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  أثر أمالي ابن الحاجب في مغني اللبيب

ّمما لم يصرح به ابن هشام ّ 
  )*( عمر مصطفىالدكتور

ّ إما للـرد علـى غـريه، ،جرت عادة النحويني على أن ينقل بعضهم عن بعض
َّ وهــذا مــا جعــل كتــبهم تغــص بــالنقول، غــري أن ، أو تقويــة رأي معــني،أو موافقتــه

ا ظـــاهر يف م  وقليلـــه خـــالف ،نـــاهجهم يف التـــأليفٌعــزو هـــذه اآلراء إىل أصـــحا
ــ ًذلــك، إذ مثــة مــن يــذكر رأي  وال ينــسبه إليــه، وال تــسويغ هلــذا ،ٍّ لنحــوي معــروفاَ

 حـىت أصـبح ،قولـون إىل بعضهم كمـا يًا منه أن يذكر الرأي منسوبُّ، وأقلعندهم
 اًهـــذا األمـــر ظـــاهرة طبيعيـــة يف التـــأليف يف علـــوم اللغـــة العربيـــة، وقلمـــا جنـــد أحـــد

  .سلم منه
ٍوال شــك أن الوقــوف علــى هــذه الظــاهرة حيتــاج إىل تــأن وتــرو كبــريين ٍ َّ ، حــىت َّ

 بــني علمــاء العربيــة، ها األســباب الــيت أدت إىل شــيوعَّيــستطيع الباحــث أن يتبــني
م   .ِّيشددون النكري على من يفعل ذلك ًخصوصا أل

يـه بيـنهم يف َّة وراء هـذا األمـر مـا هـو متفـق عليـفإذا أضفنا إىل غياب األسـباب احلقيق
ِّذكر آراء خمتلفة لنحاة خمتلفني دون التصريح بأمسائهم كانت املـسألة بينـة يف أن املـصنف  َّ ّ

ًمل يسلم من هذا، بل يعد مثاال واضح ً ُّ   . ملا ذهبنا إليهاُ
وقـد وقفـت علـى عـدد كبـري مـن النقـول  ،ُّوكتابه املغين يعـج مبثـل هـذه األمـور

ا،  عزُتاليت مل  ِّاختياري وقع على ابـن احلاجـب، ألن املـصنف ّولكن إىل أصحا
  .أكثر من النقل عنه بعزو وبال عزو

                                                            
  .جامعة دمشق  والعلوم اإلنسانيةكلية اآلداب قسم اللغة العربية )*(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٦٨  )٤(اجلزء ) ٨٣( ا

وهذا اضطرين إىل عرض مادة املغـين بتمامهـا علـى أمـايل ابـن احلاجـب، ذلـك 
ِّأن منهج املصنف ال يقوم على النقل باللفظ، بل على التلخيص واملزج بني كالمـه 

 مــن اآلراء يف ســياق واحــد، ٍ عــددِ، وحــشدوكــالم أحــد النحــويني الــذين يفيــد مــنهم
ُ ما لكل حنوي، نقل عنه يف املغينالوقوف علىيف  ُوهذا جيهد الباحث ّ.  

ِّوهذا البحث سيعىن بآراء ابن احلاجب يف األمايل اليت نقلها املصنف بال تصريح،  ُ
، وهو إىل ، ألن ذلك ليس من أغراضهّدون الوقوف املتأين على ما له من املصرح به

 وسأرغب عن ذكر ،ِّ متوافر يف الدراسات اليت تناولت املصنف ومؤلفاتهجانب ذلك
ًاملواضع اليت اضطرب فيها كالم املصنف يف النقل عنه مصرح ّ    .اِّ

سهم يف تقــدمي األدلــة علــى مــا ُوســأختار مــن ذلــك مــا يوضــح مــا أردتــه، ويــ
  .ا ترتيب املغين نفسه يف ذكر هذه املواضعًذهبت إليه، مراعي
  :املتنيبف يف سياق كالمه على بيت ِّقال املصن

 ُ مــــا قاســــيت مــــا قــــتالُأحيــــا، وأيــــسر  َوالبــني جــار علــى ضــعفي ومــا عــدال

 واألصل أأحيا؟ فحذفت مهزة االستفهام، والواو للحال، ،فعل مضارع :أحيا«
  .»كيف أحيا وأقل شيء قاسيته قد قتل غريي؟:  يقول،واملعىن التعجب من حياته

  .)١( ذكرمها ابن احلاجب،وجهنيوكالمه هذا هو أحد 
 املكــــــسورة املــــــشددة أن تكــــــون حــــــرف جــــــواب مبعــــــىن »َّإن«وأحــــــد وجهــــــي 

                                                            
 شرح ديوان املتنيب املنسوب إىل العكربي  ، وجاء يف٦٢٥ص ، واألمايل١٧املغين ص )١(

ُأنا أعيش وأيسر ما قاسيت : أخرب عن نفسه فقال: قال أبو الفتح: قوله٣/١٦٢
ّما قتل، وحيتمل وجها آخر، وهو أن يكون يف معىن أفعل اليت للتفضيل، أي أشد  ً

وإذا محل على هذا الوجه ... ما يكون يف اإلنسان، وأيسر ما قاسيت شيء قاتل
 ،ُأحيا فعل املتكلم: وقال هبة اهللا بن علي الشجري...  حذف املضاف إليهفقد

واجلملة اليت هي أيسر إخل يف موضع النصب على احلال من املضمر يف أحيا انظر 
  .١/٣٥٠أمايل ابن الشجري 



  
٨٦٩  عمر مصطفى.  د–أثر أمايل ابن احلاجب  يف مغين اللبيب 

ّ، وقد استدل على ذلك بقول الشاعر)٢(»نعم« ُ:  
ُك، وقد كربت، فقلت  الـد عـٌب قـشي: ُويقلن  َّْإنه: َ

َُّورد«: ِّقال املصنف
ٌ بأنا ال نسلم أن اهلاء للسكت، بل هي ضمري )٣( ّ

ا، واخلرب حمذوف، أي إنه كذلكمنصوب  «)٤(.  
: واهلاء يف قوله. ُفهي مثل نعم«: ، قالّوهذا رد ابن احلاجب يف األمايل

ا قليلة يف االستعمال مع احتمال أن تكون يف  ّإنه، هاء السكت، على أ ُ ّ
ًالبيت إن املؤكدة، وتكون اهلاء امسها ويكون اخلرب حمذوف َ ُ إنه كذلك، : ، أياّ

ّقدم يدل عليه من قولهّألن ما ت ٌويقلن شيب قد عالك وقد كربت، فقال: ّ إنه : َ
َإن األمر كذلك: كذلك، أي ّ«)٥(.  

ِإن هذان  :قراءة من قرأِّقال املصنف يف أثناء كالمه على  َ َ ْ ِ

ِلساحران
َ
ِ
َ َ)محل على ذلك قراءة من قرأ ، )٧(د أنهِّوعن املرب: )٦ ّإن هذان

                                                            
  .٣/١٥١، والكتاب ١٥٨ صانظر اجلمل املنسوب إىل اخلليل )٢(
 .٣٤٢  صكراع النملل الوجهان يف املنتخب )٣(
  .٣٥٤، واألمايل ص٤٤املغين ص )٤(
  .٣٥٤ ص األمايل)٥(
 .٦٣، اآليةسورة طه )٦(
 مبعىن »ّإن«قال بشر بن هالل «:  قوله٢/٢١ يف جماز القرآن أليب عبيدة ورد )٧(

ا تعمل فيما يليها وال تعمل فيما بعد الذي بعدها  ّاالبتداء واإلجياب، أال ترى أ
 جماز ّإن هذان لساحران فكان جماز ،صب االسمفرتفع اخلرب وال تنصبه كما تن

 الزجاج يف معاين نقله و.»هذان ساحران: ّإنه أي نعم، مث قلت: ُكالمني، خمرجه
ّاالبتداء، وأن وقوعها ّوحيتجون بأن الالم أصلها أن تقع يف «:  قال٣/٣٦٣القرآن 

ونقله . »...ٌخايل ألنت، ومن جرير خاله: يف اخلرب جائز، وينشدون يف ذلك 
ً ونقله أيضا ابن .»وقد أعجب به أبو إسحاق«:  قال٢/٥٤٣الزخمشري يف الكشاف 

 .١٧٥ صخالويه عن املربد؛ انظر أمايل ابن احلاجب



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٧٠  )٤(اجلزء ) ٨٣( ا

  :)٨( بأمرينُ، واعرتضلساحران
  .  يثبتملإنه : ّأن جميء إن مبعىن نعم شاذ، حىت قيل: أحدمها
ا الم زائدة، )٩(أن الالم ال تدخل يف خرب املبتدأ، وأجيب: والثاين  عن هذا بأ

ا داخلة على مبتدأ حمذوف، أي هلما ساحران)١٠(وليست لالبتداء ، أو )١١(، أو بأ
ا دخلت بعد    : كما قالًالفظ املؤكدة »ْإن«ـ هذه لشبهها ب»ّإن«بأ

ًعلى السن خري ِّ ُ ال يزال يزيداِّ ُورج الفىت للخري ما إن رأيته  ُ َ ْ ِّ َ 

 ويضعف األول ، املصدرية لشبهها يف اللفظ مبا النافية»ما« بعد »ْإن«فزاد 
ٌأن زيادة الالم يف اخلرب خاصة بالشعر، والثاين أن اجلمع بني الم التوكيد  َ

  .افينيوحذف املبتدأ كاجلمع بني متن
 ضعيف، ألن املوضوع اً ضمري الشأن، وهذا أيض»ّإن«اسم : )١٢(وقيل«

