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Abstract: 

 
 This research highlight on an important issue of grammatical citing 

which is the citation of prophetic hadith in the grammarians, 

especially in Imam Al-Nile, with clarifying the opinion of Imam Al-Nile  

especially in the complexity of the rules by his explanation of 

KAFIYAT, this obligate us to write our research from preamble and 
two section: in first one we talk about the definition of Al-Hadith , the 

attitude of grammarians and Al-Nile of it, and the other section was 

under the title of proofing the grammatical rule by citation of 

prophetic hadith , and we conclude the research with  a set  of the 

findings of the research. 
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 إثبات القواعد النحوية عند اإلمام النيل  
يف  من خالل االحتجاج بالحديث النبوي الشر

 
 3محمود فوزي عبد هللا الكبيس  

 4أفراح عمر إبراهيم

 

 الملخص
ي هذإ إلبحث إلضوء عىل مسألة مهّمة من مسائل إإلحتجاج إلنحوي وهو إإلستشهاد 

يلؼ 
, مع بيان موقفه من 

ً
يف عند إلنحاة, وعند إؤلمام إلنيىلي خصوصا بالحديث إلنبوي إلشر

ي تقعيد إلقاعدة إلنحوية من خالل 
 
حه عىل إلكافية, وفرضت مادة إلبحث إإلحتجاج به ػ شر

, ثم  ي إلتمهيد نبذة مخترصة عن ترجمة إلنيىلي
 
, تناولنا ػ  يكون عىل تمهيد ومبحثي  

ّ
علينا أن

: إألول منها تحدثنا فيه عن تعريف إلحديث وموقف إلنحاة وإلنيىلي منه,  أعقب بمبحثي  
ي منها فكان بعنوإن ؤثبات إلقاعدة إلنحوية باإلحتج

 إلثان 
ّ
اج بالحديث إلنبوي, وختمنا أما

ي توصل ؤليها إلباحثي   
 .إلبحث بجملة من إلنتائج إلت 

, إلقاعدة, إلمانعون, إلمجّوزون: الكلمات المفتاحية  .إإلحتجاج بالحديث, إؤلمام إلنيىلي

 

 المقدمة: 
فقد أثارت مسألة إإلحتجاج بالحديث جدإل وإسع بي   إلنحاة فلطالما أشغلت علماء إلعربية, وكانت محل خالف 
, وفئة أجازت إإلحتجاج به 

ً
 مطلقا

ً
ي حكم إإلحتجاج به, فانقسموإ ؤىل ثالث فئات, فئة منعته منعا

 
وجدإل, فاختلفوإ ػ

, وعليه فسيكون إلبحث 
ً
 وسطا

ً
, وفئة وقفت موقفا

ً
 لموقف إلنحاة من مسألة إإلحتجاج بالحديث إلنبوي, مطلقا

ً
متتبعا

وما يهمنا هنا موقف إؤلمام إلنيىلي من خالل كتابه إلتحفة إلشافية, وإحتجاجه بالحديث عىل ؤثبات إلقاعدة إلنحوية, 
, وتناولن ي إلتمهيد نبذة موجزة عن حياة إلنيىلي

 
 يكون عىل مبحثي   وتمهيد, تناولنا ػ

ّ
ي إلمبحث إألول فاقتض  إلبحث أن

 
ا ػ

يف عىل ؤثبات  ي تناولنا فيه تطبيق إلنيىلي للحديث إلشر
تعريف إلحديث وموقف إلعلماء وإلنيىلي منه, أّما إلمبحث إلثان 

ي توصلنا ؤليها.       
 إلقوإعد إلنحوية, وختمنا إلبحث بأهم إلنتائج إلت 

 : ة النيل   لمحة موجزة عن سير
ي إلدين أبو إسمه: هو إؤل 

سحاق ؤبرإهيم بن إلحسن بن عبدهللا بن ؤمام إلبارع إألوحد لسان إلعرب وترجمان إألدب تؼ 
ي إلنيىلي إلبغدإدي

 ( 1).ؤبرإهيم بن ثابت إلطان 
إج :نسبته ي كتب إلنحاة وإلت 

 
, فقد إشتهر ػ ي نسبة إلنيىلي

 
( مإختلفوإ ػ ي نقلت عنه بـلقب )إلنيىلي

 ةا نسب, أمّ إلنونبكش  ,إلت 
ي س  ؤ

 
 ةإد إلكوفو  ىل بليدة ػ

ّ
ي , قرب حل

 مة بت 
 
ق   ها نهر  زيد يخت 

ّ
اه إلحّجاج بن يوسف وسم   ه, حفر ظىمج من إلفرإت إلعيتخل

 مرص  يل  ن  
 
  ةا  نسبوأمّ  (2).يةناعمفاضله ؤىل دجلة تحت إلن صب  وسان ي  ؛ وهو عمود عمل ق

ّ
يكون  ؤىل نيل مرص, أو أن

ون إنتقلوإ من مرص ؤىل إلعرإق فلقب إلوإحد  ,نيسابور وأعرإق مرص وإنتقل منها ؤىل إل موطنه إألصىلي  ي إلتاريــــخ كثت 
 
وػ

ي إلعرإق بالمرصيّ 
 
ّ  ,منهم ػ ي

 
ق 3).فإذإ رجع ؤىل مرص مرة أخرى لقب بالعرإػ ( ولقب بالبغدإدي وهذإ ما أثبته إلمستشر

  (4)بروكلمان,
ّ
ه من علماء إلنيل إلذين وقد يدل ذلك عىل أن رحلوإ ؤىل بغدإد للدرس وإلتدريب فيها, ه سكن بغدإد كغت 

, وقد يدل عىل مذهبة إلنحوي كما لقب بذلك كثت  من  وإلكثت  من علماء إلنيل إللغويي   ممن لقب بالبغدإدي وهم كتر
 ( 5).إلنحويي   

 
ّ
 ؤإل أن

ّ
  ه يرجح أن

ّ
ي بعض  يكون موطنه إلعرإق, ومن قرية إلنيل إلوإقعة بي   إلكوفة وبغدإد ألن

 
لمات خالل كإلأسلوبه ػ

ي إألمثلة إلنحوية إلكثت  من إأللفاظ إلدإلة عىل 
 
ح يؤيد هذإ, فقد إستعمل ػ إزه بالعرإقفخره و إلشر إ قوله: هذومن  ,إعت  

( وقوله: )كنت إلبرصة 8),(ة( وقوله: )شت من إلبرصة ؤىل إلكوف7),أبوه( برصيّ  )مررت برجل   :( وقوله6),)كريم إلعرإق(
 وك( 9).آكل إلسمك وإلتمر(

ّ
ي مقدمته قال:  ذلك ألن

 
إ ذدون إلناس عن هصوجدت جماعة من فضالء بغدإد ي" ػ

 عن إلوقوف عىل معانيه, وشاهدت جماعة من 
ً
بناء فارس بهذإ إلكتاب أإلمخترص ويذمونه, جهال بما فيه وقصورإ

 10)",شغوفي   
ً
 أ ( ومما يؤد ذلك أيضا

ّ
هم من مقتل  ن ها أهل إلعرإق عن غت  (, وهذه إلتسمية إعتتر وإلده يسىم )إلحسي  
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 بن عىلي 
ي هللا عنه  سيد إلشهدإء إلحسي  

 أومما يؤديه  رض 
ً
ي هللا عنه  شعر لإلمام عىلي بإستشهاده  يضا

وهذإ من  (11)رض 
 . إلعرإقأهل سمات 

ً
ي أيضا

ي إلدين (13) ,( وصاحب إلكشف12),إلسيوطي  ذكرهوهذإ ما  ,ولقب بالطان 
 (14).ولقب بتؼ 

ي تاريــــخ هذإ إلعا: شيوخه و تالميذه
 
إجليعد شيوخه وتالميذه من إلحلقات إلمفقودة ػ  مم إلجليل, فلم ترصح كتب إلت 

  .سماء شيوخه وتالميذهأعن 
ه لم يشر أحد  جد أ وفاته: لم

ّ
, وذلك ألن ي تحديد سنة وفاة إؤلمام إلنيىلي

 
 ػ
ً
 رصيحا

ً
جمي    نصا

ؤىل مولده أو وفاته, ؤإل  من إلمت 
 يكون 

ّ
ه يرجح أن

ّ
من معارصي إبن إلحاجب وإبن يعيش, وذلك لنقله ألحد آرإء إبن يعيش غت  نحاة إلقرن إلسابع, أن

 باسمه بل إكتؼ  بلفظ )بعضهم(,
ً
 هناك شارح15)مرصحا

ّ
 ما ذكره محقق إلصفوة إلصفية, من أن

ً
لم -( وما يؤيد ذلك أيضا

حه سنة )قد إنتىه م -يذكر إسمه إح 686ن تأليف شر  إلنيىلي هو أحد شر
ّ
, وأن ح إلنيىلي

ه(, وقد أفاد هذإ إلشارح من شر
 إلنيىلي من علماء إلقرن إلسابع إلهجري, وهللا أعلم. 16ه(,)633إلكافية وسنة تأليف إلكافية )

ّ
 ( فهذإ كله دليل عىل أن

 
يف وموقف النحاة من  هالمبحث األول/ المعنى المقصود من الحديث الشر

 :
ً
: الحديث لغة

ً
 أوال

ي قوله تعاىل: 
 
 چإلحديث: نقيض إلقديم, وإلحديث: إلجديد من إألشياء, وإلحديث: إلقرآن, كما ػ

َ
ىل
 
 ع
 
ك س 

ْ
ف
 
ع  ن اخ 

 ب 
 
ك
َّ
ل ع 
َ
ل
 
ف

ا
ً
ف س 
َ
يث  أ د 

ح 
ْ
إ إل
 
ذ ه  وإ ب 

 
ن م 
ْ
ؤ ْم ي 

َ
 ل
ْ
ن ْم ؤ  اِره 

 
ث به إلمحدث.)17,)چآث

ّ
 ( 18( وإلحديث: ما يحد

: الحديث 
ً
: ثانيا

ً
 اصطالحا

ي  ضيف ؤىل إلنتر
ُ
ع: "ما أ ي إلحديث بعرف إلشر

 
ه قديم".) ملسو هيلع هللا ىلص إلمرإد ػ

ّ
ه أريد به مقابلة إلقرآن ألن

ّ
: 19وكأن

ً
( وقيل أيضا

 من أفعاله ملسو هيلع هللا ىلص "يشتمل إلحديث عىل أقوإله 
ً
ي تحكي فعال

  ملسو هيلع هللا ىلص , وعىل أقوإل إلصحابة إلت 
ً
 من أو قوال

ً
من أقوإله, أو حاال

 , أحوإله, أو عىل أمور خاصة تتعلق بالدين ونحوها من أمور إلحياة, وكذلك يشمل عىل أقوإل صادقة عن بعض إلتابعي  
ي هللا عنهم أو بعض أقوإل إلصحابة

 (20".)رض 
يف:  : موقف النحاة من االحتجاج بالحديث الشر

ً
 ثالثا

ي إلمجال 
 
 أثار إإلحتجاج بالحديث إلنبوي ػ

ّ
, عىل إلرغم من أن

ً
 وحديثا

ً
 بي   علمائنا قديما

ً
ي  كالم  إللغوي نقاشا ملسو هيلع هللا ىلص  إلنتر

 من كالم إلعرب إلذي جرى إإلستشهاد به عىل نطاق وإسع دون ؤثارة من هكذإ جدإل
 
يقول محمود و  ,أفصح وأبلغ وأرػ

 هذه إلمسألةجف
ً
  " قال: ف ,ال مؤكدإ

ّ
يتقدم إلحديث إلنبوي سائر كالم إلعرب, من  لقد كان من إلمنهج إلحق بالبدإهة أن

 
ً
ي تاريخها بعد إلقرآن إلكريم بيانا

 
ي إللغة وإلنحو؛ ؤذ إل تعهد إلعربية ػ

 
ي باب إإلحتجاج ػ

 
 أبلغ من إلكالم إلنبوي,  نتر وشعر, ػ

, وإل أقوم معت  منه, ولكّن 
ً
ي إلنفس, وإل أصح لفظا

 
, وإل أفعل ػ

ً
إ ؛ إل ذلك لم يقع كما ي وإل أروع تأثت  ي

نرصإف إللغويي   نبغ 
 فيهم لروإية 

 
 إستغرق جهودهم فلم يبق

ً
وإلنحويي   إلمتقدمي   ؤىل ثقافة ما يزودهم به روإة إألشعار خاصة إنرصإفا

 (  21)".إلحديث ودرإسته بقية 
ي موقف إلنحاة إألوإئل من إلحديث إلنبويو 

سكت إلنحاة إألوإئل عن : "قالتف ,ذكرت إلدكتورة خديجة إلحديتر
ي كتب إلنحاة إلذي بنو أصول إلنحو وقعدوإ له وإلذين تحدثوإ عن إلسماع وإلقياس حت  إإل 

