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ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد هافي

 ذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:اإللكتروني ال

 https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login  . 

صفة ِإدخال ستمنح املنصة )املوقع( صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه ال -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  ملتن: بحرف / ا16تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق صفحة للبحوث ا
َ
ملتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

في ، ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول 

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البح
ً

و الرفض، فضال
َ
ث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

  
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في ال
َ
عنوان من عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 ي البحث.يغلب عليهن  التمايز ف (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 :ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها
َ
)مشكلة  يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 لغرض من تطبيقها.ا

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 خاصة بهذه املصادر .الببليوغرافية ال

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
تحكيم يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

ف            
َ
ر جميع األ ِ

كار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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الشاهد النحوي الشعري يف "شروح اللُّمع البن 

أخواتها باب كان و -هـ(" معجٌم وتوثيق 392)تّيجنِّ

 -اواملشبهات بليس ُأمنوذًج

صباح حسني حممد و  خالدة عمر سليمان 
 

7/8/2021 تأريخ القبول:       3/7/2021 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

اللمع في نحوي الشعري في ثمانيِة شروٍح مطبوعٍة لكتاِب تناوَل البحُث الشاهَد ال        
حوي الضرير عمر بن ثابت أبي القاسم الن( شرح الثمانيني) العربية البن جني وهي:

احد شرح "ابن برهان الُعكبريِّ )أبو القاسم عبد الو هـ( المسمَّى بـ)الفوائد والقواعد(، و 442)ت
شرح هـ( والمسمَّى بـ)شرح اللمع(، و 456سحاق بن برهان )تإِ بن علي" بن عمر بن 

رير )أبو نصر )ت في النصف الثاني  القاسم بن محمد بن مباشر النحوي الواسطي الضَّ
شرح الشَّريف أبي البركات لقرن الخامس الهجري( والمسمَّ بـ)شرح اللمع في النحو(، و من ا

لمسمَّى كتاب هـ( وا549)تمد بن محمد العلوي الزيدي الكوفيعمر بن ابراهيم بن مح
رير وشرح "أبي الحسن" الباقولي "علي بن الحسين" الضالبيان في شرح اللمع البن جني، 

، وشرح ابن الدهان "سعيد بن هـ(" المعروف بـ )جامع العلوم (543النحوي "األصبهاني)ت 
ي وشرح أبي البقاء العكبر ـ )الُغرَّة في شرِح اللُّمع(، هـ" المعروف ب569المبارك بن علي ت

لمسمَّ بـ )المتبع هـ" وا616)عبد اهلل بن الحسين بن عبد اهلل النحوي الضرير البغدادي "ت
، وشرح ابن الَخبَّاز )شمس الدين "أحمد بن الحسين بن أحمد" المعروف في شرح اللمع(

اُه : )توجيه اللمع(639بابن "الَخبَّاز" اإلربلي "الموصلي النحوي الضرير" )ت  .هـ( وسمَّ
 .الشاهد الشعري ، الشُّرَّاح ، القائل ، القصيدةمات المفتاحية: الكل    

 المقدِّمة:
                                                 

 زاخو/جامعة قسم اللغة العربية/طالبة دكتوراه. 
 زاخو/جامعة قسم اللغة العربية/ُأستاذ مساعد. 



باب كان وأخواتها واملشبهات بليس  -هـ(" معجٌم وتوثيق 392الشاهد النحوي الشعري يف "شروح اللُّمع البن جين)ت
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  ( مــــــن أشــــــهر ميلفــــــات ابــــــن جنــــــي وأهمهــــــا بعــــــد كتــــــابيعــــــد  كتــــــاب )اللمــــــع            
( ، ضــم  ثةثــة وســتين بابــا  ، منهــا : تســعة وخمســون فــي النحــو ، وأربعــة فــي )الخصــائ 

