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كتػب النحػكييف ، كتكثيػؽ مػف حث إلى حصر أقكاؿ أبػي عمػي الفارسػي ييدؼ ىذا الب
ىذه األقكاؿ مف كتب النحػكييف كالمغػكييف كالمفسػريف لمكقػكؼ عمػى أىػـ الكتػب التػي 
تأثرت بآراء أبي عمػي الفارسػي فػي كتابػو ت التػذكرة القصػرية س كدراسػة ىػذه األقػكاؿ 

قتضػت طبيعتػو ىػذا البحػث أف كقػد اكمقارنتيا بغيرىا في كتب الفارسػي المطبكعػة ، 
يأتي في مقدمػة ، كفصػميف ، ثػـ ماتمػة ، كثبػت لممصػادر، أمػا المقدمػة فقػد أشػرت 
فييا إلى أىمية المكضكع ، كأسباب امتيػاره ، كالدراسػات السػابقة ، كىيكػؿ البحػث ، 

ت التػػػذكرة        و ػي ككتابػػػػي الفارسػػػػكأمػػػا الفصػػػؿ األكؿ فجػػػاء بعنػػػكاف : أبػػػك عمػػػ
كأمػػا الفصػػؿ الثػػاني : مػػا تبقػػى مػػف نصػػكص التػػذكرة ، كفيػػو مبحثػػاف    القصػػرية س 

الماتمة ، كقد ضػمنتيا أىػـ النتػاال التػي   ثـ جاءت القصرية كفيو سبعة مباحث   
 تكصؿ إلييا البحث 
ػالفارسي ، النحك ، المفقكد ، التذكرة القصرية:ػػػػاىنيَاخ ادلفراحٞح
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Abstract : 

This research has restricting the sayings of Abu Ali Al-Farsi 

to the grammar books and Documenting these sayings from 

grammatical, linguistic, and interpretative books to find the 

most important books that were influenced by the views of 

Abi Ali Al-Farisi in his book (Al –Tazkera Al – Kasria) and 

studying these sayings and comparing them to others in the 

Persian books.The nature of this research required that it 

come in the introduction, two chapters, then a conclusion, 

and prove to the sources . As for the introduction: I 

mentioned in it the importance of the topic, the reasons for 

choosing it, previous studies, and the structure of the 

research . As for the first chapter, it came under the title : 

Abu Ali Al-Farsi and his book (Al –Tazkera Al - Kasria), and 

it contains two articles ...As for the second chapter : The 

remainder of the texts of (Al –Tazkera Al – Kasria) , which 

includes seven topics Conclusion : It was included in the most 

important results of the research. And may God bless our 

master Muhammad (  Peace be upon him )  upon his family 

and companions. 
Keywords : Al-Farsi , The grammar , The Lost , Al –Tazkera 

Al – Kasria 
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، كأسػتعينو ، كأسػتيديو كأشػكره  الحمد هلل رب العالميف أحمده حمد الشػاكريف       

عمى جزيؿ فضمو ، كسابغ نعمااو ، كأصمي كأسمـ عمى سيدنا كنبينا محمػد بػف عبػد 
اهلل ، ماتـ النبيػيف ، كسػيد المرسػميف ، كقااػد الغػر المحجمػيف ، كعمػى بلػو كصػحبو 

       كمف اىتدل بيديو إلي يـك الديف          
 وبعد ....

فإفَّ النحك مف بيف عمـك العربيػة قػد احتػؿ مكاننػا كاسػعنا فػي أكسػاط المتعممػيف       
عمى مر العصكر كاألزماف ، كقد تبارل النحكيكف في استمداـ ىذه الصػنعة لتحقيػؽ 
اليدؼ األسمى مف دراسة النحك ، كىك الحفاظ عمى المغػة العربيػة لغػة القػربف   ألف 

ؿ الفيـ ، كًمفتاح المعنػى ، كعمػـك العربيػة كميػا  فػي حاجػة إليػو إذ بػو اإلعراب سبي
 يتكصؿ إلى معرفة كفيـ كتاب اهلل تعالى  

كا النصح لمعربية ، كشغمكا أعمػارىـ باالشػتغاؿ        كمف أكلاؾ العمماء الذيف مىحَّضي
و عمػى س ، فيذه مؤلفاتو الكثيرة شاىدة بإكبابػ  ىػّٕٕت ت عمي الفارسي  أبك :بيا 

ليػذه المؤلفػات  كتػب اهلل كقػد   العربية ، إضافة إلى شػيادة تبلمذتػو عمػى ذلػؾ ،
القبػػكؿ بػػيف طػػبلب العمػػـ قػػديمنا كحػػديثنا ، فتحمػػؽ البػػاحثكف حكليػػا ، كتسػػابقكا إلػػى 

 تحقيقيا كدراستيا ، كاالستفادة مف معينيا الذم ال ينضب  
تػػب النحكيػػة بعػػض النصػػكص كقػػد اسػػترعى انتبػػاىي كأنػػا أرجػػا إلػػى بعػػض الك      

ت التػذكرة القصػرية س أك ت المسػااؿ القصػرية س أك ت القصػريات س  المنقكلة مف كتػاب
المنسكب لمفارسي ، كىك مف مؤلفاتو المفقكدة ، كاالىتماـ بتراث األمة مػف األعمػاؿ 
الجميمة النافعة ، كقد نقػؿ عػف ىػذا الكتػاب جيابػذة النحػاة كالمغػكييف ، فعزمػت عمػى 

ذه النصػػكص مػػف مصػػادرىا المغكيػػة ، كانراء المنقكلػػة عػػف ىػػذا الكتػػاب ، جمػػا ىػػ
كتكثيقيػػا مػػف مصػػادرىا األصػػيمة التػػي كردت فييػػا، كالمقارنػػة بػػيف ىػػذه النصػػكص ، 
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كنصكص الفارسي في مؤلفاتو األمرل ػػ إف أمكف ػػ كدراستيا لمعرفة مكقؼ الفارسي 
ه مػف النحػكييف ، فجػاء البحػث ممف تقدمو مف    النحكييف ، كأثرىا فػيمف جػاء بعػد

ىػػػ  فػػي ضػػكء كتابػػو المفقػػكد التػػذكرة ّٕٕت     نحػػك أبػػي عمػػي الفارسػػيبعنػػكاف : ت
 س     جمعنا كتكثيقنا كدراسةن  القصرية

 أعثاب اخرٞاس ادل٘ض٘ع : 
 ىذا المكضكع عدة أمكر منيا :  دفعني إلى امتيار

العممػاء حػكؿ كػؿ مػا كتبػو  الفارسي كمنزلتو في عمػـك العربيػة ، كالتفػاؼس مكانة ُت
ا، كامتيارنا كنقدنا ، كمعارضةن كاف مادة لغكية ثرية دفعتني إلى البحث    ترجيحن

س كتػػاب التػػذكرة القصػػرية لمفارسػػي مػػف الكتػػب الميمػػة المعتمػػدة لػػدل كثيػػر مػػف ِت
النحكييف في تأليؼ كتبيـ : كابف جني ، كابف ىشاـ ، كنػاظر الجػيش ، كالػدماميني  

 غيرىـ  كالبغدادم ك 
س الكشؼ عف تأثر الفارسػي فػي ىػذا الكتػاب بمػف سػبقو مػف النحػكييف فػي ضػكء ّت

الممتمفػػة ، كأثػػره فػػيمف جػػاء بعػػده مػػف  المغكيػػة النقػػكؿ الػػكاردة عنػػو فػػي المصػػادر
 النحكييف  

 اىذساعاخ اىغاتقح :
إماـ مف أامة العربيػة ، كعمػـ شػامن مػف أعبلميػا البػارزيف  أبك عمي الفارسي       

العممػاء حػكؿ كتبػو تحقيقنػا ،  لطػبلب العمػـ كالدارسػيف ، كقػد تحمػؽانت كتبػو قبمػةن فك
مرة كقفت عمييػا ، كتناكلػت كدراسةن ، كجمعنا ، كتكثيقنا ، كمف ىذه الدراسات التي 

 ادلغائو ىيفاسعٜ تاىذساعح :
ا المػػبلؼ النحػػكم كمكقػػؼ الفارسػػي منػػو فػػي كتبػػة المكسػػكمة بالمسػػااؿ جمعنػػس ُت

                 رسػػػػالة ، إعػػػػداد الباحػػػػث : عمػػػػر عبػػػػد الكػػػػريـ عمػػػػي محمػػػػد ،  تأصػػػػيبلن ك  كدراسػػػػةن 
  س في كمية المغة العربية بأسيكط ، جامعة األزىر ماجيستيرت 
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، ا كدراسػػةالمػػبلؼ الصػػرفي فػػي كتػػب ت المسػػااؿ س ألبػػي عمػػي الفارسػػي جمعنػػس  ِت
دكتػكراه س فػي  إعداد الباحث : مصطفى سػيؼ النصػر عبػد الحميػد سػيؼ ، رسػالة ت

كمية المغة العربية بأسيكط ، جامعة األزىر، كقد اقتصػرت الدراسػة فػي البحثػيف عمػى 
 كتب الفارسي المطبكعة، كلـ يتعرضا لكتب الفارسي المفقكدة  

 ٕٞنو اىثحث :
، كفصميف ، ثـ ماتمة ، كثبػت  اقتضت طبيعة ىذا البحث أف يأتي في مقدمة       

 س لممكضكعات  لممصادر كالمراجا ، كفير 
فقد أشرت فييا إلى أىمية المكضكع ، كأسباب امتياره ، كمطة   :أٍا ادلقذٍح 
 السير فيو  

 أبك عمػي الفارسػي ككتابػو ت التػذكرة  القصػريةس : فجاء تعْ٘اُ اىفصو األٗهٗأٍا 
  كفيو مبحثاف :

 : أبك عمي الفارسي حياتو كبثاره   ادلثحث األٗه
 تذكرة  القصرية  : كتابو ال ادلثحث اىثاّٜ

 مباحث : سبعةكفيو النحك في التذكرة القصرية ، :  اىفصو اىثاّٜ
 : مسااؿ في باب النكرة كالمعرفة   ادلثحث األٗه

نىكىاًسًميمىا  ادلثحث اىثاّٜ  بىًر كى ٍبتىدىإ كىاٍلمى  : مسااؿ في  بىاًب اٍلمي
 فاعيؿ   : مسااؿ  في  باب االشتغاؿ  كما ييحمؿ عمى الم ادلثحث اىثاىث
 : مسااؿ ًفي بىاًب التَّكىاًبًا   ادلثحث اىشاتع 
افىًة ادلثحث اخلاٍظ ضى رّْ كىاإلًٍ ٍكؼ اٍلجى ري  : مسااؿ ًفي ًبابىي حي
 : مسااؿ في باب الممنكع مف الصرؼ  ادلثحث اىغادط
 : مسااؿ ًفي بىاب ًإٍعرىاًب اٍلًفٍعًؿ ، ك ما يىٍعمىؿي عىمىمو    ادلثحث اىغاتع

 كقد ضمنتيا أىـ النتاال التي تكصؿ إلييا البحث   : اخلامتح
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 فقد جعمت ثبتنا لممصادر كالمراجا ، كفيرسنا لممكضكعات  : ٗأٍا اىفٖاسط 
ا لكجيو الكريـ ، كأف يرشػدنا        كاهلل ػػ سبحانو ػػ أسأؿ أف يجعؿ ىذا العمؿ مالصن

سػيدنا محمػد النبػي  إلى القكؿ المبيف ، كالعمؿ بسنة النبي الكريـ ، كصمى اهلل عمػى
  األميف ، كعمى بلو كصحبو أجمعيف 
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 اىفصو األٗه 
 أت٘ عيٜ اىفاسعٜ ٗمراتٔ ) اىرزمشج  اىقصشٝح (

 كفيو مبحثاف :
  ػأبك عمي الفارسي حياتو كبثاره   :ػادلثحث األٗه
  ّٜػكتابو التذكرة القصرية   :ػادلثحث اىثا
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 ادلثحث األٗه 
 ىفاسعٜ حٞاذٔ ٗآثاسٓ .أت٘ عيٜ ا 
 امسٔ ٗمْٞرٔ ٗىقثٔ :

ىػػك اإلمػػاـ أبػػك عمػػي ، الحسػػف بػػف أحمػػد بػػف عبػػدالغفَّار بػػف سػػميماف الفارسػػي      
  س ُتالفسكم، النٍَّحكم

 ٍ٘ىــذٓ ّٗشأذٔ : 

ىػػس ِٖٖ، كنشأ فييػا ، ككػاف مػيبلده فييػا عػاـ تس ِتت فسا س كلد الفارسي ببمدة     
ـ  عربٌيػة سدكسػية ، مػف سػدكس شػيباف في أكامر أيَّػاـ المعتضػد  ، ألبو فارسػي  ، كأ
   . س ّتالذيف ىاجركا إلى فارس 

كقد عاش اإلماـ حياةن حافمة بالتَّحصيؿ كاالنتقػاؿ ، كالػدَّرس كالتصػنيؼ ، يقػكؿ      
ػاج ، كبمبرمػاف ، كأبػي بكػر السَّػراج  كسػكف  الذىبي: "قًدـ بغداد شابِّا ، كتمرَّج بالزجَّ

دَّة ، ثـ حمب ، كاتَّصؿ بسىٍيؼ الدكلة    ككػاف الممػؾ عضػد الدكلػة يقػكؿ : طرابمس م
أنا غبلـي أبي عمي في النحك، كغبلـ الرازم في النجـك " 
 س ْت

                                           

، كمعجػـ األدبػاء ليػاقكت الحمػكم ُِٕ/ٖنظر في ترجمتو : تػارين بغػداد لممطيػب البغػدادم يس ُت
نباه الركاة عمى أنباه النحاة لمقفطي  ُُٖ/ِ كما بعدىا ، كالبمغة في تراجـ أامػة  َّٖ/ُ، كا 

،  ّٕٗ/ُٔكما بعػدىا ، كسػير أعػبلـ النػببلء لمػذىبي  َُٖمفيركز ببادم ص النحك كالمغة ل
، كأبػك َُٖ، ُٕٗ/ِكما بعدىا ، كاألعبلـ لمزركمػي  ْٔٗ/ُ، كبغية الكعاة لمسيكطي  َّٖ

عمي الفارسي حياتو كمكانتو بيف أامة التفسػير العربيػة ، كبثػاره فػي القػراءات كالنحػك د/ عبػد 
 كما بعدىا   ُٓالفتاح إسماعيؿ شمبي  ص 

س  مدينػػة بفػػارس أنػػزه مدينػػة بيػػا فيمػػا قيػػؿ ، بينيػػا كبػػيف شػػيراز سػػتكف مػػيبلن   ينظػػر: نزىػػة ِت
  ُِٔ/ْ، كمعجـ البمداف  َْٖ/ُالمشتاؽ في امتراؽ انفاؽ لمشريؼ اإلدريسي 

  ُُٖ/ِس ينظر: معجـ األدباء ّت
  َّٖ، ّٕٗ/ُٔس سير أعبلـ النببلء  ْت
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كلـ يتزكَّج أبك عمي الفارسػي كلػـ يينجػٍب ، كظيػر ذلػؾ فػي كٍصػؼ تمميػذه ابػف       
، كأعياف شػيكميا سػبعيف  ًجنّْي لو : " كقد أقاـ عمى ىذه الطريقة ما جمة أصحابيا

، ال يعتاقػو عنػو  سِت، كجعمػو ىمػو كسػدمو  ، سػاقطة عنػو كمفػوس ُتسنة زااحة عممو 
 .س ّتكلد ، كال يعارضو فيو متجر " 

ًلػػد فػػي ت فسػػا       ركمػػي :" كي              كدمػػؿ بغػػداد سػػنة  (مػػف أعمػػاؿ فػػارس ) يقػػكؿ الزّْ
ؿ في كثيرو مف البمداف  َّٕت  ىػػ س ، فأقػاـ  ُّْ، كقدـ حمب سنة ت  ىػ س ، كتجكَّ

مدةن عندى سيؼ الدكلة ، كعاد إلػى فػارس ، فصػحب عضػد الدكلػة ابػف بكيػو ، كتقػدَّـ 
ثػـ رحػؿ      " اإليضػاح فػي قكاعػد العربيػة"  عنده ، فعمَّمو النحك، كصػنَّؼ لػو كتػاب

   سْتإلى بغداد فأقاـ إلى أف تيكفّْي بيا " 
 :ٔ ـشٞ٘خ

صيبو كبيرو مف الثقافة كالمعرفة ، أتاحت لػو تمػؾ المعػارؼ جممػة أمذ الفارسي بن    
مف عمماء عصره كمشايمو ، كقؼ الفارسي ببابيـ ، كنىيىؿى مف معارفيـ ، مػف أبػرز 

 ىؤالء الشيكخ :
ــا 

َّ
ػػاج ، عػػاًلـ  : اىضج ىػػك اإلمػػاـ إبػػراىيـ بػػف السػػرم بػػف سػػيؿ ، أبػػك إسػػحاؽ الزجَّ

ًلػػد كمػػات فػػي بغػػدا د، كػػاف مػػف أىػػؿ الًعمػػـ كاألدب كالػػدّْيف المتػػيف، بػػالنحك كالمغػػة ، كي

                                           

كىاؿي  حى  مى  زى  : "ت ّٗ/ّف فارس س في مقاييس المغة البُت اءي أىٍصؿه كىاًحده، كىىيكى زى س الزَّاءي كىاٍليىاءي كىاٍلحى
ٍت ، كىًىيى تىًزيحي  قىٍد أىزىٍحتي ًعمَّتىوي فىزىاحى ، ًإذىا ذىىىبى   كى يًو  ييقىاؿي زىاحى الشٍَّيءي يىًزيحي تىنىحّْ  " الشٍَّيًء كى

ـي:  ت س د ـ س ُّٖ/ُِس في الصحاح لمجكىرم ِت ػٍزفي ، كالسَّػدى ـي كالحي ـي ، ًبالتٍَّحًريًؾ: النَّػدى : " السَّدى
ٍزفو "   : غىٍيظه مىاى حي ًقيؿى ّـّ مىاى نىدىـو ، كى ًقيؿى : ىى ُـّ ، كى  اليى

  ِٖٕ/ُس المصااص ّت
  َُٖ، ُٕٗ/ِس األعبلـ  ْت
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عرابػو ، كمػا ينصػرؼ كمػا ال ينصػرؼ  صنَّؼ كثيرنا مف الكتب منيا : معػاني القػربف كا 
  س ُتىػ س  ُُّكغيرىا  تكفي سنة  ت 

ىك أبك بكر محمد بف السرم بف سػيؿ ، أحػد أامػة األدب كالعربيػة ،  اتِ اىغشا  :
ا عمى كتاب سيبكيو  ، كلو كتاب األصكؿ في النحك كغيرىا ، تػكفي سػنة صنَّؼ شرحن

   س ِتىػ س  ُّٔت 
ىك أبك بكر محمد بف أحمد بف منصكر، نحكم أصػمو مػف سػمرقند ،  :اتِ اخلٞاط 

أقاـ في بغداد ،   كتكفي بالبصرة ، مف كتبو : معاني القػربف ، ك المػكجز ، كالمقنػا 
  س ّتىػ س َِّ، تكفي سنة  ت
بكر أحمػد بػف مكسػى بػف العبػاس ابػف مجاىػد شػين القػرَّاء ، ىك أبك  :اتِ رلإذ 

أكؿ مػف سػبَّا القػراءات فػي كتابػو ت السػبعة س ، كقػد ركم عنػو الفارسػي القػػراءات ،  
   س ْتىػ س  ِّْتكفي سنة ت 

ىك أبك بكر، محمد بػف عمػي بػف إسػماعيؿ العسػكرم ، مػف ًكبػار عممػاء  : ٍربٍاُ
ػػاج ، كأمػػذ عنػػو الفاسػػي ، كالسػػيرافي، العربيػػة فػػي بغػػداد ، أمػػذ عػػف المبػػرّْ  د ، كالزجَّ

ا عمػى  ككاف ضنيننا باألٍمذ عنو ، ال يقرئ كتاب سيبكيو إال بمااة دينار ، صنَّؼ شرحن
ا لشكاىده ، تكفي سنة   س ٓتقس  ّْٓت  كتاب سيبكيو ، كشرحن

                                           

كما ُُْ/ُعاة كما بعدىا ، كبغية الك  ْٗ/ ُس ينظر في ترجمتو : كفيات األعياف البف ممكاف ُت
 بعدىا  

، كمعجػـ األدبػاء ُٕٖ، ُٖٔ/ُس ينظر في ترجمتو : نزىة األلباء في طبقػات األدبػاء لؤلنبػارم ِت
ٔ/ِّْٓ   

 كما بعدىا  َِّٗ/ٓكمعجـ األدباء كما بعدىا ،  ُٖٓ/ُس ينظر في ترجمتو : نزىة األلباء ّت
 كما بعدىا   َِٓ/ِاألدباء  كما بعدىا ، كمعجـ ّّٓ/ٔس ينظر في ترجمتو : تارين بغداد ْت
كما بعدىا ، كالبمغة في تراجـ أامة النحك كالمغػة  ِِٕٓ/ ٔس ينظر في ترجمتو : معجـ األدباء ٓت

   ا كما بعدى ِٕٔ/ُلمفيركزببادل 
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 ذالٍــزذٔ :
ركسػو ، جمس إلى أبي عمي الفارسي كثير مف محبي العمػـ ، كحضػركا حمقػات د    

كحرصػػكا عمػػى اإلفػػادة مػػف مكنػػكف فكػػره ، كزاد عممػػو ، فأصػػبحكا بعػػد ذلػػؾ أامػػة فػػي 
 المغة ، كعمـك الديف مف ىؤالء :

ًبيَّػػة ، أنجػػب  : اتــِ جْــٜ   ـي العىرى ػػا ٍكًصػػًميُّ ، ًإمى ػػافي بػػفي ًجنّْػػي المى ىػػك أىبيػػك الفىػػٍتًح عيٍثمى
تاب المصػااص ، كسػر صػناعة تبلمذة الفارسي ككاف يبلزمو ًحبلِّ كترحاالن ، صنَّؼ ك
  س ُتىػ س ِّٗتكفي سنة  ت، اإلعراب ، كممتار تذكرة أبي عمي الفارسي كغيرىا 

ىك أبك نصر إسماعيؿ بػف حمػاد الجػكىرم ، كػاف أديبنػا فاضػبلن ، كمطػوي :اجلٕ٘شٛ 
الفػارابي صػاحب ديػكاف ف مالػو يضرب بو المثؿ ، أمذ عف أبػي عمػي الفارسػي ، كعػ

   س ِتىػ س  ّّٗب : الصحاح ، تكفي سنة ت األدب ، صنَّؼ كتا
ىك أحمد بف بكر العبدم ، فإنو كاف مف أفاضؿ أىػؿ العربيػة   :أت٘ طاىة اىعثذٛ 

أمذ عف السيرافي كعف الرمػاني ، كعػف أبػي عمػي الفارسػي ، كشػرح كتػاب اإليضػاح 
ا شافينا تكفي سنة ت    س ّتىػ س َْٔألبي عمي شرحن

بػف عيسػى بػف الفػرج بػف صػالح الربعػي النحػكم ، ىػك أبػك الحسػف عمػي  اىشتعٜ :
البغدادم المنزؿ الشيرازم األصؿ   كاف إمامنا في النحك متقننا لو ، لو شرح إليضػاح 

                                           

             ُُّ/ُٗكمػػػا بعػػػدىا ، كالػػػكافي بالكفيػػػات  ِْٔ/ّس ينظػػػر فػػػي ترجمتػػػو : كفيػػػات األعيػػػاف ُت
 كما بعدىا  

  ِْٓػ ِِٓ/ُر في ترجمتو : نزىة األلباء س ينظِت
  ِْٕ، ِْٔ/ُس ينظر في ترجمتو : نزىة األلباء ّت
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الفارسي أجاد فيو   اشتغؿ ببغداد عمى السيرافي ثػـ مػرج إلػى شػيراز فقػرأ عمػى أبػي 
  س ُت ىػ سَِْة تػعمي الفارسي عشريف سنة ، ثـ رجا إلى بغداد ، تكفي سن

: 
ّ
ًحبى أبا عمى كأمذ عنو كأكثػر  اىقصشٙ ىك محمد بف طكسي القصرم النحكم ، صى

، كسألو المسااؿ المعركفة بالقصػرية فأجابػو أبػك عمػي عنيػا ، ككتبيػا فػي كػراريس 
   س ِتكسميت باسمو ، كمات شابنا ت رحمو اهلل س 

 :ٍناّرٔ ٗثْاء اىعيَاء عيٞٔ 

عاليػةن تبكأ أبك عمي  الفارسي م       شيػيرةن كاسػعةن فػي  نػاؿ، ك ، كمنزلػة رفيعػة كانػة ن
عمـ العربية ، كقد تكاثرٍت عبارات األامَّة في بياف منزلتو ، كالثناء عميو ، يقكؿ ابػف 
ـى كقتو في ًعمـ النحػك    كجػرىٍت بينػو كبػيف أبػي الطيػب المتنبػي  ممكاف : " ككاف إما

الدكلػة ابػف بكيػو كتقػدَّـ عنػده ،  مجالس ، ثـ انتقؿ إلى ببلد فارس ، كصػًحبى عضػدى 
س ّت" .كعمٍت منزلتو ، حتى قاؿ عضد الدكلة : أنا غبلـ أبي عمي الفسكم في النحك  

  
اإلمػاـ العبلَّمػة قػرأ النحػك عمػى أبػي " : محمد بف يعقػكب الفيػركز أبػادم  كقاؿ      

ػًحب ع إسحاؽ الزجاج     كبىػرىع فػي النحػك ضػدى الدكلػة ، كانتيػٍت إليػو رااسػتيو ، كصى
  س ْت  "فعظَّمو ، كأحسف إليو

                                           

نباه الػركاة عمػى أنبػاه النحػاة لمقفطػي  ِْٗ/ُس ينظر في ترجمتو :  نزىة األلباء ُت كما بعده ، كا 
ِ/ِٕٗ   

  ُِِ/ُ، كبغية الكعاة ُْٓ/ّس ينظر في ترجمتو : إنباه الركاة ِت
   َٖ/ِعياف س كفيات األّت
  َُٖ/ُس البمغة ْت



 

  

 

 
 "جمعنا كتكثيقنا كدراسةن " التذكرة القصريةالمفقكد ضكء كتابو في  ىػ ّٕٕنحك أبي عمي الفارسي ت 

 

َِّّ 

  كقػاؿ كثيػر مػف تبلمذتػو:    كقاؿ عنو السيكطي :" كاحد زمانو في ًعمـ العربيػة    
ـي مف المبرّْد   س ُت"  إنَّو أعم

 ٍؤىفــاذٔ :
عراب القربف ، ترؾ أبك عمي الفارسي مؤلفات كثيرة في التفسير ،       كالقراءات ، كا 

كتبحػره فػي العربيػة  ، تػدؿ عمػى رسػكخ قدمػًو كالمسااؿ ، ككميا  ، غةكالم   كالنحك ،
 ، مف ىذه المؤلفات ما يأتي :كعمكميا 

عرابػػػػػو ُت             س  اإلغفػػػػػاؿ ت كىػػػػػك المسػػػػػااؿ المصػػػػػمحة مػػػػػف كتػػػػػاب معػػػػػاني القػػػػػربف كا 
  س ِتلمزجاج س

  س ّتس  اإليضاح العضدم  ِت
  س ْتا س التذكرة في عمـك العربية ، عشركف مجمدن ّت
  س ٓتس التعميقة عمى كتاب سيبكيو ْت
  س ٔتس التكممة ٓت

                                           

  ْٔٗ/ُس بغية الكعاة ُت
س حققو كعمَّؽ عميو : عبد اهلل بف عمر الحاج إبراىيـ ، الناشر : المجما الثقػافي ػ دبػي ػ مركػز ِت

 ـ  ََِّ /ىػ ُِْْجمعو الماجد لمثقافة كالتراث ، الطبعة األكلى 
 ـ   ُٗٔٗ/ىػ  ُّٖٗ س حققو  د / حسف شاذلي فرىكد  ، الطبعة  األكلى  ّت
  َُٖ/ِس ينظر: األعبلـ ْت
  /ىػػػَُُْس طبػػا فػػي سػػتة أجػػزاء ، بتحقيػػؽ :  د/ عػػكض بػػف حمػػد القػػكزم ، الطبعػػة األكلػػى  ٓت

 ـ  َُٗٗ
ـ ، كحققػو : كػاظـ بحػر المرجػاف ، كطبػا فػي عػالـ ُُٖٗس حققو : حسف شاذلي فرىػكد سػنة ٔت

 ـ  ُٗٗٗالكتب 
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 س ُتس الحجة لمقراء السبعة ٔت
س  كتػػب المسػػااؿ كىػػي عبػػارة عػػف أجكبػػة لمسػػااؿ سيػػًاؿى عنيػػا فػػي بػػبلد ممتمفػػة ، ٕت

نىت في كتب مستقمة ، كىي أشبو ما يككف بكتب األمػالي ، كمنيػا:  فأجاب عنيا كديكّْ
، كالمسػااؿ الحمبيػات ، كالمسػااؿ س ّتكالمسػااؿ البصػريات   ، سِت المسػااؿ العسػكريات

، كالمسااؿ البغداديات ، المسااؿ المنثػكرة ، ككتػب سْتالشيرازية ، كالمسااؿ القصرية 
، إال المسػااؿ  ككتب المسااؿ ىذه كانت تشتير باسـ البمد التي أمبلىا الفارسي فييا

  ضا عدة مف كتاب سيبكيو المنثكرة فإفَّ الفارسي أمبلىا لنفسو مف مكا
 ٗفــاذٔ : 

بعد رحمة طكيمة قضاىا الفارسػي بػيف العمػـ ، كالكتابػة ، كالتػدريس ، كالتحقيػؽ      
لممسػػااؿ النحكيػػة كالمُّغكيػػة ، لقػػي ربػػو ببغػػداد ، فػػي ربيػػا األكؿ سىػػنىة سػػباو كسػػبعيف 

ىميػا ميػر ىػ س ، رحمو اهلل رحمةن كاسػعة ، كجػزاه عػف العربيػة كإّٕٔكثبلث مااة  ت
   س ٓتالجزاء 

 

                                           

د/ بشير جكيجاتي ، كطبا فػي دار المػأمكف لمتػراث ، الطبعػة  س حققو : د/ بدر الديف قيكجي ،ُت
ـ  بعنػكاف ََِٕـ ، كطيبا في دار الكتب العممية ، الطبعة األكلػى ُْٖٗىػ ػػػ َُْْاألكلى 

كالشػػين / عمػػي  : الحجػػة فػػي عمػػؿ القػػراءات بتحقيػػؽ : الشػػين / عػػادؿ أحمػػد عبػػد المكجػػكد ،
 كم   محمد معكض ، كالدكتكر / أحمد عيسى المعصرا

  َُٖ/ِس نسبة إلى بمدة عسكر مكـر    األعبلـ ِت
  َُٖ/ِاألعبلـ   .س كىي أماؿو أٍلقاىا في جاما البصرة ّت
س  قيؿ : نسبة إلى أحد تبلمذتػو كىػك محمػد بػف طكسػي القصػرم النحػكم ، كىػك المشػيكر فػي ْت

ابػػف ىبيػػرة س   ، كقيػػؿ : نسػػبة إلػػى ت قصػػر ُْٓ/ّكتػػب التػػراجـ كالنحػػك   ينظػػر: إنبػػاه الػػركاة 
   ِٔٓبنكاحي الككفة ، ينظر: المدارس النحكية د شكقي ضيؼ ص 

   ِٖ/ِ، ككفيات األعياف ُِٕ/ٖس ينظر: تارين بغداد ٓت
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 ادلثحث اىثاّٜ
 مراتٔ ) اىرزمشج  اىقصشٝح ( . 

 أًًٗل : اىرعشٝف تاىنراب ، ٍٗشاد اىفاسعٜ ٍْٔ :
لكػػؿ ميؤىلّْػػؼو غايػػة يريػػدىا مػػف كراء مؤلَّفىػػًو ، كىػػدؼ يرمػػي إليػػو ، كأبػػك عمػػي        

مف كتػب المسػااؿ  الفارسي كغيره مف النحكييف ألَّؼ كتابو ت التذكرة القصرية س كغيره
ليرد بو عمى أسامة السااميف ، كفي كتابو ىنا يردُّ عمى أسامة أحد تبلمذتػو كىػك أبػك 

  الطيب القصرم 
مَّد بػف طػكس القصػرم قاؿ ياقكت الحمكم في ترجمة القصرم : "         ى ٌنػكى يي ، ميحى

احب  مىٍيًو أالقصريات  المسااؿأىبىا الٌطيب صى مٌي عى  "   سُت مبلىا أىبيك عى
ًفػػي التَّػػٍذًكرىة القصػػرية كىًىػػي أسػػامة مػػف أبػػي ك         يقػكؿ عبػػد القػػادر البغػػدادم : " كى

مػٌي اٍلفىاًرًسػ كؼ بالقصػرم كأجكبػة مػف شىػٍيمو أبػي عى ٍعػري مَّد بف طكسي اٍلمى  يػالٌطيب ميحى
 " س ِت

ا: إثثاخ ّغثح اىنراب إىل اىفاسعٜ :
ً
 ثاّٞ
ارسػػػي كثيػػػػر مػػػف النحػػػكييف كالمغػػػػكييف نىسىػػػبى ىػػػذا الكتػػػاب ألبػػػػي عمػػػي الف        

كالمترجميف الذيف ترجمكا ألبي عمي الفارسي ، يقكؿ ياقكت الحمكم : " كألبػي عمػي 
: كتػػػاب الحجػػػة ، كتػػػاب التػػػذكرة     كتػػػاب أبيػػػات اإلعػػػراب ، كتػػػاب  مػػػف التصػػػانيؼ

اإليضاح الشعرم ، كتاب اإليضاح النحػكم ، كتػاب ممتصػر عكامػؿ اإلعػراب ، كتػاب 
الحمبيػػػة ، كتػػػاب المسػػػااؿ البغداديػػػة ، كتػػػاب المسػػػااؿ الشػػػيرازية ، كتػػػاب المسػػػااؿ 

 " س ّتالمسااؿ القصرية 
                                           

  ُْٔ/ّس الكافي بالكفيات ُت
  َٕٓ/ٖس مزانة األدب ِت
  ُْٖ/ِس معجـ األدباء لياقكت الحمكم ّت
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ػػاح        يضى ػػة ، كتػػاب التَّػػٍذًكرىة ، اإلًٍ مػػف تصػػانيفو كتػػاب الحجَّ كيقػػكؿ الصػػفدم : "كى
ٍعػػرىاب الٍ  ٍعػػرىاب ، ميٍمتىصػػر عكامػػؿ اإلًٍ ػػاح النٍَّحػػًكٌم ، أىٍبيىػػات اإلًٍ يضى مسىػػاًاؿ الشػػعرم ، اإلًٍ

 "  س ُتالحمبية ، اٍلمسىاًاؿ البغدادية ، اٍلمسىاًاؿ الشيرازية ، اٍلمسىاًاؿ القصرٌية 
ٍعرىاب ، تعيمقػة        ة ، التٍَّذًكرىة ، أىٍبيىات اإلًٍ مف تصانيفو : اٍلحجَّ كيقكؿ السيكطي : "كى

ٍيوو ، المسىاًاؿ الحمبية ، البغدادية ، القصرية ، البصػر  ية ، الشػيرازية عمى كتاب ًسيبىكى
قعت عمى غىالب ىىًذه اٍلمسىاًاؿ      قد كى  "     س ِت، العسكرية ، الكرمانية كى

ا : اًلخرالف يف اعٌ اىنراب : 
ً
 ثاىث
كقد ليقب ىػذا مف الكتب المفقكدة ألبي عمي الفارسي كتاب ت التذكرة القصرية س      

 يات  بالمسااؿ القصرية ، كالتذكرة القصرية ، كالقصر  الكتاب 
بالمسااؿ القصرية ، فؤلفَّ المادة العممية ليذا الكتاب تتفؽ ككتب  اأما ككنو ممقبن     

المسااؿ األمرل ألبي عمي ، كىي أشبو ما يكػكف بكتػب األمػالي ، كأمػا القصػريات : 
فيػػك امتصػػار السػػـ الكتػػاب كمػػا فػػي الحمبيػػات ، كالبغػػداديات كغيرىػػا مػػف مؤلفػػات 

   سّتالفارسي 
 فإفَّ ىذا الكتاب يحتمؿ أنو ممتصر س  ْت التذكرة القصريةبككنو معركفنا  أماك      

                                           

  ِِٗ، ُِٗ/ُُس الكافي بالكفيات لمصفدم ُت
  ْٕٗ/ُية الكعاة س بغِت
، المزانػة َْٓ، كشػرح درة الغػكاص لمشػياب المفػاجي ص  ّْػ ِّ/ ْس ينظر: تعميؽ الفرااد ّت

ٗ/ّْٗ   
، ُّٔ، ُِٓ، ْٓ/ْ، ّْْ، ُُِ، َِٔ/ّ،  ُّٓ، ُُّ/ِس ينظػػػػػػػػػػر: مزانػػػػػػػػػػة األدب  ْت

ّٖٖ ،َْٓ ،ٓ/ُّٔ ،ْْٔ  ،ٔ/ِٖٔ ،َّْ  ،ٕ/ُٓ ،ُٕٖ ،ُِٔ ،ِّٕ    ،ٖ/ْٔ ،
كذكػػػػػػػػػػػػر  ّٔ/ُُ،  ّّٕ، ّّٔ، ِٕٔ، ُٕٔ/َُ،   ُُّ، ٕٔ/ٗ ،َٕٓ، ْٖٗ، ّْٓ

              البغػػػػدادم الكتػػػػاب بػػػػػ ت المسػػػػااؿ القصػػػػرية س فػػػػي المزانػػػػة فػػػػي كثيػػػػر مػػػػف المكاضػػػػا كمػػػػا 
 سيأتي  
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أك أفَّ ىػذا الكتػاب فيػو بعػض مسػااؿ التػذكرة  ،  ت التذكرة س الكبير لمفارسػي مف كتاب
 ، يدؿ عمى ذلؾ : اكاحدن  الكنيما ليسا كتابن 

الكتػابيف معنػا  كثير مف النحكييف الذيف نقمكا عف التػذكرة القصػرية عميو نصَّ ما س ُت
مما يػدؿ عمػى أنيمػا ممتمفػاف كلػك كانػا كتابنػا كاحػدنا لػـ  ت التذكرة س كالتذكرة القصرية

 ييقىيَّد الثاني منيما بالقصرية  
يجػػكز أىف تكػػكف قػػاؿ البغػػدادم : "      : كى مػػٌي ًفػػي التَّػػٍذًكرىة القصػػرية قىػػاؿى جػػكزهي أىبيػػك عى كى

ىٍفعىمى  ـ ًفي ألى ـ ًفي لينؾ البلَّ قىػاؿى " ، كقػاؿ : "  (1)    فَّ الًَّتػي الى تػدمؿ ًإالَّ عمػى اٍلًفٍعػؿالبلَّ
ػافا  ػاف: لػـ يىًجػيء ًفػي بىػاب النٍَّفػي مثػؿ الى أىبىػاؾ ميضى أىبيك عمٌي ًفي التٍَّذًكرىة قىاؿى أىبيػك عيٍثمى

حده ـ إاٌل ىىذىا كى  "  (2)    ًبغىٍير الى
ػػا  ذكػػػرتكتػػب التػػػراجـ التػػػي ترجمػػت لمفارسػػػي   سِت أفَّ لػػػو كتػػػابيف ت التػػػذكرة س أيضن

أنػػو تمميػػذ  ذكػػركا أنػػوكالتػػذكرة القصػػرية ، كمػػا أفَّ مػػف تػػرجـ ألبػػي الطيػػب القصػػرم 
   سّتالتذكرة القصرية  الفارسي الذم نقؿ عنو كتاب

زغادةػاضبؾا ػػس ما نقمو ابف جني في ممتار التذكرة مف قكؿ الفارسي في مسػألة ت ّت
جػػو ًزيىػػادى  س  سؾؾؽػادؾؾمػضغؾؾت ة اٍلبىػػاء ًفػػي اٍسػػـ ت لىٍيػػت س شػػبو ت لىٍيػػت س لنصػػبيا قػػاؿ :" كى

ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ    چ كرفعيا ًباٍلًفٍعًؿ ، كىاٍلًفٍعؿ يصؿ تىارىة ًبنىفًسًو كىأيٍمػرىل ًباٍلبىػاء قىػاؿى تىعىػالىى : 

كمثمو ًفي أىنو لما أشبو اٍلًفٍعؿ عدٌم تعديتو   (5)چڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ     ۆ     چ (4)چ

                                           

  ّّٔ/َُس مزانة األدب ُت
  ََُ/ْس السابؽ ِت
  ُِِ/ُ، كبغية الكعاة  ُْٔ/ّس ينظر: الكافي بالكفيات ّت
  ُْية س سكرة القمـ بْت
 سكرة النكر   ِٓس مف انية ٓت
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ػٌر يىػا زيػدي ، كيالزيػدي     تىارىة ًبنىفسً  ًو ، كىأيٍمػرىل ًبحػرؼ اٍلجى
" كىػك نفػس الػنص الػذم س ُت

ذكره البغدادم في المزانة نقبلن عف التذكرة القصرية ، لػيس دلػيبلن عمػى ككنيمػا كتابنػا 
كاحدنا ، فنصكص العمماء في المسألة الكاحدة تتشابو ، كىػي عنػد العػالـ الكاحػد فػي 

طجؾؽ ػووػبطفظؾؼػػػػ)دؿ عمػى ذلػؾ قػكؿ الفارسػي فػي مسػألة: أكثر مػف مؤلػؼو أشػد ، يػ
، كذلػػؾ أنيػػـ لمػػا رأكا ت أٍك س  بػػػت أٍك س اتسػػاعنا  فػػي البصػػريات : " إنمػػا جػػاز اضؾؾواوػ 

ف كػاف المعنػى ممتمفنػا شػبيكىا  يجماي بيا ما بعدىا كما قبميا كما جما ذلؾ بالكاك كا 
ـي بػأف المكضػا بيا، فعطفكا بيا فػي ىػذا المكضػا كمػا يعطػؼ بػالكاك، ك  أكػدى ذلػؾ العمػ

" كمػا قالػو الفارسػي س  ِتيقتضي اثنيف فصاعدنا ، كال يقتصر فيو عمػى أحػد االسػميف 
 " س ّتفي البصريات ىك نفس النص الذم ذكره البغدادم نقبلن عف التذكرة  القصرية 

فػػالنحكيكف يسػػتمدمكف االسػػميف معنػػا ، كيمتصػػركنو كمػػا فعػػؿ نػػاظر الجػػيش ،     
ف كػػاف الشػػااا عنػػد النحػػكييف ، تسػػميتو بالتػػذكرة القصػػرية ، كالبغػػداد م كغيػػرىـ ، كا 

 كىك الذم أمذنا بو في التسمية  
ا : سٗاٝح اىنــراب  : 

ً
 ساتع
التػي نسػبت الكتػاب ألبػي عمػي الفارسػي أفَّ راكم  سْتأجمعت المصػادر العربيػة       

م ، كىػػي أكثػػر محمػػد بػػف طكسػػي القصػػرم النحػػك : الكتػػاب ىػػك أحػػدي تبلمذتػػو كىػػك 
   مسااؿ أبي عمي الفارسي

مَّػد بػف        ًفي التَّػٍذًكرىة القصػرية كىًىػي أسػامة مػف أبػي الٌطيػب ميحى قاؿ البغدادم :" كى
مٌي اٍلفىاًرًسي  كؼ بالقصرم كأجكبة مف شىٍيمو أبي عى طكسي اٍلمىٍعري
 "   سُت

                                           

  ُٕٓس ممتار تذكرة أبي عمي لمفارسي ص ُت
  ِٕٔ/ُس المسااؿ البصريات ِت
  ُّٔ/ٓس ينظر: المزانة ّت
  ُِِ/ُ، كبغية الكعاة  ُْٔ/ّس ينظر: الكافي بالكفيات ْت
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ا : صٍِ ذأىٞف اىنراب :
ً
 خاٍغ
التارين الػذم يمية التي ترجمت ألبي عمي الفارسي لـ تذكر لنا المصادر التار        

، كقد ذكػر القفطػي أفَّ القصػرم بػدأ فػي كتابػة ىػذه المسػااؿ فػي سػنة كتبو ألفت فيو
 ممس كسبعيف كثبلثمااة  

س ِت: " كػػاف الشػػين أبػػك عمػػى سػػٌمى ىػػذا الكتػػاب ت ركزنامػػو س  يقػػكؿ القفطػػي      

عػػػركؼ بالقصػػػرٌل نسػػػن إلػػػى بمػػػر بالفارسػػٌى ، كقػػػاؿ : كػػػاف محمػػػد  بػػػف طكسػػٌى الم
الكراسػػة السػػابعة مػػف ىػػذه الكػػراريس فنسػػمت كشػػاعت تسػػميتو ، كجعػػؿ كػػؿ عشػػر 
كػػراريس مػػف ىػػذا الكتػػاب جػػزءنا منػػو ، كبمػػغ الكػػؿ إلػػى بمػػر سػػنة ممػػس كسػػبعيف 
كثبلثمااػػة ، مااػػػة كممسنػػا كعشػػػريف كراسػػة ، كابتػػػدأ فػػى السادسػػػة فػػى سػػػنة سػػػت 

القصػػريات ىػػذا الجػػزء أٌكليػػا كالسػػابا بمرىػػا ،  كسػبعيف ، كىػػذه األجػػزاء التػػى سػػماىا
كقد كاف القصرٌل قرأىا عمى الشين أبى عمى كاستفسر فييا مكاضػا ، كتػرؾ مكاضػا 

 "  س  ّت، فيى عمى مبلؼ ىذا الترتيب فى أيدل الناس 
عبد القادر البغدادم بعض النصكص التي تدؿ عمى أفَّ الفارسي قد  كقد ذكر        

ذكرة القصرية س قبؿ كتابيو ت اإلغفاؿ س ككتاب تنقض الياذكرس الػذم ألؼ كتابو ت الت
  ألَّفىوي ليرد بو عمى ابف مالكيو في كتابو تالياذكرس 

                                                                                                           

  َٕٓ/ٖس ينظر: المزانة ُت
ثبت فيو األمػكر كالكقػااا اليكميػة ، كتشػرحيا س ىي كممة فارسية تعني المذكرة أك الدفتر الذم تي ِت

لتستعيف بيا عمى التذكر   ينظر: فيرنؾ فارس امركز ، عبل محسف صدرم أبشػار ، كنسػريف 
  َُٔحكمي كنسٌرف  حكمي ص 

  ُْٓ/ّس إنباه الركاة عمى انباه النحاة ّت
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ػػف ىىػػذىا التٍَّحًقيػػؽ كزيفػػو ًفػػي ًكتىابػػو         مػػٌي عى ػػاى أىبيػػك عى قػػد رىجى يقػػكؿ البغػػدادم : " كى
ػا طعػف ًبػًو اٍبػف مالكيػ و عمػى كتػاب األغفػاؿ ألبػي نقض اليػاذكر كىىيػكى كتػاب نقػض مى

مٌي الًَّذم صنفو إصبلحان لمسااؿ الٌزجاج    " سُتعى
كقاؿ في شرح أبيات المغني : " كقد امتػار أبػكعمي فػي كتػاب نقػض اليػاذكر        

مذىب الكسااي ، كنسبو إلى أبي زيد ، كأيده بػدالاؿ ، كنقػض مػا حققػو فػي التػذكرة 
 " س ِتكتزييؼ ساار األقكاؿ ،  تزييفو    القصرية ، كأفرغ جيده في

ػا يػدؿ عمػى ذلػؾ مػا         ككتاب التػذكرة القصػرية مؤلَّػؼه قبػؿ كتػاب ت الحجػةس أيضن
ػا عػف ابػف جنػي فػي مسػألة : ت لينػؾ س فقػد أيَّػد الفارسػي مػذىب  نقمو البغدادم أيضن

كرة ، كالتذس ْت، كردَّ مذىب سيبكيو الذم أجازه في التعميقة س ّتالفراء في كتاب الحجة 
مىٍيػًو ًفيػًو  سٓتالقصرية  ػا عى : ًإف لينؾ أىصػمو هلل ًإنَّػؾ فقػد ذكرنىػا مى ، قاؿ : " كىأما مف قىاؿى

ًفيو تعسؼ  مٌي قد كىافى قكاه ًبأمرىة كى ًفي مىكًضا بمر ، عمى أىف أىبىا عى
 " س ٔت

ا : سدٗدٓ عيٚ اىْح٘ٝني  :
ً
 عادع
ىػػـ معػػو ، كمػػا تبقػػى مػػف ؤ براردَّ الفارسػػي عمػػى بعػػض العممػػاء الػػذيف لػػـ تتفػػؽ       

 -عمى ذلؾ ، كمف أشير ىؤالء العمماء : يدؿنصكص ىذا الكتاب 
"  : س فػي قػكؿ الفػرزدؽ المبرد : كقد ردَّ عميو الفارسي ركايػة كسػر ىمػزة ت إفَّ  أًًٗل :

بي ًإف     سٕت "   أيٍذنىا  أىتىٍغضى
                                           

  ّّٗ، ّّٔ/َُس المزانة ُت
  ّْٗ/ْس شرح أبيات مغني المبيب لمبغدادم ِت
  ِّٖ، ُّٖ/ْس ينظر: الحجة لمقراء السبعة ّت
  ِّٔ/ِس ينظر: التعميقة عمى كتاب سيبكيو ْت
  ّّٖ، ّّٕ/َُس المزانة ٓت
  ّّْ/َُس السابؽ ٔت
  ُُٖ، ُُٕ/ُ، كشرح أبيات مغني المبيب  ٖٖ، ٖٕ/ٗس السابؽ  ٕت
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ِّّٖ 

ا في مسألة        مػف المفػظ بفعمػو فػي المصدر الكاقػا بػدالن : كردَّ الفارسي عميو أيضن
ف لـ يصرح بو  اًني "، كا  ـٍ ىىجى قِّا أىفَّ أىٍمطىمىكي المبػرد ، كأعػرب قكؿ النابغة الجعدم :" أىحى

ت أىفس كصمتيا فىاعؿ قناس مصدر لحؽ محذكفنا كى       سُت ت أحى
ا :
ً
   سِت  ثعمب،كقد ردَّ عميو الفارسي في مسألة:تعمة منا إبميس مف الصرؼس ثاّٞ