 
ستشهاد بالحديث فلم نجد ػ

  ىل موقفهم من إإلستشهاد بالحديث, ولم يروؤأي ؤشارة  ,ه(686 تزمن إلحسن بن إلضائع )
ّ
هم منعوه بل نجد عنهم أن

 
ّ
ي بعض كتبهم إإلستشهاد بالحديث وإن

 
   ػ

ً
 و (  22)".كان قليال

ّ
ي موقع آخر أن

 
إلحسن بن إلضائع أول من تعرض  ذكرت ػ
 
ّ
  ؤلثارة قضية إإلحتجاج بالحديث إلنبوي, وهو أول من نبه عىل أن

ّ
ه إلنحويي   إألوإئل لم يكونوإ يحتجون بالحديث ألن

 (  23).مروي بالمعت  
 و 

ّ
ي موقفهم من إإلستشهاد بالحديث ؤىل ثالث فئات: فئة أجازته يمكن أن

 
وفئة توسطت  ,وفئة منعته ,نقسم إلنحاة ػ

 بينهما. 
ي  الفئة األوىل: 

 
, ويمثل هذه إلفئة إبن خروف, وإبن مالك, إلذي توسع ػ

ً
يف مطلقا أجازت إإلستشهاد بالحديث إلشر
ي ذل

 
 يعرف به, وتبعهما ػ

ً
ي شارح إلكافية إلذي زإد عىل إبن مالك إإلستشهاد بكالم إإلستشهاد به حت  صار مذهبا

ك إلرض 
ي وإلبغدإدي صاحب إلخزإنة

 (   24).إلصحابة وأهل إلبيت, وتبعهم كذلك إبن هشام وإلدماميت 
 ويمثل هذه إلفئة إبن إلضائع و ف الفئة الثانية: أّما 

ً
ي حو  ,بو حيانأمنعت إإلستشهاد بالحديث مطلقا

 
جة إبن إلضائع ػ

 
ّ
 وسبب تركهم إإلحتجاج بالحديث جوإز نقله بالمعت   إ إألوإئل لم يحتجو  ذلك: أن

ً
  ,بالحديث مطلقا

ّ
أول من أكتر من  وأن

  ,إإلحتجاج به إبن خروف
ّ
   فإن

ّ
ك بالمروي فحسن وإن    كان للتتر

ّ
 وجب عليه إستدرإكه  كان يرى أن

ً
من قبله أغفل شيئا

 فليس كما رأى. 
ي تصانيفه باإلستدإلل بما نقد "لك إستشهاده بالحديث, فقال: بن ماإبو حيان فقد أنكر عىل أا وأمّ 

 
هج هذإ إلمصنف ػ

 من إلمتقدمي   وإل إلمتأخرين سلك 
ً
ي لسان إلعرب بما روي فيه, وما رأيت أحدإ

 
ي ؤثبات إلقوإعد إلكلية ػ

 
ي إلحديث ػ

 
وقع ػ

 
ّ
ه, عىل أن ي عمر إلوإصفي   لعلم إلنحو إلمستقرئي   إألحكام من لسان  هذه إلطريقة غت  و إلعرب وإلمستنبطي   إلمقاييس كأنر

ي وإلفرإء وعىلي بن إلمبارك إألحمر  ,وعيىس بن عمر ,بن إلعالء
, وكمعاذ وإلكسان  وإلخليل وسيبويه من أئمة إلبرصيي  
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هم من نحاة  ير من أئمة إلكوفيي   لم يفعلوإ ذلك, وتبعهم عىل هذإ إلمسلك إلمتأخرون من إلفريقي   وغت  وهشام إلرص 
 (  25)".كنحاة بغدإد وأهل إألندلسإألقاليم  

 تدوين إلحديث لم 
ّ
 فيما روى من إلحديث, وأن

ً
إ  إللحن وقع كثت 

ّ
, وأن  إلروإة أجازوإ إلنقل بالمعت 

ّ
ي ذلك أن

 
فحجتهم ػ

ي وقت متأخر,
 
 و  يتم ؤإل ػ

ّ
ء أن ي

 منه.  أئمة إلنحو إلمتقدمي   لم يحتجو بىسر
ي إإلستشهاد بالحديث كما لم تمنعه,  ت: فئة توسطا الفئة الثالثةأمّ 

 
بي   إلمانعي   وإلمجوزين, فىهي فئة لم تتطرف ػ

: لم نجد  ي , قال إلشاطتر ي وإلسيوطي  إلمجوزة وإلمانعة, ويمثل هذه إلفئة إلشاطتر
 بي   إلفئتي  

ً
 وسطا

ً
حيث وقفت موقفا

 من إلنحويي   إستشهد بحديث رسول هللا 
ً
لون عىل و هم إلذين يئوسفهاوهم يستشهدون بكالم أجالف إلعرب  ملسو هيلع هللا ىلصأحد

كون إألحاديث إلصحيحة ي فيها إلفحش, ويت 
  ؛أعقابهم, وأشعارهم إلت 

ّ
, وتختلف روإياتها وألفاظها, ألن ها تنقل بالمعت 

 
ّ
: وأمّ  ,روإته إعتنوإ بألفاظه بخالف كالم إلعرب وشعرهم فإن ي ناقله بمعناه دون لفظه  ا إلحديث فعىل قسمي  

قسم يعتت 
  ,فيه أهل إللسانفهذإ لم يستشهد 

ّ
: ما عرف أن ي

ي به فيه نقل ألفاظه لمقصود  خاص وإلثان 
فهذإ يصح  بها, إلمعتت 

, كاألحاديث إلمنقولة عىل فصاحة رسول هللا ي ي أحكام إللسان إلعرنر
 
ككتابه لهمذإن وكتابه لوإئل بن ملسو هيلع هللا ىلص  إإلستشهاد به ػ

ي إلعربية وإبن
 
وري إلذي إل  حجر, وإألمثال إلنبوية, فهذإ يصح إإلستشهاد به ػ منه,  دبمالك لم يفصل هذإ إلتفصيل إلرص 

(...
ً
 (  26وبت  إلكالم عىل إلحديث مطلقا

ي كتاب سيبويه, ورأوإ عدم جوإز وأمّ 
 
ي وجود أحاديث ػ

ا موقف إلمحدثي   من إإلستشهاد بالحديث, فذهبوإ ؤىل نؼ 
ي إلتقعيد 

 
ي تركهم  ومن هؤإلءإلنحوي أسباب, إإلستشهاد بالحديث ػ

 
إلدكتور عىلي أبو إلمكارم, فقد دإفع عن إلقدإىم ػ

ي عدم إلثقة فيه 
: إألول إلغت  عنه لتوفر إلمادة إللغوية, وبخاصة إلشعر, وإلثان  إإلستشهاد بالحديث, وعزإ ذلك لسببي  

, فاكتفوإ بالمصادر إلموثوق فيها عن إلمصادر إلمشكوك  إه من تغيت  بسبب إلروإية بالمعت 
  (27فيها.)لما إعت 

ي ويرى  
 سعيد إألفغان 

ّ
  ورإء عدم إإلحتجاج بالحديث إلنبويإلش أن

ّ
  أن

ً
 خصبا

ً
ي إلقرني   إألولي   وجدوإ مصدرإ

 
إلنحاة ػ

  ,للمادة إللغوية إل يكاد ينفد, وهو إلسماع, فاستغنوإ بذلك عن إلرجوع ؤىل إلمصادر إلمشكوك فيها
ّ
ي ظنوإ أن

ها قد أو إلت 
ي لهجات

 
 ( 28).إلحرص  من ظوإهر تأثرت بما شاع ػ

ي إلعربية بحديث إل يوجد 
 
ه إل يحتج ػ

ّ
 لمن يحتج بالحديث إلنبوي, وذلك أن

ً
وطا وأّما مجمع إللغة إلعربية فقد وضعوإ شر

ي إلكتب إلمذكورة عىل 
 
حاح إلستة فما قبلها, ويحتج باألحاديث إلمدونة ػ ي إلصدر إألول, كالكتب إلص 

 
ي إلكتب إلمدونة ػ

 
ػ

ي 
ي تعد من 29):إلوجه إآلن 

ي إلعبارإت, وإألحاديث إلت 
 
ي تستعمل ألفاظها ػ

( إألحاديث إلمتوإترة إلمشهورة, وإألحاديث إلت 
ي  ه  ,ملسو هيلع هللا ىلص جوإمع إلكلم, وكتب إلنتر

ّ
رف من   ملسو هيلع هللا ىلصوإألحاديث إلمروية لبيان أن

 
ي ع

كان يخاطب كل قوم بلغتهم, وإألحاديث إلت 
, مثل إ ون روإية إلحديث بالمعت  هم إل يجت  

ّ
ين, وإألحاديث إلمروية حال روإتها أن لقاسم بن دمحم ورجاء بن حيوة وإبن ست 

 من طرق متعددة وألفاظها وإحدة. 
يف:  : موقف النيل  من االحتجاج بالحديث الشر

ً
 رابعا

 
ّ
ي  أجمع إلنحاة وإللغويي   عىل أن ي جوإز إإلحتجاج  هو أفصح وأبلغ إلعرب, ولكّن ملسو هيلع هللا ىلص إلنتر

 
كالمه, فذهب فريق بإختلفوإ ػ

 منهم ؤىل 
ً
  جوإز إإلستشهاد بالحديث مطلقا

ّ
  خره مروي باللفظ, ومنع إلفريق إآل ألن

ّ
 ألن

ً
ه مروي إإلستشهاد به مطلقا

ي إإلستشهاد بالحديث كما لم  ,بالمعت  إل باللفظ
 
وهناك فريق توسط بي   إلمانعي   وإلمجوزين, فهذه إلفئة لم تتطرف ػ

ي هذإ إلنيىلي فهو يرى صحة إإلحتجاج با
 
يف, تمنعه, وتبعهم ػ ي إإلستشهاد به, فلم لحديث إلنبوي إلشر

 
ه لم يكتر ػ

ّ
ؤإل أن

, و 
ً
 وإل متطرفا

ً
ون) بلغت شوإهده من إلحديث, نحو قد يكن إستشهاده به مطلقا  عشر

ً
عىل إلمسائل إلنحوية,  ,( حديثا

يفة حاديث فاستشهد باأل  قام بي   إلنحاة,  , أو ؤثبات رأيه إلنحوي, أو لبيان خالف نحويثبات إلقوإعد إلنحويةؤعىل إلشر
 بشوإهد أخرى كالقرآن إلكريم وإلشعر, 

ً
ي ؤثبات إلقاعدة إلنحوية, أو مقرونا

 
فكان يستشهد ؤّما بالحديث وحده, ػ

 وسنوضح ذلك. 
 

  
ى
 المبحث الثان

يف  إثبات قاعدة نحوية من الحديث الشر

  :بالنكرة المسوغة باإلضافة:  ءاالبتدا المسألة األوىل 
ي إلمبتدأ أن 

 
ي إلجملة فال يصح إلحكم عىل إألصل ػ

 
 إلمبتدأ هو إلمحكوم عليه, وهو إلمسند ؤليه ػ

ّ
يكون معرفة, ألن

 
ً
 إلفائدة لن تتحقق ؤذإ كان إلختر معلوما

ّ
ه محصل للفائدة, ألن

ّ
ي إلختر أن يكون نكرة, ألن

 
مجهول. وإألصل ػ

فيد, وتحصل إلف30للمخاطب.)
 
ط أن ت ائدة, وذكر إلنحاة مسوغات إإلبتدإء ( وقد يعرفان وينكرإن, ويكونان نكرة بشر

(.
ً
ي إلكالم, معرفة ونكرة 31بالنكرة, وأنهاها بعض إلمتأخرين ؤىل إثني   وثالثي   مسوغا

 
: " فإن إجتمع ػ ي

( وقال إبن جت 
ه معرفة, و)جالس( هو إلختر أل 

ّ
( فـ )زيد( هو إلمبتدأ ألن  جالس 

 
ه جعلت إلمبتدأ هو إلمعرفة وإلختر هو إلنكرة, تقول: )زيد

ّ
ن

 ( 32نكرة".)
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  :إلنيىلي وذكر 
ّ
  أن

ّ
ها بالتخصيص تقارب إلمعرفة, وجملة إألشياء جوإز إإلبتدإء بالنكرة إل يجوز ؤإل ؤذإ تخصصت؛ ألن

ة أشياء,  ي معت  كالم آخر, وتقديم ظرف إلمسوغة لالبتدإء بالنكرة عشر
 
, وأن يكون ػ ي

: )إلوصف, وإإلستفهام, وإلنؼ  وهي
, وإلدعاء, وإإلستغ صىل هللا عليه قولهب  ( ومثال إؤلضافة إحتج33رإق, وإلجوإب, وإلتعجب, وإؤلضافة(.)هو إلختر

( فالشاهد فيه: )خمس(, ووجه 35لتخصيصه باؤلضافة.)( 34),(عىل إلعباد   هللا   )خمس  صلوإت  كتبهّن   وسلم 
ي إلمضاف ؤليه.)

