكون في الفعل المستقبل المؤكَّد بالنون
   }32:يوسف{

 كقوله، وجميع المات التوكيد تصلح أن تكون جوابا للقسم، ومنها الم جواب القسم

؛ والثانية جواب، ، فالالم األولى للتوكيد  }72:النساء{] َوِإنَّ ِمْنُكْم َلَمْن َلُيَبطَِّئنَّ[ :تعالى 

 ويربطون بين . باألولىلتؤكَّد الثانيةُ، وهي المقْسم عليه، ألن القسم جملة توصل بأخرى

والالم ، وهي ِإن المكسورة المشددة،  جواب القسم:الجملتين بحروف يسميها النحويون

،  لزيد خير منكهللاووا،  إن زيدا خير منكهللا وا:كقولك، واحد وهما بمعنى، المعترض بها

ل أدخلوا في آخره النون  إذا أدخلوا الم القسم على فعل مستقب: ليقومن زيدهللا وا:وقولك

 ومنها إن الخفيفة .ال بد من ذلك، لتأكيد االستقبال وإخراجه عن الحال، شديدةً أو خفيفةً

، ومنها ال؛ بمعنًى،  إن فعلتُهللاووا،  ما فعلتهللا وا:كقولك، وهما بمعنًى، وما، المكسورة

وقد تحذف ، د هذه الحروف الخمسة ال يتَّصل الحلفُ بالمحلوف إالَّ بأح. ال أفعلهللا وا:كقولك

  .وهي مرادةٌ

                                                 
 1/313 )بعـض  ( وفي لسان العرب   2/132 وفي المقتضب    4/120البيت لمتمم بن نويرة في الكتاب        )1(

   .9/12وفي خزانة األدب 
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ومنها الم ،  الماُل لزيد: منها الم الملك كقولك:وأما الم اإلضافة فعلى ثمانية َأضربٍ   

   ومنها الم االستغاثة،؛  أخٌ لزيد:كقولك، االختصاص

  )البسيط (: كقول الشاعر

  )1( يحدثُ لي بعد النُّهى طَرباينْفَك        يا لَلرِجاِل ِليومِ اَألربعاء َأما

ولكنّهم فتحوا األولى وكسروا الثانية ليفرقوا بين المستغاث به ، والالمان جميعا للجر

يريدون يا ،  ياِللماء:يقولون، وقد يحذفون المستغاث به ويبقون المستغاث له؛ والمستغاث له

ألنّك قد ، اث به بالمٍ أخرى كسرتَها فإن عطفت على المستغ.أي للماء أدعوكم، قومِ للماء

  )البسيط (:كقول الشاعر .َأمنْتَ اللَّبس بالعطف

  )2(يا لَلرِجاِل وِللشُبانِ ِللْعجبِ   ...     .... .... ..... 

  )المديد (:وقول الشاعر مهلهِل

  )3(يا لَبكْرٍ أين أين الفرار        يا لَبكْرٍ أنشروا لي كُلَيبا

  )الكامل (: يا آل بكر فخفَّفَ بحذف الهمزة، كما قال جرير: أصله:وقال بعضهم؛ ستغاثةٌا

  )4(يا آَل بارِقَ فيم سب جرِير             ٍ  ِلبارِق حقا أن نقوَل كاندقَ

والمعنى يا عجب احضر فهذا ؛  يا لَلعجبِ:مفتوحةً، كقولك، ومنها الم التعجب

  }143:البقرة{] ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس[ : تعالى كقوله، ا الم العلة بمعنى كَي ومنه.َأوانُك
  .أي لكي يتأدب وألجل التأدب، وضربتُه ليتأدب

  )الطويل (:ومنها الم العاقبة كقول الشاعر

  )5(كما ِلخَرابِ الدهر تُبنَى المساكن         فللْموت تغذو الوالداتُ سخَالَها

  .عاقبته ذلكأي 
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   .35 ص10/1البيت لمهلهل بن ربيعة في ديوانه ق )3(

   .1/366 جـ60/17البيت لجرير في ديوانه ق )4(

   .124 ص48/1بق البربري في شعره قالبيت لسا )5(
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 : تعالى كقوله، وال تصحب إالّ النفي؛ ، بعد ما كان ولم يكنِ  ومنها الم الجحد

 كتبت :كقولك، ومنها الم التاريخ .أي ألن يعذِّبهم  }33:األنفال{] َوَما َآاَن اُهللا ِلُيَعذَِّبُهْم[

  )الكامل (:قال الراعي ؛ أي بعد ثالث، لثالث لياٍل خَلَون

راِئصٍحتَّى وسٍ بمخ مِلت نبِيال           دو الرياح هراوا تَعد1(ج(  

فلسكونها أدخلتْ عليها ؛  أحدهما الم التعريف:وأما الالمات الساكنة فعلى ضربين

  . الرجل:فإذا اتصلتْ بما قبلها سقطت األلف، كقولك، ألف الوصل ليصح االبتداء بها

وإن أدخلتَ عليها حرفًا من ، بتدأت بها كانت مكسورة إذا ا:والثاني الم األمر

] َوْلَيْحُكْم َأْهُل اِإلْنِجيِل[ : تعالى كقوله، حروف العطف جاز فيها الكسر والتسكين
   ]5/2034) لوم(الصحاح[                }47:المائدة{

  لوال 

 ال يمنع الثاني من أجل وجودوذلك أن ل و،لو وفمركبة من معنى إن) لوال ( و أما 

قد تكون  و.أي امتنع وقوع الهالك من أجل وجود زيد هناك،  لوال زيد لهلكنا:تقول، ولاأل

  )الطويل (:كقول الشاعر، ابمعنى هلَّ

  )2(عانَّقَم اليم لوال الكَىرطَو بني ض            كم مجد أفضَل النيبِرقْ عوندعتَ

  . و هو كثير في القرآن

   ]6/2554) ال(الصحاح [

  بلى

 وهي حرفٌ ألنها .ألنَّها تَرك للنفي، تُوجِب ما يقال لك،  جواب للتحقيق:)بلَى(و

   . ونَعم اسمين ليس بلَى: قال سيبويه.»ال«نقيضةُ 

   ]            6/2285) بال(الصحاح [

  أال

 :كما تقول،  أال إن زيدا خارج:تقول، فحرف يفتتح به الكالم للتنبيه) أال ( وأما 

   ]6/2544) أال(الصحاح[             .م أن زيدا خارجأعل

  
                                                 

   .202 ص58البيت للراعي في ديوانه ق )1(

   .907 ص2 ج26/58البيت لجرير في ديوانه ق )2(
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  )الطويل (:بن عبدة قال علقمة

  )1(يبلِّغُ عنِّي الشعر إذ مات قاِئلُه              َأالَ رجٌل َأحلُوه رحلي وناقتي

  . َأما من رجٍل:على تأويل،  َأالَ رجٍل بالخفض:ويروى،  َأالَ ههنا رجٌل:أي

   ]   6/2318) حال(الصحاح[

   ءهاحرف ال

  . حرف تنبيه:هاو. هي من حروف الزياداتو، الهاء حرف من حروف المعجم

  )البسيط(:النابغة قال

  )2(دلَي الب تاه فدقَها ِإن تا عذرةٌ ِإلّا تَكُن نَفَعت       فَِإن صاحبها 

  

 هوو.  أال يا هؤالء:كذلكو. تجمع بين التنبيهين للتوكيد،  ها أنتم هؤالء:وتقول

  .يقصر ويمد، ها قد يكون جواب النداءو.  يا أيها الرجل:تقول، يمفارق أل

  )الكامل(:الشاعر قال

  )3( لَبى وطالَما هاء فَيقُوُل     باسمه تَدعو حين يجِيبك بْل الَ

دلت الهاء من أب، اهللا وأي ال،  الها اهللا ما فعلت:يقال، يقسم بها قد و،وها للتنبيه   

 أصله ال،  الها اهللا ذا:قولهمو. ت أثبتئإن ش ولف التي بعد الهاءشئت خذفت األ إن و،الواو

اهللا  و ال:التقدير و،جررته بحرف التنبيه وجعلت االسم بينهما و،ذا وففرقت بين ها، اهللا هذاو

 :م في قولهمقدم ها كما قد و،اختصر لكثرة استعمالهم هذا في كالمهم وفحذف، ما فعلت هذا

  )البسيط(:قال زهير  .ها أنا ذا و،ها هو ذا

  )4(كلسنْ تَني َأرظُانْ وكعرذَ ِلدصاقْ فَ              ً امسا قَذَ  اِهللارمعا لَ هنملّعتَ

) هو ( و. ضربها و ضربه:تقول، الغائبة وقد تكون كناية عن الغائب) الهاء ( و

الياء في هي على الفتح ليفرقوا بين هذه  والواو في هو إنما بنواو. للمؤنث) هي (  و،للمذكر

الياء التين تكونان صلة في نحو  واالسم المكنىّ و بين الواو الياء التي هي من نفس والواو

                                                 
   .45 ص 12/1البيت لعلقمة بن عبدة في ديوانه ق )1(

    .31البيت للنابغة في ديوانه ص )2(

   .106البيت لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه ص )3(

   .15 في ديوانه صالبيت لزهير )4(
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إال أن تعرض علة ، مبني فحقه أن يبنى على السكون ن كلأل، مررت بهي و رأيتهو: قولك

. أين ومثل كيف،  اجتماع الساكنين: أحدها:أشياء ثةالتي تعرض ثالو. توجب له الحركة

مثل ، بين غيره و الفرق بينه:الثالثو. مثل الباء الزائدة،  كونه على حرف واحد:الثانيو

بين ما لم  وفقرق بالحركة بينه، الفتح النه ضارع بعض المضارعة الفعل الماضي بني على

  )الرجز (:أما قول الشاعرو  .نحو افعل، االمر المواجه به هو فعل و،يضارع

  )1(بالحوَأبِ شَربةٌ ِإالَّ هي ما

  )الرجز( :قول بنت الحمارس و

  )2(تَطْليقْ َأو حظةٌ ِإالَّ هي هْل

. أهل البصرة يتأولونها القصة و، هي كناية عن شيء مجهول:فإن أهل الكوفة قالوا

  .ربما حذفت من هو الواو في ضرورة الشعرو

   :)لالطوي(:ا قالمك

ناهيشْري فَبلَه يحقائٌل قال ر        نٌل ِلممج رِخْو الطالم 3( نجِيب(  

  )الرجز( :و قال آخر

  الهدبِد داء يبرُِئ ال هـِإن

  )4(وكَبِد سنَامٍ من القَاليا مثُْل

  )الرجز(:قال و،كذلك الياء من هي و

  )5(دار لسعدى إذه من هواكا 

  

                                                 
  وفـي لـسان العـرب      5/270 )حوأب ( وفي تهذيب اللغة   146البيت بدون نسبة في إصالح المنطق        )1(

  2/212 )حوأب ( وفي تاج العروس1/742 )حأب(

 وبدون نسبة فـي     5/4694 )هلل ( وفي لسان العرب   1/516 في المعاني الكبير     بنت الحمارس البيت ل  )2(

   .5/204 )حظى (تهذيب اللغة

 وفـي لـسان   5/260  وللعجير السلولي في خزانـة األدب  2/41البيت بدون نسبة في شرح الرضي        )3(

  .5/4630 )هدبد (العرب

) هدبـد (في لـسان العـرب       و 2/134 وفي المزهر    3/352 )هدبد (البيت بدون نسبة في جمهرة اللغة      )4(

5/4630.   

   .266 ص11/3البيت لربيعة بن مقروم في شعره ق )5(
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  )الطويل(:الق و، الواو مع الحركةحذفوا  و ربما

  )1( أرِقانِ له مشتاقانِ ومطواي     أخيله يقتالع البيت لدى فظَلْتُ

العرب تقف على كل هاء  و:قال الفراء.في لغة أزد السراة كثير هذا و:قال االخفش

إذا و. طلحت وجاريت وفيقولون هذه أمت، طيئا فإنهم يقفون عليها بالتاء إال، مؤنث بالهاء

 ربما تثبت في ضرورة الشعر و،حذفتها في الوصل والهاء في الندبة أثبتها في الوقف أدخلت

  . هذا على قول أهل الكوفة.يجوز كسره اللتقاء الساكنين و،فيضم كالحرف االصلي

  

  )الرجز( :أنشد الفراءو

   ْلـَأس اكـِإي اهـرب اـي رب اـي

  )2( اَألجْل بِلقَ نـم اهـَرب اـي عفْراء  

هو خارج عن  و،ند أهل البصرةليس شيء منه بحجة ع و،وهو كثير في الشعر

، ثم مه و،ماليه و،سلطانيه و، لمه:نحو، قد تزاد الهاء في الوقف لبيان الحركةو. صلاأل

   .قد أتت هذه الهاء في ضروره الشعرو. يعني ثم ماذا

  ) الطويل (:كما قال

مه القائلون و الخَيرونَهرا ما ِإذا         اآلمن خَشَوظَمِ مععا اَألمرِ مفْظ3(م(  

  أراق  ومثل هراق، تكون الهاء بدال من الهمزة قدو. ضمارفأجراها مجرى هاء اإل

  )الكامل( :قال الشاعر

  )4( منَح المودةَ غَيرنَا وجفانا       وَأتى صواحبها فَقُلن هذَا الذي 

                                                 
  وليعلى األحول األزدي في لسان       2/421 وفي شرح الرضي   1/128يت بدون نسبة في الخصائص      الب )1(

   .5/275 وفي خزانة األدب 5/4227)مطى(العرب 

  .7/273 وفي خزانة األدب 3/261 وفي شرح الرضي 92البيت بدون نسبة في إصالح المنطق  )2(

   .4/266وفي خزانة األدب  1/468 وفي الكامل 1/255البيت بدون نسبة في الكتاب  )3(

  153 وفي الجني الداني في حـروف المعـاني          4/477البيت بدون نسبة في شرح شافية ابن الحاجب        )4(

  . ولم أجده في ديوانه2/1472 )ذا (ولجميل في لسان العرب
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 ،ها أنا ذا. أين أنت ؟ فتقول:إذا قيل لك، مقصور للتقريب) ها (  و،ا الذييعني إذ   

 إن كان و، ها هو ذا: أين فالن ؟ قلت إذا كان قريبا:إن قيل لكو. ها أنا ذه.المرأة تقولو

  .هي تلك  ها:إن كانت بعيدة و،هاهي ذه.للمرأة إذا كانت قريبة و، ها هو ذاك:بعيدا قلت

  للفرق بين الفاعل: أحدها:م العرب على سبعة أضربتزاد في كال) الهاء ( و

المؤنث في  و للفرق بين المذكر:الثانيو. كريمة وكريم و،ضاربة ومثل ضارب، الفاعلةو

 تمرة و،بقر ونحو بقرة،  للفرق بين الواحد الجمع:الثالثو. إمرأة ونحو امرئ، الجنس

 :الخامسو. غرفة ونحو قربة، تأنيثإن لم تكن تحتها حقيقة  و لتأنيث اللفظة:الرابعو. تمرو

ما كان منه مدحا و. هذا ذم و،فقافة وهلباجة و-هذا مدح  و-نسابة  ومثل عالمة، للمبالغة

ما كان ذما يذهبون به إلى تأنيث و. الداهية والنهاية ويذهبون بتأنيثه إلى تأنيث الغاية

 ما :السادسو. رأة ملولةإم والمؤنث نحو رجل ملولة ومنه ما يستوي فيه المذكرو. البهيمة

السابع تدخل في الجمع و. نحو بطة وحية، االنثى وكان واحدا من جنس يقع على الذكر

  . نحو المهالبة، النسب  أحدها أن تدل على:لثالثة أوجه

ربما لم تدخل فيها الهاء  و،الجوار بة ونحو الموازجة، الثاني تدل على العجمةو

العباد  والزنادقة والمرازبة نحو، عوضا من حرف محذوفالثالث أن تكون و.  كيالج:كقولهم

قد تكون الهاء عوضا و. عبد اهللا بن الزبير و،عبد اهللا بن عمر و،هم عبد اهللا بن عباس و،لة

الياء الذاهبة  وقد تكون عوضا من الواوو. وصفة نحو عدة، من الواو الذاهبة من فاء الفعل

أصله  و أقام اقامة:قولهم و،اب الماء يثوب ثوباأصله من ث، نحو ثبة الحوض، من عين الفعل

  .رئة وبرة ونحو مائة، من الياء الذاهبة من الم الفعل قد تكون عوضاو. إقواما

   ]6/2557) ها(الصحاح [
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  اخلامسالفصل 
  

  القراءات القرآنية يف كتاب الصحاح
  

  -:وفيه مبحثان

  ة في الصحاحالقراءات الموجهة نحوياً الوارد:المبحث األول

  موقف الجوهري من القراءات القرآنية:المبحث الثاني
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  المبحث األول

  القراءات الموجهة نحوياً الواردة في الصحاح

  

بالتخفيف، وهو ،  وسطَ القوم: جلست بين القوم كما تقول:تقول، وسطَ: وبين بمعنى

برفع النون، كما   }94: األنعام{] ُكْمَتَقطََّع َبْيُنَلَقْد [ :تقول، وإن جعلتَه اسما أعربته؛ ظرف

الوافر: (قال الهذلي(    

  الجبوبا عينَيه بين فصادفَ           فَالَقَتْه بِبلْقَعة براحٍ

  .ثم أتيته، ثم أمسكت عنه، إذا لقيتَه بعد حين،  لقيته بعيدات بينٍ:وتقول

   ]5/2084) بين(الصحاح[

 وكذلك إن جاءت بعد .نحو عصاي ورحاي، ن جاءت بعد األلف فُتحتْ ال غيرفإ

سقطت ، نييوأصله بِمصرِخ  }22:إبراهيم{] َوَما َأْنُتْم ِبُمْصِرِخيَّ[ : تعالى كقوله، ياء الجمع

، صلهاح ألنَّها ياء المتكلّم ردتْ  إلى أتمع الساكنان فحركت الثانية بالفتفاج، النون لإلضافة

   .وليس بالوجه، وكسرها بعض القراء توهماً أن الساكن إذا حرِك حرِك بالكسر

   ] 6/2562) يا(الصحاح[

 أصله: الفراء قال. بالتشديد  }111:هود{] َوِإنَّ ُآلا َلمَّا َلُيَوفَِّينَُّهْم[ : تعالى قوله وأما

. جميعاً أي، بالتنوين لما :الزهري وقرأ. احدةو منها حذفت الميمات فيه كثرت فلما لَمما

، ال لَما بمعنى إلَّا  قوقول من .الميمات إحدى منها فحذفت من لمن أصله يكون أن ويحتمل

              .فليس يعرف في اللغة

   ]5/2033) لمم(الصحاح[                                                         

  )لمتقاربا: (قال الشاعر

  )1(بكَين وفَديننا باَألبِينَا               فلما تَعرفْن أصواتَنا

                                                 
 وفـي خزانـة     2/271  ولزياد بن واصل في شرح الرضي         1/346البيت بدون نسبة في الخصائص       )1(

  .4/476األدب
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 يريد }133:البقرة{]  ِإْبَراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاَقيَكَبَأ[: وعلى هذا قرأ بعضهم

  .جمع َأبٍ، أي أبِينَك فحذف النون لإلضافة

   ]6/2250) مهه(الصحاح [

وتكون ،  تكون جارةً بمنزلة إلى في االنتهاء والغاية:وهي حرف، فَعلَى: وحتَّى

: عاطفة بمنزلة الواو؛ وقد تكون حرف ابتداء يستأنفُ بها الكالم بعدها، كما قال جرير

  )الطويل(

  )1( بِدجلَةَ حتّى ماء دجلَةَ َأشكَُل   دماُؤها        تَمجوما زالَت القَتلى

سرتُ إلى الكوفة حتَّى أدخلَها، : الفعل المستقبل نصبتَه بإضمارِ َأن، تقولفإن أدخلتَها على 

َوُزْلِزُلوا َحتَّى َيُقوَل [ :وقُرِىء؛ فإن كنتَ في حال دخوٍل رفَعتَ، إلى َأن أدخلها: بمعنى
ومن رفع جعله حالًا ،  فمن نَصب جعله غايةً:]يقوُل الرسوُل[و }214:البقرة{] الرَُّسوُل

   ] 246 /1)حت(الصحاح[          . حتَّى الرسول هذه حالُه:بمعنى

  . السعةُ والغنَى: والميسرةُ والميسرةُ. خالف الميمنَة:والميسرةُ

هو : باإلضافة؛ وقال األخفش  }280:البقرة{] ِهَفَنِظَرٌة ِإَلى َمْيَسِر[: وقرأ بعضهم

عٌل بغير الهاء، وأما مكْرم ومعون فهما جمع مكْرمة غير جائز، ألنه ليس في الكالم مفْ

ونَةع2/857)يسر(الصحاح [                .وم[   

  .على ما لم يسم فاعله، أي زوجن  }25:النساء{] َفِإَذا ُأْحِصنَّ[: وقرىء

   ]5/2101) حصن(الصحاح [

وهو جمع عزيز وَأعبد ، وكليبٍمثل كَلْبٍ ،  خالف الحر، والجمع عبيد:العبد: عبد

ادبانٍ، وعررٍ وتُمبالضم مثل تَم اندبدة ، وعمشد انبِدشَانٍ، وعبالكسر مثل جِح اندبوع

  .عبد مثل سقْف وسقُف: وحكى األخفش. الدال، وعبِداء يمد ويقصر، ومعبوداء بالمد

  )الرمل: ( وأنشد

  )2(َأسود الْجِلْدة من قَومٍ عبد        لعبد إلى آباِئهانْسبِ ا

وبعضهم : قال. وأضافَه  }60:المائدة{] َد الطَّاُغوَتْبَوُع[: ومنه قرأ بعضهم: قال

: قال. خَدم الطاغوت:  وأضافه، والمعنى فيما يقال  }60:المائدة{]  الطَّاُغوَتَدُبَوَع[: قرأ

                                                 
   .147 ص12/18البيت لجرير في ديوانه ق )1(

   .8/328 )عبد ( وفي تاج العروس3/2776 )عبد (البيت بدون نسبة في لسان العرب )2(
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ن فَعلًا ال يجمع على فَعٍل، وإنّما هو اسم بني على فَعٍل، مثل حذُرٍ وليس هذا بجمعٍ، أل

  .خَادم الطَاغُوت: ونَدسٍ، فيكون المعنى

  )الكامل: (بن حجر  وأما قول الشاعر أوس

  )1(َأمةٌ وإن َأباكُم عبد    إن ُأمكُم       َأبني لُبينَى

  . الباء ضرورةً، ألن القصيدة من الكامل، وهي حذَّاءإنما ضم: فإن الفراء يقول

  .وأصل العبودية الخضوع والذلُّ. عبد بين العبودة والعبودية:  تقول

  شاذة ] 503/ 2)عبد(الصحاح [

نيبالرفع  }94:األنعام{ ]َلَقْد َتَقطََّع َبْيُنُكْم[: الوصُل، وهو من األضداد، وقرىء: والب

  .ما بينَكم: والنصب؛ فالرفع على الفعل، أي تقطَّع وصلكم، والنصب على الحذف، يريد

   ]5/2082) بين(الصحاح[

ِإَذا ًوًما ُيْشِعُرُآْم َأنَّها [:  تعالى وأن المفتوحة قد تكون بمعنى لَعلَّ، كقوله: قال
      .]لَعلَّها[ :وفي قراءة ُأبي  }109:األنعام{] َجاَءْت َلا ُيْؤِمُنوَن

   ]5/2074) أنن(الصحاح[

 منه، كما َأتَيتُ األمر من مْأتَاته، أي من مْأتاه، أي من وجهه الذي يْؤتَى: وتقول

  )الرجز: (ما أحسن معنَاةَ هذا الكالم، تريد معناه؛ قال الراجز: تقول

  وحاجة كنتُ على صماتها

هْأتَاتمن م يدحا وتُه2(اَأتَي(  

.ال َأدرِ، وهي لغة هذَيٍل: بحذف الياء، كما قالوا }53: فاالعرا{ ]يوم َيْأِت[: وقرىء   

   ]6/2262)مهه(الصحاح[                

زيد قُما الم األمر كقولك ِليوقرئ، وربما أمروا بها المخاطب، تأمر بها الغائب، فأم: 

  ،يجوز حذف الم األمر في الشعر فتعمل مضمرة وقد . بالتاء}58:يونس{ ]واحرفْ فلتَكِلذَبِفَ[