ــا :
ً
ابػػف عمػػركف ، كقػػد ردَّ عميػػو الفارسػػي فػػي مسػػألة ت الحػػركؼ ال تعمػػؿ فػػي   ثاىث

    سّت األحكاؿ س
ا : ذأثشٓ مبِ عثقٔ ٍِ اىْح٘ٝني  :

ً
 عاتع
تػأثر الفارسػػي بػػآراء مػػف سػػبقو مػف النحػػكييف ، فأمػػذ مػػنيـ ، كتػػأثر بػػآراايـ ،       
 : أشير ىؤالء كمف 
ير مف انراء في ىذا الكتاب منيا مسألة كقد تأثر بو الفارسي في كث، سيبكيو  أًًٗل :

ٍممىة الٌشرًطيَّة بعد ت كلىًكف س  قيكع اٍلجي " كمسألة :" الفصػؿ بػيف المتضػايفيف باسػـ   :" كي
" كمسػػألة:" كقػػكع ت أم س  كؾى بيػػأى  يى ٍيػػكمسػػألة :" بنػػاء لى   معطػػكؼ عمػػى المضػػاؼ " 

 المضافة نعتنا لنكرة    " 
ا :
ً
لفارسي في مسألة كاحدة كىي :" نكع البلميف فػي قػكؿ الزجاج : كقد كافقو  ا ثاّٞ

 الشاعر: لىًينَّا لمىٍقًضيّّ   "  
ــا : 

ً
ابػػف السػػراج : كقػػد كافقػػو الفارسػػي فػػي عػػدة مسػػااؿ منيػػا : " إضػػافة أفعػػؿ ثاىث

التفضػػيؿ ككافقػػة أفَّ نػػكع اإلضػػافة فيػػو لفظيػػة التفيػػد تعريفنػػا " كمسػػألة : " اسػػتعماؿ 
 "   اء تكىذىبى عميؾس  في اإلغر 

                                           

  ِٕٔ/َُ المزانة س ُت
   ََْْ/ ٖس تمييد القكاعد ِت
  ِِٗٗ/ٓس السابؽ ّت
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ِّّٗ 

 فَِٞ جاء تعذٓ ٍِ اىْح٘ٝني :
ُ
ا : أثشٓ

ً
 ثاٍْ

 تأثر بكتاب ت التذكرة القصرية س لمفارسي كثيره مف النحكييف منيـ :        
"  قػاؿ البغػدادم  ما سػيافابف جني : في مسألة : "مجيء ت أك س بمعنى الكاك  أًًٗل :

قد أىمػذ ىىػ مػٌي ًفػي بعد أف ذكر كبلـ ابف جني في تدريل المغة : " كى ـ أىبيػك عى ذىا مػف كىػبلى
از ذىًلػؾى أىنيػـ لمػا رىأىٍكا أىف تأىكس   التٍَّذًكرىة القصرية : ًإنَّمىا جى ػاى سػياف اتسػاعنا   كى ت أىكس  مى

ٍعنػى ميٍمتىمفنػا شػبيكه  ف كىػافى اٍلمى ػا جمػا ًبػاٍلكىاك ، كىاً  ػا بٍعػدىىا كىمى مى يجما بيىا مىا قبميىا ، كى
كىذىًلؾى اٍلعمـ ًبػأىف ىىػذىا اٍلمكضػا بيىا ، فىعىطىفيكا بيىا فً  ي ىىذىا اٍلمكضا كىمىا ييٍعطؼ ًباٍلكىاك، كى

اًعدنا كىالى يٍقتىصر ًفيًو عمى أحد االسميف   " س ُتيىٍقتىًضي اٍثنىٍيًف فىصى
ا : 
ً
الذم نقؿ عنو في مسألة :" صرؼ سبحاننا " قػاؿ : سػبحاننا ًفيػًو  سِت ابف ممؼثاّٞ

ٍجيىاف: يجكز أىف يككف  كرىة    كىىىػذىا مػف كى ػري يجكز أىف يكػكف صػرفو لمضَّ رفوي كى نكرىة فىصى
مٌي ًفي التٍَّذًكرىة ـ أبي عى  " س ّتالقصرية     كىبلى

ــا :
ً
قىػػاؿى اٍبػػف ًىشىػػاـ ًفػػي شػػرح الشػػكاىد  ثاىث تبعنػػا س  ْتابػػف ىشػػاـ : قػػاؿ البغػػدادم :" كى

مىيٍ  َـّ حػذؼ اٍلًفٍعػؿ كزااػد لمفارسي ًفي التٍَّذًكرىة القصرية : كىاأٍلىٍصؿ : أتحنف عى ؾ تحنننا ، ث
ارى حناننا   " س ٓتاٍلمصدر فىصى

                                           

  ُّٔ/ٓالمزانة س ُت
س ىك أبك الحسف محمد بف أحمػد بػف عمػر بػف الحسػيف  بػف ممػؼ البغػدادم ، فاضػؿه مػف أىػؿ ِت

بغداد ، مكلدنا ككفاة ، الـز ابف الجكزم مدة ، كقرأ عميو كثيرنا مف تصانيفو ، كسما مػف غيػره 
ىػػ   ّْٔفي بغداد كالمكصؿ كدمشؽ كغيرىا ، لو كتاب في " تػارين البغػدادييف " تػكفي سػنة 

   ُِّ/ٓ، كاألعبلـ ِٗ، ِينظر في ترجمتو : الكافي بالكفيات 
  ِّٕ/ٕس السابؽ  ّت
  َِٓس ينظر: تمميص الشكاىد كتمميص الفكااد البف ىشاـ ص ْت
  ُُّ/ِس المزانة ٓت
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َّّّ 

ــا:
ً
فػػي كتابيػػو ت المزانػػة ، كشػػرح أبيػػات مغنػػي المبيػػب س فقػػد أكثػػر  س ُتالبغػػدادم  ساتع

البغدادم مف النقؿ عنو فقد نقؿ عنو في المزانة أكثر مف ثبلثيف نقػبلن ، كفػي أبيػات 
 عمى تأثره بيذا الكتاب   مغني المبيب  ستة عشر نقبلن مما يدؿ

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

  ّْٗ/ْ، كشرح أبيات مغني المبيب  ٕٗ، ٖٕ/ٗس السابؽ  ُت
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ُّّّ 

 
 
 

 اىفصو اىثاّٜ 
 اىْح٘ يف اىرزمشج اىقصشٝح 

 كفيو سبعة مباحث :    
 ػمسااؿ في باب المعرب كالمبني كالنكرة كالمعرفة   :ػػػػادلثحث األٗه
 ّٜنىكىاًسًميمىا  مسااؿ في   :ػػادلثحث اىثا بىًر كى ٍبتىدىإ كىاٍلمى  بىاًب اٍلمي
 ػمسااؿ  في  باب االشتغاؿ  كما ييحمؿ عمى المفاعيؿ   :ػػػػػثحث اىثاىثادل
 مسااؿ ًفي بىاًب التَّكىاًباً :ػػادلثحث اىشاتع   
 ٍكؼ ًبابىي ًفيمسااؿ  :ادلثحث اخلاٍظ ري رّْ  حي افىةً  اٍلجى ضى   كىاإلًٍ
  مسااؿ في باب الممنكع مف الصرؼ   :ادلثحث اىغادط 
  ػو  يىٍعمىؿي عىمىمما  ، ك اٍلًفٍعؿً  ًإٍعرىابً  ابًفي بى مسااؿ  :ػادلثحث اىغاتع
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ِّّّ 

 ادلثحث األٗه
 .اىْنشج ٗادلعشفح ادلعشب ٗادلثْٜ ٗ  ٍٜغائو يف تات

 تني اىثْاء ٗاإلعشاب :1) 
َ
٘ك
ُ
 َأت
َ
ٜ
ْ
ٖ
َ
 (  ى

 ّص اىرزمشج اىقصشٝح :
مػكب مػف قاؿ البغدادم نقبلن عف أبي عمي في التٍَّذًكرىة القصرية : " ليي أىبػكؾ مق     

تىػٍيًف الى عمػى القىػٍكؿ الَّػًذم اله ًفيػًو  ت الهو س عمى القىٍكؿ الًَّذم اله ًفيًو ت فىعىػؿ س أىم: ًبفٍتحى
  س ُتعىاؿ محذكفة اٍلفىاء كىًىي ىمزىة إاله 

ػا قمبػت ًمٍنػوي   أًلىف األىٍصػؿ   زنيىػا لػكزف مى الفىػة كى مف ًإٍشكىاؿ ىىًذه اٍلمىٍسأىلىة ميمى كى
ـ فعؿ أىم: ًبفٍتحى   تىٍيًف كليي فما أىم: ًبسيكيكف البلَّ

مػػػػف إشػػػػكاليا أىٍيضػػػػا أىف المقمػػػػكب ًمٍنػػػػوي ميعػػػػرب كىىيػػػػكى ت اله س كالمقمػػػػكب                 كى
ػػػا جعمنىػػػا ت لى  نَّمى ٍبًنػػػٌي عمػػػى اٍلفىػػػٍتح كىًىػػػي ليػػػي ، كىاً                 س ىيػػػكى المقمػػػكب   أًلىنَّػػػوي أقػػػؿ  يى ٍيػػػمى

بىػػػر كالنػػػداء تمىكننػػػا كىأٍكثػػػر تغييػػػرنا ًبػػػ              دىًليؿ أىف اٍسػػػـ اهلل تىعىػػػالىى ميعػػػرب متصػػػرؼ ًفػػػي اٍلمى
مىٍيػػًو كت لى  ًميػػا العكامػػؿ عى ػػكؿ جى دمي ٍبًنينػػا كى كؿ  يى ٍيػػأىم : لىػػٍيسى ىيػػكى مى ٍبًنػػٌي الى يىػػزي              أىبػػكؾ س مى

ػػػف ىىػػػذىا اٍلمكضػػػا فىييػػػكى ًبيىػػػذىا أىكثػػػر تغييػػػرنا كىأىقػػػؿ تمىكننػػػا ، كىالى                    يمػػػرج ت اله س ًفػػػي عى
ػػا ذكرنىػػا مػػف الػػدًَّليؿ عمػػى أىنػػو األىٍصػػؿ أىنػػو لىػػٍيسى أصػػؿ اشػػتؽ ًمٍنػػوي ًإٍذ  ػػاى مى ميػػـ مى                  كىبلى

الفىػػة كزف ت لى  ػػا اٍلعػػيف ًفيػػًو يىػػاء كثيػػره ، فىأىمػػا ميمى ميػػـ مى                س  األىٍصػػؿ  يى ٍيػػكىػػافى ًفػػي كىبلى
ؽه س فعيف ػوي فقػٍ ت ًمنػمبًذم قػى الٌ  اءى مثمو قىاليكا : ت فيكى قىاؿى د جى  اٍلًفٍعؿ ًمٍنوي سىاًكنة كى

                                           

ل كرٌده ، لكنػو لػـ يصػرح بنسػبتو إلػى المبػرد   س ىك مذىب المبرد كقد ناقش أبك عمٌى ىػذا الػرأُت
  ُُٕٔ/ْينظر: ارتشاؼ الضرب 
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ّّّّ 

ؤ اٍلقىٍيس  قىاؿى اٍمري اٍلًفٍعؿ ًمٍنوي سىاًكنة كى
 :س ُت

ػَصَفَراِشْغِبػ....ػػػػػػػػػػ...ػَوَظْبِضؽػَوُسَماَعاػ
ػػا سػػكف ا ـ كىمى ـ ، كحػػرؾ الػػبلَّ ـ ًفػػي ت ليػػي س فىقمػػب اٍلعػػيف ًإلىػػى مىكًضػػا الػػبلَّ لػػبلَّ

الفنا لما قيًمبى ًمٍنوي ، يػدلؾ عمػى  اًاز أىف يىٍأًتي ميمى ذىًلؾى أًلىف   المقمكب ًبنىاء ميٍستىٍأنؼ فىجى كى
ٍلبىتَّةى أأىنو ًبنىاء ميٍستىٍأنؼ قىٍكليـ: قسي ىيكى مقمكب مف قككس كىـ الى يىتىكىمَّميكفى بقككس 

ـ ًباأٍلىٍصًؿ يدلؾ عمى أى  ٍبًنػٌي ًبنىػاء مسػتأنفنا   أًلىنَّػوي لىػك لػـ يكػف فتركيـ اٍلكىبلى ف المقمكب مى
ذا ثىبػت أىنػو ًبنىػاء  ػا ًبػًو ، كىاً  كىافى ىيكى المقمػكب ًمٍنػوي لىكىػافى المقمػكب ًمٍنػوي متكممن مستأنفان كى
ميٍستىٍأنؼ لـ يينكر أىف يىٍأًتي عمى غير كزف المقمكب ًمٍنوي كىمىا أىنػو لمػا أىف كىانىػت أبنيتػو 

جو بناًاًو فىييكى أىنو تضمف معنػى مستأنف ة لـ يينكر أىف تىًجيء عمى كزف اٍلكىاًحد، كىأما كى
لىػٍيسى ًفيػًو  ػا تضػمف أمػس ذىًلػؾ، أىال تػرل أىنػو ًفػي معنػى: هلل أىبػكؾ كى حرؼ التٍَّعًريػؼ كىمى

ػػاى اٍليىػػاء ، كىالى يحكػػـ ًبػػأىف تالهس  ٍبًنػػٌي حػػرؼ التٍَّعًريػػؼ ، كحػػرؾ ًبػػاٍلفىٍتح كىرىاىىػػة لمكسػػر مى مى
كىأىنت تىًجد سىًبيبلن ًإلىى الحكـ لىوي باإلعراب ، أىال ترل أىنو اٍسـ ميتىمىكف منصرؼ فىبلى يحكػـ 

 س ِت   "ـ يحكـ لميي ًإالَّ ًبدىًليؿ كىىيكى اٍلفىٍتحػا لػى كىم ، لىوي ًباٍلًبنىاًء ًإالَّ ًبدىًليؿ

                                           

ت ع ر ؽ ب س ، كالمػرلء  ْٗٓ/ُس البيت مف اليزج  نيًسػب لمفنػد الزمػاني فػي : لسػاف العػرب ُت
 ،  كالبيت بتمامو  :    ُٖٕ/ٕالقيس في المزانة 

 كعىراًقيًب  قىطان طيٍحؿً         كنىٍبمي كفيقاىا    
ة : الفكؽ : مكضا السيـ حيػث يقػا الػكتر ، كالقطػا : طػاار معػركؼ   ، كعراقيػب قطػا : المغ

أم : سيقانييا ، كطحؿ جما طحبلء ، كىي لكفه بيف الغبرة كالبياض بسػكاد قميػؿ كمػكف الرمػاد 
 ت ط ح ؿ س  ّّٔ/ِٗت ع ر ؽ ب س ، كتاج العركس  َُٖ/ُ  ينظر: الصحاح 

فيقنا  الشاىد فيو : مىٍكًضػا  قكلو : ت كى ـ ًإلىػى اٍلعػيف كى س جما ت اٍلفيػكًؽ س عمػى القمػب مكضػا الػبلَّ
ـ    اٍلعيف ًإلىى البلَّ

  ُٖٕ/ٕس المزانة ِت
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 اىذساعح 
قصرية ، كمذىبو في ذلؾ أفَّ أصؿ ت ذكر البغدادم نصَّ الفارسي في التذكرة ال      

تىٍيًف ، كلػيس أصػميا  اى مى عمى كزف ت فى  سُتكؾ س مقمكب مف ت الهو س بي أى  يى يٍ لى  س أىم: ًبفٍتحى
ت إاله س محذكفة اٍلفىػاء كىػي اليمػزة ، كىػي مبنيػة لتضػمنيا معنػى حػرؼ الجػر الػبلـ 

 كاألصؿ : ت هلل أبكؾ س  

  فمػا كجػو بنػاء الكممػة ن فإنيػا بنيػت عنػدم :  قاؿ في البصريات :" فإف قيػؿ      
ألنيػػا تضػػمنت معنػػى الحػػرؼ المعػػرؼ ، أال تػػرل أف المعنػػى "هلل أبػػكؾ" فممػػا تضػػمف 
ف كسػر ت أمػس س    معنى البلـ كما تضػمنتو ت أمػس س بنػى كمػا بنػى إال أنػو فػتح كا 
 ألف الفتحة في الياء أسيؿ مػف الكسػرة، كحسػف ذلػؾ أيضػان أف اليػاء أصػميا الحركػة 
ذا كاف أصميا الحركة ضعؼ تحريؾ الياء بالكسر كما أنو إذ تحرؾ ما قبميا ضػعؼ  كا 

 " س ِتذلؾ فييا 

 كر ػػ، كجميسّتو ػػب سيبكيػك مذىػي ىػو الفارسػب إليػا ذىػػكم     
                                           

س كىػػذا االسػػـ تػػاـ كأصػػمو ت لىيىػػو س فعػػؿ ، مثػػؿ ت جبػػؿ س صػػارت يػػاؤه ألفنػػا ، لتحٌركيػػا كانفتػػاح مػػا ُت
  ُٕٗ/ِقبميا   ينظر: أمالي ابف الشجرم 

  َُٗ/ِت س المسااؿ البصرياِت
، ك مػا  ُٔٗ/ِس نقؿ عنػو ابػف الشػجرم الػكجييف فػي المسػألة    ينظػر: أمػالي ابػف الشػجرم ّت

ما أثبتناه لو ، قاؿ سيبكيو : " حذفكا البلميف، مف قػكليـ: اله أبػكؾ،  ْٖٗ/ّكرد في الكتاب 
  حذفكا الـ اإلضافة كالبلـ األمرل، ليمففّْكا الحرؼ عمى المساف، كذلؾ ينككف" 

فَّ سيبكيو نقؿ المذىب الثاني عف غيره فقاؿ : " كقػاؿ بعضػيـ : ليػى أبػكؾ، فقمػب العػيف إال أ
كجعؿ البلـ ساكنة، إذ صارت مكاف العيف كما كانت العيف سػاكنة، كتركػكا بمػر االسػـ مفتكحػا 
نَّما فعمكا ذلؾ بو حيػث غيَّػركه لكثرتػو فػي كبلميػـ فغيَّػركا إعرابػو  كما ترككا بمر أيف مفتكحا  كا 

  ْٖٗ/ّما غيَّركه "  الكتاب ك
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ػ أىبػكؾ س ييًريػديكفى : هلل أىبػكؾ ، أبػكؾ س تالهو  يى ٍيػ: أف أصػؿ ت لى س ُتالبصرييف  ـ حي ذؼ الى
ػػٌر ، كأ َـّ قىػػاليكا : ت لى اٍلجى مىٍيػػًو ، ثػػ أىبػػكؾ س قمبػػكا كأبػػدلكا مػػف  يى ٍيػػؿ كىىيػػكى شىػػاذ الى ييقىػػاس عى

ػػا بنػػي ت أمػػس س  ػػٌر المحذكفػػة كىمى ـ اٍلجى ػػٌمنو معنػػى الى ٍبًنػػٌي لتىضى عمػػى اأٍللػػؼ يىػػاء كىىيػػكى مى
ـ التٍَّعًريؼ لمفتو عمى اٍليىاء الفتح  ٌمنو معنى الى   ي: الزجػاجؾ ، كتبعو عمػى ذلػ سِتلتىضى

  س ّتكالسيرافي ، كابف جني ، كابف الشجرم 
 اىفاسعٜ عيٚ إشناًلخ اىْحاج ح٘ه ادلغأىح ٗ ٗ

َّ
 :إشناىني ذرَثو يف ٕٜ سد
زنيىا لكزف مىا قمبت ًمٍنوي   :اه األٗه ـاإلشن الفىة كى  ميمى

ٍبًنٌي عمى اٍلفىتٍ  اإلشناه اىثاّٜ: ح كىًىي أىف المقمكب ًمٍنوي ميعرب كىىيكى ت الهو س كالمقمكب مى
  س  يى يٍ لى ت 

النقميػة كالعقميػة  التػي تؤيػد  ةا باألدلػمػمسػتدالن لي يفاإلشكال يفكردَّ عمى ىذ
 مذىبو  
ـ األىٍصػػػؿ ،        ـ التٍَّعًريػػػؼ ، كىالى كذىػػػب أبػػػك العبػػػاس المبػػػرد إلػػػى أف المحذكفػػػة الى

بقػاء عممػو  ػٌر لمعنػي كىعمػة كحذفػو كا  ٌر  أًلىف حػرؼ اٍلجى ـ اٍلجى شىػاذ ، فىػاٍلحكـ كالباقية الى
ػػة  ـ التٍَّعًريػػؼ فىكىاًضػػح ًإٍذ الى معنػػى لىيىػػا ىينىػػا لصػػيركرة اٍلكىًممى يػػره أكلػػى ، أمػػا الى ػػٍذؼ غى ًبحى

ػ ػكؿ تىٍمًفيفنػا كػػػ ػـ يٍفتىقػػا فىمػػعممن ـ األىٍصػؿ فقػػد عيػد حػذؼ بعػض اأٍليصي ر ًإلىٍييىػا ، كىأمػا الى
ػا، فػبل  تيىدس كت دـ س كأما الـ التعريػؼ فػبل معنػى تحػرزه   ألف الكممػة قػد صػارت عممن

 س  ْت تفتقر إليو

                                           

  َُُس ينظر: المسااؿ الحمبيات ص ُت
  ِْٕ/ِ، ك اليما ْٖٗ/ّس ينظر: الكتاب ِت
، كشػػػرح كتػػػاب سػػػيبكيو  لمسػػػيرافي ِٗس ينظػػػر: اشػػػتقاؽ أسػػػماء اهلل الحسػػػنى لمزجػػػاجي ص ّت

  ُٓٗ/ِ، كأمالي ابف الشجرم ُْٗص ، كالتماـ في تفسير أشعار ىذيؿ البف جنيِّٗ/ْ
  ِّّ/ِ، كىما اليكاما ُُٕٔ/ْ، كارتشاؼ الضرب ِّٗ/ْينظر: شرح كتاب سيبكيو س ْت
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يحتمؿ أف تككف البٌلمػاف كأيَّد الفارسي المبرد في ىذا الرأم في التعميقة فقاؿ : "       
: لىٍيػيى أبػكؾى  المحذكفتاف ىي التي لمتعريؼ كالتي ىي فػاء الفعػؿ، فػي قػكؿ مػف قػاؿ

،  التكرير كاالستقباؿ بيما كقاكييقىكّْم ىذا المذىب أف الحركؼ إنما حذفت لتكررىا، ك 
ا أف الـ الجرّْ حرؼ معنى، كالبلماف األمرياف أحػدىما  مػف : كيقكم ىذا المذىب أيضن

بمنزلػة مػا ىػك ًمػٍف نفػس الحػرؼ أكلػى ًلداللػة مػا يبقػى منػو : ، كانمػري  نىٍفًس الحرؼ
 ، كتبقيو حرؼ المعنى أكلى، ألنػو إذا حػذؼ لػـ يبػؽ منػو شػيءه يػديؿُّ  عمى المحذكؼ

 "  سُت     عميو
كػاف ينبغػي أف ترجػا الػبلـ ألصػميا مػف س  كؾى بيػأى  يى ٍيػلى ت كريد عمى المبرد بػأفَّ :       

الكسر، كقد نص سيبكيو عمى أف ىذه البلـ الباقية ىي األصمية ، كأف المحذكؼ الـ 
                الجػػػػػر كالـ التعريػػػػػؼ ، كقػػػػػد اسػػػػػتدؿ لسػػػػػيبكيو  ببنػػػػػاء ليػػػػػي ، كال كجػػػػػو لبنااػػػػػو 
   إال تضػػػمنو معنػػػػى حػػػرؼ الجػػػػر المحػػػذكؼ ، كمػػػػا بنػػػكا أمػػػػس لتضػػػمنو معنػػػػى الـ 

  س ِتالتعريؼ 
كأجػػاب أبػػك حيػػاف عػػف المبػػرد قػػاابلن : "كألبػػي العبػػاس أف يقػػكؿ: بنػػي لكثػػرة مػػا       

ذا كانكا يبنكف ت أييـ س لمركجو عػف نظػااره  تصرؼ فيو مف اإلمراج عف كضعو ، كا 
 " س ّتاء يالفتح تمفيفنا   إذ كاف بمره  فأحرل ىذا، ككاف بناؤه عمى

كقاؿ الثمانيني : "كالمذىب الجٌيد: أف يككنكا قد حذفكا الـ الجٌر تمفيفنا، كبقيت       
ف حذفت مقٌدرة مف طريؽ المعنى ، لتعٌمؽ االسـ بمعنى الفعؿ  البلـ األصمٌية ، كىي كا 

 " س ْت

                                           

  ِٖٔ/ُس التعميقة عمى كتاب سيبكيو لمفارسي ُت
  ِّٓ، ِّْ/ُُس التذييؿ كالتكميؿ ِت
 س السابؽ الجزء كالصفحة  ّت
  ّٖٗس شرح التصريؼ لمثمانيني ص ْت
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ا في ىذه المسألة ىك مذىب       الفارسي الذم كافػؽ فيػو سػيبكيو  كالذم أراه راجحن
تىػٍيًف مىػس  عمػى كزف ت فى  كىك أفَّ أصؿ ت ليي أبػكؾ س مقمػكب مػف ت الهو  ا س أىم : ًبفٍتحى

  سِت س اهَضؾػػاِ َطؽػاضد ؾػيػِسؾػِذوػاٖضؾػُعؾػَوفي قكلو تعالى : ت   سُتلمجيايا باألصؿ في الشكاذ 

بػػكؾ س ، كذلػػؾ لقػػكة كىػػي مبنيػػة لتضػػمنيا معنػػى حػػرؼ الجػػر الػػبلـ كاألصػػؿ : ت هلل أ
س ت  أدلتيـ فإفَّ حذؼ حرؼ الجر قد جاء عف العرب فقػد حكػى سػيبكيو : تاهلًل ألٍفعىمػفَّ

كما أنو قد جػاء فػي الشػعر كثيػرنا  سّت كليي أبكؾ س
قػكؿ ذم األصػبا ، كمنػو قػكؿ س ْت

 : سٓت العدكاني
ـِِضَتػسؽػَحَدٍبػ ػظَتػَدغ اظؽػَسَتُخُزوظؽَرظِّؽػَوالػَوػػػػػ...ػػاَلِهػابُنػَرطؼَكػاَلػُوِس

 : (6)( ّ٘ع ) ٍا ( يف ) منَا ( يف ق٘ه خطاً اجملاشعٜ 2)
ػوؿاضغاٍتػَصَصطاػغؤثَلْغْن

                                           

، كركح المعػػاني ٖٔي فػػي : االقتػػراح ص س لػػـ أجػػد القػػراءة فػػي مظانيػػا مػػف كتػػب القػػراءات كىػػُت
   ٓٗ/ُلآللكسي 

 سكرة الزمرؼ   ْٖس مف انية ِت
  ْٖٗ/ّس ينظر: الكتاب   ّت
  ُّٕ/ٕ، كالمزانة ُْٗس  ينظر: التماـ في تفيسر أشعار ىذيؿ ص ْت
  ّٓٔ/ُ، كالتصريح ُٔٗلذم األصبا العدكاني في : مغني المبيب ص  ، س البيت مف البسيطٓت

 شذكذنا    )أؿ (: هلل ، حذفت البلماف الجارة ك فيو : قكلو : ت اله ابف عمؾ س  أصموالشاىد 
اًزؿ أىٍكدىٍيفو                        س عجز بيت مف بحر السريا ، كصدره :ٔت دّْ جى ٍيري كي  كىغى

، كبػػبل  َُِ/ُ، كالنكػػت فػػي القػػربف  َِّ/ِ،  ُّ/ُكىػػك لمطػػاـ المجاشػػعي فػػي الكتػػاب 
  ِِٖ/ُ، كسر صناعة اإلعراب  ّْٖ/ُ، كاألصكؿ  َُْ/ْلمقتضب نسبة في : ا

المغػػة : الصػػاليات : انثػػار التػػي تكضػػا عمييػػا القػػدكر  كيػػؤثفيف أم : يجعمػػف أثػػافي القػػدكر، 
كاألثفية ىي أحد  أحجار ثبلثة يكضا عمييا القدر، كالمعنى : يقكؿ : لـ يبؽ مف ىػذه الػديار 

 ، كغير حجارة القدر   التي ممت مف أىميا غير رماد القدر
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 ّص اىرزمشج اىقصشٝح :
: مثؿ  قاؿ البغدادم نقبلن عف الفارسي : " يجكز      أىف تككف مىٍصدىًريَّة كىأىنَّوي قىاؿى

كلىة ًبمىنٍ  يجكز أىف تككف مىٍكصي : فىًإفَّ الًَّذم حانت س ُتًزلىة ت الًَّذم س كىقىٍكًلو اإلثفاء ، كى
 " س  ِت بفمل ًدمىاؤيىيـٍ 

 اىذساعح 
في قكؿ مطاـ السابؽ أف تككف  زي كّْ جى نقؿ البغدادم عف أبي عمي الفارسي أنو يي      

ت مػػػػا س مصػػػػدرية أك تكػػػػكف مكصػػػػكلة ، كاقتصػػػػر عمػػػػى الكجػػػػو األكؿ ابػػػػف السػػػػيد 
أف ، كرجح أبك حيػاف  سْت، كالعيني في المقاصد النحكية سّتالبطميكسي في االقتضاب

" فالكػاؼ الثانيػة  :كالحػذؼ ، قػاؿ  أف تككف ت ما س ىنػا مكصػكلة لممػكه مػف التقػدير
زااػػدة لتأكيػػد التشػػبيو ، كذىػػب بعػػض شػػيكمنا إلػػى أف الزااػػدة لمتأكيػػد ىػػي األكلػػى، 

لػؾ أنػو يريػد أف : كذ ، قػاؿ كالثانية ىي اسـ بمعنى مثؿ، كزعػـ أف ت مػا س مكصػكلة
يشػػبو أثػػافي قػػد قػػدمت بأثػػافي مسػػتعممة ، فيكػػكف التقػػدير: كصػػاليات مثػػؿ البلاػػي 

     ألف ىػػذه قػػد انتقػؿ أىميػػا عنيػػا، كبقيػػت  يػؤثفيف انف، أم: ينصػػبف، فيكقػػد عمػييف

                                           

 س صدر بيت مف الطكيؿ لؤلشيب بف رميمة ، كعجزه : ُت
اًلًد      ـي اٍلقىٍكـي كيؿُّ اٍلقىٍكـً يىا أيَـّ مى   ىي

تفملس، كنتاال الفكر لمسػييمي  ّْٗ/ِمنسكبنا لو ، كالمساف  ُٖٕ/ُكىك مف شكاىد الكتاب 
  ِْٓ/ُ ، كتكضيح المقاصدُِٔ/ُ، كشرح الكافية الشافية ُّٗ/ُ

، كحانػت دمػاؤىـ :  ِِٕ/ْالمغة : الفمل : كادم بيف البصػرة كحمػى   ينظػر: معجػـ البمػداف 
 لـ يؤمذ ليـ بدية كال قصاص 

 المعنى : إف الذيف ذىبت دماؤىـ ىدرنا في فمل ليسكا قمة ، بؿ ىـ القـك جميعنا 
   ُّٓ/ِس المزانة ِت
  ّّٔ، ّّٓ/ّس االقتضاب في شرح أدب الكتاب ّت
  َُِّ/ْس ينظر: المقاصد النحكية ْت
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ال يكقد عمييا، إال أنيا مسكدات، كمعيا رمادىا لـ يتغير، فصارت بػذلؾ مشػبية لمػا 
، قاؿ: كىػذا  راجا إلى ت ما س عمى المعنى س يؤثفيفت ضمير في يكقد عميو منيا، كال

مصػػدرية ، فيكػػكف التقػػدير: كإثفػػاايف ، كفيػػو تشػػبيو س مػػا ت أحسػػف مػػف أف تجعػػؿ 
  سمػػات ، كعمػػى جعػػؿ العػػيف بػػالمعنى، فيحتػػاج إلػػى تأكيػػؿ فػػي المفػػظ كحػػذؼ مضػػاؼ

 " س ُتمكصكلة اسمية ال تقدير فيو كال حذؼ 
كف ت ما س مصدرية : كإثفاايا ، قاؿ ابف يسعكف: ىػذا التقػدير عمى ك كالتقدير      

  يعنػػي فػػي: يػػؤثفيف، كأمػػا مػػف جعػػؿ اليمػػزة أصػػمية  عنػػد مػػف جعػػؿ اليمػػزة زااػػدة
فالتقدير: كإثفاايا   ألنيا كالسمقاة في مصدر سمقيت   ألنو كالدحرجة ، كمػف قػاؿ: 

ؿ ، كفي الكجو ا ا قاؿ: إثفاء ، فكزنو انف ًفٍعبلى    س ِتألكؿ : إفعاؿ كاإلحراـ دحراجن
قىاؿى اٍبف السَّػيّْد ًفػي شػرح أدب اٍلكىاًتػب: أٍجػرل اٍلكىػاؼ الجػارة مٍجػرل مثػؿ فىأٍدمػؿ       

ػا يػؤثفيف : كىمثؿ مى مىٍييىا كافان ثىاًنيىة فىكىأىنَّوي قىاؿى ػاى اٍلًفٍعػؿ ًبتىٍقػًدير اٍلمصػدر كىأىنَّػوي  ، عى ػا مى مى كى
: كىمثؿ إثفاايا أىم:  اليىا ًحيف أثفيتقىاؿى  "  سّت    ًإنَّيىا عمى حى

ا في ىذه المسألة ىك جػكاز الػكجييف لػػ ت مػا س فػي بيػت مطػاـ       كالذم أراه راجحن
ف كنػػت أميػػؿ إلػػى كػػكف ت مػػا س فػػي البيػػت  المجاشػػعي ،  الحتمػػاؿ اإلعػػراب ليمػػا ، كا 

مػا ال مكصكلة لممك ىذا الػرأم  مػف التقػدير كالحػذؼ لػك جعمػت ت مػا س مصػدرية ، ك 
 يحتاج إلى تقدير أكلى مما يحتاج إلى تقدير 

                                           

  ُِٔ/ُُس  التذييؿ ُت
  َُِّ/ْس  ينظر: المقاصد النحكية ِت
  ُّٓ/ِ، كالمزانة  ّّٔ، ّّٓ/ّس االقتضاب في شرح أدب الكتاب ّت
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 ّص اىرزمشج اىقصشٝح :
ػؿو أمّْ رجػؿو         قاؿ الدماميني :" قاؿ الفارسي في القصريات: إذا قمت : مررتي ًبرىجي

ف األكؿ كاحد كالثاني جنس   ألف أينا بعض ما تضاؼ ، فرجؿ األكؿ غير الثاني   أل 
 " س  ُتإليو 

 اىذساعح
ذكر الدماميني نػصَّ الفارسػي فػي التػذكرة القصػرية كىػك جػكاز كقػكع أٌم نعتنػا        
ؿو أمّْ رجؿو س فأم  لمنكرةلما  عمػى  كىػي تػديؿىنػا نعتنػا لنكػرة ىافي نحك : ت مررتي برجي

رجكليػػة ، كال تكػػكف إال صػػفة لنكػػرة   ألفَّ أيِّػػا تكػػكف الكمػػاؿ ، أم: رجػػؿ كامػػؿ فػػي ال
ا مما تيضاؼ إليو ، كذلؾ ال يتصكر في المعرفة    بعضن

: مػررت برجػؿ أمّْ رجػؿ، فقػد أثنيػت عمػى الرجػؿ  " فػإذا قمػت قاؿ أبك حيػاف :       
نمػا كانػت صػفةن لمنكػرة ، كلػـ تيكصػؼ بيػا  ثناءن عامنا في كؿ مػا ييٍمػدىح بػو الرجػؿ ، كا 

ػػا ممػػا تيضػػاؼ إلػػييف كذلػػؾ ال   لمعرفػػة ا ألنيػػا لػػك أيضػػيفت إلػػى معرفػػة كانػػت بعضن
 "  سِتال بعضو  إذ الصفة أبدنا إنما ىي المكصكؼ  ييتصكر في الصفة 

كقػاؿ ابػف عقيػؿ : "كأمػػا الصػفة فػالمراد بيػػا مػا كػاف صػػفة لنكػرة أك حػاالن مػػف        
أمّْ رجػػػؿ ، كمػػػررت بزيػػػد معرفػػػة ، كال تضػػػاؼ إال إلػػػى نكػػػرة نحػػػك : مػػػررت برجػػػؿ 

فتى  " س ّتأم ّْ

                                           

  ِِٔ، ُِٔ/ِس تعميؽ الفرااد لمدماميني ُت
  ُُْ، َُْ/ّس التذييؿ كالتكميؿ  ِت
  ٓٔ/ّس شرح ابف عقيؿ ّت
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            : تمميػػػذه ابػػػف جنػػػي ، كالسػػػييمي ،  ذلػػػؾ كثيػػػره مػػػف النحػػػكييف مػػػنيـكافقػػػو ك       
   س ُتكأبك حياف ، كالدماميني 

قاؿ السييمي :" كأما كقكع " أم " نعتنا لما قبميا، كقكلؾ: مررتي برجؿو أمّْ رجػؿو       
ة مف االسػتفياـ ، كػأف األصػؿ: أم رجػؿ ن عمػى االسػتفياـ ، فإنما تدرجت إلى الصم

نمػػا دممػػو التفمػػيـ ألنيػػـ يريػػدكف إظيػػار العجػػز  الػػذم يػػراد بػػو التفمػػيـ كالتيكيػػؿ، كا 
كاإلحاطػػػة بكصػػػفو، فكأنػػػو ممػػػا يسػػػتفيـ عنػػػو إذ يجيػػػؿ كنيػػػو ، فػػػأدممكه فػػػي بػػػاب 

ٺ    ڀ  ڀچ  : االستفياـ الػذم ىػك مكضػكع لمػا يجيػؿ، لػذلؾ قػاؿ اهلل سػبحانو

دا ػػػػا ثبػػت ىػفممػػ، : إنيػػا ال يحػػاط بكصػػفيا أم (3)چۓ ﮲         ے       ۓچ و  (2) چٺ   
كه فػي ػكالكصؼ، حتى أدمم،  المفظ في باب التفميـ كالتعظيـ لمشيء قرب مف النعت

 " . (4) رةػكنظاار ىذا فًى كبلميـ كثي،  باب النعت، كأجركه في اإلعراب ما قبمو
لفارسػػي كمػػف تبعػػو مػػف النحػػكييف ىػػك مػػذىب سػػيبكيو ، كابػػف كمػػا ذىػػب إليػػو ا     

   (5)السراج 

                                           

، َُْ/ّ، كالتذييؿ  ُٕٓ، كنتاال الفكر لمسييمي ص  ِِٕ/ّ، ُُٖ/ِلمصااص س ينظر: اُت
  ِّٔ/ِ، كتعميؽ الفرااد ُُْ

   ِ، ُس سكرة القارعة بيتا ِت
  ِ، ُس سكرة الحاقة بيتا ّت
  ُٕٓس نتاال الفكر لمسييمي ص ْت
   ِٗ، ِٖ/ِ، كاألصكؿ  َُٖ/ِس ينظر : الكتاب ٓت
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 :  سُت ( مجيح صيح ادل٘ص٘ه يف ق٘ه اىفشصدق4) 

ػَعاضفٓضؽػَؤإنػذٓطتػَظَواَعاػَوُزوُرػػػػػػػػػ...ػػػوإٓظؽػضرإجػظظرّةػشبلػاٖضِتؽػػػ
 ّص اىرزمشج اىقصشٝح :

عمػى أىف جممىػة ت لعىمػيس  الػن صػمىة  قاؿ البغػدادم بعػد أف ذكػر بيػت الفػرزدؽ :"     
نَّمىا قدر ًبتىٍقًدير القىٍكؿ أىم) الًَّتيت   أًلىنَّيىا إنشااية  )أىقيكؿ(: الًَّتي أىقيكؿ لعىمي أزكرىا ، كىاً 
قيكعيىػػا صػػمىة فىقػػدر القىػػٍكؿ لتىكػػكف مبريػػة  (2) مػػٌي     الى يىصػػح كي كىىىػػذىا تىٍمػػًريل أبػػي عى

ٌنػػي لػػراجو نظػػرةن قبػػؿ اٍلفىاًرًسػػي ًفػػي التَّػػٍذًكرى  ة القصػػرية قىػػاؿى ًفييىػػا : " قىػػكؿ الفػػرزدؽ : ت كا 
: الًَّتػي أىقيػكؿ ًفييىػا ىىػذىا القىػٍكؿ  الًَّتي س ىيكى عمى غير الظَّاًىر، كتأكيمو اٍلًحكىايىة كىأىنَّوي قىاؿى

مىٍييىػا دىًليػؿ ، كىالٌدالى  ضمار القىٍكؿ شىػاًاا كثيػر كالحكايػة مسػتعممة ًإذا كىػافى عى لىػة ىينىػا ، كا 
بى  مىا عدا اٍلمى اح كى مىة ًإيضى  " س  ّتالى ييكضح  رقىاًامىة كىًىي : أىف الصّْ

 اىذساعح
ذكر البغدادم نصَّ الفارسي في التذكرة القصرية ، كمذىبو فػي المسػألة : أفَّ        

أك  ، فبل يجكز: ت جػاء الػذم أضػربو س  جممة الصمة ال تككف إال مبرية لفظنا كمعنى
نمػػا منػػا البصػػريكف أف تكػػكف  سْت البصػػرييف قػػااـ س كىػػك مػػذىب جميػػكر ت ليتػػو ، كا 

                                           

، كتكجيػو الممػا البػف ُُٕ/ِ، كالمبػاب لمعكبػرم ِْٓديكانػو  س البيت مػف الطكيػؿ لمفػرزدؽ فػيُت
 ، كركاية الديكاف :َُٓالمباز ص 

نّْي لراـو رميةن قنٍبؿ التي     ٍف شىقَّت عميَّ أىنالييا         كا   لعؿَّ كىا 
كريىىا س  ِت ف شٌطت نىكىاىىا أىزي  س يعني جممة : تلعٌمي كىاً 
  ْْٔ/ٓس المزانة ّت
   ٗ/ّ: التذييؿ  س ينظر مذىبيـ فيْت
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كأف تكػػكف   سُتمػػف تقػػدميا عميػػو  دٌ الصػػمة إنشػػااية   ألنيػػا معرفػػة لممكصػػكؿ ، فػػبل بيػػ
ينبغي تأكيمػو  معيكدة مما يستمـز مبريتيا ، كما مالؼ ذلؾ ػ كما في بيت الفرزدؽ ػ

 عمى كجييف : سِت
محذكفة عمى إضمار القكؿ ، أىم: الًَّتي أىقيػكؿ لعىمػي أزكرىػا   أف الصمة : اى٘جٔ األٗه

   سّتكىك تأكيؿ أبي عمي الفارسي ، كتبعو عمى ذلؾ : ابف المباز ، كالشاطبي 
ــاّٜ : س لعػػؿ ت أف الصػػمة ىػػي جممػػة ت أزكرىػػا س فػػي بمػػر البيػػت كمبػػر  اى٘جــٔ اىث

كذكػر الػكجييف مػف  ،س ْت: لعمػي أفعػؿ ذلػؾ ، كىػك تأكيػؿ ابػف ىشػاـ  محذكؼ تقػديره
   س ٓت: ناظر الجيش ، كالدماميني ، كالسيكطي غير ترجيح

إلػى أنػو يجػكز أف تكػكف صػمة المكصػكؿ جممػة طمبيػة  ، س ٔتكذىب الكسااي        
كاستدؿ عمى ذلؾ بالسماع ، فمف ذلؾ قكؿ الفرزدؽ السابؽ ، كجممة ت لعمي أزكرىػا 

 س صمة ت التي س  
ػمةى ت لعػٌؿ س قيػؿكردَّ عميو العكبر         : ىيػكى شػاذه كتأكيميػو أنَّػو  م قاابلن :" فجعؿى الصّْ

اءى مف ذىًلؾ فىيىذىا سىبيمو  مىا جى تىٍقًديره : الًَّتي أىقيكؿ لعٌمي كى  "  س ٕتحذؼ القىٍكؿ كى

                                           

نما اشترط ككف جممة الصمة مبرية ألنو يجب أف يكػكف مضػمكنيا معمػـك ُت س يقكؿ الصباف : " كا 
االنتساب إلى المكصكؿ لممماطب قبؿ المطاب كالجمػؿ اإلنشػااية ليسػت كػذلؾ ألف مضػمكنيا 

 ال يعمـ إال بعد إيراد صيغيا "  
  ِّٕ/ُحاشية الصباف  

  ْْٔ/ٓس المزانة ِت
 ، ّٕٔ/ْ، كالمقاصد الشافية َُٓ/ُينظر: تكجيو المما س ّت
  ُٕٔ، ُُٓ، َٕٓس ينظر : مغني المبيب ص ْت
   ّّْ/ُ، كىما اليكاما ُٖٕ/ِ، تعميؽ الفرااد ْٓٔ/ِس ينظر: تمييد القكاعد ٓت
  ّّْ/ُ، كىما اليكاما ُٓٓ/ُس ينظر مذىبو في : شرح ابف عقيؿ ٔت
  ُُٖ/ِ س المباب في عمؿ البناء كاإلعرابٕت
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إلى أنو يجكز في ت ليػت ، كلعػؿ ، كعسػى س أف يقعػف صػمة س  ُتكذىب ىشاـ        
و منطمؽ زيده ، كالذم لعمو منطمؽ زيػده ، كالػذم عسػى : الذم ليت لممكصكؿ ، فتقكؿ
 أف يمرج عمركه  

كاستدؿ عمى ذلؾ بأدلػة منيػا بيػت الفػرزدؽ السػابؽ ، كجممػة تلعمػي أزكرىػاس        
جكزهي اٍلمىاًزني بىػر نىٍحػك: ت الَّػًذم س ِتجممة الصمة ، كى بجممة الػدُّعىاء  ًإذا كىانىػت ًبمىٍفػظ اٍلمى

 يرحمو اهلل زيد س  
               كالػػػذم أميػػػؿ إليػػػو ىػػػك أفَّ جممػػػة الصػػػمة ال تكػػػكف إال مبريػػػة لفظنػػػا كمعنػػػى ،      

كمػا أفَّ جممػة الصػمة ينبغػي أف يكػكف  ، كال تككف إنشااية   ألنيػا معرفػة لممكصػكؿ
 مضمكنيا معمـك لممماطب قبؿ المطاب كليست الجمؿ اإلنشااية كذلؾ  

سَّفى ذلػؾ يره في كبلـ العرب ، قاؿ األنبارم : " كما أٌف إضمار القكؿ شااا كث      كحى
ًإٍضػػمىار القىػػٍكؿ مستسيسػػؿ  " كقػػاؿ ابػػف ىشػػاـ : " سّت القػػكؿ مػػا ذكرنػػاه مػػف إضػػمار

 "   سْت ًعٍندىـ
      
 
 

                                           

، كىمػػػا اليكامػػػا ُٓٓ/ُ، كشػػػرح ابػػػف عقيػػػؿ  ٗ/ّس ينظػػػر مذىبػػػو فػػػي : التػػػذييؿ كالتكميػػػؿ ُت
ُ/ّّْ  

 ّّْ/ُس ينظر مذىبو في : ىما اليكاما ِت
  ٔٗ/ُس اإلنصاؼ ّت
  ُِٔس مغني المبيب ص ْت
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 ٍغائو يف  ت

ذه  ٍِ اىيفظ تفعئ عْٔخرب إرا أُ ( ٗج٘ب حزف ادلثرذأ 5)
ْ
ث
ُ
 :  مبصذس ٍ

 :س ُتقاؿ منذر بف درىـ الكمبي 
ػَوُذوػَظَدٍبػَومػَوِظتػباضحؽػَرأرُفػػػػػػػػػػػػ...ػػَسَماَضت:ػحظاًنػَطاػَوَتؼػبكػَعُنَظاػػػ

 ّص اىرزمشج اىقصشٝح :
قىػػاؿى اٍبػػف ًىشىػػاـ ًفػػي شػػرح الشػػكاىد        ي تبعنػػا لمفارسػػي ًفػػس  ِتقػػاؿ البغػػدادم :" كى

َـّ حػػذؼ اٍلًفٍعػػؿ كزااػػد اٍلمصػػدر  التَّػػٍذًكرىة القصػػرية : كىاأٍلىٍصػػؿ مىٍيػػؾ تحنننػػا ، ثػػ : أتحػػنف عى
ارى حناننا   " س ّتفىصى

 اىذساعح 
ر بػو ، يقػكؿ البغدادم نصَّ التػذكرة القصػرية ، كذكػر أفَّ ابػف ىشػاـ تػأثَّ  ذكر        

ٍبػػدؿو  مػػف المفػػظ بفعمػػو كجػػب  ابػػف ىشػػاـ فػػي تممػػيص الشػػكاىد :" إذا أيمبػػر بمصػػدر مي
ؾ  ػحػػذؼ المبتػػدأ كقكلػػو    : فقالػػت حنػػافه     أم: أمػػرم حنػػافه عميػػؾ ، أم رحمػػة لػػ

           كاألصػػػؿ : أتحػػػنفي عميػػػؾ تحنننػػػا ، كقػػػد نطػػػؽ الحطياػػػة بيػػػذا الفعػػػؿ فقػػػاؿ يماطػػػب 
 : س ْت عمر 

                                           

، كالمزانػة ِِٓ/ّ، كالمقتضب َِّ/ُالكتاب في : س البيت مف الطكيؿ لمنذر بف درىـ الكمبي ُت
ِ/ُُّ   

  َِٓس ينظر: تمميص الشكاىد كتمميص الفكااد البف ىشاـ ص ِت
  ُُّ/ِس المزانة ّت
، كالمبػػاب فػػي عمػػكـ  َِّ/ُ، كالكتػػاب َُٗس البيػػت مػػف المتقػػارب ، لمحطياػػة فػػي ديكانػػو ص ْت

  ِْ/ُّالكتاب 
نٍَّف ، حيث جاء بفعؿ المصدر مذككرنا    الشاىد فيو : قكلو :  تىحى
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ػلؼػَطَمإمػَطَماّضاَسٔإن ػِضُصػػػػػػػػػػػػػػ...َتَحٖظْنػَرَضؽ ػَعَداَكػاِضَطِضغُكػػػػػػ
ػػػذؼ الفعػػػؿ كزكااػػػد المصػػػدر ، فصػػػار حناننػػػا ، كمػػػا قػػػاؿ اهلل تعػػػالى :                                                 ثػػػـ حي