ٌّلتقوية الكالم ال يناسبه احلذف، واملسموع من حذفه شاذ  »ّأن« إال يف باب ،ُ
ذف ُين على التخفيف، فحُ ب،ٍفت، فاستسهلوه لوروده يف كالمِّفُاملفتوحة إذا خ

ىل إُّيد؛ إذ الضمائر ترد األشياء كر لوجب التشدُ حلذف النون، وألنه لو ذاًتبع
: ، يقول»واهللا«، و»ُمل يك«، و»ُدَل«: أصوهلا، أال ترى أن من يقول

  .»ُِ، مث يرد إشكال دخول الالم»بك ألفعلن«، و»مل يكنه«، و»ُلدنك«

                                                            
 .١٥٧  ص أمايل ابن احلاجب)٨(
 .٢/٢٢ جماز القرآن أليب عبيدة )٩(
 .١٢٠، صانظر معاين القرآن لألخفش) ١٠(
 .٣/٣٦٣ القرآن  وهو ظاهر مذهب الزجاج كما يف معاين)١١(
  .٣/٣٦٢ًذكره الزجاج نقال عن النحويني القدماء يف معاين القرآن وإعرابه  )١٢(



  
٨٧١  عمر مصطفى.  د–أثر أمايل ابن احلاجب  يف مغين اللبيب 

َْجاءت على لغة بـلحارث بن كعب : )١٣(هذان امسها، مث اختلف، فقيل: وقيل
ًيف إجراء املثىن باأللف دائم   : كقوله،اّ

ـــــــــد غايتاهـــــــــا  قـــــــــد بلغـــــــــا يف ا

ّهذان مبين لداللته على معىن : )١٥(وقيل. )١٤(ٍواختار هذا الوجه ابن مالك َْ
اً أيضًا ليس إعراباً ونصبًااإلشارة، وإن قول األكثرين هذين جر

، واختاره ابن )١٦(
ّأقـيس؛ إذ األصل يف املبين أال } هذان{وعلى هذا فقراءة : ، قلت)١٧(احلاجب ُ َْ

ّإحدى ابنيت ُتلف صيغه، مع أن فيها مناسبة أللف ساحران، وعكسه الياء يف خت
وألف التثنية  ملا اجتمعت ألف هذا:  فهي هنا أرجح ملناسبة ياء ابنيت، وقيلهاتني

                                                            
 عن أيب ٢/٢١جماز القرآن أليب عبيدة ، و١٥٧، صانظر اجلمل املنسوب إىل اخلليل )١٣(

، وهو اختيار الزجاج يف أحد قوليه يف ٢/١٨٤معاين القرآن للفراء اخلطاب، ويف 
 عن أيب عبيدة عن أيب اخلطاب، ومعاين القرآن ٣٦٤، ٣/٣٦٢معاين القرآن 

، وتلقني ١٠٤، ص، وتأويل مشكل القرآن البن قتيبة٤٤٤، ١٢١، صلألخفش
  .١٣٧ ًالبن قتيبة أيضا صاملتعلم من النحو 

 .٩٧ صشواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت اجلامع الصحيح البن مالك )١٤(
أمايل ابن  ، وانظر٣/٥٨ الرواة هنباإه يف سب هذا الرأي البن كيسان؛ انظر خربُ ن)١٥(

 .١٥٧، ص٢ جاحلاجب
وجدت األلف من : والوجه اآلخر أن تقول«: ٢/١٨٤ قال الفراء يف معاين القرآن )١٦(

ً دعامة وليست بالم فعل، فلما ثنيت زدت عليها نونا»هذا«  مث تركت األلف ،ّ
ً مث زادوا نونا »لذيا«ّتزول على كل حال، كما قالت العرب  ثابتة على حاهلا ال ّ
ِتدل على اجلماع  .٣/٣٦٣، ونقله عنه الزجاج يف معانيه »ّ

، والظاهر أن ابن هشام اتكأ على ما نقله ابن ١٥٧ صأمايل ابن احلاجب )١٧(
 .احلاجب يف مناقشته ألقوال النحاة يف هذه املسألة
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  . التغيري»هذا«ّيف التقدير قدر بعضهم سقوط ألف التثنية فلم تقبل ألف 
، فأورد قول )١٨( أماليهِّوهذا الذي قاله املصنف ذكره ابن احلاجب يف

  .، وقد نقله بال تصريحّاج مث رد عليهَّالزج
  :من ذلك قول املتنيب، ُقد ترد حمتملة لالتصال واالنقطاع »أم«

ّليـيلتنا املنوطة بالتنادي؟ ُ ُ ِأحاد أم سداس يف أحاد  َُْ ُ ٌُ ْ ٌ 

ا فيه متصلة فاملعىن أنه استطال الليلة فشك«: ِّقال املصنف ّفإن قدر ْ ٌأواحدة  :ّ
وعلى هذا فيكون قد حذف ... َ فطلب التعيني،هي أم ست اجتمعت يف واحدة

 ًا تقدمي»لييلتنا« وهو ، على املبتدأ»أحاد« ويكون تقدمي اخلرب وهو ،»أحاد«اهلمزة قبل 
  .)١٩(»ُسداس«َ؛ لكونه املقصود باالستفهام مع ًاواجب

ّوهذا وما بعده مستل من أمايل ابن احلاجب بتصرف يسري
)٢٠(.  

ِّومنهج املصنف ظاهر يف مزج كالمه بكالم غريه، حىت يصعب الفصل 
ِّبينهما، إال مبراجعة ما يأخذ منه مراجعة حرفية إن صحت العبارة، وعرض نصه  ِ ْ

  . ويسعى وراءه،ّيف قول من األقوال على غريه، حىت يتبني املزج الذي يقصده
ِّمث عقب املصنف على البيت السابق بقوله أن هذا البيت اشتمل واعلم «: ّ

مبعىن  وإمنا مها ،»واحدة وست« مبعىن »ُأحاد وسداس«استعمال : ٍعلى حلنات

                                                            
 .١٥٨ - ١٥٧ ص واألمايل،٤٥املغين ص )١٨(
يريد أأحاد؟ : أحاد: قوله: ١/٣٥٣ملنسوب إىل العكربي ورد يف شرح ديوان املتنيب ا )١٩(

: بالفصيح، وإمنا يقع يف الشعر ضرورة، وال يقال فحذف مهزة االستفهام، وليس هو
  ٌزيد أبوك أم عمرو؟

  .٦٧٦، واألمايل ص٥٣املغين ص )٢٠(
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 وخيص ، يأباه)٢١(وأكثرهم »ُسداس«، واستعمال »واحدة واحدة وست ست«
َالعدد املعدول مبا دون اخلمسة

ا ،»لييلة«، وتصغري ليلة على )٢٢(  وإمنا صغر
  .» قياسريلى غ بزيادة الياء ع»ْلييلية«العرب على 

ٌأحاد، يعين به : وقوله«: قال يف األمايل. ّواالعرتاض األول البن احلاجب
َواحدة، استعمل لفظة أحاد يف غري ما وضع له، وكذلك سداس، وإمنا أراد  ً

  .واحدة أم ست يف واحدة
                                                            

ّأحاد و ثناء وثالث ورباع كل ذل: قالُوي«: ٥٦٦ ص يف أدب الكاتب البن قتيبةورد )٢١( ُ ُ ُ ك ُ
   :ًينصرف ومل نسمع فيما جاوز ذلك شيئا على هذا البناء غري قول الكميت ال

ُخصاال عشارا.........  ً  
رى   .»وأجري هذا ا

ّقال أبو بكر بن األنباري يف املذكر واملؤنث  ُادخلوا ثالث : ومن قال«: ٢/٢٤٦ّ
ُثالث ورباع رباع مل يقل ُ ّادخلوا مخاس مخاس، وال سداس سداس؛ ألن: َ ُ ُ ُ  هذا غري ُ
ّغري أن الكميت » رباع«العرب ال جتاوز : قال الفراء. موجود يف كالم العرب

  :قال
ًفلم يسرتيثوك حىت رميــــــت فوق الرجال خصاال عشارا ِ َ  

  .»ُ، وهذا مما ال يقاس عليه»ُثالث«على خمرج » ُعشار«فجعل 
ُاختلف يف » أحاد«: قوله«: ١/٣٥٣وورد يف شرح الديوان املنسوب إىل العكربي 

ّهذا اختالفا كثريا، واملشهور أن هذا البناء ال يكون إال إىل األربعة ّ ً أحاد وثناء :  حنو،ً
ال يستعمل أحاد يف موضع : وقال قوم...  وجاء يف الشاذ إىل عشار،وثالث ورباع

ُهو أحاد، وإمنا يقال: ُالواحد، ال يقال نادر غريب، وال : وسداس. جاؤوا أحاد أحاد: ّ
  .» يف موضع ستةُيستعمل

 املقتضب ُ من موحد إىل عشار؛ انظر مقيسالزجاج أنه مستعمل املربد وظاهر كالم) ٢٢(
  .١/٢٤٧، وشرح الكافية للرضي ٥٩ صينصرف ما ينصرف وما الو ،٣/٣٨٠



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٧٤  )٤(اجلزء ) ٨٣( ا

ّ لواحد وستة، وإمنا هو اًوأحاد وسداس عند من أثبته ليس موضوع
َجاء القوم أحاد وسداس، أي: ، كقولكموضوع لواحد واحد وستة ستة َ ُ َ :

ّ وستة ستة، وأما استعمال أحاد مبعىن واحد مفرد، وسداس اً واحداًواحد ً
  .)٢٣(»مبعىن ست فغري معروف

ّاملصنف يرى أن  ِولن يـنـفعكم اليـوم إذ ظلمتم أنكم يف  : يف قوله تعاىل»إذ«ِّ ْ ُْ ََُّ ُ ْ َََ ْ ِ َ َْ ْ ُ َ َْ ْ ََ
َالعذاب مشرتكون َُِ ْ ُ ِ َ َ ْ)لـها ذلكاجلمهور ال يثبتون ، وأن  للتعليل)٢٤ .  