  )الطويل (:كقول متمم بن نويرة 

  يبك من بكى وأ  لك الويُل حر الوجه  على مثِل اصحابِ البعوضة فاخمشي     
                                                 

   .21 ص8/4البيت ألوس بن حجر في ديوانه ق )1(

 وفي تاج   1/22 )أتى ( وفي لسان العرب   3/216 )ي-ا-و-و-ت ( بدون نسبة في جمهرة اللغة     انالبيت )2(

   .4/596 )صمت (العروس
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  :قال الشاعر،  وكذلك الم أمر المواجه .فحذف الالم،  ليبك:أراد

  ه دارهاـتُ لبوابٍ لديـقل

 فإني ْئذَنهاتا وجارُؤهمح  

  حمها، بترك الهمز:ويروى

  .أنت تعلَم: لتأذن فحذف الالم، وكسر التاء على لغة من يقول: أراد

   شاذة ]5/2034) لوم(الصحاح[

:  وقرىء،أي معاذَ، حاشَى:  لك، والمعنى واحد؛ ويقالويقال حاشَاك وحاشَى

  . باأللفحاشى:  فاألصلبال ألف اتّباعا للكتاب، وإالَّ }31يوسف{ ]َحاَش[

   ] 6/2314) حشا(الصحاح[

ر، ومنه قرأ بعضهم: والكُذُبببور وصوال َتُقولوا ِلَما [: جمع كَذُوبٍ مثل ص
    .، فجعله نعتًا لأللسنة }116:النحل{ ]َتِصُف ألسَنُتُكُم الُكُذُب

  شاذة] 210/ 1)كذب(الصحاح  [

  

 فإن وقفت. ذي أمة اهللا:تقول.الذال للمؤنثذي بكسر و.  يشار به إلى المذكر:ذا اسم

كما أبدلوا ، إنما هي صلة وليست للتأنيث و،هي بدل من الياءو.  ذه بهاء موقوفة:عليه قلت

هذه أيضا  و،أمة اهللا هذي و، هذا زيد:فإن أدخلت عليه ها للتنبيه قلت.في هنية فقالوا هنيهة

النك تقلب ألف ، التشديد وبالفتح  ذيا:فإن صغرت ذا قلت.قد اكتفوا به عنهو. بتحريك الهاء

. المعرب وتزيد في آخره ألفا لتفرق بين المبهم وفتدغمها في الثانية، ذا ياء لمكان الياء قبلها

قد اكتفوا به  و،إنما يصغرتا وال تصغر ذي للمونث.هذيا :تصغير هذاو. ذيان في التثنيةو

فمن ، لسكونهما فتسقط إحدى االلفيناجتماعهما  النه ال يصح، إن ثنيت ذا قلت ذانو. عنه

 :ألف التثنية قرأ من أسقطو. فأعرب }63: طه { ] راِنساِح َلِنْيَذ َهإنَّ[ :أسقط ألف ذا قرأ

قد قيل إنها على لغة و. إعراب الن ألف ذا ال يقع فيها،  }63: طه { ] راِنساِح َلِناذ َهإنَّ[

   ]6/2550) ذا(الصحاح [            .بلحارث بن كعب
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:  في حرف ابن مسعود}69 :طه{ ]وال ُيْفِلُح الساحُر حيث َأَتى[:  تعالى لهوقو

 .جئتُ من أين ال تَعلم، أي من حيثُ ال تَعلم: والعرب تقول .]أين َأتَى[

   ] 280 /1)حيث(الصحاح[ 

   

  )الرجز(: وقول الراجز . يازيد َأقْبِْل:تقول،  حرفٌ ينادى به القريب والبعيد:ويا

رٍيا لَكمعبم ةر1( من قُب(  

،  بالتخفيف}25 :النمل{﴾  أال يااْسُجُدوا هللا ﴿ : تعالى فهي كلمة تعجب وأما قوله

كما حذف حرف النداء ، فحذف المنادى اكتفاء بحرف النداء،  أال يا هؤالء اسجدوا:فالمعنى

 إذا كان المراد }29 :يوسف{ ﴾ُيوسُف َأْعِرْض َعْن هذا﴿ : تعالى اكتفاء بالمنادى في قوله

فلما ،  أال اسجدوا:كأنَّه قال،  وقال بعضهم أن يا في هذا الموضع إنَّما هو للتنبيه.معلوماً

وذهبت األلف ،وذهبت ، دخل عليه يا للتنبيه سقطت األلف التي في اسجدوا ألنَّها ألف وصل

  : قال ذو الرمة.نتانألنها والسين ساك، األلف التي في يا الجتماع الساكنين

  القَطْر اِئكعرالً بجنْهعلى البِِلَى          وال زال م يم ارا دي يلَم2(أال يا اس(  

   ]6/2562) يا(الصحاح [

 ]ِإيَّاَن ُيْبَعُثوَن[: لغة سلَيم، حكاها الفراء، وبه قرأ السلَمي: وِإيان، بكسر الهمزة
  .}65:النمل{

   ]5/2076) أين(صحاحال [

     

  

  

  

  

  

                                                 
   .71 البيت لطرفة في ديوانه ص)1(

   .1/285   ج15/1البيت لذي الرمة في ديوانه ق )2(
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شَبهوا التَ بِلَيس وأضمروا : ، قال األخفش}3:ص{ ]اَت ِحْيَن َمناٍصَلَو[:  تعالى وقوله

  وال تكون التَ إالَّ مع حين، وقد جاء حذف حين في الشعر: فيها اسم الفاعل؛ قال

  )الهزج المخزوم: (لكبن م  قال مازن

  )1(وأنَّى لك مقْروع             حنَّتْ والَتَ هنَّتْ 

 فرفع }3:ص{ ] َمناٍصاَت ِحْيُنَلَو[وقرأ بعضهم : قال. فحذف الحين وهو يريده

هي ال، والتاء إنّما زيدت في حينٍ، وكذلك في تَالَن، : وقال أبو عبيد. حين وأضمر الخبر

  )الكامل: (وإن كتبتْ مفردة؛ قال أبو وجزة

 ينتَح العاطفونن عاطفما م           مطْعأين الم زمان مون2(والمطع(  

  .زيدت التاء في التَ كما زيدت في ثُمتَ وربتَ:  وقال المؤرج

  ]  265 /1)ليت(الصحاح [

 }22:محمد{ ]ْيُتمَعِس ْلَهَف[: عسيتُ أن أفعل ذاك، وعسيتُ بالكسر، وقرىء:ويقال

عستْ أن تفعل ذاك، وعسيتُن للنساء، وعسيتُم للرجال؛ وال : وتقول للمرأة. بالكسر والفتح

   ]6/2426) عسى(الصحاح [             .يقال منه يفْعُل وال فَاعٌل

سوقرىء قوله: النَح ،دععلى  }19:القمر{ ﴾في يوٍم َنْحٍس ﴿: تعالى ضد الس

دنحس(الصحاح [               .الصفة، واإلضافةُ أكثر وأجو( 

3/981 [  

لم  وفمن لم يضف جعل إرم اسمه  }7:الفجر{] ِإَرَم َذاِت الِعَماِد[ : تعالى وقوله

لم  ومن قرأه باالضافةو. جعله بدال منه و، جعل عادا اسم أبيهم وإرم اسم القبيلةألنه، يصرفه

   ]5/1860) أرم(الصحاح[         .يصرفه جعله اسم أمهم أو اسم بلدة

  

  

  

                                                 
 وفي خزانـة األدب     5/4712 )هنا ( العرب ن وفي لسا  1/344البيت لمازن بن مالك في مجمع األمثال         )1(

4/202.    

 وفي خزانة   1/194 )أين (رب وفي لسان الع   2/198البيت ألبي وجزة في شرح الرضي على الكافية          )2(

    .4/176األدب 
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  المبحث الثاني

  لجوهري من القراءات القرآنيةموقف ا

  

  :تمهيد

  القراءات القرآنية التعريف والنشأة

، أعجز اهللا به البلغاء،  ال عوج فيه وال التواءالذي، العربيالقرآن الكريم هو الكالم 

  .وخضع الجميع لعظمته وسموه، فنهل الكل من معينه، وأبكم به الفصحاء

لذلك راعى ،  مكانأي كل زمان وفى فيفة وقد جاء هذا الكتاب خطاباً عاماً لألمم كا

، أشاروفشمل ما يلبى رغبات الخواص فألمح ، وما تستوعبه منه، اختالف عقول الناس

 ال يطلع عليها إال التيفاشتمل على الدقائق ،  أوجه اإلعرابفي، ونوع، وعرض، ونوه

ومن ثم ، سالميةوقديماً اعتني بالقرآن مجموعة من القراء في األمصار اإل، بصير حصيف

  .الذي نسلط عليه الضوء في هذا الجزء من البحث، نشأ ما يسمى بعلم القراءات
  

   تعريف القراءات :أوالً

  :في اللغة

قَرأتُ الشيء قرآنا، جمعته وضممت   ":من قرأ وفي الصحاح، القراءات جمع قراءة

سمي : قال أبو عبيدةو. وقرأت الكتاب قراءة وقرآنا، ومنه سمي القرآن. بعضه إلى بعض

  }17:القيامة{] ِإنَّ َعَلْيَنا َجْمَعُه َوُقْرَآَنُه[:  تعالى وقوله. القرآن ألنه يجمع السور فيضمها
وفالن قرأ عليك . فإذا بينَّاه لك بالقراءة فاعمل بما بينَّاه لك: قال ابن عباس. أي قراءته

  )1( ".القرآن فهو مقْرٌِئ، وجمع القارئ قَرأةٌوأقرأه . السالم وأقراك السالم، بمعنًى

قَرْأتُ الشيء قُرآناً جمعتُه وضممتُ بعضه ِإلى بعض ومنه   ":في لسان العربو

قولهم ما قَرَأتْ هذه الناقةُ سلى قَطُّ وما قَرَأتْ جنيناً قطُّ َأي لم يضطَم رحمها على ولد وَأنشد 

م تَقْرْأ جنينا وقال قال َأكثر الناس معناه لم تَجمع جنيناً َأي لم يضطَم رحمها هجان اللَّونِ ل

على الجنين قال وفيه قول آخر لم تقرْأ جنيناً َأي لم تُلْقه ومعنى قَرْأتُ القُرآن لَفَظْت به 

  )2(" مجموعاً َأي َألقيته

                                                 
   .65/ 1 )قرأ (الصحاح )1(

   .4/3563 )قرأ (لسان العرب )2(
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  في االصطالح 

وحاولوا تقديم تعريف جامع له يشرح ، راءاتعني العلماء ببيان المقصود بعلم الق  

 القراءات علم بكيفية :فقد عرفه اإلمام ابن الجزري قائال، ويوضح مقصوده وغايته، طبيعته

   .أداء كلمات القران واختالفها معزو لناقله

 علم القراءات  علم يعلم منه اتفاق الناقلين لكتاب :وعرفه اإلمام البنا الشافعي قائال  

، والفصل ،والوصل، أو التسكين، أو التحريك،  واختالفهم  في الحذف أو اإلثباتلى  تعااهللا

  )1( .وغير ذلك من هيئة النطق واإلبدال وغيره من حيث السماع

  

  نشأة علم القراءات

ِإنَّا [:وتعهد بحفظه فقال، لقد أنزل اهللا سبحانه وتعالى كتابه الكريم على نبيه الكريم
عظيماً    حرص الرسولكان ولقد ،   }9:الحجر{] ْآَر َوِإنَّا َلُه َلَحاِفُظوَنَنْحُن َنزَّْلَنا الذِّ

َلا [ :يحرك به لسانه وقت نزول القرآن فقال عز من قائلحتى أنه كان ، على حفظ القرآن
]. َناُه َفاتَِّبْع ُقْرَآَنُه َفِإَذا َقَرْأ *  ِإنَّ َعَلْيَنا َجْمَعُه َوُقْرَآَنُه * ُتَحرِّْك ِبِه ِلَساَنَك ِلَتْعَجَل ِبِه

 هذا القرآن فقرؤوه وحفظوه - رضوان اهللا عليهم -ثم حمل الصحابة   .}18-16القيامة{

ومنهم أكثر من ، ومنهم من أخذ حرفين، حرفاً واحداً     ومنهم من أخذ عن النبي، وكتبوه

أن يجمع  أبو بكررأى ، وقتل فيها عدد كبير من القراء، ولما كانت معركة اليمامة، ذلك

الذي جمع القرآن وأمر بكتابته على رسم  ثم جاء عثمان ، فكان الجمع األول للقرآن، القرآن

وبعد ذلك أخذ أهل ، ثم أرسلت المصاحف العثمانية إلى األمصار، يستوعب جميع الحروف

ثم تجرد لألخذ عن هؤالء  قوم ،    األمصار يقرؤون القرآن على صحابة رسول اهللا 

، حتى صاروا أئمة للقراءات، وأتعبوا نهارهم في نقلها، سهروا ليلهم في ضبط قراءاتهمأ

وبذلك نشأ ما يسمى القراء الذين بني على قراءاتهم علم ، ونسبت إليهم هذه القراءات

  )2( .القراءات

ودراستها ، قاموا بتدوينها و،وبعد ذلك انبرى علماء أجالء تناولوا موضوع القراءات

  :ووضعوا الشروط للقراءة الصحيحة وهي، قسيمها إلى صحيحة وشاذةمن حيث ت

  .ولو بوجهمع العربية أن تتوافق القراءة -1

                                                 
   .45انظر القراءات الواردة في السنة ص )1(

   .21ءات العشر ـ لإلمام ابن الجزري انظر تقريب النشر في القرا )2(
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  .أن تكون موافقة للرسم العثماني ولو احتماال. 2

  .  أن يصح سندها عن الرسول . 3

  القراءات واألحرف السبعة

خاصة بعد أن و، يظن كثير من الناس أن األحرف السبعة هي القراءات السبع

. ويعد أن كثر الحديث عن قراءات سبع وأحرف سبعة، اشتهرت القراءات السبع بين الناس

البد أن نعرف أن مصطلح األحرف السبعة ظهر على لسان  وللوقوف على حقيقة األمر،

  )1( .]إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف فاقرؤا منه ما تيسر [: عندما قال    النبي 

الصحيح أن هذه األحرف السبعة ظهرت عن :الرأي الباقالني وقالواختار هذا 

وأخبروا ، وأثبتها عثمان والصحابة في المصحف، وضبطها عنه األئمة،   الرسول 

  .بصحتها وإنما حذفوا منها ما لم يثبت متواترا

ويرى الطبري أن األحرف السبعة التي نزل بها القرآن إنما هي تبديل كلمة في 

فمنع خط المصحف ، وزيادة كلمة أخرى، ونقص كلمة، يختلف الخط  بها، موضع كلمة

المجمع عليه مما زاد على حرف واحد ألن االختالف  عنده  ال يقع إال بتفسير الخط في 

فالقراءات التي في أيدي الناس اليوم كلها عنده  حرف واحد من األحرف ، رأي العين

وبطل العمل بها باإلجماع ، رف الباقية سقطت وستة األح  السبعة التي نص عليها النبي 

  .على خط المصحف المكتوب على حرف واحد

، استوعبها مصحف عثمان، أما رأي الجمهور فيقول أن األحرف السبعة باقية في القرآن

  :وما هي إال اختالف في أداء الكلمة القرآنية على النحو التالي

 . وتأنيثاختالف األسماء من إفراد وتثنية وجمع وتذكير -1

 .اختالف تصريف األفعال من ماضي ومضارع وأمر -2

 .اإلعراب وجوه اختالف -3

  .االختالف بالنقص والزيادة -4

  .االختالف بالتقديم والتأخير -5

  .أو كلمة بكلمة مما يحتمله الرسم، االختالف باإلبدال، حرف بحرف -6

                                                 
    .1066 الحديث في صحيح البخاري  )1(
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إلدغام كالفتح واإلمالة والترقيق والتفخيم واإلظهار وا) اللهجات(اختالف اللغات  -7

  )1(] .ونحو ذلك

،  نافع المدني:أما القراءات السبع فهي المشهورة عن القراء السبعة المشهورين وهم

 وأبو عمرو البصري ،وابن عامر الشامي ،وعاصم الكوفي، وحمزة الكوفي،، ابن كثير

  .والكسائي الكوفي

  القراءات مصدر أصيل لدراسة اللهجات 

وعلمنا أن القرآن نزل ، ة في شبه الجزيرة العربيةلقد اختلفت لهجات القبائل العربي

وهي سبب ، وهذه األحرف السبعة هي لهجات العرب كما يرى ابن قتيبة، على سبعة أحرف

  )2(.وأيده في ذلك ابن الجزري، اختالفهم في القراءات

 وهذا يبين . وقد علمنا أن أحد ضوابط القراءة الصحيحة موافقتها العربية ولو بوجه

  )3( .راءات القرآنية مصدر غني باللهجات العربيةأن الق

  موقف الجوهري من القراءات القرآنية

فقبلوا منها ما وافق قواعدهم ، والتحقيق، تناول النحاة القراءات القرآنية بالدراسة  

وفي ذلك أجحاف لهذه القراءات المنقولة بالتواتر عن رجال ، وردوا ما لم يوافق قواعدهم

  .وصح سندهااشتهرت قراءتهم 

وهذه الروايات التي تخرج على قواعدهم كانت ، فالنحاة أصحاب تقعيد وتنظيم  

وهم أهل ، والقراء أصحاب أداء، تفجأهم، فال يكون منهم إال تجريحها وإخراجها على التوهم

  )4( .فهم من هذه الناحية أدق من النحاة في نقلهم للغة، تلق وعرض

فقد تناولها في ثنايا ، القرآنيةالقراءات خر من أما الجوهري فقد كان له موقف آ

فالقراءة عنده مادة لغوية ، المسائل النحوية معتمداً عليها فيما ذهب إليه من توجيهات نحوية

وبه قرأ فالن أو ، وقرئ،  ومنه قرأ بعضهم:فنجده يقول، أصيلة وغنية بالشواهد النحوية

   .وهذا في حرف فالن

  

                                                 
  40-35متواترة وأثرها في الرسم القرآني واألحكام الشرعية انظر القراءات ال )1(

   .81انظر اللهجات العربية في القراءات القرآنية  )2(

   .93انظر اللهجات العربية في القراءات القرآنية  )3(

   .96انظر اللهجات العربية في القراءات القرآنية ص )4(
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  :ي به في تناوله للقراءات القرآنية األمور التاليةولعل أهم ما تميز الجوهر

  .هتم الجوهري بالقراءات القرآنية فلم يهملها في معجمها .1

وقرىء ، :وذلك مثل قوله، عتمد الجوهري على القراءة وحدها كشاهد على القاعدةا .2

  )1( .على الصفة، واإلضافةُ أكثر وأجود  }19:القمر{] ِفي َيْوِم َنْحٍس[ : تعالى قوله

:  وقرىء:قد يأتي الجوهري بالقراءة كدليل على لغة من لغات العرب وذلك نحو قوله .3

  )2( .ال َأدرِ، وهي لغة هذَيٍل: بحذف الياء، كما قالوا }53: االعراف{ ]يوم َيْأِت[

مثل قوله في ، ثم يتبعها بدليل من كالم العرب، قد يأتي الجوهري بالقراءة كدليل .4

  }69:طه{] َوَلا ُيْفِلُح السَّاِحُر َحْيُث َأَتى[:  تعالى وقوله :مجيء حيث بمعنى أين
جئتُ من أين ال تَعلم، أي من : والعرب تقول .]أين َأتَى[: في حرف ابن مسعود

  )3( .حيثُ ال تَعلم

 :مثل قوله في حتى، قد يأتي الجوهري بالقراءة كدليل يدعم دليالً من كالم العرب .5

تكون جارةً بمنزلة إلى في االنتهاء والغاية، وتكون : رففَعلَى، وهي ح: وحتَّى

كما قال  عاطفة بمنزلة الواو؛ وقد تكون حرف ابتداء يستأنفُ بها الكالم بعدها،

  )الطويل: (جرير

  )4(  بِدجلَةَ حتّى ماء دجلَةَ َأشكَُل دماُؤها     تَمج وما زالَت القَتلى 

سرتُ إلى الكوفة حتَّى : مستقبل نصبتَه بإضمارِ َأن، تقولفإن أدخلتَها على الفعل ال

َوُزْلِزُلوا َحتَّى [: إلى َأن أدخلها، فإن كنتَ في حال دخوٍل رفَعتَ؛ وقُرِىء: أدخلَها، بمعنى
فمن نَصب جعله غايةً، ومن رفع جعله : ]َيُقوَل الرَُّسوُل[ و }214:البقرة{] َيُقوَل الرَُّسوُل

  )5( .حتَّى الرسول هذه حالُه: عنىحالًا بم

  :لم ينسب الجوهري القراءات إلى أصحابها إال في موضعين .6

                                                 
   .3/981 )نحس (الصحاح) 1(

   .6/2262 )مهه( الصحاح) 2(

   .280 /1 )9حيث ( الصحاح)3(

   .147 ص12/18البيت لجرير في ديوانه ق )4(

   .246 /1 )حت ( الصحاح)5(
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َوَلا ُيْفِلُح السَّاِحُر [ : تعالى وقوله:وقال، ونسب فيه القراءة البن مسعود  :األول
جئتُ من : والعرب تقول .]أين َأتَى[: في حرف ابن مسعود  }69:طه{] َحْيُث َأَتى

 )1( . تَعلم، أي من حيثُ ال تَعلمأين ال

لغة : وِإيان، بكسر الهمزة : وقالالسلمي الرحمن عبد بيأل نسب القراءة :والثاني

يلَمم، حكاها الفراء، وبه قرأ السلَي2( ).65:النمل (]ِإيَّاَن ُيْبَعُثوَن[: س(  

 : نحو قولهأكثر من قراءة لآلية مع توجيه القراءة إعرابياًقد يأتي الجوهري ب .7

بالرفع والنصب؛ فالرفع على الفعل، أي  }94: األنعام{ ]َلَقْد َتَقطََّع َبْيُنُكْم[: وقرىء

  )3( .ما بينَكم: تقطَّع وصلكم، والنصب على الحذف، يريد

لقد أتى الجوهري بأكثر من قراءة لآلية في أكثر من موضع ولكنه لم يرجح قراءة  .8

 :على أخرى إال في موضعين

 }19:القمر{] ِفي َيْوِم َنْحٍس[ : تعالىضد السعد، وقرىء قوله: النَحس :قوله :األول
  )4( . الصفة، واإلضافةُ أكثر وأجودعلى

 وكذلك إن .نحو عصاي ورحاي،  فإن جاءت بعد األلف فُتحتْ ال غير:قوله :الثاني

وأصله   }22:إبراهيم{] يََّوَما َأْنُتْم ِبُمْصِرِخ[ : تعالى كقوله، جاءت بعد ياء الجمع

فاجتمع الساكنان فحركت الثانية بالفنح ألنَّها ياء ، سقطت النون لإلضافة، بِمصرِخني

وكسرها بعض القراء توهماً أن الساكن إذا حرِك حرِك ، المتكلّم ردتْ  إلى أصلها

  )5( .وليس بالوجه، بالكسر

جمع : والكُذُب  :وذلك مثل قوله،  ووجهها نحوياًاعتمد الجوهري على القراءة الشاذة .9

َوَلا َتُقوُلوا ِلَما َتِصُف َأْلِسَنُتُكُم [: كَذُوبٍ مثل صبور وصبر، ومنه قرأ بعضهم
  }116:النحل{ ] الَكِذَب

  )6( . فجعله نعتًا لأللسنة

                                                 
   .280 /1 )حيث (صحاحال) 1(

   .5/2076 )أين (صحاحال) 2(

   .5/2082 )بين (صحاحال) 3(

   .3/981 )نحس (صحاحال) 4(

   .6/2562 )يا (صحاحال) 5(

   .1/210 )كذب (حاحالص) 6(
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أما ف :مثل قوله،  استنباط القاعدة النحويةياعتمد الجوهري على القراءة الشاذة ف .10

زيد قُموقرئ، وربما أمروا بها المخاطب، تأمر بها الغائب، الم األمر كقولك ِلي: 

  .}58: يونس{]. َفِبَذِلَك َفْلَيْفَرُحوا[ .بالتاء
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  السادسالفصل 
  املذهب النحوي لإلمام اجلوهري

   :وفيه ثالثة مباحث

  .ية منهجه في تناول  المسائل النحو:المبحث األول

  . أثره في كتب النحو:المبحث الثاني

  المذهب النحوي لإلمام الجوهري :المبحث الثالث
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  المبحث األول