 چڀ  ڀ  ڀ  چ 
، كأنيػػػب المصػػػدر عػػػف الفعػػػؿ ، ثػػػـ رفػػػا ، ليفيػػػدى الكػػػبلـي ثبػػػكتى   سُت

ٍتوي مشية عميو مف قكميا  نما رىًحمى التحنُّف، كا 
 " س ِت

ا ابف سيده ، كابف يعيش          سّتكتابا الفارسي أيضن
قاؿ البغدادم معقبنا عمى رأم الفارسي ، كابف ىشاـ : " كىىىذىا تكٌمؼ مىاى كجكد      

فَّ يحف   " س ْتحى
ٍبتىػدأ مىٍحػذيكؼ أىم : شػأني       ٍيو  بيت المنذر عمى أىف ت حناننا س مبػر مي كأنشد ًسيبىكى
رفػػا اٍلمصػػدر عمػػى المبريػػة لتفيػػد كىاأٍلىٍصػػ ، حنػػاف ؿ : أحػػف حناننػػا فىحػػذؼ اٍلًفٍعػػؿ ، كى

ٍممىة االسمية الدَّكىاـ ، كاألصؿ في ىذا النكع النصػب   ألنػو مصػدر جػيء بػو بػدالن  الجي
مف المفظ بفعمو ، فالتـز إضمار ناصبو لابل يجتما بدؿ كمبدؿ منو في غيػر إتبػاع ، 

   سٓتاـ إضمار الرافا الذم ىك المبتدأ ثـ حمؿ المرفكع عمى المنصكب في التز 
ذلػؾ كثيػره مػف النحػكييف مػنيـ : السػيرافي ، كابػف مالػؾ   عمػىسػيبكيو  ككافؽ       

  س ٔت، كالشين مالد األزىرم  كأبك حياف ، كالشاطبي

                                           

 سكرة مريـ   ُّس مف انية ُت
  َِٔس ينظر: تمميص الشكاىد ص ِت
، ُِٗ/ُت ح ف فس ، كشػػرح المفصػػؿ البػػف يعػػيش ّٔٓ/ِس ينظػػر: المحكػػـ كالمحػػيط األعظػػـ ّت

  َِٓتمميص الشكاىد ص 
  ُُّ/ِس المزانة ْت
  ُُّ/ِ، كالمزانة ِِِ/ُ، كالتصريح ِٖٖ، ِٕٖ/ُس ينظر: شرح التسييؿ البف مالؾ ٓت
، ُّْ/ّ، كالتػذييؿ ِٖٖ، ِٕٖ/ُ، كشرح التسػييؿ البػف مالػؾ ُِِ/ِب س ينظر: شرح الكتأت

  ِِِ/ُ، كالتصريح َُُ/ِ، كالمقاصد الشافية ُّْ/ّ
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ّّْٕ 

نافه ، أك مػا يصػيبنا حنػافه  قاؿ سيبكيو : " لـ تيًرٍد ًحفَّ        ، كلكنيا قالت : أمرنيا حى
ىذا المعنى كٌمو معنى النصب ، كمثميو فى أنَّو عمى االبتػداء كلػيس عًمػى فعػؿو ، كفى 

 " س ُت
كالذم أميؿ إليو أف يكػكف تقػدير الفعػؿ : أحػف حناننػا ، كىػك أكلػى مػف تقػدير:       

تأتحنف عميؾ تحننناس لكثرة مػا حػذؼ منػو ، فقػد حػذؼ فيػو الفعػؿ ، كزااػد المصػدر   
فَّ يىًحفي س   قد ركاىا الثقات عف العرب  كما أفَّ ت حى

نػافي : الرحمػةي ، يقػػاؿ  قػاؿ الجػكىرم :       نينػان فيػك حػافّّ ، كالحى ػفَّ إليػو يىًحػفُّ حى " حى
ناننا  فَّ عميو يىًحفُّ حى  "  س ِتمنو : حى

مىٍيػػًو يىًحػػفُّ       ػػفَّ عى ػػةي  تىقيػػكؿي : حى نػػافي ، ًبػػالتٍَّمًفيًؼ : الرٍَّحمى كقػػاؿ ابػػف منظػػكر: " كالحى
 " س ّتناننا حى 
ا  6)

َّ
ِْٖ
َ
 ( ّ٘ع اىالٍني ق٘ه اىشاعش  ) ى

 
ضِٜ

ْ
ق
َ
 :  سْت ( دل
 

ـُِرػػ ـِؽٌّػَرَضْغَظاػاضت ناُجُرػػػػػػػػػ...ػَوباِئظْقػُدْفَدى،ػَظَفْمػوُتطا ػَضِنٖظاػضَطِم
 ّص اىرزمشج اىقصشٝح :

يج       مٌي ًفي التٍَّذًكرىة القصرية : كى ـ ًفي قاؿ البغدادم :" قاؿ أىبيك عى كز أىف تككف البلَّ
ـك  يػدؿ عمػى ذىًلػؾ ليػزي ىٍفعىمىػفَّ س الًَّتػي الى تػدمؿ ًإالَّ عمػى اٍلًفٍعػؿ ، كى ـ ًفي ت ألى ت لينؾ س البلَّ

ىٍفعىمىػػفَّ الى تقػػا ًإالَّ عمػػى  لينػػؾ لٍميىًمػػيف كىأىنَّيىػػا الى تقػػاؿ ًإالَّ ًفػػي اٍليىمػػيف، فىػػًإف قمػػت ـ ألى : الى
ػػا  قعػػت اٍلًفٍعػػؿ ، قمػػت: ًإنَّمى ٍممىػػة االسػػمية كى ف لػػـ يكػػف فعػػبلن   أًلىف اٍلجي ػػازى ت لينػػؾ س كىاً  جى

                                           

  َِّ/ُس الكتاب ُت
 ت ح ف ف س   َُِْ/ٓس الصحاح ِت
 ت ح ف ف س   ُِٗ/ُّس  لساف العرب ّت
بَّػػي س ، كركايتػػو : تأىباا ُِّ/ٓس البيػػت مػػف الطكيػػؿ مجيػػكؿ القااػػؿ ، كىػػك فػػي: التػػذييؿ ْت نػػةه حي

   َّْ،  ّّٓ/َُ، كالمزانة ُّٖٓ/ّكتمييد القكاعد 
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ٍممىة الفعمية  اءى عمى أىصمو مػف العينػات       مكقا اٍلجي ٍنًزلىة مىا جى لينؾ لرجؿ صدؽ ًبمى
بىر ًإنَّؾ لرجؿ صدؽ قبؿ  ـ الًَّتي كىانىت ًفي اٍلمى ليدؿ ذىًلؾ عمى س  ًإفَّ ت المعتمة أكقعت البلَّ

قٌ  فىأتكا ًبيىذىا عمى أىصمو كأبدلكا اٍليمزىة ىىاء ًفرىارنا مف ًإيقىػاع  س ًإفَّ ت يىا أىف تقا قبؿ أىف حى
ـ قبؿ  ـ س  ًإفَّ ت البلَّ فىغير المٍَّفظ عمػى ذىًلػؾ   أًلىنَّػوي لىػٍيسى يىٍمميػك امتنػاعيـ مػف ًإيقىػاع الػبلَّ

ٍعنػى أىك مػف جً  ت ًإفَّ  قبؿ يىػة المٍَّفػظ ، فىػبلى يجػكز أىف س مف أىف يكػكف ذىًلػؾ مػف ًجيىػة اٍلمى
لىة قىٍكليـ:  ـ قػد كليػتس ًإف ًفي الػدَّار لزيػدنا ت يككف مف ًجيىة اٍلمىٍعنى ًبدالى ًإفَّ س ت  فىػالبلَّ

كه لىٍفظيمىا ، مف ًجيىة اٍلمىٍعنى فىثىبت أىف اٍلمىٍكري
ٍنًزلىة اٍلفىٍصؿ بىػيف  سُت فإبداؿ اٍليمزىة ىىاء ًبمى

ـ بالظرؼ فىجى     از لينؾًإف كىالبلَّ
بداؿ اٍليىاء        ـ ااًلٍبًتدىاء بإبداؿ اٍليىاء مف اٍليمزىة  كا  ـ ًفي ت لينؾ س الى كيؤكد أىف البلَّ

ـ الًَّتػػي ًفػػي لرجػػؿ زىاًاػػدىة أًلىنَّػػوي الى يجػػكز أىف  ـ غيػػر زىاًاػػدىة كىالػػبلَّ مػػف اٍليمػػزىة ييؤىكػػد أىف الػػبلَّ
ًميعنا غير زاادتيف   أًلىنَّؾ ًإف ـ ًفي تلرجؿس عمػى  يىكيكنىا جى فعمت ذىًلؾ لزمؾ أىف تدمؿ البلَّ

ػاًاز   أًلىف  ـ لينػؾ زىاًاػدىة  قمػت: ذىًلػؾ غيػر جى ـ الًَّتي ًفي ت لينؾس فىًإف قمت: أجعىؿ الى البلَّ
قعت مكقعيا فىبلى يىٍستىًقيـ أىف تقدرىا أىنَّيىا لىيست كىاقعىػة ًفػي غيػر ىىػذىا  ـ ت لينؾ س قد كى الى

ـ ت لرجػؿ ساٍلمكضا كىىىػذىا ي س  ػ  أًلىنَّيىػا لػـ تقػا مكقعيػا الَّػًذم ىيػكى قبػ جػكز ًفػي الى ؿ تًإفَّ
قعت مكقعيا فىبلى يىٍستىًقيـ أىف يقػدر بيىػا  ـ لينؾ زىاًادىة   أًلىنَّيىا قد كى مثؿ اٍمتنىاع تىٍقًدير الى كى

ميو س الى يجكز ًفيًو أىف تىقكؿ : ت ضرب غي  :غير ذىًلؾ قىٍكلؾ  مو زيدنا ت ضرب زيدنا غيبلى بلى
قا مكقعو فىبلى يىٍستىًقيـ أىف يقدر ًبًو غير ذىًلؾ  ـ قد كى  " س  ِتس    أًلىف اٍلغيبلى

                                           

 س أم : اجتماع اليمزة كالبلـ   ُت
  ّّٖ، ّّٕ/َُس المزانة ِت



 

  

 

 
 "جمعنا كتكثيقنا كدراسةن " التذكرة القصريةالمفقكد ضكء كتابو في  ىػ ّٕٕنحك أبي عمي الفارسي ت 

 

ّّْٗ 

 اىذساعح 
ذكر البغدادم نصَّ الفارسي في التذكرة القصرية ، كذكر أف البلميف فػي قػكؿ        

ـ االبتػداء  لمػا أبػ ـ األكلػى ًىػيى الى س ىػاء الشاعر: ت لىًينَّا لمىٍقًضيّّ س البلَّ دلت ىمػزة تإفَّ
ـ الثَّاًنيىة زىاًادىة ، كاستدؿ عمى ذلؾ  فتغير لفظيا ، جاز الجما بيف حرفي تككيد ، كىالبلَّ

، كأيػده كأكضػحو،  فػي المسػألة  سُت الزجػاج  بأدلة تؤيد مذىبو ، كىك مكافؽ لمذىب
تىبعوي ًتٍمًميذه أىبيك اٍلفىٍتح ابف جني ، كامتاره ابف مالؾ     سِتكى

قاؿ ابف جني :" كيدؿ عمى أف مكضػا الػبلـ فػي مبػر ت إفَّ س أكؿ الجممػة قبػؿ       
س  أف العرب لما جفا عمييا اجتماع ىذيف الحرفيف قبمكا اليمزة ىاء ليزكؿ لفػظ ت  تإفَّ

ا ما كاف مستكرىنا مف ذلؾ فقالكا ت لًيٌنؾ قػااـ س أم : لانػؾ قااػ ـ    ػإفَّ س فيزكؿ أيضن
ة    ػؿ: أما األكلى فػبلـ االبتػداء، عمػى مػا تقػدـ ، كأمػا الثانيػكما ىاتاف البلماف ن قي

 ". (4){ اضٖطَفاَمػٖظُنْمػَضَغِأُصُضوَنَوػ إلا  } :سّتفزاادة كزيادتيا في قراءة سعيد بف جبير
التػذكرة القصػرية نػصَّ عميػو الفارسػي فػي الفارسػي فػي كما نقمو البغدادم عػف       

  س ٓتالعسكريات 
     

                                           

 ، كلـ أجده في مؤلفاتو الطبكعة   ّّٕ/َُس ينظر : المزانة ُت
   ْٔ، كالتسييؿ ص ُّٔ، ُّٓ/ُس ينظر : المصااص ِت
، ُٕٗ/ِ لمعكبػرم كينظر القراءة فػي : إعػراب القػراءات الشػكاذسكرة الفرقاف ،  َِس مف انية ّت

، كالػػػبلـ الكاقعػػػة فػػػي مبػػػر أفَّ المفتكحػػػة فػػػي ت  ُّٓٓ/ٌّكالمغنػػػي فػػػي القػػػراءات لمنػػػكزىاكاًزم 
 ليىٍأكيميكفي س زاادة   

  ُّٔ، ُّٓ/ُس المصااص ْت
  ُِّ، ُِِس ينظر: المسااؿ العسكريات ص ٓت
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، أفَّ ىػذه الػبلـ سِت، كالفارسػي فػي التعميقػة سُتسيبكيو ، كابف السػراج كذىب 
   ىي التي تدمؿ في جكاب القسـ ال الـ ت إفَّ س

قاؿ سيبكيو : "كىذه كممةه تىكىمَّـ بيا العرب في حاؿ اليميف ، كليس كػؿُّ العػرب        
اليػاء مكػاف األلػؼ تتكمـ بيا، تقكؿ: لينَّؾ لرجػؿ صػدؽ، فيػي ت إفَّ س كلكػنيـ أبػدلكا 

كقكلو : ىرقت، كلحقت ىذه البلـ إفَّ كما لحقت ما حيف قمت: إف زيدنا لما لينطمقفَّ ، 
فمحقت إفَّ البلـ فػي اليمػيف كمػا لحقػت مػا فػالبلـ األكلػى فػي ت لينػؾ س الـ اليمػيف ، 

 " س ّتكالثانية الـ ت إفَّ س 
س أٍف  لىًينَّؾى  " تقدير القسـ في ت : بقكلوقكؿ سيبكيو في التعميقة كأيَّد الفارسي       

ػؿي ًصػٍدؽو، فمػذلؾ صػارت الػبلـي األكلػى لمقىسىػـً  ، كأٌنػو قػاؿ: كاهلل إلٌنػؾ رىجي يقا قبؿ الػبلـً
أٍف يككفى قبػؿى الػبٌلـً التػي :  ، كتقديري القىسىـ في إفَّ زيدنا لما لىيىٍنطىًمقىفَّ س  أفَّ ػت ً كالثانية ل

،  سْت قػاؿ: إفَّ زيػدنا لمػا كاهلل لىيػٍنطىًمقفَّ ىػي التػي تمقٌػت القىسىػـ في ت ليىٍنطىًمقىفَّ س ، كأٌنػو
مىت الٌنكفي عمييا ألٌنيا لبلستقباؿ  ٌنما دىمى  " س ٓتكا 

ـ ًفي تلينػؾس         يجكز أىف تككف البلَّ ا بقكلو : " كى زه في التذكرة القصرية أيضن كجكَّ
ىٍفعىمىػػفَّ س الًَّتػػي الى تػػدمؿ ًإالَّ  ـ ًفػػي تألى ـك الػػبلَّ يػػدؿ عمػػى ذىًلػػؾ ليػػزي س لينػػؾت عمػػى اٍلًفٍعػػؿ ، كى

 "  سٔتلٍميىًميف كىأىنَّيىا الى تقاؿ ًإالَّ ًفي اٍليىميف 

                                           

  ِٗٓ/ُصكؿ ، كاألَُٓ/ّس ينظر: الكتاب ُت
  ِّٔ/ِس ينظر: التعميقة عمى كتاب سيبكيو ِت
  َُٓ/ّس الكتاب ّت
ـ، ػزيػدنا لقااػ كتقػكؿ إفَّ : " َُِٕ/ّيعني البلـ في ت لينطمقف س قػاؿ السػيكطي فػي االرتشػاؼ س ْت

فَّ   "  ، كليست الـ ابتداء ، كاهلل لينطمقف زيدنا لينطمقف، فيذه الـ قسـ فكأنو قاؿ: كاهلل لقاـ كا 
  ِٗٓ/ِس التعميقة عمى كتاب سيبكيو ٓت
  ّّٕ/َُس  المزانة ٔت
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كاحػػتل سػػيبكيو بػػأف ىػػذه الػػبلـ لمقسػػـ   أنػػو شػػبو دمػػكؿ الػػبلـ عمػػى ت إفَّ س       
ف كاف بعدىا ت إفَّ س كىي لمتككيد ػػ بدمكؿ الـ اليميف في مبرىا، كم ا فػي لميميف ػػ كا 

   سُتقكليـ: إفَّ زيدنا لما ليىٍنطىًمقفَّ ، كقبميا إفَّ كىي لمتككيد
ا ػكريدَّ ىػػذا المػػذىب بػػأفَّ الـ القسػػـ معناىػػا التأكيػػد ، فػػبل ينبغػػي أف تجتمػػا مػػ      

معنا بيف حرفيف لمعنىى كاحد  س   ألفَّ في ذلؾ جى   س ِتتإفَّ
ؾس ىػي الـ لحقػت لفػظ ت إلػو س كذىب بعض النحػكييف إلػى أفَّ الػبلـ فػي ت ليٌنػ      

عمى مبلؼ في ىذه البلـ بيف أصػحاب المػذىب فمػنيـ مػف يػرل أنيػا الـ التعريػؼ ، 
كأصؿ الكبلـ ت كاهلل إنَّؾ س ثـ حػذؼ حػرؼ القسػـ ت الػكاك س كمػا يقػاؿ : اهلل ألفعمػفَّ ، 

كمػا أبكؾ ، ثـ حػذؼ ألػؼ ت ًفعىػاؿو س مػف ت إلػو س  كحذفت الـ التعريؼ كما يقاؿ : الهو 
دى س فصار المفط لينػؾ ،  يحذؼ ـ الممدكد إذا قصر، كما يقاؿ : ت حصاد س ، كت حىصى

، كمػػنيـ مػػف يػػرل أف ىػػذه الػػبلـ ىػػي الـ القسػػـ     س ّتكىػػذا المػػذىب نيسػػب إلػػى الفػػراء 
الجارة ، كاألصؿ : ت هلل إنَّؾ س ثـ حػدث فػي الكػبلـ مػا حػدث عمػى المػذىب المنسػكب 

   س ْتلممفضؿ بف سممة  لمفراء ، كىذا المذىب نسب
، كردَّ مػػذىب سػػيبكيو ،  سٓتكقػػد أيَّػػد الفارسػػي ىػػذا المػػذىب فػػي كتػػاب الحجػػة        

كنصَّ تمميذه ابػف جنػي عمػى ذلػؾ نقػؿ ذلػؾ عنػو البغػدادم فػي المزانػة : " كىأمػا مػف 

                                           

  َُٓ/ّس الكتاب ُت
  ُِٓ/ٓس ينظر: التذييؿ ِت
، كمػػػا فػػػي المعػػػاني لػػػو ُِٓ/ٓ، كالتػػػذييؿ كالتكميػػػؿ َّٖ/ّس ينظػػػر: شػػػرح الكتػػػاب لمسػػػيرافي ّت

َـّ بػبلـ يمالؼ ذلؾ قاؿ عند كبلمو عف ت لينَّؾ س : "كصؿ تإٌفس ىاىنا ببلـ كىػاء كمػا كصػميا ثىػ
  ْْٔ/ُككاؼ  كالحرؼ قد يكصؿ  مف أٌكلو كبمره "  معاني القربف 

  ّّٔ/ْس ينظر: شرح الكافية لمرضي ْت
  ِّٖ، ُّٖ/ْس ينظر: الحجة لمقراء السبعة ٓت
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: ًإف لينؾ أىصمو  مىٍيػًو ًفيػًو ًفػي مىكًضػا بمػ س  هلل ًإنَّؾ: ت قىاؿى ػا عى ر ، عمػى فقد ذكرنىػا مى
ًفيو تعسؼ  مٌي قد كىافى قكاه ًبأمرىة كى أىف أىبىا عى
 " س ُت

ا في ىذه المسألة ىك مذىب سيبكيو كمف كافقو ، كذلؾ لقػكة         كالذم أراه راجحن
أدلػػة ىػػذا المػػذىب ، كمػػا أفَّ مػػا اعتػػرض بػػو عميػػو مػػف اجتمػػاع الـ القسػػـ كمعناىػػا 

عميػو بأنَّػو قػد يجتمػا الحرفػاف فػي معنػى كاحػد  كمعناىا التأكيد ييػردُّ س إفَّ ت التأكيد، ك
   س ِتفيؤكد أحدىما انمر   كقكليـ : ت ما إٍف زيده منطمؽي س كىما حرفا جحدو 

 ( اًلعٌ اى٘اقع تعذ اىضَري ادلعط٘ف تني اىشفع ٗاىْصة :7)

 :س ّتقاؿ عبد اهلل بف الزبير       
ـَِحؼػَوَضوػَصاَظتػُخَراَدانػُدْوَظػػ ػَرآَعاػَطَصانػاضدُّوقػَووػِعَؽػوشرباػػػػػػػػػ...ػػػػسأ

 ّص اىرزمشج اىقصشٝح :
مػٌي ًفػي التَّػٍذًكرىة القصػرية : ت ًىػيى س الى تػدمؿ فصػبلن        قاؿ البغدادم :" قىػاؿى أىبيػك عى

ابنىا  ٍنًزلىػة قريػب لػـ تكػف ت ًىػيى س   سْتًفي قىػكؿ أىٍصػحى قبػؿ نكػرىة فىػًإذا كىانىػت ت أقػرب س ًبمى
ذا لـ تكف فصبلن فصبلن ، كى   اً 

                                           

  ّّْ/َُس مزانة األدب ُت
  ّٕٗ/ّس ينظر: شرح الكتاب لمسيرافي ِت
  كالمزانػة ُِّ/ ُْ،  كاألغػاني ٓٓانػو ص س البيت مف الطكيؿ ، لعبد اهلل بػف الزبيػر فػي ديك ّت

ٕ /َٓ ،ِٓ ،ّٓ  
الشاىد فيو : قكلو : ت  أك ىي أقربػا س كفييػا أقػكاؿ : األكؿ: ىػي : تككيػد لمضػمير فػي ربىػا، 
كأقربػا مفعػػكؿ ثػػاف  الثػػاني: ضػمير فصػػؿ ، بػػيف تىػػاءس مفعػكؿ أكؿ لفعػػؿ محػػذكؼ تقػػديره: أك 

           ف يكػػكف ت أقػػربس  ظرفنػػا، فتكػػكف: ىػػي ، مبتػػدأ ، ربىػػا، كالمفعػػكؿ الثػػاني: أقػػرب  كالثالػػث: أ
ػات  كت أقربا س مبر كالتقدير: أك ىي أقرب مف السػكؽ   ينظػر: شػرح الشػكاىد النحكيػة فػي أمَّ

  ََُ/ُالكتب النحكية د/ محمد شرَّاب 
  ِّٗ/ِس يعني : جميكر البصرييف   ينظر مذىبيـ في : التذييؿ كالتكميؿ ْت
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 " س  ِتاٍنتيى س ُتعطفنا عمى عامميف  سأىكت كىافى 
 اىذساعح

ذكر البغدادم نصَّ الفارسي في التػذكرة القصػرية ، كذكػر أنػو مكافػؽ لجميػكر       
البصػػرييف الػػذيف ال يجيػػزكف النصػػب فػػي االسػػـ الكاقػػا بعػػد الضػػمير المعطػػكؼ إذا 

ـى  في نحك : كاف زيده  سّتامتمؼ المبراف  فػبل يجػكز فػي تاألميػرس   كىك األميػري  ىك القاا
إال الرفػا ، كقػالكا: بػأفَّ ت ىػي س زيادتيػا شػاذة ، فػبل س ٓت، كالفػراء س ْتعند البصػرييف 

ػػا فػػإف فييػػا معنػػى التككيػػد ، فػػبل يعطػػؼ عمييػػا كمػػا              تػػتمكف فػػي كػػؿ مكضػػا ، كأيضن
  س ٔتال يعطؼ عمى التككيد 

ٍبتىػػػدأ أىك قػػػاؿ الفارسػػػي فػػػ                   ي إيضػػػاح الشػػػعر :" الى تىٍمميػػػك ًىػػػيى مػػػف أىف تكػػػكف مي
صػػفنا  صػػفنا أىك س ٕتكى ػػا بعػػده فىبىقػػيى أىف تكػػكف كى ٍبتىػػدأ النتصػػاب مى أىك فصػػبلن ، فىػػبلى تكػػكف مي

ذىًلؾى أىف قىٍكلو السُّكؽ س دىاؿ عمى : ت أىك رىبىىا س فحذفيا مف    : ت رىبىىا مىكىاف فصبلن ، كى
ػػارى التٍَّقػػًدير: أىك رىبىىػػا أقػػرب أىم : أىك رىبىىػػا أقػػرب مػػف المَّ  مىٍييىػػا فىصى ػػا تقػػدـ عى لىػػة مى ٍفػػظ لدالى

قد يجكز أىف تٍجعىؿ ت  بىر المنتصب ، كى ارىت ت ًىيى س فصبلن بىيف اٍليىاء كىاٍلمى السُّكؽ ، فىصى
ازى ذىًلؾ ًفػ ٍفعيكؿ األكؿ كىمىا جى صفنا لمياء الًَّتي ًىيى اٍلمى س كى ڱ   ڱ  ں  ں       ڻ  چ    ي :ًىيى

                                           

ة ًإٍذ ميرىاده عمى معمكلي عامميف فىًيػيى س قاؿ البغداُت ًفيو ميسىامىحى دم معمقنا عمى نصّْ الفارسي : " كى
  ُٓ/ٕمىٍعطيكؼ عمى مفعكؿ ترل كىأقرب مىٍعطيكؼ عمى مىكىاف " المزانة 

  ُٓ/ٕس المزانة ِت
 س المبر األكؿ  ت القااـ س كىك منصكب ، كالثاني : ت األمير س كىك مرفكع  ّت
  ِّٗ/ِتذييؿ كالتكميؿ  س ينظر: الْت
  ِٓ/ٕس ينظر: المزانة ٓت
  ِِٗ/ِس ينظر: التذييؿ كالتكميؿ  ٔت
  ِٓ/ٕس المراد بالكصؼ ىنا التككيد ، كىك تعبير سيبكيو   ينظر: المزانة ٕت
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 چ
صػػفو  ألفٌ كىاأٍلكؿ أكجػػو     ،(1) ػػف كى ٍحػػذيكؼ لحذفػػو يىٍسػػتىٍغًني عى يجػػكز أىف   (2)اٍلمى ، كى

بىػر  تأقرب س اٍلمى ٍبتىدأ كى صفنا كىافى مي لـ تىٍجعىموي كى يككف ت أقربس  ظرفنا ، فىًإذا جعمتو ظرفنا كى
مثمو كىالتٍَّقًدير: أىك ًىيى أقرب مف السُّكؽ ،   ". (4) چ چ   چ  ڇچ  :س ّتكى

، جػػكاز النصػب فيػػو ، كاسػتدلكا بقػػكؿ سٓتكأجػاز الككفيػػكف ، كنسػب إلػػى ىشػاـ        
عبػػد اهلل بػػف الزبيػػر السػػابؽ ، كقػػالكا بػػأفَّ : ت ىػػي س ضػػمير فصػػؿ ، بػػيف ت ىػػاء س 

  س ٔتأك ربىا ، كالمفعكؿ الثاني : أقرب       مفعكؿ أكؿ لفعؿ محذكؼ تقديره :
ا في ىذه المسألة ىك مذىب الفارسي كالذم كافؽ فيو جميكر        كالذم أراه راجحن

البصرييف ، كالفراء الذيف ال يجيزكف النصب في االسـ الكاقا بعد الضمير المعطكؼ 
 إذا امتمؼ المبراف كذلؾ لقكة أدلتيـ ، كممكه مف االعتراضات الكاردة عمى غيره  

                                           

 سكرة المزمؿ   َِس مف انية ُت
س حػذفت فاسػتغني س يعني : أف الياء المحذكفة في ت ربىا س كالتػي ىػي المفعػكؿ األكؿ لػػػ ترأم ِت

 عف كصفيا  
 سكرة األنفاؿ   ِْس مف انية ّت
  ِْٕ، ِْٔس إيضاح الشعر ص ْت
س  ىك ىشاـ بػف معاكيػة الضػرير الكػكفي، صػاحب الكسػااي كأمػذ عنػو النحػك، لػو ممتصػر فػي ٓت

ىػ ، ينظر في ترجمتو :  بغية الكعػاة َِٗالنحك، كالحدكد،  كالقياس ، كغيرىما ، تكفي سنة 
ِ/ِّٖ  

  ِّٗ، ِِٗ/ِس ينظر: التذييؿ  ٔت
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ّّٓٓ 

 : سُت غاُ تِ ثاتد ( حىت اًلترذائٞح يف ق٘ه ح 8) 
 

ػالػَغْدَأُضوَنػَرٔنػاضد وادػاضُطِمبٔلػػػػػػػػ...ُغِكَذْونػحت ؼػالػَتِنرُّػِصالبنمػػػػ
 ّص اىرزمشج اىقصشٝح :

اؿ        قاؿ البغدادم :" قىاؿى أىبيك عمٌي ًفي التٍَّذًكرىة القصرية: اٍعمىـ أٌف ت ييٍغشىكفى س لٍمحى
ػا صػٌح الٌرٍفػا اٍلمىاًضي أىعًني: أٌنو ًحكىا اؿ مى اؿ لىٍكالى تقديرؾ لىوي ًباٍلحى يىة لما مضى مف اٍلحى

ػاؿ أىك لآلتػي فىمىػك    ألٌف الٌرٍفا الى يككف إاٌل كىاٍلًفٍعػؿ كىاقػا كت ييٍغشىػكفى س الى يكػكف إاٌل لٍمحى
ػادىتيـ أ ػا قبمػو كىاقػا مػف عى مى ٌنيػـ قٌدرتو لآلتي لـ يصٌح الٌرٍفا   ًإٍذ الى يكػكف الٌرٍفػا إاٌل كى

  س ِتيغشكف حٌتى الى تيٌر كبلبيـ أىم : الى يزالكف يغشكف " 
 اىذساعح 

             ذكػػػر البغػػػدادم نػػػصَّ الفارسػػػي فػػػي التػػػذكرة القصػػػرية كذكػػػر مذىبػػػو كىػػػك أف       
ت حتَّػػى س فػػي قػػكؿ حسَّػػاف البتػػداء الغايػػة ، كالفعػػؿ ت يغشػػكف س حكايػػة حػػاؿ ماضػػية 

، كقػد صػرَّح الفارسػي س ّترسػي ىػك مػذىب الجميػكرليصح كجو الرفا    كمذىب الفا
، كاإليضػػاع العضػػدم ، قػػاؿ فػػي اإليضػػاح : " كيرتفػػا الفعػػؿ بعػػد س ْتبػػو فػػي التعميقػػة 

حتػػى ، فػػإذا ارتفػػا بعػػدىا كػػاف عمػػى ضػػربيف: أحػػدىما : أف يكػػكف السػػبب كالمسػػبب 
 جميعنا قد مضيا ، كانمر: أف يكػكف السػبب قػد مضػى كالمسػبب انف كيشػتمؿ عمػى

                                           

 ، كركايتو : حٌتى ما تىًيرُّ كبلبيييـ ُْٗس البيت مف الكامؿ لحساف بف ثابت في ديكانو ص ُت
  ّْٖ/ْ، كالمزانة َٔٗ، كمغني المبيب صُٗ/ّكىك مف شكاىد : الكتاب  

تَّػػػى الى تىًيػػػرُّ كبلبيػػػـ س حيػػػث جػػػاءت ت حتػػػىقكلػػػو : الشػػػاىد فيػػػو :  س ابتداايػػػة ،  ت ييٍغشىػػػٍكفى حى
 كيغشكف حكاية لمحاؿ الماضية ليصح كجو الرفا  

  ّٖٖ/ْس المزانة ِت
  ُْٕس ينظر : مغني المبيب ص ّت
  ُْٕ/ِس التعميقة عمى كتاب سيبكيو ْت



 

  

 

 
 "جمعنا كتكثيقنا كدراسةن " التذكرة القصريةالمفقكد ضكء كتابو في  ىػ ّٕٕنحك أبي عمي الفارسي ت 

 

ّّٓٔ 

الضربيف جميعنا أف الفعؿ فييما فعؿ الحاؿ ، كليس ت حتى س ىاىنا ىي الجارة لبلسـ 
                     كمػػػػػػػا كانػػػػػػػت إياىػػػػػػػا فػػػػػػػي البػػػػػػػاب األكؿ كلكنيػػػػػػػا التػػػػػػػي يقػػػػػػػا بعػػػػػػػدىا المبتػػػػػػػدأ 

 "  س ُت كػ ت إذا س    
بف عمى ذلؾ كثيره مف النحكييف منيـ : ابف الشجرم ، كابف الصااغ ، كاكافقو ك      
   س ِتىشاـ 
كت حتػػى س االبتداايػػة تقػػا بعػػدىا الجممػػة االسػػمية ، كالجممػػة الفعميػػة ، كالجممػػة      

الفعميػػة إمػػا أف تكػػكف فعميػػو فعميػػا مػػاضو ، أك مضػػارع ، كقػػد اشػػترط النحكيػػكف فػػي 
، نحػػك : س  ْت، الداللػػة عمػػى الحػػاؿس ّتنيػػا ا مشػػركطن  س حتػػىت المضػػارع الكاقػػا بعػػد 
أحتػػاجي لسػػؤالؾ ، أك مػػؤكالن بالحػػاؿ بحيػػث يكػػكف الفعػػؿ قػػد كقػػا سػػألت عنػػؾ حتػػى ال 

َوُزِضٔزُضؾؾواػَحت ؾؾؼػػ ت : س ٔت، كقػػراءة نػػافا بػػالرفا س ٓتكمضػػى ، فيقػػدر كقكعػػو فػػي الحػػاؿ
                                           

  ُّٔس ص ُت
، كمغنػي المبيػب ص ِْٖ/ِ، كالممحػة فػي شػرح الممحػة ُْٗ/ِس ينظر: أمػالي ابػف الشػجرم ِت

َُٕ ،ُْٕ  
ميا انف س س ك منيا أيضن ّت ا : أف يككف ما بعد ت حتى س مسببنا عما قبميا نحك : ت سرت حتى أدمي

، كأف يكػكف مػا بعػدىا فضػمة يصػح االسػتغناء عنػو ، فػبل يصػح  ُٖ، ُٕ/ّس ينظر: الكتاب 
مييا س بالرفا   ألنو لك رفا لبقػى المبتػدأ ت سػيرم س بػبل مبػر   ألف  عندىـ : ت سيرم حتى أدمي

بتداايػػػة مسػػػتأنؼ ال محػػػؿ لػػػو ، كحيتاػػػدو ال يجػػػكز إال النصػػػب   ينظػػػر: مػػػا بعػػػد ت حتػػػى س اإل
  ْٔ، ْٓ/ِ، كالمباب في عمؿ البناء كاإلعراب ِّٔ، كالمفصؿ ص ّْ/ِالمقتضب 

ذا كاف المضارع مستقببلن أك مؤكالن بو فيي الجارة ، كعبلمة ككنو حاالن أك مؤكالن بو صبلحية ْت س كا 
اذ أف يككف ما بعدىا فضمة مسػببا عمػا قبميػا  ينظػر: جعؿ الفاء في مكضا حتى، كيجب حين

  ُُِٓ/ّتكضيح المقاصد 
، َٖٔ/ِ، كشرح األلفية البف الػكردم َُِٓ/ّ، كتكضيح المقاصد ِْٖ/ِ س ينظر : الممحةٓت

َٔٗ  
  ُُّ، كحجة القراءات البف زنجمة ص ُُٖس ينظر القراءة في : السبعة ص ٔت
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ّّٕٓ 

ًبالرٍَّفا  س  َحت ؼػَغُمُولػاضر ُدولػ)، قاؿ ابف زنجمة : " قىرىأى نىاًفا : س ُت س َغُموُلػاضر ُدوُل
لىٍيسىت عمى اٍلميٍستىٍقبؿكحجتو أىنَّيىا بً  ػا ينصػب  ، مىٍعنى قىاؿى الرَّسيكؿ عمى اٍلمىاًضي كى نَّمى كىاً 

ميٍستىٍقببلن    مف ىىذىا اٍلبىاب مىا كىافى 
 " س ِت

جارة ، كالجممة في مكضا جر بػ ت في انية كنسب إلى الزجاج أفَّ ت حتى س        
  س ّتحتى س 
ؿ ابف المباز : ألنو يفضي إلػى تعميػؽ حػرؼ قاؿ المرادم : " كىك ضعيؼ ، قا      

 "   س ْتالجر عف العمؿ، كذلؾ غير معركؼ 
ا أف         في البيت ابتدااية ال جارة ، كىك مػا ذىػب إليػو  س حتىت كالذم أراه راجحن

الفارسي كجميكر النحػكييف لقػكة أدلػة ىػذا المػذىب ، كمػا أفَّ مػا نيًسػب إلػى الزجػاج 
عرابو فإنو نصَّ فيو  جىذه مف القكؿ بأف حتى  ارة مردكد بما كرد في معاني القربف كا 

فأحػػد  :عمػػى كجيػػيف  س حتػػىت أف ت حتػػى س  ىنػػا ابتداايػػة ، قػػاؿ : "كرفػػا مػػا بعػػد 
الكجييف ىك كجو الرفا فػي انيػة ، كالمعنػى سػرت حتػى أدمميػا، كقػد مضػى السػير 

ت فػدممتيا س ، كصػارت كالدمكؿ كأنَّو بمنزلة قكلؾ : سرت فأدمميا ، بمنزلة : ت ًسػرٍ 
حتى ىينا مما ال يىٍعمىؿ في الفعؿ  شيانا   ألنيا تمي الجمػؿ ، تقػكؿ سػرت حتػى أنػي 

 " س ٓتدىامؿ    

                                           

 سكرة البقرة  ُِْس  مف انية ُت
  ُُّس  حجة القراءات  ص ِت
   ِٓٓس  ينظر: الجنى الداني ص ّت
  ِٓٓس  الجنى الداني ص ْت
عرابو ٓت   ِٖٔ/ُس  معاني القربف كا 
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ّّٖٓ 

ٔ ٍا ماُ(  9)
َّ
 : ّ٘ع ) ٍا ( ٗ ) ماُ ( يف ق٘ذلٌ : ألضشتْ

 ّص اىرزمشج اىقصشٝح :
ي ػ عػف قػاؿ نػاظر الجػيش :" كقػاؿ القصػرم : سػألنا أبػا عمػي ػ يعنػي الفارسػ      

قكليـ : ألضربٌنو ما كاف فقمنا : ت ما س أم شيء ىي في ىذه المسألة ن كأم شيء 
، فقػػاؿ: عنػػدم مػػا يقػػا إلػػى سُتتكػػافس أىػػي التػػي بمعنػػى ت كقػػا س أـ التػػي لمزمػػاف ن 

الساعة أف ت ما س ك تكاف س مصدر، كأف ت كافس ىي التي بمعنى ت كقا س كالتقػدير: 
كااف س ك ت كااننا س حاؿ منػو ػ يعنػي مػف  نو س يرتفا بػ تا ككنو ، ك تكك ألضربنو كاانن 

الضػػمير فػػي ت ألضػػربنوس ػ كيػػدؿ عمػػى أف تكػػاف س ىػػي التػػي بمعنػػى ت كقػػا س أف 
المعنى: ألضربنو كااننا حالو أم : كاقعنا حالو ، كمعنى ىذه المسألة : ألضربنو ذىب 

   " س ِتأك مكث ، انتيى جكاب أبي عمي 
 اىذساعح 

نػاظر الجػيش نػصَّ الفارسػي فػي التػذكرة القصػرية ، كرأيػو أف ت مػا س فػي ذكر       
،  كػػاف س صػػمتيا، كىػػي مرفكعػػة بكػػااف قػػكليـ: ت ألضػػربنو مػػا كػػاف س مصػػدرية ، كت

: فاعػػؿ كااننػػا أم  كالتقػػدير: كااننػػا ككنػػو ، كىمػػا كمػػا بعػػدىما ككبلىمػػا عمػػى التمػػاـ ،
   سّت ككنو

  
ُ
 ٗس
َّ
 ٘ٓ :اىفاسعٜ ٍِ ٗجأتٜ عيٜ سأٛ  د
ا ككنػو ألف   ت كااننػا س يػدؿ عمػى المصػدر كتككنػوس أنو ال يصح تقديره: كاانن  : األٗه

 رب ػمصدر، كال بد مف مغايرة المحكـك بو لممحكـك عميو ، كلذلؾ امتنا ضرب ض

                                           

 س يعني بالتي كقعت كاف التامة ، كالتي لمزماف ىي كاف الناقصة  ُت
  َْٕٖ/ٖس تمييد القكاعد ِت
   ْٓ/ّ، كالمساعد َْٖٕ/ٖس ينظر مذىبو في : تمييد القكاعد ّت
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ّّٓٗ 

نما المعنػى: ألضػربنو عمػى كػؿ حػاؿ    اىثاّٜ: تقديره كاقعنا حالو ال يفيـ لو معنى، كا 
ذا المعنى فيو عسر، كيتكمؼ لو بأف تجعؿ ت ما س مكصكلة كلكف تنزيؿ المفظ عمى ى

 بمعنى ت الذم س  
ت مػػا س ليسػػت مصػػدرية   ألنػػؾ تقػػكؿ: ألضػػربف ىنػػدنا كاانػػة مػػا كانػػت،  :اىثاىــث

كألضربف الٌزيديف كاانىٍيف مػا كانػا ، كألضػربف الٌزيػديف كػاانيف مػا كػانكا، كال يمكػف أف 
ف اسـ الفاعؿ قبميػا مفػردنا مػذكرنا   ألف ت تككف المصدرية ، إذ لك كانت مصدرية لكا

ما س المصدرية ترتفا إذ ذاؾ بالحاؿ، كىي تجرم مجرل الفعؿ فتقػكؿ: ألضػربف ىنػدنا 
داامنا ىجرىا، كألضربف الٌزيديف داامنا ىجرىما، كألضربف الٌزيديف داامنا ىجػرىـ فككنػو 

ًف كااننا ما كانا، كال ألضربف ال يقاؿ : ألضربف ىندنا كااننا ما كاف ، كال ألضربف الٌزيديٍ 
  س ُتة ػػى أنيا ليست مصدريػالزيديف كااننا ما كانكا دليؿ عم

ػػا، كت مػػا س مكصػػكلة ،       كقيػػؿ : تكػػااف س مػػف الناقصػػة ، كتكػػاف س ناقصػػة أيضن
: ت ال سػػيما زيػػده س ، كفػػي  ، كمػػا اسػػتعممت لػػو فػػي اسػػتعممت لمػػف يعقػػؿ فػػي المثػػاؿ

، ت مػا س كىػي مكصػكلة ، كصػمتيا: كػاف كاسػميا  كمبػره، تكاانناس ضمير ىػك اسػمو 
اه س كاسػـ كػااف المسػتتر إيَّػ كمبرىا ضمير مستتر فييػا، كمبرىػا محػذكؼ تقػديره : ت

فيػػػو ، كمبػػػر ت كػػػاف س عااػػػداف عمػػػى الشػػػمص المضػػػركب ، كتقػػػدير الكػػػبلـ حيناػػػذ 
مػػذىب  ألضػػربنو كااننػػا الػػذم كػػاف إيَّػػاه ، ككااننػػا: حػػاؿ مػػف مفعػػكؿ ألضػػربنو ، كىػػك

  س ِتالسيرافي 

                                           

  َْٖٖ، َْٕٖ/ٖس ينظر : تمييد القكاعد ُت
  ّْْ/ّس ينظر : شرح كتاب سيبكيو ِت
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َّّٔ 

: ما نكرة مكصػكفة بكػاف ، كىػي تامػة ، ك ت مػا س مبػر كػااف ، كالتقػدير:  كقيؿ     
ألضربنو كااننا بصفة الكجكد مطمقنا ، مف غير نظر إلى حاؿ دكف حاؿ ، كرجحو ابف 

   س ُتعقيؿ ، كناظر الجيش ، كالصباف 
ػ:ػػ(2)ػٗرمش اتِ عاتذِٝ ٗجٖني آخشِٝ ىيَغأىح

، كالمعنػى:  اس  ك تكػافس تامتػاف، ك تكااننػ سّت س صػمة لمتككيػد مػا تأفَّ  حذَٕا :أ     
ًجدألضربٌنو مكجكدن  ًجدى صغيرن  ا كي    ا، جميبلن أك حقيرن  اا أك كبيرن ، أم: أٌم شمصو كي

: ت  منوس نكرة صفة لكااف أك بدالن  ما تأفَّ  : ٗاٟخش        ألضػربٌف رجػبلن  ، فػإذا قمػتى
ػػ مكجػػكدن س ، فػػالمعنى: ألضػػربٌف رجػػبلن ا مػػا كػػافكااننػػ ًجػػدى ا شمصن كالمعنػػى عمػػى ،  سْت ا كي

چ  : كقد مرَّجكا عمى ىػذيف الػكجييف قكلػو تعػالى، التعميـ كاألكؿ ، أم: أٌم شمصو 

 . (5) چڇ  ڇ  ڍ  
، كىػػي  نكػػرة مكصػػكفة بكػػاف س  مػػاكالػػذم أميػػؿ إليػػو فػػي ىػػذه المسػػألة : أف ت        
، مػػف  اا بصػػفة الكجػػكد مطمقنػػ، كالتقػػدير: ألضػػربنو كااننػػ مبػػر كػػاافس مػػا ت  ، ك تامػػة

                                           

  ّْٕ/ُ، كحاشية الصباف َْٖٖ/ٖ، كتمييد القكاعد  ْٓ/ّس ينظر : المساعد ُت
  َٓ، ْٗ/ُس ينظر: الفكااد العجيبة في إعراب الكممات الغريبة البف عابديف صِت
 أم : زاادة  س ّت
س نكػػرة مقصػػكدة مبػػر كػػااف، كتكػػافس تامػػة فعػػؿ مػػاض كفاعمػػو ضػػمير مسػػتتر تمػػاأم : أفَّ  سْت

 كت كااننا س حاؿ مف الضمير في ألضربنو   كالجممة الفعمية في محؿ نصب صفة لػ تماس
فػي نصػبيا ثبلثػة أكجػو: ، قاؿ النحاس في نصب ت بعكضة س  : " سكرة البقرة  ِٔس مف انية ٓت

فػي مكضػا نصػػب  س مػات ال مػف مثػؿ، كيجػكز أف تكػكف بػد س بعكضػةت زااػدة ك  س مػات تكػكف 
ألنيػا بمعنػى قميػؿ، كالكجػو الثالػث قػكؿ    اا لمػا، كصػمح أف تكػكف نعتنػنعتنػ س بعكضةت نكرة ك 

كأعربػت  س بػيفت       : التقدير: أف يضرب مثبل ما بػيف بعكضػة حػذفت قاال  الكسااي كالفراء
، ّٗ/ُ"  إعراب القربف لمنحػاس  إلى ما فكقياأم  س إلىت كالفاء بمعنى  بإعرابيا س بعكضةت 

َْ   
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، كىػػك مػػا رجحػػو : ابػػف عقيػػؿ ، كنػػاظر الجػػيش ،  غيػػر نظػػر إلػػى حػػاؿ دكف حػػاؿ
كالصػػباف ، كذلػػؾ ألفَّ ىػػذا المػػذىب مكافػػؽ لممعنػػى الػػذم يقصػػده المػػتكمـ ، كمػػا أنػػو 

 يممك مف االعتراضات الكاردة عمى غيره  
  سُت ) ٍا اّفل  ( يف ق٘ه رٛ اىشٍح(  دخ٘ه ) إًل ( عيٚ خرب 11)
 

ػَرَضؼػاِضَخْدِفػَوْوػَظْرِطؽػِبَناػَبَضّداػَشِلَراػػػػػػػػ...ػاػَتِظَلكُّػٔإٖضاػُطَظاَخّقػػػػػؾؾؾؾؾؾَحَراِجغَجػَط
 ّص اىرزمشج اىقصشٝح :

ػػاًزني       قػػاؿ البغػػدادم :" كمرجػػو اٍلمى
ػػا قىػػاؿى اٍبػػف يًعػػيش عمػػى ًزيىػػادىة ت ًإالَّ  س ِت  س كىمى

مٌي ًفي القصريات تىبعوي أىبيك عى : ًإالَّ ىىاىينىا زىاًادىة ، لىٍكالى ذىًلػؾ لػـ يجػز ىىػذىا اٍلبىٍيػت  كى قىاؿى ، كى
ٍنيىا  اٍنتيى   " س ّت  أًلىف تنفؾ ًفي معنى تزىاؿ كىالى يزىاؿ الى يتىكىمَّـ ًبًو ًإالَّ منفينا عى

 اىذساعح :
ة القصرية ، كمذىبو في المسألة ىك عػدـ ذكر البغدادم نص الفارسي في التذكر     

جػػكاز دمػػكؿ ت إال س عمػػى مبػػر ت مػػا انفػػؾ  س كأمكاتيػػا   ألف تانفػػؾ س نفػػيّّ ، فػػإذا 
أدممت عمييا ت ما س فقد نفيت النفي ، كنفػي النفػي إيجػاب فػبل يجػكز دمػكؿ ت إال س 

                                           

  ِّٗ/ُ، كالمحتسب ْٖ/ّ، الكتاب  َِْس البيت مف الطكيؿ ، لذم الرمة في ديكانو ص ُت
منامػػة : باركػػة عمػػى      المغػػة : حػػراجيل : جمػػا حرجػػكج ، كىػػي الناقػػة السػػمينة الطكيمػػة 

 المسؼ: الجكع  القفر: المالي      األرض 
: قكلو : ت ما تنفٌؾ إال منامة س حيػث دممػت ت إالس  عمػى مبػر ت مػا تنفػؾ س كىػذا الشاىد فيو 
 غير جااز  