  .)٢٥(ما ذكره املصنف ذكره ابن احلاجب يف األمايل
  : ِّقال املصنف يف شرحه لبيت املتنيب

ُإذ حيث كنت من الظالم ضياء ِ ّ ِ ُ ُأمن ازديارك يف الدجى الرقباء  ْ ُّ ُّ ِ َ َ 

 فعل ماض، فهو مفتوح اآلخر، ال مكسوره على أنه حرف جر »أمن«
 »االزديار«و. َّ وأصر على ذلك،عى األدب يف زمانناّ اد،م شخصَّكما توه

أبلغ من الزيارة كما أن االكتساب أبلغ من الكسب؛ ألن االفتعال للتصرف، 
م أمنوا :؛ ألن املعىن»َأمن«ـمتعلقة به، ال ب: »يف«َوالدال بدل عن التاء، و  أ

َمبدل من حمل  ظرف إما تعليل أو: »إذ« أن تزوري يف الدجى، واًدائم يف «ُ
، وابتدئ بالنكرة لتقدم خربها )٢٦(»حيث«مبتدأ خربه : »ضياء«، و»الدجى

ا موصوفة يف املعىن؛ ألن ًاعليها ظرف  صفة هلا يف األصل، فلما »من الظالم«، وأل
للبدل، وهي متعلقة مبحذوف، : »من«ًمت عليها صارت حاال منها، وَّقد

                                                            
  .٦٧٧، واألمايل ص٥٣املغين ص )٢٣(
  .٣٩ سورة الزخرف اآلية )٢٤(
  .١٤٣و١٤٢، واألمايل ص٨٧املغين ص )٢٥(
  .١/١٢شرح ديوان املتنيب املنسوب إىل العكربي  حكاه يف )٢٦(



  
٨٧٥  عمر مصطفى.  د–أثر أمايل ابن احلاجب  يف مغين اللبيب 

ُإذ الضياء : ، واملعىن»حيث«ٌض بإضافة تامة، وهي وفاعلها خف: »كان«و
ِ

ًحاصل يف كل موضع حصلت فيه بدال من الظالم ِ
ٌ«.  

ٌما ذكره املصنف يف البيت تلخيص لقول ابن احلاجب فيه ِّ)٢٧(.  
ا، فأما الذين قالوا إنه »إذا«ُوقد اختلف يف ناصب   ،أهو شرطها أم جوا

ا من فعل أو شبهه، فريد عليهم أمور  ِّذكرها املصنف، غري أنه أخذ َُِما يف جوا
  . ا منها من ابن احلاجب بال تصريحًا وافرًقسم

ا املصنف ِّومن مجلة األمور اليت رد  ن الشرط إ«: ُ وقد نقلها بال تصريح قوله،ّ
واجلزاء عبارة عن مجلتني تربط بينهما األداة، وعلى قوهلم تصري اجلملتان واحدة؛ 

  .»واملعمول داخل يف مجلة عاملهألن الظرف عندهم من مجلة اجلواب، 
  . )٢٨(وهو اعرتاض ابن احلاجب

، أن يعمل »اًإذا جئتين اليوم أكرمتك غد« :نه يلزمهم يف حنوإ«: وقوله
ً يف ظرفني متضادين، وذلك باطل عقال؛ إذ احلدث الواحد املعني ال »أكرمتك«

ُ؛ إذ املراد وقوع اإلكرام يف الغد اً، وقصدننييقع بتمامه يف زما   .»ال يف اليومُ
   .)٢٩( اعرتاض ابن احلاجب يف األمايلاًوهذا أيض

 تسعة معان، واملعىن التاسع نقله من ابن »على«ِّوقد ذكر املصنف حلرفية 
َّ مع شواهده وتعليقاته عليها بال عزو، وهذا دأبه، لكن أمره مع )٣٠(احلاجب

  .اًابن احلاجب كان ظاهر

                                                            
  . ٦٣٠- ٦٢٧، واألمايل ص٩١ املغين ص)٢٧(
  .١٨٦، واألمايل ص٩٩املغين ص )٢٨(
  .١٨٧ص و،١٠٠-٩٩املصدران السابقان ص )٢٩(
 .٤٥٤- ٤٥٣، وص١٤٦- ١٤٤ املصدران السابقان ص)٣٠(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٧٦  )٤(اجلزء ) ٨٣( ا

ا ً شديدً معاين األدوات يبخل خبالِّؤخذ على املصنف أنه حني يذكرُومما ي
 ال ، الذي ذكره فيها ليس له، وهذا أمر ظاهر، مع أنباإلفصاح عن مصادره

ّخالف فيه، لكنه يوحي بكالمه بأنه أول من تكلم على هذه املسائل ُ ّ.  
، أغلبها ٍا ذكر هلا تسعة معانً حني تكون حرف»على«ففي كالمه على معاين 
ُصنف مل يذكره ابن احلاجب، لكن امل   .شر إليه ألبتةِّ

، قال ً ملصدر أو حاالًا فتكون نعت، صفة يف املعىنًا بعد اجلمل كثري»كذلك«تقع 
َوقال الذين ال  :ىلا يف قوله تع»مثل«فكيف اجتمعت مع : فإن قلت«: ِّاملصنف

ِ َّ َ َ َ
َـيعلمون لوال يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال  َ َ َِ َ ٌَ ُ ََ ََِْ َْ َُّ ُ َُِّ َْ َ ْالذين من قـبلهمَْ ِ

ِ َِْ ْ ِ َ ْمثل ـقوهلم َّ
ِِ
ْ َ َ ْ)٣١(، 

 نعت له، وال »كذلك« احملذوف، كما أن »قال«ٌ يف املعىن نعت ملصدر »ُمثل«و
، وال يكون )٣٢(»ًا عمراًضربت زيد«: يتعدى عامل واحد ملتعلقني مبعىن واحد، ال تقول

ٌهذا زيد « : قولك من»زيد« منه، كما ال يكون ُ؛ ألنه أبني»كذلك«ـ لاً تأكيد»مثل«
  .» لذلك»هذا«ـ لاً توكيد»يفعل كذا

  .)٣٣(وهذان الوجه واالعرتاض مأخوذان من ابن احلاجب
ُاألمر كذلك؛ ملا :  حملذوف بتقديرًاوال خرب«: ِّويف السياق ذاته قال املصنف

  .)٣٤(»يؤدي إليه من عدم ارتباط ما بعده مبا قبله
                                                            

  .١١٢البقرة، اآلية  )٣١(
  .٣/١٦٩أمايل ابن الشجري  )٣٢(
  .١٧٦، واألمايل ص١٧٨املغين ص )٣٣(
ال جيوز أن يكون موضع الكاف : وأقول«: ٣/١٦٩قال ابن الشجري يف األمايل ) ٣٤(

ا مبتدأ احتاجت إىل -يعين مكي- ًيف املوضعني رفعا كما زعم  ّ ألنك إذا قدر
 ّجوزه ابن احلاجب يف األمايلو. »عائد من اجلملة، وليس يف اجلملة عائد

 وعدمه على »كذلك«ّرتباط، ألن أمره بوجود وال يلزم نفي اال«:  قال١٧٨ص
ٌسواء، ألنه معمول له يف احلقيقة ّ«.  



  
٨٧٧  عمر مصطفى.  د–أثر أمايل ابن احلاجب  يف مغين اللبيب 

ّوال يلزم نفي االرتباط، ألن أمره « :ّغري أن ابن احلاجب جوز هذا الوجه بقوله
ٌ وعدمه على سواء، ألنه معمول له يف احلقيقة»كذلك«بوجود  ّ«)٣٥(.  

إنه من القواعد العامة اليت ال حتتاج إىل توثيق، أو معرفة : وهذا ال جيري عليه قوهلم
ا مبن نسب إىل شخص بعينه، وهذا لو سلم ال يلغي ُزلة األشياء اليت ال تـصاحبها، أل

 حني أراد ا أغفلها ملً مشاًاعزا شيئاتبعه، فهو قد ، وذلك بالقياس إىل منهجه الذي التوثيق
  .وهذا كثري يف املغين.  من ذكرهَّالرد على

ّعلى أن الكالم الذي أغفل املصنف ذكر صاحبه ال يعد يف القواعد  ُ ِّ
 لكان ؛اً بني النحويني، ولو كان عاماً، وليس مشرتكالعامة، ألنه ليس كذلك

وهذا يف  ،وهو ليس لهوإغارته عليه ظاهرة،  نقله بال عزو، هعند اآلخرين، بيد أن
  .اًاملغين كثري أيض

َُقل لعبادي الذين آمنوا : ِّقال املصنف يف سياق كالمه على قوله تعاىل َ
ِ َِّ َ

ِ َِ ْ ُ
َيقيموا الصالة َّ ُ

ُِ)جلزم  قل هلم أقيموا يقيموا، وا:التقدير: )٣٧(دِّوقال املرب«: )٣٦
  .»قل« املقدر، ال يف جواب »أقيموا«يف جواب 
ابَّ اجلواب البدّأن )٣٨(هُّويرد  : حنو،إما يف الفعل والفاعل:  أن خيالف ا