 
 ػ
ً
ء )خمس( مبتدأ وسوغ إإلبتدإء به, كونه عامال ي  ( 36إإلستشهاد: مجر

ء إلمبتدأ نكرة ؤذإ إفادت إلتخصيص, وإستشهد لذلك  ي ه يجوز مجر
ّ
ي إألعظم  أثبت لنا إلنيىلي قاعدة نحوية, أن بقول إلنتر

ء إلمبتدأ نكرة مضاف ؤىل نكرة أخرى ي  و  ,عىل مجر
ّ
ي إلمبتدأ أن

 
  يكون معرفة, إل إألصل ػ

ّ
,  نكرة؛ ألن

ً
إلنكرة مجهولة غالبا

  .وإلحكم عىل إلمجهول إل يفيد
ي ذكر إلن

 
ط سيبويه ػ ء إلمبتدأ نكرة عىل حصول إلفائدة, قال إلمكودي: "ولم يشت  ي ي جوإز مجر

 
 سيبويه إقترص ػ

ّ
حويون أن

 (37إإلبتدإء بالنكرة ؤإل حصول إلفائدة".)
 : ووردت هذه إلمسألة عند إبن خروف فذكر

ّ
ً  ,معرفةيكون إلمبتدأ أن ط إلفائدة فيها وهي إلتخصيص معت   ,ونكرة بشر

 خت    ل إلفائدةحصتوأكتر ما 
 
؛ نحو: )ما أحد ي

؟( وبتقديم حرف إلنؼ  جل  ي إلدإِر ر 
 
ي إلنكرة بتقديم إإلستفهام؛ نحو: )أػ

 
ػ

 )
 
 قاصدك

 
(, وبالصفة؛ نحو: )رجل  من آلك

 
)خمس صلوإت...(, وهو كثت   ملسو هيلع هللا ىلص كقوله   وقد يفيد بغت  قرينة لفظيةمنك

, لم يجْز. 
ْ
 (  38)وجوإز هذإ عىل إلفائدة؛ فما لم يفد

  "وعتر إبن إلشجري عن علة عدم جوإز إإلبتدإء بالنكرة بصياغة أخرى فقال: 
ّ
 وإن

ّ
إلنفس  ما ضعف إإلبتدإء بالنكرة؛ ألن

 كان إلمختر 
ً
 باطرإح إؤلصغاء ؤىل ختر من إل يعرفهتتنبه بالمعرفة عىل طلب إلفائدة, وإذإ كان إلمختر عنه مجهوال

ً
 حقيقيا

."(39) 
 "وقال إبن عصفور: 

ّ
وط, وهي أن   ,تكون موصوفة إل يبتدأ بالنكرة ؤإل بشر

ّ
ي أن

 
 من موصوف, أو مقارنة للمعرفة ػ

ً
ها أو خلفا

ي معت  إإل تقبل إأللف وإلالم, أو تكون إسم إستفهام, أو 
 
ية, أو يكون إلكالم بها ػ ط, أو كم إلختر  إلتعجب, أو سم شر

, أو يكون فيها معت  إلدعاء, أو يكون 
ً
 أو مجرورإ

ً
ط أن يكون ظرفا ها بشر , أو أدإة إستفهام, أو يتقدم ختر ي

تتقدمها أدإة نؼ 
ي جوإب من سأل بالهمزة وأم, أو يكون إلموضع موضع 

 
ي معت  كالم آخر وهو قليل, أو تكون إلنكرة عامة, أو ػ

 
إلكالم ػ
 (  40)".تفضيل

ي إإلبتدإء بالمعرفة وإلنكرة, لكّن إبن يرى و 
 
ط ػ ي إإلبتدإء بالمعرفة أكتر من عدمها,  مالك: حصول إلفائدة شر

 
حصولها ػ

وط تصحح إإلبتدإء بالنكرة, فمنها بعمل أو بإضافة أو شبهها  (41).وإإلبتدإء بالنكرة بالعكس, فلذلك إحتيج ؤىل ذكر شر
 يكون إلمبتدأ معرفة, وإل

ّ
: "إلوجه أن  للفائدة, ومعت  ذلك: ويرى إلنيىلي

 
 للبيان, وإلختر معتمد

 
 إلمبتدأ معتمد

ّ
ختر نكرة؛ ألن

ء قائم,  ي
ي إلدنيا شر

 
نكر أن يكون ػ ه إل ي 

ّ
ء له قيام, وهو وحده إل يفيد؛ ألن ي

 قولنا: )زيد قائم(, فالمفهوم من )قائم(: شر
ّ
أن

 وحده إل يفيد؛ فإذإ أسند 
ً
كره أيضا ء  وإلمفهوم من )زيد(: ذإت معّينة, وذ  ي

ه شر
ّ
أحدهما ؤىل إآلخر إستفدنا من )قائم(: أن

؛ 
ً
 من ذكرهما معا

 
د , وإلبيان من إلمبتدأ, فال ب  ء, فحصلت إلفائدة من إلختر ي

( بي ّ  ذلك إلىسر
 
حصل له إلقيام, و)زيد

ي تح
 
كا ػ ؛ فلما إشت  د أمٍر لم يكن عند إلسامع وهو إلختر

 
صيل هذه أحدهما للبيان وهو إلمبتدأ, وإآلخر لإلعالم بتجد

ي موضع آخر فقال: " رجعنا ؤىل جوإز إإلبتدإء بالنكرة, وإل يجوز ؤإل ؤذإ 
 
ي إؤلعرإب ", وذكر ػ

 
كا ػ إلفائدة وجب أن يشت 

: )إلوصف,  ة أشياء, وهي ها بالتخصيص تقارب إلمعرفة, وجملة إألشياء إلمسوغة لالبتدإء عشر
ّ
تخصصت؛ ألن

ي مطلق وإإلستفهام,...وإؤلضافة(, وقد ذكر منها إلمصن
 
ف منها ستة أشياء,...فجميع هذه إألشياء شاركت إلمعرفة ػ

ي خصوصه".)
 
 (42إلتخصيص إل ػ

ء إلمبتدأ نكرة عىل حصول إلفائدة, وحدد إلمتأخرون حاإلت لجوإز إإلبتدإء بالنكرة,  ي ي جوإز مجر
 
فاقترص إلمتقدمون ػ

 وهذه إلمسوغات تزيد عند إلنحاة كلما مض  إلزمن وتقدم. 
: ويقول سعيد إ ي

 "ألفغان 
ّ
ي إلمبتدأ أن

 
  إألصل ػ

ّ
, وإل يقع نكرة ؤذ إل معت  ألن

ً
 تتحدث عن مجهول, لكّن  يكون معرفة مرفوعا

 
 
 (  43)".إإلبتدإء بها إلنكرة ؤذإ أفادت جاز

  خالصة إلقول
 
 ورد

ّ
 إلنكرة مجهولة, وهي إل تفيد, وقد

ّ
 يبتدئ بمعرفة, ألن

ّ
ي إلكالم وأحسنه أن

 
 إألصل ػ

ّ
أجمع إلنحاة أن

يف, ي إلقرآن إلكريم, وإلحديث إلنبوي إلشر
 
ي كالم إلعرب, وػ

 
 إألصل فيو  إإلبتدإء بالنكرة ػ

ّ
ولكّن وضعوإ  يكون معرفة, ه أن

ط  ويعم ,إلفائدة فيها مسوغات لذلك, ومنها شر
ّ
إلعمل من  ل فيما بعده سوإء كان باؤلضافة أو بالتعدي بحرف إلجر ألن

 مسوغات إإلبتدإء بالنكرة. 

  :التوكيد بتكرير الجملة االسمية: المسألة الثانية 
ي إلنسبة أو إلتوكيد وهو  إلتأكيد 

 
( 44و إلشمول وقيل: عبارة عن ؤعادة إلمعت  إلحاصل قبله.)أتابع يقرر أمر إلمتبوع  ػ

.)وقيل: 
ً
 أيضا

ً
 بالكش, وتوكيدإ

ً
دإ
ِّ
 بالفتح, وإلثانية مؤك

ً
دإ
َّ
( وهو 45هو تكرإر إلكلمة بلفظها أو بمعناها, وتسىم إألوىل مؤك

, فالمعنوي  ي
: توكيد معنوي, وتوكيد لفظ  م يكرر فيه إألول بلفظه بل بمعناه, وهو بألفاظ محصورة لهو ما عىل نوعي  

ي للإتوكيد وإل ,مع, وأكتع, وأبتع, وأبصع()نفسه, وعينه, وكالهما, وكله, وأج :وهي 
ي : هو فظ 

 
تكرإر إللفظ ويجري ػ
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ي إإلسم وإلفعل وإلحرف وإلجمل,
 
ي نفس إلسامع  (46)إأللفاظ كلها, فهو يجري ػ

 
ي تقرير إلمؤكد ػ

وفائدة إلتوكيد إللفظ 
ي نفسه من إلشبهة فيه, وإضافة ؤىل تمكي   إلسامع من تدإرك ل

 
ي قلبه وإزإلة ما ػ

 
فظ لم يسمعه, أو سمعه ولكن وتمكينه ػ

ديد لفظ مدلوله مرغوب ومحبوب   يستخدم للتلذذ بت 
ً
لم يتبينه, وقد يكون إلغرض إلتهديد, ويكون للتهويل, وأحيانا

 (  47فيه.)
ي إلصالة بغت  إلفاتحة  ملسو هيلع هللا ىلص  توكيد إلجملة إإلسمية بقولهل وإستشهد إلنيىلي 

 
 قوله: ػ

 
 )هي خ

 
 دإج هي خ

 
( 48).دإج(دإج هي خ

 بتكرإر إللفظالشاهد فيه: تكرإر إلجملة إإلسمية )هي خدإج(ف
ً
 لفظيا

ً
  ., ووجه إإلستشهاد: أكد )هي خدإج( توكيدإ

ي نفسه من شكوك ومخالفات. 
 
ي إلنفوس, وإزإلة ما علق ػ

 
 ػ
ً
 وتمكنا

ً
فالتوكيد هو ما يكسب إلمعت  قوة ويزيده ثباتا

ي إلعربية أدوإت مختلفة, 
 
شمل أجزإء إلكالم كله, فهناك توكيد للحرف, ولالسم, وللفعل, وللجملة, وتوكيد ذ تؤوللتوكيد ػ

 به. 
ً
 خاصا

ً
 إلجملة إإلسمية, وتوكيد إلجملة إلفعلية, وجعلوإ إلنحاة بابا

ي 
 
ي إلكالم, أل"شإر إلعربية لألنباري فقال: أفالغرض من إلتوكيد كما جاء ػ

 
 إلفائدة من إلتوكيد إلتحقيق, وإزإلة إلتجوز ػ

ّ
 ن

 49)".من كالمهم إلمجاز
ّ
ي إلمتكلم إلغلط.) (  وأن

 
ر غفلة إلسمع أو يدفع ضنه ػ  ( 50يدفع إلمتكلم رص 

ه قد يتكرر إللفظ إألول إل 
ّ
 إللفظ إلمعنوي هو تكرإر إللفظ إألول, فقال: ليس عىل ؤطالقه فإن

ّ
وعلق إلنيىلي عىل من قال أن

 
ً
, وكذلك قولهم: )بوبت له  للتأكيد بل لمعت  آخر؛ نحو قولك: )جاء إلقوم رجال ؛ أي مقّسمي   لي  

(؛ أي: جاؤوإ مفص 
ً
رجال

, وليس بتكرير  ي
( وهو من إلتأكيد إللفظ 

 
 أنت

 
 بك

 
(. وقد يكون إلتأكيد بغت  تكرير إللفظ إألول, نحو: )مررت

ً
 بابا

ً
حسابه بابا

ا تكرير كلما (. وأم 
ً
, وحبست منعا

ً
با  رص 

 
بت ي نفس إللفظ إألول بعينه, ومنه قولك: )رص 

 
ت إألذإن فالمرإد به تعظيم شأنها ػ

ي نفس إلمتكلم بها.)
 