، كشػػػرح المفصػػػؿ البػػػف يعػػػيش َّٓ/ُس ينظػػػر مذىبػػػو فػػػي : التبيػػػيف عػػػف مػػػذاىب النحػػػكييف ِت
ْ/ّٓٗ  

  ّْٗ/ٗس المزانة ّت
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كااميػا   قػاؿ الزممشػرم :" كالتػي أسُتعمى المبر ىنا ، كقد اتفؽ النحكيكف عمػى ذلػؾ
الحرؼ النافي في معنى كاحد كىك استمرار الفعؿ بفاعمو في زمانػو   كلػدمكؿ النفػي 

فػي ككنيػا لئليجػاب ، كمػف ثػـ لػـ يجػز مػا زاؿ  س كافت فييا عمى النفي جرت مجرل 
زيده إال مقيمنا 
 " ، كمرَّج النحكيكف بيت ذم الرُّمة السابؽ عمى عدة كجكه منيا :س ِت
ككجوي تىمًطاتو أف يككف "منامة" المبر، كتككف "إاٌل"  أمطأالرمة أف ذا اى٘جٔ األٗه : 

، كضػػعفو نػػاظر الجػػيش   ألفَّ س ّتداممػػةن عميػػو ، كىػػك مػػذىب األصػػمعي ، كالجرمػػي
، كنقؿ عف أبي حياف أفَّ جميػكر أىػؿ س ْتاألصمعي نفسو قد احتل بشعر ذم الرمة 

  س ٓتالعمـ عمى االحتجاج بكبلمو 
إال س زااػدة كىػك مػذىب المػازني ، كتبعػو الفارسػي فػي التػذكرة  أف تاى٘جٔ اىثـاّٜ: 

كمػرج البيػت عمػى أف ت إال س زااػدة ، ككػذلؾ  س ٔتالقصرية ، كابف جني في المحتسب 
            ، كردَّه س  ٖت س َؤإْنػُصؾؾؾؾؾلٌّػإٖضؾؾؾؾؾاػَضُغؾؾؾؾؾَوسَِّغٖظُنْم ت: س ٕتقػػػػاؿ فػػػػػي قػػػػػراءة ابػػػػف مسػػػػػعكد 

ؼ ألف "إال" لػـ تثبػت زيادتيػا فػي غيػر ىػذا فيحمػؿ ىػذا أبك حياف قاابلن :" كىذا ضػعي
، كأمػػا قػػراءة ابػػف مسػػعكد فتمريجيػػا عمػػى أف ت إف س نافيػػة ، كت إال س عمػػى       عميػػو

ـٍ { جكاب قسـ محذكؼ ، أم: كما كؿ إال أقسـ لييكفينيـ  فّْيىنَّيي بابيا ، ك} لىييكى
 " س ٗت

                                           

  ََِ/ْ، كالتذييؿ َِٕ، كتمميص الشكاىد ص ّٖٓ/ْس  ينظر: شرح المفصؿ البف يعيش ُت
  ّّٓس  المفصؿ ص ِت
  ّٗٓ/ْس  ينظر: شرح المفصؿ البف يعيش ّت
  ُُْٓ/ّس  ينظر: تمييد القكاعد ْت
  ََِ/ْس  ينظر: التذييؿ ٓت
  ِّٗ/ُس  ينظر: المحتسب البف جني ٔت
  ٔٔس  ينظر القراءة في : ممتصر في شكاذ القربف ص ٕت
 سكرة ىكد   ُُُس  مف انية ٖت
  ََِ/ْس  التذييؿ ٗت
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ًفػيُّ فكأنػو قػاؿ: أف الركاية : ت بالن مينامة س اى٘جٔ اىثاىث :  ك ت انؿي س الشَّػمصي المى
لػػى ىػػذا سُتمػا تنفػػؾ ميزكلػة مػػف السَّػيًر فػػبل يكػػكف فػي البيػػت عمػى ىػػذا اسػتثناء  ، كا 

  س ِتذىب الكسااي
فيجػكز أف تكػكف ت إال س  رو بػأنيـ حكػكا فيػو الرفػا عمػى أنػو لػيس بم اى٘جٔ اىشاتع :

  س ْتك عمى تقدير إال ىي منامة ، كتككف بدالن مف الضمير في ت تنفؾ س أسّت تغير س
  س ْت

ــاٍظ : ــٔ اخل             ، كالمبػػر ت عمػػى المسػػؼ س كمعنػػاه  أف تكػػكف ت منامػػة س حػػاالن  اى٘ج
        ال تنفػػػؾ عمػػػى المسػػػؼ إال فػػػي حػػػاؿ إنامتيػػػا ، فمػػػا تكػػػكف ت إاٌلس قػػػد دممػػػت عمػػػى

  س ٓتالمبر
س مضػارع فككتػو   أف ت تنفؾ س تامة فبل تحتاج إلى مبػر ، كت تنفػؾ اى٘جٔ اىغادط:

كالمعنى أنيا متصمة ببعضيا ، فتنفؾ عمى ىذا القكؿ بمنزلػة ت تنفصػؿ س كأنػو قػاؿ: 
لػى  التنفصؿ عف جيد كمشقة إال أف تناخ عمى المسؼ ، أك نرمي بيا بمدنا قفػرنا ، كا 

س ٕت، كنيًسب إلى الكسػااي ، كىشػاـ ، كالفػراء  سٔت ىذا ذىب ابف عصفكر، كابف عقيؿ

  س ٕت

                                           

   ّٗٓ/ْ، كشرح المفصؿ البف يعيش َُِ/ْس  ينظر: التذييؿ ُت
  ُِٓ/ّس  ينظر: تعميؽ الفرااد ِت
 س  يعني ت غير س الصفة ال االستثنااية   ّت
  َّٓ/ُس  ينظر: التبييف عف مذاىب النحكييف ْت
  ّٗٓ/ْس  ينظر: شرح المفصؿ البف يعيش ٓت
  ِْٔ/ُلمساعد ، كاّْٖ/ُس  ينظر: شرح الجمؿ البف عصفكر ٔت
 ّٖٓ/ُ، كشرح التسييؿ البف مالػؾ ُِٗ/ُ، كاإلنصاؼ ِٖٕس  ينظر: المسااؿ الحمبيات صٕت

ُ/ّٖٓ   
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" كىػػذا الكجػػو فيػػو نظػػر كبيٍعػػده   كذلػػؾ أنػػؾ إذا  :ىػػذا الكجػػو فقػػاؿ العكبػرم  كردَّه     
جعمت ت تنفؾ س تامة كاف ما تنفصؿ كال تفارؽ السَّير أك اإًلعياء إال منامة ، فيككف 

فيكػػكف س فيػػو ت بػػػ ت منامػػةن س أك حػػاالن مػػف الضػػمير  ت عمػػى المسػػؼ س إٌمػػا متعمقنػػا
  س ُتتى في حاؿ اإًلنامة المعنى أٌنيا ال تزاؿ عمى المسؼ ح

كالذم أميؿ إليو في ىذه المسألة : أف ت تنفؾ س تامة فبل تحتاج إلػى مبػر كىػك      
 ما ذىب إليو ابف عصفكر ، كابف عقيؿ  كغيرىما ، كذلؾ لما يأتي :

س أفَّ ت إال س لـ تثبت زيادتيا عند كثير مف النحػكييف ككصػفكه بالغرابػة ، كالفسػاد ُت
  س ِتياس ، كممالفة الق

س أف ىذا الكجو يممك مػف التػأكيبلت البعيػدة التػي فػي غيػره مػف األكجػو المػذككرة  ِت
كمػػا أف المعنػػى يكػػكف ممالفنػػا لمػػراد الشػػاعر إذا كانػػت ت مػػا تنفػػؾ س ناقصػػةن   ألف 
المعنى يكػكف ىػي مسػتمرة عمػى المسػؼ فػي كػؿ حػاؿ إال حػاؿ اإلنامػة فإنيػا تكػكف 

فَّ ىذه اإلبؿ ال تممص مػف تعػب إال إلػى مثمػو ، فمػيس ذات راحة ، كمراد الشاعر : أ
عمػى تما تنفصؿ عف اإلتعاب إال في حاؿ إنامتيا ، أك أفَّ المعنى س ّتليا راحة أصبلن 

ليو ذىب ابف مالؾ  إلى أف نرمي بيا بمدنا قفرنا س عمى المسؼت    سْت، كا 
ف نقؿ عنو مكافقة المازني فػي القػكؿ بزيػّت ادة ت إال س فػي س أفَّ أبا عمي الفارسي كا 

البيػػت إال أنػػو أجػػاز أف تكػػكف تامػػة قػػاؿ فػػي الحمبيػػات: " كال يمنػػا عنػػدم أف يجػػكز 
   "س ُتت كقا س س ٓتكاف س إذا أيريد بو  االقتصار عمى الفاعؿ فيو ، كما يجكز في  ت

                                           

  ّٗٓ/ْس  ينظر: شرح المفصؿ البف يعيش ُت
، ُِٓ/ّ، كتعميػػػؽ الفرااػػػد َِٓس  ينظػػػر: الجنػػػى الػػػداني فػػػي حػػػركؼ المعػػػاني لممػػػرادم ص ِت

  ِْٓ/ٗكالمزانة 
  ُِٕ، َُٕ/ُمباب في عمؿ البناء كاإلعراب ، كالَّٓس  ينظر: التبييف ص ّت
  ِّْ/ُس  ينظر: شرح الكافية الشافية البف مالؾ ْت
 س يعني : كاف التامة  ٓت
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 ( إرا ٗقعد يف أٗه اىصيح( 11)
َّ
 : مغش َٕضج ) إُ

 ّص اىرزمشج اىقصشٝح :
 :" في كتاب ت القصريات س ما مممصو : قدر سيبكيو القسـ في:قاؿ الدماميني        

قاؿ أبك الفتح ابػف جنػي: فسػألت أبػا عمػي: لػـ احتػاج إلػى   (2)چ﮳  ﮴  ﮵  ﮶       چ
 ذلؾ ن  

 ، كليس حؽ الصمة أف تقطا عف المكصكؿ   (3) فقاؿ: ت إفَّ س تقطا الكبلـ
 قمت: قد يكصؿ بالشرط ، كىك منقطا عما قبمو 

 يس انقطاعو كانقطاع ت إفَّ س ، أال ترل أف الشرط يكصؼ بو ن  فقاؿ: ل
 فقمت: ككذا الكصؼ ، يقاؿ: مررت برجؿ إفَّ زيدنا مير منو 

 فقاؿ: مف قاؿ ىذا! ! أسمعتو في شعر قديـ، أك كبلـ فصيح! !  
 فقمت: ال أحتاج إلى ىذا، فإف القياس يكجبو 
 . (4)ما بعدىا عما قبميا فقاؿ: بؿ القياس ينفيو ، فإف ت إفَّ س تقطا 

                                                                                                           

  ِّٕس  المسااؿ الحمبيات ص ُت
 سكرة القصص   ٕٔس مف انية ِت
لنحػكييف ، لػـ س يعني : أف ت إفَّ س ال يعمؿ ما بعدىا فيما قبميا ، كىي مػف القكاعػد المتفػؽ عمييػا بػيف اّت

يشذ عف ذلؾ إال المبرد ، كابف ديرستكيو أف ما بعد تإفَّ س يجكز أف يعمؿ فيما قبؿ الفاء ، فأجػازا: أمػا 
، كردَّ عميو ابف يعيش قاابلن :" كفيو بيٍعده   ألف ت إفَّ  ِٔٓزيدنا فإنّْي ضارب  ينظر: الجنى الداني ص 

  ُِٓ/ٓس ال يعمؿ ما بعدىا فيما قبميا " شرح المفصؿ 
كأجاز الفراء  تقديـ معمػكؿ مػا بعػد ت إفَّ س عمػى الفػاء، كفاقػان لممبػرد ، كزاد أنػو أجػاز ذلػؾ فػي ت ليػت 

، كردَّ عميػو النحػاس قػاابلن : " ال  ِٕٓكلعؿ س ككؿ ما يدمؿ عمى المبتدأ   ينظر : الجنى الػداني ص 
  ُِٗ/ِيجكزي أف يعمؿ ما بعد ت إفَّ س فيما قبميا " إعراب القربف 

نما لـ تعمؿ ت إفَّ س فيما قبميػا   ألنيػا تكػكف ابتػداء كػبلـ   كلػذا تكسػر ىمزتيػا فيكػكف ليػا ْت س كا 
الصدارة ، كتقطا صمة ما بعدىا بمػا قبميػا   ألنػو إذا عمػؿ مابعػدىا فيمػا  قبميػا جػاز تقديمػو 
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   قمت: فكذلؾ يمتنا: مررت برجؿ لزيد مير منو، فإف الـ االبتداء تقطا
، كقػػد حكػػى  ، ىػػك ممتنػػا لػػذلؾ، ك ت إفَّ س كالػػبلـ بمنزلػػة كاحػػدة فقػػاؿ: نعػػـ

َوالػَغْحَدَبن ػاٖضِذغَنػَصَلؾُرواػإٖظطؾاػػُظْطِضؾؽػَضُنؾْمػَخْغؾًرػػػػػػ)ػ :(1) أصحابنا أف بعضيـ قرأ
مػف حيػث اجتمعػا فػي  س مجػرل الػبلـ ، كتأكلكه عمػى أنػو أجػرل تإفَّ (2)س  ِظُلِدِنْمِضَأ

   جكاب القسـ
   : فميس في ىذه الجممة قسـ قمت لو
: تحسػبت  ، أال تػرل أف سػيبكيو أجػاز قسػـ{  َضؾاػَتْحَدؾَبن ػػ}  : بمى ، فقاؿ

ررت برجؿ ما ك تحسبت ما زيد قااـ س ، قمت لو: فإنؾ تقكؿ: ت م ، لزيد مير منؾ س
، كال تقدر قسمنا، فقاؿ: ليس لػ ت ما  مير منوس زيد مير منو س، ك تجاء الذم ما زيد

س مػػػف االنقطػػػاع مػػػا لػػػػ ت إفَّ س إذا كانػػػت قسػػػيمة اإليجػػػاب، كداممػػػة عميػػػو فأعطيػػػت 
  "  (3)حكمو

 اىذساعح 
ك ذكر الدماميني نص الفارسي في التذكرة القصرية ، كمذىبو فػي المسػألة ىػ       

س إذا كقعػػت فػػي أكؿ الصػػمة نحػػك قكلػػو تعػػالى : ﮳  ﮴  ﮵       چ جػػكاز كسػػر ىمػػزة ت إفَّ

                                                                                                           

ر: عمييػػا مػػف حيػػث جػػكاز تقػػديـ العامػػؿ عمػػى المعمػػكؿ فينتفػػي االبتػػداء بيػػا كصػػدارتيا   ينظػػ
  ِٖ/ُ، ك قكاعد التكجيو النحكم لعبد اهلل المكلي  ّْػػ ِّ/ْتعميؽ الفرااد 

س ىػػي قػػراءة يحيػػى بػػف كثَّػػاب ، كأبػػي حنيفػػة  بكسػػر اليمػػزة فػػي ت إنمػػا س كفتحيػػا فػػي الثانيػػة   ُت
، كقػػػد اسػػػتدؿ  ِٕٔ/ِ، كالمغنػػػي فػػػي القػػػراءات َّينظػػػر: ممتصػػػر فػػػي شػػػكاذ القػػػربف ص 

س  إذا كقعت في أكؿ الصمة  الفارسي بيذه القراءاة عم  ى كسر ىمزة ت إفَّ
 سكرة بؿ عمراف  ُٖٕس مف انية  ِت
  ّْػ ِّ/ ْس تعميؽ الفرااد ّت
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چ﮶  ﮷ 
س لمػػا ك قعػػت صػػمةه لػػػػ ت مػػا س ، كىػػذا متفػػؽ  كسػػرت ىمػػزة ت إفَّ   (1)

، قػاؿ سػيبكيو :" كتقػكؿ إذا أردت معنػى اليمػيف: أعطيتػو مػا  (2)عميو بػيف النحػكييف
ىػػؤالء الػػذيف إَّف أجنػػبيـ ألشػػجا مػػف شػػجعااكـ ، ، ك  إفَّ شػػرَّه ميػػره مػػف جيّْػػد مػػا معػػؾ

  فإفَّ صمةه لما ،  چۓ  ۓ ﮲     ﮳  ﮴  ﮵  ﮶   ﮷    ﮸  ﮹   چ   : كقاؿ اهلل 
   " (3) ما معؾ : ما كاهلل إف شرَّه مير مف جيد كأنؾ قمت

كردَّ الفارسي عمى كثير مف األسػامة التػي يمكػف أف يعتػرض بيػا عمػى جػكاز 
    چ قكلػو تعػالى :، مستدالن عمى ذلؾ بالسماع ، كمنو  في المسألةكسر ىمزة ت إفَّ س 

ت مػػػا س عمػػػى تقػػػدير القسػػػـ أم : مػػػا كاهلل ،  كقعػػػت ت إفَّ س صػػػمةه لػػػػ   چ﮳  ﮴  ﮵ 
 فكسرت لذلؾ ىمزتيا  

َوالػَغْحَدَبن ػاٖضِذغَنػَصَلُرواػ}  : قراءة يحيى بف كثاب ، كأبي حنيفة لقكلوك 
ػػكىابي قىسىػػـو  { َخْغؾؾًرػِضَأِظُلِدؾؾِنْمػإٖظطؾؾاػػُظْطِضؾؾؽػَضُنؾؾْم بكسػػر اليمػػزة فػػي ت إنَّمػػا س كىىيػػكى جى

ٍفعيكلىٍيف كىابيوي يىسيدَّاًف مىسىدَّ اٍلمى جى ـي كى  . (4) مىٍحذيكؼو ، كىاٍلقىسى
كصرح بمذىبػو فػي اإليضػاح العضػدم قػاابلن :" فمػف المكاضػا التػي تكسػر فييػا      

ألف المكضػػا يصػػمح لبلسػػـ كالفعػػؿ    س إف تقكلػػؾ مبتػػداا: إف زيػػدان منطمػػؽ كسػػرت 
ككذلؾ إذا كقعت بعد االسـ المكصػكؿ كقكلػؾ: أعطيتػو مػا إف شػره ميػر مػف جيػد مػا 

 ". (5) چۓ  ۓ ﮲     ﮳  ﮴  ﮵  ﮶   ﮷     چ  : معؾ كقاؿ اهلل 

                                           

 سكرة القصص   ٕٔس مف انية ُت
 ، ِِّ/ِ، كاألصكؿ  ُْٔ/ّس ينظر: الكتاب ِت
  ُْٔ/ّس الكتاب ّت
  ُّّ/ُس ينظر: التبياف لمعكبرم ْت
  َُّس اإليضاح العضدم ص ٓت
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 ( يف ق٘ه اىفشصدق 12)
ْ
 ( مغش َٕضج ) إُ

(1) 
: 

ـَُبػٔإنػُوْذَظاػُشَتْغَبقػُحز َتاػ ػجناّراػَوضمػتِكـبػضمتلػاْبنػَخأزٔمػػػػػػػػػػػ...ػػػػَوَتِك
 ّص اىرزمشج اىقصشٝح :

مٌي: اٍعترض أىبيك اٍلعىبَّػاس اٍلمبػ      ًفي اٍلمسىاًاؿ القصرية ألبي عى رد ػقاؿ البغدادم :" كى
ف لمجزاء ، كى س ّتعمى إنشاد ىىذىا اٍلبىٍيت ًباٍلكىٍسرً س ِت : قتؿ قيتىٍيبىة قد مضى ، كىاً  زىاء فىقىاؿى اٍلجى

قػد مضػى ًقيىامػو  ، قىػاؿى أىبيػك س ْتيككف لما يىٍأًتي فىبلى يىٍستىًقيـ أىف تىقػكؿ: ًإف قيٍمػت قيٍمػت كى
ف كىػػافى  قػػا ىىػػذىا اٍلًفٍعػػؿ أىم: مثػػؿ ىىػػذىا اٍلًفٍعػػؿ ، كىاً  ػػا ييًريػػد: أفتغضػػب كممػػا كى مػػٌي : ًإنَّمى عى

حَّ اٍلكسر   " س  ٓتالتٍَّأًكيؿ عمى ىىذىا صى
 اىذساعح 

ذكػػر البغػػدادم نػػصَّ الفارسػػي فػػي التػػذكرة القصػػرية ، كمذىبػػو فػػي ذلػػؾ ىػػك         
س كذكػػر أفَّ المبػػرد اعتػػرض عمػػى  ا قيتىٍيبىػػةنىػػذٍ ًإف أي جػػكاز الكسػػر فػػي قػػكؿ الفػػرزدؽ : ت 

، كىػػذه ركايػػة الكسػػر   كقػػاؿ الركايػػة بػػالفتح   ألف الشػػرط لمػػا يسػػتقبؿ  مػػف الػػزمف 
   القصة قد مضت

                                           

ػػاًزـً س ، كالكتػػاب ُُٔالبيػػت مػػف الطكيػػؿ ، لمفػػرزدؽ فػػي ديكانػػو ص  سُت كركايتػػو : ت ليػػكـً ابػػف مى
  ٖٕ/ٗ، كالمزانة ُُٔ/ّ

، كلـ أجد رأيو في ِّْٕ، َِٕ/ٔ، كالتذييؿ ُْٗس ينظر: االنتصار لسيبكيو عمى المبرد ص ِت
 المقتضب كال الكامؿ   

  ُّٗٔ/ْ  ينظر: ارتشاؼ الضرب س كت أفس ىي الممففة مف الثقيمة عند المبرد  ّت
ـ اٍبػف ْت ػًريح كىػبلى لىًكػف صى مٌي أىنو الى يجكز اٍلكسػر ًعٍنػد اٍلمبػرد كى ظىاىر نقؿ أبي عى س قاؿ البغدادم : "كى

ػازى أىبيػك اٍلعىبَّػاس فػتح أىف ًفػي ىىػذىا اٍلبىٍيػت  السَّيّْد أىف اٍلمبرد يجكزه قىاؿى ًفي شرح كىاًمػؿ اٍلمبػرد: كىأىجى
جعميىا أى  : أىنو أذنا قيتىٍيبىة حزتا " المزانة كى   ٕٗ/ٗف الممففة مف الثًَّقيمىة كأضمر اٍسميىا كىأىنَّوي قىاؿى

 ٕٗ، ٖٕ/ٗس المزانة ٓت
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  س إنمػا ىػي لمػا لػـ يقػا إف ، كذلػؾ ألف ت قاؿ محمد: كىذا مطأد : "قاؿ ابف كالَّ      
كالشعر قيؿ بعد قتؿ قتيبة، كلكنو أراد أف الممففة مف الثقيمة كأنو قاؿ: أتغضػب أنػو 

چ                                  : ، أم: ألنو، ككسر أف ىا ىنا ال يجكز البتة كمػا قػاؿ جػؿ كعػز أذنا قتيبة

 چڌ   ڎ  ڎ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ 
 ". (2)أم: أنو (1)

كأمػػا الككفيػػكف فيػػركف البيػػت بػػالفتح عمػػى أف : ت أٍف س شػػرطية تفيػػد المجػػازاة       
 . (3) بمعنى ت إٍف س

،  (4)كمنػػا البصػػريكف ذلػػؾ ، كتػػأكلكا البيػػت عمػػى أف ت أٍف س مصػػدرية ناصػػبة      
مػت بينيػا كبػيف مػا عممػت فيػو كسػألت سػيبكيو :" ، قػاؿ  (5) كفيػو نظػره   ألنػؾ قػد حي

 : المميؿ عف قكؿ الفرزدؽ
ـَِبػضَمْتٔلػابنػخأزٔمِجناّرػػػػػػػػػ...ػػػػػز تاَوَتَكـُبػإْنػُوْذَظاػُشَتْغَبقػُح ػاوضمػَتِك

س  كػػيت كمػػا قػػبح أف تفصػػؿ بػػيف  (6) : ألنػػو قبػػيح أف تفصػػؿ بػػيف أف كالفعػػؿ فقػػاؿ
د تقػدـ فييػػا األسػػماء قبػػؿ ، ألنَّػػو قػػ ، فممػػا قػػبح ذلػؾ كلػػـ يجػػز حمػػؿ عمػى إف كالفعػؿ
 " (7) األفعاؿ

                                           

 سكرة يكنس   َُس مف انية ُت
  ُْٗس االنتصار لسيبكيو عمى المبرد ص ِت
  ُّٗٔ/ْ، كارتشاؼ الضرب ِِّس ينظر: الجنى الداني ص ّت
  ُِّ، ُِِ، كالجنى الداني ص ُْْٖ/ٗ، كتمييد القكاعد َِٓ/ِس ينظر: اإلنصاؼ ْت
  َُِ/ُس ينظر: شرح أبيات المغني البف ىشاـ ٓت
ػػا ًىػػيى ت ًإف س ٔت نَّمى ػػٍذكيكر كىاً  ًميػػؿ أىف ت ًإٍفس  ًفػػي اٍلبىٍيػػت الى يىصػػح فػػتح ىمزتيػػا لمقػػبح اٍلمى س ييًريػػد اٍلمى

كىاز اٍلفىٍصؿ بىينيىا  بىيف اٍلًفٍعؿ باسـ عمى شريطة التٍَّفًسير، نىٍحك قىٍكلػو تىعىػالىى اٍلمىٍكسيكرىة اٍليمزىة لجى كى
ارىؾى  ػػده ًمػػفى اٍلميٍشػػًرًكيفى اٍسػػتىجى ٍف أىحى سػػكرة التكبػػة س ينظػػر: المزانػػة  ٔأىًجٍرهيس ت مػػف انيػػة فىػػ: تكىاً 

ٗ/ٕٖ  
  ُِٔ، ُُٔ/ّس الكتاب ٕت
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التبيػػػيف، أم:  كردَّ الفارسػػػي عمػػػى المبػػػرد بػػػأف ت إٍف س شػػػرطية كالمعنػػػى عمػػػى      
، ووافقه : ابن جني  (1)أتغضب إف تبيف في المستقبؿ أف أذني قتيبة حزتا فيما مضى

 . (2)، وابن الحاجب 
ف شات جعمتو  قاؿ في البصريات : "          فػ كا  فػي تقػدير مػا لػـ  ػ اكػاف ماضػين  كا 
ػػس  زَّتاأىتىغىضبي إٍف أيٍذنىا قيتىٍيبىة حي ت  أال ترل أف سيبكيو حمؿ قكؿ الفرزدؽ:       يمض

 ػػػػػػػ" . (3)ػعمى ىذا المعنى
، كاألصػؿ: أتغضػب إف  إقامة السبب مقػاـ المسػٌببكردَّ بعضيـ بأفَّ المعنى عمى     

ا ا لمغضب، كمسػببن إذ االفتمار بذلؾ يككف سببن ة   حز أيذني قتيبافتمر مفتمر بسبب 
 . (4) عف الحزٌ 

ا في ىذه المسألة ىك جكاز الػكجييف الكسػر كالفػتح ليمػزة تإٍفس      كالذ م أراه راجحن
 كذلؾ لما يأتي:

س أفَّ الركاية بالكسر قد نقميػا جمػا مػف األامػة كسػيبكيو كغيػره ، كقػد نيػل نحػاة ُت
اد عمػى صػحة االسػتعماؿ بركايػات البيػت متػى ثبتػت ، المصريف عمى جكاز االستشي

لى ىػذا أشػار الرضػي بقكلػو : " كاإلنصػاؼ أف الركايػة لػك ثبتػت عػف ثقػة لػـ يجػز  كا 
ف ثبت ىناؾ ركاية أمرل   (5)ردىا ، كا 

. " 

 ، كىذه القصػة قػد مضػتاعتراض المبرد بأفَّ الشرط لما يستقبؿ مف الزمف وأماا  سِت
، كىػك أف  س لما لـ يقا، فيػذا كثيػر فػي الكػبلـتإفٍ قاابلن :" ، فقد أجاب عنو ابف كالد 

                                           

  ْْٓ، ْْْ/ُ، كالمسااؿ البصريات ٕٗ، ٖٕ/ٗس ينظر: المزانة ُت
 ، ُِٖ/ُ، كأمالي ابف الحاجب ُِٖ/ِس ينظر: المحتسب ِت
  ْْٓ، ْْْ/ُس المسااؿ البصريات ّت
  ٕٗ/ٗ، كالمزانة َْس ينظر: مغني المبيب ص ْت
    ّٖ/ُس  شرح الكافية لمرضي  ٓت
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ُّّٕ 

، كالماضي في مكضا المسػتقبؿ كقػكؿ اهلل جػؿ  يجعؿ المستقبؿ في مكضا الماضي
 چچ  چ  ڇ  ڇ چ  : كعػػػػز

ک   ک  چ ك فيػػػػذا مػػػػاض فػػػػي مكضػػػػا المسػػػػتقبؿ  (1)

 چگ    
(2) 

  (3) كقػد كضػعت لػي مكضػا الماضػي، تدؿ عمى االسػتقباؿ س إذا ػت ف 

." 
 ( ٗامسٖا تاجلاس ٗاجملشٗس : 13)

َّ
 ( اىفصو تني ) إُ

 :  سْت قاؿ الشاعر       
 

ػوخاكػُطؿاُبػاضَمِضِبػَجمٌّػَبالِبُضْػػػػػػػػػ...سالػَتِضَحظؽػسغناػسإن ػِبُحبؼناػػػ
 ّص اىرزمشج اىقصشٝح :

 قىاؿى ًفي األكؿ :قاؿ البغدادم :" أكردهي    ًفي مكًضعيف مف التٍَّذًكرىة القصرية       
: ًإفَّ         مىٍسأىلىة : ًإف قىاؿى قىاًاؿ : لـ الى يككف اٍلمىٍحذيكؼ ًفي التٍَّقًدير ميؤىمرنا كىأىنَّوي قىػاؿى

ػا تعمػؽ ًبػًو الٌظػٍرؼ ًفي الدَّار زيدنا ، فىبلى يٍسقط بػذلؾ حكػـ مى
قيػؿ: يقػبح ىىػذىا اٍلفىٍصػؿ س ٓت

                                           

 سكرة الماادة    ُُُس  مف انية ُت
 س سكرة المنافقكف  ُس  مف تِت
  ُْٗ س  االنتصار لسيبكيو عمى المبرد صّت
، كاألشػمكني َِٓ/ُ، كاألصػكؿ ُّّ/ ُِّ/ِس البيت مف الطكيػؿ ، بػبل نسػبة فػي : الكتػاب ْت

ُ/ِٖٗ  
بّْيػػا  أمػػاؾ ميصػػابي القىٍمػػًب س تقػػديـ معمػػكؿ مبػػر ت إف س كىػػك  الشػػاىد فيػػو : قكلػػو : ت  فػػإفَّ ًبحي

لقمػب س  قكلو  ت بحبيػا س  عمػى اسػميا كىػك قكلػو : ت أمػاؾ س  كمبرىػا كىػك قكلػو :ت مصػاب ا
كأصؿ الكبلـ " إف أمػاؾ مصػبي القمػب بحبيػا " فقػدـ الجػار كالمجػركر عمػى االسػـ، كفصػؿ بػو 

 بيف ت إفَّ س كاسميا ، ما بقاء االسـ مقدمنا عمى المبر ، كالظرؼ يساكيو في ذلؾ   
رنا   س سيبكيو ػ رحمو اهلل ػ كاف يسٌمي الظرؼ كالجاٌر كالمجركر متى كقا كاحده منيما مبرنا مستقى ٓت

ػاس  ات استقٌرس ، كمتى لـ يكف مبرنا، سٌماه لىٍغكنا ، كذلؾ نحك قكلؾ: تزيده فيي   ألنو ييقدَّر بػػ قاامن
حػاؿ فػإف   س، الظرؼ ىػا ىنػا مسػتقر   ألنػو المبػر، كالتقػدير: ت زيػد اسػتقر فييػا س ، كتقاامػا
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ِّّٕ 

ذ ، اؾ مصاب اٍلقمب قػد  كىمىا : كىانىت زيدنا اٍلحمى تىٍأمي : فىًإف بحبيا أىمى فىًإف قيؿ: فقد قىاؿى
ابى اٍلقمب س فىػذا يػدلؾ عمػى اسػتكراىيـ الٌرٍفػا لمػا  قيؿ: قد ركل البغداديكف ىىذىا ت ميصى
يجػكز أىف تىقػكؿ: ًإف الٌظػٍرؼ قػد فصػؿ ًبػًو  ًفيًو مف اٍلفىٍصؿ فعدلكا عىنوي ًإلىى النصػب ، كى

قىاؿى ًفي اٍلمكضا الثَّاًني : ًفي أىمىاًكف فىيجكز أىف يككف  ىىذىا مثميىا ، كى
مىٍسأىلىة : ت مىا كىافى ًفييىا أحده مير ًمٍنؾ س ت ًفييىا س ميتىعىمقىة بػػت كاف س ًإذا نصبت        

يجػػكز أىف تنصػػبيا بػػػػ ت ميػػرنا س   ٍحػػذيكؼ ًإذا كىانىػػت ميٍسػػتىقرِّا ، كى ميػػرنا ًمٍنػػؾ ، كمتعمقػػة ًبمى
ف تقدـ عى  يػر ًمٍنػؾ ًمٍنؾ كىاً  لىٍيسى اٍلفىٍصؿ بػػػ تًفييىا س ًإذا عمقتيػا ًبمى مىٍيًو لشبيو ًباٍلًفٍعًؿ ، كى

كىاهي اٍلكيكًفيُّػكفى : ت س  ِت  أًلىف أىبىا اٍلحسػفس ُتبقبيح  رى ػًغيرىة : كى قػد أٍنشػد ًفػي اٍلمسىػاًاؿ الصَّ
افىة أىف يٍجًرم م مصابى  ٍجرل: كىانىت زيػدنا اٍلقمب س كأظنيـ ىربكا مف اٍلفىٍصؿ فنصبكا مىمى

ذ ، كأتى أىبيك اٍلحسػف بمسػااؿ ىينىػاؾى يفصػؿ ًفييىػا بػالظرؼ اٍلميتىعىمٌػؽ بػاٍلمبر  اٍلحمى تىٍأمي
 " س  ّتاٍنتيى

 اىذساعح 
ذكر البغدادم نصَّ الفارسي في التػذكرة القصػرية، كمذىبػو فػي ذلػؾ ىػك جػكاز       
س كاسػػػميا بالجػػػار كالمجػػػركر ، ككمػػػا جػػػ بػػػيف ت الفصػػػؿى  از الفصػػػؿ بػػػيف ت كػػػاف س إفَّ

كاسػػميا بالجػػار كالمجػػركر، كػػذلؾ يجػػكز الفصػػؿ بػػيف ت إفَّ س كاسػػميا ، كذلػػؾ ألف 

                                                                                                           

، فقمت: ت زيده فييا قااـه سكاف الظرؼ لغكن  ، إنمػا رفعت "قاامنا" كجعمتو المبرى ا   ألنػو لػيس بمبػرو
المبر ت قااـه س كالظرؼ مف متعٌمقات المبػر الػذم ىػك ت قػااـه س كمتػى جعمتػو مبػرنا، كػاف ظرفنػا، 

  ُّٕ/ْكًكعاءن لبلستقرار  كمتى جعمتو لغكنا، كاف ظرفنا لمقياـ   شرح المفصؿ البف يعيش 
   ٔٓ/ُس ككصفو سيبكيو بأنو عربيُّ جيد كثير   ينظر: الكتاب ُت
           البمغػػػػة ىػػػػػ   ينظػػػػر فػػػػي ترجمتػػػػو : ُِٓس ىػػػػك األمفػػػػش األكسػػػػط ، سػػػػعيد بػػػػف مسػػػػعدة ت ِت

  ُْٓص 
  ْْٓ/ٖس المزانة ّت



 

  

 

 
 "جمعنا كتكثيقنا كدراسةن " التذكرة القصريةالمفقكد ضكء كتابو في  ىػ ّٕٕنحك أبي عمي الفارسي ت 

 

ّّّٕ 

الظرؼ كالجار كالمجػركر يتكسػا فييمػا مػا لػـ يتكسػا فػي    غيرىمػا ، كىػك مػذىب 
       س ُتسيبكيو ، كالفارسي ، كابف ىشاـ ، كالسميف الحمبي ، كاألشمكني

مػذىب قػاابلن :" سػيبكيو يمتػار تقػديـ الظػرؼ إذا كػاف ككضح ابػف يعػيش ىػذا ال     
مستقرنا  ألنو مضطرّّ إليو ، كتػأميرىه إذا كػاف لغػكنا   ألنػو فضػمة ، كذلػؾ نحػك قكلػؾ: 

ـي ت كػػاف س ، كت ميػػره منػػؾ س صػػفتو ،  فػػػ ت أحػػده  "مػا كػػاف فييػػا أحػػده ميػػره منػػؾ"، س اسػػ
، أٌمػرت الظػرؼ  كالظرؼ المبػر ، كلػذلؾ قدَّمػو ، فػإف نصػبت ت ميػرنا س كج عمتػو المبػرى

فػػػ ت أحػدس االسػػـ ، ك تميػػرنا  " ألنػو ممغنػػى، نحػكى قكلػػؾ: "مػا كػػاف أحػػد ميػرنا منػػؾ فييػا
منػػؾس المبػػر، كتفييػػا س لغػػكه مػػف متعمقػػات المبػػر، كتقػػديـ الظػػرؼ كتػػأميره إذا كػػاف 

نما امتار تقديمو إذا كاف م ، كا  ستقرنا مستقرنا جااز، قاؿ سيبكيو : كؿ عربيّّ جٍيده كثيره
، كال كبلـى في جكاز تأميره 
 "  سِت

س ٓت، كابػف عقيػؿ ، كأبػك حيػاف س ْت، كنسب إلى الككفييف س ّتكمنا البغداديكف        

ركايػػػة البيػػػت ت ميصػػػابى القمػػػب س  إفَّ الفصػػػؿ بينيمػػػا ، كقػػػالكا فػػػي البيػػػت السػػػابؽ : 
مَّفى مف االستقرار    ألنَّو يقبح عنػدىـ بالنصب لـ يجعمكه مف صمة اإلصابة   ًلما تىضى

أف يفصمكا بيف العامؿ كالمعمكؿ بما لـ يككنكا يفصمكف بو لك كػاف مفعػكالن بػو   ألف 
ا ، فنصب ت ميصابى القمًب س عمى تقدير    الحاؿ    الظرؼ ضرب مف المفعكالت أيضن

  س ٔتألنو بمنزلة ت حسف الكجو س
                                           

، ِٗٓ، ِٖٓ، كالمسػػػااؿ الحمبيػػػات ص  ْْٓ/ٖ، كالمزانػػػة ُّّ، ُِّ/ِس ينظػػػر: الكتػػػاب ُت
 ،  ِٖٗ/ُ، كاألشمكني  ُْٕ/ٔ،  ُّٔ/ٓ، كالدر المصكف َٗٗكمغني المبيب  ص 

  ُّٕ/ْس شرح المفصؿ البف يعيش ِت
  ْْٓ/ٖ، كالمزانة ِٗٓس ينظر مذىبيـ في : المسااؿ الحمبيات ص ّت
  ْْٓ/ٖ، ك المزانة ّْٖ/ِس ينظر مذىبيـ في : شرح التسييؿ البف مالؾ ْت
  ّٕ/ٓ، كالتذييؿ كالتكميؿ ّْٗ/ُس ينظر: شرح ابف عقيؿ ٓت
  ِٗٓس ينظر: المسااؿ الحمبيات ص ٔت
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ػػا ىػػك مػػذىب سػػيبكيو ، كالفارسػػي كمػػ       ف تبعيمػػا   ألفَّ الفصػػؿ كالػػذم أراه راجحن
بيف المتبلزميف بشبو الجممة جاء في كبلـ العرب كثيرنا ، كىـ يتكسعكف فييمػا مػا ال 
ػا الى  كر مى يتكسعكف في غيرىما ، قاؿ ابف ىشاـ : " إنيـ يتسعكف ًفي الٌظٍرؼ كىاٍلمىٍجري

نىٍحك: كىافى ًفػي  يتسعكف ًفي غىيرىمىا ، فىمذىًلؾ فصمكا بيما اٍلًفٍعؿ النَّاًقص مف معمكلو ،
ػا أحسػف ًفػي  فعؿ التَّعىجُّب مف المتعجب ًمٍنوي ، نىٍحػك : مى اًلسنا ، كى الدَّار أىك عٍندؾ زيده جى

ػٍرؼ النَّاًسػن  بىػيف اٍلحى ػٍرب زيػدنا كى مىا أثبػت ًعٍنػد اٍلحى كمنسػكمو       الييجاء ًلقىاء زيد كى
 " س ُت    
 ( صٝادج اىثاء يف اعٌ ىٞد : 14) 

 :س ِتؿ الحطياة قػػا       
ػسضغتػبأٓظػػِسؽػَجوفػرصمػػػػػػػػػػ...ػػَظِدطتػرضؼػِضَدانػَصاَنػطٓظؽػػػػ

 ّص اىرزمشج اىقصشٝح :
جو ًزيىادىة اٍلبىاء ًفي اٍسـ         قاؿ البغدادم :" قىاؿى أىبيك عمٌي ًفي التٍَّذًكرىة القصرية : كى

كىاٍلًفٍعؿ يصؿ تىارىة ًبنىفًسًو كىأيٍمرىل ًباٍلبىػاء  ت لىٍيت س لنصبيا كرفعيا ًباٍلًفٍعًؿ، ت لىٍيت س شبو
كمثمو ًفي أىنو  (4) چڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ     ۆ     چ (3)چۋ       ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ چ   ، قىاؿى تىعىالىى :

                                           

  َٗٗلمبيب ص س مغني اُت
كركايتػو : تنىػًدمت عمػى ًلسىػاف فػات مٌنػي س   ُّٗس  البيت مف الكافر ، لمحطياة فػي ديكانػو ص ِت

يضػػػاح شػػػكاىد اإليضػػػاح  ، كتممػػػيص ّٖٖ/ُ، كالمػػػذكر كالمؤنػػػث البػػػف األنبػػػارم َٕٓ/ِكا 
  ِِٗالشكاىد ص 

  ُْس سكرة القمـ بية ّت
 سكرة النكر   ِٓس مف انية ْت
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ّّٕٓ 

ػٌر يىػا زيػدي ، أىنو لما أشبو اٍلًفٍعؿ عدٌم تعديتو تىارىة ًبنىفًسػًو  ،  الزيػدي يك  كىأيٍمػرىل ًبحػرؼ اٍلجى
 : (1)    يككف عمى ًإٍضمىار اٍسـ لىٍيت كىقىٍكًلو فىًإف قمت: فىيىؿ

ػٔماضَلَوػاٖضِذيػَطاػَبغنػَرْغَظْغِكػُتْطِطَذػػػػػػػ...ػػػػَوالػَضْغتػوٓظؽػَغْومػَتْدُظوػطظٌغتؽػ
ةإف ٍفتيكحى مسػٌد مبػر س أٌف ت كسٌد الٌظٍرؼ ًفػي مبػر ،  ف ذىًلؾ الى يىٍستىًقيـ ًلاىبلَّ يبتدأ بأٌف مى

ٍفعيػكؿ الثَّػاًني ا ًفي الدَّار مسدٌ ًفي قىٍكلؾ عممت أىف زيدن  لىٍيت كىمىا سدٌ  ػكىاز حػذؼ ،  اٍلمى جى كى
بىر ًفي  قيكع اٍلجمؿ أىٍمبىارنا لىيىاس أٌف ت كس لىٍيت ت اٍلمى  ". (2) كبابو ًبكي

 
 
 
 
 
 

 اىذساعح 
ذكػػر البغػػدادم نػػصَّ الفارسػػي فػػي التػػذكرة القصػػرية كذكػػر مذىبػػو كىػػك جػػكاز 

 سـ ليت ، كقد امتمؼ النحكيكف حكؿ ىذه الزيادة عمى مذىبيف :زيادة الباء في ا
جكاز زيادة البػاء فػي اسػـ ت ليػت س ، كتكػكف ت أف س مػا الجػار فػي  ادلزٕة األٗه :

مكضا نصب ، كيككف ما بعد ت أف س قد سدَّ مسد مبر ت ليت س كما أنيػا فػي ظننػت 

                                           

، كشػػرح شػػكاىد المغنػػي  َّٓكيػػؿ ، لعمػػر بػػف أبػػي ربيعػػة فػػي ديكانػػو  ص س البيػػت مػػف الطُت
  َُِ/ْ، كالمزانة ّّ/ُلمسيكطي 

  ُِٓ/ْس المزانة ِت
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ّّٕٔ 

كالفارسػػػي فػػػي التػػػذكرة ، س ُتأف زيػػػدنا قػػػااـ كػػػذلؾ ، كىػػػك رأم  أبػػػي زيػػػد األنصػػػارم 
   سّت، كالمسااؿ الحمبيات سِتالقصرية 

، ككسػػمو أبكحيػػاف س ْت، كابػػف ىشػػاـ  ، كالقيسػػي : ابػػف جنػػيككافقػػو عميػػو 
  س ٓتبالقمة في االرتشاؼ 

أفس شاذ فػي القيػاس ، لكنػو كثيػر  كقاؿ في التذييؿ : "كدمكؿ تليتس عمي ت
 "س ٔتفي السماع 

جػػو ًزيىػػادىة اٍلبىػػاء ًفػػي  اٍسػػـ لىٍيػػت شػػبو ت لىٍيػػت س لنصػػبيا كرفعيػػا ًباٍلًفٍعػػًؿ ، ككى
ًبنىفًسًو ، كىأيٍمرىل بحرؼ الجر  كىاٍلًفٍعؿ يصؿ تىارىة

  س ٕت
تككف ت الباء س مرادة ، كدممػت عمػى المبتػدأ عدـ الجكاز ، كحيناذو ادلزٕة اىثاّٜ : 

ػا ، كما دممت في قكليـ : ت بحسبؾ أف تفعؿ ذلؾ س كىذا المذىب أجازه الق يسي أيضن
ز الفارسي الكجييف في الحجة ، قاؿ بعػد أف ذكػر بيػت الحطياػة :" يٍحتىمػؿ س ٖت ، كجكَّ

ػػاى الجػػاٌر ًفػػي مىكًضػػا نصػػب ،  تىكػػكف أٌف مى أىمػػرٍيف: أىحػػدىمىا : أىف تكػػكف اٍلبىػػاء زىاًاػػدىة كى
يككف مىا جرل ًفي صمىة أٌف قد سٌد مسٌد مبر ت لىٍيت س كىمىا أٌنيا ًفػي: ظىنىٍنػت أفٌ  زيػدنا  كى

                                           

  ُِِس  ينظر: النكادر في المغة صُت
  ُِٓ/ْس  المزانة   ِت
  َِٔس ص ّت
يضػػػاح شػػػكاىد اإليضػػػاح لمقيسػػػي ُٕٓس ينظػػػر: ممتػػػار تػػػذكرة أبػػػي عمػػػي البػػػف جنػػػي ص ْت ، كا 

  ِِٗ، كتمميص الشكاىد ص ُٕٓ/ِ
  ُِٖٔ/ّس ينظر : ارتشاؼ الضرب ٓت
  ُٔٓ/ٓس التذييؿ كالتكميؿ ٔت
  ُِٓ/ْس ينظر : المزانة ٕت
   ُٕٓ/ِس ينظر: إيضاح شكاىد اإليضاح لمقيسي ٖت
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ّّٕٕ 

يٍحتىمؿ أىف اٍليىاء ميرىادةن  منطمؽ كىذىًلؾ ، كى
ػا دممػت  سُت ٍبتىػدىأ ، كىمى دممت اٍلبىػاء عمػى اٍلمي ، كى

 " س ِتًفي قكليـ : بحسبؾ أىف تفعىؿى ذىًلؾ 
ا ىك ما ذىب إليو أبك حياف في قػكؿ الحطياػة ىنػا ، كىػك جػكاز      كالذم أراه راجحن

س  أف تاحترامنا لكثرة المسمكع عف العرب   كألف دمكؿ ت ليت س عمى ت أف س  شذكذنا 
، فمشػبييا  تظػفس ليتس كمبرىا، كما سػدت مسػد مفعػكلي مسد اسـ تسدت كصمتيا 

بالفعػػؿ جػػاز دمػػكؿ حػػرؼ الجػػر عمييػػا   ألف الفعػػؿ يتعػػدل تػػارةن بنفسػػو كتػػارة بحػػرؼ 
     سّتالجر 

 (4)( حزف خرب ) ًل ( اىْافٞح ىيجْظ يف ق٘ه اىعجا  15)  
 : 

ػَحٖظْتػَشضوؿؽػحغَنػالػحغَنػَطَحنٌّ
 ّص اىرزمشج اىقصشٝح :

قىاؿى أىبيك عمٌي ًفي التٍَّذًكرىة القصرية : الى يقػٌدر لػػػت ال س ىىػًذه ًفػي      قاؿ البغدادم : " كى
ػاءى بىػاًرده: قىػاؿى المػازنيٌ  ـ عمػى قىػٍكليـ: أىال مى : س ٓتًركىايىة النصب مبر فىًإنَّوي قىاؿى ًعٍند اٍلكىػبلى

ػاء  يجكز عمى ًقيىاس قىٍكلو أىف يٍرتىفا   ألٌنو صػفة ت مى يرفا ت بىاًرده س عمى أىنو مبر ، كى
بىػػر ميٍضػػمر  ػػا عمػػى أىنػػو صػػفة كىاٍلمى يجػػكز نىصػػبو عمػػى قىٍكلػػو أىٍيضن بىػػر، كى س كيضػػمر اٍلمى

                                           

 س يعني : الياء في بأنو في قكؿ الحطياة  ُت
  ُٕٓ/ِس الحجة لمقراء السبعة لمفارسي ِت
  ُٔٓ/ٓؿ س  التذييؿ كالتكميّت
، كبػبل نسػبة فػي : المقتضػب َّْ/ِس مف الرجز لمعجاج كلػيس فػي ديكانػو ، كلػو فػي الكتػاب ْت

  َُٕ، كالمسااؿ المنثكرة ص َّٖ/ُ، كاألصكؿ ّٖٓ/ْ
ضافة حيف األكلى إلػى  الشاىد فيو: قكلو : " حيفى ال ًحيفى محف " فقد نصب ت حيف س  ببل ، كا 

 ير: حيف ال حيف محف ليا  الجممة ، كمبر ت ال س محذكؼ كالتقد
  ِّٖ/ْس ينظر رأيو في : المقتضب ٓت
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ّّٕٖ 