ِأسلم تدخل اجلنة« : حنو، أو يف الفعل،»َائتين أكرمك« ُ  ، أو يف الفاعل،»ْ
ْقم أ« :حنو قدر للمواجهة،  فإن األمر املاً وال جيوز أن يتوافقا فيهما، وأيض،»ْمُقُ

  .»ويقيموا للغيبة

                                                            
 .١٧٨، واألمايل ص١٧٨املغين ص )٣٥(
 .٣١ سورة إبراهيم، اآلية)٣٦(
، ونقله ابن احلاجب عن أيب ٢/٦٨ّ نقل العكربي هذا الوجه عن املربد يف التبيان )٣٧(

   .ف بال عزوِّ ذكرمها املصن،ّ ورده من وجهني،علي الفارسي
  .٧٧٠صّوجها الرد يف التبيان أليب البقاء العكربي  )٣٨(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٧٨  )٤(اجلزء ) ٨٣( ا

  .)٣٩(ِّ نقله املصنف بال عزو،ّهذا رد ابن احلاجب
  :  على أربعة أقواليدعومث اختلف هؤالء يف مطلوب «: ِّمث قال املصنف

ا إمنا جاءت توكيد: )٤٠(أحدها ا ال مطلوب هلا، وأن الوقف عليها، وأ  اًأ
َّيدعو من دون الل : يف قولهيدعوـل ِ ُ ْ َِ ُ ُُه ما ال يضره وما ال يــنفعهْ َ َْ َ َ ََ ُُُّ ِ)ويف هذا القول ،)٤١ 

َدعوى خالف األصل مرتني؛ إذ األصل عدم التوكيد، واألصل أال يفصل املؤكد من  ُُ ُ
  .» والسيما يف التوكيد اللفظي،توكيده

ّوهذا رد ابن احلاجب
)٤٢( .  

ّ علــى مــدعيّ ردابــن خــروف ُ
كــرمتين ملــا أ«قــال ُ جبــواز أن ي»ملــا « امسيــة)٤٣(

ــــا إذا قــــدرت ظرفــــ،»ِأمــــس أكرمتــــك اليــــوم ً أل  كــــان عاملهــــا اجلــــواب، والواقــــع يف اُِّ
  .»األمس« ال يكون يف »اليوم«

ُإن كنت قـلته فـقد علمتهُواجلواب أن هذا مثل «: ِّقال املصنف َُ ُْ َِ ْ ََ ُْ ُ ُْ ْ ِ)والشرط ،)٤٤ 
 ملــا ثبــت : هنــا املعــىن إن ثبــت أين كنــت قلتــه، وكــذا:ًال يكــون إال مــستقبال، ولكــن املعــىن

َاليوم إكرامك يل أمس أكرمتك ُ َ«.  
  .)٤٥(وهذا توجيه ابن احلاجب يف اآلية
                                                            

  .٢٣٥ األمايل ص،٢٢٣املغين ص )٣٩(
  .٢/٢١٨ انظر معاين القرآن للفراء )٤٠(
  . ١٢ سورة احلج، اآلية )٤١(
ُإن التأكيد اللفظي ال يفصل «:  قال،١١٩، واألمايل ص٢٣٠- ٢٢٩املغين ص )٤٢( ّ

  .٢/٢١٨َّر معاين القرآن للفراء  وانظ.»بينه وبني مؤكده باجلمل
  .١/٢٤٣ومنهم ابن السراج والفارسي وابن جين وابن مالك كما يف املغين  )٤٣(
 .١١٦املائدة، اآلية )٤٤(
 .٢١٩، واألمايل ص٢٧٢ملغين صا )٤٥(



  
٨٧٩  عمر مصطفى.  د–أثر أمايل ابن احلاجب  يف مغين اللبيب 

املصدرية غري الزمانية قوله » ما«ِّومن اآليات اليت ساقها املصنف على الداللة على 
ََليجزيك أجر ما سقيت لنا: تعاىل َ ْ َْ َ َ ََ ْ َ َ ِ َِ)ألن ،»الذي«وليست هذه مبعىن «:  قال،)٤٦ 
ّي سقاه هلم الغنم، وإمنا األجر على السقي الذي هو فعله، ال على الغنم، فإن الذ

   .»ُ ال حموج إليهٌفُّ فذلك تكل؛ذهبت تقدر أجر السقي الذي سقيته لنا
ا يكاد يكون ًأخذ، )٤٧(ِّ وعنه أخذ املصنف،وهذا ما قرره ابن احلاجب

  .بنصه يف بعض املواضع
ابن هشام عن ابن احلاجب مل تكن له وال شك أن بعض األقوال اليت أخذها 

يف االختيار، وما جعلين أذكر أنه أخذها من احلاجب ال من غريه أن التشابه مع 
ا يف طريقة عرضها وترتيب أفكارها، وكذا ترتيب الردود عليها ًابن احلاجب كان كبري

  .ُوغري ذلك مما ميكن أن يذكر يف سياقها
 يكن البن احلاجب على وجه وخري مثال على ذلك أن ما سبق ذكره مل

  . )٤٨( الباقويل، وأبو الربكات األنباري إليهاهما، وقد سبقذكره العكربي، بل اخلصوص
ِـفويل للقاسية قـلوـبهم من ذكر ، حنو »عن«مرادفة : )٤٩(السادس«: ِّقال املصنف ْ ِ ْ ُِ ِ ِْ ُ ُُ ََ َِْ ٌ َْ

َيا ويـلنا قد كنَّا يف غفلة من هذ، )٥٠(َِّالله َ ْ َِ ٍَ ََْ ِ ُ ْ َ َ هي يف هذه لالبتداء لتفيد :  وقيل،)٥١(اَْ

                                                            
 .٢٥القصص، اآلية )٤٦(
  .٢٧٥، واألمايل ص٢٩٣املغين ص )٤٧(
ان يف غريب إعراب القرآن ، والبي٢/١٩٧ يف كشف املشكالت وإيضاح املعضالت )٤٨(

٢/١٩٢.  
، ٤١٨، ٢/١٨٦، والفراء يف معاين القرآن ٤/٢٢٧ذكره سيبويه  و،»من«من معاين  )٤٩(

، ، ويف أدب الكاتب٥١٥ صقتيبة يف تأويل مشكل القرآن  وابن،٣/١٨٧
 .٢٥٣ ص وابن احلاجب يف األمايل،٣٣٧ ص، وكراع النمل يف املنتخب٥٠٨ص

 .٢٢الزمر، اآلية )٥٠(
 .٩٧ألنبياء، اآليةا )٥١(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٨٠  )٤(اجلزء ) ٨٣( ا

ِّأن ما بعد ذلك من العذاب أشد، وكأن هذا القائل يعل ّ ٌفـويل  مثل ،»ويل«ـق معناه بُّ ََْ
ِللذين كفروا من النَّار َ َ

ِ
َُ َ

ِ َِّ)للفصل باخلربصناعيا اً كونه تعليقّ وال يصح،)٥٢ «.  
  .)٥٣(والقائل هو ابن احلاجب
، ومما ذكره يذكر يف دبر كل مبحث مسائل تتعلق بهِّومن عادة املصنف أنه 

ًَإنكم لتأتون الرجال شهوة  مسألة« :ُهقول» من«عند االنتهاء من الكالم على  ْ َ َ َ ِّ َ ُْ ََ ْ ُ َِّ
ِمن دون النساء
َ ِّ

ِ ُ ْ ِ)شهوة :، أي»شهوة«ـ، والظرف صفة ل)٥٥( لالبتداء»من« )٥٤ 
ن  اجعله : أي،»ْ من دون هذاُخذ هذا«ـأو للمقابلة ك: ، قيل)٥٦(مبتدأة من دو

ُّ، وهذا يرجع إىل معىن البدل الذي تقدم، ويرده أنه ال يصح )٥٧( منهاًعوض
ا هنا   .»التصريح به وال بالعوض مكا
  . )٥٨(وهذه خترجيات ابن احلاجب

 وحنوه من »رجل«وأما تنوين «: ِّقال املصنف يف أثناء كالمه على أنواع التنوين
 تنوين تنكري، كما قد يتوهم بعض الطلبة، وهلذا لو مسيت به املعربات فتنوين متكني، ال

  .»ًرجال بقي ذلك التنوين بعينه مع زوال التنكري
  .)٥٩(وهذا كالم ابن احلاجب

                                                            
  .٢٧ص، اآلية )٥٢(
  .٢٥٣، األمايل ص٣٠٩املغين ص )٥٣(
 .٨١األعراف، اآلية )٥٤(
  .٢٥٩ صاألمايل )٥٥(
  .أي تأخذون يف ابتداء هذا الفعل من غري النساء: ٢٥٩ ص قال يف األمايل)٥٦(
ًجتعلون هذا عوضا عن : أو على معىن املقابلة، أي«: ٢٥٩ ص قال يف األمايل)٥٧(

  .»ًاجعله عوضا منه: خذ هذا من دون هذا، أي: تقولهذا، كما 
  .٢٥٩، واألمايل ص٣١٤املغين ص )٥٨(
   .٨٧٦، وص٣٢٥- ٣٢٤املصدران السابقان ص )٥٩(



  
٨٨١  عمر مصطفى.  د–أثر أمايل ابن احلاجب  يف مغين اللبيب 

: ِّقال املصنف يف سياق كالمه على حكم اجلمل بعد املعارف وبعد النكرات
َحىت إذا أتـيا أهل قـرية استطعما أ )٦٠(ومنه« َ ََ َْ َْ ٍَ ََْ َ ْ ََ َ ِ ََهلهاَّ ْ

 ،»األهل« وإمنا أعيد ذكر ،)٦١(
 لزم خلو الصفة من ضمري ؛»القرية« مع أن املراد وصف »استطعماهم« :ألنه لو قيل

، وهلذا كان هذا الوجه أوىل من أن تقدر ًا كان جماز»استطعماها«املوصوف، ولو قيل 
ّ فألن اًوأيضَ؛ ألن تكرار الظاهر يعرى حينئذ عن هذا املعىن، »إذا«ـ لًااجلملة جواب

َقال أقتلتاجلواب يف قصة الغالم 
 ألن املاضي املقرون ،»فقتله« : ال قوله،)٦٢(

  .»ًا جواباً يف هذه اآلية أيض»قال«، فليكن ًابالفاء ال يكون جواب
ِّ وعليه اتكأ املصنف بال عزو،هذا هو توجيه ابن احلاجب يف اآلية ّ)٦٣(.  