نســـــب ، والتصـــــغير ، واإلمالـــــة ، وجعـــــل ، واللتصـــــريف ، هـــــي أبـــــواب : جمـــــع التكســـــيرا
موضــوعات التصــريف فــي كخــر الكتــاب ، متبعــا  فــي يلــك مــنهن النحــويين الســابقين إال  أن  
هـــــيه الموضـــــوعات قـــــد تتخللهـــــا موضـــــوعات نحويـــــة ، كالقســـــم ، والموصـــــول والصـــــلة ، 

ر االقتصــا: واالســتفهام ، والحكايــة وايرهــا ، ويقــوم منهجــه علــى اســٍس معينــة نــيكر منهــا 
علــى تنــاول القضــايا األساســية المهمــة مــن وجهــة ننــره ، والبعــد عــن يكــر كراء العلمــاء ، 
والخةفــات النحويــة بيــنهم ، كخــيا  بمــا يــراه صــوابا  ، والحــر  علــى تصــدير كــل بــاب مــن 
أبــواب الكتــاب بتعريــف جــامع مــانع ، واالســتعانة فــي إيضــاح المســائل النحويــة بكثيــر مــن 

واهد ، والبعـــد عـــن التعقيـــد ، وااللتـــواء ، وكثـــرة التعلـــيةت  . وقـــد األمثلـــة ، وقليـــل مـــن الشـــ
حنــي كتــاب ) اللمــع ( باهتمــام النحــويين ، فــانكبوا عليــه ، وتنــاولوه بالشــرح والتعليــق لــيلك 
اخترنا شروح هيا الكتاب ليكون مادة الدراسـة فـي هـيا البحـث ، وقـد راعينـا فـي يكـر اسـماء 

بيات الشـعرية بـالرجوا الـى من االقدم ، ووثقنا األَ  فاتهم ابتداءتلسلسل الزمني في و الُشرَّاح ال
نا فــي بحثنــا علــى امهــات كتــب دووايــنهم ويكــر االخــتةف فــي الروايــة ان وِجــَد يلــك واعتمــد

 ، وختمنا البحث بأهم النتائن التي توصلنا إليها في البحث.النحو
 :"مهاٌد نحويٌّ تعريفي لكاَن "وأخواتها

ها وهي َكاَن َوَصاَر َوأمسى َوأْصبح ونل َوَبات وأضحى َوَما َداَم َوَما "كان وأخوات      
َزاَل َوَما اْنَفكَّ َوَما فتئ َوَما برح َوَلْيَس َوَما تصرف ِمْنُهنَّ َوَما َكاَن ِفي معناهن ِممَّا يدل 

د من اْلَحدث "، "وسميت ناقصة، ألنها ال تتم بالمرفوا كةما   َمان اْلُمَجر  ، بل على الزَّ
بالمرفوا مع المنصوب بخةف األفعال التامة، فإنها تتمُّ كةما  بالمرفوا دون المنصوب، 
وما قال بعضهم من أنها سميت ناقصة ألنها تدل على الزمان دون المصدر، ليس بشئ، 
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ألن )كان( "جفي "نحو: كان زيٌد قائما ، يدل على الكون اليي هو الحصول المطلق 
 1وخبره."

 لنحوية التي وردت في باب كان "وأخواتها":الشواهد ا

 إذا كاَن الشِّتاُء فأدفئوني**فإّن الشيَخ يهِدُمُه الشِِّتاُء"" -1 

ر والعمر من مقطوا في الشكوى من طول الدهالربيع بن ضبع الفزاري  :القائل      
فصل يننر: لسان العرب، ابن مننور،  ،، فقد كان من المعمرينللربيع بن ضبيع الفزاري

 وارتشاف الضرب من لسان العرب: ،36/75، وتاج العروس: 13/365كاف:ال
3/1153. 

 .140، وابن الخباز: 1/140، وابن برهان217الشرَّاح: الثمانيني:      

 2"الشاهد فيه":  )إيا "كان الش تاء"( ؛ حيث جاءت )"كان( تام ة بمعنى )َحَدَث"(. 
 