ٍيوو  يجكز عمى ًقيىاس ًسيبىكى ػاءى بىػاًرد س ًبػبلى تىٍنػس ُتكى مف عدا اٍلمىاًزني ت أىال مى ًكيف إاٌل أٌنػؾ كى
ٍنًزلىػة المٍَّفظىػة اٍلكىاًحػدىة كىقىػٍكًلًيـ : ًجٍاػت  ػاى معمكليػا اٍنف ًبمى برنا   أًلىنَّيىػا مى الى تضمر لىيىا مى
بىػر ، ًفػي ىىػًذه  ًببلى مىاؿ ، كغضبت مف الى شىٍيء ، أىم: بفتحيما فىبلى يمزمػؾ ًإٍضػمىار اٍلمى

اٍلمىٍسأىلىة 
 "  س ِت

 اىذساعح 
 س الػت غػػدادم نػػصَّ الفارسػػي فػػي التػػذكرة القصػػرية ، كذكػػر كجينػػا كاحػػدنا لػػذكػػر الب     

س   في قكؿ العجاج كىك كجو النصػب ، كأف المبػر محػذكؼ ك ت ال س عاممػة عمػؿ تإفَّ
ث ًفػي سّتعميو في البصريات  كاقتصر ت ، كجٌكز ًفي اٍلمسىػاًاؿ المنثػكرة الحركػات الػثَّبلى

، كىالرٍَّفا عمى إعماليػا عمػؿ  س إفَّ ت عمؿ س الى ت مىاؿ : النصب عمى ًإعٍ ة الثَّاًني س ًحيف
افىة ًحيف األٌكؿ ًإلىى الثَّاًني ضى ، كنظَّر لممسألة كاألكجو س ْتلىٍيسى ، كالجٌر عمى إلغاايا كىاً 

 الجاازة فييا باألكجو الجاازة في قكليـ : أىال مىاءى بىاًرده كىي : 
رده س مرفػكع عمػى المبػر ، كال يجػكز عنػده كىػك قػكؿ المػازني أفَّ ت بػا اى٘جٔ األٗه :

 النصب  
أفَّ ت الس ىي النافية ، دممت عمييا ىمزة االستفياـ ، كقد عممت في اى٘جٔ اىثاّٜ : 

النكرة ، فأحدث دمكلييا معنى التمٌني، فػ ت الس  مػا مػا بعػدىا فػي مكضػا نصػب بمػا 
يحكـ عمى مكضعو بػالرفا دؿ عميو ت أالس  مف معنى التمني ، كأبك العٌباس المٌبرد : 

  س ٓتعمى االبتداء 

                                           

   َّٕ/ِس ينظر: الكتاب ُت
 ْٔ، ْٓ/ْس المزانة ِت
  َٕٗ، َٔٗ/ِس ينظر: المسااؿ البصريات ّت
  َُٕس ينظر: المسااؿ المنثكرة ص ْت
   ّّٖ، ِّٖ/ْس ينظر: المقتضب ٓت
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ّّٕٗ 

كثمرةي المبلؼ تظير في الصفة ، فتقكؿ عمى مذىب سػيبكيو : ت أال مػاءى بػاردناس     
النعػت  اف، كالمازني يرفع بنصب الصفة   ألف مكضعيا نصبه ، كأبك العباس المبرد 

  س ُت، كيقكؿ: ت أال ماءى بارده س 
س مرفكع عمى أنو صفة عمػى قيػاس ا أف يككف ت باردن أجازه الفارسي اى٘جٔ اىثاىث : 

ػا عمػى أنػو صػفة عمػى قيػاس  مذىب سيبكيو ، كالمبر مضمر ، كيجػكز النصػب أيضن
 مذىب المبرد، كالمبر مضمر  

ػاى   اى٘جٔ  اىشاتع : بػرنا   أًلىنَّيىػا مى يجكز ت أال ماءى بارد س ببل تنكيف ، الى تضػمر لىيىػا مى
ٍنًزلىة المَّ  ٍفظىة اٍلكىاًحدىة كىقىٍكًلًيـ : ًجٍات ًببلى مىاؿ معمكليا ًبمى

  س ِت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادلثحث اىثاىث  
اتٍغائو يف  

َ
 ٜ اًلشرغاه ٗاحلاهت

                                           

  ِٕٓ/ْشرح المفصؿ البف يعيش ، ك ّّٖ، ِّٖ/ْ، كالمقتضب َّٕ/ِس  ينظر: الكتاب ُت
 ْٔ، ْٓ/ْس المزانة ِت
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َّّٖ 

 :  تاى٘اٗ( اشرغاه اىعاٍو ادلعط٘ف عيٞٔ  16) 
  ّص اىرزمشج اىقصشٝح :

قػػاؿ الػػدماميني :" ككقػػا فػػي القصػػريات: أف سػػيبكيو يمنػػا النصػػب فػػي: زيػػده      
مرنا ، كضربت أماه ، كبعض أصحابنا يجيزه إف قدرت الجممة الثانية تأكيػدنا ضربت ع
زي سػيبكيو االبتػداء  سُتلؤلكلى كّْ ، كلـ يقدرىا سيبكيو تأكيدنا، بؿ معطكفة ألبتة ، كال ييجى

 "  س ّت  ألنو لـ يعد إلى المبتدأ ضمير مف الجممة الممبر بيا عنو س ِت
 اىذساعح 

 الفارسػػي فػػي التػػذكرة القصػػرية كحديثػػو عػػف مسػػألة :  َّ ذكػػر الػػدماميني نػػص      
اشتغاؿ العامؿ المعطػكؼ عميػو بػالكاك فػي نحػك : زيػده ضػربت عمػرنا ، كضػربت أمػاه  

بػيف االسػـ المنصػكب ت عمػرنا س ، كالمرفػكع ت  تعمػؽأف يككف ىناؾ مبلبس أك  دَّ كال بي 
شػرطاف : األكؿ:  س ، كقد اشػترط النحكيػكف فػي العطػؼ الػذم تحصػؿ العمقػة بػو زيده 

أف يككف العطؼ بالكاك ماصة   ألنيا لمطمػؽ الجمػا ، فاالسػماف أك األسػماء معيػا 
، سْتبمنزلػػة اسػػـ مثنػػى ، أك مجمػػكع فيػػو ضػػمير ، فػػإف كػػاف بغيػػر الػػكاك لػػـ يصػػح 

ألنيا ليست لمجما في الجمؿ ، بؿ    كالثاني : كىك عدـ إعادة العامؿ ما المعطكؼ
، كقػػد  سٓت، كأجػازكا قػػااـ كقاعػػد  : الزيػػداف يقػػـك كيقعػػد كا  كليػػذا منعػ فػي المفػػردات
 :  المسألةىذه  في لمنحاة مذىبيف ذكر الفارسي

                                           

  ُِِٔ/ْس ينظر: ارتشاؼ الضرب ُت
  ُُٖ/ُس ينظر : الكتاب ِت
  َُّ/ْس تعميؽ الفرااد ّت
  ََّ/ْس ينظر: تعميؽ الفرااد ْت
  َُّ/ُ، كتعميؽ الفرااد َُِ، ُُٗ/ّس ينظر: المقاصد الشافية لمشاطبي ٓت
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ُّّٖ 

مذىب سيبكيو كىك منػا النصػب عمػى االشػتغاؿ فػي المسػألة   ألفَّ  : ادلزٕة األٗه
تعمرنا س ليس فيو مف سػبب األكؿ شػيء كال ممتبسنػا بػو ، كالجممػة الثانيػة تكضػربت 

  كفةأماه س معط
ا ضربتى ، قكلو: أزيدن  قاؿ سيبكيو : " كمما ينتصب أٌكليو ألف بًمره ممتًبس باألكؿ    
ا ضربتى جػاريتيًف يحٌبيمػا، فإنمػا نصػبت ا ضربت رجبلن يحبو، كأزيدن زيدن أا كأماه، ك عمرن 

: أزيػػدنا  كلػػك قمػػت     ألٌف انًمػػرى ممتػػًبس بػػو، إذ كانػػت صػػفتيو ممتبسػػة بػػو  األٌكؿ 
ألفَّ عمرنا ليس فيو مف سبب األكؿ شػيء   ا كضربتي أماه لـ يكف كبلمنا ضربتى عمرن 

" كمنا الرفا عمػى االبتػداء قػاابلن : " أال تػرل أٌنػؾ لػك قمػت: مػررتي   سُتكال ممتبسنا بو 
ػػر لػػيس  برجػػؿو قػػااـو عمػػرك كقػػااـ أمػػكه لػػـ يجػػز   ألفَّ أحػػدىما ممتػػبس بػػاألكؿ كانمى

  س ّتالسيرافي ، كابف يعيش ، كالشاطبي  ى ذلؾ :" كتابا سيبكيو عمس  ِتممتبسنا 
: جكاز النصب في المسألة إف س ْتكىك مذىب جماعة مف النحكييف :ادلزٕة اىثاّٜ

زيػده ضػربت كىػي : ت ت كضربت أماه س تأكيػدنا لمجممػة األكلػى : الجممة الثانية  تقدَّر 
كال يجكز ذلؾ في ت ، ألنيا بمعنى االجتماع   كىذا إنما يجكز في الكاك فقط س عمرنا 

   أك س كت ثـ س
" كتقكؿ: ضربتي عمرنا كأماهي كزيده ضربتي عمػرنا ثػـ  : قاؿ ابف السراج معمبلن ذلؾ     

أمػػاه كزيػػده ضػػربت عمػػرنا أك أمػػاهي كقػػـك ال يجيػػزكف مػػف ىػػذه الحػػركؼ إال الػػكاك فقػػط 
س   ألف مػا كيقكلكف: ألف الكاك بمعنى االجتماع فبل يجيزكف ذلؾ مػا ت ثػـس  كت أك 

                                           

   َُٖ، َُٕ/ُس الكتاب ُت
   َُٖ/ُالكتاب   سِت
، ّّْ، ِّْ/ُ، كشػػرح المفصػػؿ  َْٗ/ُ، كشػػرح كتػػاب سػػيبكيو  ٖٕ/ِس ينظػػر: األصػػكؿ ّت

  َُِ، ُُٗ/ّكالمقاصد الشافية 
  َُّ/ْ، كتعميؽ الفرااد  ُِِٔ/ْ، كارتشاؼ الضرب ٖٕ/ِس ينظر : األصكؿ البف السراج ْت
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ت ثـ س كت أك س عندىـ فعبلن مضمرنا فإف قمت: ت زيده ضربت عمػرنا كضػربتي أمػاهي س لػـ 
يجز: ألف الفعؿ األكؿ ، كالجممة األكلى ، قد تمت كال كصمةه ليا بزيد، كعطفت بفعؿ 
 بمر ىك المتصؿ لسببو كليس ألميو في تضربتي س  األكلى كصػمةه فػإف أردت بقكلػؾ

 " س  ُتادة لمفعؿ األكؿ عمى التأكيد جازى : ك ت ضربتي س إع
كلػػـ يػػرجح الفارسػػي رأينػػا فػػي ىػػذه المسػػألة مػػا ذكػػره لمػػذىبي النحػػاة فػػي ىػػذه      

المسألة ، كبحثت كثيرنا عف مذىب لو في ىذه المسألة في كتبو المطبكعة فمػـ أعثػر 
 لو  
ػا فػي ىػذه المسػألة ىػك المػذىب الثػاني كىػك جػكاز      فػي  النصػب كالذم أراه راجحن

ف عػاد فػي الجممػة الثانيػة االسـ  المعطػكؼ عميػو بػالكاك فػي المسػألة   ألف الفعػؿ كا 
فإنو عمى سبيؿ التأكيد ال العطؼ   ألف العطؼ بالكاك ىنا ليس لمجمػا فػي الجمػؿ ، 

  س ِتبؿ في المفردات 
 :  سّت اىيعني ادلْقشٛ ( رلٜء احلاه ٍِ اىْنشج ادلرأخشج يف ق٘ه 17) 

ػسُغِظَدَبػٔإاٖلػاضزؼْبٔرشاُنػضػػوُبػػػػػػ...َدْفِديٌّػزرغّباػببضدٍةػػػػػَوطاػَحل 
 ّص اىرزمشج اىقصشٝح :

قػػاؿ البغػػدادم : " قىػػاؿى أىبيػػك عمػػٌي الفارسػػٌي ًفػػي التَّػػٍذًكرىة القصػػرية : قيػػؿ : نصػػب      
اؿ ًفي قىٍكلو : ت فينسبس كأٌف قىاؿى  ًريبناس عمى اٍلحى ػا الشَّاًعر ت غى مى حػٌؿ سىػعًدمُّ ببمػدة  : كى

ًريبنػػا س بػػػػ ت ينسػػب س لتقٌدمػػو  فينسػػب ًإلىػػى الغربػػة ، كىىىػػذىا الى يجػػكز: أىعًنػػي نصػػب ت غى

                                           

  ٖٕ/ِس األصكؿ البف السراج ُت
  َُّ/ُس ينظر: تعميؽ الفرااد ِت
، كشػػػرح الكتػػػاب لمرمػػػاني  ِّ/ّس البيػػػت مػػػف الطكيػػػؿ كقاامػػػو : المعػػػيف المنقػػػرم فػػػي الكتػػػاب ّت

  ِٔ، َٔ/ٗ، كالتذييؿ ٖٖٓ/ُ
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كؿ الى يجكز مىة عمى اٍلمىٍكصي مىٍيًو   أًلىف تىٍقًديـ الصّْ ػا الى  ، سُتعى كالفرار ًممَّا الى يجكز ًإلىػى مى
اؿ مف النكرىة ، فىاٍعمىـ ذى  لكنو حى  "   سِتًلؾ يجكز مرفكض ، كى
 اىذساعح 

الحػاؿ ممبػرنا عنػو ، ككػاف يجػكز  كصػاحبلما كانت الحاؿ مبرنا في المعنػي ،        
االبتداء بالنكرة بشرط الفااػدة ػػػ جػاز أف يكػكف ذك الحػاؿ نكػرة بشػرط كضػكح المعنػي 

، كال يككف صاحب الحاؿ في الغالب نكرة ما لـ يمتص ، أك يسبقو نفي  كأمف المبس
أك يتقػػدـ الحػػاؿ ، أك يكػػف جممػػة مقركنػػة  بػػالكاك ، أك يكػػف الكصػػؼ بػػو أك شػػبيو ، 

ڤ  ڤ   چ كمثاؿ النفػي قكلػو تعػالى:س ّتعمي مبلؼ األصؿ ، أك تشاركو فيو معرفة 

 چڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ        ڦ
ُـّ النفي ىنا مجيء الحاؿ مف النكرة ، كما  (4) كحسىفى تقدُّ

كقػد يػأتي الحػاؿ مػف  س ٓتيػا كتػاب معمػـك حٌسف االبتداء بيا فػي نحػك: مػا قريػة إال ل
   سٕتككافقو عمى ذلؾ الفراء  ، سٔتالنكرة ببل مسكغ  ، كسيبكيو يقكؿ بجكازه قياسنا 

حؽ النكرة إذا جاءت بعػدىا الصػفة   ألفَّ  س ٖتكالمميؿ ، كيكنس يقكالف بالمنا       
فيضػعؼ  ، كأما نصب الصفة عمى الحاؿ الصفة أف تككف جارية عمييا، ليتفؽ المفظ

                                           

            س يعنػػي : ال يجػػكز تقػػديـ المعمػػكؿ كىػػك الحػػاؿ ت غريبنػػا س عمػػى العامػػؿ كىػػك ت ينسػػب س ، كمػػا ُت
 ال يجكز تقديـ الصمة عمى المكصكؿ  

  َِٔ/ّس المزانة ِت
  َٔ/ٗس التذييؿ كالتكميؿ ّت
   ْس سكرة الحجر بية ْت
  ِٔ/ٗس ينظر: التذييؿ كالتكميؿ ٓت
  ُّٗ/ُ، كركح المعاني لآللكسي  ُُْ ُُّ/ِس ينظر: الكتاب ٔت
   ُِٔ، ُِٓ/ِس ينظر: معاني القربف لمفراء ٕت
  ٖٖٓ/ُ، كالتصريح ُُِ/ِس  ينظر: الكتاب ٖت
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كقػد جػاء صػاحب الحػاؿ نكػرة كىػك  ،  سُت ركرة،  ضػعندىـ المتبلؼ المفظ مف غيػر 
  مسبكؽ بنفي في قكؿ المعيف ت كما حؿَّ سىٍعًدمّّ غريبنا س  

كقد ذكر البغدادم نٌص الفارسي في التذكرة القصرية كىك عدـ جكاز أف يكػكف       
يو ، كلكنػو حػاؿ مػف النكػرة المتػأمرة ت غريبنا س حاالن مف قكلو : ت ينسب س لتقدمو عم

ما كاف صفة لمنكرة جػاز أف يكػكف ، فقاؿ : "كىي ت بمدة س ، كقد قاس ذلؾ  سيبكيو 
  كما تككف النكرةكال يجكز لممعرفة أف تككف حاالن  ،  لممعرفةلمنكرة كما جاز حاالن  حاالن 

 "  سِت    ، فتمتبس بالنكرة
  س ّتك حياف بالقمة كأبكالسييمي ،  ككصفو ابف جني ،      

ػا فتقػدـ  ، : فييا قاامنا رجؿ قكلؾقاؿ ابف جني : "        لما كنت بػيف أف ترفػا قاامن
كىػذا ػ كبػيف أف تنصػب الحػاؿ مػف النكػرة  ػ  كىػذا ال يكػكفػ الصفة عمػى المكصػكؼ 

 "   سْت حممت المسامة عمى الحاؿ فنصبت ػ عمى قمتو جااز
حاؿ مف النكرة ممتنعة، ككاف ردياان في الكػبلـ لعمػة كلك كانت الكقاؿ السييمي : "    

 "  سٓت اتفقت العرب عمى جعميا حاالن إذا كانت مقدمة عمى االسـ التنكير، لما
ػا ىػك جػكاز مجػيء الحػاؿ مػف النكػرة المتػأمرة عمػى قمػةو   ألفَّ        كالذم أراه راجحن

عمػى صػحتيا حػاالن إذا  الحاؿ لك كانت ممتنعةن ألجؿ تنكير صاحبيا لما اتفقػت العػرب
تقدمت عمييا نحك: ت فييا قاامنا رجؿه س 
 :  سُت، كقكؿ الشاعر  سٔت

                                           

  ُّٖمي ص س  ينظر: نتاال الفكر لمسييُت
  ُُْ، ُُّ/ِس ينظر: الكتاب ِت
  ِّْٓ/ٓ، كارتشاؼ الضرب ُّٖ، كنتاال الفكر لمسييمي ص ُِْ/ُس ينظر: المصااص ّت

ٓ/ِّْٓ  
   ُِْ/ُس ينظر: المصااص ْت
  ُّٖس نتاال الفكر ص ٓت
  َُ/ِ، كاألشمكني ُِٗ، ُُٗ/ْ، كالمقتضب ٖٓ/ِس ينظر: الكتاب ٔت
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ػُذُحوًبػَؤإْنػَتْدَتِذِنِديػاضَفْغَنػَتِذَنِدػػػػػ...ػػَوِباِضِجْدٔمػِطظِّؽػَبغؼّظاػَضْوػَرِضْطِتِػػ
بالنصب  سِتكقد جاءت الحاؿ مف النكرة المتقدمة في قراءة ابف أبي عبمة      ػػػػػػ

ـَِكٍقػُطَخٖضَمّق)ػفي قكلو تعالى :     ىػدؿ عمػا يػ، مم  سّت ػػُطَخٖضَمٍقػَوَزْغَرػُثم ػِطْنػُط
ف كاف قميبلن  ػ  سْتالجكاز كا 

كالحػاؿ   : عمػى الحػاؿ سٓت ػػُطَخٖضَمؾقٍػػَوَزْغؾرَػػُطَخٖضَمؾقّػت ػكيجكز ب يقكؿ الفراء : "        
ب ًفػي معرفػة األسػماء كنكر  : ىىػٍؿ مػف رجػؿ ييضػرب مجػرَّدناتينصى فيػذا   تيػا  كمػا تىقيػكؿي

 "  سٔت حاؿ كليس بنعت

                                                                                                           

، كشرح ابف عقيػؿ ّٖٖ/ُ، كالممحة ُِّ/ِة في : الكتاب س البيت مف الطكيؿ ، كىك ببل نسبُت
ِ/ِٕٓ  

 الشاىد فيو : قكلو :ت بينا س حيث كقعت الحاؿ مف النكرة ، التي ىي قكلو  ت شحكب س  
  ِّٓس ينظر القراءاة في : شكاذ القراءات لمكرماني ص ِت
 سكرة الحل   ٓس مف انية ّت
  ُُِ/ٗس ينظر : ركح المعاني ْت
 قراءة ابف أبي عبمة  س يعني ٓت
   ُِٔ، ُِٓ/ِس معاني القربف لمفراء ٔت



 

  

 

 
 "جمعنا كتكثيقنا كدراسةن " التذكرة القصريةالمفقكد ضكء كتابو في  ىػ ّٕٕنحك أبي عمي الفارسي ت 

 

ّّٖٔ 

 ادلاضٞح تـ ) أٗ  ( :اقرتاُ مجيح احلاه (  18) 
 ّص اىرزمشج اىقصشٝح :

مػٌي اٍلفىاًرًسػي ػ        قػاؿ ابػف ىشػاـ :" رىأىٍيػت ًفػي مسىػاًاؿ القصػرم عىػف الشَّػٍين أىبػى عى
ا ، كألضربنو ًإف ذىب  زىة ذىًلؾ ًفي نىٍحك: ألضربنَّو ذىب أىك مكثرىحمىو اهلل ػ تىعىالىى ، إجى

ف مكث   " س ُتكىاً 
كقاؿ السيكطي :" في مسااؿ القصرية عف الشين أبي عمي ػ رحمو اهلل  ػ إجازة      

ف مكث   "  س ِتذلؾ في نحك : ألضربنَّوي ذىب أك مكث ، كألضربنو إف ذىب كا 
 اىذساعح 

السػيكطي  رأم الفارسػي فػي التػذكرة القصػرية كمذىبػو فػي ذكر ابف ىشاـ ، ك        
المسألة ىك جكاز اقتراف جممة جممة الحاؿ الماضية بػ ت أك س مثؿ : ت مثؿ ألضػربنو 
ذىب أك مكث س جممة ت ذىب س حاؿ مف الياء ، كأنو قاؿ: ألضػربنو ذاىبنػا أك ماكثنػا 

ف ، كىػػي متمػػكة بػػػت أك س كال تقتػػرف بػػالكاك   ألنيػػا فػػي تقػػدي ر شػػرط أم: إف ذىػػب كا 
، كىػذا جػااز باتفػاؽ مكث ، كفعؿ الشرط ال يقترف بػالكاك فكػذلؾ مػا كػاف فػي تقػديره 

  س ّتالنحكييف 
كيػؼ جػاز أف يقػا  : كنصَّ الفارسي عمى ذلػؾ فػي البصػريات قػاؿ : "فػإف قيػؿ      

ذا كػاف فػي مكضػا  الفعؿ في قكلو : ت ألضربنو ذىب أك مكث س حاالن كىك ماض ، كا 
ا ت ألضربنوي يقػـك أك يقعػدس ، ألف المضػارع أدمػؿ فػي الحػاؿ مػف ح اؿ فيبل جاز أيضن

الماضي ن فالقكؿ: أف األصؿ في ىذا كاف الجػزاء كأنػو أراد : ت ألضػربنو إف ذىػب س 
، ثـ بدا لو أف يضربو البتة عمى جميػا األحػكاؿ فقػاؿ: ت أك مكػثس  فيػذا حػاؿ عمػى 

                                           

  ْٔس اعتراض الشرط عمى الشرط البف ىشاـ ص ُت
  َُِ/ٕس األشباه كالنظاار ِت
  ُِٔ/ُ، كالتصريح َْْ/ّس ينظر: شرح الكتاب لمسيرافي ّت
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ب لكقكعػو مكقػا الحػاؿ ، كلكػف المعنػى : المعنى ، ليس أف الماضي في مكضا نص
   " س ُتأضربيوي ذاىبنا أك ماكثنا ، أم عمى جميا األحكاؿ 

قاؿ سيبكيو: "  ،س ّت، كالجميكرس ِتكما ذىب إليو الفارسي ىك مذىب سيبكيو        
، كألضػربنَّو إف  اا أك ماكثنػ، كأنو قاؿ: ألضػربنَّو ذاىبنػ كتقكؿ: ألضربنَّو ذىب أك مكث

 "  س ْتأك مكث ذىب 
 : سٓتكعميو جاء قكؿ الشاعر      

ػَواَلػَتِذح ػَرَضْغِػػَجاَدػَوْوػَبِخاَلػػػػػػ...ػػػُصْنػِضِضَخِضغٔلػَظِؿغّراػَجاَرػَوْوػَرَداَلػ
كتبا سػيبكيو كالفارسػي كثيػره مػف النحػكييف مػنيـ : أبػك حيػاف ، كابػف ىشػاـ ،      

    سٔتكالشين مالد األزىرم ، كالبغدادم 

                                           

  ِِٕ/ُس المسااؿ البصريات ُت
  ُٖٓ/ّس الكتاب ِت
  َْْ، ّْٖ/ّسيرافي س ينظر: شرح كتاب سيبكيو لمّت
  ُٖٓ/ّس الكتاب ْت
، كحاشػية الصػباف ِّ/ِ، كاألشػمكني ّٓٗ/ُس البيت مف البسيط ، كبػبل نسػبة فػي : الممحػة ٓت

ِ/َِٖ   
، كقد عيطػؼ عميػو بػػ تأكس   الشاىد فيو : ت جار أك عدال س  حيث كقا ت جار س حاالن كىك ماضو

 النحاة   أجازهكىذا 
، كالتصػػريح ْٕ،ْٔكاعتػػراض الشػػرط عمػػى الشػػرط البػػف ىشػػاـ ص ، ُٕٔ/ٗس ينظػػر: التػػذييؿ ٔت

  ُُٕ، َُٕ/ُُ، كالمزانة ُِٔ/ُ
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 ( ٍا ٝعَو ٍِ احلشٗف ٍٗا ًل ٝعَو يف األح٘اه : 19)
 ّص اىرزمشج اىقصشٝح :

: إف قيػػؿ : إٌف تىػػاس سُت"كقػػاؿ جمػػاؿ الػػديف بػػف عمػػركف  قػػاؿ نػػاظر الجػػيش :      
حرؼ فمـ جاز أف يعمػؿ فػي الحػاؿ، ككػذا تيػاس ك تليػتس ك تكػأٌفس ك تلعػٌؿس كلػـ يجػز 

ٌف الحرؼ أتي بو لبلمتصار كلذا ال تعمؿ الفعؿ   أل    عمؿ ما في الحركؼ مف معنى
نٌص عميو أبك عمي في  ىمزة االستفياـ كحرؼ االستثناء ك تماس النافية في الحاؿ ن

القصريات ، قيؿ : إٌف ت يا س نفس الفعػؿ المعٌبػر عنػو بػػ تناديػتس ك تىػاس ىػي نفػس 
كػٌف نفػس الفعػؿ  الفعؿ المعٌبر عنو بػ تنٌبيتس ككذا تليػتس ك تكػأٌف س ك ت لعػٌؿ س فمٌمػا

المعبر عنو بالفعؿ في تتمٌنيتس ك تشٌبيتس ك تترٌجيتس ك تنٌبيتس كتناديػتس صػارت 
مشػػاىدتؾ الفعػػؿ دلػػيبلن عمػػى العبػػارة عنػػو ، كمػػا إذا رأيػػت مػػف يضػػرب فتقػػكؿ: زيػػدنا، 

بػػػ تاضػػربس فمػػذا عممػػت بمػػبلؼ اليمػػزة فػػي    قامػػت مشػػاىدتؾ الفعػػؿ مقػػاـ لفظػػؾ 
نػػو بػػػ تاسػػتفيمتس  ألف تاسػػتفيمتس عبػػارة عػػف طمػػب االسػػتفياـ فميسػػت المعبػػر ع

ت أزيػػده     الفيػػـ، فمػػك قػػاؿ: افيػػـ، لصػػٌح أف تقػػكؿ: اسػػتفيـ، فعممػػت أٌف اليمػػزة فػػي
عندؾن س ليست المعٌبر عنيا بػ ت اسػتفيمت س ككػذا حػرؼ االسػتثناء، فػإف االسػتثناء 

عٌمػػا تحصػػؿ  لػو حػػٌد، فاالسػػتثناء عبػػارة عػف المحػػدكد بػػذلؾ، ككػػذا النفػي لػػيس عبػػارة
 " س ِتالفرؽ 

                                           

س ىك الشين جماؿ الديف أبك عبد اهلل بف محمد بف أبي عمي بف أبي سعيد بف عمػركف الحمبػي ُت
ػا البيػاء بػف  النحكم ، أمذ النحػك عػف ابػف يعػيش كغيػره ، كجػالس ابػف مالػؾ كأمػذ عنػو أيضن

ينظػر فػي ترجمتػو : الػكافي    ىػػس ْٗٔمؤلفاتو: شرح المفصؿ ، تكفي سنة ت النحاس ، كمف
  ُُٔ/ُبالكفيات 

  ََِّ، ِِٗٗ/ٓس تمييد القكاعد ِت
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 اىذساعح 
ذكػػر نػػاظر الجػػيش كػػبلـ الفارسػػي فػػي التػػذكرة القصػػرية ، كىػػك ردُّ عمػػى ابػػف        

عمركف النحكم الذم سأؿ عػف السػبب فػي عمػؿ بعػض الحػركؼ فػي األحػكاؿ كعػدـ 
بعض العمؿ في بعضيا ، كالذم يفيـ مف مذىب أبي عمى الفارسي ىك جكاز إعماؿ 

 ت يا س النداء  كت ىا س التنبيو ، كت كأفَّ ، كليت ، كلعؿ س  كػ ؿ الحركؼ في الحا
ا عمؿ تكأفَّ س ك ت كاؼ التشبيو س في الحػاؿ        كنقؿ أبك حياف عف الفارسي أيضن

كعمؿ ذلؾ فقاؿ" بأنيا في داللتيا عمى المعانى قصد بيا غاية اإليجاز، فاأللؼ تغني 
س  عػػف أؤكػػد،  فمػػك أعممػػت فػػى الظػػرؼ  ، ك تأفَّ  عػػف أسػػفتيـ ، ك ت مػػا س عػػف أنفػػي

نما امتصت  -كالحاؿ ، كمكنت تمكيف الفعؿ  ا لما قصد مف اإليماء    كا  ت لكاف نقضن
ف كانػت حرفنػا ػككػاؼ التشػبيو بالعمػؿ فػي الحػاؿ   ألف فييػا  س كػأف داللػة عمػى  ػ كا 

كالشػػبو ، فالتشػػبيو معنػػى فػػى نفػػس المػػتكمـ، فمػػف ىػػذا الكجػػو ىػػى حػػرؼ   التشػػبيو
ساار الحػركؼ   ألف معنػى الحػرؼ فػى نفػس المػتكمـ ، بمػبلؼ معنػى الفعػؿ، فإنػو ك

، كال يعمػؿ ىػذا المعنػى، كالشػبو مسػند إلػى زيػد  مسند إلى ما دمؿ عميػو مػف االسػـ
كنحكه إذا قمت: كػأف زيػدنا أسػد، فشػاركت األفعػاؿ مػف ىػذا الكجػو فعمػؿ ذلػؾ المعنػى 

الظرؼ كالجار كالمجركر، كليس ذلؾ فػى الذم ىك الشبو المسند إلى زيدو فى الحاؿ ك 
أمكاتيػا ، فعممػت بمفظيػا  التمني كال التأكيد كال النفي كنحكىا ، فمف ىنا فارقت كػأف

ػػا فػػى  كعمػػؿ أمكاتيػػا فػػي االسػػماء، كعمػػؿ معناىػػا فػػي الظػػرؼ كالحػػاؿ، كفارقتيػػا أيضن
 "  س ُتتكافس  كنحكىا  ػكقكعيا نعتنا لنكرة، كحاالن مف معرفة،كميرنا ل

                                           

  كلػـ أجػد مػا نقمػو عنػو  َُِ/ٗس  التذييؿ كالتكميؿ ألبي حياف نقبلن عف الفارسي في الحمبيػات ُت
اإلعراب المعركفة بالبغػداديات  ص  في الحمبيات ، كلو كبلـ بمعناه في : شرح األبيات مشكمة

ٕٔ   
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كتابا الفارسي في إعماؿ ت كافَّ ، كليت ، كلعؿ س في الحػاؿ ابػف جنػي ، كابػف       
لقػكة شػبييف بالفعػؿ مػف جيػة المفػظ ، كمػف جيػة المعنػى ، كمػف جيػة س ُتالشجرم 

العمؿ فإفَّ كؿ كاحدة منيـ رافعة كناصبة كالفعؿ القػكم المتعػدم ، قػاؿ ابػف الشػجرم 
، كذلػؾ لقػٌكة س  كأٌف كليت كلعؿٌ ت :  ثبلثة ين:"كقد أعممكا فى الحاؿ مف حركؼ المعا

ػػا عنػػدنا ، كلعػػٌؿ بكػػرنا  شػػبييٌف بالفعػػؿ ، تقػػكؿ: كػػأٌف زيػػدنا راكبنػػا أسػػد، كليػػت زيػػدنا مقيمن
 " س  ِتجالسنا فى الدار 

           إلػػػى أفَّ الحػػػاؿ  س ّتكذىػػػب المبػػػرد ، كابػػػف السػػػراج ، كالعكبػػػرم ، كأبػػػك حيػػػاف       
ؿه  أك شيءه في معنى الفعؿ   ألنيا مفعكؿه فيو ، قاؿ أبك حيػاف: ال يعمؿ فييا إال فع

"كالصحيح أف ليت كلعؿ كباقي الحركؼ ال تعمؿ في الحاؿ كال ظرؼ ، كال يتعمؽ بيا 
 "  س ْتحرؼ جر إال كأف ككاؼ التشبيو  

ػػا ىػػك جػػكاز عمػػؿ ت يػػا س النػػداء  كت ىػػاس التنبيػػو ، كت كػػأفَّ ،        كالػػذم أراه راجحن
، كلعؿ س كذلؾ لقكة شػبو ىػذه الحػركؼ باألفعػاؿ فػي المعنػى كالعمػؿ ، كيمحػؽ  كليت

ػػػا عمػػػى ت كػػػأفَّ ، كليػػػت كلعػػػؿ س  ألفَّ ت إفَّ س   بيػػػذه الحػػػركؼ ت إفَّ س المؤكّْػػػدة قياسن
ت كػأفَّ س بػؿ ىػي أكلػى  ، فيجػكز أف تعمػؿ فػي الحػاؿ مثػؿس ٓتتمتص بككنيا أـ الباب

 بالعمؿ منيا لككنيا أـ الباب  
كردَّ السميف عمى العكبرم في قكلو بعػدـ إعمػاؿ ت إٌفس فػي الحػاؿ : بػأفَّ القيػاس     

 يقتضي عمؿ الحاؿ في ت إفَّ س قياسنا عمى أمكاتيا ت كأفَّ ، كليت ، كلعؿ س  

                                           

  َُ/ّ، كأمالي ابف الشجرم ِٖٕ، ِٕٕ/ِس ينظر: المصااص ُت
  َُ/ّس أمالي ابف الشجرم ِت
  َُُ/ٗ، كالتذييؿ  ِٖٕ/ِ، كالتبياف  ُِٖ/ُ، كاألصكؿ ُٖٔ/ْس ينظر: المقتضب ّت
  َُُ/ٗس التذييؿ ْت
  َُٕ/ٕس الدر المصكف ٓت
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يجػػكز فػػي ىػػذه الجممػػًة أف تكػػكفى      سُت     چھ  ھ  ھ   چ  : قكلػػو تعػػالىقػػاؿ : "     
، كيجػػك  ز أف تكػػكفى مبػػران ثانيػػان، كال يجػػكز أف تكػػكفى حػػاالن مػػف مسػػتأنفةن كىػػك الظػػاىري

    ، كقيػاسي مػا ذكػركه فػي ، قالػو أبػك البقػاء ال تعمػؿي فػي الحػاؿ س إفَّ ت ألفَّ  س  جينـت
نٍَّيػػتي    ، ًمػػٍف عمًميػػا فػػي الحػػاؿ ًمػػٍف أمكاتيػػاس ليػػت ككػػأفَّ كلعػػؿَّ ت  ألنيػػا بمعنػػى تىمى

ٍيػػتي  ػػ س إفَّ ت  : أف تعمػػؿ فييػػا كشىػػبٍَّيتي كترجَّ ًممىػػٍت أيضن ، كلػػذلؾ عى ا  ألنيػػا بمعنػػى أكَّػػٍدتي
  "   (2) ، كىي أصؿي البابً  عىمىؿى الفعؿً 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ادلثحث اىشاتع
ابِ  فٍِٜغائو 

َ
اتِعِ  ت

َ
٘
َّ
 اىر

 ( رلٜء ) أٗ ( مبعىن اى٘اٗ ٍع ) عٞاُ ( : 21)
 ّص اىرزمشج اىقصشٝح :

                                           

 الحجر  سكرة  ْْس مف انية ُت
  َُٕ/ٕس الدر المصكف ِت
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قػد أىمػذ ىىػذىا  سُتتػدريل المغػة  قاؿ البغدادم بعد أف ذكر كبلـ ابػف جنػي فػي       :" كى
ذىًلػؾى  ازى ت أىك س  مىاى سياف اتساعنا   كى مٌي ًفي التٍَّذًكرىة القصرية : ًإنَّمىا جى ـ أىبيك عى مف كىبلى
ف كىػافى  ػا جمػا ًبػاٍلكىاك ، كىاً  مىا بٍعػدىىا كىمى أىنيـ لما رىأىٍكا أىف ت أىكس  يجما بيىا مىا قبميىا ، كى

ٍعنػػى ميٍمتىم ػػا ييٍعطػػؼ ًبػػاٍلكىاك ،  سِتفنػػا شػػبيكه بيىػػااٍلمى ، فىعىطىفيػػكا بيىػػا ًفػػي ىىػػذىا اٍلمكضػػا كىمى
ػػاًعدنا كىالى يٍقتىصػػر ًفيػػًو عمػػى أحػػد  كىػػذىًلؾى اٍلعمػػـ ًبػػأىف ىىػػذىا اٍلمكضػػا يىٍقتىًضػػي اٍثنىػػٍيًف فىصى كى

 " س ّتاالسميف اٍنتيى 
 اىذساعح 

، كيجيء معيا ت أكس بمعنى سياف: تثنية ت سي س كمعناه : مستك بمعنى مثؿ       
ك ، أم: لمطمؽ  ك ، بمعنى سياف زيده كعمره الكاك اتساعنا ، تقكؿ : سياف زيده أك عمره

كمػا  -الجما   ألف سكاء ، كسييف يطمباف شيايف ، فمك جعمت ت أكس ألحد الشػيايف 
ىك معناىػا األصػمي ػػػ لكػاف المعنػى: سػٌياف أحػدىما ، كىػذا مسػتحيؿ ، كالػذم حٌسػف 

اـ ت أك س بمعنى الكاك ، ألننا نقػكؿ: ت إقػرأ الفقػو أك الحػديث س كيجػكز الجمػا استمد
ذلػػؾ ،    ، نػػصُّ الفارسػػي فػػي التػػذكرة القصػػرية عمػػىس ْتبينيمػػا، فيقػػرأ العممػػيف  معنػػا 

كنقؿ ذلؾ البغدادم عنو فػي المزانػة ، كنػصَّ الفارسػي فػي المسػااؿ البصػريات عمػى 
  ذلؾ

                                           

س قاؿ ابف جنػي : "كذلػؾ أف يشػبو شػيء شػيانا مػف مكضػا فيمضػى حكمػو عمػى حكػـ األكؿ ثػـ ُت
يرقى منو إلى غيره ، فمف ذلؾ قكليـ: جالس الحسف أك ابػف سػيريف ، كلػك  جالسػيما جميعنػا 

ف كانػػت ت أك س  إنمػا ىػي فػػي أصػؿ كضػػعي ا ألحػد الشػػيايف "  لكػاف مصػيبنا مطيعنػػا ال ممالفنػا كا 
   ّْٗ/ُالمصااص 

 س يعني : الكاك  ِت
  ُّٔ/ٓس المزانة ّت
، كالمزانػة ٓٔ/ِ،كشرح المفصؿ البػف يعػيش ُِْ،  ُّْ/ُس ينظر: إيضاح شكاىد اإليضاح ْت

ُُ/ُٕ  
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س اتساعنا، كذلؾ أنيـ لما رأكا ت أٍك س يجماي بيا ما بعػدىا  قاؿ :" إنما جاز بػ ت أكٍ     
ف كاف المعنى ممتمفنا شبيكىا بيا، فعطفكا بيػا فػي  كما قبميا كما جما ذلؾ بالكاك كا 
ـي بأف المكضػا يقتضػي اثنػيف فصػاعدنا  ىذا المكضا كما يعطؼ بالكاك، كأكدى ذلؾ العم

 مف التدرج المغكم في األحكاـ      كىذا "س  ُتاالسميف  ، كال يقتصر فيو عمى أحد
الفارسػػي عمػػى ذلػػؾ كثيػػره مػػف النحػػكييف مػػنيـ : ابػػف جنػػي ، كالرضػػي ،  ككافػػؽ    

   س ِتكالبغدادم
 بأنػوكحكـ ابف يعيش عمى دمكؿ مجػيء ت أكس بعػد ت سػياف س بمعنػى ت الػكاك س     

  سّتمف الشاذ 
 : س ْتقاؿ عند قكؿ الشاعر 

ـْٖغَمػاضذضغُلػاضُطَدغ ُرػػػػػػػػ...ػػُ ػِبطثِضِػػػسِدٌغأنػَحْرًبػووػَتُبو ػوشدػَغِمَبُلػاض
كالػذم ،  فإٌنو استعمؿ ت أٍكس  ىينا بمعنى الكاك، كىك مف الشاٌذ الذم ال ييقاس عميػو

أٌنسو بذلؾ أٌنػو ربىػا فػي اإلباحػة ، نحػًك: ت جػاًلًس الحسػفى أك ابػفى ًسػيًريفى س ، تيبػيح 
 " س ٓتلبٌتة أاستعماليا في مكاضا الكاك  مجالستىيما ، فتىدٌرج إلى

ػا ىػك جػكاز مجػيء ت أك س بمعنػى الػكاك مػا ت سػياف س مػف غيػر      كالذم أراه راجحن
شذكذ ، كذلؾ ألفَّ كثيرنا مف النحكييف أجػازكا مجيايػا بمعنػى الػكاك مطمقنػا مػف ىػؤالء 

                                           

  ِٕٔ/ُس المسااؿ البصريات ُت
  ُّْ/ٓ، كالمزانة َُْ/ِ، كشرح الكافية لمرضي َّٓ، ّْٗ/ُس ينظر: المصااص ِت
    ِٖ، كالفصكؿ المفيدة في الكاك المزيدة ص ٖ، ٕ/ٓس ينظر: شرح المفصؿ البف يعيش ّت
   ٕ/ٓ، كشرح المفصؿ البف يعيش ّْٗ/ُس البيت مف الطكيؿ ، كببل نسبة في : المصااص ْت

ٍربه أك تىبيكءي ًبمثًمو ، حيث جاءت ت أكس بعد ت سياف س كىك عنػد  الشاىد فيو : قكلو : فًسٌياًف حى
 لنحكييف مف الشاذ  ا

   ٖ،ٕ/ٓس شرح المفصؿ البف يعيش ٓت
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 سْتاألنصػارم يػدز  أبي إلى كنسب،  سّت قتيبة كابف ، سِتكالجرمي ، سُت قطربالنحاة : 
، فمجيايا ما سػياف أكلػى كىػك مػف بػاب التػدرج المغػكم فػي االحكػاـ  سٓت كاألمفش ،

المشابية في المعنى كما نٌص عمى ذلؾ ابف جني، كجاء في قراءة جعفػر بػف محمػد 
ٍمنىاهي لقكلو تعالى : ت   (6) يىًزيػديكفى  أىٍلػؼو  ًمااىػةً  ًإلىػى كىأىٍرسى كىػك شػاىد عمػى مجػيء   (7) س كى
  أكس بمعنى تالكاكس ت
 ( ّ٘ع اىفاء يف ) فعْذ ( ٗيف ) فاجضعٜ ( يف ق٘ه اىَْش تِ ذ٘ىة 21)  

(8) 
: 

ػَسإَذاػَعَضصُتػَسِفِظَدػَذضَكػَساْجَزِرؽػػػػػػػ...الػَتْجَزِرؽػإنػُطِظِلّداػَوْعَضْصُتُػػػػ
 ّص اىرزمشج اىقصشٝح :

قىكلػػو فىًعٍنػػدى ذىًلػػؾ فػػاجزع       مػػٌي ًفػػي اٍلمسىػػاًاؿ قػػاؿ البغػػدادم : " كى ي     قىػػاؿى أىبيػػك عى
َـّ قىػاؿى  زىاء ث ػا ًشػٍات : القصرية اٍلفىاء األكلى زىاًادىة ، كىالثَّانًية فىاء اٍلجى أجعىػؿ الزَّاًاػدىة أىييمى

 " س ٗت
 اىذساعح 

                                           

  ٖٓ/ِ، كأمالى المرتضي  ُْٔ/ِس ينظر: المصااص ُت
  ُُٗٗ/ْ، كارتشاؼ الضرب  ِّس ينظر: الجنى الداني صِت
  ّْٓس ينظر:  تأكيؿ مشكؿ القربف ص ّت
 في النكادر  تأكس كلـ أجده ْٓ/ُْ، كلساف العرب  ٖٓٔ/ُٓس ينظر: تيذيب المغة لؤلزىرم ْت
   ُُٗٗ/ْ، كاالرتشاؼ  ِٖٗ/ّس ينظر: إعراب القربف لمنحاس ٓت
   ِِٕ/ِس ينظر القراءة في : المحتسب ٔت
  ُْٕس قراءة مف سكرة الصافات بية ٕت
، كشػرح المفصػؿ البػف ُّْ/ُ، كالكتاب ِٕس البيت مف الكامؿ لمنمر بف تكلب في ديكانو ص ٖت

   ُِٖ/ُالبف يعيش 
  ُّٓ/ُس المزانة ٗت
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ّّٗٓ 

امتمؼ النحكيكف في نكع الفاء الداممة عمى الظرؼ ت عند س كالفاء فػي قكلػو        
عػػض النحػػكييف مػػنيـ الفارسػػي فػػي أحػػد قكليػػو فػػي المسػػااؿ : تفػػاجزعي س فػػذىب ب

أف الفاء الداممة عمى ت عند س ّت، كالصباف ، كالعيني س ِت، كالممؾ المؤيد سُتالقصرية 
، كذىب سيبكيو إلػى  سْتعند س زاادة ، كالفاء الداممة عمى ت فاجزعي س جكاب الشرط 
داممػة عمػى : تفػاجزعيس إلى أف الفاء الداممة عمى ت عند س جػكاب ت إذاس ، كالفػاء ال

: فأنػػًت عنػػد ذلػػؾ فػػاجزعي، كذلػػؾ  ، أمس ٓتعاطفػػة جممػػة أمريػػة عمػػى جممػػة مبريػػة 
، كأجاز الفارسي في قكلو انمر في المسااؿ س ٔتجااز الشتراكيما في مسمى الجممة 

كالعكبػرم  س ٗت، كابػف فضػاؿ المجاشػعيسٖت، كالمسػااؿ البصػرياتس ٕتالمسااؿ القصرية 

                                           

  ُّٓ/ُس ينظر: المزانة ُت
س ىك إسماعيؿ بف عمي بف محمكد بف محمد بػف عمػر بػف شاىنشػاه األيػكبي ، الممقػب بالممػؾ ِت

ىػػػػ  ِّٕالمؤيػػد ، لػػو فػػي النحػػك : كتػػاب الكينَّػػاش ، ككتػػاب الكافيػػة شػػرح الكافيػػة ، تػػكفى سػػنة 
، ك األعػػبلـ ُْْ/ُينظػر فػي ترجمتػػو : الػدرر الكامنػة فػػي أعيػاف المااػة الثامنػػة البػف حجػر 

ُ/ُّٗ  
 ، كالمقاصػػػػد َُْ/ّ، كحاشػػػية الصػػػباف َُّ/ِ، ُْٗ/ُس ينظػػػر: الكنػػػاش لمممػػػؾ المؤيػػػػد ّت

  ٖٓٗ/ِالنحكية 
  ٖٓٗ/ِ، كالمقاصد النحكية َُْ/ّ، كحاشية الصباف ِٕس ينظر: الجنى الداني ص ْت
ضػركرة    ينظػر الكتػاب س ألف سيبكيو ال يثبت زيادة الفاء في المبر كقد زيدت في ىذا البيت لمٓت

  ُْٗ/ُ، كالكناش  ُّٖ/ ُالكتاب 
  ٖٓٗ/ِكما بعدىا ، كالمقاصد النحكية  ُّْ/ُس ينظر: الكتاب ٔت
  ُّٓ/ُس ينظر: المزانة ٕت
  ٖٗٗ/ِس ينظر : المسااؿ البصريات ٖت
  ُُٔس ينظر: النكت في القربف ص ٗت
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س إنمػػا يقتضػػي  ىػػي األكلػػى أك الثانيػػة   ألف ت إذا ، أف تكػػكف الزااػػدةس ُتكالعكبػػرم 
 جكابنا كاحدنا  

البػػد أف يكػػكف إحػػدل الفػػاايف ىاىنػػا زااػػدة  ألف قػػاؿ ابػػف فٌضػػاؿ المجاشػػعي : "      
ف شػات أف تقػكؿ اا كاحػدن تإذاس إنما يقتضي جكابنػ : دممػت الفػاء  ألف فيػو معنػى  ، كا 

 "  سِت الجزاء
ا ىك جك       از أف تككف الفاء الزاادة ىي فاء ت عند س كالفػاء فػي ت كالذم أراه راجحن

فاجزعي س جكاب الشرط ، كذلؾ ألفَّ زيادة الفاء في ت عند س  يحتاج إلى تأكيؿ ، أم 
 كما ال يحتاج إلى تأكيؿ أكلى مما يحتاج إلى تأكيؿ  ، س ّت: فأنت عند ذلؾ فاجزعي

