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  توجيه القاعدة واالستعمال
  في شرح ابن جني لديوان المتنبي

  
   )*( دالل حمود المطيري ٠د                                                 

  :مقدمة ال
وأفصح من نطـق     ،خير البرية  ، والصالة والسالم على رسول اهللا     الحمد هللا 

  .على طريقته وسار العربية وعلى من اتبع سنته ،
  :وبعد

ة جديـدة   فلما كانت اللغة ظاهرة إنسانية حية متطورة ، صار البد من قراء           
 التي  فجوةوذلك لسد هذه ال    وواقع االستعمال اللغوي ،   فاحصة لتراثنا النحوي ،     

  .تتسع شيئا فشيئا بين  القاعدة النحوية واالستعمال 
  فاللساني كما يرى تشومسكي هو بمثابة الفيزيائي الذي يالحـظ الظـواهر           
الطبيعية الستنباط قوانين تفسر تلك الظواهر ، دون أن يكون له تـأثير علـى               

  .مسارها الطبيعي
وهذا ما صنعه النحاة واللغويون في بداية جمع اللغة العربية وتقعيد نحوهـا             

  .وقوانينها الصوتية والصرفية والداللية
ه انتحاء سمت كالم العرب، في تـصرف      : "فالنحو عندهم كما يقول ابن جني     

من إعراب، وغيره كالتثنية، والجمع، والتحقير، والتكسير، واإلضافة، والنسب،         
والتركيب، وغير ذلك، ليلحق من ليس من أهل اللغـة العربيـة بأهلهـا فـي                

  ". االفصاحة، فينطق بها وإن لم يكن منهم، وإن شذّ بعضهم عنها رد به إليه
ضعت بعد جمع األلفـاظ  إذن النحو هو مجموعة من القواعد التعليمية التي و   

والتراكيب واالستماع لمستخدم اللغة في بيئته الطبيعيـة، والمالحظـة الدقيقـة            
                                                           

  .الكويت – كلية التربية األساسية اللغة العربية قسم )*(
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لالستعمال اللغوي وفحصها للوصول للسمات العامـة بينهـا وإيجـاد روابـط         
  .وقوانين تحدد االستعمال الصحيح لها
ليمها ولتع ،حماية هذة اللغة من اللحن والخطأ     ودارت عجلة التنظيم والتقعيد ل    

  .لغير الناطقين بها، وظهرت الخالفات النحوية بين علماء النحو واللغة 
وبدأت مدارس النحو تختلف حينا، وتتقارب أحيانا في مسائل تمس الفـروع            

للغوي ، وهنا بدأ    واألصول النحوية، بل أصبح الخالف واضحا في االستعمال ا        
 هرت كتب العلـل ،    فظ. على كل نص خرج عن قواعدهم المقررة      النحاة بالرد   

  .والردود، والترجيح والتضمين، وذلك للعودة بها للقاعدة المثال
وال شك أن الدرس النحوي العربي في معظمه توقف عند الحكم بالـصواب             
والخطأ على االستعماالت اللغوية، وأصبحت هذه القواعد تمثل معيـارا للغـة            

ددها أهـل النحـو أصـبحت       المثالية، ولهذا نرى اليوم أن اللغة المثالية التي ح        
  .حبيسة الكتب واألدراج 

 والربط بين   ،ولذلك البد من إعادة فحص المادة اللغوية التي جمعها األولون         
  .هذه الظواهر اللغوية وتطورها الطبيعي حتى وصلت إلى يومنا هذا
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  دـتمهي
شغلت الخالفات النحوية دارسي النحو واللغة في بحثنـا للتوفيـق بينهـا،             

تعددت تفسيرات النحاة واللغويين لكل نص أو لفظ خالفهم، فمن تضمين ، إلى             و
إلى كم كبير من .... نحرافاهة واستغناء وإهمال وقلب مكاني و   تقارض ،ومشاب 

  .المصطلحات المفسرة لالختالف
 حيث اخترت دراسة التراث اللغـوي       وهذا مادعاني الختيار هذا الموضوع    

ان ، فالمتنبي مالئ الدنيا وشاغل الناس كما عرفه         لعلمين من أهل الفصاحة والبي    
 زالت الدراسات تـدور فـي       ماأل الدنيا شعرا ونقدا وفكرا ، و      الجرجاني، فقد م  

فلكه وتتناول كلماته وحروفه وصوره البالغية ورؤيته للشعر واآلخر، وكأنـه           
  :يتنبأ بذلك حينما أنشد

  يسهر الخلقُ جراها ويختَصمو.... أنام ِملء ِجفُوِني عن شَواِرِدها    
المتنبي  وتمتأل المكتبة العربية بالدراسات القديمة والحديثة التي تناولت شعر        

 واآلخر العالم اللغوي والنحوي .ى داعيا لذكرها هنا منعا لإلطالةولغته ، وال أر  
        ونقـل   ،ل لعلم اللغـة الحـديث     أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي ، الذي أص 

ات اللغوية من التقليدية إلى الواقع االستعمالي للغة ، فقد عـرف اللغـة              الدراس
،وهذا يوضح الهدف من    "هي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم       : "بقوله  

استعمال اللغة،ويبين كذلك قدرة الفرد الذي اختزن لغته وقوانيها على إنتاٍج يبدع 
ؤلفاته يتـضح لنـا     فيه لتوصيل غرضه المنشود من التواصل، وباستعراض م       

مكانة  ابن جني وواسع علمه ومعرفته واهتمامـه بدراسـة اللغـة تـصريفا،               
  )١( .وأصوال وأصواتا ونحوا، وشعرا،

                                                           

  :ومن مؤلفاته  .)٢١ (معجم األدباء:اقوت الحمويي) ١(
 تفسير - سر الصناعة - التمام في تفسير أشعار هذيل مما أغفله السكري -الخصائص "    

 تفسير - تعاقب العربية - شرح المقصور والممدود البن السكيت -تصريف المازني 
 =تنبي، وهو شرح ديوان تفسير معاني ديوان الم-ديوان المتنبي الكبير، ويسمى الفسر 
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، في المبحث األول تناولـت خمـس     ومبحثين تمهيدد اقتصر البحث على     وق
وفي المبحث   ،ات المتنبي وعابها النحويون عليه    مسائل في النحو وردت في أبي     

لـه  عليها وتعلي وتعليق ابن جني ولت كذلك خمس مسائل في الصرف،     الثاني تنا 
، وخاتمة  وضعت فيها ما توصلت إليه    وأصوله الصرفلمخالفة المتنبي لقواعد    

  .من نتائج هذا البحث
  .وأرجو أن يكون عملي هذا خالصا لوجه اهللا ، وخدمة للغة العربية الشريفة

  
  
  
  
 
 
 
  
  

                                                                                                                                             

  مختصر التصريف المشهور بالتصريف - اللمع في العربية -المتنبي الصغير =
 تفسير - المتقضب - األلفاظ المهموزة - مختصر العروض والقوافي -الملوكي 

 وكتاب تفسير أرجوزة أبي -المحتسب في شرح الشواذ -.المذكر والمؤنث ليعقوب
  -للشريف الرضي كل واحدٍة في مجلٍدوهي أربع قصائد  وكتاب تفسير العلويات -نواس

ٍة في مد األصوات ومقـادير   وكتاب رسال-لبشرى والظفر صنعه لعضد الدولة وكتاب ا     
  .كتاب مقدمات أبواب التصريفو -اب المذكر والمؤنث، كتاب المنتصفكتو -المدات

      تاب المغـرب فـي شـرح        ك -بن وكيٍع في شعر المتنبي وتخطئته     وكتاب النقض على ا        
 كتاب  -كتاب الوقف واالبتداء   -والكالم العام  كتاب الفصل بين الكالم الخاص       -القوافي
 كتـاب   -األراجيز كتاب   -مجردة، كتاب الفائق، كتاب الخطيب     كتاب المعاني ال   -الفرق

 " وكتاب شرح الكافي- وكتاب شرح الفصيح-ذي القد في النحو
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  المبحث األول
  المسائل النحوية

  ديم خبر ليس على اسمهاتق -١
  : المسألة األولى

  : تقديم خبر ليس على اسمها
  : قال المتنبي 
  أفْرس من تَسبح الِجياد ِبِه  

           واهأم ديدإالّ الح ١(ولَيس(   
  : تعليق ابن جني

 ألنه خبر ليس وهو معرفة ويقر أنها        ؛"الحديد  " يرى ابن جني جواز نصب      
  .)٢(" جاء مثله في الضرورة " وقد ،ضرورة

و القاعدة المثال   أ الذي حدث في الصورة المثالية ،        وهو يشير إلى االنحراف   
ولهذا يلجأ كذلك للتقـدير الـصوري       . حيث جاء اسم ليس نكرة وخبرها معرفة      

فيجوز نصب الحديد على االستثناء المقدم ويوافقه في توجيهه النحوي المعري           
 وذلـك   ؛كبري في ردودهم على شرح ديوان المتنبي      والواحدي والبرقوقي والع  

  . )٣(لرأب الصدع الذي حدث في القاعدة
  : في هذا البيت قضيتان اختلف فيهما النحاة: المناقشة

   تقديم خبر ليس على اسمها -١
  .  مجيء المبتدأ نكرة والخبر معرفة-٢

                                                           

 .٢٨٣ من القصيدة رقم ٣ رقم ٤٢٣ه ص البيت في ديوان)١(

 . ٧٥٢ / ٣ الفسر ج)٢(

ـ ، العك٤/٤٠١البرقـوقي ج  ،   ٢/٥٣٣معجز احمـد ج   ،   ٦٣٩ الواحدي ص  :انظر) ٣( ري ب
 . ٤/٢٦٦ج
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عنـدهم   )١( وذلك ألنها  ؛أما تقديم خبر ليس على اسمها فقد أجازه البصريون        
 : فتقـول  ، ودليل فعليتها قبولها االتصال بالـضمائر      ،فعل ناقص غير متصرف   