, ورجاء إلثوإب من هللا تعاىل ػ  ( 51إلسامعي  

 وأو 
ً
ي أكتر إستعماال

 ,لكونه يضم إلمعارف وإلنكرإت وإألفعال وإألسماء وإلحروف وإلجمل ؛عسوبــهذإ يكون إلتوكيد إللفظ 
ي نفسه أو  فالمقصود بتكرإر إللفظ ؤعادة إللفظ  ي  ملسو هيلع هللا ىلص  إلعبارة نفسها ألسباب مختلفة, فقد كان إلنتر

 
يستخدم إلتكرإر ػ
ي كلمة 

 
 ػ
ً
 وإحدإ

ً
غيب أو لتأكيد أمر من أمور إلدين, وقد يكون إلمكرر حرفا ة منها: إلتحذير أو إلت  إلحديث إلنبوي لدوإِع كثت 

. , وقد يكون إلتأكيد بوإحدة, وقد يكون كلمة أو عبارة أو جملة  غت  تكرير إللفظ إألول وهذإ ما قاله إلنيىلي

 معالمسألة الثالثة: ج  :
ً
  )فعالء( الصفة جمع مؤنث سالما

ي 
 
ي آخره, أغنت عن عطف إلمفردإت إلمتشابهة ػ

 
 من إثني   بسبب زيادة معينة ػ

جمع إلمؤنث إلسالم هو ما دل عىل أكتر
  إلمعت  وإلحروف وإلحركات, بعضها عىل بعض, وتلك إلزيادة هي 

ً
ي آخره, ومفرد هذإ إلجمع قد يكون مؤنثا

 
إأللف وإلتاء ػ

ة موإضع:  ي عشر
 
رد هذإ إلجمع ػ

ّ
, ويرفع بالضمة, وينصب بالكشة نيابة عن إلفتحة, ويجر بالكشة مع إلتنوين, ويط

ً
لفظيا

لممدودة, وصفة )علم إلمؤنث, إإلسم إلمختوم بتاء إلتأنيث, ما ختم بألف إلتأنيث إلمقصورة, ما ختم بألف إلتأنيث إ
, كل إسم أعجىمي لم يعهد  سمع عن إلعرب جمع تكست 

ماإل يعقل, وإلمصدر إلمجاوز فعله ثالثة أحرف, وكل خماشي لم ي 
ر بـ)إبن(أو )ذي( من أسماء ما إل يعقل( وفيما عدإ هذه إلموإضع, إل يجمع إلمفرد باأللف وإلتاء ؤإل 

 
د له جمع آخر, ما ص 

(.
ً
 (  52سماعا

ي )فعالء أفعل(, وهذإ إلنوع إل يجمع باأللف وإلتاء وهو صفة, فال فما ختم 
 
 تكون: ػ

ّ
بألف إلتأنيث إلممدودة إل يخلو أن

, مثل )إلصحرإء, صحرإوإت(.)
ً
 إل صفة

ً
ي )حمرإء, حمرإوإت(, وإنّما يجمع ما كان إسما

 
( ويجمع إإلسم إلممدود 53تقول ػ

 كانت منقلبة عن وإو أو ياء  حسب حالة همزته, فإن كانت أصلية تبؼ  عىل حالها,
ّ
 كانت زإئدة للتأنيث قلبت وإو, وإن

ّ
وإن

 54جاز فيها إألثنان.)
ّ
 كان صفة؛ فأّما أن

ّ
ط, وإن  بال شر

ً
 جمع باأللف وإلتاء مطلقا

ً
 كان إلمؤنث إسما

ّ
: ؤن (  وذكر إلنيىلي

 يجمع بالوإو وإلنون أو إل 
ّ
 كان له مذكر؛ فأّما أن

ّ
  )ليس   ملسو هيلع هللا ىلص , أّما قوله يكون له مذكر أو إل يكون: فإن

 
ي إلخ

 
  ػ

 إت  و  إرص ْ
 55),صدقة(

ّ
  ,ه إسم للبقوإلت ( فإن

ّ
ي إلبقوإلت صدقة( صىل هللا عليه وسلم ه قالوكأن

 
إلشاهد فيه:  (56).)ليس ػ

إء(.)  
ْ رص 
 
إوإت( جمع مؤنث سالم, وهو يطلق عىل إألخرص  من إلبقول )خ رص 

 
إوإت(, ووجه إإلستشهاد: جمع )خ  (57)خرص 

ء من إلصفات آخره عالمة إلتأنيث يمتنع من إلجمع  ي
منع سيبويه جمع إلصفات جمع مؤنث سالم, فقال: "وليس شر

هن من إلصفات إألسماء, فقالوإ )بطحاوإت(  بالتاء غت  )فعالء أفعل(, و)فعىل فعالن(, ووإفقن إألسماء كما وإفق غت 
 (  58نظت  ذلك قولهم )إألباطح( ضارع إألسماء".)حيث إستعملت إستعمال إألسماء كما قالوإ: )صحرإوإت(, و 

د ثم من جاءوإ بعده,) ي 59وكان أول من إحتج بهذإ إلحديث من إلنحاة إلمتر
 
ي باب جمع ما لحقته إلهمزة ػ

 
( وإحتج به ػ

ي إلمؤ 
 
 جمعته بالوإو وإلنون فقلت )إألحمرون وإألصفرون(, وقلت ػ

ً
 جعلت )أحمر( إسما

ّ
نث أوله من إلثالثة, فقال: فإن

ي  ي هذإ  ملسو هيلع هللا ىلص )حمرإوإن وصفرإوإت(, وجاء عن إلنتر
 
وإت( ػ ه ذهب مذهب إإلسم و)إلخرص 

ّ
( ألن

 
وإت صدقة ي إلخرص 

 
)ليس ػ

(." 
ً
خر فيؤكل يابسا

ّ
 يد

ّ
 ولم يصلح أن

ً
 (  60إلموضع ما أكل رطبا

ه مسموع, فقال: ")فعىل 
ّ
 عىل ذلك بأن

ً
وفعالء( إلمقابلي   لـ)فعالن وأفعل( وأجاز إبن مالك جمع إلصفة )فعالء( محتجا

فهما إل يجمعان باأللف  وإلتاء, كما لم يجمع مذكرإهما بالوإو وإلنون, وإل يلزم هذإ إلمنع فيما كان من إلصفات عىل 
 منع إأللف وإلتاء من نحو: )حمرإء( 

ّ
)فعالء( وإل مذكر لها عىل )أفعل(, نحو قولهم: )إمرأة عجزإء( و)ديمة هطالء(...ألن

 إلجمع ت
ّ
ي )عجزإء( وأخوإتها, فال منع من جمعهما باأللف وإلتاء, عىل أن

 
ابع لمنع إلوإو وإلنون من )أحمر(, وذلك مفقود ػ
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اء( وهي إألكمة إلمنبسطة, وكالهما نظت  ما 
َّ
ي )دك

 
ي خيفت...وكذإ سمع ػ

يفاء( وهي إلناقة إلت 
 
ي )خ

 
باأللف وإلتاء مسموع ػ

ي أ
 
ي إألصل ذكرت )عجزإء وهطالء وشوكاء( ػ

 
نهن صفات عىل )فعالء( إل مقابل لها عىل )أفعل(...و)بطحاء( صفة مقابلة ػ

ي إلجمع معاملة 
 
)ألبطح(, ؤإل أنها غلب إستعمالها مستغنية عن موصوف, فأشبهت إألسماء, فجاز أن تعامل ػ

 (  61)صحرإء(".)
ي منع جمع إلصفة )فعالء( فقال: 

 
 "  وتبع إلنيىلي سيبويه ػ

ّ
  كان إلمؤنث إس  ؤن

ّ
ط, وإن  بال شر

ً
 جمع باأللف وإلتاء مطلقا

ً
ما

 جمع كقولك:  كان صفة؛ فأّما
ّ
 يجمع بالوإو وإلنون أو إل, فإن

ّ
 يكون له مذكر أو إل يكون؛ فإن كان له مذكر؛ فأّما أن

ّ
أن

ه فرع عىل جمع إ
ّ
ي مؤنثه )مسلمات(,وإن لم يجمع مذكره بالوإو وإلنون, لم يجمع إلمؤنث؛ ألن

 
لمذكر, )مسلمون(, قيل ػ

وقد إنتؼ  إألصل, فانتؼ  إلفرع, فال يقال: )حمرإوإت( كما إل يقال: )أحمرون(, وإنّما لم يقل ذلك؛ لما ذكرنا من إنتفاء 
ي إلمذكر )إألفضلون(, فأّما قوله

 
ي  صىل هللا عليه وسلم جمع أصله, ولذلك قالوإ: )إلفضليات( حيث قالوإ ػ

 
)ليس ػ

ه إسم للبقول
ّ
إوإت صدقة( فإن ه قال إلخرص 

ّ
ي إلبقوإلت صدقة(, ولو سىمي بهذه إلصفات لجمعت  ملسو هيلع هللا ىلص , فكأن

 
)ليس ػ

 ( 62)باأللف وإلتاء ". 
إء)    (فخرص 

ّ
ة, وإن ي مقابلها هذه ليس إلمقصود منها إلوصف بالخرص 

 
ما أرإدوإ بها إلخرص  وهي إلبقول وإلفاكهة, وإل يقال ػ

ي معناها إ (صحرإء)فىهي جرت مجرى  (أخرص  )
  (صحرإء)ألرض إلخالء, فجمعها كـ إلت 

ّ
 باأللف وإلتاء, ؤن

ّ
هما ما باعتبار أن

 (  63).سمان, إل صفتانإ
ي كل ما ختم بألف إلتأنيث إلممدودة, ماعدإ )فعالء( مؤنث )أفعل(, ولكّن تجمع 

 
 جمعفيطرد جمع إلمؤنث إلسالم ػ

ً
 ا

, ؤذإ إستعملت إستعمال إألسماء مثل قوله
ً
 سالما

ً
فمنع سيبويه جمع هذه إلصفة ؤإل ؤذإ جرت مجرى إإلسم, , ملسو هيلع هللا ىلص  مؤنثا

 بمجيئها عن إلعرب, و 
ً
ون جمع )فعالء( مؤنث وتبعه إلنيىلي بذلك, أّما إبن مالك فأجاز جمع هذه إلصفة محتجا يجت  

  ملسو هيلع هللا ىلص أفعل جمع مؤنث سالم, ويستدلون بقوله 
ّ
إوإت( هن ويقولون: أن إء( وفيه دليل عىل جمع  )إلخرص  ا جمع )خرص 

( 
ّ
 إلمقصود هنا إسم إلنبات إلبقوليات وليس إللون.  فعالء( جمع مؤنث سالم, ورده إلبرصيون بحجة أن

 ( :باتالمسألة الرابعة)  (صار)بمعنى : 
 لها, وتنصب 

ً
 )بات وصار( من أخوإت )كان(, وهي أفعال ناقصة تدخل عىل إلجملة إإلسمية ترفع إألول إسما

ً
إ ي ختر

إلثان 
إن معت  إلختر بالمبتدأ طول إلليلة, و)صار( معناه  لها, و)بات( تفيد إلتوقيت طول إلليل, أي تفيد إستمرإر زمن إقت 
ي إللغة ؤلفادة معت  إلتحول, أّما معت  إلتحول إلمفهوم من إلفعل فإنما لزم 

 
إلتحول من صفة ؤىل أخرى, فهو موضوع ػ

إن مضمون إلجملة بالوقت إلخاص عىل طريقة )كان(, دإللته عىل إلتجدد وإلحدوث, و : أحدهما: إقت  )بات( عىل معنيي  
: كينونتها بمعت  )صار(, وأّما )صار( تفيد إلتحول من صفة ؤىل أخرى, وإإلنتقال.) ي

 (64وإلثان 
  علة نصب ختر هذه إألفعال, فقال:  إلنيىلي  وذكر 

ّ
 وإن

ّ
فارتفع  ,ائر إألفعالسند ؤليه كستها تفتقر ؤىل إسم ما رفعت إألول ألن

ي عىل إلتشبيه بالمفعول, ؤذ إل سبيل ؤىل رفعهما أسندت ؤليه تشبيها له بالفاعل, فلمّ 
, ا رفعت إألول وجب نصب إلثان 

ء وصفته, ويسىم إألول إسم  ي
ء عىل صفة, فال بد لها من ذكر ذلك إلىسر ي

ها لتقرير إلىسر
ّ
ين؛ ألن ي ختر

 معناها يقتض 
ّ
وألن

ي ختر )كا
 لالختصار؛ )كان(, وإلثان 

ً
هما فيهما, وطلبا ي  ن(؛ لتأثت 

ي  (صار)وقال من معان 
ثبوت  (بات)إإلنتقال, ومن معان 

ي بمعت  
, وإذإ تعذر إإلختصاص بالوقت فتأن 

ً
ء قوله  (صار)إلختر ألسمها ليال ي  )ؤذإ إنتبه أحدكم من إلنوم   ملسو هيلع هللا ىلص وذلك مجر