َمِة الُعراِب"َسرَاُة َبِني أِبي َبْكٍر َتَسامَ " -2  ى ** على كاَن الُمَسوَّ
 القائل: "مجهول". 

 . 140، وابن الخباز: 140، وأبو البركات:  51/ 1، وابن برهان: 218الُشرَّاح: الثمانيني: 
"الشاهد فيه : قوله: )على كان المسومة( ؛ حيث زاد" "كان  بين الجار والمجرور، وحكم 

 3جرور كالشيء الواحد."زيادتها بينها شاي ؛ ألن الجار والم
 
 " ِبَتْيهاَء قفٍر والمطيُّ كأنها ** َقطا الَحْزِن َقْد كانْت ِفراَخًا ُبُيوضها"  -3

                                                 

، واللباب في علل البناء 51حة االعراب، القاسم بن علي الحريري: ، ومل36يننر: اللمع في العربية:  1
 .1/164واالعراب، ابو البقاء العكبري: 

، واللمحة 3/1091تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد المسمى بـ )شرح التسهيل(، نانر الجيش:  يننر: 2
 .579، ابن الصائغ: /2في شرح الملحة 

، وأوضح المسالك إالى ألفية ابن 244، االشموني: /1ابن مالك شرح األشموني على ألفية يننر:3
 .70ا/1، شرح الكافية الشافية،ابن مالك:  251، ابن هشام: /1مالك
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، من قصيدة في الغزل 119القائل : عمرو "بن "أحمرالباهلي ، يننر: شعره :  
 والوصف وقبله:

 "أال ليت شعري هل أبيتن ليلة ... صحيح الس رى والعيس تجري اروضها"
 . 257/ 1، والعكبري: من 1/50لُشرَّاح: ابن برهانا

الشاهد فيه قوله: ")قد كانت فراخا بيوضها( ؛ حيث جاءت كان بمعنى صار" وسببه صحة 
. ومثله قول 1المعنى ولو أبقيت كان على أصل معناها لفسد ؛ الستحالة المعنى الميكور

 الشاعر:
 
 ** وحْيَن ُكنُت َكَعظِم الرُّمَّة البالي"فاَرَقْتني حيَن غضَّ الدهُر من َبَصري "  - 4

، في رثاء ابٍن له ُيقال له )سواَدة( ، وفي الديوان:حيَن  2/548القائل:  جرير في ديوانه :  
.  َكفَّ

 .1/54الُشرَّاح: ابن برهان 
 .2الشاهد فيه: جاءت )كان( بمعنى )صار(

 

ِق ياُضباَعا**والَيُك موِقٌف م -5  ْنِك الوداَعاقفي َقْبَل التََّفرُّ

، يمدح زفر بن الحارث الكةبي ، وهو البيت االول  31القائل : القطامي في ديوانه :  
 من ضمن واحد وسبعين بيتا .

 .136، وابن الخباز:  261/ 1، والعكبري : من340، والباقولي: 41الُشرَّاح: الواسطي: 

                                                 

، والتيييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، ابو حيان 3/1099تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد يننر:1
، األفعال الناسخة، حمدي 40، صاحب حماة: /2ف، والكناش في فني النحو والصر 4/156االندلسي: 

 .1/26كوكب: 
 .1/54يننر: شرح اللمع، ابن برهان:  2
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تمكُّنه من أن يقول: وال يك الشاهد فيه: أخبر بالمعرفة عن النكرة مختارا  ال مضطرا ، ل
 1موقفي منك الوداعا، أو: وال يك موقفنا الوداعا.