لست ولستما ولستم، ولهذا أشبهت بالفعل فكما يتقدم معمول الفعل علـى فعلـه              
، ك يتقدم الخبر على كـان وأخواتهـا       فنقول أكرمت زيداً، وزيداً أكرمت، وكذل     

  : يبويه في قولهوبهذا أشار س.  يجوز تقدم خبرها على اسمهاومن ثم
ألنه ) ضرب(كحاله في   ) يقصد المبتدأ والخبر  (وحال التقديم والتأخير فيه     " 

أي المبتدأ والخبـر    ،   )٢("فعل مثله إال أن اسم الفاعل والمفعول فيه لشيء واحد         
  . )٣(في كان وصار وما دام وليس وما كان نحوهن كما ذكر
لك تشبيها لهـا بـالحرف   أما الكوفيون فمنهم من منع توسيط خبر ليس ، وذ       

 وإن كان يرى أنهـا فعـل ،         )٤(مثل ابن درستويه ووافقهم في ذلك المبرد      ) ما(
  . واحتج الكوفيون بأن الخبر فيه ضمير االسم فال يتقدم على ما يعود عليه

أما ابن جني فيجوز تقديم أخبار كان وأخواتها عليها وعلى أسمائها، ويمثـل       
وكذلك ليس قائماً زيد، وقائماً     ... ، وقائماً كان زيد     تقول كان قائما زيد   : " بقوله

٥("ليس زيد( .  
نالحظ أن ابن جني في توسعه في تقديم األخبار علـى أفعالهـا وتوسـطها               

  :يخالف منهجه الذي يرجح األخذ باألكثر ففي قوله
" فينبغي أن يعمل على األكثر ال على األقل وإن كان األقل أقـوى قياسـاً                " 

يكون على ما ما استكثروا منه يحمل هذا هـو قيـاس مـذهبهم         .. : "ويضيف
  ". )٦(وطريق اقتفائهم

                                                           

 . ١/٣٤٩، شرح التسهيل ج٢/٨٦ االرتشاف ، ٢/٣٨٢ الخصائص )١(
 .تح عبد السالم هارون،  ١/٤٥ سيبويه ج)٢(
 .لسابقوسيبويه المصدر ا،  ٢/٢٧٠ الرضى )٣(
 . ٤/٢٠٧ الرضى )٤(
  .حسين محمد شرف. تح د،  ١٢٠ اللمع ص)٥(
 .٢/٢٦٠الخصائص  )٦(
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وكمـا  . )١(ولم يرد في كالم العرب ونظمهم تقدم خبر ليس عليها إال نـادرا            
واالستعمال، اختلـف كـذلك فـي        اختلف هنا ابن جني في أصوله التي قررها       
فيقر عند  "  باب المبتدأ والخبر   "في )٢(القاعدة النحوية التي ذكرها في كتابه اللمع      

هـو   ،والخبـر  اجتماع المعرفة والنكرة في الكالم جعل المبتدأ هو المعرفـة ،          
  .زيد جالس ، فزيد هو المبتدأ ، وجالس هو الخبر: ويمثل لها بقوله النكرة،

  في توسط خبر ليس، ولم يشر ابن جني للترتيب الالزم في الجملة،              واخْتُِلف
بالخبر في إطالقه الحكم السابق على عالته وكتب أصـول          ومسوغات االبتداء   

النحو زاخرة بشروط تقدم الخبر وجوباً أو جوازاً ومنع تقدمـه فـي حـاالت               
  . أخرى
 فقـد اختُلـف فيـه،        ، وخبرها معرفة   أما مجيء اسم ليس نكرة محضة      -٢

وقد يجيء في الشعر لالضـطرار االسـم نكـرة ،            : " فأبوعلي الفارسي يقول  
معرفة، وال يجوز هذا حيث ال يضطر إليه تصحيح وزن،  وال إقامـة              والخبر  

  .)٣("قافيٍة
فـي  " وهذا ما أكده سيبويه في اإلخبار بالمعرفة عن النكرة في أنه يـأتي              

  : ويستشهد بأبيات من الشعر منها . )٤("الشعر وفي ضعف من الكالم 
  : قول حسان بن ثابت

       ِت ريب ِبيَئةً  ِمنس أٍسكَأن  اءمٌل وسا عهاجِمز كُون٥(ي(  
وقد ورد في هذا البيت أقوال كثيرة ، فسيبويه ينصب مزاجها على أنه خبر،              

 يرفعه على أنه اسم يكون، وعسالً الخبر، وأبوعلي ينصب مزاجها           )٦(والمازني

                                                           

 . ١٢١حسين محمد محمد شرف في تحقيقه اللمع، ص. ليه دإ وهذا ما اشار )١(
  .١١٠ اللمع ص )٢(
  ١٩٩٦ – ٢كاظم بحر المرجان عالم الكتب ط.  تح، د،١١٦يضاح ص اإل)٣(
 .١/٢٣ الكتاب ط)٤(
 .يوان حسان د)٥(
 . ٤/٩٢ المقتضب ج)٦(
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على الظرفية ويقدر الخبر المحذوف ، وهناك من يرفع الجميع ، وكـل ذلـك               
  . لضرورة التي سموها لموافقة األصل في قاعدة تعريف المبتدأللخروج من ا

 أما ابن جني  فقد منع  في اللمع كما بيننا،اإلخبار بالمعرفة عـن النكـرة ،                
  : وخرج هنا على القاعدة بحجة الضرورة كما ذكر، واستشهد بقول القطامي

  ِقفي قَبَل التَفَرِق يا ضباعا    
  لوداعاوال يك موِقفٌ ِمنك ا        

فجعل موقفا اسما للفعل الناسخ ، والوداع الخبر، ولكنه اشترط الضرورة في            
ذلك، وال يرى الكثير من النحاة ، في هـذا البيـت ضـرورة ؛ ألن النكـرة                  
الموصوفة قريبة من المعرفة، ويصح وقوعها خبراً مع المعرفـة مـن غيـر              

عرفتـه ،   ضرورة، ويمكن كذلك تخريجها على أن المصدر جـنس، ومفـاد م           
  .ونكرته واحد على ما تقدم

 والخبر كذلك هو المبتدأ في المعنى،  وهذه األسباب من مسوغات اإلخبـار       
بالمعرفة عن النكرة، كما وضحها بعض النحويين، فمنطق اللغة وقواعد النحو            
المقررة تخالف اإلخبار بالمعرفة عن النكرة ، واالستعمال اللغوي كما هو ثابت            

 يم ، والحديث الشريف ، وأشعار العرب يسوغ االبتداء بالنكرة ،          في القرآن الكر  
وحدود لم يتطرق لها ابن جني بل أنه منع ذلك فـي بـاب            ،ضوابطويضع لها   

 . المبتدأ والخبر في كتابه اللمع

  :  المسألة الثانية-٢
  : وقوع الضمير المتصل بعد إال

  : قال المتنبي
    اممه لييا ع إالّك لَيس    لُوُلسسِضِه مِعر دون فُه١(ي( 

                                                           

 . ٥١ الفسر المجلد الثاني ص-٢، ١٩٤ رقم ٤٢٧ القصيدة في ديوانه )١(
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، ويحيل لما قاله في شرح البيت السابق        "الصواب إال إياك    : " يقول ابن جني  
  :  للمتنبي١٦٨في القصيدة رقم 

         ال لسوى ودك لي ذاكا)١( من ناديت إال كاىلم تر        
 أن قبيح ، وال يجوز إال في ضرورة الشعر، والوجـه   " إالكا  " وذكر فيه أن    

  . إال إياك: يقال
ر، وليست  ليست لها قوة الفعل حتى يتصل بها الضمي       " إالّ  " وعلل ذلك بأن    

  . ونحوها كما ذكر) إن(كـ عاملة 
  : المناقشة

وعـدوه  ، "إال "  وقوع الضمير المتصل بعـد   منع)٢(رجح جمهور النحويين  
ال يفتتح به    ما" شذوذا، وذكر ابن مالك في تعريفه للضمير المتصل بعامله بأنه           

  .)٣(اختياراً" إال " النطق وال يقع بعد 
  . وهذا هو القياس الشائع" إال"أي أنه ال يقع إال لضرورة بعد 

، " وسـواك    كحاشـا " ناصبة على رواية    " إال"أن  ومن النحويين من يرى     
ليـست  " إال"فالضمير يتصل هنا بعامله المؤثر فيه ، فحاشا وسوى عـامالن، و      

  . )٤(ل على العاملة، أو تقوي العامل المقدرعاملة ،وإنما تد
  . مطلقاً ،ومنعه المبرد مطلقاً" إال "  وقوع المتصل بعد )٥(وأجاز ابن األنباري

  ". سواك" " إالك " وأنشد مكان 
  : أن أبا الطيب احتج برواية الفراء لهذا البيت )٦(وذكر الجرجاني

                                                           

  ٦٢٨ الفسر المجلد الثاني ص)١(

 ٨/١٩٨التذييل والتكميل ،  ٢/٤٢٩شرح الكافية ،  ١/٣٦١ المقتضب )٢(

  ١/١٠٠ اوضح المسالك ابن هشام ح)٣(

 ٣/١١١ شرح المفصل )٤(

  ٩٩ و ٩٨/يح ج شرح التصر)٥(

 ٤٥٧ الوساطة )٦(
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  فما نُبالي إذَا ما كُنُِت جارتَنا 
  )١(ِورنا إالَِّك ديارأالَّ يجا