  منهجه في تناول  المسائل النحوية

  

فلم يترك شاردة وال ،  وتوسع فيها .تناول الجوهري  المسائل النحوية في معجمه  

،  من صفحات المعجم من مسألة نحوفال تكاد تخلو صفحة، واردة في النحو إال أحصاها

 مناقشة مسألة وعرض آراء العلماء فيها وإيراد الشواهد أم،  إعراباً لكلمة ذلكسواء كان

  . لقراءة قرآنيةاً نحوياًلعرب  أو توجيهلعليها من شعر أو قرآن أو حديث أو أقوال 

  :نهاأذكر م، وقد تميز أسلوب الجوهري في تناول المسائل النحوية بمميزات  

   الشمول والتوسع :أوالً

وقد أحاط المسألة من ، تناول الجوهري بعض المسائل النحوية بالشمول والتوسع  

وساق لذلك الشواهد المختلفة من شعر ، وأورد مختلف آراء العلماء فيها، جميع جوانبها

ى وهي عل، والالم من حروف الزيادات"  :ومثال ذلك قوله في الالم، وقرآن وأقول للعرب

:  ضربين، وأما الالمات المتحركة فهي ثالثمتحركة وساكنة؛ فأما الساكنة فَعلَى: ضربين

  .الم األمر والم التوكيد والم اإلضافة

زيد قُما الم األمر كقولك ِليوقرئ، وربما أمروا بها المخاطب، تأمر بها الغائب، فأم: 

،  الم األمر في الشعر فتعمل مضمرة  وقد يجوز حذف.بالتاء }58:يونس{ ]فبذلك فلتفرحوا[

  )الطويل (:كقول متمم بن نويرة 

   يبك من بكى وألك الويُل حر الوجه    على مثِل اصحابِ البعوضة فاخمشي       

  : قال الشاعر ، وكذلك الم أمر المواجه .فحذف الالم،  ليبك:أراد

  اـقلتُ لبوابٍ لديه داره

  ها وجارهاتْئذَن فإني حمُؤ

   .حمها، بترك الهمز:ويروى

  

  .أنت تعلَم: لتأذن فحذف الالم، وكسر التاء على لغة من يقول: أراد
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لَزيد أفضُل من : منها الم االبتداء، كقولك: وأما الم التوكيد فعلى خمسة َأضربٍ

إنَّ ربََّك [ : تعالى تدخل في خبر ِإن المشددة والمخفّفة، كقوله عمرو؛ ومنها التي
ومنها التي . }2:البقرة{ ]وإْن آاَنْت لكبيرًة[: ، وقوله سبحانه}89: الفجر{ ]لِباْلِمْرَصاد

؛ ومنها  }25: الفتح{ ]لو َتَزيَُّلوا َلَعّذْبَنا الِذيَن َآَفُروا[:  تعالى تكون جوابا ِللَو ولوال، كقوله

َلُيْسَجَننَّ َوَلَيُكوَنْن ِمَن [: ولهي الفعل المستقبل المؤكَّد بالنون، كقـالتي تكون ف
    }32:يوسف{] الصَّاِغِريَن

 ومنها الم جواب القسم، وجميع المات التوكيد تصلح أن تكون جوابا للقسم، كقوله

فالالم األولى للتوكيد، والثانية جواب؛ ألن   }72:النساء{] َوِإنَّ ِمْنُكْم َلَمْن َلُيَبطَِّئنَّ[: تعالى 

ويربطون بين الجملتين . لة توصل بأخرى، وهي المقْسم عليه، لتؤكَّد الثانيةُ باألولىالقسم جم

جواب القسم، وهي ِإن المكسورة المشددة، والالم المعترض بها، : بحروف يسميها النحويون

 هللاوا:  لزيد خير منك، وقولكهللا إن زيدا خير منك، وواهللاوا: كقولكواحد،  وهما بمعنى

زيد شديدةً أو خفيفةً، : ليقومن القسم على فعل مستقبل أدخلوا في آخره النون إذا أدخلوا الم

ومنها إن الخفيفة المكسورة، وما، وهما . لتأكيد االستقبال وإخراجه عن الحال، ال بد من ذلك

ال .  ال أفعلهللاوا: ؛ ومنها ال، كقولك إن فعلتُ، بمعنًىهللا ما فعلت، وواهللاوا: ، كقولكبمعنًى

  .يتَّصل الحلفُ بالمحلوف إالَّ بأحد هذه الحروف الخمسة، وقد تحذف وهي مرادةٌ

الماُل لزيد، ومنها : منها الم الملك كقولك:  وأما الم اإلضافة فعلى ثمانية َأضربٍ

  .أخٌ لزيد؛ ومنها الم االستغاثة: الم االختصاص، كقولك

  )البسيط: (كقول الشاعر

  )1(ينْفَك يحدثُ لي بعد النُّهى طَربا          لرِجاِل ِليومِ اَألربعاء َأمايا لَ

والالمان جميعا للجر، ولكنّهم فتحوا األولى وكسروا الثانية ليفرقوا بين المستغاث به 

ا ياِللماء، يريدون ي: والمستغاث له؛ وقد يحذفون المستغاث به ويبقون المستغاث له، يقولون

ك قد فإن عطفت على المستغاث به بالمٍ أخرى كسرتَها، ألنّ. قومِ للماء، أي للماء أدعوكم

  .َأمنْتَ اللَّبس بالعطف

  

  

  

                                                 
   .2/910 جـ2/1بن جندب الهذلي في شرح أشعار الهذليين ق يت لعبد اهللا الب )1(
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  )البسيط: (كقول الشاعر

  )1(يا لَلرِجاِل وِللشُبانِ ِللْعجبِ   ..     ... ... ....  

  )المديد: (وقول الشاعر مهلهِل

  )2(يا لَبكْرٍ أين أين الفرار        لَيبايا لَبكْرٍ أنشروا لي كُ

  )الكامل: (يا آل بكر فخفَّفَ بحذف الهمزة، كما قال جرير: أصله: استغاثةٌ؛ وقال بعضهم

  )3(يا آَل بارِقَ فيم سب جرِير        ٍ قد كان حقا أن نقول ِلبارِق

معنى يا عجب احضر فهذا يا لَلعجبِ؛ وال: ومنها الم التعجب، مفتوحةً، كقولك

: البقرة{ ]لَتُكوُنوا ُشَهداء على الناِس[:  تعالى ومنها الم العلة بمعنى كَي، كقوله. َأوانُك

  .؛ وضربتُه ليتأدب، أي لكي يتأدب وألجل التأدب}143

  )الطويل: (ومنها الم العاقبة كقول الشاعر

  )4(كما ِلخَرابِ الدهر تُبنَى المساكن      فللْموت تغذو الوالداتُ سخَالَها

  .أي عاقبته ذلك

وما [:  تعالى ومنها الم الجحد، بعد ما كان ولم يكن؛ وال تصحب إالّ النفي، كقوله
كتبت لثالث : ومنها الم التاريخ، كقولك. أي ألن يعذِّبهم }33: اَألنفال{ ]آان اهللا ِلُيَعذَِّبهم

ن، أي بعد ثالثالكامل: ( قال الراعي ؛لياٍل خَلَو(  

  )5(جدا تَعاوره الرياح وبِيال           حتَّى وردن ِلتم خمسٍ باِئصٍ

أحدهما الم التعريف؛ فلسكونها أدخلتْ عليها : وأما الالمات الساكنة فعلى ضربين

  .الرجل: كألف الوصل ليصح االبتداء بها، فإذا اتصلتْ بما قبلها سقطت األلف، كقول

                                                 
  1/352 وفي شـرح الرضـي       4/256 وفي المقتضب    3/1200هذا عجز بيت بدون نسبة في الكامل         )1(

  : وصدره 2/154وفي خزانة األدب 

     يككبي ناء يدعالدارِ ب غْتَرِبم...   ...   ...   ...           

   .35 ص10/1البيت لمهلهل بن ربيعة في ديوانه ق )2(

   .1/366 ج60/17البيت لجرير في ديوانه ق )3(

   .124 ص48/1البيت لسابق البربري في شعره ق )4(

   .202 ص58البيت للراعي في ديوانه ق )5(
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إذا ابتدأت بها كانت مكسورة، وإن أدخلتَ عليها حرفًا من : والثاني الم األمر

: المائدة{ ]ولَيْحُكْم أهُل اإلنجيِل[:  تعالى حروف العطف جاز فيها الكسر والتسكين، كقوله

47{.)1(   

  قد الجوهريففي المثال السابق نجد أن  وأحاطها من جميع، المسألة تفصيالًل فص 

وأورد القراءات القرآنية ، وأقوال العرب الشعرية والقرآنيةوأورد الشواهد ، جوانبها

  .وقد تكرر ذلك في كثير من المسائل، وتوجيهاتها النحوية

  

     عرض آراء مدرستي البصرة والكوفة:ثانياً

 بين مدرستي البصرة والكوفة أثناء مناقشته للمسائل خالفتعرض الجوهري لل

وتأكد لي ذلك ، كر الكثير من مسائل الخالف بين المذهبين البصري والكوفيفقد ذ، النحوية

وقد تمثل موقف الجوهري ، بالرجوع إلى كتاب اإلنصاف في مسائل الخالف البن األنباري

  :تجاه هذا الخالف في اآلتي

مثال ذلك ، قد يعرض الجوهري إعراب كلمة من وجهة نظر البصريين وكذلك الكوفيين  -1

  :قوله

  )البسيط: ( زهيرقال 

مسألة خليٌل يوم وإن أتَاه            رِموال ح مالي 2(يقوُل ال غائب(  

: على معنى التقديم عند سيبويه، كأنه قال: وهو جواب الجزاء» يقول«وإنَّما رفع    

  )3( .على إضمار الفاء: يقول إن أتاه خليٌل؛ وعند الكوفيين

مها أعال ة دون ذكر المدرسة وإنما يذكر علماً من قد يعرض الجوهري رأي المدرس-2

إذا أدخلْتَ في العدد األلف والالم فأدخلْهما في : قال الكسائي :ومن ذلك قوله، نيابة عنها

 والبصريون يدخلونهما في أوله .العشَر األلفَ الدرهمَ  ما فَعلَت األحد:فتقول، العدد كله

 اكتفى بذكر الكسائي نيابة في المثال السابقف )4( .َألْفَ درهمعشَر  ما فَعلَت األحد: فيقولون

على معنى : وهو جواب الجزاء» يقول«وإنَّما رفع  : ومن ذلك أيضاً قوله.عن الكوفيين

                                                 
   .2036 /5  )لوم (الصحاح )1(

   .91الببيت لزهير في ديوانه  ص ) 2(

   .5/1897 )حرم (الصحاح) 3(

   .2/440 )أحد (الصحاح) 4(
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في ف )1( .على إضمار الفاء: يقول إن أتاه خليٌل؛ وعند الكوفيين: التقديم عند سيبويه، كأنه قال

   .يبويه نيابة عن البصريين اكتفى بذكر سالمثال السابق

وإن كان هناك عالم ينفرد برأيه موافقاً المدرسة ،  قد يعرض الجوهري رأي المدرستين-3

] َأْو َجاُءوُآْم َحِصَرْت ُصُدوُرُهْم[:  تعالى وأما قوله :ومن ذلك قوله، األخرى ذكر ذلك
ولم يجوزه سيبويه إالَّ مع ، فأجاز األخفش والكوفيون أن يكون الماضي حالًا،   }90:النساء{

»َل»قَدععاء عليهم]َحِصَرْت ُصُدوُرُهْم[: ، وج2( . على جهة الد(  

  .األخفش البصري وافق أهل الكوفةجد أن نفي المثال السابق ف

: الوحدةُ :ومثال ذلك قوله،  إذا انفرد عالم برأي خاص عن مدرسته ذكر ذلك الجوهري-4

وهو منصوب عند أهل الكوفة على الظرف، وعند أهل البصرة . ه وحدهرأيتُ: االنفراد، تقول

َأوحدتُه برؤيتي إيحادا، أي لم أر غيره، ثم وضعت : على المصدر في كل حال، كأنك قلت

  .وحده هذا الموضع

يحتمل أيضا وجها آخر وهو أن يكون الرجل في نفسه منفردا، : وقال أبو العباس   

  )3( . رجلًا منفردا انفرادا، ثم وضعت وحده موضعهرأيت: كأنك قلت

 قد يتبنى الجوهري رأي إحدى المدرستين في عرضه للمسائل النحوية وقد تجلى ذلك -5

  :بأشكال عدة وهي

ومن ، فيتوسع في رأي التي يميل إليها ويوجز في األخرى،  قد يعرض رأي المدرستين-أ

وأهل الكوفة يقولونه، ويحتجون . َأبيض منه: ذا، وال تقلوهذا أشد بياضا من ك :ذلك قوله

  )الرجز: (بقول الراجز

  جارِيةٌ في درعها الفَضفَاضِ

  )4(َأبيض من ُأخْت بني ِإباضِ

  .ليس البيت الشاذُّ بحجة على األصل المجمعِ عليه:  قال المبرد

  

  )البسيط: ( وأما قول اآلخَر

                                                 
   .5/1897)حرم (الصحاح) 1(

   .631 /2 )حصر (الصحاح) 2(

   .2/548)وحد (الصحاح) 3(

   .176 ص4+50/2 البيتان لرؤبة في ديوانه ضمن مجموع أشعار العرب ق)4(
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  )1(فأنت َأبيضهم سرباَل طَباخِ          شَتَوا واشْتَد َأكْلُهمإذا الرِجاُل

: فيحتمل أن ال يكون بمعنى َأفْعَل الذي تصحبه من للمفاضلة، وإنَّما هو بمنزلة قولك

يضهم فأنت مب: حسنُهم وجها وكَرِيمهم أبا؛ فكأنَّه قال: هو أحسنهم وجها، وأكرمهم أبا، تريد

  )2( .سربالًا، فلما أضافه انتصب ما بعده على التمييز

ففي المثال السابق أوجز في رأي الكوفيين وتوسع في رأي البصريين وفي ذلك ميل   

  .للبصريين

وفي ذلك موافقة للرأي ، ى اآلخررأي ذكري ال قد يعرض رأي إحدى المدرستين و-ب

 كي : لم فعلت هذا ؟ فتقول:مخففة فجواب قولك ) كي( أما  و:ومثال ذلك قوله، المذكور

  )3( . تنصب الفعل المستقبل و،كالالم هي للعاقبةو. يكون كذا

وقد  .ففي المسألة السابقة وافق الكوفيين في أن كي هي الناصبة للفعل المضارع   

  .تكرر ذلك كثيرا في المسائل النحوية التي تناولها الجوهري في كتابه

  :ومن ذلك قوله، جوهري رأي المدرستين ويرجح إحداهما على األخرى قد يعرض ال-ج 

يارجالن اضربان : في فعل االثنين: والمخفّفة تصلح في مكان المشددة، إالّ في موضعين

يانسوةُ اضربنان زيدا، فإنَّه ال يصلح فيهما ِإالَّ المشددة، لئال : زيدا، وفي فعل جماعة المؤنث

  .هنا أيضا، واألول أجودنية؛ ويونس يجيز الخفيفة هتلتبس بنون التث

ففي المسألة السابقة رجح رأي البصريين في عدم دخول نون التوكيد الخفيفة على 

  .فعل اإلثنين  وفعل جماعة النسوة

،  قد يعرض الجوهري رأي المدرستين موافقاً االثنتين دون ترجيح إحداهما على األخرى-د

 بها، وقد تكون حرفًا جارا، وقد تكون فعلًا؛ فإن كلمة يستثنى: وحاشى :ومن ذلك قوله

  . زيدا، وإن جعلتها حرفًا خفضت بهاضربتُهم حاشى: جعلتَها فعلًا نصبتَ بها فقلت

، »ِلما« ال تكون إالّ حرف جر ألنَّها لو كانت فعلًا لجاز أن تكون صلةً حاشَى:  وقال سيبويه

 زيدا، دلَّ أنها ليست جاءني القوم ما حاشى: ؛ فلما امتنع أن يقالكما يجوز ذلك في خَالَ

  )البسيط: ( واستدلَّ بقول النابغة  قد تكون فعلًا،حاشى: وقال المبرد. بفعٍل

  

                                                 
   .66 البيت لطرفة في ديوانه ص)1(

   .3/1067 )بيض (الصحاح) 2(

   .6/2478 )كوى (الصحاح) 3(
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هشْبِهوال أرى فاعلًا في الناس ي              دمن األقوام من َأح ياش1(وما ُأح(  

 لزيد، فحرف الجر ال يجوز أن يدخل على حاشى: ه يقالفتصرفه يدل على أنه فعٌل، وألنَّ

حاشَ لزيد، والحذفُ إنَّما يقع في األسماء واألفعال : حرف الجر؛ وألن الحذف يدخلها كقولهم

  )2( .دون الحروف

 بين المذهبين البصري سبق ندرك مدى اطالع الجوهري على الخالفمما   

، ويعرف من خالف مدرسته، عليها بين المدرستينفهو يعرف المسائل المختلف ، والكوفي

   . داخل مدرستهوكذلك من انفرد برأيِ

   المصطلح النحوي عند الجوهري :ثالثاً

وقد ، تنوعت المصطلحات النحوية التي استخدمها الجوهري في مسائله النحوية  

ات الجر فقد استخدم مصطلح، وأحيانا الكوفي، وجدت أنه استخدم المصطلح البصري أحياناً

التفسير  و الخفض:وهي، واستخدم ما يقابلها من الكوفية، وهي بصرية، العطف  ووالتمييز

والخَفْض والجر واحد، وهما في اإلعراب بمنزلة  :فنجده يقول في مادة خفض، والنسق 

  )3( .الكسر في البناء في مواضعات النحويين

  :ويقول في موضع آخر 

 حرف الجر ال يدخل على حرف الجرأي غدت من فوقه، ألن.  

  .كان كذا علَى عهد فالن، أي في عهده:  وقولهم

  )4( وقد توضع في موضعِ عن وكذلك عامة حروف الخفض

  .أحيانا يستخدم المصطلح البصري وأخرى يستخدم الكوفي، وهكذا مع باقي المصطلحات 

   موقف الجوهري من الشواهد النحوية :رابعاً

اآليات فجاء ب،  على القاعدة النحويةليالًدهري الشواهد النحوية المختلفة  أورد الجو     

 تميز إيراده للشواهد وقد، األبيات الشعرية واألحاديث النبوية وأقوال العربالقرآنية و

  :النحوية باآلتي

                                                 
   .24البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص  )1(

   .6/2314)حشا(الصحاح ) 2(

  3/1075 )خفض (الصحاح) 3(

   .6/2438 )عال (الصحاح) 4(
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 ما وهو بذلك يتفق مع، بالنسبة للغة العرب التزم الجوهري باالستشهاد بعصر االحتجاج -1

 هرمة، وابن ميادة، ابن الشعراء ساقة" : قال األصمعيفقد،  علماء النحوأجمع عليه

إال  )1( "،أجمعين رأيتهم وقد العذري، ومكين محارب، من حي الحضري، وحكم ورؤبة،

 حيث،  مع األصمعي في عدم االستشهاد بأشعار من سكن الحضر يتفقأن الجوهري لم

  أننجدف، )2( "بلغته آخذ وال الموصل؛ هلأ من جرمقاني ذاك ":قال األصمعي في الكميت

 ال مهمةَ :ويقال :ومثال ذلك قوله، ضع ا مو في ستةبأشعار الكميت استشهدالجوهري 

  )الخفيف (:قال الكميت؛ أي ال َأهم بذلك وال أفعله، وال همامِ، لي بالفتح

  )3( مِ بي ال همامِعادالً غَيرهم من النَّاسِ طُ       راً بِهِم ال هما

  )4( .مثل قَطَامِ،  وهو مبنيٌّ على الكسر

، ثم يليها اآليات القرآنية وأقوال العرب، أكثر الجوهري من اإلتيان بالشواهد الشعرية -2

مثال ذلك ، أحاديث فقطثمانية يث اسنشهد بح وكان الحديث النبوي قليالً في شواهده

قال   )5(»مكُيلَ كَذَبن عارٍفَس َأةُالثَثَ «: الحديثوفي، وكَذَب قد يكون بمعنى وجب، قوله

وهي كلمةٌ نادرة جاءت على غير ، أي عليكم به،  كأن كَذَب ههنا إغراء:ابن السكِّيت

   )6( .القياس

نحو ، فقد يسوق بيت الشعر منفرداً، الشاهد عليهاالنحوية ساق الجوهري للقاعدة  -3

  . ورِير، أي فاسد ذاهب من الهزالمخٌّ رير: الفراء :قوله

  )الرجز: ( وأنشد

  والساقُ مني بادياتُ الريرِ

خُّهفظهر م هقَّ جِلْدور هظْمقَّ عزال، ألنَّه دأي أنا ظاهر اله .  

نها بما بادياتُ والساق واحدةٌ ألنَّه أراد الساقَين، والتَثْنيةُ يجوز أن يخْبر ع: وإنَّما قال

  )7( .بارِداتُ: ويروى. يخْبر عن الجمع، ألنه جمع واحد إلى آخر

                                                 
   .507 ص والشعراء الشعر )1(

   .2/374 المزهر )2(

   .1/90هاشميات الكميت  ق/ البيت للكميت في ديوانه )3(

   5/2061 )همم (الصحاح) 4(

  3/250ائق في غريب الحديث   الحديث في الف)5(

   .1/211 )كذب ( الصحاح)6(

    .666/ 2) رير (  الصحاح)7(
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َأين زيد، فإنّما : سؤاٌل عن مكان، إذا قلت: وَأين :نحو قوله، اآلية منفردة ب يأتيقد  -4

 اهللا؛ قال أي حين، وهو سؤال عن زمان، مثل متَى: معناه: وَأيان .تَسأل عن مكانه

  )1( .}42: النازعات{ ]يَّاَن ُمْرَساَهاَأ[: تعالى 

تكون جارةً بمنزلة إلى في : فَعلَى، وهي حرف: وحتَّى :نحو قوله، قد يجمع بينهما -5

االنتهاء والغاية، وتكون عاطفة بمنزلة الواو؛ وقد تكون حرف ابتداء يستأنفُ بها 

  )الطويل: ( كما قال جرير الكالم بعدها،

  )2(بِدجلةَ حتَّى ماء دجلة َأشْكَُلج دماءها         تَمفما زالت القتلى

سرتُ إلى الكوفة حتَّى : فإن أدخلتَها على الفعل المستقبل نصبتَه بإضمارِ َأن، تقول

َوُزْلِزُلوا َحتَّى [: إلى َأن أدخلها، فإن كنتَ في حال دخوٍل رفَعتَ؛ وقُرِىء: أدخلَها، بمعنى
فمن نَصب جعله غايةً، ومن رفع جعله : ]يقوُل الرسوُل[و  }214:البقرة{] َيُقوَل الرَُّسوُل

  )3( .حتَّى الرسول هذه حالُه: حالًا بمعنى

لما بينهما من ،  قد تكون بمعنى معالواوو :نحو قوله، كذلك  منفرداًالحديثب يأتيقد  -6

أشار  و)4() نِياتَه كَةَعا الس وتُثْعب :)  كقول النبي ، الن مع للمصاحبة، المناسبة

  )5( .الساعة أي مع، الوسطى وإلى السبابة

حتى أنه اعتمد على ، واعتمدها ووجهها نحوياً، أورد الجوهري القراءات القرآنية -7

وال [:  تعالى وقوله :ومن ذلك قوله، وهو في هذا يوافق الكوفيين، القراءات الشاذة
والعرب  .]أين َأتَى[: ي حرف ابن مسعودف }69 :طه{ ]ُيْفِلُح الساحُر حيث َأَتى

 )6( .جئتُ من أين ال تَعلم، أي من حيثُ ال تَعلم: تقول

  

  

  

  
 

                                                 
  .5/2076 )أين ( الصحاح)1(

   .147 ص12/18البيت لجرير في ديوانه ق )2(

   .246 /1 )حت ( الصحاح )3(

    .1050 الحديث في صحيح البخاري  )4(

  .6/2556 )وا( الصحاح  )5(

   .280 /1 )حيث(الصحاح  )6(
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   المصادر التي اعتمد عليها الجوهري:خامسا