طف االمسية على الفعلية عِّقال املصنف يف سياق كالمه على مسألة 
، وهو املفهوم من قول اًاجلواز مطلق: أحدها: فيه ثالثة أقوال«: وبالعكس
ًقام زيد وعمر «يف باب االشتغال يف مثل النحويني ْ َ  »ًاعمر« إن نصب :» أكرمتهاٌ
  .» ألن تناسب اجلملتني املتعاطفتني أوىل من ختالفهما،أرجح

  .)٦٤(ياقوهذا ما ذكره ابن احلاجب يف هذا الس
ْوإن :  يف قوله تعاىل»كاللة«ِّقال املصنف يف سياق تعقيبه على إعراب  َِ

ٌَكان رجل يورث كاللة أو امرأة ََ ٌْ ِ ًَ َ َُ َ َُ ُ َ)بتقدير  »كاللة«ّوالصواب يف اآلية أن « :)٦٥

                                                            
  .أي من النوع األول، وهو أن تكون اجلملة صفة إن كانت مرتبطة بنكرة حمضة )٦٠(
  .٧٧اآلية :  سورة الكهف)٦١(
 .٧٤اآلية : الكهف سورة )٦٢(
  .٢١٧، واألمايل ص٤٠٥املغين ص )٦٣(
 االنتصار لسيبويه على املربد البن انظرو، ٥٠٦، وص٤٥٥املصدران السابقان ص )٦٤(

، ٥٠٦ صاألمايل البن احلاجبو ،٤٠ ص، واجلمل للزجاجي٦١- ٦٠ صوالد
  . فما بعد٤٦٥، و١/١٧٥وشرح الكافية للرضي 

  . ١٢اآلية : النساء سورة )٦٥(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٨٢  )٤(اجلزء ) ٨٣( ا

 »يورث« فكان ناقصة، و»يورث«مضاف، أي ذا كاللة، وهو إما حال من ضمري 
 »الكاللة«ّ صفة، ومن فسر »يورث«ـ، وإما خرب ف)٦٦( صفة»يورث«ـخرب، أو تامة ف

ىل إ، ولكن ال حيتاج )٦٨( حال أو خرباً فهي أيضاً وال والداًالذي مل يرتك ولد )٦٧(بامليت
  .»تقدير مضاف، ومن فسرها بالقرابة فهي مفعول ألجله

  .)٦٩(وهذه األوجه وتوجيهها ذكرها ابن احلاجب يف أماليه
َوما هو مبزحزحه من ﴿ يف )٧١(قول بعضهم: )٧٠(احلادي عشر«: ِّقال املصنف

ِ ِ ِِ ْ َُ ِ َ ُ َ َ
ََّالعذاب أن يـعمر َ َُ ْ َ ِ َ مبتدأ، : »أن يعمر« ضمري الشأن، و»هو«إن : )٧٢(﴾ْ

  .)٧٤(»، ولو كان كذلك مل يدخل الباء يف اخلرب)٧٣(خرب: »مبزحزحه«و
وحسن دخول الباء «:  مث قال،ذكره ابن احلاجب يف أحد أقواله يف األمايل

  .)٧٥(»عىن معىن النفيألن امل

                                                            
 أن تكون تامة على »كان«واألوىل يف «: ١٥٠قال ابن احلاجب يف األمايل ص )٦٦(

  .»وإن حدث أو وقع: معىن
  .١٥ صنسب الزجاجي هذا التفسري إىل بعض العلماء يف األمايل )٦٧(
، وانظر معاين القرآن ٢٥١- ٢٥٠ذكر األخفش هذين الوجهني يف معاين القرآن ص )٦٨(

  .٢/٢٥للزجاج 
 .١٥٠، واألمايل، ص٢املغين، ص  )٦٩(
ًأن يراعي املعرب معىن صحيحا، وال ينظر يف صحته ، وهي ة الثانيةاجلهمن أمثلة  )٧٠(

 .يف الصناعة
ذكره ابن احلاجب يف أحد ، و١/١٧٩ حكاه الزجاج عن بعضهم يف معاين القرآن )٧١(

  .٢٣٨ صأقواله يف األمايل
 .٩٦اآلية :  سورة البقرة)٧٢(
  .١/٥١ وهو ظاهر تقدير الفراء، انظر معاين القرآن )٧٣(
  .١/١٧٩ّد الزجاج يف معاين القرآن  هذا ر)٧٤(
  .١/٥١َّ، وانظر معاين القرآن للفراء ٢٣٧، واألمايل ص١٥املغين ص )٧٥(



  
٨٨٣  عمر مصطفى.  د–أثر أمايل ابن احلاجب  يف مغين اللبيب 

 :يف قوله تعاىل )٧٧(ُقول اجلماعة: )٧٦(احلادي عشر«: ِّقال املصنف
ِتـبـيـنت اجلن أن لو كانوا يـعلمون الغيب ما لبثوا يف العذاب المهني ِ ُ ُْ ْ ِْ َ َ ِ َُِ ََ ََ َْ َ َْ ُ َ ْ ْ َ ُّ ِْ ِ ََََّ)إن : )٧٨

  وهذا،»لو كان رؤساؤهمعلمت ضعفاء اجلن أن «فيه حذف مضافني، واملعىن 
َمعىن حسن، إال أن فيه دعوى حذف مضافني مل يظهر الدليل عليهما، واأل ّ أن )٧٩(وىلُ

 وضح للناس أن :ُ بدل اشتمال من اجلن، أي»أن وصلتها«، و»وضح« مبعىن »ّتبني«
  .» إخل...اجلن لو كانوا

  .)٨٠(ذكر ذلك ابن احلاجب يف األمايل
 : قولــه تعــاىل يف)٨٢(وغــريه )٨١(قــول مكــي: الثالــث عــشر«: ِّقــال املــصنف

ا متـعنــا بــه أزواجــ ًوال متــدن عيـنـيــك إىل م َ ََــ ََْ َِّ ِ َ َْ َّ َ َِ َ ْ َْ َ نـهم زهــرة احليــاة الــدنـيااُ َ م َْ ُّ ِ َْ ََ ْ َ ْ ُ ْ
 إن ،)٨٣(ِــ

، وإن التنــــــــوين حــــــــذف »مــــــــا« أو مــــــــن »بــــــــه« حــــــــال مــــــــن اهلــــــــاء يف »زهــــــــرة«
                                                            

 أن خيرج على األمور البعيدة واألوجه الضعيفة، ويرتك ، وهياجلهة الرابعةمن أمثلة  )٧٦(
 .ّالوجه القريب والقوي

  .٢٧٤ ص ابن احلاجب يف األمايلحكاه )٧٧(
 .١٤ية اآل: سـبأ سورة )٧٨(
وقال فيه ابن احلاجب يف ، ٤/٢٤٧ذكره الزجاج عن بعضهم يف معاين القرآن  )٧٩(

ًفتقدير مستغىن عنه« ٢٧٤، صاألمايل ٌ«.  
: ١٤٦- ٢/١٤٥، قال أبو عبيدة يف جماز القرآن ٢٧٤، واألمايل، ص٢٥املغين، ص) ٨٠(

ّن للناس أن أبانت اجل« يف موضع »ّتبينت«ّجمازه جماز املختصر الذي فيه ضمري، ألن «
  .»ّلو كانوا يعلمون الغيب ملا كانوا يف العذاب، وقد مات سليمان صلى اهللا عليه

:  مث قال،٩٠٩ ص، وحكاه عنه العكربي يف التبيان٢/٣٠ مشكل إعراب القرآن )٨١(
  .»وفيه نظر«

، ٥٠٨، ص، ويف أدب الكاتب له٥١٥، صوابن قتيبة يف تأويل مشكل القرآن )٨٢(
  .٣٣٧ صنتخبوكراع النمل يف امل

 .١٣١اآلية : طـه سورة )٨٣(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٨٤  )٤(اجلزء ) ٨٣( ا

  : مثل قوله)٨٤(للساكنني
  )٨٥( قليالَوال ذاكر اهللا إال ...    ...      ...                