  ".إالك " للرد على من عاب عليه قوله في 
  أما ابن جني فقد ذكر في اللمع أنه اليصح العدول عن الضمير المتـصل              
إلى المنفصل عند القدرة على األول ، فتقول قمت ، وال تقول قمت أنا ، وتقول                

 اإلتيـان بالـضمير   رأيتك وال تقول رأيت إياك واكتفى ابن جني بذلك ، فعلّـة         
نراه يعلل  " الخصائص  " والمتصل أسهل ، وأكثر اختصارا ،أما في         االختصار،

وضع الضمير المنفصل موضع الضمير المتصل في باب غلبة الفـروع علـى     
هذا فصل تجده في معاني العرب كما تجده فـي معـاني            : " األصول، وقال فيه  

صـال،  أها الفرع   جعل العرب في  ، ثم ذكر بعضاً من المعاني التي        )٢("اإلعراب  
  .واألصل فرعاً، وكان الغرض منها المبالغة كما ذكر

وهذا المعنى استعمله النحويون كذلك في أصول النحو ، أو معاني اإلعراب            
فشبهوا األصل بالفرع في المعنى الذي أفاده ذلك الفـرع  " كما جاء في كالمه ،    

 لما وضعوا الـضمير المنفـصل       أنهم: ، واألمثلة كثيرة منها   " من ذلك األصل    
  : موضع الضمير المتصل في مثل قولهم

  إليك حتى بلغت إياكا                
  :  في قوله)٣(كذلك وضعوا الضمير المتصل موضع المنفصل

  أال يجاورنا إالك ديار      

                                                           

 التـذييل والتكميـل   ،١/٩٨، شرح التصريح ح٢/٤٤١  اللبيبفي مغني( البيت بال نسبة     )١(
٨/١٩٨( 

 ١/٣٠٠ الخصائص ج)٢(

  ١/٣٠٧ جسابق ال: انظر)٣(
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ويتضح مما سبق أن ابن جني يعارض ما قاله فـي اللمـع، ويفـسر هـذا                 
وانين اللغة نقال، والموافق لها عقال ويجيزه هنا ،         االستعمال اللغوي المخالف لق   

ويعلل له بأن للعرب مذهبا فيه ؛ أي غلبة الفروع على األصول والنحوي الحق              
للعرب في مذاهبهم واستعماالتهم، ورأيي أن هذا ما نقل عن العرب ، والنقـل              

  . عنهم حجة خاصة أن الناقل حجة ، وثقة كذلك ،وهو الفراء
  : الشاعركما نُِقل قول 

   غَتْ عليِش ِمن ِفَئٍة برالع بوذُ ِبرَأع  
                           نَاِصر إالَّه ضوا ِلي ع١(   فم(  

،وال ضرورة  " إياه"فقد وضع الضمير المتصل الهاء مكان الضمير المنفصل         
وكالم العرب حجـة وإن     . لذلك فيستطيع القول هنا فما لي عوض غيره ناصر        

قل استعماله فما ورد منهم يؤخذ به ، ويعضد ذلك ما ورد من تغليبهم الفـرع                
  .على األصل أحيانا
  : المسألة الثالثة

  : حذف نوع المضارع في كان
  : قال المتنبي يمدح مساور بن محمد الرومي

  التَبريح كفَلْي لَالً كَما ِبيذا  ج شَِأا َأِغذاءلر الشّيح ٢(اَألغَن(  
فليكن، ولكنه حـذف النـون لـسكونها ،         : يريد" وقوله فَلْيك   : قال ابن جني  

وسكون التاء األولى من التبريح، وكان الوجه أن يكـسرها اللتقائهمـا، ألنهـا      
  . )٣(حرف صحيح ، ولو لم  يحذفه لكان متحركا

                                                           

، شرح التـصريح    ٨/١٩٨التذييل والتكميل   ،   ٣/٣٥١لفية ابن مالك، الشاطبي ج    أ شرح   )١(
 . ١/٣٠٧، الخصائص ١/٩٨ج

              التبيـان  ،١٠٧:  الواحـدي ،   ١/٧٢٢الفـسر   ،  ٥٢ القصيدة رقـم     ٥٨ديوان المتنبي    )٢(
١/٢٤٣ . 

 .١/٧٢٢ الفسر )٣(
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  : المناقشة
تخفيفا " من يكون " نون المضارع وقد ذهب الجمهور وسيبويه إلى أن حذف 

  : يأتي بشروط هي
أن يكون فعلها المضارع مجزوما بالسكون، وأال تتصل بضمير ألن الضمير      

) لدنه(فإذا أضيفت إلى الهاء ترد نونها       ) لد(يرد الشيء إلى أصله، كما رد نون        
لبينة، ا[ )١(لم يكن الذين كفروا: " ، وأال تتصل بساكن مثل قوله تعالى)لده(وليس 
  . ]١اآلية 

  .)٢(وقد أجاز يونس حذفها مع الساكن، ووافقه ابن مالك
، والثقل بثبوتها قبل الساكن أشد فت للتخفيف، وثقل اللفظ النون حذ " وذكر أن   

  . )٣("فيكون الحذف حينئذ أولى 
وحـذف  :"أحكم هذه القاعدة بقولـه    " سر صناعة اإلعراب  "أما ابن جني ففي     

حذف التنوين ، ونون التثنية والجمع؛ ألن النون في يكن النون من يكن أقبح من 
أصل وهي الم الفعل ، والتنوين والنون زائدتان ، والحذف فيهما أسهل منه في              

  ."الم الفعل
يستـسيغه منطـق     ولكنه هنا يعلل للمتنبي خروجه على القاعدة بتكلـف ال         

في رأيـه أن     وتفسيرا لهذه الظاهرة ، ف     حيان أكثر وضوحا   ىاألحكام، ورأي أب  
  . حذف النون شاذ في القياس، ولكن سوغه كثرة االستعمال

، "باب علل العربية أكالمية هي أم فقهية  " )٤(وهذا ما ذهب إليه ابن جني في    
  أحدهما واجب البد منـه، ألن الـنفس   " فوضح أن علل النحويين على ضربين      

لى تجشم واسـتكراه    ال تطيق في معناه غيره واآلخر ما يمكن تحمله، إال أنه ع           
   ". )٥(له

                                                           

 همع ،٢/٦٢١ أمالي ابن الحاجب     ،١/٢٤٥مغني اللبيب   ،   ٢/٢٥٢ الكتاب، شرح الكافية     )١(
 .١٠/٣٨٩الهوامع 

 .١/٣٨٩ جمع الهوامع  )٢(
 . المصدر السابق)٣(
 .١/٨٠ سابقال )٤(
 .١/٨٨ الخصائص )٥(
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  . فقلب األلف واوا للضمة قبلها وياء للكسرة قبلها
  . ضويرب: ضارب،سويئر:  سائر:ومثاله

  وفي تحقير قرطاس قريطيس هو مما تطيقه النفس
ولكن مجيء األلف بعد الضمة أو الكسرة أو السكون غير سائغ ومحال فال             

  .روح وِقول: تقول في ريح وقول
  . كيد مما ال تطيقه النفس ويثقل على اللسانوهذا بالتأ

، يذكر ابن جني أن للنون شبها بحروف اللين         ")١(عرابسر صناعة اإل  " وفي
قوياً ، وذلك ألن الغنة التي في النون كاللين الذي في حروف اللين، ومنها كذلك          

اجتماعها في الزيادة معهن ومعاقبتها لهن في الموضع الواحـد مـن المثـال              "
   .)٣("مثل شرنبث وشرابث ،)٢(الواحد

  : )٤(وحذفها أيضا اللتقاء الساكنين مثل قوله
كأنهما ِم اآلن لم يتغيرا        وقد مر للدارين من بعدنا عصر        

 على مثالية   لعلل، التي يحاولون بها السيطرة    والذي نراه أن للنحاة فنونا من ا      
 تارة ،وكثرة لالسـتعمال تـارة   قواعد النحو والرجوع إليها بالتعليل ،والمشابهة 

أخرى، للسيطرة على لغة حية متطورة التنقاد إال لمـستعمل اللغـة ،العـارف          
ببواطنها الخبير بما فيها من اتساع وتخفيف ، والشواهد على ذلك كثيرة ، فـي               

  . القرآن الكريم وكالم العرب وشعره
 األخرى في   ففي آيتين متشابهتين نحويا حذفت النون في األولى وأثبتت في         


 �	���" :و���� ،)٥("فال تك في مرية منه" :قوله تعالى� ��� �� 
�� ��"
)٦(

.  