   العلماء-1

وأكثر ، فقد أخذ عن العديد منهم، اهتم الجوهري كثيراً في النقل عن علماء العربية

   :لنقول عن العلماء فوجدتها اآلتيهذه اوقد أحصيت ، في النقل عنهم

  . نقل عنه في ثالثة وأربعين موضعاُ)بصري  ( األخفش

  . نقل عنه في ثمانية وثالثبن موضعاُ)كوفي (الفراء

  .خمسة وثالثبن موضعاُ  نفل عنه في) بصري ( سيبويه

  .نقل عنه في ثمانية عشر موضعاً) كوفي (ابن السكيت

  .عاًاألصمعي نقل عنه في ستة عشر موض

  .نقل عنه في عشرة مواضع) بصري ( أبو زيد

  . نقل عنه في تسعة مواضع) بصري ( الخليل بن أحمد

   .واضع مة تسعفيقل ن ) كوفي(لقاسم بن سالما  أبو عبيد

  . نقل عنه في سبعة مواضع) بصري ( يونس النحوي

  .عنه في سبعة مواضعنقل  ) بصري ( أبو عمرو بن العالء

  . نقل عنه في ستة مواضع) بصري ( المثنىبيدة معمر بن عأبو 

  . نقل عنه في سبعة مواضع) بصري ( المبرد

  . نقل عنه في أربعة مواضع) بصري ( أبو علي القارسي

  .نقل عنه في ثالثة مواضع)  بصري ( الجرمي

  .نقل عنه في ثالثة مواضع) كوفي(ابن السراج 

  .ابن كيسان  نقل عنه في موضعين

  .في موضعين قل عنه في ن) بصري ( المازني

  .ثعلب نقل عنه في موضعين

  .نه في موضع واحدع نقل ) بصري ( ابن درستويه

  . نقل عنه في موضع واحد) بصري ( المؤرج السدوسي

  .أبو الخطاب نقل عنه في موضع واحد

  .نقل عنه في موضع واحد) بصري ( عيسى بن عمر
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   الكتب-2

  :ي موضعين اثنين هما الجوهري على الكتب إال فلم ألحظ اعتماد

  )1( . وأنشد أبو زيد في نوادره:حيث قال :الموضع األول

  )2( .ذكره في شرح كتاب الجرمي: خيث قال:والموضع الثاني 

   العربلغات -3

وسمع ، وقد رحل إلى البادية، علمنا من ترجمة الجوهري أنه كان مولعاً بالترحال  

فنقل عنهم ، ربية مصدراً مهماً في معجم الجوهريوقد كانت لغة القبائل الع، كالم العرب 

  :نذكر منها غلى سبيل المثال ال الحصر، في مواضع كثيرة من معجمه

ال َأدرِ، وهي لغة :  بحذف الياء، كما قالوا}53: العرافا{ ]يوم َيْأِت[: وقرىء :قوله  

  )3( .هذَيٍل

 حجاز يؤنثون الطريق أهل ال:قال االخفش، يؤنث ويذكر،  السكة: الزقاق:وقوله  

بنو تميم يذكرون هذا  والبصرة هو سوق و،الكالء والزقاق و،السوق والسبيل و الصراطو

  )4( .كله

 أما ذو التي في لغة طيئ بمعنى الذي فحقها أن توصف بها المعارف و:وكذلك قوله  

 عالجم ويستوي فيه التثنية، هذه المرأة ذو قالت كذا و،ذو سمعت وأنا ذو عرفت :تقول

  )5( ..الثأنيثو

  األصول النحوية التي اعتمد عليها الجوهري:سادساً

ألن ، في تناوله لقضايا النحو عتمد الجوهري على أصول نحويةاكغيره من النحاة   

وقد اهتم الجوهري بهذه األصول  وذكرها ، و العربيحهذه األصول هي التي قام عليها الن

 :تيو اآلحوكانت على الن، في مسائله

  

  
                                                 

    .6/2537  )هنو (الصحاح )1(

   .3/1275  )كتع (الصحاح )2(

   6/2262  )مهه (الصحاح )3(

   .4/1491 )زقق( الصحاح )4(

   .6/2551  )ذا (الصحاح )5(
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  :سماعال

 وليس ذلك :فقال،  وقد ذكره بلفظه.اكثر الجوهري من االعتماد على هذا األصل 

  )1(  لعلّة توجب الفرق بينهما أكثر من استعمال العرب لها كذلك، وإنّما يؤخذ سماعا عنهم

جئتُ من أين ال تَعلم، أي من حيثُ ال :  والعرب تقول:وفي موضع آخر يقول

 )2(.تَعلم

ال مساسِ، مثل قَطَامِ، فإنَّما بني على : وأما قول العرب :خر يقولوفي موضع آ    

س3( ..الكسر ألنَّه معدوٌل عن المصدر، وهو الم(  

لم ُأبله، ال يزيدون على حذف : وناس من العرب يقولون :وفي موضع آخر يقول

  )4( .علبطًا: األلف، كما حذفوا

  القياس 

وقد قاس النحاة ، ومنه شاذ ال يقاس عليه، يقاس عليهإن من كالم العرب مطرد   

ومنهم الجوهري ، واعتمدوا القياس أصالً من أصول النحو، كالم العرب بعضه على بعض

   :ياس في مسائله في مواضع كثيرة نذكر منهاقالذي استخدم ال

 قياس مصدره  عمر الرجل بالكسر يعمر عمرا وعمرا، على غير قياس، ألن :قوله   

  )5( .أي عاشَ زمانًا طويلًا: التحريك

 )6( ..رقَاشُ بالرفع، وهو القياس، ألنَّه اسم علم وليس فيه إالَّ العدل والتأنيث : وقوله

  )7( .ما َأبغَضه إلي، شاذٌّ ال يقاس عليه: وقولهم :وقوله  

  التعليل

وقد ، اةحالمعتبرة عند النلقد اعتمد الجوهري على التعليل كأصل من أصول النحو   

  :نذكر منها، كثرت تعليالته في مسائله النحوية

                                                 
   .6/2206  )مكن (الصحاح )1(

   .1/280 )حيث( الصحاح  )2(

   .3/978 )مسس (الصحاح )3(

   .6/2285 )بال(الصحاح  )4(

   .2/756 )عمر( الصحاح )5(

   .3/1007 )رقش(الصحاح  )6(

    .3/1067 )بغض ( الصحاح )7(
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كلمة تَمن، وهي حرف، تنصب االسم وترفع الخبر، مثل كأن وأخواتها، ألنَّها : لَيتَ :قوله

  )1( شابهت األفعال بقوة ألفاظها واتّصال أكثر المضمرات بها وبمعانيها

 أن عن قد تكون اسما يدخل عليه حرف جر، ألنك موقعها، إالّ) من(وتقع  :وقوله

  )البسيط: ( قال القُطامي جئت من عن يمينه، أي من ناحية يمينه؛: تقول

الَ بِهِمع ا َأنكْبِ لَمُل         فقلتُ للرا نظرةٌ قَبيبيمين الح نن عم  

  )2( .وإنَّما بنيتْ لمضارعتها للحرف

  )البسيط (:وقوله

  ال بالحصورِ وال فيها بِسّأارِ            وشَاربٍ مربِحٍ بالكْأسِ نَادمني

وإنما َأدخََل الباء في . وال فيها بِسوارِ، وهو المعربِد الوثَّاب: أي ال يسِئر كثيرا، ويروى

 بذَه بِال«الخبر ألنَّه « ذْهبله في الن»ليس«م هتعارض3( .في، ِلم(  

، وما )11/68هود  (﴾وُبْعًدا لَثُموَد﴿، )47/8محمد  (َفَتْعًسا لهم﴾﴿: وأما قولُه :وقوله

أو : ألنَّك لو قلت:  ال تصح إضافته بغير المٍه؛ ألن أيداًأشبه ذلك، فهو منصوب مهسفتَع

  )4( .بعدهم لم يصلُح، فلذلك افترقا

 :أي سرع ذا خروجا، ثالث لغات، وسرعان وسرعان ،وسرعان ذا خروجا :وقوله   

  )5( .ألنَّه معدول من سرع فبني عليه، نُقلَتْ فتحة العين إلى النون

وأما سيبويه ونحوه من األسماء فهو اسم بني مع صوت، فجعالَ اسما واحدا؛  :وقوله

 ضارع األصواتَ، وفارق خمسة عشر ألن آخره لم غَاق، ألنّه: وكسروا آخره كما كسروا

  )6(يضارع األصوات فينَون في التنكير

  

  

  

                                                 
   .1/264 )ليت (الصحاح )1(

   .6/2167)عنن( الصحاح  )2(

   .2/675 )سأر (الصحاح) 3(

   .1/417 )ويح (الصحاح)4(

   .3/1228 )سرع (الصحاح) 5(

   .6/2258 )ليه (الصحاح )6(
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  التأويل 

وجعله أصالً من ، لقد اعتمد الجوهري على التأويل في تناوله للمسائل النحوية

   :نذكر منهاو، أصوله النحوية المعتبرة لديه وكثرت تأويالته

 ، مالى فيه:أو،  إن لي فيه:أو،  لي فيه:قلت، اكذ وهل لك في كذا وإذا قيل :قوله

 ، هل لك فيه حاجة ؟ فحذفت الحاجة لما عرف المعنى:التأويلو. إن لي فيه هال :ال تقلو

  )1( . ذكر الحاجة كما حذفها السائلالراد حذفو

محسب :وهذا رجٌل حسبك من رجٍل، وهو مدح للنَكرة، ألن فيه تأويل فَعل، كأنه قال :وقوله 

  )2( .لك، أي كاف لك من غيره؛ يستوي فيه الواحد والجمع والتثنية، ألنه مصدر

ال بِذي : تقول ال بِذي تَسلَم ما كان كذا وكذا، وتُثَنَّى: قال ابن السكيت :وقوله

ي تَسلَمن؛ ال بِذ: ال بِذي تَسلَمين، وللجميع: ال بِذي تَسلَمون، وللمؤنث: تَسلَمانِ، وللجماعة

  )3(  . الذي يسلِّمك ما كان كذا وكذاهللاالوا: والتأويل: قال

  )الطويل: (بن عبدة قال علقمة :وقوله

  يبلِّغُ عنِّي الشعر إذ مات قاِئلُه              َأالَ رجٌل َأحلُوه رحلي وناقتي

  )4( .َأما من رجٍل: لى تأويلَأالَ رجٍل بالخفض، ع: َأالَ ههنا رجٌل، ويروى: أي

  

  

  

  

                                                 
   .5/1853 )هلل (الصحاح )1(

   .1/106 ) حسبالصحاح )2(

   .5/1952 )سلم (الصحاح )3(

   .6/2318 )حال (الصحاح )4(
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  المبحث الثاني

  اة من بعدهأثره في كتب النح

وقد حاولت ، لقد ترك الجوهري أثراً واضحاً في من جاء بعده من علماء النحو  

وهناك ، فوجدت أن بعض العلماء قد استشهد بأقوال الجوهري ونقل عنه، رصد هذا التأثير

  :ممن نقل عن الجوهري مستشهدا بقولهوكان ، من انتقده ورد بعض أقواله

عمال النصاف استافحكى صاحب " :فقد قال، ابن عقيل صاحب شرح األلفية المشهور :أوالً

مضارع  )1(عسى يعسي فهو عاس، وحكى الجوهري: عسى قالوا المضارع واسم الفاعل من

  )2(" ".جعل " ، وحكى الكسائي مضارع "طفق " 

والصواب أن الذي في البيت  ":حيث قال،  أوضح المسالكابن هشام األنصاري في :ثانياً

األول كابد  بالباء الموحدة من المكابدة والعمل وهو اسم غير جار على الفعل وبهذا جزم 

يعقوب في شرح ديوان كثير وأن كاربا في البيت الثاني اسم فاعل كرب التامة في نحو 

عمل مصدر الثنين وهما طفق قولهم كرب الشتاء إذا قرب وبهذا جزم الجوهري واست

  )3(".وكاد

 :وقد نقل عنه في عدة مواضع وهي، الرضي في شرحه على الكافية :ثالثاً

: يقال:  استعمال قعدك وعمرك في القسم الذي ال سؤال فيه، قال)4(وقد ذكر الجوهري -1

 فعلت كذا، قعدك ال آتيك وكذا قعيدك، وقعدك اهللا ال آتيك وقعيدك اهللا ال آتيك، وعمر اهللا ما

   .ال يستعمالن إال في القسم: وعمرك اهللا ما فعلت كذا، قال ابن يعيش

عمرك اهللا كيف : "وقد جاء عمرك اهللا في غير القسم، واستشهد بقوله: قال الجوهري

المعنى، سالت اهللا أن يطيل عمرك، ولم يرد القسم، وقد ذكرنا في البيت أنه : وقال" يلتقيان 

                   .قسم السؤال

عمرتك اهللا تعميرا، فحذف الزوائد من المصدر وأقيم مقام : صل عند سيبويهواأل

أعطيتك عمرا : عمرتك: الفعل مضافا إلى المفعول به االول، وكذا قعدك اهللا تقديرا ومعنى

                                                 
  .4/1517)طفق(الصحاح  )1(

   .1/341شرح ابن عقيل  )2(

   .1/322 أوضح المسالك  )3(

   .2/526 )قعد ( الصحاح )4(
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بان سالت اهللا أن يعمرك، فلما ضمن عمر معنى السؤال تعدى إلى المفعول الثاني، أعني 

  )1( .هللا وإن لم يستعمل، أي جعلتك قاعدا متمكنا بالسؤال من اهللاوكذا قعدتك ا" اهللا "

إنه عند تعيينه، متضمن لالم فهو عنده مبني كامس عند الحجازيين، : وقال بعضهم -2

ضحى، وبكرة، ومساء، وصباحا، : وعلى كال القولين فهو مخالف الخواته المذكورة من

معينا ال " ضحى "  أن :)2(ال ما زعم الجوهريإ، ونهارا، وليال، معينة، فانها منونة اتفاقا

  )3( .يتصرف، كسحر، وال أدري ما صحته

:  هاء بكسر الهمزة بمعنى هات، وبفتحها بمعنى خذ، وإذا قيل لك:)4( قال الجوهري -3

ما أعطي ؟ : ما آخذ، وما أهاء، على ما لم يسم فاعله، أي: ما أهاء، أي: هاء، بالفتح، قلت

هات، بمعنى أعط، : ما أخاف، وما أخاف، ومنها: ني على السابعة، نحووهذا الذي قال، مب

هات، هاتيا، هاتوا، : وتتصرف بحسب المأمور، افرادا وتثنية وجمعا، وتذكيرا وتأنيثا، فتقول

هات ال هاتيت، وهات إن كان بك مهاتاة، وما : هاتي، هاتين، وتصرفه دليل فعليته، تقول

هاتيت، وال ينهى عنه، فهو، على ما قال، : ال يقال منه: هريأهاتيك، كما أعاطيك، قال الجو

  )5( .ليس بتام التصرف

القول بحرفية كلمتي المفاجأة، كما هو مذهب ابن بري، فالعامل في بينا، : واألولى -4

انهما زائدان، وليستا للمفاجأة في جواب بينا وبينما، : وبينما، ما بعد كلمتي المفاجأة، أو تقول

َوِإْذ [:  تعالى في نحو قوله) إذ( بزيادة ، ، وابن قتيبة،  وأبو عبيدة)6(لجوهري كما قال ا
  )7( :في قوله) إذا( وبزيادة }51: البقرة{ ]َواَعْدَنا

   ..... ... ...  .          حتى إذا أسلكوهم في قتائدة

ة رجال بضع: ما بين الثالثة إلى التسعة، تقول: والبضع، بكسر الباء وبعضهم يفتحها - 5

وبضع نسوة، وبضعة عشر رجال وبضع عشرة امرأة إذا لم يقصد التعيين، قال 

                                                 
   .1/312شرح الرضي  )1(

  .6/2406 )ضحا (الصحاح )2(

   .1/497شرح الرضي ) 3(

   .85، 1/84 )هوأ (الصحاح)4(

  .3/93شرح الرضي )5(

   .6/2542 )إذا (الصحاح )6(

   .3/199شرح الرضي  )7(
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إذا جاوزت لفظ العشرة، ذهب البضع، فال تقول بضع وعشرون، والمشهور : )1(الجوهري

  )2(جواز استعماله في جميع العقود، 

إذ ال ، ى تعالعسى من اهللا واجبة، الستحالة الطمع واألشفاق عليه: )3( قال الجوهري - 6

 للتخويف،   }5:التَّحريم{] َعَسى َربُُّه ِإْن َطلََّقُكنَّ[:  تعالى يكونان إال في المجهول، وقوله

لألبهام، والتشكيك، ال للشك، قال أبو ،  تعالىفي كالمه) أو(ال للخوف واألشفاق، كما أن 

 ولليقين للرجاء،) عسى(عسى من اهللا إيجاب، فجاء على إحدى لغتي العرب ألن : عبيدة

  -: أيضا، وأنشد البن مقبل

  يتنازعون جوائز اَألمثاِل وهم بتَنُوفَة             ظَنِّي بهم كعسى

  )4(. لليقين تعالى في غير كالمه) عسى(وأنا ال أعرف ، ظني بهم يقين، هذا كالمه،:  أي

 وأجل، ، في االستفهام،)أجل(أحسن من ) نعم(عن األخفش، أن  )5(وحكى الجوهري - 7

  )6( .أحسن من نعم في الخبر، فجوز على ما ترى، مجيئها في االستفهام، أيضا

،  في منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل محي الدين محمد عبد الحميد ونقل عنه:رابعاً

والظاهر من هذه العبارات كلها أن االسم المنصوب في هذه المثل التي ذكروها هو " :فقال

  فوع هو المفعول، وأن التغير لم يحصل إال في حركات االعراب،الفاعل، واالسم المر

إلى أن المنصوب هو المفعول به، والمرفوع هو الفاعل،  )7(لكن ذهب الجوهري

  )8( ."وقد اختاره الشاطبي والتغيير إنما حصل في المعنى، وهذا رأي لجماعة من النحاة،

  

  

  

                                                 
  .3/1186)بضع (الصحاح )1(

   .3/299شرح الرضي  )2(

   .6/2425 )عسى (الصحاح [ )3(

   .4/214شرح الرضي  )4(

   .4/1622 )أجل (الصحاح )5(

   .4/431شرح الرضي  )6(

   . 2/823 )نجر (الصحاح )7(

   .1/535  الحاشية فيشرح ابن عقيل )8(
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الذي رد ،  ابن هشام األنصاريأما المنتقدون آلراء الجوهري فقد كان على رأسهم  

اسم بمعنى   عُل بالم خفيفة:فقال ابن هشام، أقوال الجوهري أكثر من مرة واتهمه بالوهم

استعماله غير مضاف؛ : استعماله مجروراً بمن، والثاني: أحدهما: فوق، التزموا فيه أمرين

هم في هذا جماعة منهم فال يقال أخذتُه من عِل السطح كما يقال من علوه، ومن فوقه وقد و

  )2( . وابن مالك)1(الجوهري

أن تكون حرف استثناء؛ فتدخل على الجملة االسمية، : والثالث :       وقال في موضع آخر

 فيمن شدد الميم، وعلى الماضي لفظاً ال } 4:الطارق{] ِإْن ُآلُّ َنْفٍس َلمَّا َعَلْيَها َحاِفٌظ[نحو 

  :علتَ أي ما أسألك إال فعلك، قالمعنى نحو أنشدك اهللا لما ف

  باِهللا يا ذا البردين: قالتْ له

ـلمثتَ نَفَساً أو اثنين3(ا غن(  

  )5( . إن لما بمعنى إال غير معروف في اللغة:)4(وفيه رد لقول الجوهري

 وأما قول :وقد اتهم ابن هشام الجوهري بالوهم في مسألة ثذكير المونث فقال

لوجوب التأنيث في نحو الشمس طالعة، ، كير لكون التأنيث مجازياً فوهم إن التذ )6(الجوهري

   )7( .الظاهرين، ال المضمرين والموعظة نافعة، وإنا يفترق حكم المجازي والحقيقي

 :وذكر ذلك صاحب، وقد رد ابن بري على الجوهري في مسألة قدك بمعنى حسبك

وأما قولهم قدك بمعنى حسب فهو : ")8(وقال الجوهريمنحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل  

قدى، وقدني أيضا بالنون على غير قياس، الن هذه النون إنما تزاد في االفعال : اسم، وتقول

وهم الجوهري " ؟ يرد على الجوهري ) بري(وقال ابن " وقاية لها، مثل ضربني وشتمني 

   )9(" النون في قدني زيدت على غير قياس  في قوله إن

                                                 
   .6/2435)عال( الصحاح )1(

   .305مغني اللبيب  )2(

  وفي لـسان     8/92  وفي تهذيب اللغة      593البيت بدون نسبة في الجنى الداني في حروف المعاني ص          )3(

    .4/3305العرب 

  . 5/2033 )لما ( الصحاح )4(

   .371مغني اللبيب  )5(

  1/198)قرب(الصحاح ) 6(

   .1/566مغني اللبيب  )7(

  .2/522 )قدد (الصحاح )8(

   .1/116شرح ابن عقيل  في الحاشية  )9(
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فلو لم يكن من العلماء ،  دليل على مكانة الجوهري العلمية بين العلماء في ما سبق  

وأما ما كان من رد أو توهيم ألقوال الجوهري فال ،  قوله ولم يستحق الردَلمهُأللكبار ا

وإن لم يكن فلكل عالم ، فقد يكون اختالف في المذاهب، فهذا شأن العلماء، ينقص من قيمته

وهم  :وهو الذي رد على الجوهري قائالً، اللغويينلجوهري أنحى فقد قال ابن بري ا، هفوة

  .النون في قدني زيدت على غير قياس الجوهري في قوله إن
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  المبحث الثالث

  المذهب النحوي لإلمام الجوهري

  

، لتحديد المذهب النحوي للجوهري قمت بدراسة المسائل النحوية الواردة في معجمه  

ددت المسائل التي وافق فيها مدرسة البصرة والمسائل التي وافق فيها مدرسة ومن ثم ح

وتتبعت آراء الجوهري وإعراباته ومصطلحاته التي استخدمها في مناقشته لهذه ، الكوفة

   :وكانت موافقاته النحوية كالتالي، وكذلك تتبعت نقله عن علماء المدرستين، المسائل

  

  ا البصريينالمسائل التي وافق فيه :أوالً

   .وافق البصريين في عدم استخدام صيغة ما أفعله في التعجب من السواد والبياض-1

وأهل الكوفة يقولونه، ويحتجون بقول . َأبيض منه: وهذا أشد بياضا من كذا، وال تقل

  )الرجز: (الراجز

  جارِيةٌ في درعها الفَضفَاضِ

  )1(َأبيض من ُأخْت بني ِإباضِ

  .ليس البيت الشاذُّ بحجة على األصل المجمعِ عليه:  قال المبرد

  )البسيط: ( وأما قول اآلخَر

مَأكْلُه ا واشْتَداُل شَتَواخِ          إذا الرِجاَل طَببرس مهضي2(فأنت َأب(  

: هو بمنزلة قولكفيحتمل أن ال يكون بمعنى َأفْعَل الذي تصحبه من للمفاضلة، وإنَّما 

فأنت مبيضهم : حسنُهم وجها وكَرِيمهم أبا؛ فكأنَّه قال: هو أحسنهم وجها، وأكرمهم أبا، تريد

  )3( .سربالًا، فلما أضافه انتصب ما بعده على التمييز

  . وافق البصريين في أن نعم وبئس فعالن-2

                                                 
   .176 ص4+50/2 البيتان لرؤبة في ديوانه ضمن مجموع أشعار العرب ق )1(

   .66 البيت لطرفة في ديوانه ص )2(

   .3/1067 )بيض( الصحاح )3(
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بِْئسو معفا: ونال فعالن ماضيان ال يتصرف سائر األفعال، ألنَّهما استُعمن تصر

  )1( .ذمٌّ: مدح، وبئس: فنعم: للحال بمعنى الماضي

   . وافق البصريين في إفراد كال وكلتا لفظاً وتثنيتهما معنى-3

 فإذا ولي اسماً، فهو اسم مفرد مثنى، وكال في تأكيد االثنين نظير كل في المجموع

  )2(ظاهرا 

وفعل جماعة  عدم دخول نون التوكيد الخفيفة على فعل اإلثنين ي وافق البصريين ف-4

يارجاُل : لَتَضرِبان زيدا يارجالن، وفي فعل الجماعة: وتقول في فعل االثنين  .النسوة

اضرِبن زيدا بضم الباء؛ وياامرأةُ اضرِبِن زيدا، بكسر الباء، ويانسوةُ اضرِبنَان زيدا  وأصله 

  )3( .ن بثالث نونات، فتفصل بينهن باأللف وتكسر النون تشبيها بنون التثنيةاضرِبنَ

  .والميم المشددة في آخر اللهم عوض من يا التي للنداء وافق البصريين في أن -5

  )الرجز: (وقول الشاعر

  الَهم ال أدري وأنت الدارِي

  )4(كُلُّ امرىء منك على مقْدارِ

  )5( .اهللايا : ، والميم المشددة في آخره عوض من يا التي للنداء، ألن معناهاللهم: يريد

  .جمع بين الطرفين ورجح البصريين-6   

اهللا قال . بلغني َأن زيد خارج: وَأن قد تكون مخفّفةً عن المشددة، فال تعمل، تقول

  . }43:األعراف{] ْعَمُلوَنِتْلُكُم الَجنَُّة ُأوِرْثُتُموَها ِبَما ُآْنُتْم َت[: تعالى 

  إن شئت نصبت وإن شئت رفعت؛: وكذلك إذا حذفتها

  )الطويل: (قال طرفة

  )6(.....  ...   ...  .           ذَا الزاجِرِي َأحضر الوغَىأالَ َأيه

                                                 
   .5/2042 )نعم ( الصحاح )1(

   .6/2476 )كال ( الصحاح )2(

   .6/2211 )نون (حاح الص )3(

   .88  ص26*4/25البيتان للعجاج في ديوانه ق )4(

   .5/2037)لهم( الصحاح  )5(

  : وعجزه 46هذا صدر بيت لطرفة في ديوانه ص )6(

  مخْلدي َأنتَ هل اللَّذَّات َأشْهد وَأن    ...   ...  ...  ...         