 "إذا ُمتُّ كاَن الناُس صنفان شاِمٌت**وآَخُر ُمْثٍن بالذي ُكنُت أْصَنُع" -6

كان للعجير بنت عم كان يهواها وتهواه ، "225القائل: عجير "السلولي"، يننر: شعره:
ثم خطبها رجل من بني عامر" وكان موسرا  "فخيَّرها  فخطبها إلى أبيها فوعده وقاربه،

أبوها بينه وبين العجير فاختارت العامري للسيادة فقال العجير في يلك"، والشاهد هو 
 البيت الخامس من ضمن احَد عشَر بيتا .

/ 2، والعكبري : من346، والباقولي: 138، وأبو البركات :223الُشرَّاح: الثمانيني : 
 .140خباز: ، وابن ال267

"الشاهد قوله:  كان الناس صنفان ؛ حيث أضمر في كان ضمير الشأن، وأخبر عنه 
وقيل: كان ملغاة والجملة بعدها مبتدأ ميخر، وقيل: هو  ،2 بالجملة االسمية بعده"

 3منصوب، وهيه األلف جاءت على لغة من يلزم المثنى األلف. 

 " ... َوِجْيَراٍن َلَنا َكاُنْوا ِكَرامِ َفَكْيَف إَذا َمَرْرُت ِبَداِر َقْوٍم "  -7
، في قصيدة يمدح فيها هشام بن عبد الملك ، ميلفة من 597القائل: الفرزدق "في "ديوانه:

 خمسة وستين بيتا ، والشاهد هو البيت الثالث من القصيدة.
 . 270/ 1، والعكبري : من 353الُشرَّاح: الباقولي : 

وا كرام( ؛ حيث فصل بين الموصوف وهو جيران والصفة "الشاهد: قوله: )وجيران لنا كان
 4وهي كرام بـ )كانوا( الزائدة." 

 
                                                 

 .1/356شرح التسهيل :  يننر: 1
 .2/332، وشرح المفصل ،البن يعيش: 1/241يننر: شرح األشموني : 2
 .1/562يننر: شرح التسهيل: 3

وشرح  ،1/242، وشرح األشموني : 1/353يننر حاشية الصبان على شرح األشموني، الصبان:  4
 .5/2401أبو حيان االندلسي:  رتشاف الضرب من لسان العرب،ا، و 1/412الكافية الشافية: 
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 َرِمْيَما" -َكأْن َلْم َيُكوُنوا-"َفَداَرْت َرَحاَنا ِبُفْرَساِنِهم**َفَعادوا  -8

، من قصيدة "طويلة  تبدأ بالغزل وتنتهي  54القائل: ربيعة بن مقروم الضبي في ديوانه:
عة واالنتصار في الحرب" وتتضمن خمسة واربعين بيتا ، وتسلسل الشاهد بالفخر بالشجا

 هو الثالث والثةثون.
 .136الُشرَّاح: ابن الخباز: 

الشاهد فيه "قوله: )كأن لم يكونوا رميما( ؛ حيث جاءت رميما  وهي حال  ليكونوا وهي 
نما العامل هو الفعل عادوا فدل على أنه يجوز أن  يلي المعمول اير ليست عاملة فيها وا 

 1عامله".

 َحراجيُج ماَتْنَفكُّ "إالَّ ُمناَخًة**َعلى الَخْسِف أو َنرمي ِبها َبلَدًا َقفرا" -9

، من قصيدة طويلة مكونة من اثنين وسبعين بيتا  يصف 84في ديوانه : القائل: "يو الرمة"
 فيها الناقة والشاهد هو البيت السابع عشر.

 . 265/ 2، والعكبري : من 342الُشرَّاح : الباقولي : 

 .وفي البيت أقوال هي :

واية واألصح 1 واة، أو من الر  ـ وردت كلمة )إال( في البيت خطأ إم ا من الشاعر، أو من الر 
 )كال( بمعنى شخصا .