                                                           

 .١/٤٣٩عراب  سر صناعة اإل)١(
 .١/٤٣٩  انظر المصدر السابق)٢(
 . شرابث وشربنث الغليظ الكفين والرجلين)٣(
شـعار الهـذليين    أبي صخر الهـذلي شـرح       ت أل ي والب ،من اآلن : م اآلن يريد  :  الشاهد )٤(

 .٩٥٦ص
 . ١٧ هود )٥(
 .٢٣ السجدة )٦(
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وقد لجأ بعض المفسرين والنحوين لتفسير ذلك بالـسياق الـداللي لآليـة             
 : كذلك شواهد كثيرة منها قول الشاعر،ومن أشعار العرب والمعنى

   أبدت المرآةُ جبهةَ ضيغَمفإن لم تك المرآةُ أبدتْ وسامةً        فقد     
  هنا أنها حذفت بعد ساكن :  والشاهد 

المـرقش   كما جاءت بدون حذف في موضع يجوز فيه الحذف فـي قـول            
 :األكبر

  وإن لم تكن هند ألرضكما قصدا        خليلي عوجا بارك اهللا فيكما     
وفي هذا داللة  على أن حذف نون مضارع كان المجزوم شائع فـي كـالم          

 .عربال

  : المسألة الرابعة
  الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول   

  : يقول المتنبي) ٣٥( من القصيدة رقم ٣٩في البيت رقم 
      حملتُ ِإلَيِه ِمن ِلساني حديقَةً    
  )١(سقاها الِحجى سقي الِرياض السحاِئِب      

ل بين المضاف   وذكر ابن جني أن السحائب جرت بإضافة السقْي إليها، وفص         
  . )٢(والمضاف إليه بالمفعول الذي هو الرياض وعلل ذلك بالضرورة

 الفـصل بـين     لى منع إ، فذهب البصريون    )٣(وهذه مسألة خالفية بين النحاة    
 وذلـك ألن المـضاف      ؛ال بالظرف أو حرف الجـر     إالمضاف والمضاف إليه    

خفش والكوفيون  ، أما األ  )٤(والمضاف إليه بمنزلة  شيء واحد، والقياس ال يقبله        

                                                           

 .١/٥٢٧ الفسر ،١/٢٧٤ البرقوقي ،١/١٤٧التبيان ،  ٣٣٧ الواحدي ،٢٠٧ديوانه   )١(
 .١/١٢٨ الفسر )٢(

 . ٢/٣٤٩نصاف  اإل)٣(

 .٢/١٩٠ شرح المفصل )٤(
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فقد أجازوا ذلك واحتجوا بما ورد عن العرب من نثر وشعر وبمـا جـاء فـي         
  . تخريجهم لبعض القراءات القرآنية

بأنهـا  تـأتي      : ١٦٤أما ابن جني فقد عرف اإلضافة  في كتابه اللمع ص            
ضم اسم  : ضم اسم  إلى اسم غيره بمعنى الالم، واآلخر        : األول  : على ضربين 
، ونالحظ أنه خص اإلضافة المعنوية هنا التي        " من"بعضه بمعنى   إلى اسم هو    

هـذا  : ال ينوى  فيها انفصال بين المضاف والمضاف إليه  ، ومثل لها بقولـه         
  .غالم له، وهذا ثوب خز، أي ثوب من خز : غالم زيد ،يريد

    . )١("الفروق والفصول" ويعضد هذا التعريف قوله في باب 
  ."  قبح الفصل بينهمااداد الجزءان اتصاال قويوعلى الجملة فكلما از"

  وفي توجيهه لقراءة ابن عامر في المحتسب 
هل يجوز لنا فـي الـشعر مـن         "  ولكنه يستدرك في الخصائص في باب       

، حيث ذكر فيه أن ما أجازتـه الـضرورة لهـم            "ضرورة ما جاز للعرب أوال    
  . أجازته لنا، وما حظرته عليهم حظرته علينا

  : ة أي علة الضرورة في الشعر يؤول قول الشاعروبهذه العل
  )٢(َأواِخِر الميِس أصواتُ الفَراريِج  كََأن َأصواتَ ِمن ِإيغاِلِهن ِبنا     
  أصوات أواخر الميس:يريد

قبيح "وذكر بأن الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف، وحرف الجر         
  . )٣("كثير، لكنه من ضرورة الشعر

                                                           

 .٣/٢٩٣الخصائص ج )١(

 ٢/٤٠٥الخصائص ،  ٧٦ ، ديوان ذي الرمة١/٩٢ الكتاب )٢(

 .٢/٤٠٥ الخصائص )٣(
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 ي شواهد كثيرة من الشعر على هذا الفصل بين المـضاف          وقد ذكر ابن جن   
عول به، كما أن الكوفيون يؤكدون      والمف ،والمضاف إليه بالظرف، وحرف الجر    

  : ومنها قول الشاعر ،ن العرب قد استعملته كثيراأ
  )١(زج القَلُوص َأِبي مزاده    فَزججتُها ِبمزجٍة            

  . القلوص، ففصل بينهما بالمفعولزج أبي مزادة : يريد
 زج  –كما خرجه ابن جنـي       ،فيمكنه القول  ،والحال هنا ليس حال اضطرار    

  . )٢( كقولك سرني أكل الخبز زيد-القلوص أبومزادة 
وابن جني يرخص للشعراء الفصل بين المتضايفين بحجة الضرورة للخروج         

ية المتواترة البن عامر في     من واقع االستعمال اللغوي ، ولكنه في القراءة القرآن        
 ، حيث )٣("وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أوالدهم شركاِئهم : " قوله تعالى

، " شـركائهم "والمضاف إليـه    " قتل"بين المضاف   " أوالدهم"فُصل بالمفعول به    
وهذا في النثر ، وحال السعة صعب جدا، السـيما          :" يضعف هذه القراءة  بقوله    

   .)٤(" ال ظرفالمفصول به مفعوال
وليس من المقبول أن نخضع القراءة القرآنية الثابتة عن العرب لقواعد النحو           

ـ           ى سـعة اللغة،وصـحة     التي وضعناها، بل إن القراءات القرآنيـة دليـل عل
، وقد ثبت عن العرب في شعرهم ونثرهم الفـصل بـين المـضاف              االستعمال

،  واألمثلة كثيرة   الشعرورد ضرورات والمضاف إليه في السعة واالختيار، كما
هذا غالم واهللا زيد ،ففـصل هنـا        : فقد جاء في كالمهم نقال عن الكسائي قولهم       

  . بالمقسم به

                                                           

  ٢/١٩٥ شرح المفصل )١(

 ١/٤٠٦ الخصائص )٢(

 ١٣٧عام اآليةاألن )٣(

 ٢/٤٠٨الخصائص ج )٤(
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  : المسألة الخامسة
  خال إعراب االسم الواقع بعد خال وما  

  : يقول المتنبي
         رامماِء حالد نْقُوِد    كُلُّ شيٍء ِمننَةَ العا خَال ابم هب١(شُر(   

 بها  ئال غيــر، فإن لم تج    ) ما(ئت بـ   ذا ج إتنصب  : " ي فيها وقال ابن جن  
  . )٢("جررت، والنصب جائز 

اشـا  وأمـا ح  : في اللمع " لباب االستثناء   " وهذا ما أكده ابن جني في تناوله        
ما خال : فإن قلت... ويكونان فعلين فينصبان ،   ،وخال فيكونان حرفين ، فيجران    

" وذكر شاهدا على نصب االسم الواقع بعـد         . )٣("ال غير   " زيدا نصبت مع ما     
  : ، قول الشعر لبيد"المصدرية )ما (، إذا سبقت ب "خال 

   )٤(ما خال اهللا باطل         وكل نعيم ال محالة زائل أال كل شيء    
إذا أسقطت ما جررت، وكان أقوى مـن        : " ونقل العكبري عن المتنبي قوله    

  .)٥(، وهنا يقوي في رأيه هذا حرفية خال على فعليتها"النصب الحتماله إياه
 . ونالحظ التردد واضحا بين فعلية خال وحرفيتها عند ابن جني

   .وحرفيتها" خال " وقد اختلف النحاة  كذلك في  فعلية 
وإنما نقله عن األخفـش،   ،، ولم يعرف الجر بها"خال " علية  والتزم سيبويه ف  

  : ها، فيقولأما األخفش فلم يعرف النصب ب

                                                           

، التبيـان  ٢٩، الواحـدي  ١/٨٨٣الفـسر  ،  ١٣: ، ديوانـه ٦٢ القصيدة ١٤ البيت رقم  )١(
 .٢/٣٨، البرقوقي ١/٣١٣

 . المصدر السابق)٢(

 .١٥٤ اللمع من العربية ص)٣(

 . ٢٥٦ ديوانه ص)٤(

 .١/٣١٨التبيان ج )٥(
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        ، وقد زعموا أنـه ينـصب بهـا، وذلـك           "خال  " كل العرب يجرون بـ     " 
  . )١("ال يعرف 

بمـا  " خال  "  إن سبقت    )٢(ولهذا أجازوا النصب والجر بها، والتزموا النصب      
  ". لخال " المصدرية ألن دخولها يعين الفعلية 

ـ  : وخال فعل ماض فاعله مضمر مستتر فيه، والتقدير        ضهم زيـدا،   خال بع
  . وذكروا أنه فعل بمعنى المجاوزة والمفارقة ضمن معنى االستثناء

وذكر ابن هشام أن الجرمي والربعي والكسائي وابن جني زعموا أنه يجوز            
فـإن قـالوه    : " زائدة وخال حرف جر، فقال في المغني      " ما  " الجر على تقدير    

ل بعدها، أو بالسماع فشاذ     ال تزاد قبل حروف الجر ب     " ما  "  ألن   ؛بالقياس ففاسد 
  . )٣("ال يقاس عليه 

وذكرت بعض المصادر انفراد الجرمي بهذا الرأي نقال عن العرب كما ذكر            
  . )٤("باب الجر من كتاب الفرح " أبوحيان في 

وتأكيد حرفية خال، فـإن     " ما"فإن صح هذا النقل عن ابن جني وقوله بزيادة          
ة العرب فيه وتفسير تردد ابن جني بين        هذا يعود لواقع االستعمال واختالف لغ     

  .حرفية خال وفعليتها في االستعمال
 وفعليتها يعود إلى لغات العرب ، وما سمعه النحاة من الثقـات             فحرفية خال 

منهم، ولهذا تضاربت األقوال واآلراء ، ولكن الكثير الشائع علـى النـصب ،              
  . وهذا ما أرجحه،  )٥(وجواز الخفض وااللتزام بفعلية خال إذا سبقت بما

                                                           

  .٨/٣١٩ التذييل والتكميل )١(

 .٢/٥٠ المفصل )٢(

 . ٢/٣١٦  المغني) ٣(

 .٨/٣١٩، التذييل والتكميل ٧٢١ شرح الكافية الشافية ) ٤(

، معجز أحمد ألبي العالء     ١/٣١٦ العكبري في شرحه لبيت المتنبي يوافق ابن جنى رأيه           )٥(
 . ١/١٦المعري 
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  المبحث الثاني
  المسائل الصرفية