؛ ف
ً
 إفليغسل يده ثالثا

 
( أي يقصد به )إل يدري أين صارت يده(, وإلنوم قد يكون 65),إلنائم إل يدري أين باتت يده( ن

(.
ً
ء )بات( بمعت  )صار(. (  66نهارإ ي  إلشاهد فيه: )باتت يده(, ووجه إإلستشهاد: مجر

ن إلفعل مما إل كان ويكون, وصار , ومادإم, وليس, وما كان نحوهن م" : لم يذكر سيبويه ؤإل أربعة من هذه إألفعال, وهي 
ي عنه إلختر 

 (  67)". يستغت 
ك تقول: بات يرع إلنجوم, معناه ينظر ؤليها وكيف ينام 68وقال إلليث:)

ّ
( من قال )بات( بمعت  نام فقد أخطأ, أإل ترى أن

ي ب69من يرإقب إلنجوم, وقال إبن إلقوطية)
, وإل يقال بمعت  نام, وقد تأن 

ً
 )بات( يفعل كذإ, ؤذإ فعله ليال

ً
معت  ( أيضا

ي ليل أو نهار, وعليه قوله 
 
:  ملسو هيلع هللا ىلص )صار(, يقال بات بموضع كذإ, أي: صار به سوإء كان ػ )إل يدري أين باتت يده(, وإلمعت 

 (70صارت ووصلت, وعىل هذإ إلمعت  قول إلفقهاء بات عند إمرأته, أي: صار عندها سوإء.)
 )بات( لها معنيان: أشهرهما: 

ّ
ي طاعة أو معصية. وثانيهما: بمعت   ونقل عن إلفرإء أن

 
بات إلرجل ؤذإ سهر إلليل كله ػ

ي ليل أو نهار.)
 
 (71)صار(, يقال: )بات بموضع كذإ( أي: صار به سوإء كان ػ

ي بمعت  )صار(.)
 )بات( تأن 

ّ
ي: أن وهذإ ليس بصحيح, لعدم شاهد " :فقال: وقالعليه ورد إبن مالك ( 72وزعم إلزمخشر

ي  أين باتت يده(, وإل حجة ؤىل ذلك ...) ملسو هيلع هللا ىلص عىل ذلك, مع إلتشبع وإإلستقرإر, وحمل بعض إلمتأخرين عىل ذلك قول إلنتر
  (بات)ؤلمكان حمل 

ً
ح إلكافية: ( 73)".عىل إلمعت  إلمجمع عليه وهو إلدإللة عىل ثبوت مضمون إلجملة ليال ي شر

 
وقال ػ

 (  74)".وإل حجة له عىل ذلك وإل لمن وإفقه"
  قالو 

ّ
ظل  )مع قطع إلنظر عن إإلوقات إلخاصة, فيقال:  (صار)قد تستعمل إستعمال  (ظل)و( بات ") :إبن يعيش أن
 
ً
, وبات حزينا

ً
 (كثبا

ّ
ي إلنه  , وإن

 
 اكان ذلك ػ

ّ
 ( 75)".ه إل يرإد زمان دون زمانر, ألن
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ي إلنيىلي  أّما  
 )بات( تأن 

ّ
ى أن ي بمعت  )صار( ؤذإ فقدت إإلختصاص بالوقت, ففت 

إإلنتقال, فمت  كان  (صار)قال: من معان 
تفيد ثبوت إلختر إلسمها  (بات)إإلنتقال من حال ؤىل حال فىهي ناقصة, وإذإ كانت لالنتقال من مكان ؤىل مكان فىهي تامة, و

 ,
ً
 قال إلشاعر: ليال

ه         
ُّ
ل
َ
ض
َ
َوى َوأ

ّ
 الط

َ
 عل

ُ
ِبيت

َ
د أ

َ
ق
َ
ِل)  َول

َ
ك
ْ
ِريَم الَمأ

َ
اَل ِبِه ك

َ
ن
ّ
 أ
ى
َن

َ
 (76ح

ي بمعت  )صار(, ؤذإ تعذر فيه إإلختصاص بالوقت؛ كقوله 
. وتأن 

ً
 وأضله نهارإ

ً
وى ليال

ّ
)...أين باتت  ملسو هيلع هللا ىلص أي: أبيت عىل إلط

؛ أي: إل يدري أين صارت يده. 
ً
 (77)يده(, وإلنوم قد يكون نهارإ

 
ّ
, ؤن

ً
, ومنها ما إل يكون ؤإل ناقصا

ً
 وناقصا

ً
  هذه إألفعال منها ما يكون تاما

ً
ي بمرفوعه, وإلناقص ما إل  أو ؤإل تاما

وإلتام ما يكتؼ 
ي بمرفوعه بل يحتاج معه ؤىل منصوب

, وذكر إلنيىلي إستعمال هذه إألفعال, فقال: "لم تستعمل )ظل( ؤإل ناقصة, يكتؼ 
 موث

ً
ء( هذه إألربعة خاصة لم و)بات( فلم أسمع فيها نقال ها إل تستعمل تامة, لكن )ظل وليس ومازإل ومافت 

ّ
 به أن

ً
وقا

ي فأمّ  تستعمل ؤإل ناقصة,
 
ي فذكر إبن إلخشاب ػ

 
ح إلجمل)ا إلبوإػ ي شر

 
  (78()إلمرتجل ػ

ّ
ها تستعمل تامة ناقصة وتامة؛ أن

 (79)".تامة (بات)فعىل صحة هذإ إلنقل تستعمل 
  (بات) "وقال إبن عصفور: 

ّ
   ؤن

ّ
, وإن

ً
س    كانت ناقصة فىهي لمصاحبة إلصفة للموصوف ليال ر 

 
: ع كانت تامة كانت بمعت 

."(80 ) 
ى: )ظل وبات( قد يخرجان عن إألصل فيستعمالن إستعمال )كان  ي هذه إلمسألة, فت 

وبي   إلدكتور فاضل إلسامرإن 
(, وأن كان ذلك

ً
ه إل يرإد به زمان, وإلظاهر  وصار( مع قطع إلنظر عن إألوقات إلخاصة, فيقال: )بات حزينا

ّ
ي إلنهار, ألن

 
ػ

ي موضع 
 
 إستعمال )بات( لتخصيص إلفعل بالليل, أكتر من إستعمال )ظل( لتخصيص إلفعل بالنهار, ووردت )بات( ػ

ّ
أن

 81وإحد, وهو قوله تعاىل: )وإلذين يبيتون لربــهم...( وهو تخصيص إلفعل بالليل. 
 هذه إألفعال  بعد درإسة إلمسألة تبي   

ّ
 باألفعالأن

ً
 تسىم  تسىم تارة

ً
 به, وتارة

ً
إ ها تنسخ إإلسم وتحدث تغيت 

ّ
إلناسخة, ألن

ي بالفاعل وتحتاج ؤىل مفعول, ومن هذه إألفعال )بات( وهي تفيد تخصيص إلفعل بالليل, 
ها إل تكتؼ 

ّ
باألفعال إلناقصة, ألن

وإ بهذإ إلحديث إلشاهد, ومنهم من وقد تخرج عن إألصل فتستعمل إستعمال )صار(, فالنحاة إلمتقدمي   لم يستشهد
ي ذلك, 

 
ي بمعت  )صار(, أّما إلمتأخرين فهناك من وإفقهم عىل عدم مجيئها بمعت  )صار(, وهناك من خالفهم ػ

 تأن 
ّ
أنكر أن
ء  فقد  إلنيىلي ومنهم  ي ي مجر

 
  ملسو هيلع هللا ىلص وإستدل بقوله  (صار)بمعت   (بات)وإفق إلمتأخرين ػ

ّ
د يكون إلنوم ق , وعلل ذلك بأن

 .
ً
 نهارإ

  :حرف الجر المسألة الخامسة(  
ى
 بمعنى السببية:  (ف

ي جوإز وقوعه 
 
ي معرض حديثهم عن حروف إلجر ؤىل قضية إلتناوب بي   إلحروف, وإختلفوإ ػ

 
تطرق إلنحويون إلقدماء ػ

هم
ّ
: قبلوإ وقوع حروف إلجر موقع بعضها؛ ألن ي  من عدمه وإنقسموإ بذلك ؤىل ثالثة فرق, إلفريق إلمجت  

يرون توسع معان 
 حروف إلجر إل تتناوب؛ ؤذ 

ّ
, وإلفريق إلمانع: أن حروف إلجر, فال يقترص إلحرف عىل معت  وإحد بل له أكتر من معت 

 باتفاق إلمعت  وتقاربه 
ً
وطا , وإلفريق إلمتوسط: جعل ؤنابة حرف عن آخر مشر ي

ليس لحرف إلجر ؤإل معت  وإحد حقيؼ 
, أّما ؤذإ إختلف معن ي يقع فيها إلتناوب هي حرف إلجر بي   إلحرفي  

اها فال تصح إلمعاقبة بينهما. ومن حروف إلجر إلت 
(, لها معان  عدة ذكرها إلنحاة, وتكون بمعت  إلتعليل أو إلسببية.) ي

 
 (   82)ػ

ي بمعت  إلسببية, وإحتج عىل ذلك 
( تأن  ي

 
 )ػ

ّ
ى: أن , فت  بقول وأجاز إلنيىلي نيابة حرف جر مكان إآلخر, ؤذإ تقاربا إلحرفي  

ي  ي أربعي   شاة شاة( ملسو هيلع هللا ىلص إلنتر
 
(, ووجه إإلستشهاد: ( 83)؛)ػ ي أربعي  

 
أي: بسببها يجب ؤخرإج شاة إلفقرإء. إلشاهد فيه: )ػ

( مفيدة معت  إلتعليل.  ي
 
ء )ػ ي  مجر

ي  
 تأن 

ّ
 من معانيها أن

ً
  (عىل)بمعت  وقال أيضا

ً
ي چ نحو قوله تعاىل:  ,قليال ذ 

َّ
م  إل

ُ
ك ت   ب 

َ
ك
َ
 ل
 
ه
 
ن ْم ؤ 

ُ
ك
َ
 ل
 
ن
 
 آذ

ْ
ن
َ
ْبل  أ

 
 ق
 
ه
َ
ْم ل

 
ت
ْ
ن ال  آم 

 
ق

ل  و  
ْ
خ
 
وِع إلن

 
ذ ي ج   

 
ْم ػ

ُ
ك
 
ن ب 
ِّ
ل ص 
  
أل ف  و 

 
َل ْن خ  ْم م 

ُ
ك
َ
ل ْرج 

َ
أ ْم و 

ُ
ك ي  ْيد 

َ
ن  أ ع 

ِّ
ط
 
ق
  
أل
 
ْحر  ف م  إلسِّ

ُ
ك م 
َّ
ل
 
إع

 
ذ
 
 ع
 
د
 
ش
َ
ا أ
 
ن ي 
َ
ن  أ م 

َ
ْعل
 
ت
َ
 ل

ْبؼ  
َ
أ ( 84).چًبا و 

(.  ( 85أي: عىل جذوع إلنخل 
: وذكر   هذه إلحروف إلنيىلي

ّ
 أن

ّ
ها تجر ما بعدها من إألسماء؛ أي تخفضه, وقيل: تسىم حروف إلجر, وسميت بذلك ألن

 
ّ
 عن إلوصول بنفسه ؤىل إإلسم,  هنها تجر معت  إلفعل ؤىل إإلسم؛ أي توصلسميت بذلك أل

ً
ؤليه ؤذإ كان إلفعل قارصإ

ي إألفعال ؤىل إ(إؤلضافة حروف) وتسىم
 (حروف إلصفات)سماء. ويسميها إلكوفيون: أل ؛ ؤلضافتها معان 

ّ
نها تقع صفات ؛ أل

 (86)لما قبلها من إلنكرإت. 
ي إألسماء باألسماء, أو إألفعال نحوية ودإللية أيفة ظلحروف إلجر و 

ي تركيب إلجملة, فىهي وسيلة ؤليصال معان 
 
ساسية ػ

ي بنية إلجملةباألسماء, فىهي بالغة إ
 
, وتقوية إلمعت  وإلتوكيد, وإلربط إلمعنوي فىهي تضيف, وتنقل معت  عاملها ألهمية ػ

ي هذه إلحروف, وما يصحبها من معان  أو دإلإلت سياقية ؤىل 
إلذي قبلها ؤىل إإلسم إلمجرور بعدها, ونقل معان 