 227

ُقْل َأَفَغْيَر اللَِّه َتْأُمُرونِّي [:  تعالى يروى بالنصب على اإلعمال؛ والرفع أجود، قال
  )1( }64: رالزم{ ]َأْعُبُد أيَُّها الجاهلون

  .البصريين في زيادة إن بعد ما  وافق -7

وقد تكون . ما إن يقوم زيد: وقد تكون إن المكسورةُ المخفّفة زائدةً مع ما، كقولك

مخففة من الشديدة، فهذه ال بد من أن تدخل الالم في خبرها عوضا مما حذف من التشديد؛ 

، وإن زيد ألخوك، لئالّ تلتبس   }4:الطارق{] ِإْن ُآلُّ َنْفٍس َلمَّا َعَلْيَها َحاِفٌظ[: ى  تعالكقوله

  )2(للنفي» ما«بِإن التي بمعنى 

  .تدأ مرفوع باالبتداءوافق البصريين في أن المب-8

  )3( .ويح لزيد، وويٌل لزيد، ترفعهما على االبتداء: تقول     

  .ن أيمن اسم مفرد وضع للقسم وليس جمع يمينوافق البصريين في أ-9

  )4( .اسم وضع للقَسمِ، هكذا بضم الميم والنون: هللاوَأيمن ا    

 وافق األخفش في إعراب األسماء الستة في أن األلف والواو والياء عالمات إعراب -10

  .في أحد قوليه واآلخر أنها دالئل إعراب

حوال تكون م فهذه ستّة أسماء ةً إالّ مضافةً، وإعرابها في الواو والياء واأللف؛ ألند

 ففيها دليٌل على الرفع، وفي الياء دليل على   وإن كانت من نفس الكلمة  الواو فيها 

  )5( .الخفض، وفي األلف دليل على النصب

 . وافق البصريين في أن إيا هي الضمير المنصوب والكاف والهاء واليا  للخطاب-11

  إياك:تقول، تتصل به جميع المضمرات المتصلة التي للنصب و،سم مبهم ا:إيا

المخاطب  ليعلم، النون بيانا عن المقصود والياء والهاء وجعلت الكافو. إيانا وإياه وإيايو

النون  وكاأللف و،أرأيتك وفهي كالكاف في ذلك، اإلعرابال موضع لها من  و،من الغائب

                                                 
   .5/2073)أنن( الصحاح  )1(

   .5/2073  )أنن ( الصحاح )2(

   .417/ 1 )ويح ( الصحاح )3(

   .6/2221 )يمن( الصحاح )4(

   .6/2264)أخا( الصحاح )5(
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 األسماءالن ، الواحد قد صاروا كالشئ وما بعدها للخطاب وفيكون إيا االسم، التي في أنت

  )1( . معارفألنها، سائر المكنيات ال تضاف والمبهمة

  . البصريين في أن إن وأخواتها ترفع الخبر وافق-12

وأن حرفان ينصبان األسماء ويرفعان األخبار، فالمكسورة منهما يؤكَّد بها : وإن

  )2(.الخبر

   . جارة وليست ناصبة للمضارع والبد من إضمار أن بعدها حتىأن وافق البصريين ب-13

  )3( .تكون جارةً بمنزلة إلى في االنتهاء والغاية: فَعلَى، وهي حرف: وحتَّى

  . وافق البصريين في إضمار قد في جملة الحال الماضية-14

  )الرجز: ( قال العجاج

  من َأن تَبدلْتُ بِآدي آدا

  د فََأمسى انْآدا لم يك ينْآ

َجاُءوُآْم َحِصَرْت [:  تعالى أي قد انْآد، فجعل الماضي حالًا بإضمار قد، كقوله
  )4(  }90:النساء{] ُصُدوُرُهْم

  .جمع كل اآلراء ولم يرجح أياً  وتوسع في رأي البصريين-15

لتَها فعلًا  بها، وقد تكون حرفًا جارا، وقد تكون فعلًا؛ فإن جعكلمة يستثنى: وحاشى

  . زيدا، وإن جعلتها حرفًا خفضت بهاضربتُهم حاشى: نصبتَ بها فقلت

 ال تكون إالّ حرف جر ألنَّها لو كانت فعلًا لجاز أن تكون صلةً حاشَى: وقال سيبويه

 زيدا، دلَّ أنها جاءني القوم ما حاشى: ، كما يجوز ذلك في خَالَ؛ فلما امتنع أن يقال»ِلما«

  )البسيط: ( واستدلَّ بقول النابغة  قد تكون فعلًا،حاشى: وقال المبرد. ٍلليست بفع

هشْبِهوال أرى فاعلًا في الناس ي              دمن األقوام من َأح ياشوما ُأح  

  

  

  

                                                 
   .6/2545 )إيا ( الصحاح )1(

   .6/2196 )لكن ( الصحاح )2(

   .246 /1 )حت ( الصحاح )3(

   .2/442 )أود ( الصحاح)4(
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 لزيد، فحرف الجر ال يجوز أن يدخل حاشى: فتصرفه يدل على أنه فعٌل، وألنَّه يقال

والحذفُ إنَّما يقع في األسماء :  الحذف يدخلها كقولهمعلى حرف الجر؛ وألن ،اشَ لزيدح

  )1( .واألفعال دون الحروف

  .إعرابه يوافق البصريين بأن ناصب المفعول به هو الفعل-16

يعالمتوقِّد: واأللْم الذكي.  

  :قال أوس بن حجر

   وقد سمعااأللْمعي  الذي يظُن لك الظ            ن كَأن قد رأى

  )2(. نصب األلْمعي بفعل متقدم

  . وافق البصريين في أنه ال يحوز أن يضاف الشيء إلى نفسه-17

. وإضافة االسم إلى االسم كقولك غالم زيد، فالغالم مضاف وزيد مضاف إليه

 ألنه :فلهذا ال يحوز أن يضاف الشيء إلى نفسه، الغرض باإلضافة التخصيص والتعريفو

فها لما احتيج إلى اإلضافة، ف نفسهال يعر3( .فلو عر(  

  . وافق البصريين في عدم جواز ترخيم المضاف-18

يا صاحبي؛ وال يجوز ترخيم المضاف إال في : يا صاحِ، معناه: وقولهم في النداء

  )4( .هذا وحده، سمع من العرب مرخَّما

  . وافق البصريين في أن رب حرف جر-19

بور :ال يقع إال على نكرةحرفٌ خاف 5( .ض(  

  . وافق البصريين في أن ما الحجازية تعمل في الخبر-20

  

  

  

                                                 
   .6/2314 )حشا ( الصحاح )1(

   .1281 / 3 )لمع ( الصحاح )2(

   .1393 /4 )ضيف (ح الصحا )3(

   .161 /1 )صحب ( الصحاح )4(

   .131 /1 )ريب ( الصحاح )5(
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في  فإن جعلتها حرف نفي لم تعملها.ما زيد خارجا و، ما خرج زيد:وتكون نفيا نحو

 :تقول، بليس أعملتها على لغة أهل الحجاز تشبيها و،هو القياس ولغة أهل نجد النها دوارة

  )1( .ا هذا بشرام و،ما زيد خارجا

  . وافق البصريين في أن الالم في خبر إن المخففة تكون للتوكيد وليست بمعنى إال -21

لَزيد أفضُل من : منها الم االبتداء، كقولك: وأما الم التوكيد فعلى خمسة َأضربٍ   

 ]ك لبِالْمرصادإن رب[:  تعالى تدخل في خبر ِإن المشددة والمخفّفة، كقوله عمرو؛ ومنها التي

  )2(). 2/143البقرة (]وإن كانَتْ لكبيرةً[: ، وقوله سبحانه)89/14الفجر(

   .ما االسم وافق البصريين في أن الهاء والواو من هو والهاء والياء من هي ه-22

  ، ربما حذفت من هو الواو في ضرورة الشعر و

  : )الطويل(:ا قالمك

  لمن جمل رخو المالط نجيب                   فبيناه يشري رحله قال قائل

  )الرجز( :و قال آخر

  إنه ال يبرئ داء الهدبد

  كبد والقاليا من سنام مثل

  )الرجز(:قال و،كذلك الياء من هي و

  دار لسعدى إذه من هواكا 

  )3(، حذفوا الواو مع الحركة و ربما

  . ألنَّه ليس له ما يشْركهلم تدخل عليه األلف والالم للتعريف، وافق المبرد في أن اآلن -23

للوقت الذي أنت فيه، وهو ظرف غير متمكِّن؛ وقع معرفة، ولم تدخل : واآلن اسم

وربما فتحوا منه الالم وحذفوا . عليه األلف والالم للتعريف، ألنَّه ليس له ما يشْركه

  )4(.الهمزتين

  
                                                 

   .6/2555 )ما ( الصحاح )1(

   .5/2034) لوم( الصحاح  )2(

   .6/2557 )ها ( الصحاح )3(

   .5/2076 )أين ( الصحاح )4(



 231

 المتصل في اختيار  وافق البصريين على عدم جواز العطف على الضمير المرفوع-24

  .الكالم

ما صنَعتَ وأباك، تقديره مع أبيك، ألن مع والواو جميعا لما كانا لالشتراك : وقولهم

والمصاحبة أقيم أحدهما مقام اآلخر؛ وإنما نُصب لقبح العطف على المضمر المرفوع من 

  )1( .ما صنعتَ أنت وأبوك: غير توكيد، فإن وكَّدته رفعتَ وقلتَ

  المسائل التي وافق فيها الكوفيين :ثانياً

  . وافق الكوفيين في أن كي تنصب الفعل المضارع-1

هي و.  كي يكون كذا: لم فعلت هذا ؟ فتقول:مخففة فجواب قولك) كي ( وأما 

  )2( . تنصب الفعل المستقبل و،كالالم للعاقبة

  )  كيف(القول في 

  .ين بجواز المجازاة بكيف الكوفي وافق-2

على الفتح دون  بني و،إنما حرك آخره اللتقاء الساكنين و، اسم مبهم متمكن:يفك   

 : تعالى كقوله" التعجب  " قد يقع بمعنى و،األحوالوهو لالستفهام عن  .الكسر لمكان الياء

 :تقول، به صح أن يجازى" ما " إذا ضممت إليه و  }28:البقرة{ ]َآْيَف َتْكُفُروَن ِباِهللا[(

  )3( .علكيفما تفعل أف

  . وافق الكوفيين في عدم جواز تقديم خبر ليس عليها-3

محسنًا كان زيد، وال : تقول: وال يجوز تقديم خبرها عليها كما جاز في أخواتها

  )4( .محسنًا ليس زيد: يجوز أن تقول

  .م في لعل  أصلية وليست زائدة الكوفيين في أن الالوافق -4

 :ربما قالواو. لعلى أفعل وعلى أفعل وعلك تفعل :يقال.لعل لغتان بمعنى ووعل

  )5( .لعلنى وعلني

  
                                                 

   .3/1264 )صنع ( الصحاح )1(

   .6/2478 )كوى ( الصحاح )2(

   .4/1425 )كيف ( الصحاح )3(

   .976 /3)ليس( الصحاح  )4(

   .5/1774 )علل ( الصحاح )5(
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  .لكوفيين بأن الفاء هي الناصبة وافق الجرمي وبعض ا-5

هربالوافر: (وقال يصف ك(  

  وال َأعدو فأدرِك بالوثيبِ          فما َأرمي فأقتلَها بسهمٍ

  )1( .تُلَها وُأدرِك على جواب الجحد بالفاءَأقْ: ما أنا والوحشَ، يعني الجواري ونصب: يقول

  

  .العطف إال بمنزلة الواو في الكوفيين في أن  وافق-6

  )2( .العطف و قد يكون إال بمنزلة الواو في

  

  . وافق الكوفيين في أن الفعل األمر للمواجه المعرى من الالم معرب وليس مبنياً-7

زيد قُما الم األمر كقولك ِليوقرئ، وربما أمروا بها المخاطب، تأمر بها الغائب، فأم: 

،  وقد يجوز حذف الم األمر في الشعر فتعمل مضمرة .بالتاء }58:يونس{ ]فبذلك فلتفرحوا[

  )الطويل (:كقول متمم بن نويرة 

  يبك من بكى وألك الويُل حر الوجه    على مثِل اصحابِ البعوضة فاخمشي       

  : قال الشاعر ، وكذلك الم أمر المواجه.لالمفحذف ا،  ليبك:أراد

  وابٍ لديه دارهاـَتُ لبـقل

  تْئذَن فإني حمُؤها وجارها

أنت : لتأذن فحذف الالم، وكسر التاء على لغة من يقول: أراد ، حمها، بترك الهمز:ويروى

  )3( .تعلَم

  

  . وافق الكوفيين في جواز زيادة واو العطف-8

 لك الحمد ؟ و قولهم ربنا:بي عمرو قلت أل:األصمعيقال . الواو زائدةو قد تكون

  . هو لك:أظنه أراد و،هو لك و:فيقول،  يعني هذا الثوب: يقول الرجل للرجل:فقال

  )الكامل(:أنشد االخفشو

                                                 
   .231 /1 )وثب ( الصحاح )1(

   .6/2545 )أال ( الصحاح )2(

   .5/2034 )لوم ( الصحاح )3(
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   إال كلمة حالم بخيال         ذلك يا كبيشة لم يكن وفإذا

   فإذا ذلك لم يكن :كأنه قال

   )يطالبس(:قال آخرو

ميالدو ها اَألرواحرغَيلى وب       مدعفُها القيارِ الَّتي لَم يف بِالدق   

  }73:الزُّمر{] َحتَّى ِإَذا َجاُءوَها َوُفِتَحْت َأْبَواُبَها[ : تعالى قولهو.  بلى غيرها:يريد
  )1( .فقد يجوز أن تكون الواو هنا زائدة

  .منفي بال منصوب وليس مبنياً وافق الكوفيين في أن االسم ال-9

  )2( .ال ريب: ال براح منصوب، كما نُصب قولهم: وقولهم

   البصريينىن علييالمسائل التي قدم فيها رأي الكوف

ما فَعلَت : إذا أدخلْتَ في العدد األلف والالم فأدخلْهما في العدد كله، فتقول: قال الكسائي -1

عشَر  ما فَعلَت األحد:  والبصريون يدخلونهما في أوله فيقولون.العشَر األلفَ الدرهمَ األحد

  )3( .َألْفَ درهم

وهو منصوب عند أهل الكوفة على الظرف، . رأيتُه وحده: االنفراد، تقول: الوحدةُ: وحد -2

َأوحدتُه برؤيتي إيحادا، أي لم أر : وعند أهل البصرة على المصدر في كل حال، كأنك قلت

  )4( .يره، ثم وضعت وحده هذا الموضعغ

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
   .6/2556 )وا ( الصحاح )1(

   .1/355 )برح ( الصحاح )2(

   .2/440 )أحد ( الصحاح )3(

   .2/547 )وحد ( الصحاح )4(
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   مصطلحاته النحوية:ثالثاً

 في جدول ا ووضعتها فقد أحصيته الجوهريالمصطلحات التي استخدمهاأما 

  : وكان الجدول كالتالي،  من خالل مصطلحاتهالهدف منه محاولة معرفة مذهبه، توضيحي

  ياستخدامه للمصطلح الكوف  استخدامه للمصطلح البصري

   مرات10الخفض    مرة42الجر 

   مرة21النعت    مرة13الصفة 

  مرات3الوقت    مرة42الظرف 

   مرات5التفسير    مرة11التمييز 

   مرات3األصوات    مرات7اسم الفعل 

   مرة12الفعل المستقبل   الفعل المضارع لم يستخدمه

  النسق مرتين   مرة42العطف 

   مرة11الكناية    مرة23الضمير 

  الترجمة مرة واحدة   مرة20 البدل

   مرة82ينصرف وال ينصرف    مرة20يجرى وال يجرى 

  

   نقله عن علماء المدرستين:رابعاً

  :أما نقله عن علماء المدرستين فيوضحه الجدول اآلتي

  نقله عن علماء الكوفة  نقله عن علماء البصرة

  موضعاً  31الفراء   موضعاً 29سيبويه 

  موضعاً 14ئي الكسا  موضعاً  43األخفش 

  موضعاً 18ابن السكيت   مواضع 9الخليل 

  مواضع 3ابن السراج   مواضع 7المبرد 

  مواضع 9أبو عبيد   مواضع 6أبو عبيدة 

  ثعلب موضعين  ابن درستويه مرة واحدة 
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    مواضع 7يونس النحوي 

     مواضع7أبو عمر بن العالء 

     مواضع10أبو زيد 

    المؤرج السدوسي موضع واحد

     مواضع3جرميال

     مواضع4أبو علي الفارسي 

    عيسى بن عمر موضع واحد

    المازني موضعين

ولم يصرح بميله إلى أيٍّ منهم ،  لقد نقل الجوهري عن علماء المدرستين:مالحظة

  . كأن يقول قال شيخنا أو أصحابنابأي لفظ يدل على ذلك

  مذهبه النحوي

، مسألةثالث وعشرين في البصريين من خالل ما سبق نالحظ أن الجوهري وافق   

وقد استخدم المصطلح البصري ، وقدم رأيهم مرتين، سائل تسع م فينبينما وافق الكوفيي

 بينما نقل عن، موضعاًالبصرة في مائة وعشرين ونقل عن علماء ، أكثر من الكوفي

 يميل إلى المذهب  أن الجوهريالراجح لديفلذلك ، الكوفيين في ستة وسبعين موضعاً

    .واهللا أعلم، البصريٍ 
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  والتوصيلتنتائج ال

  :وهي اآلتي ،  ولديه بعض التوصيات لقد توصل الباحث إلى عدد من النتائج

  النتائج: أوالً 

 الراجح لديو، وهو صاحب رأي في هذا المجالالجوهري من علماء النحو يعتبر  .1

 . المذهب البصريأن الجوهري يميل إلى 

ً  غنياً بالمسائل النحوية يمكن للدارسين االستفادة منهيعتبر معجم ا .2  الصحاح مرجعا

 .التي تميزت بالشمول واالستقصاءو

 . وشعر وأقوال للعربوحديث نبوي معجم الصحاح مليء بالشواهد النحوية من قرآن .3

فهو لم ، ولكن ليس على اإلطالق ، يعتبر الجوهري من أنصار االستشهاد بالحديث  .4

 .ث الشريف في شواهده النحوية يكثر من الحدي

وقد ساق الجوهري ، اهتم الجوهري بالقراءات القرآنية وتوجيهاتها النحوية  .5

 .القراءات الشاذة موافقاً الكوفيين في االستشهاد بالقراءة الشاذة 

فقد تناول المسألة ، لقد كان للجوهري أسلوبه المميز في عرض مسائل النحو  .6

وهذا ينسجم مع شخصية ، وتجنب التعقيد واإلبهام  ، النحوية بالترتيب واإليضاح

الجوهري صاحب الخط الجميل واألسلوب األنيق السهل في ترتيب معجمه الصحاح 

 مع الجواهر فهو يتعامل، قد ترك أثراً في أسلوبه بيع الجواهر عمله في  ولعل، 

 . المنمقة والجميلة بترتيبها وحسن صياغتها

 

  التوصيات: ثانياً 

  األخوة طلبة العلم بالغوص في أعماق تراثنا العربي وتقديم ما ينفع الدارسين أوصي  .1

أوصي األخوة الدارسين بالتركيز على المعاجم اللغوية ودراستها ألن فيها العلم  .2

 .الوفير والمتنوع 

 أوصى الدارسين باتباع أسلوب الجوهري في الترتيب وتقديم المعلومة سهلة ميسرة  .3
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  رآنيةفهرس اآليات الق
 

  الصفحة  نص اآلية  رقم اآلية

  )2(سورة البقرة 
  125  ﴾ َشَياِطيِنِهْمَوِإَذا َخَلْوْا ِإَلى[  14
  231، 44  ]  َآْيَف َتْكُفُروَن ِباِهللا[  28
  94  ] َوِإْذ َواَعْدَنا ُموَسى[  51
  115  ﴾ْلِعْجلاَوُأْشِرُبوْا ِفي ُقُلوِبِهُم ﴿  93
  193  ]اِهيَم َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاَقَوِإَلَه َآَباِئَك ِإْبَر[  133
  102  ﴾ َفَمِن اْضُطرَّ َغْيَر َباٍغ وال َعاٍد﴿  173
  157  ﴾ َفِإَذآ َأَفْضُتم مِّْن َعَرَفاٍت﴿  198
  214، 203، 193، 170  َوُزْلِزُلوا حتَّـى َيُقوَل الرسوُل﴾﴿  214
  193  َفَنِظَرٌة إلـى َمْيُسِرِه﴾﴿  280

  )3(سورة آل عمران
  125  ﴾ ِإَلى اللَّهَمْن َأنَصاِري﴿  52
  122  ﴾ َوِمْنُهْم مَّْن ِإن َتْأَمْنُه ِبِديَناٍر﴿  75

  )4(سورة النساء
  125  ﴾َأْمَواَلُهْم ِإَلى َأْمَواِلُكم َتْأُآُلوْا َوَال﴿  2
  35  ] َفِإْن َآاَن َلُه ِإْخَوٌة[ 11
  193  ﴾فإذا ُأْحِصنَّ﴿  25
  128  ﴾م ِبِهِنِعمَّا َيِعُظُك﴿  58
  228، 210، 96، 95  ﴾ُآْم َحِصَرْت ُصُدوُرُهْماُءْو َجْوَأ﴿  90
  170  ﴾ ْمٌتَم ُآْنِفـْي﴿  97
  130  ﴾ وإْن ِمْن أهِل الكتاب إالَّ َلـُيْؤِمَننَّ به﴿  159

  ﴾  ِباللَِّه َشِهيداَوَآَفى﴿  166
  121  

  )5(سورة المائدة 
  102  َغْيَر ُمـِحلِّـي الَصْيِد﴾﴿  1
  194  ] َبَد الطَّاُغوَتَوَع[   60

  )6(سورة األنعام 
   203، 194، 192، 91  ﴾ لقد َتَقطََّع َبـْيُنُكْم[  94

  ﴾ َوَما ُيْشِعُرُآْم َأنََّها ِإَذا َجاَءْت َال ُيْؤِمُنوَن[  109
  172  

  )7(سورة األعراف 
  182، 181  ﴾ ما َمَنَعَك أْن ال َتْسُجَد[  12

  226، 171  َجنَُّة ُأوِرْثُتُموَها﴾وُنوُدوا أْن ِتْلُكُم الـ[  43
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  الصفحة  نص اآلية  رقم اآلية

  216، 202، 194  ﴾ يوم َيْأِت[  53

  176  ﴾ اللَِّه َقريٌب من الـمـحِسـنـين ِإنَّ َرْحَمَة[  56

  137  أو عجبتم أن جاءآم ذآر من ربكم ﴾[  63

  177، 142، 85  ﴾وَقطَّْعَناُهْم اْثَنَتـْي عْشرَة َأْسَباًطا ُأَمـًما[  160

  ]َيتَِّخُذوُه َسِبيًلاالَغيِّ ْوا َسِبيَل َوِإْن َيَر[  146
  

179  

  )8(سورة األنفال 
  172  ﴾اهللاَوَما َلُهْم َأّال ُيَعذَِّبُهُم ﴿  34
  208,186  ]َوَما َآاَن اُهللا ِلُيَعذَِّبُهْم[  33