ح تعذ (  22) 
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 :س ْتقاؿ طرفة بف العبد       
ػَوَضِصْنػَطَتؼػَغْدَتْرِسُدػاِضَمْوُمػَوْرُسِدػػػػػػػ...ػػػػػػَوَضْدُتػِبَحٖضألػاضتؼَضأعػَطَخاَسّقػػػ

 ّص اىرزمشج اىقصشٝح :
ٍيوو ًفػػي        قػػاؿ البغػػدادم نقػػبلن عػػف أبػػي عمػػي فػػي التػػذكرة القصػػرية : "  قىػػاؿى ًسػػيبىكى

لىًكػف أىنػا قىٍكلو : كى  لىًكف مىتى يسترفد اٍلقىٍكـ أرفد تىٍقًديره : كى
، ًإف قيػؿ : ىىػذىا لػـ يٍحػتىل س ٓت

ٍنيىػا  ػا تشػبو اٍلًفٍعػؿ ًإذا كىانىػت ثىقيمىػة ، فىػًإذا مفػت زىاؿى عى ًمير   أًلىف ت لىًكػف س ًإنَّمى ًإلىى الضَّ

                                           

  ِِْ/ُس ينظر: المباب في عمؿ البناء كاإلعراب ُت
  ُُٔي القربف ص س  النكت فِت
  ُْٗ/ُس ينظر : الكنَّاش ّت
، كشػػرح التسػػييؿ البػػف مالػػؾ ٖٕ/ّ، الكتػػاب ِٗس البيػػت مػػف الطكيػػؿ لطرفػػة بػػف العبػػد فػػي ديكانػػو ص ْت

ْ/ُٕ  
: ما ارتفا مف مسػيؿ المػاء، كانمفػض عػف الجبػاؿ أك قػرار األرض ، الرفػد : اإلعانػة ،  المغة : التمعة

   كاالسترفاد: االستعانة
  ٖٕ/ّينظر: الكتاب س ٓت
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ذا صػػمحت ذا كىػػافى كىػػذىًلؾ صػػمحت لمجممتػػيف ، كىاً  لىيمػػا لػػـ تحػػتل ًإلىػػى  شػػبو اٍلًفٍعػػؿ ، كىاً 
ٍنيىا معنى اٍلًفٍعػؿ فػاحتيل  ضمير قيؿ: ت لىًكف س لما ًفييىا مف معنى ااًلٍسًتٍدرىاؾ لـ يزؿ عى
لىًكػف  مىٍيًو نىٍحػك: ت كى ًمير ًفييىا ، كىىىذىا ًعٍنًدم ًإنَّمىا يجب ًإذا دمؿ حرؼ اٍلعىطؼ عى ًإلىى الضَّ

مرجػت مػف س الًَّتي ًفي اٍلبىٍيت   أًلىف حرؼ اٍلعىطػؼ إً  مىٍييىػا ممصػت لمعناىػا  كى ذا دمػؿ عى
ػزىاء  قيػكع اٍلجى مىٍييىا حرؼ اٍلعىطؼ كىانىت لٍمعىٍطؼ فىمـ يٍحتىل ًفػي كي ذا لـ يٍدمؿ عى اٍلعىطؼ ، كىاً 

كؼ اٍلعىطؼ ًإلىى ذىًلؾ  ري   س ُتبٍعدىىا ًإلىى ًإٍضمىار كىمىا الى يٍحتىاج ًفي حي

 اىذساعح
ٍممىػة الٌشػرًطيَّة أكرد البغدادم نص التذكرة        قيػكع اٍلجي القصرية ، كىك شاىد عمػى كي

قيػػكع أىدىاة الشَّػػٍرط بعػػد ت  ػػكىاز كي ٍممىػػة ، كشػػرط جى بعػػد ت كلىًكػػف س لكىكنيىػػا الى تغيػػر معنػػى اٍلجي
ف لػـ  كرىة ًفيًو بؿ ىيػكى حسػف لمفصػؿ ، كىاً  ري ًحينىًاذو الى ضى ًمير بىينيمىا ، كى لىًكف س تىٍقًدير الضَّ

ًمي قيكع األداة بعد ت لىًكف س ًإالَّ ًفي الٌشٍعر، كىػك مػذىب سػيبكيو يقدر الضَّ ر فىبلى يجكز كي
قاؿ : "كتقػكؿ: مػا أنػا ببميػؿو كلكػف إف تػأتني أعطػؾ، جػاز ىػذا   كحسػف   ألٌنػؾ قػد 

نما لـ تدمؿ ت لكف س عمى الفعػؿ  لككنيػا  س ِتتضمرىا ىنا كما  تضمر في ت إذا س  " كا 
تػػى س تشػػبو اٍلًفٍعػػؿ فىػػبلى تػػدمؿ عى  مىٍيػػًو فػػي البيػػت ، أىف ت مى بىيىػػاف كىكنيىػػا دىاًممىػػة عى مىٍيػػًو ، كى

كبىة ًبفعؿ الشٍَّرط مىٍنصي
   سّت

كذكر ابف ىشاـ أفَّ اٍلفىاًرًسي ردَّ رأم سػيبكيو : ًبػأىف اٍلميشػبو ًباٍلًفٍعػًؿ ىيػكى ت لىًكػف س     
ًليىػػذىا لػػـ تٍعمػػؿ الممففػػة لعػػدـ امتص قيػػؿ : اٍلميشىػػٌددىة الى الممففػػة كى اصػػيا باألسػػماء ، كى

                                           

  ٕٔ، ٔٔ/ٗس المزانة ُت
  ٖٕ، ٕٕ/ّس الكتاب ِت
  ّّْٕ/ٗ، كتمييد القكاعد َٕٗس ينظر: مغني المبيب ص ّت
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تمػرج  مّْػص لمعناىػا كى مىٍييىا اٍلكىاك   أًلىنَّيىا ًحينىًاػذو تيمى ًإنَّمىا يٍحتىاج ًإلىى التٍَّقًدير ًإذا دممت عى
  س  ُتعىف اٍلعىطؼ 
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 ء عَئ :( حزف حشف اجلش ٗ تقا 23) 
ػ: سُت قاؿ الفرزدؽ    

                                           

  َٕٗس مغني المبيب ص ُت
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ػوذارْتػُصضغًبػباألصٌفػاألؿابُع
 ّص اىرزمشج اىقصشٝح :

ػٌر        اًبا عمى أىف بىقىػاء عمػؿ حػرؼ اٍلجى قاؿ البغدادم :" أشارت كيمىٍيب باألكؼ اأٍلىصى
ػػس ِتبعػػد حذفػػو شىػػاذ ، كىعنػػد اٍبػػف عيٍصػػفيكر كى كرىة كىالتٍَّقػػًدير: أشػػارت ًإلىػػى كيمىٍيػػب كى ػػري افى ضى

ار كبنا سّتاٍلقيىاس النصب بعد حذؼ اٍلجى ًفي المناقضات مىٍنصي قد رىأىٍيتو ًفي ديكانو كى ، كى
س ْت

مٌي اٍلفىاًرًسي ًفي التٍَّذًكرىة القصرية ًبالرٍَّفا ، كأنشده أىبيك عى
 " س ٓت

 اىذساعح 
البغػػدادم عػػف الفارسػػي فػػي التػػذكرة القصػػرية أنػػو ركل بيػػت الفػػرزدؽ  نقػػؿ        
ػا ابػف حبيػب بػالرفااا ، كىي إحدل رك بالرف كمػا نػصَّ عمػى  يات البيت ، كركاىػا أيضن

ت كميػػب س مبػػر لمبتػػدأ محػػذكؼ عمػػى تقػػدير:  ، كتكجيػػو الركايػػة أفَّ س ٔتذلػػؾ السػػيكطي
بقاء كىػافى    ىذه كميبه ، كركاية الكسر عمى حذؼ الجار كا  عممػو ، أم إلػى كميػب ، كى

ػػار، كبعػػض الجػػر        النحػػكييف حمػػؿ حػػذؼ حػػرؼ اٍلقيىػػاس النصػػب بعػػد حػػذؼ الجى
  س ُتالضركرة أك ، سٕتكبقاء عممو عمى الشذكذ 

                                                                                                           

، ُُّ/ٗ، كالمزانػػة ّٗ، ك الكتػػاب   ِّٔس عجػػز بيػػت مػػف الطكيػػؿ لمفػػرزدؽ فػػي ديكانػػو ص ُت
 كصدره :

 إذا قيؿى أمّّ الٌناًس شىرّّ قبيمةو 
  ُْْس ينظر: ضراار الشعر البف عصفكر ص ِت
بيكاّت    س ألٌف النحاة إذا حذفكا حرؼى الجر نىصى
س في شرح نقااض جرير كالفرزدؽ ألبي عبيػدة معمػر بػف المثنػى تبركايػة اليزيػدم عػف السػكرم ْت

   ِٖٖ/ّعف ابف حبيب عنوس ت أشارت كميبه س بالرفا   ينظر: شرح النقااض 
  ُُّ/ٗس المزانة ٓت
  ُْ/ُس ينظر: شرح شكاىد المغني لمسيكطي ٔت
  َْْ/ُ، كاألشمكني ُٖٓ/ِ، كأكضح المسالؾ ِّٔ/ِس ينظر: تكضيح المقاصد كالمسالؾ ٕت
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ََّْ 

كأجاز األمفش األصغر اطراد حذؼ حرؼ الجر ، كالنصب فيمػا ال لىػٍبسى فيػو إذا      
إٍف تعػٌيف : كاف الفعؿ يتعٌدل إلى اثنيف أحدىما بنفسػو ، كانمػر بكاسػطة حػرؼ الجػرٌ 

 : س ِتالشاعرالحرؼ ، كتعيف مكضعو ، كقكؿ 
ػَوُوْخلؽػاٖضذيػَضْوالػاأُلدؼػَضَمـاِظؽػػػػػػ...َتِحنُّػَسُتْبديػطاػِبناػِطْنػَؿباَبٍقػػػػ

َعاااال   اااال َ ل اااا ،و  (3) أي:لقضااال   اااايا  َشف ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ  : حمااااأ اْف

چ
كىذىًلؾى : أىم  عمى سر: أىم (4)  چڇ  ڇ   ڍ  ڍ   چ   : ًنكىاح كى

(5) 
  ل : َأي  

 ".  (6) صراط 
"  سٕت ا أىم: رفعػتكيػركل: أىشػرت كميبنػكركل البغدادم النصب كىك ثقةه ، قاؿ : "     

ًذؼ انتصب ما بعده ، كلكنو غير مقيس ، كلذا أعػرب السػميف  ألف حرؼ الجر إذا حي
  ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ               في قكلػو : (8)الحمبي قراءة النصب لػ ت غشاكةن س 

 چ  ًغشىاكىةن ٿ   ٿ  
   (10)عمى حذؼ حرؼ الجر فانتصب ما بعده  (9)

                                                                                                           

، ْٖٔ/ِ، كىمػػا اليكامػػا ّٖٔ/ِ، كالبحػػر المحػػيط ُْْس ينظػػر: ضػػراار الشػػعر البػػف عصػػفكر ص ُت
   ُُّ/ٗكالمزانة 

، كبػبل نسػبة فػي : إيضػاح شػكاىد اإليضػاح َُّ/ٖفػي : المزانػة س  البيت مف الطكيؿ  لعركة بف حػزاـ ِت
 ، كليس في ديكانو   ْٕ، كالجنى الداني صُْٖ/ِ، كشرح التسييؿ البف مالؾ ُِٖ/ُ

  ُٕ/ٓ، كتعميؽ الفرااد َُٓ/ِ، كشرح التسييؿ البف مالؾ ّٓٔ/ِس ينظر: شرح الكافية الشافية ّت
 سكرة البقرة   ِّٓس مف انية ْت
 سكرة األعراؼ   ُٔنية س مف آت
  َُٗس مغني المبيب ص ٔت
  ُُّ/ٗس المزانة ٕت
  ُُْ، َُْس  ركاية  لممفضؿ الضبٌي عف عاصـ   ينظر: السبعة  ص ٖت
 سكرة البقرة   ٕس  ركاية مف انية ٗت
  ُُِ/ُس  الدر المصكف َُت
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َُّْ 

فالذم يتحصػؿ أف البيػت ركم بػثبلث ركايػات  : ركايػة الجػر كىػي المشػيكرة ،       
كركاية الرفا ىذه ركاىػا الفارسػي فػي التػذكرة القصػرية ، كنقميػا ابػف حبيػب  : جػاء 
ذلؾ فػي شػرح أبيػات المغنػي لمسػيكطي ، كفػي شػرح أبيػات نقػااض جريػر كالفػرزدؽ 

، كركايػة النصػب كىػي ركايػة البغػدادم فػي المزانػة   (1)بي عبيدة بف معمػر المثنػيأل
ًذؼ حرؼ الجر أف ينصب ما بعده، كعميي  : (2)ا جاء قكؿ الشاعرػكىي األصؿ إذا حي

: 
ػصالُطُصُمػرضؽ ػإذّاػَحَراُمػػػػػػػػ...ػػػػػَتُطرُّوَنػاضدغاَرػَوَضْمػَتُفوجواػ

ف                        كانػػػت ركايػػػة الػػػديكاف ، إال أفَّ حػػػذؼ حػػػرؼ الجػػػر  أمػػػا ركايػػػة الجػػػر فيػػػي كا 
ف كانػػت مٌتجيػػة مػػف ناحيػػة  ال يجػػكز إال فػػي الشػػعر نػػدكرنا، كأمػػا ركايػػة الرفػػا فيػػي كا 
التكجيػػو ، كثابتػػةه بركايػػة الفارسػػي كابػػف حبيػػب ليػػا إال أنيػػا تيعػػدُّ مػػف االنفػػرادات فػػي 

 الركاية الشعرية  
     
 ادلضاف ٗادلضاف إىٞٔ تادلعط٘ف : ( اىفصو تني  24) 

 :س ّتقاؿ األعشى       

                                           

   ِٖٖ/ّ، كشرح النقااض ُْ/ُس ينظر: شرح شكاىد المغني لمسيكطي ُت
ػكف ِٖٕيت مف الكافر ، لجرير في ديكانو بشرح محمد بف حبيػب  ص س البِت ، كركايتػو :  أتمضي

يَّػػػى  ػػػكف الرسػػػكـى  كال تيحى ت  ـ رر س ،  ُٓٔ/ٓكركايػػػة الشػػػاىد فػػػي : لسػػػاف العػػػرب ،  أتمضي
  ِّٔ/ُكالممحة 

الٌشاىد فيو: تتمٌركف الٌديارس حيث إٌف الفعؿ تتمػٌركفس قػد تعػٌدل إلػى المفعػكؿ تالػٌديارس بحػرؼ 
ًذؼ لمٌضركرة   كأصمو: تمٌركف بالٌديار  الج  ٌر اٌلذم حي

         ، كالمفصػػػؿ ُٕٗ/ُ، كالكتػػػاب َِٗس البيػػػت مػػػف مجػػػزكء الكامػػػؿ لؤلعشػػػى فػػػي ديكانػػػو  ص ّت
   ُِّص 
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َِّْ 

ػعَقػشارٕحػَظْنِدػاضُجزارْهػػػػػػػػػػ...ػإالػُرؾؾؾؾؾالضَقػووػُبداػػػػ
 ّص اىرزمشج اىقصشٝح :

مٌي ًفي التٍَّذًكرىة القصرٌية : لىػٍيسى مػف اٍعتػرض ًفػي         قاؿ البغدادم : "  قىاؿى أىبيك عى
ػا قىٍكلو: إاٌل عبللة  ٍنًزلىة مى اؼ ًإلىٍيًو مىٍحذيكؼ بدافا أىف يككف ًبمى أىك بداىة قارح بأٌف اٍلميضى

ذا  ػاؼ ًإلىٍيػًو ، كىاً  شٌبيو ًبًو مف قىٍكلو: ت هلل دٌر اٍليىٍكـ مػف الميػا س   أًلىنَّػوي قػد كلػي اٍلميضى
قا اٍلفىٍصؿ بى  قا اٍلفىٍصؿ ًبًو بىينيمىا كىمىا كى ينيمىا ًفي المٍَّفػظ ًفػي كليو غىيره ًفي المٍَّفظ فقد كى

زىاد  ػا كى ذا كىافى كىذىًلؾ فقػد سػاكاه ًفػي اٍلقػٍبح لمفصػؿ اٍلكىاًقػا بىينيمى قىٍكلو: هلل دٌر اٍليىٍكـ ، كىاً 
ػٍذكيكر فىػبلى يىٍمميػك اأٍلىمػر مػف أىف  لمَّػو دٌر اٍليىػٍكـ مى اؼ ىينىا مىٍحذيكؼ ، كى مىٍيًو ًفيًو أٌف اٍلميضى عى

مىٍيًو ، أىك أىرىادى إضافتو ًإلىى اٍلمىٍذكيكر ًفي يككف أىرىادى ا لىة الثَّاًني عى ذفوي لدالى اؼ ًإلىٍيًو فىحى ٍلميضى
ػاؼ  كىيػؼ كىانىػت القٌصػة فالفصػؿ حاصػؿه بىػيف اٍلميضى فصؿ بىينيمىا بػالمعطكؼ، كى المٍَّفظ كى

ػافىة ضى : لىػك كىػافى عمػى تىٍقػًدير اإلًٍ ًإلىػى قػارح الظَّػاًىر  كالمضاؼ ًإلىٍيًو ، كىاٍعترض ًبأىف قىػاؿى
لىكىػػافى إاٌل عبللػػة أىك بداىػػة قػػارحو  كالى يٍمػػـز أًلىنَّػػوي يجػػكز أىف يكػػكف: إاٌل عبللػػة قػػارح أىك 
ػازى ًعٍنػد  ػا جى ٍضػمىار فتحذفػو مػف المٍَّفػظ كىمى اؼ ًإلىٍيػًو مىكًضػا اإلًٍ بداىة قارح فىيٍظير اٍلميضى

ٍيوو  الؼ ًسيبىكى اؼ ت عبللة س كىىيكى  يذكرًبأىف س ُتمى افىة فيحذؼ اٍلميضى ضى لػو أىف  ييًريد اإلًٍ ، كى

                                                                                                           

الشاىد فيو : قكلو : ت إال عبللة س أصمو : إال عبللة قارحو أك بداىتو   فحػذؼ مػف الثػاني مػا 
ا، كفصػػؿ بػػيف المضػػاؼ كالمضػػاؼ إليػػو باسػػـ تكػػرر فػػي األكؿ كىػػك اليػػاء   ثػػ ـ أمػػر سػػابحن

كع ػمعطكؼ عمى المضاؼ كىك قكلو : ت أك بداىة س ، كىذا مذىب سػيبكيو فػي جميػا ىػذا النػ
  

س مف مالؼ سيبكيو قاؿ بأنو ال فصؿ في البيػت ، كاألصػؿ : إال عبللػة  قػارح  أك بداىػة  قػارح  ُت
              ى ىػػػذا الكجػػػو فػػػي البيػػػت بػػػيف مضػػػاؼ ثػػػـ حػػػذؼ المضػػػاؼ إليػػػو مػػػف األكؿ، كال فصػػػؿ عمػػػ

  ُّْٔ/ّكال مضاؼ إليو  ينظر: المقاصد النحكية 
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َّّْ 

ذؼ أسكغ كألنٌي أحذفػو بعػد أىف قػ ػا جػرل ػيىقيكؿ: إٌف تقديرم اٍلحى حػذؼ مى د جػرل ذكػره كى
ـ  مىٍيًو   اٍنتيى كىبلى لىة عى مٌي            ذكره أسكغ لتقٌدـ الٌدالى   "س ُتأبي عى

 اىذساعح 
ذكرة القصػػرية كذكػػر مذىبػػو كىػػك جػػكاز ذكػػر البغػػدادم نػػصَّ الفارسػػي فػػي التػػ      

الفصؿ بيف المتضايفيف باسـ معطكؼ عمى المضاؼ ، كقػكؿ الشػاعر : تإال عبللػةس  
أصمو : إال عبللة قارح أك بداىتو   فحذؼ مف الثاني ما تكرر في األكؿ كىػك اليػاء  

 چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چكمػػػا قػػػاؿ تعػػػالى : 
ػػػا ثػػػـ أمػػػر   (2) ، كفصػػػؿ بػػػيف قارحن

كىذا  س أك بداىةت : باسـ معطكؼ عمى المضاؼ كىك قكلو مضاؼ إليو المضاؼ كال
 . (4)، كىذا جااز عندىـ في ضركرة الشعر (3)، كابف جني مذىب سيبكيو

، إلػى منػا الفصػؿ س ٔت، كالمبرد ، كابف الحاجػب ، كابػف يعػيش س ٓتكذىب الفراء      
ة قػػارح ، ثػػـ حػػذؼ كقػػالكا فػػي بيػػت األعشػػى:  أصػػمو : إال عبللػػة قػػارح ، أك بداىػػ

المضػػاؼ إليػػو مػػف األكؿ ، كال فصػػؿ عمػػى ىػػذا الكجػػو فػػي البيػػت بػػيف مضػػاؼ كال 
  س ٕتمضاؼ إليو 

                                           

  َْٓ/ ْس المزانة ُت
 سكرة الفرقاف   ُْس مف انية ِت
   َِٔ/ِ، كشرح الكافية  ّٓٓ/ِ، كاإلنصاؼ  َْٗ/ِ، كالمصااص ُٕٗ/ُس ينظر: الكتاب ّت
   ُٕٗ/ُس ينظر: الكتاب ْت
  ُّْٔ/ّمقاصد النحكية س ينظر: الٓت
، كشػػػرح المفصػػػؿ البػػػف يعػػػيش ِٔٔ/ِ، كأمػػػالي ابػػػف الحاجػػػب ِِٖ/ْس ينظػػػر: المقتضػػػب ٔت

ِ/ُٖٕ ، 
  ُّْٔ/ّس ينظر: المقاصد النحكية ٕت
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َّْْ 

كبػٌيف ابػف فضػاؿ أف المبػرد إنمػا أجػاز ذلػؾ الكجػو  ػ يعنػي : فػي البيػت ػ   ألف     
ببل تنػكيف عمػى  سُت چۅ  ۅ  ۉ  ۉ     چ المعنى مفيـك كلذا لـ يجز ذلؾ في قكلو : 

  ألف  إنما يحذؼ ىذا كما أشبيو اكتفاء بالثاني مف األكؿ إلضافة ،  قاؿ :"   نية ا
قبؿ كبعدس ما يدؿ عمى المضاؼ إليو، كفي ىذيف البيتيف  المعنى مفيـك كليس في ت

 "  سِت ما يدؿ عمى اإلضافة
المبػرد فؤلنػو حػذؼ مػف األكؿ مػذىب ككبل المذىبيف فيو ممالفة لؤلصؿ   أمػا       
، كمػذىب س ّتسيبكيو فؤلنو فصػؿ بػيف المتضػايفيف مذىب لثاني عميو ، كأما لداللة ا

سيبكيو ىنا أسيؿ   ألنو ليس فيو كضا ظاىر مكضا مضمر كلػيس فيػو أكثػر مػف 
  س ْتبغير الظرؼ  الفصؿ بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو

ي أف كما أفَّ ليذا المذىب نظاار يحمؿ عمييا ، فإف أبا البركات األنبارم قد حكػ     
العػرب قػد فصػمت بػيف المتضػايفيف بالجممػة فػي قػكليـ : "ىػك غػبلـ ػ إف شػاء اهلل ػ 

ؿى بالمفرد أسيؿ    س ٓتأميؾ"   يريدكف : ىك غبلـ أميؾ ، فأف ييٍفصى

                                           

 سكرة الرـك   ْس مف انية ُت
   ّٖٖس النكت في القربف ص ِت
  ُّْٔ/ّس ينظر: السابؽ ّت
  ِِّّ/ٕس ينظر: تمييد القكاعد ْت
  ُٕٔ،ُٔٔ/ٓر : الدر المصكف س ينظٓت
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َّْٓ 

 ( إضافح اىصذس إىل اىعجض يف اىعذد ادلشمة :25) 

 ّص اىرزمشج اىقصشٝح :
مػٌي ًفػي ال      تَّػٍذًكرىة القصػرية : البغػداديكف قاؿ البغػدادم : " قىػاؿى أىبيػك عى

يجيػزكف س ُت
ٍمسىةى عشرو   :س ّت، فيضيفكف كىأىنت تيًريدي ًبًو اٍلعدىد ، كيستشيدكف بقكؿ الشَّاًعرسِتمى

ػِبِظَتػَثَطاِظؽػَرِذَرٍةػِطْنػِحج ِتْػػػػػػػػػػػػػػػػ...ػػػُصضَِّفػطنػَرَظاِئِػػوِذِمَوِتْػػػػػ
ٍمسىػػة عشػػر  ذىًلػػؾ ًإذا أرٍدت ًبػػًو اٍلعػػدىد يٍمنىعيػػكفى مػػفس ْتكأصػػحابنا      ، فىػػًإف سػػميتو ًبمى

افىة عمى قىكؿ مػف   قىػاؿى : مى  ضى ازىت اإلًٍ ػاز أىف الى تضػيؼ عمػى حػد مػف رً ٍيكى دً ٍعػجى جى ب ، كى

                                           

  َّْ/ٔس ينظر مذىبيبـ في : المزانة ُت
  ِّْ، كالتبييف ص  ِِٓ/ُس كأجازه الككفيكف عدا الفراء   ينظر :اإلنصاؼ ِت
مػف دكف نسػبو ، كنسػب  ّْ/ِس مف الرجز ،أنشدهي أبك ثركاف العيٍكمي لمفراء فػي معػاني القػربف ّت

/ ْؽ ، كظػػاىر كػػبلـ العينػػي فػػي المقاصػػد النحكيػػة لنيفىٍيػػا بػػف طػػار  ْْٔ/ ِفػػي التصػػريح 
س بركايػػػػػػػػة :                                  َِِ/ ْأنػػػػػػػػو لػػػػػػػػيس لػػػػػػػػو ، كقػػػػػػػػد كرد فػػػػػػػػي التػػػػػػػػذييؿ كالتكميػػػػػػػػؿ ت  ُْٗٗ

 عمؽ مف عنااو            
كىػك  -: قكلو : ت ثماني عٍشرىةو س استشيد بو الككفيكف  عمى جكاز إضافة النيؼ  فيو الشاىد

 ي إلى العشرة ػ كىـ يجيزكف ذلؾ في الكبلـ  ثمان
،  ِِٓ/ُ، ك اإلنصػػػاؼ َُٗ/ُيعنػػػي البصػػػرييف : ينظػػػر: شػػػرح كتػػػاب سػػػيبكيو لمسػػػيرافي  ْ)ت

  ُّْ/ٗكالتذييؿ 
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َّْٔ 

ػازى ذىاؾ أىبيػك عمػر سُت  أًلىنَّوي قد مرج عىػف اٍلعػدىد ًبالتٍَّسػًميىة  برً يىكٍ دً عٍ قىاؿى : مى  ًفػي س ِت، كأىجى
 " س ّت  الفرخ

 اىذساعح 
ذكػػر البغػػدادم نػػصَّ الفارسػػي فػػي التػػذكرة القصػػرية ،كذكػػر أنػػو مكافػػؽ لجميػػكر      

الذيف يمنعكف إضافة الصدر إلى العجز في العػدد المركػب   ،سٓت ، كالفراءس ْتالبصرييف
  ألف اإلضافة تمرجيما مف العددية إلى االسمية ذكر الفراء ذلؾ عنػد تفسػيره لقكلػو 

فإف العػرب تجعػؿ العػدد مػا بػيف أحػد يقكؿ :"  (6) چ ې   ى    ى  ائ  ائ   چ تعالى :
ػػ  ػ أم : مبنينػا عمػى فػتح الجػزأيف إلى تسعة عشر منصػكبنا ًفػي مفضػو كرفعػو عشر

ذىًلؾى أنَّيـ جعمكا اسميف معركفيف كاحدنا ؿ إلػى الثػاني فيمػرجى مػف  كى ، فمػـ يضػيفكا األكَّ
 معنػػى العػػدد

(7)
حػػدىما إلػػى انمػػر عنػػد الفػػراء إال فػػي ضػػركرة " كال تجػػكز إضػػافة أ 

ددنا مركبنػا ػة  ، كليس عػػالشعر  بشرط أف ينكم بإضافتيما االسمي
، يقػكؿ الفػراء  (8)

                                           

س ىذه عمة مف منا إضافة نيػؼ العشػرة إلييػا كىػـ البصػريكف ، كتػبعيـ الفػراء ، كالفارسػي فػي ُت
  َّْ/ٔ، كالمزانة ّْػ ِّ/ِلمفراء  المسااؿ القصرية    ينظر: معاني القربف

، ككتابو ت الفرخ س كىك تعميؽ الكتاب لسيبكيو ، قاؿ الصفدم في كفيات األعيػاف س ىك الجرمي ِت
 "  فرخ كتاب سيبكيو : " الفرخ "، معناه ػكلو في النحك كتاب جيد يعرؼ ب: "  ْٖٓ/ِ

  َّْ/ٔس المزانة ّت
، كالتبيػيف عػف مػذاىب  ِِٓ/ُ، ك اإلنصػاؼ َُٗ/ُينظر : شرح كتػاب سػيبكيو لمسػيرافي  ْ)ت

  ُّْ/ٗ، كالتذييؿ كالتكميؿ ِّْالنحكييف ص 
  ّّ، ِّ/ِينظر : معاني القربف  ٓ)ت
 سكرة يكسؼ   ْمف انية  ٔ)ت
  ّّ، ِّ/ِمعاني القربف لمفراء  ٕ)ت
ك ، كالنحػػُٕٓينظػػر : النحػػك البصػػرم فػػي معػػاني القػػربف لمفػػراء د/ محمػػد عبػػد المجيػػد ص  ٖ)ت

  ْٔالككفي مباحث في معاني القربف لمفراء د/ كاظـ إبراىيـ كاظـ ص 
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َّْٕ 

:  ، فقمػت كلك نكيت ًبممسة عشر أف تضيؼ الممسة إلى عشر ًفػي شػعر لجػازى : " 
      ددالعػػ ، ألنػػؾ نكيػػت األسػػماء كلػػـ تنػػك مػػا رأيػػتي ممسػػة عشػػرو قػػطُّ  ميػػرنا منيػػا

 :  أنشدني اٍلعيٍكمٌي أىبيك ثٍركاف
 بظَتػَثطاظؽػَرذرٍةػطنػِحج تْػػػػػػػػػػػػ...ػػػػػػػائػػوِذِموتْػؾؾؾؾُصضِّفػطنػَرظ

(1)
 ." 

ػافىة   أًلىنَّيىػا ًإمَّػا        ضى فيذا عند الفػراء مػاصه بضػركرة الشػعر ، كالى معنػى ليىػًذًه اإلًٍ
ـ س أىك ت مف س ك  مىٍييىػا ًبمىٍعنى ت البلَّ ، سِتالنيؼ لىٍيسى لمعشرة ، كىالى ًمٍنيىا بػؿ ىيػكى ًزيىػادىة عى

كال يجكز في سعة الكبلـ ، كال ينبغي أف يحمؿ عميو القربف   ألف الشػعر يجػكز فيػو 
   سّت ما ال يجكز في غيره كما ذكر إماـ النحاة سيبكيو

رخ ػلجرمػي فػي الفػ، ككافقيػـ عمػى ذلػؾ اس ٓت، كالبغػداديكف سْت كذىب الككفيػكف      
، إلى جكاز إضافة الصدر إلى العجز في العدد المركب مطمقنا نحك : ممسةى عشػرو سٔت

 عشرو ، فيضيفكف كىأىنت تيًريدي ًبًو اٍلعدىد  
كادعى ابف مالؾ اإلجماع عمى عدـ جكاز إضافة الصػدر إلػى العجػز فػي العػدد       

 "  س ٕتشرة اال في الشعرالمركب ، قاؿ في التسييؿ : " كال يجكز بإجماع ثماني ع
 

كريدَّ عميػو بػػأفَّ ىػػذه الػػدعكل ليسػػت بصػحيحة   ألف غيػػره حكػػى عػػف الكػػكفييف       
  س ُتأنيـ أجازكا ذلؾ مطمقنا في الشعر كغيره 

                                           

   ّْ/ِمعاني القربف لمفراء  ُ)ت
  ِٔٓ/ّينظر : اليما  ِ)ت
  ِٔ/ُينظر : الكتاب  ّ)ت
  ِّْ، كالتبييف ص  ِِٓ/ُينظر : اإلنصاؼ  ْ)ت
  َّْ/ٔس ينظر مذىبيبـ في : المزانة ٓت
  َّْ/ٔينظر: المزانة  ٔ)ت
  ُُٖسييؿ ص س التٕت
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َّْٖ 

الكػػكفييف كمػػف كافقيػػـ الػػذيف كالػػذم أميػػؿ إليػػو فػػي ىػػذه المسػػألة ىػػك مػػذىب       
مطمقنا لمجيء في فصيح د المركب إلى العجز في العد إضافة إضافة الصدر يجيزكف

مىٍييا ًتٍسػعىةى أىٍعشيػرى س   سِتكبلـ العرب فقد قرأ أنس بف مالؾ  قكلو : ت عى
كركم عػف   سّت

، كممسػػةي  س بإضػػافة الصػػدر إلػػى العجػػز فػػي عشػػًرؾى   العػػرب : ت ىػػذا ممسػػةي عشػػرو
  س ْت العدد المركب مما يدؿ عمى جكاز إضافتو 

 :  اىرفضٞو ( ّ٘ع إضافح ) أفعو ( 26) 

 :  سٓتقاؿ الحارث بف حمزة       
ػجدػِسغَناػضطاػَضَدْغِػػصلا ػػػػػػػػػػ...ػػطضًكػوـضعػاضبرٌغقػَضاػغوػػ

 ّص اىرزمشج اىقصشٝح :

                                                                                                           

     ُٓٗٗ/ْ، كالمقاصد النحكية ِٕٔ/ِس ينظر: التصريح ُت
   ّّٖ/ِس ينظر القراءاة في : المحتسب ِت
 سكرة المدثر   َّس قراءة مف انية ّت
  ُْٖٓ/ْ، كينظر القراءة في : المغني في القراءات لمنكزاكازم   َّس  سكرة المدثر بية ْت
،  كشرح القصااد السبا الطػكاؿ الجاىميػات ِٗزة ديكانو ص س البيت مف المفيؼ لمحارث بف حمٓت

  ِّٔ/ ْ، كمزانة األدب  ْٕٔالبف األنبارم ص 
المغة : ممؾ أضما البرٌية  : أىم: أشٌد اٍلبىريَّة إضطبلعنا لما يحٌمؿ ، أىم : ىيكى أحمؿ النَّاس لمػا 

نيػػي كىعىطىػػاء كىغيػػر ذىًلػػؾ  ف كفػػاءه كالكفػػاء ًباٍلكىٍسػػًر:  يحمػػؿ مػػف أىمػػر كى اٍلمثػػؿ كالنظيػػر ييقىػػاؿ: فػػبلى
نىًظير   ف أىم: كؼءه لىوي كى  لفيبلى

ٍير     المعنى : لىٍيسى ًفي اٍلبىريَّة أحده ييكىاًفاوي كىالى يىٍستىًطيا أىف يصنا مثؿ مىا يصنا مف اٍلمى
ػافىة أفعػؿ التٍَّفًضػيؿ ًعٍنػد أبػي ب كػر بػف الشاىد فيو :  قكلو : ت ممؾ أضما البرية س عمى أٌف ًإضى

قػا نعتػان لممػؾ كىىيػكى  مف تبعو لفٌظية الى تًفيد تعريفان ًبدىًليؿ ىىذىا اٍلبىٍيت فإٌف أضما البرٌية كى السٌراج كى
قيكعو نعتن   لنكرة   انكرىة فىمىك كىانىت تًفيد التٍَّعًريؼ لما صٌح كي
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َّْٗ 

قػػاؿ البغػػدادم :" قىػػاؿى أىبيػػك عمػػٌي ًفػػي التَّػػٍذًكرىة القصػػٌرية : قىػػاؿى أىبيػػك بكػػر       
: ًفػػي س ُت

ػػػافىة ًفػػػي تىٍقػػػًدير أفعػػػؿ النَّػػػاس نىٍحػػػك : أشػػػرؼ النَّػػػ ضى اس، كىأفضػػػؿ اٍلقىػػػٍكـ: إٌف ىىػػػًذه اإلًٍ
ػػاؼ ًإلىٍيػػًو  ػػا ييضى ػػا تضػػيفو مػػف ىىػػذىا اٍلقىًبيػػؿ يىٍنبىًغػػي أىف يكػػكف بعػػض مى ػػاؿ   ألٌف مى ااًلٍنًفصى
اٌل لػػـ يجػػز ًلػػاىبلَّ  ػػاؿ كا  ًمٍيػػًر س فىيجػػب أىف يقػػٌدر ااًلٍنًفصى لىػػة اٍمتنىػػاع ت زيػػده أفضػػؿي اٍلحى ًبدالى

ػاؿ نجػد ًفيػًو معنػى تضيؼ الشَّػ ػا يقػٌدر ًفيػًو اإلٍنًفصى ٍيء ًإلىػى نىفسػو ، فىػًإف قمػت: فػإٌف مى
ٌف قٌصػر عىػف فىاعػؿ  اٍلًفٍعؿ نىٍحك: لىٍيسى ًفي أفعؿ معنى اٍلًفٍعػؿ قيػؿ : ىىػذىا كا  ارب س كى ت ضى

ة : ت أٍحكج سىاعىة س ككصكلو تىارى س ِتفىًإف ًفيًو معنى اٍلًفٍعؿ لنصبو الٌظٍرؼ ًفي بىيت أىٍكس
بػالحرؼ كىأيٍمػرىل ًبنىفًسػػًو نىٍحػك : أعمػـ ًبمػػف كأعمػـ مػػف كىىىػذىا ًممَّػا يمػػتٌص ًباٍلًفٍعػًؿ، فىػػًإف 

 : اؿ اقتصػرت ًبػًو عمػى النكػرىة كضػارب زيػد ، قىػاؿى ۇ    چقمت: ًإذا قٌدرت ًفيًو ااًلٍنًفصى

 چۇ  ۆ  ۆ  
ذىًلػػؾى قىٍكلػػو   (3) كىاب ًعٍنػػًدم نعػػـ كى ،  اٍلبىٍيػػت: ممػػؾ أضػػما البرٌيػػة  فىػػاٍلجى

ػػػا أىم چۆ  ۆ    چ:  كىأمػػػا قىٍكلػػػو ػػػاًلًقيفى  فىيكػػػكف مىٍقطيكعن ألٌنػػػو   : ىيػػػكى أحسػػػف اٍلمى
 ". (4) مىكًضا ثىنىاء

                                           

  ٔ/ِس ىك ابف السراج ، كينظر رأيو في : األصكؿ ُت
 مف الطكيؿ  : س يعني قكؿ أكس بف حجر كىكِت

ٍدنىا الًعٍرضى أىٍحكىجى ساعةن      جى ـً           فإنَّا كى ٍيطو ميبلءو ميسىيَّ ٍكف مف رى  إلى الصَّ
  ُْ/ِ، كشرح المفصؿ البف يعيش ُٕٗ، كالمسااؿ الحمبيات ص ُُِينظر: ديكانو ص 

لػو : ت كالشاىد فيو : قكلو : ت أحكج ساعةن إلى الصكف س حيث عمؿ اسػـ التفضػيؿ ، كىػك قك 
 أحكج س في الظرؼ ت ساعة س ، كتعمَّؽ بو الجار كالمجركر ت إلى الصكف س  

 سكرة المؤمنكف   ُْس مف انية ّت
   ِّٔ، ُّٔ/ْس المزانة ْت
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َُّْ 

 اىذساعح 
ذكػػر البغػػدادم نػػصَّ الفارسػػي فػػي التػػذكرة القصػػرية ، كالػػذم كافػػؽ فيػػو ابػػف        
ػػافىة أفعػػؿ التٍَّفًضػػيؿ لفٌظيػػة الى كمػػف تبعػػو السػػراج   تًفيػػد تعريفنػػا ًبػػدىًليؿ ىىػػذىا عمػػى أٌف ًإضى
قا نعتنا لػػت ممؾ س كىىيكى نكػرىة ، فىمىػك كىانىػت تًفيػد التٍَّعًريػؼ  اٍلبىٍيت ت فإٌف أضما البرٌية س كى

قيكعو نعتنا لنكرة ، كينكل بيػا االنفصػاؿ   لككنيػا تيضػاؼ إلػى جماعػة ىػك  لما صٌح كي
ال لػػػـز إضػػػافة الشػػػيء إلػػػى نفسػػػو إذ ال يمكػػػف  أف يكػػػكف بعػػػض الجممػػػة أحػػػدىا ، كا 

المضػػاؼ إلييػػا ، كألف فيػػو معنػػى الفعػػؿ لنصػػبو الظػػرؼ ، كتقػػكل تػػارة بنفسػػو  كتػػارة 
  س ُتبحرؼ الجر

ا بػو فػي اإليضػاح العضػدم قػاؿ :" كال يجػكز:      كقد ذكر الفارسي رأيو ىذا مصػرحن
إمكتػػو   ألنػػؾ لمػػا أضػػفت اإلمػػكة إلػػى ضػػمير ت زيػػد س أمرجتػػو مػػنيـ    زيػػده أفضػػؿي 

افتؾ إيَّاىيـ إليو ، كلما مرج منيـ لـ يجػز إضػافتو إلػييـ  لمركجػو عػف جممػتيـ  بإض
ػػاؼي إلػػى  ًميػػًر   ألنػػو لػػيس منيػػا ، كأفعػػؿ ىػػذا إنمػػا ييضى كمػػا ال يجػػكز: زيػػده أىفضػػؿي الحى

 " س ِتشيء ىك بعضو 
قاؿ الصبَّاف : " إضافة أفعؿ التفضيؿ غير محضة ، قاؿ البعض : ال كجو لػو         
ليسػػت فػػي تقػػدير االنفصػػاؿ ، إذ أفعػػؿ التفضػػيؿ ال ينصػػب المفعػػكؿ    كفيػػو ألنيػػا 

عندم نظره   ألنو ال يتكقؼ كػكف اإلضػافة فػي تقػدير االنفصػاؿ عمػى كػكف الكصػؼ 
ينصػػب المفعػػكؿ بػػدليؿ جعميػػـ إضػػافة اسػػـ الفاعػػؿ القاصػػر تكقػػااـ انف س كت مسػػكد 

كحيناػذو يكجػو كػكف إضػافة  الكجو س في تقدير االنفصاؿ ما أنو ال ينصب المفعكؿ ،

                                           

  َٔٓ/ِس ينظر: ىما اليكاما ُت
  ُِٕس اإليضاح العضدم ص ِت
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أفعؿ غير محضة بأنيا في تقدير االنفصاؿ بالضػمير فاعػؿ أفعػؿ أم: أنيػا منفصػمة 
 " س ُتبو في الحقيقة كالتقدير

عميػػػػو : ابػػػػف عصػػػػفكر ، كتػػػػبعيـ ، س ِتكىػػػػذا المػػػػذىب نيًسػػػػب إلػػػػى الكػػػػكفييف     
  س ْتكغيرىـ س ّتكالشاطبي

ي ، كالشػػػػػػين مالػػػػػػد األزىػػػػػػرم ، كذىػػػػػػب المػػػػػػالقي ، كالجػػػػػػكجرم ، كاألشػػػػػػمكن     
، إلى أفَّ إضافة أفعؿ التفضيؿ محضة   ألنػو ينعػت بالمعرفػة ، كنسػب س ٓتكالسيكطي

  س ٕت، كىك ظاىر مذىب سيبكيو سٔتىذا المذىب لمبصرييف 
قاؿ المالقي : " كذىب ابػف السػراج ، كالفارسػي إلػى أف إضػافة أفعػؿ التفضػيؿ       

 " س ٖت  ألنو ينعت بالمعرفة  غير محضة ، كالصحيح أنيا محضة
ؿ العبلمة الرضػي حكػـ أفعػؿ التفضػيؿ مػف حيػث نػكع إضػافتو تفصػيبلن        كقد فصِّ

جيدنا فقاؿ : " كمما امتمؼ فيػو ىػؿ إضػافتو محضػة أـ ال ن أفعػؿ التفضػيؿ ، فنقػكؿ 
                                           

  ّْٔ/ِس حاشية الصباف ُت
  َٔٓ/ِس ينظر: ىما اليكاما ِت
  َٗٓ/ْ، كالمقاصد الشافية َِٗب البف عصفكر ص س ينظر: المقر ّت
إلى األكثريف ، قاؿ : "اسـ التفضػيؿ نحػك : ت أفضػؿ  ٕٗٔ/ُس نسبو الشين مالد في التصريح ْت

القػػـك س فػػإف إضػػافتو محضػػة عنػػد األكثػػريف مبلفنػػا البػػف السػػراج ، كالفارسػػي ، كأبػػي البقػػاء ، 
ف أبػي الربيػا ، كابػف عصػفكر كنسػبو إلػى كالككفييف، كجماعة مف المتأمريف كػالجزكلي ، كابػ

سػػيبكيو ، كقػػاؿ : إنػػو الصػػحيح بػػدليؿ قػػكليـ : ت مػػررت برجػػؿ أفضػػؿ القػػـك س ، كلػػك كانػػت 
 إضافتو محضة لـز كصؼ النكرة بالمعرفة " 

، كشػػرح ِٖٓ،  ُٖٓ/ِ، كشػػرح شػػذكر الػػذىب لمجػػكجرم ٕٖٕ/ِس ينظػػر: تكضػػيح المقاصػػد ٓت
 ، كىما اليكاما  ٕٗٔ/ُ، كالتصريح ُِٕ/ِاألشمكني 

  ِٗ/ْس ينظر: المقاصد الشافية ٔت
  ُُّ/ِس ينظر: الكتاب ٕت
  ٕٖٕ/ِس تكضيح المقاصد كالمسالؾ ٖت
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:ىك في حاؿ اإلضافة عمى ضربيف : أحدىما يراد بو تفضيؿ صػاحبو عمػى كػؿ كاحػد 
التي عمييا لفظ المضاؼ إليو ، كثانييما ال ييػراد بػو ذلػؾ كالمقصػكد ىينػا مف أمثالو 

أف إضػػافتو بػػالمعنى األكؿ فييػػا المػػبلؼ ، فعنػػد ابػػف السػػراج ، كعبػػد القػػاىر ، كأبػػي 
عمي الجزكلي ىب غير محضة ن لككنيا بمعنى ت مف س كالجػار كالمجػركر فػي محػؿ 

ك : أفضػؿ القػـك ، فيػك كاسػـ نصب ، بأنو مفعكؿ ت أفضؿ س كما لكظير مػف    نحػ
فاعؿ مضاؼ إلى مفعكلو نحك : ضارب زيد ، مثؿ : أفضؿ مف القـك ، فمف البتػداء 

 الغاية ظيرت أك قيدّْرت    ثـ قاؿ كدليؿ تنكيره قكؿ الشاعر :
ػجدػِسغَناػضطاػَضَدْغِػػصلا ػػػػػػػػػ...طضًكػوـضعػاضبرٌغقػَضاػغوػػػػ

 " س  ُت             
ػػػا ىػػػك أف إضػػػافة أفعػػػؿ التفضػػػيؿ محضػػػة ، كىػػػي تفيػػػد معنػػػى  كالػػػذم      أراه راجحن

االن ، كىالى تمييزنا ، كىالى بعد رب ، كأؿ  لـاالمتصاص   ألنو  يحفظ عف العرب ككركده حى
ػػاؿ الى  ، كمػا أنيػـ ال يقكلػػكف : ىىػذىا زيػد أسػػكدى النَّػاس بالنصػب عمػػى الحػاؿ   أًلىف اٍلحى

يككف ًإالَّ نكرىة 
   س ِت

 
 
 
 
 
 
 

                                           

  ِٖٖ/ُس  شرح الكافية لمرضي ُت
  َٔٓ/ِ، كاليما ِْْ/ِ، كشرح الكتاب لمسيرافي ُُّ/ِس  ينظر: الكتاب ِت
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 ادلثحث اىغادط 
 ٍغائو يف تاب ادلَْ٘ع ٍِ اىصشف

 ( : عثحاُ) صشف (  27) 
 :س ُتقاؿ الشاعر   

ػوَشْبَضَظاػَدب َحػاضُجوِديُّػواضُجُطُدػػػػػػػػػػ...ُدْبَحاَظُػػُثم ػُدْبحاّظاػَظُفوُذػبػػػػ
 ّص اىرزمشج اىقصشٝح :

قىاؿى اٍبف ممؼ         ٍجيىاف: يجكز أىف يككف : قىٍكلو:  قاؿ البغدادم :" كى سبحاننا ًفيًو كى
مػٌي ًفػي  ـ أبػي عى كرىة ، اٍنتيى  كىىىذىا مف كىبلى ري يجكز أىف يككف صرفو لمضَّ رفوي كى نكرىة فىصى
ٍجيىػػٍيف: أىحػػدىمىا: أىف يكػػكف ىيػػكى الَّػػًذم كىػػافى  التَّػػٍذًكرىة القصػػرية قىػػاؿى :" سػػبحاننا يٍحتىمػػؿ كى

يجكز أى  انىوي ، كى َـّ نيكّْرى كزيد مػف الزيػديف ، يضيفو ًفي سيٍبحى ف يككف معرفىة ًفي األىٍصؿ ث
اء ًفي الٌشٍعر كىمىا اٍستٍعمؿ اٍلعمـ  ـ فجى ف لـ يٍستىٍعمؿ ذىًلؾ ًفي اٍلكىبلى افى كىاً  از ًإٍفرىاد سيٍبحى جى كى

ٍمقىمىة الفامر س ِتًفي قىٍكلو  افى مف عى : سيٍبحى
 " س ّت

                                           

             ، كنسػػػب إلػػػى أميػػػة بػػػف ّٖٗ/ّس البيػػػت مػػػف البسػػػيط ، لكرقػػػة بػػػف نكفػػػؿ فػػػي : فػػػي المزانػػػة ُت
       ، كىػػك فػػي ممحػػؽ ديكانػػو ُِٖ، النكػػت فػػي القػػربف ص ِّٔ/ُأبػػي الصػػمت فػػي : الكتػػاب 

  ُُٔص 
 س  يعني قكؿ األعشى  :ِت

اءىًني فىٍمريهي      افى ًمف عٍمقىمةى الفىاًمر        أىقيكؿي لىمَّا جى  سيٍبحى
منسػػكبان لػػو ،  ِّْ/ُكىػػك مػػف شػػكاىد سػػيبكبو  ،ُّٗكالبيػػت مػػف السػػريا ، فػػي الػػديكاف 