 ( 87)مجرورإتها". 
ي منلكل حرف من هذه إلحروف معت  خاص به, نص عليه إلنحو ف 

ي تؤديها هذه  تقاةيون, وهذه إلمعان 
من إألغرإض إلت 

 ً إكيب إلنحوية. فسيبويه يجعل لكل حرف معت   به ولكّن  إلحروف دإخل إلت 
ً
  خاصا

ّ
 عىل قد يتسع فيه, ؤإل أن

ً
ه يبؼ  محافظا
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, فيقول:  ي )ا أمّ "هذإ إلمعت 
 
ي إلجرإب)فىهي للوعاء, تقول:  (ػ

 
ي إلكيس),  (هو ػ

 
 )  (ػ

ُ
ي بطن أ

 
 (مهوهو ػ

ّ
ه جعله ؤذ ,...ألن

ي إلقبة)أدخله فيه كالوعاء له, وكذلك: 
 
ي إلدإر), (هو ػ

 
  (وػ

ّ
  وإن

ّ
ي إلكالم فىهي عىل هذإ, وإن

 
ما تكون كالمثل يجاء إتسعت ػ

ء وليس مثله ي
 من إلفريق إلمجت   فهو (  فسيبويه 88)".به يقارب إلىسر

ّ
كل حرف له معت  مستقل به إل يفارقه, غت  ل يرى أن

 
ّ
 أن

ّ
ي بعضي ه يجوز أن

 
  ؤذإ توسع, نوب حرف عن حرف ػ

 
 ذلك ؤىل إللهجات إلعربية.  ورد

ي نيابة بعضها مكان 
 
 ػ
ً
ي حروف إلجر سببا

 من سيبويه, فجعل إلتقارب بي   معان 
أّما إبن إلشإج فقد فّصل إلقول أكتر

 "منع ذلك فقال: بعض, ومت  لم يتقارب إلمعت  
ّ
إلعرب قد تتسع فيها فتقيم بعضها مكان بعض, ؤذإ تقاربت  وإعلم أن

 ... ي
 فإذإ تقارب إلحرفان, فإ إلمعان 

ّ
تقارب إلمعت  لم يهذإ إلتقارب يصلح للمعاقبة, وإذإ تباين معناها لم يجز فمت  لم  ن

ي إ( 89) ".يجز
 
, أّما ؤذإ فابن إلشإج من إلفريق إلمتوسط, إلذي يرى تناوب حرف إلجر مكان حرف, ؤذإ تقاربا ػ لمعت 

ي إلمعت  فال يجوز معاقبتهما. 
 
 إختلفا ػ

ي باب, وسماه )باب إستعمال إلحروف بعضها مكان بعض(, وهو يجت   تناوب 
 
ي إلتناوب بي   إلحروف ػ

وتناول إبن جت 
 من إ

ً
 ساذجا

ً
لصنعة, إلحروف ؤإل ؤذإ كان بمعناه, أو حسب إألحوإل أو إلمسوغات, فقال: "هذإ باب يتلقاه إلناس مغسوال

( تكون  ي
 
 )ػ

ّ
 )ؤىل( تكون بمعت  )مع(, ويحتجون لذلك, وإن

ّ
هم يقولون: ؤن

ّ
وما أبعد إلصوإب عنه وأوقفه دونه, وذلك أن
 چبمعت  )عىل(, ويحتجون بقوله عز إسمه 

 
ق
  
أل
 
ْحر  ف م  إلسِّ

ُ
ك م 
َّ
ل
 
ي ع ذ 

َّ
م  إل

ُ
ك ت   ب 

َ
ك
َ
 ل
 
ه
 
ن ْم ؤ 

ُ
ك
َ
 ل
 
ن
 
 آذ

ْ
ن
َ
ْبل  أ

 
 ق
 
ه
َ
ْم ل

 
ت
ْ
ن ال  آم 

 
ن  ق ع 

ِّ
ط

إًبا 
 
ذ
 
 ع
 
د
 
ش
َ
ا أ
 
ن ي 
َ
ن  أ م 

َ
ْعل
 
ت
َ
ل ل  و 

ْ
خ
 
وِع إلن

 
ذ ي ج   

 
ْم ػ

ُ
ك
 
ن ب 
ِّ
ل ص 
  
أل ف  و 

 
َل ْن خ  ْم م 

ُ
ك
َ
ل ْرج 

َ
أ ْم و 

ُ
ك ي  ْيد 

َ
  أ

ْبؼ  
َ
أ  90)چو 

ّ
( أي: عليها... ولسنا ندفع أن

ي موضع دون موضع عىل حسب إألحوإ
 
ه يكون بمعناه ػ

ّ
ل إلدإعية ؤليه, وإلمسوغة له, يكون ذلك كما قالوإ, لكا نقول: ؤن

ي كل موضع وعىل كل حال فال".)
 
 ( 91فأما ػ

ي جوإز تعاقبها ؤبطال حقيقة إللغة وإفساد إلحكمة فيها, وإلقول  
 
ومنع إبن درستويه تعاقب حروف إلجر, فقال قال: ػ

ا, ووقع كل وإحد منهما ( وقال أبو هالل: وذلك أنها ؤذإ تعاقبت خرجت عن حقائقه92بخالف ما يوجبه إلعقل وإلقياس.)
 يقولوإ بذلك, وقال به من إل 

ّ
 وإحد, فأنر إلمحققون أن

 يكون لفظان مختلفان لهما معت 
ّ
بمعت  إآلخر, فأوجب ذلك أن

(. ي
 (     93يتحقق إلمعان 

ي كل حرف أن إل يدل ؤإل عىل ما وضع له, وإل يد
 
ل وإألنباري من إلفريق إلذي منع تناوب حروف إلجر, فقال: "إألصل ػ

 باألصل, ومن تمسك باألصل إستغت  عن ؤقامة إلدليل".)
ً
 (94عىل معت  حرف آخر؛ تمسكا

ي  حرف مقام حرف,إلنيىلي  أقامو 
 من معان 

ّ
ي ) فذكر أن

 
ي  (ػ

 تأن 
ّ
ي  أن

ي إلت 
 من إلمعان 

ً
بمعت  إلسببية, وهو بهذإ زإد معت  ثالثا

ي أربعي   شاة شاة( أي: سببها يجب ؤخرإج شاة للفقرإء ملسو هيلع هللا ىلص وتكون للسببية, كقوله  " ذكرها إلمصنف, فقال: 
 
 ( 95).)ػ

 من إلوإضح 
ّ
ي وردت لـ  أن

ي إلت 
ي )إلمعان 

 
د سوى  (ػ غت  معت  إلظرفية, كلها متأخرة ولم يذكرها سيبويه, ولم يذكر إلمتر

ي تكون بمعت  
 (عىل)وإحدة منها وإلت 

ّ
, أي , ويمكن إلقول أن  إألصىلي

ي تقود ؤىل إلمعت 
ي )إلظرفية, فـ  هذه إلمعان 

 
هي  (ػ

ي إلكالم. للظرفية أو إلوعاء, ولم يثبت إلبرصيون إألوإئل غت  ذلك
 
ون نيابة حروف إلجر ؤذإ إتسعت ػ هم يجت  

ّ
  , ؤإل ؤن

,  أّما إلمعارصين فقد إضطربت أقوإلهم, بي   مجت   ومانع, فمن إلمانعي   ما ذهب ؤليه ي
ه إل يجوز إلدكتور فاضل إلسامرإن 

ّ
 أن

  "نيابة إلحروف بعضها عن بعض ؤإل ؤذإ تقاربت معانيها, فقال: 
ّ
 إل ينوب بعضها عن  إألصل وإلحق أن

ّ
ي حروف إلجر أن

 
ػ

 لكل بعض,
ّ
ي إلحروف فتت بل إألصل أن

ب معنيان أو أكتر من معان  اور إلحروف عحرف معناه وإستعمال, ولكن قد يقت 
   ".عىل هذإ إلمعت  

ً
 و لسنا نذهب " :وأردف قائال

ّ
إلحرف  مذهب من يجعل نيابة إلحروف عن بعضها هي إألصل, وأن

  (96)".إلوإحد يقع بمعت  عدة حروف بصورة مطردة 
ي ذلك: و 

 
 حاصل إلقول ػ

ّ
  أن

ّ
, ألن ي

ون حروف إلجر من حروف إلمعان   بنفسها, ينها تحمل معت  معإلنحويي   إلعرب يعتتر
ً
ا

ي بالدرإسة مع تفاوت ب
 إألصىلي وهو إلظرفية, التفاصيل, وتناولت كتب إلنحو هذه إلمعان 

فاكتؼ  سيبويه بذكر إلمعت 
, أّما  ي إلمعت 

 
ه يجوز إلتناوب ؤذإ تقاربت ػ

ّ
د, وأّما إبن إلشإج, فذكر أن ي ذل ذلك إلمتر

 
ويجوز إلنيابة عىل إلتوسع, وتبعه ػ

ي ذكر هذه إلحروف, و 
 
 ػ

ً
ي مثال عىل ذلك ما ورد إلتأخرين فكانوإ أكتر تفصيال

ي )إلحرف حول من معان 
 
فصلها ف (,ػ

 إألصىلي 
, بينما لم يذكر سيبويه منها غت  إلمعت 

ً
ي كتبهم مع تفاوت ذكرها جميعا

 
وأثبت لنا إلنيىلي  بهذه  ,إلمتأخرون ػ

( إلسببية؛ وإحتج لذلك بقول إلرسول إلكريم  ي
 
ي )ػ

 من معان 
ّ
  .ملسو هيلع هللا ىلصإلقاعدة إلنحوية أن

 
 الخاتمة

ي أصل  .1
 
  إإلحتجاج بالحديث,إختالف إلنحاة ػ

ً
  فذهب فريق منهم ؤىل جوإز إإلستشهاد بالحديث مطلقا

ّ
ه مروي ألن

  خرباللفظ, ومنع إلفريق إآل 
ّ
 ألن

ً
وهناك فريق توسط بي   إلمانعي    ,ه مروي بالمعت  إل باللفظإإلستشهاد به مطلقا

ي إإلستشهاد  وإلمجوزين
 
 .كما لم تمنعهبه  فهذه إلفئة لم تتطرف ػ

. إلنيىلي من  .2
ً
ون( حديثا ي إإلستشهاد بالحديث, حيث بلغت عدد شوإهده منها ما يقارب )عشر

 
 إلنحاة إلمتوسطي   ػ

 بشوإهد أخرى كالقرآن إلكريم وإلشعر.  .3
ً
ي إلحديث ؤما يستشهد بالحديث وحده, أو مقرونا

 
 كان منهجه ػ
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 المصادر والمراجع

  .إلقرآن إلكريم 
ي إلقرآن إلكريم, أ. وفيق 

 
, دإر إلفالح أساليب إلتوكيد ػ ي  إلشعيتر

 م. 2668إألردن, د. ط,  –مصطؼ 
ي سعيد إألنباري )ت  كات عبد إلرحمن بن دمحم بن دمحم بن أنر ي إلتر ه (, تح: دمحم بهجت إلبيطار, 577أشإر إلعربية, أنر

 دمشق, د. ط, ت.  –إلمجمع إلعلىمي 
ي إلقرآن إلكريم, دمحم حسي   أبو إلفتوح, مكتبة لبنان 

 
وت, ط/  –أسلوب إلتوكيد ػ  م. 1995, 1بت 

 م. 2666, 1إلقاهرة, ط/  –أصول إلتفكت  إلنحوي, د. عىلي إبو إلمكارم, دإر غريب 
ي بكر دمحم بن سهل بن إلشإج إلنحوي إلبغدإدي )ت  ي إلنحو, ألنر

 
, مؤسسة 316إألصول ػ  إلفتىلي

ه(, تح: د. عبد إلحسي  
وت, ط/  -إلرسالة  م. 1996 -ه1417, 3بت 

 م. 1998فرج دمحم فرج إلمرصي, د. ط,  إألفعال إلناسخة, حمدي
ي )ت 

ي 542أماىلي إبن إلشجري, هبة هللا بن عىلي بن دمحم بن حمزة إلحست  , مكتبة إلخانجر ه(, تح: د. محمود دمحم إلطناحي
 م. 1992 -هـ1413, 1إلقاهرة, ط/  –