   .)٨٦(»ما« على أنه بدل من »احلياة«وإن جر 
ُ، ودليـــل ذلـــك )٨٧( مفعـــول بتقـــدير جعلنـــا هلـــم أو أتينـــاهم»زهـــرة«والــصواب أن 

 »مـا«ـ لـاً بيانـ)٨٨(»أعـين«، ألن املقام يقتضيه، أو بتقدير »ُأذم«ذكر التمتيع، أو بتقدير 
ــم جعلــوا نفــس إمــا بتقــدير ذوي زهــرة، أ ،)٨٩(أو للــضمري، أو بــدل مــن أزواج ُو علــى أ

 وهـــذا علـــى ،)٩١(» أو للهـــاء»مـــا«ـهـــو متييـــز لـــ« :اءَّ، وقـــال الفـــر)٩٠( للمبالغـــةًاالزهـــرة جمـــاز
   .مذهب الكوفيني يف تعريف التمييز

                                                            
، وقال األخفش يف ١/١٦٩كذا حكى سيبويه عن عيسى بن عمر يف الكتاب  )٨٤(

 .»وهو قبيح«: ٩١معاين القرآن ص
ٍفألفيته غري مستعتب«: البيت أليب األسود الدؤيل، وصدره )٨٥( ِ ُ  الكتاب ، وهو يف»ْ

جماز و، ٩١رآن لألخفش ص، ومعاين الق٢/٢٠٢َّ ومعاين القرآن للفراء ،١/١٦٩
  .١/٣٣٢ّ، واإليضاح يف شرح املفصل البن احلاجب ١/٣٠٧القرآن أليب عبيدة 

يوجب حذف التنوين اللتقاء الساكنني وهو ضعيف، «: ٢٣٢- ٢٣١ صقال يف األمايل )٨٦(
ًوهو خالف الظاهر، ولذلك جعله حاال ) ما(ًبدال من ) احلياة الدنيا(ويوجب أن تكون  ُ

  .»ُ الضمري ال جيابه ما تقدم بعينه من الضعف املتقدمأو من» ما«من 
، ٩٠٩ صوذكره العكربي يف التبيان، ٣/٣٨٠هذا تقدير الزجاج يف معاين القرآن  )٨٧(

  .٢٣١ ص أمايل ابن احلاجبوانظر
  .٩٠٩ ص ذكر ذلك العكربي يف التبيان)٨٨(
  .٩٠٩ ص وقد ذكره العكربي يف التبيان،٢٣١ صاألمايل )٨٩(
، ابن احلاجب يف األمايل ذكرها تخرجياتالهذه ، و٩٠٩كربي يف التبيان ذكره الع )٩٠(

  .٢٣١ص
 .٢/٢٠٢معاين القرآن  )٩١(



  
٨٨٥  عمر مصطفى.  د–أثر أمايل ابن احلاجب  يف مغين اللبيب 

َُّ، ورد»ما«بدل من : وقيل
 فيلزم الفصل بني ،»ْمتعنا« من صلة »ْلنفتنهم«بأن )٩٢(

مررت « :بل كماله صلته، وبأنه ال يقالّأبعاض الصلة بأجنيب، وبأن املوصول ال يتبع ق
   .، ألن العامل يف املبدل منه ال يتوجه إليه بنفسه)٩٣( على البدل»بزيد أخاك
ِمن اهلاء، وفيه ما ذكر، وزيادة اإلبدال من العائد، وبعضهم مينعه : )٩٤(وقيل ُ

ّبناء على أن املبدل منه يف نية الطرح ّ
  .» فيبقى املوصول بال عائد يف التقدير،)٩٥(

  .)٩٦( ذلك مأخوذ من ابن احلاجب يف األمايلكل
، وليس ملا »وقالوا«، أو »وقيل«: ِّوقد أكثر املصنف يف املغين من قوله

َّاستقر عليه مذهبه يف هذا من تفسري إال أنه عمد إىل إغفال من نقل عنهم 
  . ُّ يدل عليه قوله السابق، آراءهماًمرتضي

لو : م من ذهب هذا املذهب، قلناهذا ال حيتاج إىل ذكر أعال: فإذا قيل
 مبا ذهبوا إليه، ملا قال ذلك مرات اًكان األمر على ما هو عليه، أو موحي

، بل كان قد اكتفى بذكر الكالم على اًا ثابتًكثرية، حىت استوى يف كتابه منهج
  .بابه، كما فعل يف كثري من املسائل

ِّ ال يقوى على ردها، أو ال يريد ّوما يؤكد هذا أنه يلتزم هذا املنهج يف اآلراء اليت

                                                            
،  ابن احلاجب يف األمايل وذكره،٩٠٩، صيف التبيان عن بعضهمذكره العكربي  )٩٢(

  .٢٣١ص
  .٢٣١، ص األمايل)٩٣(
  .٩٠٩، ص ذكره العكربي يف التبيان)٩٤(
ًاملعىن الصحيح أن البدل واملبدل منه موجودان معاو«: ٤/٤٠٠ قال يف املقتضب )٩٥( ّ، 

ّمل يوضعا على أن يسقط أحدمها إال يف بدل الغلط، فإن املبدل منه مبن زلة ما ليس ـّ
  .»يف الكالم

  .٢٣١، واألمايل ص٢٧- ٢٦املغين ص )٩٦(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٨٦  )٤(اجلزء ) ٨٣( ا

 ال مناص أمامه من ذكرها، وسبب التصريح باسم وأ، َّردها، أو ارتضاها بال تعقيب
  .ّ وكذا الرد بكالمه على غريه،ّالنحوي للرد عليه يف املقام األول عنده

وقد يكون املوضع ال يتخرج إال على وجه مرجوح، فال حرج «: ِّقال املصنف
َوكذلك جني املؤمننيراءة ابن عامر وعاصم ّعلى خمرجه، كق ُّ َ)٩٨( فقيل)٩٧(: 

إسكان آخر املاضي، : الفعل ماض مبين للمفعول، وفيه ضعف من جهات
وإنابة ضمري املصدر مع أنه مفهوم من الفعل، وإنابة غري املفعول به مع 

بسكون ثانيه، وفيه ضعف، ألن  »ِننجي« أصله ،مضارع: )٩٩(وجوده، وقيل
ا أدغمت فيها قليال وأن منه )١٠٠( اجليم ختفى وال تدغمالنون عند ً، وقد زعم قوم أ

ّأترج وإجاصة وإجانة« ّ  ، بفتح ثانيه وتشديد ثالثه»ّننجي« وأصله ،مضارع: ، وقيل»ّ
ّنبأت ونقبت ونزلت«مث حذفت النون الثانية، ويضعفه أنه ال جيوز يف مضارع  ّ ُ ّ« 

ُُِّونـزل ن الثانية إال يف ندور كقراءة بعضهم وحنوهن إذا ابتدأت بالنون أن حتذف النو
َاملالئكة تن   .)١٠١(زيالـَ

                                                            
 .٧٠٣، وانظر النشر يف القراءات العشر ص٨٨األنبياء، اآلية )٩٧(
 ونوى به الرفع لينوب ،ّوخرجه على إضمار مصدر، ٢/٢١٠ القرآن قاله الفراء يف معاين )٩٨(

  .عن الفاعل
وهذا «: ٣/٤٠٣ وقال يف ،»ال وجه له«: ٣/٣٦وقال الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه 

ًضرب زيدا«خطأ بإمجاع النحويني كلهم، ال جيوز  َ ِ ، »ًضرب الضرب زيدا«، تريد »ُ
َألنك إذا قلت ٌضرب زيد«: ّ َ ِ ٌم أنه الذي ضربه ضرب، فال فائدة يف إضماره  فقد عل»ُ ّ

  . »وإقامته مع الفاعل
ال يظهر فيه وجه «:  وقال،٢٠٣ صونقل ابن احلاجب هذا الوجه يف األمايل

ّوالظاهر أن املصنف عول عليه فيما ذكره. ّ مث اعرتضه من وجوه،»مستقيم ِّ ّ.  
، »لنونني يف األخرىأدغم إحدى ا«: ٢٢٨صقال اخلليل يف اجلمل املنسوب إليه  )٩٩(

  .ّ وضعفه،٢٠٣ صوذكر ذلك ابن احلاجب يف األمايل
  .٢٠٣، ص األمايل)١٠٠(
  .٧٠٣، وانظر النشر يف القراءات العشر ص٢٥الفرقان، اآلية )١٠١(



  
٨٨٧  عمر مصطفى.  د–أثر أمايل ابن احلاجب  يف مغين اللبيب 

  .)١٠٢(ِّوهذه االعرتاضات والردود أخذها املصنف عن ابن احلاجب بال عزو
ِوما كان لبشر أن يكلمه الله إ مسألة«: ِّقال املصنف ُ َُّ ٍَ َِّ َ ُ َْ َ َ َِ َ ً وحيَّالَ ْ ِ أو من وراء اَ

ََ ْ ِ َْ
َحجاب أو يـرسل
ِ ُِْ ْ ََ ً رسوالٍ ُ َ

:  األوجه الثالثة، فعلى الناقصة»كان« حتتمل ،)١٠٣(
ً موحى، أو اً استثناء مفرغ من األحوال، فمعناه موحي»اًوحي«، و»لبشر«ُاخلرب إما 

ًأو موصال ذلك من وراء حجاب، و: ، بتقدير»من وراء حجاب«  »أو يرسل«ّ
 ما :يف اإلخبار، أيُ والتفريغ »اًوحي«ًبتقدير أو إرساال، أي أو ذا إرسال، وإما 

ُكان تكليمهم إال إحياء أو إيصاال من وراء حجاب أو إرساال، وجعل ذلك  ً ً ً
 على هذا تبيني، وعلى التمام والزيادة »لبشر« على حذف مضاف، واًتكليم

  .»لبشر«ُفالتفريغ يف األحوال املقدرة يف الضمري املسترت يف 
ّوالظاهر أن املصنف قد استل هذه األوجه من  ِّ   .)١٠٤(األمايل بال عزوّ

وقد حيتمل املوضع أكثر من وجه، ويوجد ما يرجح «: ِّومن تنبيهات املصنف قوله
ًفاجعل بـيـنـنا وبـيـنك موعد :ًكال منها، فينظر يف أوالها كقوله تعاىل ِ ْ َ َ ََ َ ََْ َْ ْ َ ْ ّفإن  ،)١٠٥(اَ

َال خنلفه حنن وال أنتاملوعد حمتمل للمصدر، ويشهد له  َْ َ ُ َْ ُُ ُ ِْ،ن ويشهد له  وللزما َقال َ
ِموعدكم ـيوم الزينة َِ ِّ ُ ْ َْ َْ ُ ُ)وللمكان ويشهد له ،)١٠٦ ًمكان َ ً سوىاَ َُ، ًامكان« وإذا أعرب« 
ًبدال منه ال ظرف   .» ذلكّ تعني»خنلفه«ـ لاً

ّ واختار األول،ّوهذه االحتماالت ذكرها ابن احلاجب مفصلة
)١٠٧(.  