 ت سبح س   ْْٔ/ٔ،كتاج العركس  ُِٖ/ّكالمقتضب 
  ِّٕ/ٕس المزانة ّت
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 اىذساعح 
ي في التذكرة القصرية ، كذكر تأثر ابف ممؼ بو في ذكر البغدادم نصَّ الفارس      

 أفَّ ت سيبحاننا س في البيت جاء مينكَّرنا ، كفيو كجياف لمصرؼ : 
ــٔ األٗه  ػػرفوي  : اى٘ج ػػؼ فتيػػرؾ صػػرفيو  يجػػكز أىف يكػػكف نكػػرىة فىصى فقيػػؿ: ، إذ لػػـ ييضى

ػػا عمػى معنىػػى البػراءة كىػذا مػػذىب المبػر  مىمن عػؿ عى د ، كأبػػي تسػبحافى مػف زيػػدو س كأٌنػو جي
عمي الفارسي في الحجة ، كابف جني ، كالزممشرم ، كالعكبرم ، كابػف مالػؾ ، كأبػي 

   سُتحياف 
افى اهلل فتأكيمػو : بىػرىاءىة اهلل مػف السػكء ، كىىيػكى        قاؿ المبرد :" فىأىما قىػٍكليـ : سيػٍبحى

ػػافىة إً  ضى ػػده اإلًٍ ػػا حى لىػػٍيسى ًمٍنػػوي فعػػؿ فىًإنَّمى كىىيػػكى معرفىػػة  لىػػى اهلل فػػى مىكًضػػا اٍلمصػػدر، كى
تىٍقػػًديره  افى لػػـ  –كى ػػاؼ ًإلىٍيػػًو مػػف سيػػٍبحى ا هلل فىػػًإف حػػذفت اٍلميضى ًإذا مثمتػػو فعػػبلن : تسػػبيحن

افىة   ليىكيكف معرفىة بالمضاؼ ًإلىٍيًو  ضى نَّمىا نكرتو ًباإلًٍ رؼ   أًلىنَّوي معرفىة ، كىاً     سِتيٍنصى
َـّ نيكّْرى كزيدو مػف الزيػديفيجكز أىف يككف معرفىة فً  : ٗاى٘جٔ اىثاّٜ  ، س ّتي األىٍصؿ ، ث

ًرؼى في الشعر لمضركرة كما ييٍصرؼ العمـ ، قاؿ الفارسي في البصريات:" فأما ما  كصي
ف مف قكلو : ت ثـ سبحاننا يعكد لو س فعمػى ضػربيف : يجػكز أف يكػكف نكػرة ، كمػا  نكّْ

                                           

        ، كالمفصػػػؿ  ُٗٗ/ِ، كالمصػػػااص  ُُٓ/ِ، الحجػػػة لمفارسػػػي ُِٕ/ّس ينظػػػر : المقتضػػػبُت
    ِْْ/ُ، كالبحر المحيط ُٖٓ/ِ، كشرح التسييؿ البف مالؾ  ْٗ/ُ، كالتبياف  ٕٓص 

   ُِٕ/ّس المقتضب ِت
س قػاؿ اإلسػػفراييني : كطريػػؽ تنكيػػر العمػـ أف يتػػأكؿ بكاحػػد مػػف األٌمػة المسػػماة بػػو نحػػك : ت ىػػذا ّت

رى س  أك يككف صاحبو قد اشتيرى بمعني مف المعاني فيجعؿ بمنزلة الجنس  زيده، كرأيتي زيدنا بمى
المبػاب فػي عمػـ اإلعػراب  الداؿ عمي ذلؾ المعني نحػك قػكليـ : ت لكػؿ فرعػكف مكسػى س ينظػر:

  ّٓلئلسفراييني ص 
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ػًرؼى ، قاؿ بعضيـ: ت ىذا ابف ًعرسو ميقبػؿه س ككمػا تقػكؿ : ت زيػدي  نا س    فممػا نيكّْػرى صي
ف شات قمت: صرفو في الشعر     "   سُت فيذا شااا مقيس ، كا 

 ،س ِتكتبػػا الفارسػػي عمػػى جػػكاز الػػكجييف : السػػيرافي ، ابػػف يعػػيش ، كالسػػيكطي     

   س ّتكاقتصر عمى الكجو الثاني: ابف فضاؿ المجاشعي ، كتمميذه ابف الشجرم 
اننا س  فيػو كجيػاف   أحػدىما: أف يكػكف نػٌكف لمضػركرة  قاؿ السيرافي : " ت سػبح     

 " س ْت كما ييصرؼ ما ال ينصرؼ في الشعر ، كانمر أف يككف نكرة 
ػػا فػػي ىػػذه المسػػألة ىػػك جػػكاز الػػكجييف عمػػى السػػكاء ألف كػػبلن       كالػػذم أراه راجحن

نمػر منيما كارد في المسألة ، كمػف أجػاز كجينػا كاحػدنا فػي المسػألة لػـ يينكػر عمػى ا
ف قػػاؿ بالكجػػو األكؿ  ػػًرؼ   ألنػػو نكػػرةن ثػػـ س ٓتفيػػذا سػػيبكيو كا  كىػػك أفَّ ت سيػػبحاننا س صي

ػػا لمػػا جػػاء البيػػت قػػاؿ : "كقػػد جػػاء سيػػٍبحافى  عيػػرّْؼ إذ لػػـ ييضػػؼ ، قػػاؿ بالضػػركرة أيضن
نا مفرىدنا فى الشعر  منكَّ
 " ثـ ذكر البيت  س ٔت

                                           

  ُْْ، ُّْ/ُس المسااؿ البصريات ُت
   َُْ/ُس ينظر: شرح كتاب سيبكيو ِت
  ٖٕٓ/ِ، كأمالي ابف الشجرم ُِٖس ينظر: النكت في القربف ص ّت
، كىمػػا اليكامػػا ُُِ/ُ، شػػرح الفصػػؿ البػػف يعػػيش َُْ/ُس شػػرح كتػػاب سػػيبكيو لمسػػيرافي ْت

ِ/ُُٓ  
  ِّْ/ُر : الكتاب س ينظٓت
  ِّٔ/ُس السابؽ  ٔت
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 ّص اىرزمشج اىقصشٝح :
مػػا  سُتقػاؿ نػاظر الجػيش :" رد أبػػك عمػي فػي القصػريات عمػػى أحمػد بػف يحيػى       

اٌدعاه مف أف إبميس مػف : أبمػس كأنػو مسػمى بػذلؾ النقطػاع رجااػو مػف اهلل تعػالى، 
  س ّت "  سِتفقاؿ : ىذا ال يصح   ألنو غير معركؼ كليس بمؤنث

 اىذساعح
دَّ الفارسي فػي التػذكرة القصػرية عمػى أبػي العبػاس أحمػد ذكر ناظر الجيش ر         

، كىك أفَّ إبميس اسـه عربيه مشتؽ مف ت أٍبمىػسى س أك مػف تاإلبػبلسس  بف يحيي ثعمب
، كردَّهي الفارسػي بػأفَّ س ْتكلـ ينصرؼ ، لمتعريؼ كألنػو ال نظيػر لػو فػي أسػماء العػرب
ي ىػذا الػرد تمميػذه ابػف ىذا ال يصح   ألنػو غيػر معػركؼ كلػيس بمؤنػث ، كتابعػو فػ

جنػػػي ، كالجػػػكاليقي ، كالعكبػػػرم ، كالمنتجػػػب اليمػػػذاني ، كالسػػػميف الحمبػػػي، كابػػػف 
، كت إبميس س عندىـ عمـ أعجمي األصؿ، منا مف الصرؼ لمعممية كالعجمة س ٓتعادؿ

 كالعجمة   

                                           

 لـ أعثر عميو في مجالسو    (ُ)
ألف المؤنث يمنا مف الصرؼ عمى اإلطبلؽ إذا كػاف بالتػاء سػكاءه أكػاف مؤنثنػا حقيقػي التأنيػث  (ِ)

ذا زاد عمى ثبلثة أحرؼ نحػك :  نحك : فاطمة كعااشة ، أك مسمىن بو نحك : طمحة كحمزة ، كا 
 ا مف الصرؼ عمى اإلطبلؽ   زينب كسعاد فإنو يمن

  ََْْ، ََّْ/ٖتمييد القكاعد  (ّ)
  َُِ/ُ، كركح المعاني لآللكسي  ِٓٗ/ُينظر: الجاما ألحكاـ القربف لمقرطبي (ْ)
            ، المعػػػرب مػػػف الكػػػبلـ األعجمػػػي عمػػػى حػػػركؼ المعجػػػـ لمجػػػكاليقي ُِٖ/ُينظػػػر: المنصػػػؼ  (ٓ)

، كالكتاب الفريػد فػي إعػراب القػربف المجيػد ُٕٓ/ُ، كالمباب في عمؿ البناء كاإلعراب ُٕص 
  َْٓ/ُ، كالمباب في عمـك الكتاب  ِٕٔ/ُ، كالدر المصكف ِِٖ/ُلممنتجب اليمذاني   
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ۅ  چقػػػاؿ الفارسػػػي فػػػي الحمبيػػػات : " ككػػػذلؾ ت إبمػػػيس س لػػػيس مػػػف قكلػػػو :      

ًرؼ   أال ترل انؾ لكسميت بػت إمريط س كتإجفيؿ س   ألنو لك   سُت چۅ   كاف لصي
 "  سِترجبلن لصرفتو في المعرفة 

ف كافػؽ  "أبمػس الرجػؿ" : إذا انقطعػت ك     بميس ليس بعربػي ، كا  قاؿ الجكاليقي :" كا 
ػًرؼى ، أال تػرل أنػؾ لػك سػميت رجػبلن :  ت  بػػ              حجتو ، إذ لك كاف منػو لصي

  سّتالمعرفة "  س لصرفتو فيإحريض س كت إجفيؿ 
كردَّ ناظر الجػيش عػف ثعمػب قػاابلن :" عمػى أف أحمػد بػف يحيػى يمكػف أف يعتقػد      

في إبميس أنو عربي كلذلؾ اشتقو مف: أبمس كامتنا الصرؼ لمتعريؼ كشبو العجمة 
 " س ْتمف حيث إنو قٌمت التسمية بو 

ػا فػي ىػذه المسػألة ىػك أفَّ إبمػ      يس عمػـ أعجمػي ، كلػـ ينصػرؼ كالذم أراه راجحن
كالعجمة كىك ما ذىػب إليػو الفارسػي فػي التػذكرة القصػرية   ألفَّ ت إبمػيس س  لمعممية

قد جاء في القربف الكريـ ممنكعنا مف الصرؼ ، كلك كاف عربينا لكاف فيو سػبب كاحػد 
لمنعو مف الصرؼ كىك التعريؼ ، ككاف منصرفنا ، فامتناعو مػف الصػرؼ دليػؿ عمػى 

   سٓتالعجمة 
 
 
 

                                           

 سكرة الرـك   ُِمف انية   (ُ)
  ِّٓالحمبيات ص   (ِ)
  ُٕالميعىرَّب لمجكاليقي   (ّ)
  ََْْ/ٖتمييد القكاعد    (ْ)
  ِٓٗ/ُ، كالجاما ألحكاـ القربف لمقرطبي  ُٕليقي ينظر: الميعرَّب لمجكا (ٓ)
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 ( ٍِ غري تذه  يف ق٘ه طشفح   29) 
ْ
 : (1)( إضَاس ) أُ

ـَُر ػوونػوذندػاضٖضذ اتػعلػوظتػُطْخِضِديػػػػػػػػ...ػػاضَوَزؼػَوَضاػَوغَُّنَذاػاضز اِجٔريػَوْح
 ّص اىرزمشج اىقصشٝح :

مَّػد بػف         ًفي التٍَّذًكرىة القصرية كىًىي أسػامة مػف أبػي الٌطيػب ميحى قاؿ البغدادم :" كى
مٌي  : سىأىلت أىبىا عى مٌي اٍلفىاًرًسي قىاؿى كؼ بالقصرم كأجكبة مف شىٍيمو أبي عى طكسي اٍلمىٍعري

اضػرنا ، فىقمػػ : نصػبه كىىيػكى ييًريػػد حى ٍكًضػعو فىقىػػاؿى ػرى  الػػكىغىى س أىم شػيءو مى ت: عىػف ت أٍحضي
: قد يجػكز  كر مزجكره عىنوي الى عىف غىيره ، فىقىاؿى نَّمىا اٍلحيضي االن كىاً  كىيؼى يجكز أىف يككف حى
نػوي ، فىقمػت: قػد فيمنػا مػف قىٍكلػو : ت أىالى أىيُّيىػذىا الزَّاًجػًرم  أىف يككف لـ يػذكر المزجػكر عى

: صير أىف يفيػ كر الكغى ، قىاؿى رى الكىغىى س قد نىيىاهي عىف حيضي ف كىػافى أىٍحضي ـ ًمٍنػوي ىىػذىا كىاً 
نحػف نعمػـ  كر لػـ يىقػا كى اضرنا ، قمت: فىًإف اٍلحيضي ذىًلؾ الى يفيـ ًمٍنوي ًإذا قدرتو ًبقىٍكًلؾ : حى

                                           

كركايتػػو : ت  أىالى أىيُّيىػػذىا البلامػػي س ،  ّّس البيػػت مػػف الطكيػػؿ لطرفػػة بػػف العبػػد فػػي ديكانػػو صُت
ػػر  ِْْ، كعمػػؿ النحػػك البػػف الػػكرَّاؽ ص ٖٓ/ِ، كالمقتضػػب ٗٗ/ّكالكتػػاب  ،  كفػػي ت أٍحضي

صب عمى إضمار ت أف س ، كىك شاذ ، كاألصؿ أفَّ الكىغىى س ركايتاف : الرفا عمى األصؿ ، كالن
ػػػػا ، يقػػػػكؿ األنبػػػػارم : " ذىػػػػب الكػػػػكفييف إلػػػػى أفَّ             ت أٍف س إذا حػػػػذؼ أف يبقػػػػى الفعػػػػؿ مرفكعن
ت أفس  المفيفػػػة تعمػػػؿ فػػػي الفعػػػؿ المضػػػارع النصػػػب مػػػا الحػػػذؼ مػػػف غيػػػر  بػػػدؿ ، كذىػػػب 

  ْٔٓ/ِنصاؼ البصريكف إلى أنيا ال تعمؿ ما الحذؼ مف غير بدؿ" اإل 
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ػدنا  احب صقر صػاادنا ًبػًو غى : ىىذىا مثؿ قىٍكلؾ: ىىذىا صى قد حضر ، قىاؿى أىنو مىا نىيىاهي كى
، س ُت

ػػاالن  اجػػة ًإلىػػى أىف قدرتػػو حى ػػا اٍلحى الَّ فىػػبلى سىػػًبيؿ ًإلىػػى قمػػت: فىمى ػػا قبمػػو ، كىاً  : ليتعمػػؽ ًبمى ، قىػػاؿى
ٍجو  تعمقو ًبمىا قبمو ًإالَّ عمى ىىذىا اٍلكى
 " س ِت

 اىذساعح
أكرد البغدادم نصَّ التذكرة القصرية  فػي معػرض حديثػو عػف األكجػو الجػاازة        

ر الكىغىى س ركايتاف : الرفػ في إعراب ا عمػى األصػؿ البيت ، كفي قكؿ طرفة : ت أٍحضي
كالمراد ت أف أحضرى الكغى س فمما حذفت ت أف س ارتفا الفعػؿ   ألفَّ اأٍلىٍفعىػاؿ الى تضػمر 

كىافى دىاالن عمى مصدره  ًذفىت رفا اٍلًفٍعؿ كى  سْت، كىك مذىب البصرييف س ّتعكامميا فىًإذا حي
  

حػػرؼ  نيػػامضػػمرةن   أل كاسػػتدلكا عمػػى مػػذىبيـ  بأنػػو ال يجػػكز إعمػػاؿ ت أفس         
مػف مضمرةن ، كعكامؿ األفعاؿ ضعيفة   فينبغي أف ال تعمؿ  نصب مف عكامؿ األفعاؿ

س المشػددة التػي تنصػب األسػماء ال تعمػؿ  غير بدؿ ، كالذم يػدؿ عمػى ذلػؾ أفَّ ت أفَّ 
ذا كانت ت أىفَّ س المشددة ال تعمؿ ما الحذؼ فأًف المفيفة أكلػى أف ال  ما الحذؼ ، كا 

  س ٓتتعمؿ 

                                           

ػؿ مىعىػو صػقر صػاادنا ًبػًو ُت ٍرت ًبرىجي ػرى س اتفؽ النحاة عمى صحة مجيء الحاؿ المقدرة في نحػك : ت مى
ٍيد ًبًو غىدنا    ينظػر: الكتػاب  ، كمغنػي المبيػب ِٖٔ/ِ، كاألصػكؿ ِٓ/ِغىدنا س أىم : ميقىدرنا الصَّ

  َُّص 
   َٖٓ، َٕٓ/ٖس المزانة ِت
  ُٕٕ، ُٕٔ/ِاألصكؿ ، ك ُّٔ/ِس ينظر:  المقتضب ّت
  ْٔٓ/ِ، كاإلنصاؼ  ٗٗ/ّس ينظر: الكتاب ْت
  ْٖٓ/ِس ينظر: اإلنصاؼ ٓت
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زكف عمػؿ ت أٍفس مػا حػذفيا  كأجاز      الككفيكف النصب بإضػمار تأف س ألنيػـ ييجػكّْ
  س ُتمف غير بدؿ

 } :س ِتكاستدلكا عمى مذىبيـ بقكؿ طرفة السابؽ ، كبقراءة عبػد اهلل بػف مسػعكد     
ػالػػ كاى س بػأف فنصب ت ال تىٍعبيػدي   (3) { ػٔإٖضاػاضٖضَػػَتْفُبُدواَؤإْذػَوَخْذَظاػِطغَثاَقػَبِظؽػٔإْدرائغَل

كأعمميػا مػا الحػذؼ  س أفت مقدرة   ألف التقدير فيو : أف ال تعبدكا إال اهلل ، فحػذؼ 
  س ْت، فدؿ عمى أنيا تعمؿ النصب ما الحذؼ 

س ال ػت كردَّ البصػػػريكف أدلػػػة الكػػػكفييف بػػػأفَّ الفعػػػؿ فػػػي ت ال تىٍعبيػػػديكاى س مجػػػزـك بػػػ     
   س ٓتركاية الصحيحة عندىـفي البيت بالرفا ، كىي ال ةالناىية ، كالركاي

ر الكغي س في مكضػا نصػب عمػى الحػاؿ،        كذىب أبك عمي الفارسي أف ت أيحضه
ػاحبيىا كػالمركر ًبػًو ًفػي قىٍكلػؾ :  ػاؿ ىيػكى صى أم : حاضرنا ، كالذم ييقدّْر كجكد معنى اٍلحى

ػاؿ اٍلميػري  ػدنا ، أىم : ميقىػدرنا حى ػؿو مىعىػو صػقره صػاادنا ًبػًو غى ٍرت ًبرىجي كر ًبػًو أىف يصػيد ًبػًو مىرى
ػدنا، كىػك بػذلؾ مكافػؽ لمػذىب البصػرييف ، كقػد صػرَّح بػو فػي المسػااؿ القصػػرية ،  غى
كالمسااؿ المنثكرة قاؿ بعد أف ذكر بيػت طرفػة :" فممػا حػذؼ ت أف س صػار الفعػؿ فػي 

 "    س  ٔتمكضا الحاؿ 
ػػر الػػكىغىى س بػػأف مضػػمرةن بػػالقبح فػػي ا       لمسػػااؿ ككصػػؼ أبػػك عمػػي نصػػب ت أٍحضي

العسكريات قاؿ : " نصب تأحضرس عمى إضمار تأف س كىذا قبػيح ، أال تػرل أفَّ ت أٍف 

                                           

  ْٔٓ/ِ، اإلنصاؼ  ِٓٔ/ّس ينظر: معاني القربف لمفراء ُت
  ُٓس ينظر القراءة في : ممتصر في شكاذ القربف ص ِت
 سكرة البقرة   ّٖس مف انية ّت
  ْٔٓ/ِس ينظر: اإلنصاؼ ْت
  َْٔ/ِاؼ س ينظر: اإلنصٓت
  ُٗٔس المسااؿ المنثكرة ص ٔت
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ا نحك: تالفاء ، أك الكاك س تعطؼ عمى  س ال تكاد تعمؿ مضمرة حتى تثبت عنيا عكضن
ػكىازه ًإٍظيىػار س ُتاسـو    كجػو جى " كفي بيت طرفة  ىذا أجاز البصريكف النصػب ًفيػًو ، كى

ػػارىت تأىفس ًفػػي ىىػػذىا تأىفس ًفػػي بمػػر الٍ  بىٍيػػت ، كىىيػػكى قىٍكلػػو : ت كىأىف أشػػيدى المَّػػذَّات س فىصى
ـ ت أىٍف س تنعطػؼ عمػى  اٍلمكضا كالعكض مػف اٍلمىٍحػذيكؼ ، كىأمػا ًإذا لػـ يكػف ًفػي اٍلكىػبلى

اًاز    س ِتالمضمرة ، فىييكى غير جى
 فقاؿ : سّتككصفوي ابف مالؾ بالشذكذ في ألفيتو      

ػطاػَطر ػساِشَبلػِطِظُػػطاػَرْدًلػَرَوىػػػػػػػػ...ػػػوْنػوَظْؿًبػسؽػِدوىػػوَذذ ػَحذُف
ا ىك مذىب الككفييف في المسألة      قكة أدلػة ىػذا المػذىب فقػد ل : كالذم أراه راجحن

منيا بيػت جاء الفعؿ المضارع منصكبنا بػت أٍف س مضمرة في منثكر العرب كمنظكميـ 
ركاىا كثيره مف النحكييف كالمغكييف المشيكد ليػـ قد ، ك النصب طرفة السابؽ بركاية 

بالثقة فيي ثابتة ، كال ييمكف إنكارىا فقد ركاىا الفػراء كغيػره ، قػاؿ عنػو السػيرافي :" 
ػا يىٍنقيمػوي  سْتككاف ػ أم الفراء ػ صدكقنا في ركايتو  " كيقكؿ السيكطي: " كىاٍلفػراء ًثقىػة ًفيمى

 "  س ٓت

                                           

  ََُ، ٗٗس المسااؿ العسكريات ص ُت
  ّْْس ينظر: عمؿ النحك ص ِت
   ٖٓألفية ابف مالؾ ص  سّت
   ٗٔس ما ذكرهي الككفيكف مف اإلدغاـ ألبي سعيد السيرافي ص ْت
  ُِٓ/ِس ىما اليكاما ٓت
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ِِّْ 

بنصػػب   س ُت" بالمعيػػدم ميػػر مػػف أف تػػراه اى مى ٍسػػتى : "  كمػػف النثػػر قػػكؿ العػػرب       
أف ت  ، ذكرىػػا فػػي س  تسػػمات ف حػػذفيا مػػف ، كالػػذم حٌسػػس  أفت بإضػػمار  تتسػػماس 

   سِت ه سترا

                                           

ػػاف لمصػػقعب بػػف ُت كىػػافى يسػػما س مػػف أمثػػاؿ العػػرب : قىالىػػو النٍُّعمى ٍمػػرك النٍَّيػػًدٌم مػػف قضػػاعة معػػد كى عى
ػػػا رىبهي اقتحمتػػػو عينػػػو ػػػٍربه   ينظػػػر:  ًبػػػذكرًًه فيسػػػتعظمو فىمىمَّ ٍيػػػره مػػػف مى بىػػػريه مى ، كيضػػػرب لمػػػف مى

  ُّٕ،َّٕ/ُالمستقصى في أمثاؿ العرب لمزممشرم 
   ُّٗ/ِس ينظر: التصريح ِت
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ِّّْ 

 ( ادلصذس اى٘اقع تذًًل ٍِ اىيفظ تفعئ يف ق٘ه اىْاتغح اجلعذٛ 31) 
(1) : 

ػَحمًّاػَون ػَوْخَطَضُصْمػَعَجاِظؽَوػػػػػػػ...َوَضاػَوْبِضْغػَبِظؽػَخَضٍفػَرُدوّضاػػػػ
 ّص اىرزمشج اىقصشٝح :

مػيٌ        ًفي التَّػٍذًكرىة القصػرية : قمػت ألبػي عى قِّػا أىفَّ  : قىٍكلػو قاؿ البغدادم  :" كى : ت أىحى
قنا س ًبمىٍعنى: أىًفي الحؽ   أًلىنَّوي لىٍيسى ييًريػد أتحقػكف  اًني س  يدؿ عمى أىف تحى ـٍ ىىجى أىٍمطىمىكي

قنا ػا ييًريػد أىًفػي اٍلحػؽ أىم : أمبركنػي ىىػؿ ىجػاني أمطمكػـ  حى نَّمى أىف أمطمكـ ىجاني ، كىاً 
بىوي  كَّ صى صىححوي كى مٌي ىىذىا كى بىر فىمـ يينكر أىبيك عى لىٍيسى ييًريد : أتحقكف ىىذىا اٍلمى  " س ِتكى

 اىذساعح
فػػي  ذكػػر البغػػدادم نػػصَّ الفارسػػي فػػي التػػذكرة القصػػرية ، كقػػد أشػػار الفارسػػي       

قنػاس  ف لـ يصرح بػو كىػك أفَّ تأحى و إلى مذىب أبي العباس المبرد في المسألة ، كا  نصّْ
قنػػا أىف أمطمكػػـ  ت أىفس كصػػمتيا فىاعػػؿ ، كالتقػػدير: ت أتحقػػكف حى مصػػدر لحػػؽ محػػذكفنا كى
قنػػا أىف أمطمكػػـ  ىجػػاني س كردَّهي لممالفتػػو لممعنػػى   ألف الشػػاعر لػػـ يػػرد ت أتحقػػكف حى

نما أراد    الظرفيةمعنى  ىجاني س كا 
قنا ًفي معنى الٌظٍرؼ فىأف مىاى معمكلييا مؤكلػة بمصػدر فىاعػؿ        قاؿ البغدادم : "حى

ٍبتىػدأ ميػؤمر  ، ا أىك فىاعؿ لمظرؼ عمى اٍلمػبلؼ ًفػي نىٍحػك: أعنػدؾ زيػده لثبت محذكفن  أىك مي
ػػا قىػػاؿى ًفػػي معنػػى الٌظػػٍرؼ أًلىنَّػػوي ظػػرؼ مجػػازم ميٍشػػ، كالظػػرؼ قبمػػو مبػػر نَّمى تىمؿ عمػػى كىاً 

                                           

/ ّ، كالتذييؿ ُّٕ/ ّ، كالكتاب  ُُٖص س البيت مف الكافر، كىك لمنابغة الجعدم في ديكانو ُت
َِٖ   

الشاىد فيػو :  قكلػو : ت حقنػا س  حيػث نيًصػبى عمػى الظرفيػة فػي مكضػا المبػر ك ت أفس  كمػا  
 دممت عميو في تأكيؿ مصدر مبتدأ 

 ِٕٔ/َُالمزانة  سِت
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ِّْْ 

قػػؽ كاشػػتماؿ الٌظػػٍرؼ عمػػى المظػػركؼ ػػار مٍجػػرل الٌظػػٍرؼ  ، اٍلميحى كىالػػدًَّليؿ عمػػى أىنػػو جى
برن  قيكعو مى  "  سُت ظرؼ الزَّمىاف كىذىًلؾ ا عىف اٍلمصدر دكف الجثة كىمىا أىفكي

المبرد : ابف مالؾ ، قاؿ في شرح التسػييؿ : "كيحتمػؿ عنػدم أف يككنػكا  ككافؽ     
في مكضا رفػا  س أفٌ ت نصب المصدر الكاقا بدالن مف المفظ بفعمو ، ك س حقنات نصبكا 

 "س ِت بالفاعمية   

كمػػذىب الفارسػػي أفَّ تأحقِّػػا س ظػػرؼ   تقػػديره : أفػػي الحػػؽ كىػػك مبػػر مقػػدـ ،      
، كيدؿ عمى االبتداء أنيـ إذا أبدلكا مف تأفس سّتكتأفس كصمتيا في مكضا رفا مبتدأ 

 :س  ْتكرفعكه ، قاؿ الشاعر  أتكا بالمصدر بدؿ ت أف س
ػَرَضؽ ػَوَشدػَوْرَغْغُتػراّداػَوُتب فاػػػػػػػػ...ػػػَوَحمًّاػِرَباَدػاضٖضِػػجروةػِطْحضٕقػػ

كالدليؿ عمى أف حقنا منصكب عمى تقدير ت في س تصريحيـ بيا في بعض     
 :س ٓتاألماكف قاؿ الشاعر 

ػِظؽػاضد رغُسِبَطاِضؽػُثم ػَغِظِضُطػػػػػػػػػػ...َوِسؽػحقؽػُطَواَداِتؽػَوَخاُصْمػػػػ

                                           

   ِّٕ/َُ مزانةس  الُت
  ِْ، ِّ/ِس  شرح التسييؿ البف مالؾ ِت
   ِْٗ، ِْٖ/ِيقة عمى كتاب سيبكيو س  كصرح بو في : التعمّت
، ِٖٓ/ٕ، كالتػذييؿ ُُٕ/ِس البيت مف الطكيؿ ببلنسػبة فػي : المػذكر كالمؤنػث البػف األنبػارم ْت

  ِٖٓ/َُكالمزانة 
، كتمييد القكاعػد ٖٖ/ٓ، كالتذييؿ  َُُس البيت مف الكافر ، ألبي زبيد الطااي في ديكانو  ص ٓت

  ْْٕ/ُ، كالمقاصد النحكية َُّْ/ّ
ػػرَّت كممػػة ت حػػؽ س بفػػي كمػػا تجػػر  لشػػاىدا فيػػو : قكلػػو : ت أفػػي حػػؽ مكاسػػاتي    س حيػػث جي

 الظركؼ ، فدؿ ذلؾ عمى أنيا إذا نصبت كانت ظرفنا  
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ِّْٓ 

ت في س دليؿ عمى بطبلف ما ذىب إليو أبك العباس في قكلؾ:  كفي التصريح بػ    
  س ُتأحقنا أنؾ قااـ ، مف أف قكلؾ:  ت أنؾ قااـ س في مكضا رفا عمى الفاعمية  

، قػاؿ س ّت، كجميػكر البصػرييفس ِت كما ذىب إليو الفارسي ىك مػذىب سػيبكيو       
سيبكيو :" كسألت المميؿ فقمت: ما منعيـ أف يقكلكا: أحقنػا إنَّػؾ ذاىػبه عمػى القمػب ، 
نَّػؾ ذاىػب الحػؽَّ، كأنَّػؾ منطمػؽه حقنػا ن فقػاؿ: لػيس ىػذا  كأنَّؾ قمت: إنَّؾ ذاىبه حقان، كا 

  ألف إفَّ ال يبتدأ بيا فػي كػؿ مكضػا ، كلػك جػاز ىػذا لجػاز يػـك  ت إفَّ سمف مكاضا 
ػا ال محالػة إنػؾ ذاىػبه  الجمعة  ، إنؾ ذاىبه ، تريد إنؾ ذاىبه يـك الجمعة كلقمػت أيضن

              تريػػػػػد إنػػػػػؾ ال محالػػػػػة ذاىػػػػػبه ، فممػػػػػا لػػػػػـ يجػػػػػز ذلػػػػػؾ حممػػػػػكه عمػػػػػى: أفػػػػػي حػػػػػؽ 
 " س ْتأنَّؾ ذاىبه 

ػػػا مػػػف التػػػكجييف ىػػػك مػػػاذ ىػػػب إليػػػو إمػػػاـ النحػػػاة سػػػيبكيو ،      كالػػػذم أراه راجحن
  تقديره : أفي  يةظرففي معنى الارسي أفَّ تأحقِّا س في البيت كالجميكر ، كتبعيـ الف

، كذلػؾ ألنػو مػؤمر الحؽ كىك مبر مقدـ ، كت أفس كصمتيا فػي مكضػا رفػا  مبتػدأ 
ا بػػو فػػي الشػػعر ، فمػػك لػػـ يكػػف أصػػمو ىكػػذا لمػػا أبػػرزه  ىػػذا التكجيػػو قػػد جػػاء مصػػرحن

   س ٓتالشاعر

                                           

  ِٖٓ/ٕس  التذييؿ ُت
  ُّٓ، ُّْ/ّس ينظر: الكتاب ِت
، كالمقاصػػػد َّٗ/ُ، كالتصػػػريح َِٓ/ِ، كأكضػػػح المسػػػالؾ ُّٗ/ُس ينظػػػر: الجنػػػى الػػػداني ّت

  ِٖٕ/ِ النحكية
  ُّٓ/ّس الكتاب ْت
  ِٖٕ/ِس ينظر: المقاصد النحكية ٓت
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ِّْٔ 

 ( شراُ تني اىرعشٝف ٗاىرْنري :  31) 
 رزمشج اىقصشٝح :ّص اى
قىػػاؿى أىبػػك عمػػٌي الفارسػػٌي، ًفػػي التَّػػٍذًكرىة القصػػرٌية، بعػػد أىٍف نقػػؿ قػػاؿ الزبيػػدم : "        كى

ـه لٍمًفٍعػؿ سُت قكؿى المازًنيٌ  ٍكًضػعو، فىييػكى اٍسػ ٍنًزلىػة  : شىػتٌافى ًإذا كىػافى ًفػي مى ، كىىيػكى شىػٌت ًبمى
ٍف  ٍنتىػػوي، فىييػػكى نىًكػػرىةه، كاً  ػػٍو، فػػًإٍف نىكَّ ػػف أىٍف صى ٍنػػو، فىييػػكى معرفىػػة، فػػًإف نقمػػت شىػػتٌافى عى لػػـ تينىكّْ

عىمتو اٍسػمن  ُدؾْبَحاَنػِطؾْنػػػ  : ا لمتَّشػتيت مػف معرفىػة، صػارى بمنزلػةً يككفى اٍسمان لمًفعؿ، فىجى
      "  سّت ، معرفةه  ًفي أىنَّوي اسـه لمتٍَّنزيو،  سِتِػَرِضَمَطَقػاضَلاِخر

 اىذساعح 
الفارسػػي فػػي التػػذكرة القصػػرية ، كمذىبػػو فػػي المسػػألة :  نػػصَّ  الزبيػػدمذكػػر         

  س ْتاف كتنكيره ، كىك مذىب سيبكيو ، كالجميكر جكاز تعريؼ شتَّ 
يقػػكؿ سػػيبكيو : "كسػػالت المميػػؿ عػػف شػػتٌاف فقػػاؿ: فتحيػػا كفتحػػة ىييػػاة ،         

كقصػػتيا فػػي غيػػر المػػتمكف كقصػػتيا كنحكىػػا ، كنكنيػػا كنػػكف سػػبحاف زااػػدةه ، فػػإف 
: صػو ، مثػؿ س عنػدىـ اسػـ فعػؿ  فػػت شػتاف    " س ٓتاسـ رجؿ فيػك كسػبحاف  جعمتو

ذا لـ تنكنو فىييكى معرفىة مثمو فػي ذلػؾ مثػؿ : ت سػبحاف س إف  فإذا نكنتو فىييكى نكرىة ، كا 

                                           

             ٖٕٓ/ ْ، كتػػػػاج العػػػػركس َُٓ/ّس  ينظػػػػر مذىبػػػػو فػػػػي : التعميقػػػػة عمػػػػى كتػػػػاب سػػػػيبكيو ُت
ا بػػو المزانػػة  ػػاف :   ِٖٔ//ٔت ش ت ت س ، كنقمػػو البغػػدادم مصػػرحن قػػاؿ : "  "قىػػاؿى أىبيػػك عيٍثمى

افى كشتاف يجكز تنكيني ٍيًف كىانىا أىك ًفي مكضعيما " سيٍبحى  ما اٍسمى
 س سبؽ تمريجو  ِت
 ت ش ت ت س ٖٕٓ/ ْس تاج العركس ّت
  ُِٗ/ّس ينظر: حاشية الصباف ْت
  ِّٗ/ّس الكتاب ٓت
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ِّْٕ 

    كتػبعيـ عمػى  جعمتو اسمنا لمتنزيو فيػك معرفىػة ، فىػًإف نكنتػو  تنكػر ألجػؿ التٍَّنػًكيف
  س ُتمنيـ : ابف مالؾ ، كابف ىشاـ ، كابف عقيؿ ذلؾ كثيره مف النحكييف 

ػدى        ٍعنػى تىباعى ـي ًفٍعػؿ ، ًبمى حَّحى ابفي أيـٌ قىاسـ ًفي شرح الميبلصػة : أىفَّ شىػتَّافى اسػ كصى
ؽى  كاٍفتىرى
   س ِت
فىػًإف نقمػت ت شػتاف س عىػف أىف يكػكف  ككضح البغدادم مذىب الفارسي فقاؿ : "      

عى  ٍمقىمىة الفامر اٍسمنا لٍمًفٍعؿ فىجى افى مف عى ٍنًزلىة: ت سيٍبحى ارى ًبمى صى متو اٍسمنا لمتشتيت معرفىة كى
افى س ىىػذىا تنكػر ألجػؿ  ػازى ، فىػًإف نكنتػو كنكنػت ت سيػٍبحى ـه لمتنزيػو معرفىػة جى س ًفي أىنو اسػ

ٍنًزلىة زيدو مف الزيديف ًإذا نكرت زيدنا اٍلمعرفىة  ارى ًبمى صى ىىًذه  كيضعؼ جعؿس ّتالتٍَّنًكيف ، كى
شػيءه كىاًحػد الى يىصػح لىػوي أىف س سػبحاف كشػتاف ػت اٍلمعرفىة نكرىة   أًلىف اٍلمىٍعنى الممقب بػ

لىٍيسى كىذىًلؾ الممقب بزيد   أًلىنَّػوي يىصػح أىف  يككف أمثاؿه مف جنسو ًىيى تىٍنًزيو كتشتيت كى
ٍعنػػى كى  : ت تىٍقػػًديريكػػكف لىػػوي أمثػػاؿه مػػف جنسػػو فىيقػػدر زيػػدنا مػػف الزيػػديف يىصػػح ًفػػي اٍلمى

افى    مف أىٍمثىالو الى يىصح ًفي اٍلمىٍعنى س سيٍبحى
ػا يىصػح لىػوي         ف لـ يىصح ًفي اٍلمىٍعنى فىًإف تقديرىـ لىػوي تىٍقػًدير مى كىاب أىف ىىذىا كىاً  فىاٍلجى

: ىىػذىا اٍبػف عػرس ميقػببلن ، نػزؿ  جاازه ، يػدؿ عمػى ذىًلػؾ أىف مػف قىػاؿى   ًفي ىىذىا اٍلمىٍعنى 
َـّ قىػاؿى اٍلًجنٍ  ًقيقىػة أىٍشػيىاء ، ثػ ف كىافى ًفي اٍلحى : ىىػذىا اٍبػف عػرس  س منزلىة شىٍيء كاحدو ، كىاً 

مقبؿه ، نزؿ مىا قد نزلو منزلىة شىٍيء كىاًحد منزلىة أىٍشيىاء كىًثيرىة ، فىيىذىا اٍبف عػرس مقبػؿه 
ٍنًزلىة زيده    مف الزيديف ميٍنكرنا مف ىىذىا اٍبف عرس ميقببلن  ًبمى

                                           

 َِّ/ّ، كشػرح ابػف عقيػؿ  ٕٗ/ْ، كأكضح المسالؾ ُّٖٓ/ّس ينظر: شرح الكافية الشافية ُت
  

  َُُٔ/ّس ينظر: تكضيح المقاصد ِت
 ي أنو كاف في األصؿ معرفة ثـ نيكّْر بالتنكيف  س يعنّت
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ِّْٖ 

ٍعنػػى ت بسػػبحاف ، كشػػتاف س ًفػػيمىف جعمػػو لقبنػػا لممعنػػى جعػػؿ         نىًظيػػر تمقيػػب اٍلمى كى
ػػرؼ فيجعمػػكف  معرفىػػة ًفػػي قىػػٍكليـ س أفعػػؿت النٍَّحػػًكييف  صػػفنا الى يٍنصى : أفعػػؿ ًإذا كىػػافى كى

ٍزف ، فىمـ يمرج النحكيكف بتمقيبيـ اٍلمعىاًني     معرفىة لقبنا لممعنى كىىيكى ىىذىاس أفعؿت اٍلكى
ـ اٍلعىرىب  عىف نىًظيػر ذىًلػؾ قىػٍكليـ: ،  أًلىنَّيىا قد لقبت اٍلمعىاًني كىمىا لقبت اأٍلىٍشػمىاص  كىبلى كى

مػػٌي  ـ أبػػي عى ٍعنػػى فىميىػػذىا لػػـ يصػػرفيىا ، اٍنتيػػى كىػػبلى فىحممػػت بػػرة فجػػار ، كبػػرة تمقيػػب اٍلمى
 " س ُتكلنفاستو سقناه برمًتًو 

ليػػػػركم ًفػػػػي شػػػػرح الفصػػػػيح أىنَّيىػػػػا كذىػػػػب ابػػػػف ديرىٍسػػػػتكيو ، كالمرزكقػػػػي ، كا       
، قىػاؿى المرزكقػي: " شػتاف س ّت، كنيًسب إلى أبي حاتـ السجستاني ، كالزجاج سِتمصدر

مصدر لـ يٍستىٍعمؿ فعمو ، كىىيكى مبنيّّ عمى اٍلفىٍتح أًلىنَّوي مىكًضا فعؿ مىاض كزيده: فىاعػؿ 
 " س ْتلىوي 

ػػا أفَّ شػػتاف : اسػػـ لمفعػػؿ       مبنػػي عمػػى الفػػتح ، لكقكعػػو مكقػػا  كالػػذم أراه راجحن
ذا  الفعؿ الماضي ، كىي إذا لـ تنكف كانت معرفة   كدلت عمى معنى ممصػكص ، كا 
ك فزيد : فاعؿ شتاف كأنو قاؿ :  نكنتيا كانت نكرة مبيمة ، فإذا قمنا شتاف زيده كعمري

ا: فاعمو بشتاف في قكلو أنػؾ : شتاف مػا بينيمػا، ك بىعيدى زيد كعمرك كذلؾ ت ما س أيضن

                                           

  ِٕٖ، ِٖٔ/ٔس المزانة ُت
سفار الفصػيح ألبػي سػيؿ اليػركم ْْٔس ينظر: تصحيح الفصيح كشرح البف ديرىستكيو ص ِت ، كا 

  َّٓ، كشرح الفصيح لممرزكقي ص ُِٖ/ِ
 ت ش ت ت س   ٖٕٓ/ ْ، كتاج العركس َُُٔ/ّس ينظر: تكضيح المقاصد ّت
  َّٓ: شرح الفصيح لممرزكقي ص س ينظرْت
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ِّْٗ 

، س ُتا ػقمػػػت: بعػػػد مػػػا بينيمػػػا ، كىػػػي بمعنػػػى: الػػػذم كالظػػػرؼ الػػػذم بعػػػدىا : صمتيػػػ
  س ِتكه مف التأكيبلت الكاردة عمى غيره ػب ، كممػذا المذىػة ىػلسيكل

 عيٞل (  يف اإلغشاء :32) 
َ
ب
َ
ز
َ
 ( اعرعَاه ) م

 ّص اىرزمشج اىقصشٝح :
: فػي قػكؿ مػف س ّتك بكػرس قاؿ الشياب المفاجي : " كفي تالقصرياتس قػاؿ تأبػ      

، إنػو كبلمػاف كأنػو قػاؿ: كػذب، يعنػي رجػبلن ذـ  عميػؾ الحػلَّ  بى ذى نصب الحل، فقاؿ: كى 
إليو الحل، ثـ ىيل المماطب عمى الحل فقػاؿ: عميػؾ الحػل ، ىػذا كعنػدم قكلػو ىػك 
القػكؿ ، كىػك أنيػا كممػة جػرت مجػرل المثػؿ فػي كبلميػـ، كلػذلؾ لػـ تتصػرؼ كلزمػػت 

كنيا فعبلن ماضينا معمقنا بالمماطب ليس إال ، كىى في معنى األمر طريقة كاحدة في ك
 " س ْت: كقكليـ في الدعاء : رحمؾ اهلل 

 اىذساعح 
ذكػػر الشػػياب المفػػاجي نػػص أبػػي عمػػي فػػي التػػذكرة القصػػرية ، كمذىبػػو فػػي        

ء ، الحػلَّ س منصػكب عمػى اإلغػرا ؾى يٍ مى عى  بى ذى المسألة أفَّ كممة : الحل في قكليـ : ت كى 
ػلَّ  : كػذب اٍلحى ػلَّ  كيككف عمى كبلميف كىأىنَّوي قىاؿى مىٍيػؾ اٍلحى ػلَّ  ، عى ، كىيػكى  أىم : ليرغبػؾ اٍلحى

مىٍيًو    لىة الثَّاًني عى مىٍيؾ فأضمر األكؿ لدالى  كىاًجب عى

                                           

  ِْ/ُ، ك التصريح ِِٕشرح الفصيح البف ىشاـ المممي ص  س ينظر:ُت
سفار الفصػيح ألبػي سػيؿ اليػركم ْْٔس ينظر: تصحيح الفصيح كشرح البف ديرىستكيو ص ِت ، كا 

  َّٓ، كشرح الفصيح لممرزكقي ص ُِٖ/ِ
  ٖٖ/ّالكافية س ىك ابف السراج ، كينظر مذىبو في : شرح الرضي عمى ّت
  َْٓس شرح درة الغكاص لمشياب المفاجي ص ْت



 

  

 

 
 "جمعنا كتكثيقنا كدراسةن " التذكرة القصريةالمفقكد ضكء كتابو في  ىػ ّٕٕنحك أبي عمي الفارسي ت 

 

َّّْ 

كعمػػؿ ذلػػؾ بأنَّيػػا  كممػػة جػػرت مجػػرل المثػػؿ فػػي كبلميػػـ ، كلػػذلؾ لػػـ تتصػػرؼ      
عػػبلن ماضػػينا معمقنػػا بالمماطػػب لػػيس إال ، كىػػى فػػي كلزمػػت طريقػػة كاحػػدة فػػي ككنيػػا ف

   سُتمعنى األمر : كقكليـ في الدعاء : رحمؾ اهلل 
المغػػكييف مػػنيـ :  الزممشػػرم ، كابػػف ك ذلػػؾ كثيػػره مػػف النحػػكييف  عمػػىكتبعػػو        

كلغػة النصػب ىػي لغػة س  ِتاألثير، كالراغب األصػفياني، كالفيػركز ببػادم ، كالزبيػدم 
كا بػػو أف يسػػتعممكا مسػػمكعة عػػف أىػػؿ  ميضػػر ، كذلػػؾ أنيػػـ إذا أمػػركا بشػػيء ، كأغػػري

عميؾ كذاس  بمعنى الزمو أك عميؾ بو ، ككػأنيـ ييصػيّْركف الفعػؿ ت كػذب س إلػى  تكىذىبى 
اسـ فعؿو بمعنى : اٍلػزـٍ ، فينصػبكف مػا بعػد تكػذب س كعمػى لغػتيـ كرد األثػر المػركم 

كذب  الحلَّ ، ككذب عميكـ العمرة ى  عميكـ بى ذى أنو قاؿ : " كى   عف عمر بف المطاب 
 بنصػب " الحػلى ، كالعمػرةى ، كالجيػادى " سّت، ثبلثة أسفار كذبف عميكـ "  عميكـ الجيادى 

  س ْتت كذب س  ضمير مضمر  يعرب فاعبلن  كفي

                                           

  َْٓس ينظر:  شرح درة الغكاص لمشياب المفاجي ص ُت
، ُٖٓ/ْ، النيايػػة فػػي غريػػب الحػػديث كاألثػػر  ِِٓ/ّس ينظػػر: الفػػااؽ فػػي غريػػب الحػػديث ِت

ت ؾ ذ ب س ،   َُّكالقػػامكس المحػػيط ص  َٕٓكالمفػػردات فػػي غريػػب القػػربف لمراغػػب ص 
 ت ؾ ذ ب س   ُُٗ/ْج العركس كتا

س األثر أمرجو اإلماـ أبك بكر عبد الرازؽ الصنعاني في المصنَّؼ فػي كتػاب الجيػاد بػاب كجػكب ّت
ػلُّ كىاٍلعيٍمػرىةي، ُِٕ/ٓالغزك  ـي اٍلحى مىػٍيكي ، عى ، كىػذىبى ثىػةي أىٍسػفىارو ـٍ ثىبلى مىػٍيكي ، كاألثر كمػا كرد : " كىػذىبى ، عى

اًلػوً كىاٍلًجيىادي ًفي سىًبيًؿ ا ؿي ًبفىٍضًؿ مى ـٍ  لمًَّو، كىأىٍف يىٍبتىًغيى الرَّجي مىػٍيكي : عى يىقيػكؿي ػدّْؽي، ى ، كىاٍلميٍسػتىٍنًفؽي كىاٍلميتىصى
لّْ كىاٍلعيٍمرىًة كىاٍلًجيىاًد " كالركاية فيو بالرفا    ًباٍلحى

، ٖٖ، ٕٖ/  ّ، كشػػػرح الرضػػػي عمػػػى الكافيػػػة  ْْٕ/  ِس ينظػػػر: معػػػاني القػػػربف لؤلمفػػػش ْت
 ت ؾ ذ ب س ُِِ/ْت  ؾ ذ ب س ، كتاج العركس  َُٕ/ُ كالمساف
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ُّّْ 

ا ػ ما ركم أف ابف معد يكرب شكى إلى عمر بف المطػاب        كعمى لغتيـ ػ أيضن
  س ّتبنصب العسؿ أم عميؾ بو سِتبى عميؾ العسؿى " فقاؿ لو : " كذى س ُتالمعص 

مػػا بعػػد ت كػػذب س عمػػى أنػػو فاعػػؿ فػػي المفػػظ ، كمعنػػاه  سْتكأىػػؿ الػػيمف يرفعػػكف      
 عندىـ: عميكـ الحلَّ  

قاؿ األمفش في المعاني : " تجئ أشياء فػي المفػظ ال تكػكف فػي المعػػاني منيػا      
ٍحري ٌضػب  مػربو ، كقػكلي ـ : كىػذىبى عمػيكـ الحػلُّ يرفعػػكف تالحػلس  بػػ ت قكليـ : ىػذا جي

نمػا معنػاه ت عميكـ الحل س  نصب بأمرىـ "     سٓتكػذبس كا 
مىػى       كىػافى كٍجييػو النٍَّصػب عى كعدَّ ابف األثير  رفا ت الحلُّ  س مف الشػذكذ فقػاؿ :" كى

ٍرفيكعنا " اءى شىاذِّا مى لىًكنَّوي جى اإلٍغراء، كى
 س  ٔت

نظػػكر : " ككػػاف كجيػػو النصػػب عمػػى اإلغػػراء ، كلكنػػو جػػاء شػػاذنا كقػػاؿ ابػػف م     
   سٕتكمرفكعنا ، كقيؿ معناه : كجب عميكـ الحل ، كقيؿ معناه : الحثُّ كالحضُّ " 

                                           

ػػػب الرٍّْجػػػؿ   النيايػػػة  فػػػي غريػػػب الحػػػديث كاألثػػػر ُت مىػػػًة: اٍلًتػػػكاء فػػػي عىصى س المىعىػػػصي ًبػػػاٍلعىٍيًف اٍلميٍيمى
ْ/ُٖٓ  

، كالمجمكع المغيػت فػي عريبػي القػربف كالحػديث  َّٕ/ِس األثر في : غريب الحديث لممطابي ِت
  ْْٔ/ِي ألبي مكسى األصبيان

   ّّٖ/  ُ، كالمزىر لمسيكطي  ٖٖ/  ّس ينظر: شرح الرضي عمى الكافية ّت
، كركم القيسػػػي فػػي إيضػػػاح شػػكاىد اإليضػػػاح  ٖٖ/  ّس ينظػػر: شػػػرح الرضػػي عمػػػى الكافيػػة ْت

العكػػس فقػػاؿ : " فمػػف النػػاس مػػف يرفػػا بيػػا ، كىػػـ مضػػر ، كمػػنيـ مػػف ينصػػب كىػػـ ُِْ/ُ
 اليمف " 

  ْْٕ/  ِ س معاني القربف لؤلمفشٓت
   ُٖٓ/ْس النياية في غريب الحديث كاألثر ٔت
 ت ؾ ذ ب  س   َٕٗ/ُس المساف  ٕت
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ِّّْ 

ىذا األسمكب عمى السماع احترامنا لممسػمكع الػكارد عػف قبيمػة  كالذم أراه قصر      
، كمػا جػاء عػف أميػر المػؤمنيف ميضر   كىك غير معيكدو عند أغمب القبااػؿ العربيػة 

فيحتمؿ أنو تكمـ ما الساما بمغتو التي يعيدىا ، كقػد جػاء بالنصػب عمػى   عمر 
 :  سُتاإلغراء قكؿ عنترة العبسي 

ػإنػُصِظِتػَداِئَضِتؽػػزُبوّشاػساْذَعِبٔؽػػػػ...صَذَبػاضَفتغَقػوَطاَ ػَذنؽػَبأرّداػػػػػػػػػػػ
 عمى اإلغراء ، ىك بمعنى : الـز   س  بػت كذب س نصب ت العتيؽ     

ػ
ػ

 
 
 
 
 
 
 
 

 خلامتحا
                                           

يضاح شكاىد األيضاح  َِس البيت مف الكامؿ لعنترة العبسي في شرح ديكانو صػ ُت ، ُِْ/ُ، كا 
   كركاية الديكاف : كذىبى العىتيؽي كمىاءي شىف  بىاًردنا ٕٖ/ ّكشرح الرضي عمى الكافية 

عنػى : أف الشػػاعر يماطػػب زكجتػػو كيقػػكؿ ليػػا : عميػػًؾ بأكػػؿ العتيػػؽ كىػػك التمػػر اليػػابس ، كالم
ٍصػته بػو مييػرم  كشر الماء البارد ،كال تتعرضي لغىبيكؽ المبف كىك شيربو عشينا ، ألف المبفى مىصى

 الذم أنتفا بو كيسممني مف األعداء  
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الحمػػػد هلل الػػػذم بنعمتػػػو تػػػتـ الصػػػالحات ، كبجػػػكده تكمػػػؿ الغايػػػات ، كالصػػػبلة      
كالسبلـ عمى النَّبيّْ المصطفى ، كعمي بلو كصحبو ، كمف سار عمى ىديػو ، كاسػتف 

 بسنتو، كاقتفى أثره إلى يـك الديف     
 .ٗتعذ  .......        