   : الواد المنقوص الياء من حذف:  األولىالمسألة
نهوم الِن الِغعاِد الوفي ز كُموهن  ناِن مع العنقيق في القْبح م١(و(  
 بقولـه  لذلك   مثّلو ، )٢(" الياء   ن فاكتفى بالكسرة م   ى الواد أراد: جني   ابن قال

  :  الشاعرقول و، )الكبير المتعال(: عز وجل 
  .اهِق بالشَّ قعر الواِدقرقر   وما كنا بنجد وما   سيفي  
 سيبويه إلـى    أشار هنا عما اعتاده العرب في كالمهم فقد         المتنبي يخرج   ولم

 ، مما يحـذفون     أنهم اعلم : " فقال ، في كالمهم    له ومثل   ،هذا اإلجراء اللغوي  
مهم أن يـستعمل    شيء الذي أصله في كال     ويستغنون بالشيء عن ال    يعوضونو
  فحـذفت    ، ، ولـم أدرِ    لم يك : ومثل لما حذف بقولهم      ،)٣( " يصير ساقطاً  ىحت

   .النون والياء
 : هذا اإلجراء بالشعر فقـال       سيبويه، أجاز   " ما يحتمل في الشعر   " وفي باب 

 صرف ما ال يصرف ، وحذف ما من ؛ في الشعر ما ال يجوز في الكالم يجوز"
  : بأبيات منها قول األعشى استشهد و ،)٤("يحذف ال 

  )٥(داِد ِوعيد ب أعداءويعدن     صِرمنَه يشأ يتى مغَواِن الوَأخو    
  .  الغوانييريد

  

                                                           

 ٢٧٨ ديوان المتنبي )١(

 ٣/٤٧٤ الفسر )٢(

                          ١/٢٥الكتاب  )٣(

 ١/٢٧لكتاب ا )٤(

 ٩٨ ديوان األعشى )٥(
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 ال أدرِ ( سمعت العـرب تقـول      :  اللغوية بقوله    ة هذه الظاهر  فراء ال ويؤكد
سه ، وذكر صاحب     والتعويض عن بحركة من جن     لحرفوذلك بحذف ا  ) ولعمِر

  يجترئون بالضمة عن الواو ، وبالكسرة عن الياء ، وبالفتحة            )١(اإلنصاف بأنهم 
  .عن األلف 

أقبل بضربه ال يأل يريـدون ال يـألو         :  ذكر الكسائي أن العرب تقول       كما
   . الواو واكتفوا بالضمةافحذفو
فـإن  ... :  فيقول فإثبات ياء المنقوص المعر    " اللمع" جني فيقر في     ابن أما

زال التنوين عن هذه األسماء باأللف والالم ، أو اإلضافة كانت الياء ساكنة في              
هذا القاضى، وهذا قاضيك : ، تقول في الرفع نصبالرفع والجر ، مفتوحة في ال

رأيـت  : وفي الجر مررت بالقاضى ومررت بقاضيك، وتقـول فـي النـصب      
ك وفتحة الياءعالمة النصب     ،القاضىمن أسس اللغـة     وهذا ، )٢(" ورأيت قاضي 

 هذه القاعـدة    علىيعلل  الخروج    "   الخصائص"   في كتابه     نراه ثم. وقواعدها
  " الحركة عن الحرف والحرف عن الحركة إنابة "باب اللغوي في الفي االستعم

 الحركة قبله نائبة عنه ودليله      تَقر و الحرف منهما أن تحذف     األول"..  :فيقول
   .)٣("عليه 
 كثيـر فـي     وهو:"   ويضيف  )٤(  "اتَّقونيا عباِد ف  ": قوله تعالى    ب يستشهد و

ـ       كما ،أي أن الكسرة تشعر بالياء      : الكسرة    بـالواو   شعر يعلـل ، والـضمة ت

                                                           

 .٣٨٥ ص ٥٦ اإلنصاف مسألة )١(

 .٩٧ ص اللمع )٢(

 .٣/١٣٥ الخصائص )٣(

 . من سورة الزمر١٦ آية )٤(
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واإلشعار بالفتح قليل وذلك   ،)١( " اهللا الباطل ويمح" :  تعالى   ولهالمحذوفة في ق  
  .)٢(" لفلخفة األ

 حتى يـدعو  ، ال يتحامل بنفسه )٣(فإذا كان الحر:  ذلك أكثر بقوله  ويوضح
 فيـه   ، كان بأن يضعف عن تحمل الحركة الزائدة عليـه         وحذفه ،   ترامهإلى اخ 
  :  الواد في قول الشاعر في لذلك بحذف الياء ل وأحجى ، ومثّأحرى

  )٤(الشاهِق ب الواِدقُمر     وما كنا بنجد وهاسيفي          
 اللغويـة والتـي كثـر       لظاهرةا في تحليل هذه     تكلف أن ابن جني قد      وأرى

ـ      نثرهم في   وُأثِْبتَت ،استعمالها في كالمهم      القـرآن   ي وشعرهم ، كما وردت ف
 فاً بعض الكلم استخفافاً حـذ     ن العرب قد يحذفو   إن: " في قوله    أرىالكريم ، وال    
 ، فلهم في ذلك لغات يـؤول عليهـا          داٍع.."  )٥( لها الشبه  ويعرضيخل بالبقية   

  هم استعمالهم اللغوي كالمهم وسعة تسوغ ل
 الجوهري أن هذه لغة من لغات العـرب         قول  )٦( وقد ورد في لسان العرب    

 المهتدي المهتِد،   في: حيث يحذفون الياء من األصل مع األلف والالم فيقولون          
  : كما ورد حذفهم الياء من األصل مع اإلضافة كما في قول الشاعر

  .اِإلثِْمِد فُ عصثَتَيِن باللِّتُ          ومسح نجديٍة حمامٍة ريِشكنواِح     
  . هو األرجحوهذا

  
  

                                                           

  ٢٤ ، اآلية  سورة الشورى)١(

  وما بعدها ١/١٣٦ الخصائص )٢(

 ٢/٢٩٢  الخصائص )٣(

 ٢/٦٠١شرح شواهد المغني ،  ٣٨٠ بال نسبة في اإلنصاف )٤(

 ١/٨٠صائص  الخ)٥(

 ١٥/٤٩٠ج )٦(
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  :  حذف الياء من استحيين علة:  الثانيةالمسألة
  )١( الورِدن ِم في إناٍءِبسبٍت كَرعن   فْسه نَعِرض ي الماءتَحين ما اسإذا

لميـاه التـي    إذا مرت هذه اإلبـل با     :" يقول  :  جني البيت بقوله     ابن ويفسر
 تعرض نفسها على اإلبل ، فتشرب     وكأنها ، صارت   ثرتهاغادرتها السيول ، فلك   

تحيةٌمنها ، كأنها م٢(" وال استحياء في الحقيقة س(.  
   : المناقشة
  : ولهم في ذلك قوالن  )تُاستحي( الفعل ن النحاة في سبب حذف عياختلف
ـ       أنها حذفت الل   ين حيث تب  ليلللخ :  ول األ القول  هتقـاء الـساكنين ، ووافق

 كّنتْ س كما ، أسكنوا الياء األولى منها      تَحيتُ اس وكذلك: " فقال   أية،سيبويه في ر  
 ، يلتقي ساكنان  ا لئلّ ولى األ حذفت، ف  الثانية ، ألنها الم الفعل     كّنتوس ) ِبعتُ( في  
   .)٣( فعلوا هذا حيث كثر في  كالمهموإنما

ـ  :" - يعني الخليل    - غيرهوقال  : بقوله  ما ذكره سيبويه    :  الثاني   القول الم 
 كمـا  ، حركتها على الحـاء      ألقوا و ، ياءين فحذفوها  تاكثرت في كالمهم ، وكان    

   .)٤(" ، وال أدرلم يك : قالوا كما يرى الحذف ، وواألزم
 كالمهم كثيـر    في وقد ورد    ، االستعمال وكثرة ، فيف أن الحذف هنا للتخ    أي

  ) ِسستُ ومِللْتُ ، وظَسستُ أحاألصل و، ستُ وِملْتُوِظ أحستُ: (مثلمن األمثلة 
 من الفعل األجوف فتِخ:  حركتها على الفاء مثل ألقيت عين الفعل ، و    فحذفوا

 ب ببـا  هفـشب  )٥( شذ من المـضاعف    ما" ما ذكره سيبويه في باب       وهذا ،خاف  
  ".متأقَ

                                                           

، ٧٥٠الواحدي ،  ٥٣٤الديوان ، ١١٣٦ /١ المفسر ،٨٨ في القصيدة رقم ١٧ البيت رقم )١(
 . ضبطه الواحدي بالكسر٢/٥٩التبيان 

 .١/١١٥٠الفسر  )٢(
 .٤/٣٩٩ الكتاب )٣(
 .٤/٣٩٩ الكتاب )٤(
 . ٤/٤٢١ الكتاب )٥(
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  .)١( السراجوابن ، ما ذهب إليه المازنيوهذا
 ،وقـال  اختار  رأي سيبويه  بأنها حذفت اللتقاء الـساكنين   قدف ابن جني    أما

، سكنت"آية " ا بالفعل على اعتالل وذلك أنهم لما جاءو:  " .. مفسرا هذا الحذف  
 أي ر وقـد  ،)٢(" ، فحذفت العين  لسكونها ، وسكون الـالم           اكنةوالالم بعدها س  