                                                            
 .٢٠٣، واألمايل ص٢٩ - ٢٨املغين ص )١٠٢(
  .٥١اآلية: الشورى سورة )١٠٣(
 .٢٢٨- ٢٢٧، واألمايل ص٣١املغين ص )١٠٤(
  .٥٨اآلية : ه سورة ط)١٠٥(
  .٥٩اآلية : طه سورة )١٠٦(
  .٢٤٧- ٢٤٦، واألمايل ص٦٤- ٦٣املغين ص )١٠٧(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٨٨  )٤(اجلزء ) ٨٣( ا

أال يتأمل عند وجود «: ِّ قول املصنف)١٠٨(اجلهة التاسعةومن أمثلة 
ًزيد أحصى ذهن«حنو : أحدها: املشتبهات، ولذلك أمثلة ْ عمرو أحصى «، و»اٌ

ُ اسم تفضيل، واملنصوب متييز مثل »أحصى« فإن األول على أن ،»ًماال
ٌ فعل ماض، واملنصوب مفعول »أحصى« والثاين على أن ،»اًأحسن وجه«

ًوأحصى كل شيء عدد :مثل َ َ ٍ ْ َ َّ ُ َ ْ   . )١٠٩(اََ
ًأحصى لما لبثوا أمديف  )١١٠(ُ الوهم قول بعضهمومن ََ ََُِ َ

ِ َ إنه من األول، : )١١١(اْ
ً ليس حمصي»األمد«فإن  ً بل حمصى، وشرط التمييز املنصوب بعد اُ ً كونه فاعال »أفعل«ُ ُ

ًزيد أكثر ماال«ـ ك)١١٢(يف املعىن ُ ٍمال زيد أكثر مال« خبالف ،»ٌ ُ
ٍ ُ«.  

ّوهذا رد ابن احلاجب يف األمايل
)١١٣(.  

َُقل هو للذين آمنوا  :ّوأما قول الزخمشري يف قول اهللا عز وجل«: ِّال املصنفق َ
ِ َِّ َ ُْ ُ

م وقـر ٌَْهدى وشفاء والذين ال ـيؤمنون يف آذا َ َْ
ِِ َِ ِ ََّ ُِ ُِْ َ ٌ َ ً ُ)هو «: إنه جيوز أن يكون تقديره: )١١٤

م وقر م منه وقر«، فحذف املبتدأ، أو »يف آذا  مع ،»الذين«، واجلملة خرب »يف آذا
 ًاا بعدها حديثمُإمكان أن يكون ال حذف فيه، فوجهه أنه ملا رأى ما قبل هذه اجلملة و

ًيف القرآن قدر ما بينهما كذلك، وال ميكن أن يكون حديث  يف القرآن إال على ذلك، اّ

                                                            
 .أال يتأمل عند وجود املشتبهات: وهي )١٠٨(
  .٢٨اآلية : اجلن سورة )١٠٩(
، وأجاز الزجاج الوجهني يف معاين القرآن وإعرابه ٢/١٣٦معاين القرآن وهو الفراء يف  )١١٠(

٣/٢٧١.  
  .١٢اآلية :  الكهفسورة )١١١(
  .٢٧٧ ص األمايل)١١٢(
  .٢٧٧، واألمايل ص٦٧املغين ص )١١٣(
 .٤٤اآلية: فصلت سورة )١١٤(



  
٨٨٩  عمر مصطفى.  د–أثر أمايل ابن احلاجب  يف مغين اللبيب 

، فيلزم »هدى« على »وقر«، و»الذين« على »الذين«اللهم إال أن يقدر عطف 
  .»العطف على معمويل عاملني

  .)١١٥(هذا بتمامه ذكره ابن احلاجبو
 اً أحدَّال أعلم أن«: حذف أداة االستثناءِّقال املصنف يف كالمه على 

ٍوال تـقولن لشيء : السهيلي قال يف قوله تعاىلَّأجازه، إال أن
ْ َ
ِ َّ َ ُ َ َ)ال :  اآلية)١١٦

 بقوله إال أن يشاء اهللا ينه عن أن يصل  مل؛ إذفاعلـيتعلق االستثناء ب
ٌأنت منهي عن أن تقوم، إال أن يشاء اهللا : وال بالنهي؛ ألنك إذا قلتذلك،  َ

ْفلست مبنهي، فقد سلطته على أن يقوم ويقول ّ ُشاء اهللا ذلك، وتأويل ذلك : َ
، وحذف القول كثري، فتضمن كالمه »ًإال قائال إال أن يشاء اهللا«أن األصل 

   .اًحذف أداة االستثناء واملستثىن مجيع
ً إال قــوال : أي،غ، وأن املــستثىن مــصدر أو حــالَّســتثناء مفــرُالــصواب أن اال

ً بــأن يــشاء اهللا، أو إال متلبــسًامــصحوب ء اهللا، وقــد علــم أنــه ال يكــون ا بــأن يــشاْ
 بــذلك إال مــع حــرف االســتثناء، فطــوي ذكــره لــذلك، وعليهمــا ًاالقــول مــصحوب

 اهللاأن يــشاء جيــوز أن يكــون : ، وقــال بعــضهم)١١٧(»ْأن«فالبــاء حمذوفــة مــن 
ً ال تقولنه أبد:كلمة تأبيد، أي ِوما يكـون لنا أن نـعـود فيهـا إ، كما قيل يف اّ َ ُِ َ َ ْ َ ََـ ُ ُ َ َ  َّالَ
ََُّأن يشاء الله ربـنا ُ َّ َ َ َ ْ َ)ألن عودهم يف ملتهم مما ال يشاؤه اهللا سبحانه)١١٨ ،ّ َ.  

                                                            
 .١٥٥- ١٥٤، واألمايل ص٧١املغين ص )١١٥(
 .٢٣، اآلية الكهف سورة )١١٦(
ًإين فاعل ذلك غدا : ّال تقولن لشيء: املعىن«: ١/٤٧٢قال الفراء يف معاين القرآن  )١١٧(

إن : ّإال أن تقول«: ٢/١٣٨ وقال يف. »إن شاء اهللا: ّ إال أن تقول،ّإال باالستثناء
ّ وال تقولنه إال أن يشاء اهللا،شاء اهللا ويكون مع القول  على نية »أن«وهو جيعل . »ّ

  .٣/٢٧٨، ومعاين القرآن وإعرابه للزجاج ١/١٧٨انظر . اخلفض
 .٨٩اآلية : ألعرافا )١١٨(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٩٠  )٤(اجلزء ) ٨٣( ا

ّوجوز الزخمشري
 وال تقولن ذلك إال أن يشاء اهللا أن :أن يكون املعىن )١١٩(

  .أن يأذن لك فيهتقوله ب
ِوملا قاله مبعد ي، ومبطلّ ذلك معلوم يف كلّ وهو أن،ُ ٌ أمر و  وهو أنه يقتضي ،ُ
ذا يرد أيضاً مطلقاً إين فاعل ذلك غد:النهي عن قول ْ قول من زعم أن اً، و َ

  .»يدبٌ كناية عن التأإال أن يشاء اهللااالستثناء منقطع، وقول من زعم أن 
ّآراء وردود يف اآلية مستل من األمايل بتصرف ِّوما ذكره املصنف من  ٌّ

   .)١٢٠(يسري بال عزو
واكتفى  ،ّيصرح باسم من اتكأ عليه فيما يريد مل ِّاملصنفوالغريب أن 

ِّ، وهذا منهجه يف املغين كله، فهو يأىب التصريح مبن »قال بعضهمو«: بقوله
  .ّأفاد منهم، وال يذكرهم إال حيث يرد عليهم

ً الرد على الزخمشري ذكره مصرحغري أنه ملا أراد ّ َّ، وهذا ديدنه يف ردوده، لكن اّ
ّرده عليه يكون حيث يسكت عنه أبو حيان، فإذا رد عليه، تركه ّ ورد على أيب ،ّ

  .، وهذا الضرب من الردود يف املغين كثريحيان
ّ أن ، منهافات تطالعنا أمور واضحةد عرض املغين على غريه من املصنَّوعن

 نقع عليه يف غريه، وهذا ما وجدته يف األمايل، إذ ًا كثرياًمصاحبه ذكر كال
ِّالكالم الذي ذكره املصنف ذكره ابن احلاجب، وهذا كثري، وال حيتاج إىل 

  .دليل
                                                            

 تقولن  وال : وتعلقه بالنهي على وجهني أحدمها«: ٢/٢٨٣قال الزخمشري يف الكشاف  )١١٩(
  وال تقولنه إال بأن يشاء : لثاينا و، أن تقوله بأن يأذن لك فيه القول إال أن يشاء اهللا ذلك
ً إال ملتبسا مبشيئة اهللا قائال :  يعين ، موضع احلال  وهو يف، إال مبشيئة اهللا :  أي،اهللا  إن  : ً
 كأنه ،كلمة تأبيديف معىن   أن يشاء اهللا   أن يكون :  وهو، وفيه وجه ثالث،اهللا شاء
   . »ًأبدا  وال تقولنه:قيل