َـّ البحػػثي بعػػكف اهلل كتكفيقػػو ، كقػػد تكصػػمتي فيػػو إلػػى أىػػـ النتػػاال التػػي        فقػػد تػػ
 ييمًكفي إبرازيىا عمى النحك التالي :

س أثبت البحػث أفَّ ألبػي عمػي الفارسػي كتػابيف باسػـ التػذكرة ، أحػدىما : التػذكرة ػ ُت
مكضػػكع  كىػػك يقػػا فػػي عشػػريف مجمػػدنا ، كانمػػر التػػذكرة القصػػرية ك كىػػك مفقػػكد ػ

  بحثنا
س تعددت المصادر النحكية التي تقمت عػف كتػاب ت التػذكرة القصػرية س ألبػي عمػي ِت

الفارسػػي ، فقػػد نقػػؿ عنػػو ابػػف جنػػي فػػي المصػػااص بػػاب : ت تػػدريل المغػػة س ، كابػػف 
ىشػػاـ فػػي المسػػااؿ السػػفرية ، كنػػاظر الجػػيش فػػي تمييػػد القكاعػػد ، كالػػدماميني فػػي 

جي فػػي شػػرح ممحػػة اإلعػػراب ، كالبغػػدادم فػػي شػػرح تعميػػؽ الفرااػػد ، كالشػػياب لمفػػا
 أبيات المغني ، كالمزانة ، كالزبيدم في تاج العركس مف جكاىر القامكس  

س أثبػػت البحػػث أفَّ الفارسػػي ألَّػػؼ كتابػػو التػػذكرة القصػػرية قبػػؿ كتبػػو : اإلغفػػاؿ ، ّت
 كنقض الياذكر ، كالحجة لمقراء السبعة  

و النحكية مف مػبلؿ كتابػو التػذكرة اارسي في براأبي عمي الف رس أثبت البحث تطك ْت
س  ليي أبػكؾ بػيف البنػاء كاإلعػرابمنيا مسألة : ت القصرية ، كباقي مؤلفاتو األمرل 

   ت لىًينَّا لمىٍقًضيّّ س: نكع البلميف قكؿ الشاعر كمسألة : ت 
، س أثبت البحث أفَّ الفارسي في كتابو التذكرة القصػرية كػاف ذا شمصػية مسػتقمة ٓت

 ييرجح أقكالو بالدليؿ  كيرد عمى معارضيو بما يدحض حجتيـ  
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س كتاب التذكرة القصرية حػكل مسػااؿ جديػدة لػـ يتطػرؽ إلييػا الفارسػي فػي بػاقي ٔت
س كمسػألة  نكع ت ما س ك ت كاف س في قكليـ : ألضربنَّو ما كػافكتبو منيا مسألة : ت 

 س   كسر ىمزة ت إفَّ س إذا كقعت في أكؿ الصمة :
س أكثػػر المسػػااؿ جػػاءت فػػي أبيػػات شػػعرية عػػالل فييػػا أبػػك عمػػي الفارسػػي قضػػايا ٕت

 نحكية كىذا شبيو بما فعمو في كتابو شرح األبيات مشكمة اإلعراب  
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 ثثد ادلصادس ٗادلشاجع

ـا :
ً
 . چ ڻ ں ں ڱ چ  القربف الكريـ : أٗى

ا 
ً
 :: الكتب المطبكعة  ثاّٞ
  أامة التفسير العربية ، كبثاره في القراءات أبك عمي الفارسي حياتو كمكانتو بيف

، الناشر: دار المطبكعات الحديثػة ، جػدة  كالنحك د/ عبد الفتاح إسماعيؿ شمبي
 ـ  ُٖٗٗىػ ػ َُْٗ، الطبعة الثالثة 

  /ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب ألبي حياف تحقيؽ: د/ رجب عثمػاف محمػد، د
ىػػ ُُْٓالقاىرة ، الطبعػة األكلػىرمضاف عبد التكاب، الناشر: مكتبة المانجي ػ 

 ـ  ُٖٗٗػ 
 أحمد بف سعيد بف محمد قشػاشألبي سيؿ اليركم ،  تحقيؽ  إسفار الفصيح :  

، المدينػػة المنػػكرة، المممكػػة  الناشػػر: عمػػادة البحػػث العممػػي بالجامعػػة اإلسػػبلمية
   ىػَُِْالطبعة األكلى ،  العربية السعكدية

 يكطي ، تحقيػؽ : د/ عبػد العػاؿ سػالـ مكػـر  األشباه كالنظاار ، لجبلؿ الػديف السػ
 ـ   ُٖٓٗىػ ػ َُْٔالناشر : مؤسسة الرسالة ، الطبعة األكلى ، 

  ، اشػػػتقاؽ أسػػػماء اهلل الحسػػػنى لمزجػػػاجي ، تحقيػػػؽ: د/ عبػػػد الحسػػػيف المبػػػارؾ
 ـ  ُٖٔٗىػ ػ َُْٔالناشر : مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثانية 

 عبػػػد الحسػػػيف الفتمػػػي ، الناشػػػر: األصػػػكؿ فػػػي النحػػػك البػػػف السػػػراج ، تحقيػػػؽ :
 ـ ُٗٗٗ -ىػ َُِْلبناف ، الطبعة الرابعة  –بيركت  –مؤسسة الرسالة

 عبػػد الفتػػاح الحمػػكز/ المحقػػؽ: دالبػػف ىشػػاـ ،  اعتػػراض الشػػرط عمػػى الشػػرط  ،
   ـُٖٔٗىػ َُْٔ الطبعة األكلى،  األردف ػالناشر: دار عمار 

 قيػػؽ : محمػػد السػػيد أحمػػد عػػزكز  إعػػراب القػػراءات الشػػكاذ لمعكبػػرم ، دراسػػة كتح
 ـ  ُٔٗٗىػ ػُُْٕالناشر :عالـ الكتب بيركت ، لبناف ، الطبعة األكلى 
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  إعراب القربف لمنَّحَّاس ، كضػا حكاشػيو كعمػؽ عميػو : عبػد المػنعـ مميػؿ إبػراىيـ
لبنػػاف، ، بيػركت  ، دار الكتػب العمميػػة ،الناشػر: منشػكرات محمػػد عمػي بيضػػكف 

  ىػ  ُُِْالطبعة األكلى 
 المامسة عشر األعبلـ لمزركمي ، الناشر: دار العمـ لممبلييف ، الطبعة : ََِِ 

 ـ  
 مف دكف تارين   الناشر: دار التعاكف،  ألفية ابف مالؾ 
  أمالي ابف الحاجب ألبي عمرك عثماف بف الحاجب ، دراسة ك تحقيػؽ : د/ فمػر

عمػػػاف  – بيػػػركت ، كدار عمػػػار –صػػػالح سػػػميماف قػػػدارة ، الناشػػػر: دار الجبػػػؿ 
 ـ ُٖٗٗ -ىػَُْٔ

  أمالي ابف الٌشجرٌم ، تحقيؽ د/محمكد محمد الٌطناحٌي، الناشػر: مكتبػة المػانجٌي
 ـ ُِٗٗ-ىػ ُُّْ، الطبعة األكلى 

  إنباه الركاة عمى أنباه النحاة  لجماؿ الديف أبك الحسف عمػي بػف يكسػؼ القفطػي
 ىػ   ُِْْ لبناف ، الطبعة األكلى ، بيركت  -الناشر: المكتبة العصرية 

 زىيػػػػػر  /دراسػػػػػة كتحقيػػػػػؽ: دالبػػػػػف كالد ،  االنتصػػػػػار لسػػػػػيبكيو عمػػػػػى المبػػػػػرد                 
 -ىػػ ُُْٔالطبعة: األكلى، ،  الناشر: مؤسسة الرسالة،  عبد المحسف سمطاف

  ـ ُٔٗٗ
  ، اإلنصػػاؼ فػػي مسػػااؿ المػػبلؼ بػػيف النحػػكييف البصػػرييف كالكػػكفييف  لؤلنبػػارم

 ـ  ََِّػ ػىُِْْية ، الطبعة األكلى الناشر : المكتبة العصر 
  أكضػػح المسػػالؾ إلػػى ألفيػػة ابػػف مالػػؾ البػػف ىشػػاـ، تحقيػػؽ : الشػػين : يكسػػؼ

الشين محمد البقاعي ،الناشر: دار الفكػر لمطباعػة كالنشػر كالتكزيػا ، مػف دكف 
 تارين  



 

  

 

 
 "جمعنا كتكثيقنا كدراسةن " التذكرة القصريةالمفقكد ضكء كتابو في  ىػ ّٕٕنحك أبي عمي الفارسي ت 

 

ّّْٕ 

  ، اإليضػػاح لمفارسػػي ، تحقيػػؽ : د / كػػاظـ بحػػر المرجػػاف ،الناشػػر: عػػالـ الكتػػب
 ـ  ـ ُٔٗٗىػ ،  ُُْٔثانية الطبعة ال

  اإليضػػػاح العضػػػدم لمفارسػػػي تحقيػػػؽ : حسػػػف شػػػاذلي فرىػػػكد ، الطبعػػػة األكلػػػى
 ـ  ُٗٔٗىػ ػ ُّٖٗ

  :محمد بف حمكد الدعجاني  د/إيضاح شكاىد اإليضاح لمقيسي ، دراسة كتحقيؽ
 -ىػػ  َُْٖلبناف ، الطبعػة  األكلػى  –، الناشر: دار الغرب اإلسبلمي، بيركت 

 ـ   ُٕٖٗ
 بحر المحيط ألبي حياف ، تحقيؽ : صػدقي محمػد جميػؿ ، الناشػر: دار الفكػر، ال

 ىػ  َُِْبيركت ، الطبعة: 
  البمغة في تػراجـ أامػة النحػك كالمغػة لمفيركزببػادل ، الناشػر: دار سػعد الػديف لمطباعػة كالنشػر

 ـ  َََِ -ىػُُِْكالتكزيا ، الطبعة: األكلى 
 ة لمسيكطي ، تحقيؽ : محمػد أبػك الفضػؿ بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحا

 إبراىيـ،  الناشر: المكتبة العصرية ، صيدا ، لبناف ، مف دكف تارين  
  بيػػدم ، تحقيػػؽ :عبػػد السػػتار أحمػػد فػػراج تػػاج العػػركس مػػف جػػكاىر القػػامكس لمزَّ

 كبمريف ، الناشر: دار اليداية  
 ي محمػد البجػاكم بػرم  ، تحقيػؽ: عمػالتبياف فػي إعػراب القػربف ألبػي البقػاء العك 

 الناشر : عيسى البابي الحمبي كشركاه ، مف دكف تارين  
  التبييف عف مذاىب النحكييف مف البصرييف كالككفييف لمعكبرم ، تحقيػؽ كدراسػة

 : عبد الرحمف السميماف العثيميف ، الناشر : جامعة أـ القرل  
 صػػطفى تممػػيص الشػػكاىد كتممػػيص الفكااػػد البػػف ىشػػاـ ، المحقػػؽ: د  عبػػاس م

   ـُٖٔٗ -ىػ َُْٔالصالحي ، الناشر: دار الكتاب العربي ، الطبعة ألكلى 
  التٌػػػذييؿ كالٌتكميػػػؿ فػػػي شػػػرح كتػػػاب التسػػػييؿ ألبػػػي حٌيػػػاف ، تحقيػػػؽ : د/ حسػػػف

 ىػ  ُُْٖىنداكم، الناشر: دار القمـ ، دمشؽ ، الطبعة األكلى 
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 ٍيو ، ابػف تصػحيح الفصػيح كشػػرحو ، كم الممتػػكفالمحقػؽ: د  محمػػد بػد، ديريٍسػػتىكى
 -ىػػ ُُْٗعػاـ النشػر: ،  الناشر: المجمس األعمى لمشػاكف اإلسػبلمية القػاىرة

   ـُٖٗٗ
  التصػػريح بمضػػمكف التكضػػيح فػػي النحػػك ، لمشػػين مالػػد األزىػػرم ، الناشػػر: دار

 ـ َََِ -ىػ ُُِْلبناف ، الطبعة األكلى  –بيركت  –الكتب العممية 
 اميني ، تحقيػؽ : د/ محٌمػد عبػد الػرحمف تعميؽ الفرااد عمى تسييؿ الفكااد، لمػٌدم

 ىػ  َُّْالمفدَّل ، الطبعة األكلى سنة 
 عػكض بػف حمػد القػكزم  /د ، لمفارسػي ، تحقيػؽ :  التعميقة عمى كتاب سػيبكيو 

   ـَُٗٗ -ىػ َُُْالطبعة: األكلى، 
  ، التمػػاـ فػػي تفسػػير أشػػعار ىػػذيؿ تممػػا أغفمػػو أبػػك سػػعيد السػػكرمس البػػف جنػػي

أحمػد مطمػكب ،  ،مديجػة عبػد الػرازؽ الحػديثي  ،جي القيسػي تحقيؽ : أحمد نػا
بغػداد ، الطبعػة األكلػى،  –مراجعة : د/ مصطفى جكاد ، الناشػر: مطبعػة العػاني 

 ـ  ُِٔٗ -ىػ ُُّٖ
  ، تكجيػػػو الممػػػا البػػػف المبػػػاز، دراسػػػة كتحقيػػػؽ: أ  د  فػػػايز زكػػػي محمػػػد ديػػػاب

جميكريػػػة مصػػػر  -ة الناشػػػر: دار السػػػبلـ لمطباعػػػة كالنشػػػر كالتكزيػػػا كالترجمػػػ
 ـ  ََِٕ -ىػ  ُِْٖالعربية ، الطبعة الثانية  

  تكضيح المقاصد كالمسالؾ بشرح ألفية ابػف مالػؾ لممػرادم شػرح كتحقيػؽ : عبػد
لبناف، الطبعة األكلػى  –الرحمف عمي سميماف، الناشر: دار الفكر العربي بيركت 

 ـ ََِٖ -ىػ ُِْٖ
 : بػػراىيـ أطفػػيش،   الجػػاما ألحكػػاـ القػػربف  لمقرطبػػي ، تحقيػػؽ أحمػػد البردكنػػي، كا 

 ـ ُْٔٗ -ىػ ُّْٖالناشر : دار الكتب المصرية  القاىرة ، الطبعة الثانية ، 
 فمػػػر الػػػديف قبػػػاكة ،  /الجنػػػى الػػػداني فػػػي حػػػركؼ المعػػػاني لممػػػرادم  تحقيػػػؽ: د
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ّّْٗ 

لبنػػػاف  ،بيػػركت  ،كاألسػػتاذ : محمػػد نػػػديـ فاضػػؿ، الناشػػػر: دار الكتػػب العمميػػػة 
 ـ  ُِٗٗ -ىػ  ُُّْالطبعة األكلى 

  حاشػػية الصػػباف عمػػى شػػرح األشػػمكني أللفيػػة ابػػف مالػػؾ، الناشػػر: دار الكتػػب
 ـ ُٕٗٗ-ىػ  ُُْٕالطبعة األكلى  ، لبناف ،بيركت  ،العممية 

 محقػػؽ الكتػػاب كمعمػػؽ حكاشػػيو: سػػعيد األفغػػانيالبػػف زنجمػػة ،  حجػػة القػػراءات  ،
   الناشر: دار الرسالة

 لفارسي ، تحقيؽ : بدر الػديف قيػكجي ، كأحمػد الحجة لمقراء السبعة ألبي عمي ا
ىػػػ ػ َُْْيكسػػؼ الػػدقاؽ ، الناشػػر: دار المػػأمكف لمتػػراث ، الطبعػػة األكلػػى 

 ـ  ُْٖٗ
 تحقيػؽ كشػرح: عبػد  ، مزانة األدب كلب لباب لساف العرب لعبد القػادر البغػدادم

السػػػبلـ محمػػػد ىػػػاركف، الناشػػػر: مكتبػػػة المػػػانجي ، القػػػاىرة ، الطبعػػػة الرابعػػػة  
 ـ   ُٕٗٗ -ىػ   ُُْٖ

  المصااص البف جني  ، الناشر: اليياة المصرية العامة لمكتاب، الطبعػة الرابعػة
 ، مف دكف تارين  

 تحقيػػؽ: د/ أحمػػد  الػػدر المصػػكف فػػي عمػػـك الكتػػاب المكنػػكف  لمسػػميف الحمبػػي ،
 دمشؽ، مف دكف تارين   -محمد المراط ، الناشر: دار القمـ 

 محمػد  مااة الثامنة البػف حجػر العسػقبلني ، تحقيػؽ :الدرر الكامنة في أعياف ال
 ليندػ  بادبصيدر  -الناشر: مجمس داارة المعارؼ العثمانية ،  عبد المعيد ضاف

   ـُِٕٗىػ/ ُِّٗ  الثانية الطبعة، 
  ،ُِٕٗىػ/ ُِّٗالطبعة: الثانية 
 
 "بيػػركت  ،تعميػػؽ محمػػد محمػػد حسػػيف  ديػػكاف األعشػػى الكبيػػر "ميمػػكف بػػف قػػيس
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َّْْ 

  ـ ُٖٔٗسنة 
  ، ديكاف أمية بف أبي الصػمت ، جمعػو كحققػو كشػرحو د/ سػجيا جميػؿ الجبيمػي

 ـ  ُٖٗٗالناشر : دار صادر ، الطبعة األكلى 
  بيػػػػركت ، تحقيػػػػؽ محمػػػػد يكسػػػػؼ نجػػػػـ  دار صػػػػادر ، ديػػػػكاف أكس بػػػػف حجػػػػر

  ىػ َُّٖ
 ُّٕٗعزة حسف  دمشؽ سنة / ديكاف بشر بف أبي ماـز األسدم تحقيؽ د  
 الناشػر: ،  محمد بف حبيب، تحقيؽ د  نعماف محمد أميف طو ديكاف جرير بشرح

  الطبعة الثالثة، دار المعارؼ 
 ، دار  أميػػؿ بػػديا يعقػػكبكتحقيػػؽ كشػػرح : د/ جمػػا  ديػػكاف الحػػارث بػػف حمػػزة ،

 ـ  ُُٗٗىػ ػ ُُُْالطبعة األكلى  بيركت، الكتاب العربي 
  : دار المعرفػة بيػركت ديكاف حساف بف ثابت ، تحقيؽ : عبد اهلل سنده ، الناشر

 ـ  ََِٔىػ ػ ُِْٕ، لبناف ، الطبعة األكلى 
  ، ديػػكاف الحطياػػة ، اعتنػػى بػػو : حمػػدك طمػػاس ، الناشػػر : درا المعرفػػة بيػػركت

 ـ  ََِٓىػ  ػ ُِْٔلبناف ، الطبعة الثانية 
  : ديػػػػكاف ذم الرمػػػػة ، شػػػػرح اإلمػػػػاـ أبػػػػي نصػػػػر بػػػػف أحمػػػػد البػػػػاىمي ، تحقيػػػػؽ                   

القػػػدكس أبػػػك صػػػالح ، الناشػػػر : مؤسسػػػة اإليمػػػاف ، الطبعػػػة األكلػػػي د/ عبػػػد 
 ـ    ُِٖٗىػ ػ َُِْ

  ديػػكاف طرفػػة بػػف العبػػد ، اعتنػػى بػػو : عبػػد الػػرحمف المصػػطاكم ، الناشػػر : دار
 ـ  ََِّىػ ػ ُِْْالمعرفة بيركت ، لبناف الطبعة األكلى 

  ، دار الحريػػة ، الناشػػر :يحيػػى الجبػػكرم  /تحقيػػؽ دديػػكاف عبػػد اهلل بػػف الزبيػػر 
   ىػُّْٗبغداد 

  ، ديكاف عمر بػف أبػي ربيعػة ، قػدـ لػو ككضػا ىكامشػو كفيارسػو : فػايز محمػد



 

  

 

 
 "جمعنا كتكثيقنا كدراسةن " التذكرة القصريةالمفقكد ضكء كتابو في  ىػ ّٕٕنحك أبي عمي الفارسي ت 

 

ُّْْ 

 ـ ُٔٗٗىػ ػُُْٔالناشر : دار الكتاب العربي الطبعة الثانية 
  ديكاف الفرزدؽ ، شحو كضبطو كقدـ لو :األسػتاذ / عمػي فػاعكر ، الناشػر : دار

 ـ  ُٕٖٗق ػَُْٕاألكلى  الكتب العممية بيركت ، لبناف ، الطبعة
  ديكاف النابغة الجعدم جمعو كحققػو كشػرحو : د/ كاضػح الصػمد ، الناشػر : دار

 ـ  ُٖٗٗصادر بيركت ، الطبعة األكلى 
  ، ديكاف النمر بػف تكلػب العيكمػي ، جمػا كشػرح كتحقيػؽ :د/ محمػد نبيػؿ طريفػي

 ـ  َََِالناشر : دار صادر ، بيركت ، لبناف ، الطبعة األكلى 
 بعة في القراءات البف مجاىد البغدادم تحقيؽ: أ د/ شكقي ضػيؼ ، الناشػر: الس

 ىػ ََُْمصر، الطبعة الثانية  –دار المعارؼ 
  لبنػاف،  –سر صػناعة اإلعػراب البػف جنػي،  الناشػر: دار الكتػب العمميػة بيػركت

 ـ  َََِ -ىػُُِْالطبعة األكلي 
 طبعػة  القػاىرة ،الحػديث سير أعبلـ النببلء لشمس الديف الػذىبي، الناشػر: دار ،

 ـ  ََِٔ-ىػ ُِْٕ
  ،شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ ، تحقيؽ: محمد محيي الػديف عبػد الحميػد

القػػػاىرة ، دار مصػػػر لمطباعػػػة ، سػػػعيد جػػػكدة السػػػحار  –الناشػػػر : دار التػػػراث 
 ـ  َُٖٗ -ىػ  ََُْكشركاه ،الطبعة العشركف 

 ادم ، حققو كنشره : عبد العزيز ربػاح شرح أبيات مغني المبيب لعبد القادر البغد
ىػػ ػ ُُْْ، كأحمد يكسػؼ دقػاؽ ، الناشػر: دار الثقافػة العربيػة الطبعػة األكلػى 

 ـ  ُّٗٗ
  بيػركت ، الناشػر: دار الكتػب العمميػة ، شرح األشمكني عمى ألفيػة ابػف مالػؾ  ، 

 ـ   ُٖٗٗ -ىػُُْٗلبناف، الطبعة األكلى 
  س ر المصاصػػػة فػػػي تيسػػػير المبلصػػػةتحريػػػت شػػػرح ألفيػػػة ابػػػف مالػػػؾ المسػػػمى             
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ِّْْ 

الناشػر: مكتبػة ،  عبػد اهلل بػف عمػي الشػبلؿ د/:  تحقيػؽ كدراسػةالبف الكردم ، 
   ـ ََِٖ -ىػ  ُِْٗاألكلى،   الطبعة،  الرياض ،  الرشد

  شرح التسييؿ المسمى ، ت تمييد القكاعد بشرح تسييؿ الفكااػد س لنػاظر الجػيش
عمػػػي محمػػػد فػػػامر كبمػػػركف ، الناشػػػر: دار السػػػبلـ  /، دراسػػػة كتحقيػػػؽ: أ د 

 -ىػػػػ ُِْٖ، الطبعػػػة األكلػػػى  القػػػاىرة ،لمطباعػػػة كالنشػػػر كالتكزيػػػا كالترجمػػػة 
 ـ ََِٕ

  شػػرح التسػػييؿ البػػف مالػػؾ ، تحقيػػؽ: د/ عبػػد الػػرحمف السػػٌيد ، كد/ محمػػد بػػدكم
القػػػػاىرة ، الطبعػػػػة األكلػػػػى  –الممتػػػػكف، الناشػػػػر: دار ىجػػػػر لمطباعػػػػة كالنشػػػػر 

 ىػ  َُُْ
  :شرح التصػريؼ لمثمػانيني، المحقػؽ: د  إبػراىيـ بػف سػميماف البعيمػي ، الناشػر

 ـ  ُٗٗٗ-ىػُُْٗمكتبة الرشد ، الطبعة األكلى 
  شرح ديكاف عنترة بف شداد ، عنى بتصػحيحو : أمػيف سػعد ، الناشػر : المطبعػة

 العربية بمصر مف دكف تارين   
 مػر، منشػكرات قػار يػكنس شرح الرضي عمى الكافيػة ، تحقيػؽ: يكسػؼ حسػف ع

 ـ  ُٔٗٗبنغازم، الطبعة الثانية 
 أحمػد ظػافر  شرح شكاىد المغني لمسيكطي ، كقػؼ عمػى طبعػو كعمػؽ حكاشػيو :

ككجاف ، مذيؿ كتعميقات: الشين محمػد محمػكد ابػف التبلميػد التركػزم الشػنقيطي  
 ـ  ُٔٔٗ -ىػ  ُّٖٔالناشر: لجنة التراث العربي 

 الناشػر:  ، مالػؾ ، تحقيػؽ: عبػد المػنعـ أحمػد ىريػدم شرح الكافية الشافية البف
حيػػاء التػػراث اإلسػػبلمي كميػػة الشػػريعة  جامعػػة أـ القػػرل مركػػز البحػػث العممػػي كا 

 ـ ُِٖٗ-ىػ َُِْكالدراسات اإلسبلمية ، الطبعة األكلى 
 أحمػد حسػف ميػدلي، عمػي  ألبػي سػعيد السػيرافي ، تحقيػؽ : شرح كتاب سيبكيو
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ّّْْ 

الطبعػػػة األكلػػػى، ،  لبنػػػاف ، كتػػػب العمميػػػة، بيػػػركت الناشػػػر: دار ال،  سػػػيد عمػػػي
   ـ ََِٖ

 مف باب الندبة إلػى نيايػة بػاب  جزء مف الكتاب ت ] لمرماني  شرح كتاب سيبكيو
قّْػػػػػػؽ كرسػػػػػػالة دكتػػػػػػكراه                أطركحػػػػػػة دكتػػػػػػكراة لػػػػػػػ: سػػػػػػيؼ بػػػػػػف  [ األفعػػػػػػاؿس حي

 ،سػػبلمية جامعػػة اإلمػػاـ محمػػد بػػف سػػعكد اإل،  عبػػد الػػرحمف بػػف ناصػػر العريفػػي
   ـ ُٖٗٗ -ىػ  ُُْٖعاـ ،  المممكة العربية السعكدية ،الرياض 

  شػػرح المفٌصػػؿ ، البػػف يعػػيش ، تحقيػػؽ : د/ إميػػؿ بػػديا يعقػػكب ، الناشػػر: دار
 ـ  ََُِىػ  ػُِِْالكتب العممية ، بيركت ، لبناف ، الطبعة األكلى 

 كَّاز الشػعَّار ، شرح جمؿ الٌزٌجػاجي، البػف عصػفكر اإلشػبيمي، تحقيػؽ الػٌدكتكر: فػ
 -ُُْٗلبنػػػػاف ، الطبعػػػػة األكلػػػػى  ، بيػػػػركت ، الناشػػػػر : دار الكتػػػػب العمميػػػػة 

 ـ ُٖٗٗ
  شرح شذكر الذىب لمجكجرم في معرفة كػبلـ العػرب لمجػكجرم ، تحقيػؽ : نػكاؼ

بف جزاء الحارثي ، الناشر: عمػادة البحػث العممػي بالجامعػة اإلسػبلمية، المدينػة 
 ـ  ََِْىػ/ُِّْسعكدية ، الطبعة: األكلى، المنكرة، المممكة العربية ال

  ، شرح الفصػيح لثعمػب لممرزكقػي ، قػراءة كتحقيػؽ : سػميماف بػف إبػراىيـ العايػد
 مف دكف طبعة كال تارين  

  ،شػرح كتػػاب سػيبكيو لمسػػيرافي ، تحقيػؽ: أحمػػد حسػف ميػػدلي، عمػي سػػيد عمػػي
 -ىػػػػ ُِْٗ، الطبعػػػة األكلػػػى  لبنػػػاف ،بيػػػركت  –الناشػػػر: دار الكتػػػب العمميػػػة 

 ـ ََِٖ
 
 بركايػة اليزيػدم  عبيػدة معمػر بػف المثنػى ت ، ألبػي شرح نقااض جرير كالفرزدؽ

كليػد محمػكد  -تحقيػؽ: محمػد إبػراىيـ حػكر  عف السكرم عػف ابػف حبيػب عنػوس
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ّْْْ 

الطبعػػػة: الثانيػػػة، ،  الناشػػػر: المجمػػػا الثقػػػافي، أبػػػك ظبػػػي، اإلمػػػارات، مػػػالص
   ـُٖٗٗ

 نػػكرم حمػػكدم القيسػػي ، الناشػػر :  شػػعر أبػػي زبيػػد الطػػااي ، جمعػػو كحققػػو :
 ـ  ُٕٔٗمطبعة المعارؼ بغداد 

 تحقيػػؽ: أحمػػد عبػػد ألبػػي نصػػر الجػػكىرم،  الصػػحاح تػػاج المغػػة كصػػحاح العربيػػة
  ىػػَُْٕالطبعػة: الرابعػة ،  بيػركت ،الناشر: دار العمـ لممبلييف ، الغفكر عطار

   ـ ُٕٖٗ
 جاسػـ محمػػد الػػدركيش   عمػؿ النحػػك ألبػي الحسػػف ابػػف الػكرَّاؽ ، تحقيػػؽ: محمػػكد

 ـ  ُٗٗٗ -ىػ  َُِْالناشر: مكتبة الرشد ، الرياض ، الطبعة  األكلى، 
 مرج أحاديثو: ،  المحقؽ: عبد الكريـ إبراىيـ الغرباكملممطابي ،  ريب الحديثغ

 َُِْعػاـ النشػر: ،  دمشػؽ –الناشر: دار الفكػر ،  عبد القيـك عبد رب النبي
 ـ ُِٖٗ -ىػ 

 حديث كاألثر لمزممشػرم ،  المحقػؽ: عمػي محمػد البجػاكم ، الفااؽ في غريب ال
 محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ، الناشر : دار المعرفة ، لبناف ، الطبعة الثانية  

  فتكح الغيب في الكشؼ عف قناع الريب ت حاشية الطيبي عمى الكشاؼس لمطيبػي
عطػا ، ، مقدمة التحقيؽ : إيػاد محمػد الغػكج ، القسػـ الدراسػي : د/ جميػؿ بنػي 

المشػػرؼ العػػاـ عمػػى اإلمػػراج العممػػي لمكتػػاب : د/ محمػػد عبػػد الػػرحيـ سػػمطاف 
ىػػ  ُّْْالعمماء ، الناشر: جاازة دبي الدكلية لمقربف الكػريـ ، الطبعػة األكلػى، 

 ـ   َُِّ -
 
   فيرنػػؾ فػػارس امػػركز ، عػػبل محسػػف صػػدرم أبشػػار ، كنسػػريف حكمػػي كنسػػٌرف

 ـ مف دكف طبعة   ُٔٗٗيراف حكمي ، دار النشر مكسكعة نشر كممة ، ط
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ّْْٓ 

 حػػاتـ  /المحقػػؽ: دالبػػف عابػػديف ،  لفكااػػد العجيبػػة فػػي إعػػراب الكممػػات الغريبػػةا
ىػػ َُُْالطبعػة: األكلػى، ،  بيػركت ،الناشر: دارالرااد العربي ،  صالح الضامف

   ـَُٗٗ -
  قكاعد التكجيو في النحك العربي  ، إعداد : عبد اهلل أنكر سيد المكلي   رسالة

   ـ ُٕٗٗػ  ػىُُْٕكراه في كمية دار العمـك ، جامعة القاىرة دكت
  : كتاب الشعر ت شرح األبيات المشػكمة اإلعػراب س ألبػي عمػي الفارسػي ، تحقيػؽ

د/ محمكد محمد الطناحي ، الناشػر : مكتبػة المػانجي بالقػاىرة ، الطبعػة األكلػى 
 ـ  ُٖٖٗـ ػ َُْٖ

 نتجػػب اليمػػذاني ، حقػػؽ نصكصػػو الكتػػاب الفريػػد فػػي إعػػراب القػػربف المجيػػد لمم
كمرجػػو كعمػػؽ عميػػو : محمػػد نظػػاـ الػػديف الفيتىػػٌيح ، الناشػػر : مكتبػػة دار الزمػػاف 

 ـ ََِٔ -ىػ ُِْٕلمنشر كالتكزيا ، الطبعة األكلى 
  القاىرة ، الطبعة  –الكتاب لسيبكيو ، تحقيؽ: عبد السبلـ ىاركف الناشر: مكتبة المانجي

 ـ ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖالثالثة، 
 ريػاض بػف  د/دراسػة كتحقيػؽ: لمممػؾ المؤيػد ،  ناش في فني النحػك كالصػرؼالك

،  لبنػػاف ، الناشػػر: المكتبػػة العصػػرية لمطباعػػة كالنشػػر، بيػػركت ،  حسػػف المػػكاـ
  ـ َََِعاـ النشر: 

 تحقيؽ د/ عبد اإللو النبيػاف، الناشػر: ب لمعكبرم ، المباب في عمؿ البناء كاإلعرا
 ـ  ُٓٗٗ -ىػ ُُْٔألكلى دمشؽ ، الطبعة ا ،دار الفكر 

  : المبػػاب فػػي عمػػـ اإلعػػراب لئلسػػفراييني ، تحقيػػؽ: د/ شػػكقي المعػػرم ، الناشػػر
 ـ  ُٔٗٗمكتبة لبناف ناشركف ، الطبعة األكلى 

 
 الشػين عػادؿ أحمػد ، البػف عػادؿ الدمشػقي ، تحقيػؽ  المباب فػي عمػـك الكتػاب :

بيركت  -العممية  الناشر: دار الكتب،  عبد المكجكد كالشين عمي محمد معكض
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ّْْٔ 

   ـُٖٗٗ-ىػ  ُُْٗالطبعة: األكلى، ،  لبناف ،
  ، الطبعػػة: الثالثػػة ،  بيػػركت ، الناشػػر: دار صػػادرلسػػاف العػػرب البػػف منظػػكر- 

   ىػ ُُْْ
  ، الممحة فػي شػرح الممحػة البػف الصػااغ ، تحقيػؽ: إبػراىيـ بػف سػالـ الصػاعدم

السػعكدية   ،لمدينػة المنػكرةا ،الناشر: عمادة البحث العممي بالجامعػة اإلسػبلمية 
 ـ ََِْ -ىػُِْْالطبعة : األكلى، 

  ، ما ذكره الككفيكف مف اإلدغاـ لمسيرافي ، حققػو كقػدـ لػو : د/ صػبيح التميمػي
 ـ  ُٖٓٗىػ ػ َُْٓالناشر : دار البياف العربي ، جدة ، الطبعة األكلى 

 المحقػؽ:  ألبي مكسى األصػبياني ، لمجمكع المغيث في غريبي القربف كالحديثا
حيػاء   الناشػر:،  عبػد الكػريـ العزبػاكم جامعػة أـ القػرل، مركػز البحػث العممػي كا 

دار  ،  مكػػة المكرمػػة ، ، كميػػة الشػػريعة كالدراسػػات اإلسػػبلمية  التػػراث اإلسػػبلمي
 -ىػػػ  َُْٔت ُجػػػ ،الطبعػػة األكلى، المػػدني لمطباعػػة كالنشػػر كالتكزيػػا، جػػدة 

 ـس ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖت ّ، ِجػ ،    ـس ُٖٔٗ
  :المحتسب في تبييف كجكه شػكاذ القػراءات كاإليضػاح عنيػا البػف جنػي ، تحقيػؽ

 -عمػػػي النجػػػدم ناصػػػؼ ، ك د/ عبػػػد الحمػػػيـ النجػػػار ، الناشػػػر: كزارة األكقػػػاؼ 
 ـ ُْٗٗ -قُُْٓالمجمس األعمى لمشاكف اإلسبلمية ، 

  ممتار بذكرة أبي عمي الفارسي كتيػذيبيا البػف جنػي ، تحقيػؽ: د/ حسػيف أحمػد
ك عباس، الناشر : مركز الممؾ فيصػؿ لمبحػكث كالدراسػات اإلسػبلمية ، الطبعػة ب

 ـ  ََُِىػ ػ ُِّْاألكلى 
 
  ممتصر في شكاذ القربف مف كتاب البديا البف مالكيو ، الناشر : مكتبة المتنبي

 بالقاىرة ، مف دكف تارين  
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ّْْٕ 

  ىػ  ُِْٔالمدارس النحكية د/ شكقي ضيؼ ، الناشر: دار المعارؼ 
 مراجعػة: ،  : محمػد عبػد المػالؽ عضػيمةكر كالمؤنث البف األنبارم ، تحقيؽالمذ

المجمػػس األعمػػى  ،الناشػػر: جميكريػػة مصػػر العربيػػة ،  رمضػػاف عبػػد التػػكاب/ د
  ـ ُُٖٗ،ىػ  َُُْ لجنة إحياء التراث ،لمشؤكف اإلسبلمية 

  :المساعد عمى تسييؿ الفكااد البػف عقيػؿ  تحقيػؽ: محمػد كامػؿ بركػات، الناشػر
 ـ ََُِ -ىػ ُِِْ، الطبعة الثانية  امعة أـ القرلج
 محمد الشاطر أحمد محمػد  /المسااؿ البصريات ألبي عمي الفارسي ، تحقيؽ : د

 ىػ ُٖٓٗػ/ى َُْٓالطبعة : األكلى،  أحمد ، الناشر: مطبعة المدني
  ، المسػػااؿ الحمبيػػات ألبػػي عمػػي الفارسػػي ، تقػػديـ كتحقيػػؽ: د/ حسػػف ىنػػداكم

 ػ/ىػػَُْٕالقمػػـ دمشػػؽ ، كدار المنػػارة بيػػركت ، الطبعػػة األكلػػى الناشػػر : دار 
 ـ  ُٕٖٗ

  المسػػػػااؿ المشػػػػكمة المعركفػػػػة ت بالبغػػػػداديات س ألبػػػػي عمػػػػي الفارسػػػػي ، دراسػػػػة
كتحقيػػؽ: صػػبلح الػػديف عبػػد اهلل الًسػػٍنكىاكم  الناشػػر: مطبعػػة العػػاني بغػػداد، مػػف 

 دكف تارين  
 عمبػػؽ : شػػريؼ عبػػد الكػػريمـ المسػػااؿ المنثػػكرة ألبػػي عمػػي الفارسػػي تحقيػػؽ كت

 ـ  ََِْػ  ػىُِْْالنجار ، الناشر : دار عمار ، الطبعة األكلى 
 الناشػػر: ،  المحقػػؽ: حبيػػب الػػرحمف األعظمػػيألبػػي بكػػر الصػػنعاني ،  المصػػنؼ

  الثانية الطبعة،  بيركت ،يطمب مف: المكتب اإلسبلمي ،  اليند ،المجمس العممي
   ىػ َُّْ

 
  ، تحقيػػػؽ: د/ ىػػػدل محمػػػكد قراعػػػة ، الناشػػػر: مكتبػػػة معػػػانى القػػػربف لؤلمفػػػش

 ـ َُٗٗ -ىػ  ُُُْالمانجي ، القاىرة ، الطبعة األكلى
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ّْْٖ 

  معاني القربف لمفراء ، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي ، محمد عمي النجػار ، عبػد
مصػػر،  –الفتػػاح إسػػماعيؿ شػػمبي، الناشػػر: دار المصػػرية لمتػػأليؼ ك الترجمػػة 

   الطبعة األكلى، مف دكف تارين
  :عرابو لمزجاج ، شرح كتحقيؽ : د/ عبد الجميػؿ شػمبي ، الناشػر معاني القربف كا 

 ـ ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖلبناف ، الطبعة األكلى  ،بيركت  ،عالـ الكتب 
  معجػـ األدبػاء ليػػاقكت الحمػكم ، تحقيػؽ : إحسػػاف عبػاس ، الناشػر: دار الغػػرب

 ـ  ُّٗٗ -ىػ  ُُْْاإلسبلمي، بيركت ، الطبعة األكلى، 
 جػػـ البمػػداف ليػػاقكت الحمػػكم  ، الناشػػر: دار صػػادر، بيػػركت ، الطبعػػة الثانيػػة مع

 ـ  ُٓٗٗ
 الناشػر: ،  : عبد السبلـ محمػد ىػاركفالبف فارس ،تحقيؽ  معجـ مقاييس المغة

 ـ ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗعاـ النشر: ،  دار الفكر
  ، المعػػرب مػػف الكػػبلـ األعجمػػي عمػػى حػػركؼ المعجػػـ ألبػػي منصػػكر الجػػكاليقي

 ـ  ُٗٔٗ/ىػُّٖٗأحمد محمد شاكر ، الناشر : مطبعة دار الكتب  تحقيؽ :
  المغنػػػي فػػػي القػػػراءات لمنػػػكزاكازم ، تحقيػػػؽ : د/ محمػػػكد بػػػف كػػػابر بػػػف عيسػػػى

الشنقيطي ، الناشر : الجمعية العممية السعكدية لمقربف الكريـ كعمكمو ، الطبعػة 
 ـ  َُِٖػ ىػ ُّْٗاألكلى 

 شػػاـ ، تحقيػػؽ : د/ مػػازف المبػػارؾ ، مغنػػي المبيػػب عػػف كتػػب األعاريػػب البػػف ى
كمحمػػػد عمػػػي حمػػػد اهلل ، الناشػػػر : دار الفكػػػر ػ دمشػػػؽ ، الطبعػػػة السادسػػػة  

 ـ  ُٖٓٗ
 
 المحقػػػؽ: صػػػفكاف عػػػدناف لمراغػػػب األصػػػفياني ،   المفػػػردات فػػػي غريػػػب القػػػربف

 -الطبعػة األكلػى ،  دمشؽ بيركت، الناشر: دار القمـ، الدار الشامية ،  الداكدم
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ّْْٗ 

   ىػ ُُِْ
 مفصؿ في صنعة اإلعراب لمزممشػرم ، تحقيػؽ : د  عمػي بػك ممحػـ ، الناشػر: ال

 ـ  ُّٗٗبيركت ، الطبعة األكلى،  –مكتبة اليبلؿ 
  المقاصػػد الشػػافية فػػي شػػرح المبلصػػة الكافيػػة لمشػػاطبي ، تحقيػػؽ: عبػػد الػػرحمف

حياء التػراث اإلسػبلمي ا بف سميماف العثيميف ، الناشر : معيد البحكث العممية كا 
 ـ  ََِٕىػ ػ ُِْٖطبعة األكلى ، ال

  المقاصد النحكية في شرح شكاىد شركح األلفية لمعيني، تحقيؽ: د/ عمي محمػد
فػػامر ك د/ أحمػػد محمػػد تكفيػػؽ السػػكداني، د/ عبػػد العزيػػز فػػامر، الناشػػر: دار 

 ـ  ََُِػ ػ ىُُّْمصر الطبعة األكلى  السبلـ ،
 ،الناشػر: عػالـ الكتػب  المقتضب لممبرد ، تحقيؽ: محمػد عبػد المػالؽ عظيمػة– 

 بيركت ، مف دكف تارين  
  نتاال الفكر في النَّحك لمسييىيمي ، حققو كعٌمؽ عميو : الشين : عػادؿ أحمػد عبػد

 -المكجكد، كالشين : عمي محمد معػكَّض ، الناشػر: دار الكتػب العمميػة بيػركت 
 ـ  ُِٗٗ - ُُِْلبناف، الطبعة األكلى 

 مفػراء د/ محمػد عبػد المجيػد ، الناشػر : مكتبػة النحك البصرم في معاني القربف ل
 ـ  َُُِبستاف المعرفة 

  :النحك الككفي مباحث في معػاني القػربف لمفػراء د/ كػاظـ إبػراىيـ كػاظـ ، الناشػر
 عالـ الكتب مف دكف تارين  

 
 
  نزىػػػة األلبػػػاء فػػػي طبقػػػات األدبػػػاء ألبػػػي البركػػػات األنبػػػارم ، المحقػػػؽ: إبػػػراىيـ

ىػػ َُْٓاألردف ، الطبعة الثالثػة،  ،كتبة المنار، الزرقاء السامرااي ، الناشر: م
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َّْٓ 

 ـ   ُٖٓٗ -
  ،نزىة المشػتاؽ فػي امتػراؽ انفػاؽ ، لمشػريؼ اإلدريسػي ، الناشػر: عػالـ الكتػب

 ىػ  َُْٗبيركت الطبعة األكلى 
  النكت في القربف الكريـ لعمػي بػف فضػاؿ المجاشػعي ، دراسػة كتحقيػؽ :  د/عبػد

لبنػاف ، الطبعػة  ، ، الناشػر : دار الكتػب العمميػة بيػركت اهلل عبد القػادر الطكيػؿ
 ـ ََِٕاألكلى   

  النيايػػة فػػي غريػػب الحػػديث كاألثػػر ابػػف األثيػػر ، تحقيػػؽ: طػػاىر أحمػػد الػػزاكل، 
 -ىػػػػ ُّٗٗبيػػػركت ، ، محمػػكد محمػػػد الطنػػػاحي ،  الناشػػػر: المكتبػػػة العمميػػػة 

 ـ ، ُٕٗٗ
 د/عبػد الحميػد ىنػداكم  ىما اليكاما في شرح جمػا الجكامػا لمسػيكطي تحقيػؽ :

 مصر، مف دكف تارين   –الناشر: المكتبة التكفيقية 
 كتركػػي  الػػكافي بالكفيػػات لصػػبلح الػػديف الصػػفدم ، تحقيػػؽ: أحمػػد األرنػػاؤكط ،

 -ىػػػػػَُِْ، عػػػػاـ النشػػػر: بيػػػركت –مصػػػطفى ، الناشػػػر: دار إحيػػػػاء التػػػراث 
 ـ  َََِ

 قيػػػؽ: إحسػػػاف عبػػػاس،  بػػػف ممكػػػاف ، تحال كفيػػػات األعيػػػاف كأنبػػػاء أبنػػػاء الزمػػػاف
 ـ  ُُٕٗبيركت ، الطبعة األكلى ، الناشر: دار صادر 

 

() 