  ﴾َخْلَفُهمم َمْن ِه َفَشرِّْد ِبِبَحْرـي الفإمَّا َتْثَقَفنَُّهْم ِف﴿  57
  

133  

  )9(سورة التوبة 
  162  وَيْوَم ُحَنـْيٍن ﴾﴿  25
  44  ﴾  َعْنَك ِلـَم َأِذْنَت َلُهْمهللاَعَفا ا﴿  43
  73  ﴾ إنََّما الصََّدَقاُت للُفقَراء﴿  60
  121  ﴾  َلَمْسِجٌد ُأسَِّس َعَلى التَّْقَوى ِمْن َأوَِّل َيْوٍم ﴿  108

  )10(سورة يونس 
  232، 206 ،204، 195، 183  َفِبَذِلَك َفْلَيْفَرُحوا ﴾﴿   58

  )11(سورة هود 
  218، 84  ﴾وُبْعًدا لَثُموَد﴿  68

  )12(سورة يوسف 
 151  ﴾يا ُبْشَراَي َهَذا ُغَالٌم﴿ 19

 196، 145  ﴿ُيوسُف َأْعِرْض َعْن هذا ﴾ 29

 195  ﴾َحاَش ﴿ 31

 115    ﴾ الَقْرَيَةِلَأاْسَو﴿ 82

 143  ﴾ـى ُيوُسَفَلَيا َأَسَفا َع﴿ 84

 172  ﴾ َجاَء اْلَبِشيُرَفَلـمَّا َأْن﴿ 96

 179  ﴾لي ْيِب َسِهِذ َهْلُق﴿ 108

  )14(سورة إبراهيم 
  203، 192، 58  ﴿َوَما َأْنُتْم ِبُمْصِرِخيَّ﴾  22

  )15(سورة الحجر 
 118  ﴾ُربََّما َيَودُّ الَِّذين َآَفُروا﴿ 2
 170  ﴾نْوبشُِّرَفِبَم ُت﴿ 54

  )16(سورة النحل 
  204، 195  الَكِذَب﴾ا َتِصُف ألسَنُتُكُم وا ِلـَمُلوال َتُقْو﴿  116

  )17(سورة اإلسراء 
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ُه      [  36 اَن َعْن َك َآ لُّ ُأوَلِئ َؤاَد ُآ َصَر َوالُف سَّْمَع َوالَب ِإنَّ ال
  60  ] َمْسُئوًلا

  )18(سورة الكهف 
  39  ﴾ِلَنْعَلـَم َأيُّ الـِحزَبـْيِن َأْحصى﴿ 12
  143  ﴾َثِماَئٍة ِسِنـيَنَثل﴿ 25
  127  ﴾ْر به َوَأْسِمْعَأْبِص﴿ 26
  73 ] َلِكنَّا ُهَو اُهللا َربِّي َوَلا ُأْشِرُك ِبَربِّي َأَحًدا[  38
  92  ]ِمْن َلُدنَّا[  65
  71  ِجَداًرا ُيِريُد أن َيْنَقضَّ﴾﴿ 77

  )19(سورة مريم 
  135  ﴾فإمَّا َتَرِينَّ من الَبَشِر أحًدا﴿  26

  )20(سورة طه 
  71  ﴾َأَآاُد ُأْخِفـيَها﴿ 15 

  196، 82  ] ِإْن َهَذاِن َلَساِحَراِن[ 63

69 
، 203، 202، 196، 87   َأَتـى﴾ُثْيُر َحاِحال ُيْفِلـُح السََّو﴿

214  
  124  لنَّْخل﴾اَوُألَصلَِّبنَُّكْم ِفي ُجُذوِع ﴿ 71

  )21(سورة األنبياء 
  102  ﴾للَُّه َلَفَسَدَتااَلْو َآاَن ِفيِهَمآ آِلَهٌة ِإالَّ ﴿  22
  121  وَنَصْرناُه ِمن اْلَقْوِم﴾﴿ 77
  42  ﴾َوِمَن الّشَياِطيِن َمْن َيُغوُصوَن َلُه﴿ 82

  )22(سورة الحج 
  120  فاجتِنبوا الِرْجَس ِمَن األوثان﴾﴿  30

  )23(سورة المؤمنون 
  163  ﴾ُطوِر َسْيَناَء﴿  20
  154  ﴾ُثمَّ أرسْلَنا ُرُسَلَنا َتْتَرى﴿  44

  )24(سورة النور 
  120  ﴾ُل ِمَن السََّماِء ِمْن ِجَباٍل ِفـيَها ِمْن َبَرٍدوُيَنزِّ﴿  43

  )25(سورة الفرقان 
  122  ﴾ ِبَربَِّك َهاِديًا َوَنِصيرًاَوَآَفى﴿  31
  177  ﴾لُنـْحِيَى به َبْلَدًة َمْيًتا﴿  49

  )26(سورة الشعراء 
  39  ﴾وَسَيْعَلُم الذين َظَلُموا أيَّ ُمْنَقَلٍب َيْنَقِلُبوَن﴿  227

  )27(رة النمل سو
  145  ] َألَّا َيْسُجُدوا ِهللا[ 25
  203، 196، 45  ﴾ِإيَّاَن ُيْبَعُثوَن﴿ 65

  )30(سورة الروم 
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  الصفحة  نص اآلية  رقم اآلية
  116  ﴾َوُهْم ِمْن َبْعِد َغَلِبِهْم َسَيْغِلُبوَن﴿ 3

ْم  ﴿ 36 ِديِهْم ِإَذا ُه دََّمْت َأْي ا َق يَِّئٌة ِبَم ِصْبُهْم َس َوِإن ُت
  94  ﴾َيْقَنُطوَن

  )31 (سورة لقمان
  39  ﴾وما تدري نفٌس بأيِّ أرٍض تموت﴿  34

  )32(سورة السجدة 

ـِمين ﴿  2+3 ْن َربِّ الَعاَل ـيِه ِم َب ف َراُه . ال ري وَن اْفَت أْم َيُقوُل
  140  ﴾ ...َبْل

  )33(سورة األحزاب 
  120  ﴾ما َجَعَل اللَُّه لَرُجٍل ِمْن َقْلَبـْيِن ِفـي َجْوِفِه﴿ 4
  26  ﴾َواِنِهْم َهُلـمَّ إلـيناوالقاِئِلـيَن إلْخ﴿ 18
  102  ﴾َغْيَر ناِظِريَن ِإَناُه﴿ 53

  )34(سورة سبأ 
  136  ﴾ ُهًدى أو فـي َضالل ُمِبـينوإّنا أْو إيَّاُآْم َلَعَلـى﴿  24

  )35(سورة فاطر 
  149  ﴾ُأوِلـي أْجِنـحٍة َمْثَنى وُثَالَث وُرَباَع﴿  1

  )37(سورة الصافات 
  136  ﴾ مائِة َأْلٍف أو َيِزيُدوَنوأْرَسْلناه إلـى﴿  148

  )38(سورة ص 
  139  ﴾عزة وشقاق آفروا في بل الذين*ص والقرآن ذي الذآر﴿  1+2

  197، 68  ﴾والَت ِحْيَن َمناٍص﴿  3
  172  ﴾واْنَطَلَق الـَمُأل ِمْنُهْم َأِن اْمُشوا﴿  6

  )39(سورة الزمر 
  226، 171   أيَُّها الـجاهلون﴾ُقْل َأَفَغْيَر اللَِّه َتْأُمُرونِّـي َأْعُبُد﴿ 64
  120  ﴾ الـَمالِئَكَة َحافِّـيَن ِمْن َحْوِل الَعْرِشوَتَرى﴿ 75

  

  )46(سورة األحقاف 
  129  ﴾هذا َعاِرٌض ُمـْمِطُرَنا﴿  24

  )47(سورة محمد 
  99، 25  ﴾َفَضْرَب الِرَقاِب﴿ 4

  218، 84  َفَتْعًسا لهم﴾﴿ 8

  197، 71  ﴾ َعَسْيُتْم ْلَهَف﴿ 22

  )53(سورة النجم 
 57  َأَفَرَأْيُتْم الّالَت والُعزَّى﴾﴿ 19

  )54(سورة القمر 
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  الصفحة  نص اآلية  رقم اآلية

 203، 202، 197  ] ِفي َيْوِم َنْحٍس[ 19

 88  ُلوٍط َنـجَّْيَناُهْم ِبَسَحٍر﴾َ إالَّ ءال﴿ 34

 160  ] ِإنَّ الُمْجِرِميَن ِفي َضَلاٍل َوُسُعٍر[ 47

  )55(سورة الرحمن 
  36  ] اٍنَذَواَتا َأْفَن[  48

  )65(سورة الطالق 
 36  ]   َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكْم[ 2

  )66(سورة التحريم 
  33  َفَقْد َصَغْت ُقُلوُبكما﴾﴿ 4
  222، 72  ﴾َعَسى َربُُّه ِإْن َطلََّقُكنَّ َأْن ُيْبِدَلُه﴿ 5

  )67(سورة الملك 
  171  ﴾إِن الكاِفُروَن إّال فـي ُغرور﴿  20

  )70(رج سورة المعا
  120  ﴾َسَأَل َسآِئٌل ِبَعَذاٍب َواِقٍع﴿  1

  )76(سورة اإلنسان 

  44  ] َهْل َأَتى َعَلى اِإلْنَساِن ِحيٌن ِمَن الدَّْهِر[  1

  )77(سورة المرسالت 

  106  ﴾ أحياًء وأمواًتا*َأَلـْم َنـْجَعل األرَض ِآفاًتا ﴿  25+26

  )78(سورة النبأ 

  183، 170  ] َعمَّ َيَتَساَءُلوَن[  1

  )79(سورة النازعات 

  214، 45  ﴾َأيَّاَن ُمْرَساَها﴿  42

  )83(سورة المطففين 
  124  ﴾لنَّاِس َيْسَتْوُفوَناْآَتاُلوْا َعَلى اِإَذا ﴿  2

  )86(سورة الطارق 
  227، 223، 172  ﴾إْن ُآلُّ َنْفٍس َلـمَّا َعلـيها َحاِفٌظ﴿  4

  )89(سورة الفجر 
  197، 161  ] اِدِإَرَم َذاِت الِعَم[  7

  )96(سورة العلق 
  140  ﴾ٍةَياِص َن*يِةاِصلَنْسَفًعا بالنَّ﴿  15-16

  )112(سورة اإلخالص 
  140  ] ُقْل ُهَو اُهللا َأَحٌد[  1
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  فهرس األحاديث النبوية الشريفة
 

  الصفحة  الحديث

  بِرعآن بِلُـحونِ الْرقُوا الْءراقْ
23  

تُ لعبادي الصالـحينددعلـى َأع تْ، وال خَطَرعمس َأتْ، والأذنر ما ال عين 

  قلبِ بشَرٍ، بلْه ما أطْلَعتُهم علـيه

25  

  بِرع الْاءعيا نَ
30  

متَن عى بِزعزالْاء جاهليَأ فَةعضوبِه بِ َأنِهيهوانُّكَال تُ  و  
38  

بتُثْعو الس كَةَاع اتَه214، 137  نِي  

  213، 26  ـحج الْمكُـيلَكَذَب ع : مكُـيلَ كَذَبن عارِفَس َأةُالثَثَ

   َأرقعةةعب سقِومن فَ
178  
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  فهرس أقوال العرب
 

  الصفحة  القـول

  59  الستين فإياه وإيا الشواب إذا بلغ الرجل

يعٌل كَتو132  أتى عليهم ح  

بها أمر د85  اَأج  

ةعب156  أخذه َأخْذَ س  

  158   افعل ذاك إما هلكت هلك

بطنَه 98  َأِلـم  

ديكنَك الص26  أم  

  48  باءت عرارِ بكَحٍل

  98  بطر عيشَه

  63  هنا تجمعوا من هنا و من

  55   أخوَلتطاير الشرر أخوَل

  54  تفرقَ القوم َأخْوَل َأخْوَل

  174  الثوب سبع فـي ثَمانٍ

ادد46  جاءت الـخيُل ب  

هِميضبقَض مه100  جاؤا قَض  

  47  جماد له

، 214، 203، 202، 196، 87  جئتُ من أين ال تَعلـم
217  

  141، 117  .جحر ضب خربٍ

  47  حضارِ والوزن مـحلفان

  47  حماد لفالن

  95، 56  ذهبوا أيدي سبا وأيادي سبا

  66  لي األذهبت العرب

  125  الذود إلى الذود إبل

  98  رشد أمره،

  99   وريحانَههللاسبحان ا

  218، 24  سرعان ذا خروجا
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  الصفحة  القـول

هنَفْس هف98  س  

اللبن تعَيفَ ضي90  الص  

  98  ضقْتُ به ذَرعا، 

  98  طبتُ به نَفْسا

  71  عرفَ فالن ما يكَاد منه

ريى الغُوساعُؤس71   َأب  

بطنُك البطن ظْم127  ع  

  98  غَبِن رأيه

  54، 53  فالن جارِي بـيتَ بـيتَ

هدحو نسيج 99  فالن  

  46   فَـياحِ فـيحي

  220، 84   قَعيدك ال آتـيك

  220، 84   اللَّه ال آتـيكَ قَعيدك

  220، 84  قَعدك اللَّه ال آتـيك

ك96، 95   وجههقمتُ وَأص  

  84  الكالَب علـى البقر

 ههكلُّ شيء م ، نهكْروذ ساء103  ما الن  

  70  ال أفعل ذلك وال كَودا

فـي السماء نـجم 68  ال أفعله ما َأن  

  68  ال أفعله ما أن فـي الفُرات قطرة

فـي السماء ماء 68  ال أفعله ما أن  

  49  ال مساسِ

  217   لـي وال مكَادةَال مهمةَ

  23   كثيرة نُحوٍّ في لتَنظُرون

  192، 92، 88   بعيدات بـينٍلقيته

  53  لقـيته صحرةَ بحرةَ

  26   شَعثههللالَـم ا

سنة ن121  ما رأيتُه م  

  231، 98  ما صنَعتَ وأباك



 246

  الصفحة  القـول

مررت بهم الجماء95   الغفير  

  101  يسمع يخل من

  38   أبيه ينتطق بهمن يطل هن

  121  من ربـي ما فعلتُ

  47  نزلَتْ بوارِ علـى الكُفّارِ

  30  نعاء فالناً

جهج24  ه  

نـيب نـي56، 54  هذا الشيء ب  

  130، 97  هو ابن عمي لَـحا

  92  هو وزن الـجبل

  85  وراءك أوسع لك

  94  متى كمي وضعته

  98   وفقَ َأمره

  54   حيص بـيصوقعوا فـي

  116، 34  يا َأبة افْعْل

اددب ادد46  يا قومِ ب  

يهارِ كُر48  .يا كَر  
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  فهرس القوافي

  الصفحة  القائل  البحر  القافية

  76  حسان  وافر  ماء

80  زهير ابن أبي سلمى  وافر  الدماء  

177  عدي بن رعالء  خفيف  األحياء  

ب35  ـــ  رجز  البِـي  

  148  األعشى   طويل  مسحبا

  148 األعشى  طويل  كَبكَبا

  207، 185  بن جندب الهذلي عبد اهللا   بسيط  طَربا

  25  ابن هرمةَ  بسيط  النُـجبا

  192، 92  أبو خراش الهذلي  وافر  الـجبوبا

  164  عتيبة بن الحارث اليربوعي  وافر  تَُؤوبا

  187  عمر بن أبي ربيعة  كامل  لَبى

  69  عمرو بن أبي ربيعة  الرمل الـمجزوء  رِيباغَ

  69  عمرو بن أبي ربيعة  الرمل الـمجزوء  رقـيبا

  78  رؤبة بن العجاج  رجز  شَهربةْ

  78  رؤبة بن العجاج  رجز  الرقَبةْ

  147 ـــ  رجز  عجبا

  147  ـــ  رجز  أرنبا

  155  النابغة الجعدي  طويل  فَتَصوبوا

قارب112  قالفرزد  طويل  هي  

طَلِّب81 طفيل الغنوي  طويل  م  

  32 الفرزدق  طويل  َأقارِبه

34  ـــ  طويل  غريب  

230، 188  ـــ  طويل  نجِيب  

  135  األحوص اليربوعي  طويل  غُرابها

  160 الكميت  طويل  جنوبها

  66 ـــ  طويل  تُـحلَب

ب67  األعشى  طويل  َأشْه  
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  الصفحة  القائل  البحر  القافية

بتَغَي142، 141، 77  امرؤ القـيس  طويل  م  

131  ذو الرمة  بسيط  كُثَب  

ب141  ذو الرمة  بسيط  النَج  

76  ساعدة الهذلي  كامل  تَشْغَب  

هقَاب176 ـــ  رجز  ع  

ِحهاب176 ـــ  رجز  ر  

هبج44 زياد األعجم  رجز  ع  

  44  زياد األعجم  رجز  ضرِبهأَ

  148  امرؤ القـيس  طويل  كَبكَبِ

  71  هدبة بن الخشرم  طويل  سكُوبِ

  90  أخو همدان  طويل  الثَعاِلبِِ

  110   بن ربيعةلبـيد  طويل  الـمـحبب

  208، 185  ـــ  بسيط  ِللْعجبِ

  160  سالمة بن جندل  بسيط  قُرضوبِ

  232، 170  ـــ  وافر  بالوثـيبِ

  26  عنترة  كامل  فاذهبي

  72  ـــ  رجز  خُـلْبِ

  188  ـــ  رجز  بالحوَأبِ

  150  جرير  منسرح  بالعلَبِ

  121  ـــ  منسرح  مـلْكَذبِ

  29  ـــ  منسرح  َأيهاتَا

الّتح106  ـــ  طويل  الم  

101  عمرو بن معد يكرب  طويل  ولَّت  

  82  أبو محمد الفقعسي  رجز  ِ ميتُ

نَّت63  حجل بن نضلة  كامل  َأج  

  194 ـــ  رجز  صماتها

  194 ـــ  رجز  مْأتَاتها

111 ـــ  رجز  هيأت  

111  ـــ  جزر  وحاة  
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  الصفحة  القائل  البحر  القافية

111 ـــ  رجز  عامدات  

  65 ـــ  رجز  الالتي

  65 ـــ  رجز  لداتي

  65 العجاج  رجز  التي

65  العجاج  رجز  تردت  

  139  ـــ  رجز  الحجفَتْ

ات29 أبو النجم العجلي  رجز  َأتَاوِي  

اتهي29 أبو النجم العجلي  رجز  ه  

اتبِعنَـي29  أبو النجم العجلي  رجز  ص  

ج74  ساعدة الهذلي  بسيط  االخَم  

  139  العجاج  رجز  شَجا

94  أبو ذؤيب الهذلي  طويل  نَِئيج  

  122 للنابغة الجعدي  رجز  الفلجِ

  122  للنابغة الجعدي  رجز  بالفرجِ

  71  رؤبة بن العجاج  رجز  يمصحا

  170 أبو النجم العجلي  رجز  فسيحا

  170  أبو النجم العجلي  رجز  فنستريحا

لَـح136  ذو الرمة  طويل  َأم  

63   النميريالراعي  طويل  متيح  

91 عنترة  طويل  بائح  

يحاد34  أبو ذؤيب الهذلي  بسيط  اَألم  

يحح180  الهذلي أبو ذؤيب  وافر  ص  

احر75  الكبن م سعد  كاملال مجزوء  ب  

حام159 ابن مقبل  طويل  َر  

  143 ـــ  وافر  شَراحي

  46  اهللا بن ثورغني بن مالك ولعبد  وافر  فَـياح

  39  ـــ  وافر  للصياح

  45 ـــ  رجز  رباحِ

  45  ـــ  رجز  براحِ
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  الصفحة  القائل  البحر  القافية

  127  طرفة  بسيط  طَباخِ

230، 188 ـــ  رجز  كَبِد  

بِدد230، 188  ـــ  رجز  اله  

دب193  ـــ  رمل  ع  

  134 األعشى  طويل  فاعبدا

  75 حاتم الطائي  طويل  مخلدا

  52  ـــ  طويل  بعدا

َأباود27 ـــ  طويل  ع  

  221، 94 عبد مناف بن ربيع الهذلي  بسيط  الشُردا

  49  امرؤ القـيس  بسيط  والـجِـيدا

  155  ـــ  كامل  وسادها

  42 األعشى  كامل  َأن يحصدا

  228، 96 العجاج  رجز  آدا

  228، 96  العجاج  رجز  انْآدا

132  ـــ  رجز  واحده  

132  ـــ  رجز  بزائده  

قْصوي167  أيو اللحام التغلبي  طويل  د  

يدم73 ـــ  طويل  لَع  

دم107 الراعي النميري  بسيط  ع  

  116 العباس بن لفضل  بسيط  وعدوا

ودس87  أنس بن مدركة الخثعمي  وافر  ي  

دب194  بن حجر أوس  أحذ الكامل  ع  

دمنسرح  نَق  الغي 108  صخر  

  227، 171  طرفة  طويل  مخْلدي

دوق96 الـحطيئة  طويل  م  

86، 40 ذو الرمة  طويل  ببِالد  

64  األشهب بن رميلة  طويل  أم خالد  

ادصراألبرص  بسيط  بف بِـيد ابن180  ع  

  155  النابغة الذبياني  بسيط  اَألسد
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  الصفحة  القائل  البحر  القافية

د228، 212، 103 النابغة الذبياني  بسيط  من َأح  

187، 61  النابغة الذبياني  بسيط  البلد  

اد169  قيس بن زهير  رواف  زِي  

ادس  وافر  حم47  الـمتلـم  

  138 األعشى  كامل  ذْوادَأ

  138 األعشى  كامل  الـمرتاد

  46 بن ثابت حسان  كامل  بِالرِماحِ بداد

اددب يدع46  بن الـخَرِعِ عوف  كامل  الص  

دبر138  امرؤ القـيس  متقارب  كالم  

حاجِر152  الحطيئة  الكامل الـمرفَّل  ض  

ر181 العجاج  رجز  شَع  

32  عبيد بن ماوية الطائي  رجز  النَّقُر  

ر123  طرفة  رمل  كالشَق  

رض122  األشعر الرقبان األسدي  متقارب  م  

  174  الجعدي النابغة  طويل  وتجأرا

روع48  الفرزدق  طويل  االـم  

  156  الفرزدق  بسيط  هجرا

م182  الفرزدق  بسيط  راع  

  165  ـــ  وافر  نارا

  105  ـــ  وافر  حذرا

  97  ـــ  وافر  وفَخْرا

  41  أبو النجم العجلي  رجز  َأزهرا

  172 األغلب العجلي  رجز  وقَارا

  172  األغلب العجلي  رجز  َأغَارا

  182 أبو النجم العجلي  رجز  تَسخَرا

  182  أبو النجم العجلي  رجز  القَفَنْدرا

  181  الكميت  متقارب  أفقرا

  144  زهير  طويل  كَرتُذْ

  59، 28 ـــ  طويل  مصادرال
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196، 145 ذو الرمة  طويل  القَطر  

رتَنَص108 ذو الرمة  طويل  ي  

109  ـــ  طويل  عامر  

اررهلهِل  مديد  الف208، 185  م  

رج82  األخطل  بسيط  ه  

ورسـحقَـيس  بسيط  م ُذَلـياله 108 بن خويلد  

أوس  بسيط  فَصنبور رٍبن ح107  ج  

ارب49 األعشى  بسيط  و  

61  القطامي  وافر  انحسار  

رِيررِير  كامل  ج208، 185  ج  

51  أبو المهوش األسدي  كامل  الحمر  

، 195، 184، 37 ـــ  رجز  دارها

206 ،232  

، 195، 184، 37  ـــ  رجز  جارها

206 ،232  

ِئرب165 ـــ  رجز  تَز  

رط165  ـــ  رجز  وتَقْم  

62  امرؤ القـيس  رمل  هقصر  

  67  أبو جندب الهذلي  طويل  مْئزرِي

  79  نُصيب  طويل  ما نَدرِي

  69  األخطل  بسيط  بِسوارِ

  136  األحوص  بسيط  نَارِ

  158 الخنساء  وافر  بكْرِ

  51 زهير بن أبي سلمى  كامل  الذُعرِ

  121 زهير بن أبي سلمى  كامل  دهرِ

  110  المسيب بن علس  كامل  ال يدري

  126  ـــ  كامل  األقدارِ

  93  ثعلبة بن صعير المازني  كامل  ركَاف

  93  النابغة الذبياني  كامل  فَجارِ
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  47  أبو معكث األسدي  كامل  بوارِ