ازني فـي رده     حججه التي ذكرها ، فقال الم      على ورد ،المازني في المنصف    
 و ،بأنها لو حذفت به لردها    : "  الساكنين   لتقاء سبب الحذف ال   أن: قال   منعلى  
  .")٣( هو يستحي:  في المضارع قال

 دغـم  المحذوف في المـضارع ، وأ       فلو رد  وي، هذا مخالفة ألصل لغ    وفي
 العين وضابـن  ذكـر  كما ما ال يرفع في لغة العرب ، وهذا  محال           لرفعوا ،   م 

  .جني
 رأيه و ، علي عليه أبي  المنصف حجج المازني ، ورد    ي أنه يذكر ف   نالحظو

 هذا محاولة وفي ،في سبب اختالفهم في حذف عين الفعل مرجحاً رأي المازني 
 القائل أن هذه لغة  من       رأي ال وأرجح ،إلخضاع اللغة لقوانين الصرف والنحو      

 أو ، الـالم    إما حي يحذفون يائي يستَ   العرب تميم  وبعض     فبني ،لغات العرب   
 أبوحيـان  قال   وقد لغة الحجازين وسائر العرب ،       ويستَحيي ،   )٤(العين للتخفيف 

 وشبل المكـي    ، عن ابن كثير   ويت محيصن ور  بنقرأ  ا  :  )٥(في  البحر المحيط   
  :  بقول الشاعر واستشهد ،"بياء واحدة لغة بني تميم )٦() يستحي : ( قوله تعالى

                                                           

 .٣/٢٥٠األصول في النحو ) ١(

 .٢/٢٠٤ جالمنصف )٢(

 .٢/٢٠٤ سابق ال)٣(

 .٣/٤٢٥ جمع الجوامع )٤(

 .١/٢٦٤ البحر المحيط )٥(

 .٢٦ية آ البقرة )٦(
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  )١( بالدِم الدمبوء ال يمحارمنا   تقي  منا ملوك وتتستحي أال
ـ   ،)٢( ، وقد سماه السيوطي الحذف الشاذ      ى استح وماضية  سـيبويه    ص كما ن

 شاذ بل   أنه أرى   وال في كالم العرب ،      وكثير ، أيضاً هذا الحذف شاذ     أنعلى  
  . للتخفيف وكثرة االستعمالوجاء في كالمهم  ، مطرد من لغاتهم ، وةهو لغ

  :  اسم فاعل لم يحك عن العربشتقاق ا: الثالثةالمسألة
  : قال المتنبي

ىفدم راِء أولهم أناعلى نذا   الغَباِْله ِمد الجاِئِد الماِجِلأبي٣( القَر(  
 ، ديوان المتنبـي   اح على هذا البيت ، ولكن غيره من شر        ي يعلق ابن جن   ولم

 اسم الفاعل مـن      والتحليل ، واعتبروه عيباً في اشتقاق      نقدتناولوا هذا البيت بال   
 رجـل   كـي  يحك عن العرب الجائد ، وإنمـا المح        ولم: " وقال الثعالبي    ،الجائد
  . للغة واإلعرابسف بأن فيه عوقال ، ")٤(، وفرس جواد ، ومطر جواد جواد
 القياس ع هذا االعتراض أن هذا هو موض علىرده ابن جني فقد ذكر في     أما

نمـا  إم كل فاعل ومفعـول ، و       غيرك اس  وال ،   أنت من العرب    تسمع لم   ألنك"
  .."  .  )٥(لم تسمع  عليه ماوقست،  أصالً بعضه فجعلته تسمع

  . ويقاس عليههه لم يسمع الجائد ولكن في اللغة ما يشابأنه صحيح
 العرب فهو من كالمهم ، وما لم يكن         مما قيس على كال   :"  قال سيبويه  ولهذا

  .)٦(" في كالم العرب فليس له معنى في كالمهم

                                                           

 .١/٢٦٤ البحر المحيط )١(

 .٣/٤٢٥ جمع الجوامع )٢(

 .)٢٣٩ القصيدة رقم – ٢٧ البيت ٨٢ديوانه  ( )٣(

  .)٤٧٠ الوساطة بين المتنبي وخصومه – ١/١٩٣يتيمة الدهر  ( )٤(

 .)١/١٨٠المصنف  ( )٥(

 .)٤/٢٨١الكتاب ( )٦(
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 ع اسم الفاعـل مـن قـام وبـا         عاللإ" المنصف في باب     في ابن جني    ذكر
 من قام ، وباع يعتل ويهمز موضع العين         الفاعل"  أن   مازني ال قول ،"ونحوهما

   ".)١( معتلهمنه ، فتقول بائع وقائم ، وجميع ما أعل فعله فالفاعل من
 –اد  ج(  الثالثي   عل القياس يجيز ذلك فجائد من الف      أن سبق يتضح لنا     ومما 

 قلبت الواو بعد األلف همزة ، فأصبحت الكلمـة          ،ولهذا جاود   األصلو) يجود  
  .فهو سائد ) د يسو–ساد  ( مثلهاجائد ، و

: فعـال  وذكر أبو الفتح موضحاً سبب همز عين اسم الفاعل في مثل هذه األ            
 الفعل قام المعتلة    ينولى ع األلف األ ) امقاْ(  في اسم الفاعل     نيف الجتماع أل  وذلك"

حدهما فيعود إلى لفظ    أ حذف   رلف اسم الفاعل فلم يج    أنية  قلبت ألفاً ، واأللف الثا    
 فانقلبت همـزة    ب ضارِ راء فحركت الثانية التي هي عين كما حركت         ،"قام  " 

   .)٢(" ألن األلف إذا حركت صارت همزة فقلنا بائع وقائم 
عـول فلـم     له نظير في كالم العرب وأساليبهم في اشتقاق الفاعل والمف          وهذا

صال والبنـاء   أ روي عن ثقاتهم ما يكفي التخاذه        انسمع كل الصيغ ولكن لنا فيم     
  .عليه

 ذكر أن هذا الحكم     حيث،   )٣( بو حيان في البحر المحيط    أليه  إ ما ذهب    وهذا
يقاس عليه كل ما يبنى من الثالثي للثبوت واالستقرار وعلى غير وزن فاعل ،              

  وثاقل مـن ثقـل   ، في حاسن من حسن تقولففيرد إليه إذا أريد معنى الحدوث       
  :  الشعر يقول صاحبهمن شاهد ر من فرح ، وسامن من سمن وذكوفارح
   شحوبها كرام الناس باٍدبها      سامن اللئيم فَا أمبمنزلٍة    

                                                           

 .)١/٨٠المنصف  ( )١(

 .)١/٨٢ سابقال ( )٢(

 .)٥٠/٢٠٨البحر المحيط  ( )٣(
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 "  تقولوعلى هذا : (  عليه معنى هذه الصيغل ابن يعيش فيقول فيما يدويذكر
 أردت الحدوث في الحال      والجود ثابتان له ، فإذا     دةالسيا تريدزيد سيد وجواد ،     

  :  فسر قوله تعالى وبهذا ، ))١("و في ثاني الحال قلت سائد وجائد أ
 عارض في الحال    أنه فعدل عن ضيق ليدل على       ،)٢("وضائق به صدرك    " 

، فإذا كان لهذه الصيغة ما يحاكيها من كالم العرب وشعرهم ، وفـي              غير ثابت 
 ألة من هنا أحرى وأجـدى ، وهـذه المـس          القياس عز وجل ، ف    آيات كتاب اهللا  

 حيوية اللغـة    لتواكب،  ليد األلفاظ  الدالة على المعاني     توضح أهمية القياس وتو   
  . دامت لم تخرج عن القوانين المميزة للغة العربية ماوتطورها 
  : اسم التفضيل من األلواناشتقاق:  الرابعةالمسألة
  : المتنبيقال
داْبعتَِع ب٣(الظُّلَِم من عيني في أسود ألنت   له ياض بياضاً ال بد(  

 منه ،   ر أنت أسود من كذا وال أحم      قولونوال ي : ..........  عليه قائالً    وعلق
 ، )٤( "معنـاه  في ال يبنى منها فعل التعجب ، وال ما كان           وب والعي لوانألن األ 

 مـا  ما أسود شعره و   : عنهم   كي قد ح  وفيين أن بعض الك   على: " قائالً   واستدرك
 جـاز ذلـك  لكثـرة        إنما  جاء عن شاعر فصيح و      وإن: "أضاف و ،")٥(أبيضه
  ".لحرفين هذين امالهماستع

   : المناقشة
 ، فالبـصريون ال     )٦( هذه المسألة خالف بـين البـصريين والكـوفيين         وفي

 أو لون ، ويقول في هذا سيبويه في         لقييجيزون التعجب من كل ما فيه عيب خَ       
                                                           

 .٤/١٥٩ شرح المفصل )١(
 .١٢  آية هود)٢(
 .٤/٣٤ التبيان ،١/١٢٦حمد أمعجزا ،  ٢٨  ديوانه٢٣٥البيت الثاني من القصيدة ) ٣(
 .٣/٤٤٨ الفسر )٤(
)٣/٤٤٩) ٥. 