كات ع ي إلتر , كمال إلدين أنر
ي مسائل إلخالف بي   إلنحويي   إلبرصيي   وإلكوفيي  

 
بدإلرحمن بن دمحم إألنباري )ت إؤلنصاف ػ

 ه(, تح: دمحم مجي إلدين عبدإلحميد, دإر إلفكر, د. ط. ت.     577

ي بكر, جالل إلدين إلسيوطي )ت  , عبد إلرحمن بن أنر
ي طبقات إللغويي   وإلنحويي  

 
ه(, تح: دمحم أبو 911بغية إلوعاة ػ

وت   م. 1964 -ه 1384, 1صيدإ, ط/  –إلفضل ؤبرإهيم, إلمكتبة إلعرصية, بت 
, كارل بروكلمان, ترجمة: عبدإلحليم إلنجار, دإر إلمعارف ي  م. 1959,  5إلقاهرة, ط/  -تاريــــخ إألدب إلعرنر

ي ؤسحاق ؤبرإهيم إلحسي   بن  ي جمال عمرو جمال إلدين إبن إلحاجب, ألنر ي إلنحو, ألنر
 
ح إلكافية ػ ي شر

 
إلتحفة إلشافية ػ

ي إلدين إلنيىلي إلبغدإدي, تح: 
ي تؼ 

 –أبو إلكميت دمحم مصطؼ  إلخطيب, دإر إلكتب إلعلمية  عبدهللا إلطان 
وت, ط/   م. 2619 -ه 1446, 1بت 

ي إلقرآن إلكريم, د. دمحم نديم فاضل, دإر إلزمان 
 
 م. 2665 -ه 1426, 1إلمدينة إلمنورة, ط/  –إلتضمي   إلنحوي ػ

ي )ت 
ي إلجرجان 

ي إلحسن عىلي بن دمحم إلحسيت  يف أنر  باسل عيون إلسود, دإر إلكتب ه(, تح: دمحم816إلتعريفات, للشر
وت   م. 2663 -ه 1424, 2لبنان, ط/  –إلعلمية, بت 

ي )ت 
 -ه(, تح: عىلي سليمان شبارة, مؤسسة إلرسالة1364جامع إلدروس إلعربية, مصطؼ  بن دمحم سليم إلغالييت 

وت, ط/   م. 2616 -ه1431, 1بت 
مذي)إلجامع إلكبت   رة بن م(سي   إلت  و  مذي أبو عيىس )ت , دمحم بن عيىس بن س  ه(, تح: بشار 279وش بن إلضحاك, إلت 

وت, د. ط,  –عوإد معروف, دإر إلغرب إؤلسالىمي   م. 1998بت 
, إلحسن بن قاسم إلمرإدي )ت  ي

ي حروف إلمعان 
 
ي ػ

ه(, تح: د. فخر إلدين قباوة, ود. دمحم مديم فاضل, 749إلجت  إلدإن 
وت, ط/  -دإر إلكتب إلعلمية  م. 1992-ه1413, 1بت 

, د. دمحم فجال, أضوإء إلسلف إ ي ي إلنحو إلعرنر
 
 م. 1997 -ه 1417, 2إلرياض, ط/  –لحديث إلنبوي ػ

ه(, تح: عبد إلسالم دمحم هارون, مكتبة 1693خزإنة إألدب ولب لباب لسان إلعرب, عبد إلقادر بن عمر إلبغدإدي )ت 
ي   م. 1997 -ه 1418, 4مرص, ط/  –إلخانجر

ي إلفتح عثمان بن ي )ت  إلخصائص, ألنر
 م. 1952 -ه1371, 1ه(, تح: دمحم عىلي إلنجار, دإر إلكتب إلمرصية, ط/ 392جت 

ي )ت 
, دإر ؤحياء إلكتب 273سي   إبن ماجة, إبن ماجة إبو عبدهللا دمحم بن يزيد إلقزويت  ي

 
ه(, تح: دمحم فؤإد عبد إلباػ

, د. ط. ت.  –إلعربية  ي ي إلحلتر  فيصل عيىس إلبانر
ي كتاب س

 
, مطبوعات جامعة إلكويت, إلشاهد وأصول إلنحو ػ ي

 م. 1974 -ه 1394يبويه, د. خديجة إلحديتر
ح إبن إلناظم عىل ألفية إبن مالك, بدر إلدين دمحم إبن إؤلمام جمال إلدين دمحم بن مالك )ت  ه(, تح: دمحم باسل 686شر

وت, ط/  -عيون إلسود, دإر إلكتب إلعلمية  م. 2666 -ه1426, 1بت 
ح إلتسهيل, إلبن مالك جمال ي )ت  شر

ي إلجيان 
ه(, تح: د. عبدإلرحمن إلسيد, ود. دمحم 672إلدين دمحم بن عبدهللا إلطان 

 م. 1996 -ه1416, 1إلقاهرة, ط/  -بدوي إلمختون, هجر للطباعة
ي بكر إألزهري, وكان يعرف  ي إلنحو, خالد بن عبدهللا بن أنر

 
ح إلترصيــــح عىل إلتوضيح أو إلترصيــــح بمضمون إلتوضيح ػ شر

وت, ط/  -ه(, تح: دمحم باسل عيون إلسود, دإر إلكتب إلعلمية965بالوقاد )ت   م. 2666 -ه1421, 1بت 
ي عىل إلكافية, تح: يوسف حسن عمر, منشورإت جامعة قان يونس 

ح إلرض   م. 1996, 2بنغازي, ط/  -شر
ي )ت 

ي عبدهللا دمحم بن عبدهللا بن مالك إلطان  ح إلكافية إلشافية, جمال إلدين أنر
إلمنعم أحمد ه(, تح: د. عبد672شر

 م. 1982 -ه1462, 1مكة إلمكرمة, ط/  -هريري, جامعة أم إلقرى
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ي إلبقاء يعيش بن عىلي بن يعيش إلموصىلي )ت  ي, موفق إلدين أنر
ح إلمفصل للزمخشر ه(, تح: ؤميل بديع 643شر

وت, ط/  –يعقوب, دإر إلكتب إلعلمية   م. 2661 -ه1422, 1بت 
ح إلمقدمة إلمحسبة, لطاهر بن أحمد بن  إلكويت,  -ه(, تح: خالد عبدإلكريم, إلمطبعة إلعرصية469بابشاذ )ت شر

 م. 1977 -ه1397, 1ط/ 
ح إلمكودي عىل إأللفية, أبو زيد عبد إلرحمن بن عىلي إلمكودي )ت 

ه(, تح: د. عبدإلحميد هندإوي, إلمكتبة 867شر
وت, د. ط,  -إلعرصية  م. 2665 -ه1425بت 

ي إلحسن عىلي بن دمحم , ألنر ي ح جمل إلزجاحر ه(, تح: د. سلوى دمحم عمر عرب, جامعة أم 669 بن خروف إألشبيىلي )ت شر
 ه. 1418إلمملكة إلعربية إلسعودية,. ط,  -إلقرى

, تح: دمحم زهت  بن نارص إلنارص, دإر طوق إلنجاة, ط/  ي
, 1صحيح إلبخاري, دمحم بن ؤسماعيل أبو عبدهللا إلبخاري إلجعؼ 

 ه. 1422
ح إلدرة إ ي شر

 
, تح: أ. د محسن بن سالم إلصفوة إلصفية ػ ي إلدين ؤبرإهيم بن إلحسن إلمعروف بالنيىلي

أللفية, لتؼ 
ي, جامعة أم إلقرى, معهد إلبحوث إلعلمية , د. ط,  -إلعمت  إث إؤلسالىمي

 ه. 1419مركز ؤحياء إلت 
 عرض ودرإسة, د. صبجي إلصالح, دإر إلعلم للماليي   

 
وت, ط/  -علوم إلحديث ومصطلحه  .1984, 15بت 

ه(, تح: دمحم ؤبرإهيم سليم, دإر إلعلم 395ق إللغوية, أبو هالل إلحسن بن عبدهللا بن مهرإن إلعسكري )ت إلفرو 
 م. 1997 -ه 1418إلقاهرة, د. ط,  –وإلثقافة 

, مكتب إؤلسالىمي  ي
ي أصول إلنحو, سعيد إألفغان 

 
وت, د. ط,  –ػ  م. 1987 -ه 1467بت 

, د. عبده إلرإججي  ي
 
ي إلتطبيق إلنحوي وإلرصػ

 
 م. 1992ؤسكندرية, د. ط,  –, دإر إلمعرفة إلجامعية ػ

وز آبادي )ت  ي مؤسسة إلرسالة, دمحم 817إلقاموس إلمحيط, مجد إلدين أبو طاهر إلفت 
 
إث ػ ه (, تح: مكتب تحقيق إلت 

وت , مؤسسة إلرسالة, بت   م. 2665 -هـ1426, 8لبنان, ط/  -نعيم إلعرقسوشي
ي 367)ت كتاب إألفعال إلبن قوطية, إبن قوطية    م. 1993, 2إلقاهرة, ط/  –ه(, تح: عىلي فودة, مكتبة إلخانجر

ي 186إلكتاب, أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنتر سيبويه )ت  إلقاهرة,  –ه(, تح: عبدإلسالم دمحم هارون, مكتبة إلخانجر
 م. 1994 -ه1468, 3ط/ 

ي خليف ين يالتقايا, دإر كشف إلظنون عن أساىمي إلكتب وإلفنون, لمصطؼ  بن عبدهللا إلشهت  بحاحر
ّ
ف إلد ة, تح: دمحم شر

وت , بت  ي إث إلعرنر
 م. 1941 -هـ1366لبنان, د. ط,  –ؤحياء إلت 

, إبن منظور )ت  وت, ط/  -ه(, دإر صادر711لسان إلعرب, دمحم بن مكرم بن عىلي  ه. 1414, 3بت 
ي )ت 

ي إلفتح عثمان بن جت  ي إلعربية, ألنر
 
, دإر م392إللمع ػ  م. 1988عمان,  -جدإلويه(, تح: د. سميح أبو مغىلي

وق  , دإر إلشر  م. 1986 -ه 1466, 7جدة, ط/  –مخترص إلنحو, عبد إلهادي إلفضىلي
ي إلدين عبد إلمؤمن بن عبد إلحق إلبغدإدي )ت 

ه(, تح: عىلي دمحم 739مرإصد إإلطالع عىل أسماء إألمكنة وإلبقاع, لصؼ 
وت, ط/  -إلبجاوي, دإر إلجيل  م. 1992 -ه 1412, 1بت 

ي إلجمل, أبو دمحم عبدهللا بن أحمد إلخشاب )ت إلمرتجل 
 
دمشق, د.  –ه(, تح: عىلي حيدر, مجمع إللغة إلعربية 567ػ

 م. 1972 -ه1392ط, 
, أحمد بن دمحم بن عىلي إلفيوىمي إلحموي )ت  ح إلكبت  ي غريب إلشر

 
ه(, تح: د. عبد إلعظيم 776إلمصباح إلمنت  ػ

 , د. ت. 2إلشناوي, دإر إلمعارف إلقاهرة, ط/ 
, دإر إلفكرم ي

ي إلنحو, د. فاضل صالح إلسامرإن 
 م. 2666 -ه1426, 1عمان, ط/  -عان 

معجم إألدباء ) ؤرشاد إألديب ؤىل معرفة إألديب (, شهاب إلدين أبو عبدهللا ياقوت بن عبدهللا إلروىمي إلحموي )ت 
وت, ط/  –ه(, تح: ؤحسان عباس, دإر إلغرب إؤلسالىمي 626  م. 1993 -ه 1414, 1بت 

ي إلجموع, د. ؤميل بديع يعقوب, دإر إلكتب إلعلمية  إلمعجم
 
وت, ط/  –إلمفصل ػ  م. 2664 -ه 1425, 1بت 

ي )ت  ي صنعة إؤلعرإب, أبو إلقاسم محمود بن عمرو بن أحمد إلزمخشر
 
ه(, تح: د. عىلي بو ملحم, مكتبة 538إلمفّصل ػ

وت, ط/  -إلهالل  م. 1993, 1بت 
ح إلخالصة إلكافية, ي شر

 
ي )ت  إلمقاصد إلشافية ػ ي ؤسحاق ؤبرإهيم إلشاطتر ا, جامعة 796أنر

ّ
ه(, تح: أ. د دمحم ؤبرإهيم إلبن

 م. 2667 -ه1428, 1مكة إلمكرمة, ط/  -أم إلقرى
د)ت  ي إلعباس دمحم بن يزيد إلمتر إث إؤلسالىمي  عبدإلخالق عظيمة, ه(, تح: دمحم285إلمقتضب, أنر