  143 العجاج  رجز  عذيري

  143  العجاج  رجز  بعيرِي

  196، 145  طرفة  رجز  بمعمرٍ

  226، 145 العجاج  رجز  الدارِي

  226، 145  لعجاجا  رجز  مقْدارِ

  165 العجاج  رجز  الفَجرِ

  165  العجاج  رجز  كَفْرِ

  92  غيالن  رجز  منْـخُورِه

  213، 78 ـــ  رجز  الريرِ

  37  األقيشر  سريع  المئزرِ

  150  األعشى  سريع  الفاخر

ر128  زيد بن عمرو بن نفيل  خفيف  ض  

  122 األشعر الرقبان األسدي  متقارب  مضرِ

  146، 38 امرؤ القـيس  متقارب  بِشَرِ

  130  ابن مقبل  بسيط  اللَـجِز

سلـج181  بن مرداس عباس  كامل  الـم  

  61  عبيد  كامل  مخموسِ

  135  حسان  كامل  الـمخْـلسِ

  17 الجوهري  يعرس  اسيالبِ

  17 الجوهري  يعرس  اسِلنَّا

  142 الكميت  طويل  النَوادسا

  56 العجاج  رجز  َأمسا

  56 جالعجا  رجز  اخَمس

  57  العجاج  رجز  همسا

  57  العجاج  رجز  اضرس

  134  ـــ  منسرح  الفرسِ

  46  حرب بن أمية  وافر  قُريش

  55 ـــ  رجز  خَاِلصا
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  55 ـــ  رجز  اَألبارِصا

  140  ـــ  رجز  رقَصا

  109، 54، 50بن أبـي عائذ الهذَلـي ُأميةَ  كامل  لَحاصِ

  54 ـــ  رجز  بِيصِ

  54 ـــ  رجز  صيـبِعي

  71  ـــ  كامل  مضى

  168 رؤبة بن العجاج  رجز  حفْضا

  168 رؤبة بن العجاج  رجز  منْقَضا

  168  رؤبة بن العجاج  رجز  القَعضا

  225، 210، 127 رؤبة بن العجاج  رجز  الفَضفَاضِ

  225، 210، 127 رؤبة بن العجاج  رجز  ِإباضِ

  50  بن معدي كرِب عمرو  وافر  قَطَاط

  166  المتنخل الهذلي  وافر  عباطال

  189 ـــ  طويل  مفْظعا

  105 الراعي النميري  طويل  َأمتََعا

  123 يزيد بن الطثرية  طويل  فَتَرفَّعا

  82 كعب بن زهير  طويل  َأربعا

  186  جرير  طويل  المقنَّعا

  41  يزيد بن معاوية  مديد  جمعا

  74  العجاج  رجز  رواجِعا

  149 ن العجاجرؤبة ب  رجز  معا

  149  رؤبة بن العجاج  رجز  تُبعا

  157 رؤبة بن العجاج  رجز  َأيدعا

  229، 155  أوس بن حجر  منسرح  سمعا

تابِتَم38  ـــ  طويل  ع  

عدص124، 122  الهذلي ذؤيبوبأ  كامل  وي  

لْفَع115  الهذلي ذؤيبوبأ  كامل  س  

  197، 68 اِلكبن م مازن  الهزج المخزوم  مقْروع

اعب45 األجدع بن مالك الهمداني  وافر  ال ي  
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  65  أبو الريس التغلبي  طويل  عقعواق

  27   الرمةوذ  طويل  البالقعِ

  131 الشماخ  وافر  قَطيعِ

  131 الشماخ  وافر  شَموعِ

  50  الحطيئة  وافر  لَكاعِ

ع167 جرير بن عبد اهللا البجلي  رجز  َأقْر  

عر167  اهللا البجليجرير بن عبد   رجز  تُص  

  116، 111، 33 العجاج  رجز  وفَا

  115 العجاج  رجز  رصفا

  116، 111، 33 العجاج  رجز  قَرقَفا

  90 القطامي  طويل  خاشفُ

  92  ذو الرمة  طويل  الـمكلَّفُ

  175 مزود  طويل  وزائفُ

فبسيط  بالغَر  ذلـياشٍ الهر112  أبو خ  

وف107 ـــ  رجز  الـج  

فُوفض107  ـــ  رجز  الـم  

  159  ـــ  متقارب  لمستَعطف

  188، 44 بنت الحمارس  رجز  قْيلطْتَ

ق77 عمارة بن طارق  رجز  َأيان  

77 عمارة بن طارق  رجز  حقاِئق  

  77 عمارة بن طارق  رجز  زاهق

  163  بن أبي سلمىزهير  بسيط  عتَقَا

  148 ـــ  رجز  الفَلـيقَةْ

  148 ـــ  رجز  الرِيقَةْ

  106، 24 الراعي  طويل  هناعقُ

  89  األعشى  طويل  نَتَفَرقُ

  157  ـــ  رجز  دابِقُ

  108  االعشى  خفيف  فُواقُ

  119  امرؤ القـيس  طويل  وتَرتَقي
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100، 25  مالكبن  كعب  كامل  تُـخْـلَق  

  154 أبوعامر جد العباس بن مرداس  سريع  عاتقي

ق154  أبوعامر جد العباس بن مرداس  سريع  بالشَاه  

، 195، 184  متمم بن نويرة  طويل  بكى

206 ،232  

  104 األعشى  طويل  ِلسواِئكَا

  95  بن همامٍ السلولـيهللا ا عبد  متقارب  اِلكَام

  230، 188 ربيعة بن مقروم  رجز  هواكا

  61 أبو النجم العجلي  رجز  انستجديك

  61  أبو النجم العجلي  رجز  هاتيكا

  187  لمى بن أبي سزهير  بسيط  كلسنْتَ

  189 ـــ  رجز  َأسْل

  189  ـــ  رجز  اَألجْل

  159  الفرزدق  طويل  َأخيال

  55  ضابئ بن الحارث  طويل  َأخوال

  159 حسان  طويل  بَِأخيال

  124 زيد الخيل  طويل  والكُلى

49  ـــ  طويل  وقَابِلَه  

لَه181  ـــ  طويل  قات  

  30 والنابغة الجعدي  طويل  محجال

  100  الشماخ  يلطو  سبالَها

  109 ذو الرمة  وافر  قباال

  64 االخطل  كامل  اَألغالال

  140  جرير  كامل  خَياال

  208، 186 الراعي التنيري  كامل  وبِـيال

  30  ـــ  رجز  وهال

لُه156  ابن ميادة  طويل  كاه  

ة علقمة  طويل  قاِئلُهدب219، 187 بن ع  

، 193، 170 جرير  طويل  شْكَُلَأ
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202 ،214  

  100 ـــ  طويل  ُلسج

  66  لبيد  طويل  وباطُل

اجِلُهنـ أوس  طويل  وتُسزعن الـم107  يبن م  

  132  ـــ  طويل  يقُولُها

  218، 119  القُطامي  بسيط  قَبُل

  151  األعشى  بسيط  تَبُِل

  81  أوس بن غلفاء  وافر  ماُل

  28 جرير  رجز  وَأهلُه

اوِلُه28 جرير  رجز  نُـح  

  123 مزاحم العقيلي  طويل  مـجهِل

  120 امرؤ القـيس  طويل  تَفَضِل

  111 بن شْأس عمرو  طويل  الـخَمِل

  104  امرؤ القـيس  طويل  جلْـجل

  106 ذو الرمة  طويل  الـمظَلَِّل

  73  النجاشي  طويل  فَضِل

  117  ـــ  طويل  بعسيِل

  79  امرؤ القـيس  طويل  أوصاِلـي

  176   الهذليذؤيبأبو   طويل  نازِِل

  48 ابن عنقاء الفَزاري  بسيط  اَألباطيِل

  101  اللعين المنقري  بسيط   والفَشَِل

  121  غوبة بن سلمى بن ربيعة  وافر  باِلـيُأ

  74  زيد الخيل  وافر  ماِلي

  95 لبيد  وافر  الدخاِل

  51  ليلي االخليلية  وافر  بالِل

  162  حسان ين ثابت  كامل  اَألبطاِل

  233، 137 بن مقبلتميم   كامل  بِخَياِل

  222، 72 ابن مقْبل  كامل  اَألمثاِل

  183 حسان  كامل  الممحل
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  29 الراعي النميري  كامل  السالسِل

  93  أبو النجم العجلي  رجز  َأشْمِل

  139  أبو النجم العجلي  رجز  آهاِلها

  144  أبو النجم العجلي  رجز  فُِل

  119  ارِث بن عبادالـح  خفـيف  حياِل

  17 الجوهري  تقاربم  الفُضوِل

  17  الجوهري  تقاربم  البتُوِل

م162 ـــ  رجز  زِي  

  84، 76  حميد بن ثور  طويل  ويحما

ماه35  عمرة الخثعمية  طويل  ابَِأب  

  142  حميد  طويل  موشَّما

  133  جرير  وافر  ِلماما

  43 تأبط شراً  وافر  ظَالَما

  58 حميد بن ثور  وافر  السنَاما

  114  عشىاأل  وافر  مداما

  18 الجوهري  املالك  الغَما

  18 الجوهري  املالك  تَما

  18 الجوهري  املالك  امتَمغْ

  101 هدبة بن الخشرم  رجز  الرواسما

  101  هدبة بن الخشرم  رجز  اًـوقاسم

  138  رؤبة بن العجاج  رجز  مهمه

  119 الراعي النميري  طويل  ميمها

رِمهير  بسيط  ح209، 167  ى بن أبي سلمز  

مي233، 137 زهير بن أبي سلمى  بسيط  َالد  

140  علقمة بن عبدة  بسيط  مشكوم  

بغوم53  ذو الرمة  بسيط  م  

178 النابغة الذبياني  وافر  تَمام  

52  ـــ  وافر  النعيم  

  106  لبيد  كامل  َنَعامها
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  122  لبيد  كامل  َأقدامها

امـي141 لبيد  كامل  ق  

مطْعزة  كامل  الـمج197، 68  أبو و  

82 لبـيد  كامل  الـمظلوم  

51  ـــ  كامل  المغنم  

سم102  المخبل السعدي  أحذ الكامل  ر  

مح102  المخبل السعدي  أحذ الكامل  س  

هـمظْل168 رؤبة بن العجاج  رجز  ي  

هجِمع168  رؤبة بن العجاج  رجز  فـي  

ه161 أبو النجم العجلي  رجز  َألَـم  

هم161 أبو النجم العجلي  رجز  د  

هقَّم161 أبو النجم العجلي  رجز  ب  

  37  فقيد ثقيف  مجزوء الـخفيف  حمو

  67 ـــ  طويل  الرتَاِئمِ

  109   النميريأبو حية  طويل  مقدم

  177، 116 األعشى  طويل  من الدمِ

  114 الفرزدق  طويل  علـى الدمِ

  141، 117 األخطل  طويل  الـمتَضاجِمِ

33 الفرزدق  طويل  امِرِج  

  17 الجوهري  وافر  مِالظَ

  17 الجوهري  وافر  الغَمامِ

  49 لجيم بن صعب  وافر  حذَامِ

  50  الذبيانيالنابغة  وافر  السالمِ

  118  ـــ  كامل  اَألعالمِ

  33 العجاج  رجز  فُمه

  33 العجاج  رجز  ُأسطُمه

  66  ـــ  منسرح  مسلمها

  213، 52 الكميت  خفـيف  همامِ

نوم ن43  األغلب العجلي  رجز  م  
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  76 جرير  بسيط  أحيانَا

  129  جرير  بسيط  حرمانا

  54 ابن أحمر  وافر  جنُونا

  36 الكميت  وافر  الذوينا

  111  عمرو بن كلثوم  وافر  سخينا

  101 عمر بن أبي ربيعة  كامل  تَجمعنا

  131، 81، 42  كعب بن مالك  كامل  إيانا

  189  ـــ  كامل  َجفانا

نَّههبد  مرفل الكامل  َألُومهللا ا عاتقَي172  بن قيس الر  

بد  مرفل الكامل  إنَّههللا ا عاتقَي172  بن قيس الر  

  175  ـــ  رجز  المِئي

  192، 34  زياد بن واصل  متقارب  باَألبِـينَا

62 ـــ  رجز  انَّه  

  112  ـــ  طويل  هاعيونُ

208، 185  سابق البربري  طويل  الـمساكن  

  39  جميل  طويل  معونِ

  68 أبو األسود الدؤلـي  طويل  لمكانها

  68 أبو األسود الدؤلـي  طويل  بِلبانها

  189  ربيعة بن مقروم  طويل  أرِقانِ

  167  كعب بن مالك  بسيط  مثالنِ

  146، 120  ذو األصبع العدواني  بسيط  فتَخْزوني

  17 الجوهري  لبسيطاع مخل  فانِ

17 الجوهري  لبسيطاع مخل  انِقَتُشْب  

  17 الجوهري  لبسيطاع مخل  انِنَجِال

  17 الجوهري  لبسيطاع مخل  يناغَألا

  17 الجوهري  لبسيطاع مخل  انيوالمثَ

  17 الجوهري  لبسيطاع مخل  ثنَتَانِوا

  17 الجوهري  لبسيطاع مخل  مانِزلا

  35 أبو حية النُميرِي  وافر  تُخَوفيني
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  65 ـــ  افرو  عني

  64  الكميت  وافر  الَّذينَا

  164 بن وثـيٍل الرياحيُ سحيم  وافر  تعرفونـي

  102  عمرو بن معد يكرب  وافر  الفرقدان

130  النابغة الذبياني  وافر  بِشَن  

  135  شمر بن عمرو الحنفي  كامل  يعنـينـي

  24 العجاج  رجز  الوخْشَنِ

تَنس24 العجاج  رجز  الـم  

  24  العجاج  رجز  نـطُـالقُ

  89 ـــ  رجز  قَطْنـي

  89  ـــ  رجز  بطْنـي

  72  ـــ  هزج  حقَّانِ

  79 بن أبـي ربـيعة عمر  خفـيف  يلْتَقـيانِ

  122 الفحيف العقيلي  وافر  رضاها

  81 ابن أحمر  طويل  الهواهيا

  110 سحيم عبد بني الحساس  طويل  الصواديا

  124  ري النميالراعي  طويل  الغَوانيا

  143  عبد يغوث بن وقاص الحارثي  طويل  تَالقـيا

  37  ـــ  طويل  لهزمتي

  90  أعصر بن سعد بن قيس عيالن  وافر  واحتمايا

  110 زهير بن جناب  مجزوء الكامل  بقية

  110 زهير بن جناب  مجزوء الكامل  بالعشيه

  123 رؤبة بن العجاج  رجز  تراها

  123 رؤبة بن العجاج  رجز  حقْواها

  123 رؤبة بن العجاج  رجز  َأباها

  123 رؤبة بن العجاج  رجز  عالَها
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   واألماكنفهرس البلدان
 

  الصفحة  التعريف  اسم البلد

 البلقاء أرض يجاور الشام أطراف في بلد     أذرعاتَ

  وعمان

157 ،163  

  189   قبيلة من قبائل العرب   أزد السراة

م197، 161   مدينة عاد   إر  

  178، 142، 85  ائيلمن بنـي إسر  اَألسباطُ 

  112، 102   قبيلة من قبائل العرب  أسد

  90   بلد في الحجاز   شْجعأَ

  16، 15، 11   مدينة في بالد فارس   نبهاأص

ةر102  والبحرين البصرة بين كاظمة وراء موضع  السيدانِ َِأغد  

  130   حيٌّ من أحياء العرب   ُأقَـيشٍ

اد42  قبيلة من قبائل العرب    إي  

  23  العرب  قوم من  وبنو نحوٍ

  158   اسم موضع بالعراق  بابل 

  153   قبيلة من قبائل العرب   باهلة

  122  والحوضى الزرائب بين هجر قرى من قرِية   البدي

، 188، 178، 156، 132، 99، 38   مدينة في العراق   البصرة

189 ،209 ،210 ،216 ،234 ،

235 ،236  

158، 56، 55  مدينة في سوريا   بعلبك  

  120، 16، 11  مدينة في العراق    بغداد

  208، 185   قبيلة من قبائل العرب  بكْرٍ

  76   قرية فلسطينية  بـيت رْأسٍ

  189  بيت اهللا الحرام في مكة   البيت العتيق

  13   مدينة في بالد فارس  شَكيبِ

  42  مدينة في العراق  تَكْرِيتَ

  216، 178، 50   بيلة من قبائل العرب ق  تميم

57، 37   قبيلة من قبائل العرب  ثَقـيف  
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  الصفحة  التعريف  اسم البلد

ودثَم    218، 150، 84  صاِلحٍ قبـيلةٌ من العرب األولى،وهم قوم  

  122   قبيلة من قبائل العرب   جعدة

  104   دارة تقع في نجد  ِ جلْـجل

  196، 123، 62   قبيلة من قبائل العرب  لحارث بن كعبا

  218، 119  بالشام موضع   حبـياالـ

، 70، 52، 50، 49، 43، 42، 26   سلسلة جبلية تمتد شرق البحر األحمر   الـحجاز

173 ،178 ،216 ،230  

 اءر165   جبٌل بمكة  ح  

  109  تميم ديار في بنجد موضع   حزوى

  50، 47   نـجم   حضارِ

  158، 152، 55   اسم بلد وقبـيلة أيضا   حضرموتُ

  39   قبيلة من قبائل العرب  حنـيفةَ

ننَـيح   162  الطائف من قريب  واد موضع  

  32  بالشام أرض    ورانحَ

  87   قبيلة من قبائل العرب  خَثْعمٍ

  16، 12   مدينة في بالد فارس  خراسان

  157، 156   في العراقبلد  دابق  

  12   مدينة في بالد فارس  الدامغان

  214، 202، 193، 170  اق نهر في العر  دجلة

  55   مدينة في بالد فارس   رامهرمز

  147، 95، 56  باليمن أرض    سبأ

  50، 48  والمدينة البصرة بين  اسم بئرٍ   سفَارِ

قَام112  بالحجاز واد اسم   س  

لَـي11  موضع بأرض اليمامة   الس  

  203، 196، 101، 100، 45   قبيلة من قبائل العرب  سلَـيم

  148، 40  بالحيرة موضع َ   سيلَحين

  165، 162، 156، 76، 41، 16   إقليم من أقاليم العرب  الشام

بالش   شَلَّـم 162، 161  ما موضع  

  158  باليمامة قرية هي خول باليمامة    صعفوق 
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  الصفحة  التعريف  اسم البلد

  46   مكة من أسماء اسم  صالحِ

  216، 189، 66   قبيلة من قبائل العرب  طيئ

  48  نة بالـيمن مدي    ظَفَارِ

  163  تُنسب إليها الـخَمر ،  قريةٌ على الفرات   عانَةُ

  163، 157  موضع في العراق   عانات 

ثّرموضع   ع 162   بأرض اليمن اسم  

  163، 157   موضع بمنى  عرفات 

  163، 157   واد اسم   عريتنات

75   قبيلة من قبائل العرب  يلقَع  

  15، 14، 11، 10  الترك بالد من  فاراب

  165   اسم موضع بالشأم   طُوى

  156، 64  الكوفة إلى البصرة طريق موضع في   فلج

ينطلَس148، 40  أرض اإلسراء والمعراج   ف  

  56  ارمينية مدن من مدينة   قال يقال

ة221، 94  اسم جبل   قُتاِئد  

  155، 46   قبيلة من قبائل العرب  قُريشَ

  102، 36  عرب قبيلة من قبائل ال  قضاعة 

ريننَّس148، 40   سوريامدينة في   ق  

  75، 118   قبيلة من قبائل العرب  قَيسٍ

  216، 178  البصرة وهو سوق   الكالء 

كَباسم جبٍل   كَب   

  

148  

، 156، 127، 124، 120، 99، 38   مدينة في العراق  الكوفة

170 ،178 ،188 ،189 ،193 ،

203 ،209 ،210 ،214 ،225 ،

234 ،235  

  51 ، 50  . موضع من منازل بني تميم   لصاف 

  60  سلَيم بني اودية من واد     اللوى 

  122، 15  قبيلة من قبائل العرب   مضر
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  الصفحة  التعريف  اسم البلد

 رافعدان  مم153   حيٌّ من ه  

  165، 124، 46  في بالد الحجاز   مكة

  157، 156  مكة من فرسخ على بلدة   منى

ونر41  دمشق قرب موضعالصواب الماطرون    الناط  

انر143، 142، 82  مدينة في اليمن  نَـج  

يبين148، 41، 40 والفرات دجلة بينمدينة   نَص  

  18، 17، 16، 12، 10   مدينة في بالد فارس  ابورنيس

  216، 202، 194، 94   قبيلة من قبائل العرب  هذيل

  119   قبيلة من قبائل العرب  واِئٍل

ط156، 140  مدينة في العراق   واس  

  50، 29   أرض كانت لعاد  وبارِ 

  149   قبيلتان   ومأجوجيأجوج

 رِينب148، 41، 40  البحرين أصقاع من   ي  

  174، 167، 147، 82، 48، 36   دولة عربية  الـيمن

 
  

  

  

  

  

  



 266

  فهرس المصادر والمراجع
  

 )هــ   276ت  ( أدب الكاتب، ألبي محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبه الـدينورى              .1

شرحه وضبطه األستاذ على فاعور ـ دار الكتب العلمية ـ الطبعـة األولـى ـ      

  . م1988هـ ـ 1408بيروت 

 –لإلمام الكبير جار اهللا أبي القاسم محمد بن عمر الزمخـشري            ، أساس البالغة    .2

 م  1979 -هـ  1399 بيروت   – دار المعرفة    –تحقيق األستاذ عبد الرحيم محمود    

.  

تحقيق وشـرح   ) هـ  321ت  ( د بن الحسين بن دريد      اإلشتقاق ، ألبي بكر محم     .3

م 1991هـ 1411عبد السالم هارون ـ دار الجيل ـ الطبعة األولى ـ بيروت    

 .  