 .١٦المسألة ،  ١٥٦ اإلنصاف )٦(
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 ، قـه  لوناً أو خل   وكان ، فعل ما كان أ   وذلك"  : " ال يجوز فيه ما أفعله     ما" باب  
 مـا   ألعـرج  فـي ا   تقول، وال   أبيضه أحمره وال ما     ما:  ترى أنك ال تقول      أال

لوان والـصفات    هذه األ  بأن ،ويؤكد الخليل ذلك ويوضح علة المنع     " ... أعرجه
 فهي ، حو من هذا النلفع وما ليس فيه ،)١(" اليد والرجل بمنزلة"الخلقية صارت 

 فيجيزون التعجب في الـسواد      ون وال تزيد ، أما الكوفي     ،ثابتة مستقرة ال تتغير   
 فيثبت لهما ما ال يثبت لسائر األلـوان         لوان أصل األ  نهماوالبياض وحدهما ، أل   

 غة من العرب في ذلك ، وقد تكلفت كتب النحو والبال          مع س مالتقدمها عليهم ، ولِ   
  .)٣(أرادوها التي )٢( لغير الجهة ولت التي ذكروها وأاتبيفي الرد على األ

 ذلك  ألن ؛ سائر األلوان    مع ، علة االمتناع فيهما واحدة      أن البصريون   وذكر
 ر واصـف    نحـو احمـر     عّل الفعل منهما ، فهو يأتي على وزن افْ        ابخاص بب 
ولهذا امتنع القياس هناأشبه وما واخضر .  
 البصريون من عدم جواز التعجـب مـن         يهإل ما ذهب    رجح ف ي ابن جن  أما

اعلم أن فعل التعجب إنما     :  قائالً   )٤( "اللمع" كتابه   في ،األلوان في باب التعجب   
وكـذلك  .... فإن تجاوز الماضي ثالثة أحرف لم يجـز         .... مبناه من الثالثي    

 من الحول مـا     ال و ، أحمره ا تقول من الحمرة ، م     األلوان والعيوب الظاهرة ال   
وأكد  ..." رجه وعلهما أشد حمرته ، وما أقبح حو:  ذلك قلت    أردتفإن   أحوله،

 يستوي فـي  لوان عدم جواز التعجب من أفعال األ  )٥( الخباز في توجيه اللمع    ابن
  ذللك مجردها كسِرقَ ، ِودومزيدها ك  وز و اسود وذلك ألن األصل فـي       ابيض ، 

                                                           

 .٤/٩٨ الكتاب )١(

 . ٤/٤١٧وما بعدها ،الوساطة   ٤/٣٥التبيان  )٢(

 .٤/٤١٧ في شرح المفصلالمسألة انظر )٣(

 .) ٣٨٦(   توجيه اللمع ٢٢٠ – ٢١٩ اللمع )٤(

 .٣٨٦ توجيه اللمع – ٢٢٩ اللمع )٥(
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 رأي أجد البن جنـي  ولم ، )١(هذه األفعال استعمالها على أكثر من ثالثة أحرف     
الطيب التعجب مـن     أبي فيه هذه المسألة إال في رده على من أنكر على            زيجو 

ـ   يخرجه على عدة وجوه حتى      ؤوله ي أخذ فقد ،هذين اللونين     إلـى   شذوذ من ال
  :  تأويله فيه فمن  أو المعنى ،الضرورة

ضاء ولـيس    بي أبيض فعالء،أي من أفعل الذي مؤنثه      ةأن أسود صفة مشبه   . ١
  . الذي هو اسم تفضيلأفعل

 بصفة من الظلـم     أ عيني ، ثم ابتد    ي أسود ف  نتأل: أن الكالم قد تم عند قوله     . ٢
  .كريم من أحرار : مثل قولك 

  . كثرة استعمالهم هذين الحرفينإنما ما سوغ لهم ذلك أنوالوجه الثالث فيها . ٣
 حينمـا   ولكنه ،أيهم   نلحظ أن ابن جني في اللمع تابع البصريين في ر          ولعلنا

رأي الكوفيين معلـال اختيـاره       ، انفرد برأيه ومال ل     تعمالأمعن النظر في االس   
 براعـة  علمية و  وثروة، مما يدل على استقاللية في الرأي ،ونفاذ بصيرة ،           هذا

 إليه باألدلـة  يتوصل كما يقول ال يتبع إال الحق الذي       لم فهو  عا   ،في االحتجاج   
 فهو لم يقف عند حد      ،له بعد الدراسة واعمال العقل فيه     والبراهين التي تتراءى    

الوصف والنقل هنا وهذا ما ذهب إليه البصريون ، بل أعمل العقل والتفكير في              
 ، وأضاف إليه ما توصل هاالظاهرة اللغوية التي أمامه ، فمال لتفسير الكوفيين ل

مـستقال فـي     مذهباله من تفسيرات مقنعة لهذه الظاهرة، لهذا فابن جني يمثل           
  . رأيناكماالتفكير النحوي 

 العـرب  من عندي جواز التعجب من هذين اللونين وذلك لما سمع           والراجح
 جاء في الحديث الشريف     وقد ،وشعرهم، ،وأمثالهممن شواهد كثيرة في نثرهم      

 مـن   أسـود  حمراء كناركم هـذه ، لهـي         ترونهاأ: " اهللا عليه وسلم   صلىقوله  
  .)٢("قارال

                                                           

 .٣٨٧ توجيه اللمع )١(
 . ٤/٢٠٨٣ ارتشاف الضرب )٢(
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 سمع أنه وذكر الكسائي    ،)١( من حنك الغراب   أسودهو  : الهيثم   أم في وقولهم
  ، ولـيس شـاذ      يل الرأي بأنه قل   ذا مالك له  ابن وترجيح ،     )٢( "شعرهما أسود   "

 الحجاز أهل لهجة في جب هذين اللونين  في التعمال استع زالما  و ،يقويه عندي 
ه وأخضر منه  منأحمر ،أما منه أبيض منه ، و  سودأ: نجد  قائما فيقولون      وسطو

  .فهو قليل
  :  الهمزة ألفاًإبدال:  العاشرةالمسألة
  :  المتنبي قال
  )٣( أو في السماِء في األرِضبمكاٍن   هنَّى تُ أنحلَّة معلى َأَأنتَ    

 ، وتـرك  تُهنَّـأُ  :أرادتهنـي ، : وقوله" ... ابن جني هذا البيت بقوله    ويعالج
 ، بـين  ن، ولو كان عليها لجعلها بـي  والقياس  فيف على حد  التخ    س، ولي الهمز
 أمثلـة لهـذا     ويذكر،  " ، وهذا انما يجوز في ضرورة الشعر         أبدل البنية  ولكنه

  . بما يشابهه من نظيرالهمز هذا لالالبيت من أبيات الكتاب مع
 هو قياسـي    ،إنما قلب الهمزة ألفا في مثل هذه المواضع         أن ذكر سيبويه    وقد

 أن الهمزة التي يحقق أمثالها أهل التحقيق        اعلمو: " وقال ،سماعي، وليس بمطرد  
من بني تميم وأهل الحجاز، وتجعل في لغة أهل التخفيف بين بين، تبدل مكانها              

 كـان  إذا كان ما قبلها مكسورا، والواو   إذا كان ما قبلها مفتوحا والياء       إذااأللف  
  ")٤(... ذا بقياس متلئب ليس ونا ما ذكرنحوما قبلها مضموما 

         ون هـذه الهمـزات      من العـرب يبـدل     وقوم: "ذلك ابن يعيش بقوله    ويؤكد
 حروف اللين، فيبدلون من المفتوحة المفتوح مـا قبلهـا ألفـا،             التي تكون بين  

                                                           

 .١٠/٢٣٣التذييل والتكميل ) ١(

 .٥/٣٣٣ ،المفصل كلسان العرب حن )٢(

حمـد  أمعجـز   ،   ١/٣٢التبيان  ،   ٧  القصيدة رقم     ٥ البيت   ٤٤٤ ديوانه   ١/١٣١ الفسر   )٣(
 .٦٣١ الواحدي ٤/٣٥

 . ٣/٥٥٣ الكتاب )٤(
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وذلك شـاذ   . )١(.. " منساة   سأة،قرا، ومن من  : سال، وفي قرأ  : فيقولون في سأل  
  . ليس بمطرد
           قـد جـاء    : " فيقول،    "له،وإبداحذف الهمز   "  في باب  ي ذلك ابن جن   ويذكر

 عنـد  إال غيـر مقـيس عليـه،    ،وكالهما والنظم جميعا    ثرهذا الموضع في الن   
  .)٢("الضرورة 
  .  الهمزةإبدال وللحذف جاءت ة كثيرشواهد بذلك على  ويدلل
          وأخطيـت،   يـت، قر: "  فقـولهم  ، اإلبدال على غيـر قيـاس      أماف:" ويقول
 الهمـزة  إبدال غير قياس، وكذلك ذكر ،علىالهمزة ياء   إبدال، وهو   "وتوضيت  

  :  في هذا الشاهد،ألفا
   )٣( فزارة ال هناِكفارعى     البغال عشيةًمسلمة ِبراحت     
  ِكيريد هنَأ: هناِك
وكـذلك  : " ..  يخرجه أحيانا على التخفيف فيقول في إبدال الهمزة ألفا         وهو

التخفيف إلى أن يقوم الدليل فيه على أن يحكم عليه ب: الحكم على ما جاء من هذا
  ".  بإذن اهللا ا ذلك مذهبا للعرب نهجفاعرف بدال،اإل

 حركـة  إلـى  الهمزة النظـر  إبدال يجب عند تقول ـ تعلم  كما ـ والقاعدة
 الذي  لحرف حرف مد يجانس حركة ا     أبدلت كانت ساكنة    إذا ف ،الهمزة وسكونها 

 يـاء  تصبح   ا كان مكسور  إذافاس، و  كان مفتوحا أبدلت ألفا من فأس        فإذا ،قبلها
 إذا أمـا  لـوم،    ؤمل:  مثل ا جاءت مضمومة تبدل واو    إذا وكذلك ،بير: مثل بئر 

 حرف المـد الـذي      إلى قلبت   وي وا أو ئيكانت الهمزة متحركة وما قبلها مد يا      
   خطية– خطييه –خطيئة : مثل: ه فيأدغمتيجانس حركتها ثم 

                                                           

 .٥/٢٧٦ شرح المفصل )١(

)٣/١٤٩ )٢ . 