إلقاهرة,  -ؤحياء إلت 
 م. 1994 -ه1415

ي 
 
ي موش بن عبدإلعزيز إلجزوىلي )ت إلمقدمة إلجزولية ػ ه(, تح: د. شعبان عبدإلوهاب دمحم, مطبعة أم 667إلنحو, أنر
 م. 1988 -ه1468, 1إلقرى, ط/ 
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ي إلحسن عىلي بن دمحم بن عصفور إؤلشبيىلي )ت  ه(, تح: عادل أحمد عبد إلموجود, 669إلمقرب ومعه مثل إلمقرب, أنر
وت   م. 1998 -ه 1418, 1لبنان, ط/  –وعىلي دمحم معوض, دإر إلكتب إلعلمية, بت 

وت  , دإر إلفكر, بت  ي
ي قوإعد إللغة إلعربية, سعيد إألفغان 

 
 م. 2663 -ه 1424لبنان, د. ط,  –إلموجز ػ

وت   م. 2666 -ه 1427, 1لبنان, ط/  –موسوعة علوم إللغة إلعربية, أ. د. ؤميل بديع يعقوب, دإر إلكتب إلعلمية, بت 
ي إلحروف إلعربية, 

 م. 2663عمان, د. ط,  –د. عىلي جاسم سلمان, دإر ؤسامة, إألردن موسوعة معان 
ي )ت 

إث 179موطأ إؤلمام مالك, مالك بن أنس بن عامر إألصبجي إلمدن  , دإر ؤحياء إلت  ي
 
ه(, تح: دمحم فؤإد عبد إلباػ

وت  , بت  ي  م. 1985 -ه 1466لبنان, د. ط,  –إلعرنر
, دإر إلرشدموقف إلنحاة من إإلحتجاج بالحديث, د. خديجة إلحد ي
 م. 1986 -ه1466إلعرإق, د. ط,  -يتر

, عباس حسن )ت  ي
 
 , د. ت. 15ه(, دإر إلمعارف, ط/ 1398إلنحو إلوإػ

 إلرسائل وإإلطاريــــح: 
, كلية  يف عند إبن عقيل درإسة وصفية تحليلية, دمحم حسن إلعطار, رسالة ماجستت  إإلستشهاد بالحديث إلنبوي إلشر

 م. 2614 -ه1434زة, إلجامعة إؤلسالمية, غ -إآلدإب
ح إلكافية, ؤمام حسن حسن إلجبوري, إطروحة دكتورإه, كلية إللغة إلعربية  ي شر

 
جامعة إألزهر,  -إلتحفة إلشافية ػ
 م. 1983 -ه 1463إلقاهرة, 

ي كتاب تمهيد إلقوإعد لناظر إلجيش, عائشة عبدإللطيف إلصعب, رسالة 
 
إلشوإهد إلنحوية من إلحديث إلنبوي ػ

, كل  ه. 1436-ه 1435جامعة أم إلقرى,  –ية إللغة إلعربية وآدإبها ماجستت 
, كلية إلدرإسات إلعليا  ي إلقرآن إلكريم درإسة وصفية, حسن آدم عباس, رسالة ماجستت 

 
–مسوغات إإلبتدإء بالنكرة ػ

 م. 2614-ه 1435جامعة إلسودإن للعلوم وإلتكنولوجيا, 
 

 البحوث العلمية والمجالت: 
, إتحاد إلكتاب إلعرب حروف إلجر بي    ي إث إلعرنر

, أحمد مطر إلعطية, مجلة إلت  , 112دمشق, ع:  –إلنيابة وإلتضمي  
 م. 2668 -ه 1429

ي إلقرآن إلكريم, شى طاهر إلجبوري, مجلة كلية إلعلوم إؤلسالمية, 
 
 م. 2616 -ه 1431مسوغات إإلبتدإء بالنكرة ػ

 , د.ت. 2, ع: 5ز بابل للدرإسات إؤلنسانية, م: إلنيىلي وجهوده إلنحوية, م. د قاسم رحيم حسن, مرك
 

 الهوامش
                                                           

ي صف 1
 
ي بكر إلمالكي حتثبت ترجمة هذه ػ ي عمرو عثمان بن عمر بن أنر ح إلكافية ألنر

ي شر
 
كيا, إلتحفة إلشافية ػ ة إلعنوإن عن نسخة سليم أغا بت 

ي إلدين إلنيىلي إلبغدإدي عفا هللا عنه ونفع بما صنفه إلمعروف بابن إلحاجب, 
تصنيف شيخ إؤلمام إلبارع لسان إلعرب وترجمان إألدب تؼ 

 . 38ؤمام حسن,  إلشافية, ينظر إلتحفة ,للمسلمي   

 .3/1413: عىل أسماء إألمكنة طالعينظر مرإصد إإل  2

 .43: , إلدرإسةينظر إلتحفة إلشافية 3

 .5/324ينظر تاريــــخ إألدب:  4

 .19,م. د قاسم رحيم حسن ,ينظر إلنيىلي وجهوده إلنحوية 5

 . 1/496ينظر إلتحفة:  6

 .1/451ينظر إلتحفة:  7

 .2/335ينظر إلتحفة:  8

 .2/413ينظر إلتحفة:  9

 .15ينظر مقدمة إلتحفة:  10

: وديوإن إؤل  ,2/472و ,1/566ينظر إلتحفة:  11  .148و ,23 مام عىلي

 .1/416ظر بغية إلوعاة: ين 12

 .2/1376ينظر كشف إلظنون:  13

  .5/324إلمصدر إلسابق, وتاريــــخ إألدب,  ينظر  14

 .2/265ينظر إلتحفة:  15

 .11ظر إلصفوة إلصفية: ني 16

 .6سورة إلكهف:  17

 .167, وإلقاموس إلمحيط: 133-2/131ينظر لسان إلعرب:  18
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 .5علوم إلحديث ومصطلحه:  19

 .13موقف إلنحاة من إإلحتجاج بالحديث:  20

21  : ي ي إلنحو إلعرنر
 
 . 99إلحديث إلنبوي ػ

 . 16موقف إلنحاة من إإلستشهاد بالحديث:  22

 . 17ينظر إلمصدر إلسابق:  23

24  : ي ي إلنحو إلعرنر
 
 . 15وما بعدها, وإلشوإهد إلنحوية من إلحديث إلنبوي, عائشة عبدهللا إلصعب:  165ينظر إلحديث إلنبوي ػ

 . 45ينظر إإلستشهاد بالحديث إلنبوي عند إبن عقيل, دمحم حسن إلعطار:  25

: و , 464- 3/461ينظر إلمقاصد إلشافية:  26 ي ي إلنحو إلعرنر
 
 . 167إلحديث إلنبوي ػ

 .129ينظر أصول إلتفكت  إلنحوي:  27

ي أصول إلنحو 28
 
 .48: ينظر ػ

 .144ينظر إلشاهد وأصول إلنحو:  29

ح إبن إلناظم 30 ي إلقرآن إلكريم, حسن آدم عباس: 86 :ينظر شر
 
 .29, ومسوغات إإلبتدإء بالنكرة ػ

ي إلقرآن إلكريم, شى طاهر إلجبوري:  31
 
 .533ينظر مسوغات إإلبتدإء بالنكرة ػ

 .26إللمع:  32
 .1/145ينظر إلتحفة:  33

  .1/123ينظر موطأ إؤلمام مالك:  34

 .1/147ينظر إلتحفة:  35

ح إلترصيــــح:  36  .1/211ينظر شر

 .56, وإلمكودي: 1/329ينظر إلكتاب:  37
38  : ي ح جمل إلزجاحر  . 388 – 1/387ينظر شر

 . 194-3/193أماىلي إبن إلشجري:  39

 . 123إلمقرب ومعه مثل إلمقرب:  40

ح إلكافية إلشافية:  41  . 1/363شر

 .147-1/143إلتحفة:  42

ي قوإعد إللغة إلعربية:  43
 
 . 227إلموجز ػ

 .56إلتعريفات:  44

 .175مخترص إلنحو:  45
 .73بعدها, وإلمقدمة إلجزولية:  وما 84ينظر إللمع:  46

: 232ينظر جامع إلدروس إلعربية:  47 ي
 
 .3/527, وإلنحو إلوإػ

مذي:  48  .1/469ينظر سي   إلت 
 . 283أشإر إلعربية:  49

ي إلقرآن إلكريم 50
 
: 286: ينظر أسلوب إلتوكيد ػ ي

ح إلرض    .2/357, وشر

 .482-1/479ينظر إلتحفة:  51

ي إلجموع:  52
 
 .15ينظر إلمعجم إلمفّصل ػ

ح إلمقدمة إلمحسبة:  53  .5/85, وموسوعة علوم إللغة: 1/112ينظر شر

ي إلتطبيق إلنحوي:  54
 
 .482ػ

مذي:  55  .2/23ينظر سي   إلت 
  .117-2/116ينظر إلتحفة:  56

 .59ينظر أخطاء إللغة إلعربية إلمعارصة:  57

 .3/647إلكتاب:  58

 .163يث: دينظر موقف إلنحاة من إلح 59
: 218-2/217إلمقتضب:  60 ي ي إلنحو إلعرنر

 
 .116, وينظر إلحديث إلنبوي ػ

ح إلتسهيل:  61  .114-1/113شر

 . 117 – 2/116ينظر إلتحفة:  62

 . 23جامع إلدروس:  ر ينظ 63

ح إبن إلناظم:  ينظر  64  .95, وإألفعال إلناسخة: 92شر
, ومن إستجمر فليوتر, وإذإ  65 ي أنفه, ثم لينتر

 
ي روإية:)ؤذإ توضأ أحدكم فليجعل ػ

 
ي صحيح إلبخاري ػ

 
ي هذه إلروإية, وقد ذكره ػ

 
لم أجده ػ

 أحدكم إل يدري أين باتت يده(. ينظر صحيح إلبخاري: 
ّ
ي وضوئه, فإن

 
, وسي   إبن 1/43إستيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها ػ

 . 1/139ماجه: 

 . 288-2/281ينظر إلتحفة:  66

 . 1/45إلكتاب:  67
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, صاحب إلخليل, أخذ عنه إللغة وإلنحو, ومات إلخليل ولم يفرغ من كتابه فأحب أن ينفق  68 ي

إلليث بن إلمظفر بن نرص بن سيار إلخرسان 
 .5/2253إلكتاب باسمه فرتب كتاب إلعي   وأخرجه. ينظر معجم إألدباء: 

 للحديث وإلفقه, دمحم بن عمر بن عبدهللا 69
ً
 بن عبدإلعزيز بن عيىس, إلمعروف بابن إلقوطية, من أعلم أهل زمانه باللغة وإلعربية, كان حافظا

 .6/2592ه( بقرطبة. ينظر معجم إألدباء: 367من تصانيفه: كتاب إألفعال, لم يسبقه أحد ؤىل مثله, وإلمقصور وإلممدود, )ت 
70  :  .283بن قوطية: إل إألفعال,  , وكتاب1/67ينظر إلمصباح إلمنت 

71  : , إلمصباح إلمنت  ي
 
ي إلفرإء.  6/146, وخزإنة إألدب: 1/67ينظر رأيه ػ

ي معان 
 
 . ولم أقف عليه ػ

 .353ينظر إلمفّصل:  72

ح إلتسهيل:  73  . 1/346ينظر: شر

ح إلكافية:  74  . 1/169شر

ح إلمفّص  75  . 4/357ل: شر

ة بن شدإد, ينظر ديوإنه: إلبيت ل 76  .44عنت 
 . 288- 2/287إلتحفة:  77

 .125-124ينظر إلمرتجل:  78

 . 288- 2/287إلتحفة:  79

 . 142إلمقرب ومعه مثل إلمقرب:  80

ي إلنحو:  81
 .1/237ينظر معان 

:  ينظر 82 ي
ي إلقرآن إلكريم: بعدها  وما 256إلجت  إلدإن 

 
 .145وموسوعة إلحروف إلعربية: , 1/124, وإلتضمي   إلنحوي ػ

  .1/577ينظر سي   إبن ماجه: جزء من حديث صحيح,  83

 . 71سورة طه:  84

 .2/341ينظر إلتحفة:  85
 .2/332 ينظر إلمصدر إلسابق:  86
, أحمد مطر إلعطية:  87   . 233ينظر حروف إلجر بي   إلنيابة وإلتضمي  
 .4/226إلكتاب:  88

ي إلنحو:  89
 
 .1/414إألصول ػ

 .71سورة طه:  90

 .316-2/368إلخصائص:  91
ي إلقرآن إلكريم: 1/24ة: ينظر إلفروق إللغوي 92

 
 .1/126, وإلتضمي   إلنحوي ػ

 .25-1/24ينظر إلفروق إللغوية:  93
 .2/393إؤلنصاف:  94

 . 2/341إلتحفة:  95

ي إلنحو:  96
 .16-3/7معان 