ـ شرح وتحقيق أحمد شاكر     ) هـ  244ت  (إصالح المنطق، ليعقوب بن السكيت       .4

هــ ـ   1375وعبد السالم هارون ـ دار المعارف ـ الطبعة الثانية ـ مـصر     

  . م 1956

ـ شرح  ) هـ  216ت  ( يات، ألبي سعيد عبد الملك بن قريب األصمعي         األصمع .5

 الطبعـة الخامـسة ـ    -أحمد محمد شاكر وعبد السالم هارون ـ دار المعارف  

  . م 1967هـ ـ 1387القاهرة 

ـ دار الكتاب   ) ه356ت  (األمالي ، ألبي على اسماعيل بن القاسم القالي البغدادي           .6

  . العربي ـ بيروت ـ بدون تاريخ 

اة على أنباه النحاة ، للوزير جمال الدين أبي الحسن علي بـن يوسـف               رونباء ال إ .7

القفطي ـ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ـ دار الفكر العربي ومؤسسة الكتـب    

  .  م 1986 -هـ 1406الثقافية ـ الطبعة األولي ـ القاهرة وبيروت  

فيين ، لإلمام الـشيخ     الف بين النحويين البصريين والكو    خاإلنصاف في مسائل ال    .8

ـ تحقيق محمد محي الدين عبـد       ) هـ  577ت  ( أبي البركات األنباري النحوي     

 . م1987هـ ـ 1407الحميد ـ المكتبة العصرية ـ بيروت ـ 

  

  



 267

  

لإلمام أبي محمد عبد اهللا جمال الـدين بـن          ، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك        .9

 دار  – ) 761ت  (ي المـصري    يوسف ابن أحمد بن عبد اهللا بن هشام األنـصار         

  .م 1974 - هـ 1394 بيروت –الفكر الطبعة السادسة 

ـ حققـه   ) هـ  255ت(البخالء، ألبي عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ           .10

  . م1969فوزي عطيوى ـ دار صعب ـ بيروت 

 الرحمن عبدبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، لإلمام الحافظ جالل الدين             .11

ــ  ) هـ 911ت(  ـ  السيوطي الخضيري الدين سابق ابن محمد بن بكر أبي بن

هــ  1384تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ـ المكتبـة العـصرية ـ بيـروت      

  . م 1964

د محمد مرتضى الحسيني الزبيدي     ـوس ، للسي  ـر القام ـتاج العروس من جواه    .12

يـت  ـ تحقيق عبد الستار أحمد فـراج ـ دار الهدايـة ـ الكو    ) هـ 1205ت (

  . م 1965 -هـ 1385

ـ تحقيـق   ) هـ  833ت( تقريب النشر في القراءات العشر لإلمام إبن الجزري          .13

  . م 2004هـ ـ 1425 عوض ـ دار الحديث ـ القاهرة ةوتقديم إبراهيم عطو

ـ تحقيـق   )  هـ  370ت(تهذيب اللغة ، ألبي منصور محمد بن أحمد األزهري           .14

 -هــ   1384ة للطباعـة ـ مـصر    عبد السالم هارون ـ دار القوميين العربي 

  . م 1964

 الرحمن عبدالجامع الصغير في أحاديث البشير النذير، لإلمام الحافظ جالل الدين            .15

ــ  ) هــ   911ت   ( السيوطي الخضيري الدين سابق ابن محمد بن بكر أبي بن

منشورات محمد على بيضون ـ دار الكتب العلمية ـ الطبعة األولي ـ بيـروت     

  . م 2002هـ ـ 1422

ـ 400ت  (جمهرة األمثال، ألبي هالل الحسن بن عبد اهللا بن سهل العسكري             .16 ) هـ

ـ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد الحميد قطامش ـ دار الجيل ـ الطبعة    

  . م 1988هـ ـ 1048الثانية ـ بيروت  

ـ دائـرة المعـارف     ) هـ  321( جمهرة اللغة ، ألبي بكر بن الحسن بن دريد           .17

  . هـ 1345لطبعة األولى ـ حيدراباد العثمانية ـ ا
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ـ تحقيق  ) هـ  749ت  ( الجنى الداني في حروف المعاني ، ألبي قاسم المرادي           .18

الدكتور فخر الدين قباوه واألستاذ محمد نديم فاضل  ـ  دار األفاق الجديـدة  ـ     

  . م 1783هـ ـ 1403الطبعة الثانية  ـ  بيروت 

دراسة وتحقيق  ) هـ  521ت  (د البطلبوس   الحلل في شرح أبيات الجمل، ألبن السي       .19

وتعليق الدكتور مصطفى إمام ـ مطبعة الدار المصرية ـ الطبعـة األولـى ـ      

  . م 1979القاهرة 

 علـى  بـن  عيسى بن موسى بن  محمدللشيخ كمال الدين، حياة الحيوان الكبرى    .20

  .  ـ دار الفكر ـ بيروت ـ بدون تاريخ )هـ808ت  (الديمري

ت ( باب لسان العرب ، لعبد القـادر بـن عمـر البغـدادي              خزانة األدب ولب ل    .21

ـ تحقيق عبد السالم محمد هارون ـ مكتبة الخانجى ودار الرقاعى  ) هـ 1093

  . م1982هـ ـ 1403 القاهرة والرياض -ـ الطبعة األولى 

ـ تحقيـق محمـد علـى     ) هـ  391ت  (الخصائص، ألبي الفتح عثمان بن حنى        .22

هــ ـ   1372والنشر ـ الطبعة الثانية ـ بيروت   النجار ـ دار الهدى للطباعة  

  .م1954

ديوان األعشى الكبير، شرح وتعليق الدكتور محمد محمـد حـسين ـ مؤسـسة      .23

  . م1983هـ ـ 1403الرسالة ـ الطبعة السابعة ـ بيروت 

ديوان األقيشر األسدي، صنعة الدكتور محمد على دقة ـ دار صادر ـ الطبعـة     .24

 .م 1997األولى ـ بيروت 

 الطبعـة األولـى ـ    -ن امرؤ القيس، تحقيق حنا الفاخوري ـ دار الجيـل   ديوا .25

  . م1989هـ ـ 1409بيروت 

ديوان تأبط شرا ـ إعداد وتقديم طالل حرب ـ دار صادر ـ الطبعة األولـى ـ     .26

  . م 1996بيروت 

ديوان جرير، تحقيق الدكتور نعمان محمد أمين طه ـ دار المعارف ـ الطبعـة     .27

  . م1986الثالثة ـ مصر 

ديوان جميل بثينة ، تحقيق فوزي عطيوي ـ دار صعب ـ الطبعـة األولـى ـ       .28

  . م 1980بيروت 
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 –ديوان حاتم الطائي مع دراسة عن الجود واألجواد بقلم الدكتور فوزي عطـوي          .29

  .م  1980 بيروت – الطبعة األولى –دار صعب 

األولى ديوان حسان بن ثابت ، شرح الدكتور يوسف عيد ـ دار الجيل ـ الطبعة    .30

  . م1992هـ ـ 1412

  . م1981هـ ـ 1401ديوان الحطيئة ـ دار صادر ـ بيروت  .31

ـ تحقيق الدكتور   ) هـ  231( ديوان الحماسة، ألبي تمام حبيب بن أوس الطائي          .32

هــ ـ   1400عبد المنعم أحمد صالح ـ دار الشئون الثقافة العامـة ـ بغـداد      

 . م1980

كتور محمد يوسف نجم ـ دار صـامد   ديوان حميد بن نور الهاللي ـ إشراف الد  .33

  . م1995ـ الطبعة األولى بيروت 

 الطبعة األولى   – مطبعة دار السعادة     – تحقيق إبراهيم عوضين     –ديوان الخنساء    .34

 .م 1985 القاهرة –

  .م 1993هـ ـ 1413ديوان ذي الرمة ، دار الجيل ـ الطبعة األولى ـ بيروت  .35

هــ ـ   1416بعة األولى ـ بيروت  ديوان الراعي النميرى ـ دار الجيل ـ الط   .36

 . م 1995

ديوان ربيعة بن مقروم الضبي ـ تحقيق تماضر عبد القادر ـ فياض حرفوش ـ     .37

   . م 1999دار صادر الطبعة األولى ـ بيروت 

ديوان الشماخ بن ضرار، حققه وشرحه صالح الدين الهادى ـ دار المعارف ـ    .38

 . م1977القاهرة  

  . م1980 فوزي عطيوي ـ دار صعب ـ بيروت ديوان طرفة بن العبد ـ تحقيق .39

ديوان طفيل الغنوي ـ تحقيق حسان فالح أوغلى ـ دار صادر ـ الطبعة األولى     .40

  . م1997ـ بيروت 

 - جمعه وحققه الدكتور يحيـى الحبـوري           -ديوان العباس بن مرداس السلمي       .41

 . بدون تاريخ - مصر -وزارة الثقافة واإلعالم  

 الرقيات ـ دار الجيل ـ الطبعـة األولـى ـ بيـروت       ديوان عبيد اهللا بن قيس .42

  . م1995هـ ـ 1416



 270

ديوان عبيد بن األبرص، تحقيق وشرح الدكتور حسين نصار ـ مكتبة مـصطفى    .43

 .م1957هـ ـ 1377الحلبي ـ الطبعة األولى ـ مصر 

لعجاج، تحقيق الدكتور سعدى ضباوي ـ دار صادر ـ الطبعة األولى ـ    اديوان  .44

  . م1977بيروت 

وان علقمة بن عيدة ـ تحقيق سعيد نسيب مكـارم ـ دار صادرــ الطبعـة      دي .45

  م 1996األولىـ بيروت 

ديوان عمر بن أبي ربيعة ، شرح الدكتور يوسف شكري مرجان ـ دار الجيل ـ    .46

  م 1992هـ ـ 1412الطبعة األولى ـ بيروت 

  . م 1996ديوان عمرو بن كلثوم ـ دار صادر ـ الطبعة األولى ـ بيروت  .47

 عنترة بن شداد، تحقيق فوزي عطيوي ـ دار صعب ـ الطبعة الثالثـة ـ     ديوان .48

 . م1980بيروت 

 بيـروت  – الطبعة األولى – دار صادر –تحقيق كرم البستاني    –ديوان  الفرزدق     .49

  .م 1900

ديوان القطامي ، تحقيق الدكتور إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب ـ دار الثقافة   .50

  . م1960ـ الطبعة األولى ـ بيروت 

حـة ـ دار الـشواف ـ     قميديوان كعب بن زهير ، شرح ودراسة الدكتور مفيد  .51

  . هـ1410الطبعة األولى ـ الرياض 

يد طراد ـ دار صادر ـ الطبعة األولى   جديوان كعب بن مالك ، تحقيق وشرح م .52

 . م1997ـ بيروت 

ديوان الكميت، تحقيق الدكتور محمد نبيل طريفى ـ دار صادرـ الطبعة األولى   .53

   .م2000 بيروت ـ

 . ديوان لبيد بن ربيعة ـ دار صادر ـ بيروت ـ بدون تاريخ  .54

ديوان المتلمس الضبعي، تحقيق الدكتور مجمد التونجى ـ دار صادر ـ الطبعـة     .55

  . م1988األولى ـ بيروت 

ديوان مجنون ليلى ، شرح عدنان زكـي درويـش ـ دار صـادر ـ بيـروت         .56

 . م 1994هـ ـ 1411
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ـ 400ت  (ي هالل الحسن بن عبد اهللا بن سهل العسكري          ديوان المعاني ألب   .57 )  هـ

ـ تحقيق أحمد سليم غانم ـ دار الغرب اإلسالمي ـ الطبعة األولى ـ بيـروت     

 . م 2003هـ ـ 1424

 هـ1416 بيروت   – دار الشروق العربي     –تحقيق عزة حسن    ، ديوان ابن مقبل     .58

   .م1995-

ـ إديوان مهلل بن ربيعة،  .59  دار صادر ـ الطبعة األولى  عداد وتقديم طالل حرب 

 . م 1996ـ بيروت 

ديوان النابغة الذبياني ، تحقيق وتعليق فوزي عطيوي ـ دار صعب ـ بيـروت     .60

 . م 1980

ديوان أبي النجم العجلي، تحقيق الدكتور سجيع حبيلي ـ دار صادر ـ الطبعـة     .61

  . م1997 بيروت -األولى 

مد ـ دار صادر ـ الطبعة   ديوان يزيد بن معاوية ـ تحقيق الدكتور وضاح الص  .62

  . م 1998األولى ـ بيروت 

ت ( سير أعالم النبالء ، لإلمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمـان الـذهبي                 .63

 تحقيق الدكتور بشار عواد معروف ـ مؤسسة الرسالة ـ الطبعـة    -) هـ 748

  . م 1996 -هـ 1417األولي ـ بيروت 

ومعه كتاب منحة    ) هـ769ت  ( يل  لبهاء الدين عبد اهللا بن عق     ، شرح ابن عقيل     .64

 دار إحياء التراث    –تأليف محي الدين عبد الحميد      ، الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل    

  . بدون تاريخ – بيروت –العربي 

شرح أشعار الهذليين ، صنعة أبي سعيد الحسن بن الحسين الـسكري ـ تحقيـق     .65

 . ن تاريخ عبد الستار أحمد فراج ـ مكتبة دار العروبة ـ القاهرة ـ بدو

شرح ديواني ليلى األخيلية وتوبة بن الحمير، قدم لهما وشرحهما أنطون القوال ـ   .66

  . م 2003دار الفكر العربي ـ الطبعة األولى ـ بيروت 

شرح الرضي على كافية ابن الحاجب ، لرضـى الـدين محمـد بـن الحـسن                  .67

ـ تصحيح وتعليق يوسف حسن عمـر ـ مطـابع    ) هـ 686ت ( االسترأبادي 

  . م 1973هـ ـ 1393شروق ـ بيروت ال
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) هـ  686ت(رضى الدين محمد االسترأبادي النحوي      لشرح شافية ابن الحاجب،      .68

ـ حققها وضبط غريبها وشرح مبهمها األستاذ محمد نور حسن، محمد الزقراق،            

هــ ـ   1395محمد محي الدين عبد الحميد ـ دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت   

  . م1975

  - تحقيـق محمـد نفـاع وحـسين عطـوان            – القرشي   شعر إبراهيم ابن هرمة    .69

  . دمشق بدون تاريخ -مطبوعات مجمع اللغة العربية  

 مطبوعات مجمع اللغة    – جمع وتحقيق الدكتور حنا جميل حداد        –شعر ابن ميادة     .70

  .م 1982 - هـ  1402دمشق -العربية  

 الطبعـة   –  دار اآلفاق الجديدة   – تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة       –شعر األخطل    .71

  . م 1979 -هـ  1399 بيروت –الثانية 

شعر زياد األعجم، جمع وتحقيق ودراسة الدكتور يوسف حـسين بكـار ـ دار     .72

  . م 1983هـ ـ 1403المسيرة ـ الطبعة األولى ـ عمان 

شعر سابق بن عبد اهللا البربري ، دراسة وجمع وتحقيق دكتور بدر أحمد ضـيف                .73

  . م1987ندرية  ـ دار المعرفة الجامعية ـ اإلسك

ـ دار القلم ـ الطبعـة   شعر عمرو بن شأس األسدي ، للدكتور يحيى الجبوري   .74

 . م1983هـ ـ 1403الكويت الثانية ـ 

شعر النابغة الجعدي ـ المكتب اإلسالمي للطباعة والنشر ـ الطبعة األولـى ـ      .75

  . م1964هـ 1384بيروت  

 ـ دار القلم ـ الطبعـة    شعر هدبة بن الخشرم العذري ، للدكتور يحيى الحبوري .76

  . م1995هـ ـ 1406الثانية ـ الكويت 

ـ ) هـ  276ت  ( الشعر والشعراء، ألبي محمد عبد اهللا مسلم بن قتيبه الدينوري            .77

 الطبعـة الثانيـة ـ بيـروت     -تحقيق الدكتور مفيد قميحة ـ دار الكتب العلمية  

  . م 1985هـ 1405

 ـ عالم الكتب ومكتبة النهضة  سالميون ، الدكتور فوزي حمودي القيسىإشعراء  .78

  . م 1984هـ ـ 1405العلمية ـ الطبعة الثانية ـ بيروت 

شعراء أمويون، الدكتور فوزي حمودي القيسى ـ عالم الكتب ومكتبـة النهـضة     .79

 . م1985هـ ـ 1405العلمية ـ الطبعة األولى ـ بيروت 
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ـ الطبعـة  الشعراء الجاهليون األوائل، الدكتور عادل الفريجات ـ دار الـشرق     .80

  . م 1994األولى ـ بيروت ـ 

عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية     –للدكتور حاتم صالح الضامن     ، شعراء مقلون    .81

 . م 1983 - هـ 1407 بيروت –  الطبعة األولى -

ت (ألبي الحسن أحمد بن فارس بـن زكريـا اللغـوي            ، الصاحبي في فقه اللغة    .82

يسى البابي الحلبي وشركاؤه ـ  ـ تحقيق السيد أحمد صقر ـ مطبعة ع ) هـ395

  . م1977هـ ـ 1397القاهرة 

لإلمام أبي نـصر إسـماعيل بـن حمـاد          ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية       .83

 الطبعـة   – دار العلـم للماليـين       – تحقيق أحمد عبد الغفور عطار       –الجوهري  

   .1990 بيروت –الرابعة 

هـ 256ت   (البخاري ةالمغير بن إبراهيم بن إسماعيل بن محمدصحيح البخاري    .84

 -هــ   1423ـ مكتبة اإليمان ـ المنـصورة   ، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد)

  .م 2003

، قرأه وشرحه محمـود     ) هـ231( ألبن سالم الجمحى    ، طبقات فحول الشعراء     .85

  . م 1980هـ ـ 1400محمد شاكر وصدام المدني ـ القاهرة 

ــ تحقيـق    ) هـ  650( العباب الزاخر للحسن بن محمد بن الحسن الصاغاني          .86

  . م1981الشيخ محمد حسن أل ياسين ـ دار الرشيد للنشرـ العراق 

ــ تحقيـق    ) هـ  328ت  ( العقد الفريد، ألحمد بن محمد بن عبد ربه األندلس           .87

الدكتور عبد المجيد الترحيني ـ دار الكتب العلمية ـ الطبعة الثالثة ـ بيـروت     

  . م 1987هـ ـ 1407

ابه ونقده، ألبي علي الحسن بـن رشـيق القيروانـي           دآدة في نقد الشعر و    ـالعم .88

ــ دار الجيـل ـ الطبعـة      تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد -)هـ456ت(

  .م 1972الرابعةـ بيروت 

عمرو بن معد يكرب الزبيدي الصحابي الفارس الشاعر ، تأليف عبد العزيز بـن               .89

  . هـ 1415ياض عبد الرحمن الثنيان ـ مكتبة العبيكان ـ الطبعة األولى ـ الر
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) هــ   276ت  ( عيون األخبار، ألبي محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري             .90

ـ شرح الدكتور يوسف على طويل ـ دار الكتب العلمية ـ الطبعة األولـى ـ     

  . م 1986هـ ـ 1406بيروت 

  تحقيـق  –) ه 764ت(لصالح الدين خليل بن أيبك الصفدي       ، غوامض الصحاح    .91

م 1996 الطبعة األولى بيروت     – مكتبة لبنان ناشرون     – نبهان   الدكتور عبد اإلله  

.  

الفائق في غريب الحديث، لإلمام أبي القاسـم محمـود بـن عمـر الخـوزامي                 .92

ـ تحقيق محمد أبو الفضل إبـراهيم وعلـي محمـد           ) هـ  538ت(الزمخشري  

  . م1992هـ ـ 1414البيجاوي ـ دار الفكر ـ لبنان 

الرسم العثماني واألحكام الشرعية، الدكتور محمـد       القراءات المتواترة وأثرها في      .93

  . م1999هـ ـ 1419الجيشي ـ دار الفكر ـ الطبعة األولى ـ دمشق 

د أحمد عيسى المعصراوي ـ دار الـسالم   . القراءات الواردة في السنة، إعداد أ .94

هــ ـ   1427للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ـ الطبعة األولى ـ القـاهرة    

  . م 2006

 الثمـالى  األكبـر  عبـد  بن يزيد بن محمدامل في اللغة واألدب، ألبي العباس       الك .95

 الرسـالة  محمد أحمد الدالي ـ مؤسسة / ـ حققه د) هـ 285ت(  المبرد زدياأل

  . م1993هـ ـ 1413ـ الطبعة الثانية ـ بيروت 

ـ تحقيـق م د محمـد       ) هـ  190ت(الكتاب، لسيبويه عمرو بن عثمان بن قنبر         .96

ـ  هــ ـ   1425 مؤسسة الرسالة ـ الطبعـة األولـى ـ بيـروت      كاظم البكاء 

  .م2004

ت ( لسان العرب، لإلمام أبي الفضل جمال بن مكرم بـن منظـور المـصري                .97

 -، تحقيق عبد اهللا علي الكبير وآخرين  ـ دار المعارف ـ القاهرة   ) هـ 1061

  .بدون تاريخ 

جحي ـ الطبعة األولى  اللهجات العربية في القراءات القرآنية، الدكتور عبدو الرا .98

  . م 2008هـ ـ 1428ـ دار المسيرة ـ عمان 

ـ شرح وتحقيـق    ) هـ  291ت(مجالس تعلب، ألبي العباس أحمد بن يحي ثعلب          .99

  . م1988هـ 1400عبد السالم هارون ـ دار المعارف ـ مصر 
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ـ ) هـ  512ت  (مجمع األمثال، ألبي الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني            .100

  . م1996هـ ـ 1416 أبو الفضل إبراهيم ـ دار الجيل ـ بيروت تحقيق محمد

مجموع أشعار العرب، اعتنى بتصحيحه وترتيبه وليم بن الـورد ـ دار األفـاق     .101

  . م 1979الجديدة ـ الطبعة األولى ـ بيروت 

 أبي بن الرحمن عبدالمزهر في علوم اللغة وأنواعها ، لإلمام الحافظ جالل الدين            .102

ــ شـرح    ) هـ  911ت   ( السيوطي الخضيري الدين سابق ابن محمد بن بكر

ـ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ـ دمشق ـ بدون   أحمد جاد المولى  محمد 

  . تاريخ 

المستقصى في أمثال العرب، لإلمام أبي القاسم محمـود بـن عمـر الخـوازمي                .103

دار الكتب العلميـة ـ الطبعـة الثانيـة ـ بيـروت       )  هـ 538ت(الزمحشري 

  . م 1977هـ ـ 1397

م 2005ـ بيت األفكار الدولية ـ لبنان  ) هـ 241ت(مسند اإلمام أحمد بن حنبل  .104

 .  

المعاني الكبير في أبيات المعاني ، ألبي محمد عبد اهللا بـن مـسلم بـن قتيبـه                   .105

هـ 1405دار الكتب العلمية ـ الطبعة األولى ـ بيروت   ) هـ276ت(الدينوري 

  . م 1984ـ 

ـ  دار الفكر    )  626ت(عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا الحموي        معجم األدباء، ألبي     .106

  . م 1980 -هـ 1400للطباعة والنشر والتوزيع ـ الطبعة الثالثة ـ بيروت  

معجم البلدان ، للشيخ اإلمام شهاب الدين أبي عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا الحموي                .107

 ـ الطبعـة   تحقيق فريد عبد العزيز الجندي ـ دار الكتـب العلميـة   ) هـ626(

  . م  1990 -هـ  1410األولىـ بيروت 

ت (معجم المقاييس في اللغة،ألبي الحسن أحمد بن فارس بـن زكريـا اللغـوي                .108

ـ حققه شهاب الدين أبو عمرو ـ دار الفكـر ـ الطبعـة الثانيـة ـ       ) هـ 395

  .م 1998هـ ـ 1418بيروت 

ـ      ، مغني اللبيب عن كتب األعاريب       .109 ال الـدين بـن     لإلمام أبي محمد عبد اهللا جم

تحقيـق   )761ت  (يوسف ابن أحمد بن عبد اهللا بن هشام األنصاري المـصري            
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 –  الطبعـة الخامـسة       - دار الفكـر     –الدكتور مازن المبارك ومحمد علي حمد       

  .م 1979 بيروت

المفصل في علم العربية ، تأليف األستاذ اإلمام أبي القاسم محمـود بـن عمـر                 .110

 دار الجيل الطبعة الثانيـة  ـ بيـروت    ـ) هـ538ت (الخوازامي الزمخشري 

  . هـ 1323

) هـ  178ت  (المفضليات، للمفضل بن محمد بن يعلى بن عامر بن سالم الضبي             .111

ـ تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر وعبد السالم محمد هارون ـ الطبعة السادسة  

  .ـ بيروت ـ بدون تاريخ 

ـ  ) هـ  385ت  (رد  بألبي العباس بن يزيد الم    ،المقتضب   .112 ق محمـد عبـد     ـ تحقي

  . هـ 1399الخالق عضيمة ـ المجلس األعلى للشئون اإلسالمية ـ القاهرة 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بـن              .113

 تحقيق محمد حسين شمس الـدين ـ دار الكتـب    -) هـ 874ت ( تغري بردي 

  . م 1992هـ ـ 1413العلمية ـ الطبعة األولى ـ بيروت 

نزهة األلباء في طبقات األدباء ألبي البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمـد               .114

ـ تحقيق الدكتور إبراهيم السامرائي ـ مكتبة المنار  ) هـ 577(بن األنباري ـ  

  .م  1985 -هـ  1405ـ الطبعة الثالثة ـ األردن 

لطبعة نقد الشعر، لقدامة بن جعفر ـ تحقيق كمال مصطفى ـ مكتبة الخانجي ـ ا    .115

  . م1978هـ ـ 1398الثالثة ـ القاهرة 

النهاية في غريب الحديث واألثر ـ المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكـريم    .116

أشرف عليه وقدم له علي بـن       ) هـ  606ت  (ابن عبد الواحد الشيباني  ابن األثير      

حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي األثري ـ دار ابن الجوزي ـ الطبعة الثانية   

  . هـ 1423 السعودية ـ

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ، ألبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن                .117

 تحقيق الدكتور إحسان عباس ـ دار صادر ـ بيروت   -) هـ 681ت ( خلكان 

  . م 1968
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يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، ألبي منصور عبد الملك بن محمد الثعـالبي               .118

 محمد محي الدين عبد الحميد ـ دار الفكر ـ الطبعـة    ـ تحقيق) هـ 429ت (

  . م 1973هـ 1392الثانية ـ بيروت 

  

 تم بحمد اهللا ومنته
 