  . البيت للفرزدق)٣(
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  . مقروةة، مقروومقروءة،
 القواعد المقررة كما يرى     وهذه ، هذا القياس  فالمتنبي هنا خال   أن رى ن وكما

 وفـي   ، هذا البيت  في اللغة أدرى بشعابها، فهو      ل أرى أن أه   ي ولكن يون،النحو
 ،ولهذا واأللف مخرجهما واحد     ،فالهمزة كثيرا عن األصل     تعدلم يب ) تهنى(قوله  

روي عن العـرب     وما   مشابهة، هنا ال  ،والعلةلجأ للتخفيف في قلب الهمزة ألفا       
  . يشهد له بذلك، ويقوي حجته
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  ةالخاتـم
 في نهاية البحث البد من اإلشادة بجهود السابقين من علماء النحـو واللغـة               -

 ، لغوي لجمـع اللغـة     ،وتركيب ،ومعنىالذين أفنوا حياتهم في تتبع كل لفظ        
  .والحفاظ عليها 

 وصفية تحولت فيما  بدأ علماء النحو واللغة في مرحلة جمعهم األولى بمنهجية-
بعد  إلى المعيارية المقننة، ولهذا تكلفوا كثيرا في محاولـة التوفيـق بـين               

  . المستعمل الفصيح الذي فاتهم تسجيله والقواعد المعيارية التي وضعوها
 االختالف  بين القاعدة     هذا أوائل العلماء الذين أدركوا      ن جني من م   ابن  كان    -

 أوجد التفـسيرات    حيث المتنبي ،    بيات أل  شرحه في ذلك   ظهر و ،واالستعمال
  . اللغوية في  واقع االستعمال اهر للتوفيق بين القاعدة والظوةالمنطقي

 لغة المتنبي لم تخرج عن أصول لغة العرب، فهو ابن بيئته ، اختزن قواعـد           -
لغته، وألفاظها، وفهمها  ،فأبدع فيها بإنتاج جمل جديدة واشتقاقات ال تنقاد إال 

  .لحديثة االلسانياتعلم  وهذا مدار ربي فصيح ،للسان ع
 تفـنن فيهـا     عمال بين القاعـدة واالسـت     توفيق ظهرت مصطلحات جديدة  لل     -

 النحويون واللغويون خاصة مثل التضمين ، والتقارض واإلهمال، والتعليق ،     
  .إلى آخره مما يدل على هذا التعارض٠٠واالستغناء

اللغوي بموضـوعية علميـة، وفـق        البد من إعادة فحص تراثنا النحوي و       -
  .التاريخي الطبيعي لدراسة األصول واأللفاظ  والتطور المعطيات الجديدة ،

 إحياء الوعي اللغوي بأهمية دراسة ومراجعة األصول والقواعد المنظمة للغة           -
  .همواستخدام وألفاظها حتى ال تضيع لغتنا ، وتضيق على فهم مستعمليها
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-٧٧٥-  

  ثبت الـمـصادر
  .ن الكريم القرآ-
ـ ٧٤٥: ت(ارتشاف الضرب من لسان العرب، أبو حيـان األندلـسي          - ، )هـ

  م١٩٩٨رجب عثمان محمد، مكتبة الخانجي، القاهرة، . د: تحقيق
األصول في النحو، أبي بكر محمد بن السري بن سهل النحوي المعـروف              -

مؤسسة : عبد الحسين الفتلي، الناشر   . د: ، تحقيق   )هـ٣١٦ت(بابن السراج   
  بيروت–لة، لبنان الرسا

أمالي ابن الحاجب،ألبي عمرو عثمان بن الحاجب، تحقيـق فخـر صـالح              -
 .سليمان قدارة، دار الجيل،بيروت

: ، تحقيق )هـ٥٧٧ت(نباري  ي مسائل الخالف، ألبي البركات األ     اإلنصاف ف  -
 .محمد محيي عبد الحميد

ـ   . د:اإليضاح ،ألبي الحسن أحمد بن عبد الغفارالنحوي، تحقيق        - ر كـاظم بح
 . ،بيروت١٩٩٦مرجان، عالم الكتب ط

، محمد صـدقي  )هـ٧٤٥-ت(البحر المحيط في التفسير، أبو حيان األندلسي    -
 .م١٩٩٢جميل، دار الفكر، بيروت،  

،تحقيق مصطفى السقاوآخرين،   )ه٦١٦ت  (التبيان في شرح الديوان ،العكبري     -
 .م١٩٦٥القاهرة 

سن هنـداوي، دار القلـم      ح. د:التذييل والتكميل، أبو حيان األندلسي،تحقيق     -
 .دمشق

توجيه اللمع في شرح كتاب اللمع،أحمد بن الحسين بن الخباز،تحقيق فـايز             -
 .٢٠٠٢زكي دياب، دار السالم ، القاهرة 

ـ ٣٩٢:ت(الخصائص،  ألبي الفتح عثمان بن جني الموصلي        - : تحقيـق ) هـ
 . م١٩٥٢=هـ١٣٧١، ٢محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، القاهرة،ط
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-٧٧٦-  

  

 .١٩٨٣ المتنبي، ألبي الطيب المتنبي، دار بيروت للطباعة، ديوان -

، )هـ٣٩٢ت  (سر صناعة اإلعراب، ألبي الفتح عثمان بن جني الموصلي           -
 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١لبنان الطبعة األولى-دار الكتب العلمية بيروت

شرح أشعار الهذليين، للسكري، تحقيق خالد عبد الغني محفوظ ، دار الكتب             -
 .العلمية بيروت

شرح التسهيل،البن مالك، محمد بن عبداهللا الطائي، تحقيق عبدالرحمن السيد،  -
 .م١٩٩٠ ،١ومحمد المختون، دار هجر ط

 على التوضيح، خالد بن عبداهللا بـن أبـي بكرالجرجـاوي            شرح التصريح  -
 .م٢٠٠٠، ١طاألزهري، دار الكتب العلمية،بيروت 

يوسـف حـسن    :للرضى اإلستراباذي، تحقيـق    شرح الرضى على الكافية،    -
 .١٩٧٣عمر،بيروت 

شرح شواهد المغني،عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين الـسيوطي،تحقيق            -
 .لجنة التراث العربي أحمد ظافر كوجان،

ـ ٦٧٢ت(شرح  الكافية الشافية، ألبي عبد اهللا جمال الدين بن مالـك              - ، )هـ
عبد المنعم أحمد هريدي، نشر في جامعة أم القرى مركز البحـث            : تحقيق  

لعلمي وإحياء التراث اإلسالمي كلية الشريعة والدراسات اإلسـالمية مكـة           ا
 .المكرمة

 .ت.شرح المفصل ،البن يعيش، موفق الدين ،مكتبة المتنبي، القاهرة، د -

الفسر، شرح ابن جني الكبير على ديوان المتنبي، ألبي الفتح ابـن جنـي ،                -
  .،دار الينابيع دمشق٢٠٠٤رضا رجب،ط .د:تحقيق 

ـ       كتاب سيب  - عبد : ، تحقيق )سيبويه(ويه، ألبي بشر عمرو بن عثمان الملقب ب
 .السالم محمد هارون، دار التأريخ، بيروت
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-٧٧٧-  

حـسين  . اللمع في العربية،البن جني ، أبو الفتح عثمان الموصلي،تحقيق د          -
 .١٩٧٩محمد شرف،عالم الكتب، مصر 

:  المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليـضاح عنهـا، ابـن جنـي              -
عبـد الفتـاح    . عبد الحلـيم النجـار و د      . على النجدي ناصف و د    : حقيقت

 –هــ   ١٣٨٦إسماعيل شبلي، المجلس األعلى للشئون اإلسالمية، القاهرة،        
 .م١٩٦٩-م١٩٦٦=هـ١٣٨٩

محمد : ، تحقيق   )هـ٢٨٥ت(المقتضب، ألبي العباس محمد بن يزيد المبرد         -
  . بيروت–عالم الكتب : عبد الخالق عضيمة، الناشر 

أبو القاسم محمود بن عمرو الزمخشري جـار  . المفصل في صنعة اإلعراب   -
 بيـروت،   –علي بو ملحم، مكتبـة الهـالل        . د: تحقيق)هـ٥٣٨ -ت(اهللا  

١٩٩٣. 

 .م١٩٦٣ معجم األدباء ،الحموي، ياقوت ،دار المأمون، -

: ، تحقيـق  )هـ٧٦١(مغني اللبيب عن كتب األعاريب، ابن هشام األنصاري        -
سـعيد األفغـاني، دار     :  ومحمد علي حمد اهللا، مراجعـة      مازن المبارك، . د

 .م٢٠٠٥الفكر، بيروت، 

. د: ، تحقيـق : همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، جالل الدين السيوطي        -
ـ  ١٤٠٠،  )١(عبد العال سالم، دار البحـوث العلميـة، الكويـت، ط           =  هـ

 .هـ١٣٢٧مطبعة السعادة، مصر، : وطبعة أخرى. م١٩٨٠

ألبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد       : نباء أبناء الزمان  وفيات األعيان وأ   -
ـ ٦٨١: المتوفى(بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي اإلربلي          ا ، )هـ

 .إحسان عباس، دار صادر: تح
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:  الوساطة بين المتنبي وخصومه، علي بن عبد العزيز الجرجـاني، تحقيـق            -
مكتبة العـصرية صـيدا     محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي، ال       

 .م٢٠٠٦، ١بيروت، ط

 يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، أبو منصور عبد الملـك محمـد بـن                -
محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعـة الـسعادة         : إسماعيل الثعالبي، تحقيق  

  .١٩٥٦) ط.د(القاهرة 
 

*  *  * 

  