 .١٩٧ - ١٩٦، واألمايل ص١٠٦- ١٠٥املغين ص )١٢٠(



  
٨٩١  عمر مصطفى.  د–أثر أمايل ابن احلاجب  يف مغين اللبيب 

  :الخاتمة
ًوخالصة الكالم أن املصنف أخذ كثري  من أقوال النحويني بال عزو، وقد اِّ

ًتبني ذلك واضح يح، ولكنه استطاع أن ميزج  يف نقله عن ابن احلاجب بال تصراّ
، يصعب فيه التمييز بينهما إال بعرض املغين على غريه من اًكالمهم بكالمه مزج
ّ، وهذا مما يشهد له بقدرته على هذا املنهج الذي صيلياتف اًالكتب األخرى عرض
  .يكاد يكون قد انفرد به

 من ّوما يدل على ذلك أن املغين على ما فيه من فوائد مجة يكاد خيلو
، وأغرب من هذا أن فات النحويةيما إذا ما قوبل بغريه من املصنَّ والس،املصادر
 على ّ عليه، أو يف سبيل الردِّ الردُّ إال ويف نفسه حباًكان يذكر أحدما  صاحبه
 وضمن منهج معني، وليس على اً جدً فالتصريح باسم من ينقل عنه كان قليالآخر،

  .إطالقه كما هو احلال عند غريه
ًومهما يكن؛ فاملصنف استطاع من خالل هذا املنهج أن خيتط لنفسه طريق  اِّ

ِّخاصة به، إذ حترى الدقة ما أمكنه ذلك، واختار من املذاهب ما يقوي رأيه، وكان  َّ ّ
ًأسلوبه يف املزج بني األقوال غاية يف التميز، فكان الفصل بينها أمر ، ال يكاد يطاق، اُّ

  .املتأخرينمن  وبه انفرد صاحبه عن غريه، يب غريهَّوبه متيز أسلوبه من أسال
ًوما مييز املصنف أيض ِّ  دون ، ومزج بني كثري من اآلراء،ا من غريهً أنه أفاد كثرياِّ

أن يفصل بني كالمه وكالمهم، أو بني كالم أحد منهم وآخر، وأصبح ما ذكره 
وصنعه لبعض  ، من كالمه، وهو ليس كذلك، إال أن قدرته على املزج احملكمًاجزء

ا ًّ ومنهجه املسبوك يف مناقشة اآلراء والردود، وإتيانه ببعض اآلراء متفرد،احملاكمات
ا، وإملاحاته الذهنية الدقيقة، جعلت الباحثني يلتفتون إىل ذلك مغفلني تبيان 

زلته النحوية، أو يف ما قاله فيه بعض أقرانه أو ـمصادره، وهو أمر ال يؤثر يف من
  .معاصريه



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٩٢  )٤(اجلزء ) ٨٣( ا

  :ادر والمراجعالمص
  .القرآن الكرمي -١
، الـدكتور »أثر مصنفات ابن مالك يف مغين اللبيب مما مل يصرح به ابـن هـشام« -٢

لدمجلة جامعة دمشقنبيل أبو عمشة،    .م٢٠٠٤، سنة)٤+٣(، العدد٢٠، ا
 ،٢بـــريوت، ط، ؤســـسة الرســـالة محممـــد الـــدايل،.دبـــن قتيبـــة، حتقيـــق الأدب الكاتـــب  - ٣

 .م١٩٩٦
ّاألنبــــاري، حتقيــــق حممــــد أبــــو الفــــضل إبــــراهيم، املكتبــــة بــــن  بكــــر يبألضــــداد األ -٤

  .م١٩٩٨بريوت، ، العصرية
 ، دار اجليــل، عمــان،فخــر صــاحل ســليمان قــدارة، دار عمــار.تــح د، أمــايل ابــن احلاجــب - ٥

 .بريوت
 .م١٩٨٧، ٢بريوت، ط، ّتح عبد السالم هارون، دار اجليل، أمايل الزجاجي -٦

  .، طبعة مصورة، دار اجلليل، بريوت١٣٤٩ي، حيدر آباد أمايل ابن الشجر
مؤسسة ،  تح حممد أبو الفضل إبراهيم،إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي -٧

   .١٤٠٦ ، بريوت،الكتب الثقافية
زهري عبد احملسن .بن والد التميمي تح دالاالنتصار لسيبويه على املربد  -٨

  .م١٩٩٦ ،١بريوت، ط،سلطاين، مؤسسة الرسالة
 مطبعة العاين ، تح موسى العليلي،اإليضاح يف شرح املفصل البن احلاجب -٩

  .بغداد
 حيان، إعداد إبراهيم مشس الدين، دار الكتب العلمية، يبألالبحر احمليط  - ١٠

   .بريوت
طه عبد .البيان يف غريب إعراب القرآن أليب الربكات األنباري، حتقيق د - ١١

  .م١٩٧٠صرية العامة،احلميد طه، اهليئة امل
أليب البقاء العكربي، تح ) ّإمالء ما من به الرمحن(التبيان يف إعراب القرآن  - ١٢

  .علي حممد البجاوي، طبع إحياء الكتب العربية



  
٨٩٣  عمر مصطفى.  د–أثر أمايل ابن احلاجب  يف مغين اللبيب 

زهري عبد احملسن .بن والد التميمي، حتقيق دالاالنتصار لسيبويه على املربد  - ١٣
  .م١٩٩٦ ،١بريوت، ط، سلطاين، مؤسسة الرسالة

، محد صقر، مكتبة دار الرتاثأبن قتيبة، حتقيق السيد الُتأويل مشكل القرآن  - ١٤
 .م٢٠٠٦القاهرة، 

، بن قتيبة، تح عبد اهللا الناصري، املكتب اإلسالميالتلقني املتعلم من النحو  - ١٥
 .م١٩٩٣ ،١بريوت، ط

، ٥فخر الدين قباوة، ط. تح د،اجلمل يف النحو املنسوب إىل اخلليل - ١٦
  .م١٩٩٥

حامت صاحل . حتقيق د، األنباريبن  بكريب ألّالزاهر يف معاين كلمات الناس - ١٧
  .م١٩٩٢ ،١بريوت، ط، الضامن، مؤسسة الرسالة

 مطبعة ، تح مصطفى السقا وزمالئه،شرح ديوان املتنيب املنسوب للعكربي - ١٨
 ٣٩١ ،مصطفى احلليب

 .انبولستعثمانية، إشرح الكافية للرضي، الشركة الصحافية ال - ١٩
 بن مالك، تحالشواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت اجلامع الصحيح  - ٢٠

 .م١٩٨٣، ٣بريوت، ط، حممد فؤاد عبد الباقي، عامل الكتب
  .٩٨٣، ٣ عبد السالم هارون، عامل الكتب، طحكتاب سيبويه، ت - ٢١
 مطبعة مصطفى ،زيل وعيون األقاويل للزخمشريـالكشاف عن حقائق التن - ٢٢

  .٣٩٢ ، القاهرة،حلليبالبايب ا
حممد أمحد الدايل، .كشف املشكالت وإيضاح املعضالت للباقويل، تح د - ٢٣

 .م١٩٩٤طبع جممع اللغة العربية، 
هدى حممود قراعة، مكتبة .لزجاج، تح دلينصرف  ما ينصرف وما ال - ٢٤

 .م٢٠٠٠ ،٣القاهرة، ط، اخلاجني
ّحممد فؤاد سزكني، مؤسسة جماز القرآن أليب عبيدة معمر بن املثىن، تح  - ٢٥

 .م١٩٨١، ٢ بريوت، ط،الرسالة
ّاملذكر واملؤنث  - ٢٦ لس ، بكر بن األنبارييبألّ  تح حممد عبد اخلالق عضيمة، ا

  .م١٩٩٩، اجلزء الثاين م١٩٨١ّمصر، اجلزء األول ، األعلى للشؤون اإلسالمية



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٩٤  )٤(اجلزء ) ٨٣( ا

  .هـ٤٠١ ، دار البشري،فائز فارس٠ تح د،معاين القرآن لألخفش - ٢٧
عبد . ود، وحممد علي النجار، تح أمحد يوسف جنايت،َّمعاين القرآن للفراء - ٢٨

  .الفتاح إمساعيل شليب، الدار املصرية للتأليف والرتمجة
، ١معاين القرآن وإعرابه للزجاج، تح عبد الفتاح شليب، دار احلديث، القاهرة، ط - ٢٩

  .م٢٠٠٠
 بو ملحم، دار ومكتبة علي.املفصل يف صنعة اإلعراب للزخمشري، تح د - ٣٠

  .م١٩٩٣، ١اهلالل، بريوت، ط
  .لمربد، تح حممد عبد اخلالق عضيمة، عامل الكتبلاملقتضب  - ٣١
مازن املبارك، .مغين اللبيب عن كتب األعاريب البن هشام األنصاري، تح د - ٣٢

  .م١٩٩٤، ١واألستاذ علي محد اهللا، دار الفكر، ط
، حيىي مراد، دار احلديث.ع النمل، تح دكرا لاملنتخب من غريب كالم العرب - ٣٣

  .م٢٠٠٥القاهرة، 
النشر يف القراءات العشر البن اجلزري، أشرف على تصحيحه علي حممد  - ٣٤

  .الضباع، دار الكتب العلمية، بريوت
  