 ـ )تنفك( هو فعل تام بمعنى )تنفصل(، و)مناخة( : حال.2
( فعل ناق ، اسمه ضمير مستتروخبره شبه الجملة3 )على الخسف( و)مناخة( :  ـ )تنفك 

 حال منصوب .
( بمعنى )بعد 4 ٌة ِإالَّ الَِّييَن َنَلُموا  )ـ )إال  بدليل "قوله تعالى: )ِلَئةَّ َيُكوَن ِللنَّاِس َعَلْيُكْم ُحجَّ

 [ أي: بعد اليين نلموا "منهم.149ِمْنُهْم( ]البقرة:
 1ـ )إال( المرك بة من )إن( الش رطية و )ال( الن افية.5

                                                 

 .9/165، والتيييل والتكميل:3/1182يننر: شرح التسهيل:  1
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 " هَي الشِّفاُء ِلداِئي َلو َظِفرُت ِبها**وَليَس مْنها ِشفاُء الَّدَّاِء َمبذولُ " -10 

، واألشباه 71، 1/49القائل: هشام بن عقبة العلوي أخو يي الرمة ، يننر:  كتاب سيبويه
 .203، 3/86والننائرفي النحو: 

 .141، وابن الخباز: 147الُشرَّاح: الباقولي: 

في )ليس( ضمير األمر والشأن ، والجملة التي بعده في موضع خبره الشاهد فيه : )جعل 
، والتقدير: ليس 2، و )شفاء الداء( مبتدأ و )مبيول( خبره )ومنها( في صلة )مبيول( (

األمر شفاء الداء مبيول منها، ولكن ه إضمار ال ينهر، ألنه أضمر على شريطة 
ا التقديم حتى يصح  الكةم، ألنها ال تقع التفسير، وتكون إال  في المسألة ميخر ة، وتقديره

بين المبتدأ والخبر، فيكون التقدير: )ليس إال  الط يب المسك( ، ومثله )ِإْن َنُننُّ ِإالَّ َننًّا( 
 3[، تقديره: إن نحن إال  ننن نن ا.32]الجاثية: 

 َوى ُيْلِقي اْلَمَساِكيُن"َفَأْصَبُحوا َوالنََّوى َعاِلي ُمَعرَِّسِهْم ... َوَلْيَس ُكلَّ النَّ "  -11
، يهجوا قوما  نزلوا فأطعمهم تمرا ،فهو  407القائل: حميد "بن" ثور الهةلي ، في ديوانه : 

 يدَّعي أنهم كانوا يأكلونُه بنواه.
 . 267/ 1، والعكبري من 347الُشرَّاح: الباقولي: 

ضمير مستتر هو  "الشاهد: قوله: ) وليس كل النوى تلقي المساكين(  حيث إن اسم ليس
 4ضمير الشأن وتقدم معمول خبرها ناهريا".

 

                                                                                                                         

، و النحو العربي، 1/224: ج1المعجم المفصل في النحو العربي ، عزيزة فوال" بابستي: منيننر: " 1
 .1/346:ج1براهيم ابراهيم بركات:  منا

 .1/279ويه، السيرافي: شرح أبيات سيب 2
، وعود الضمير وأثره في 1/341، والنحو العربي: 3/86شباه والننائر في النحو، السيوطي: ألَ ا يننر: 3

 .5/28توجيه المعنى، عبد اهلل الراجحي: 
، وشرح 4/241والتيييل والتكميل :  ،3/1179، وشرح  التسهيل : 1/240شرح األشموني :  يننر:4

 .1/351كتاب سيبويه، السيرافي: 



باب كان وأخواتها واملشبهات بليس  -هـ(" معجٌم وتوثيق 392الشاهد النحوي الشعري يف "شروح اللُّمع البن جين)ت

                                                                                                          صباح حسني حممدوخالدة عمر سليمان                                                                                               -ُأمنوذًجا

 88 

 معاوَي إنَّنا َبَشٌر فأْسِجْح ** فَلْسَنا بالِجبال وال الَحِديَدا""  -12
، وسر صناعة االعراب، 67، 1/46القائل: عقبة أو عقيبة األسدي، يننر:  الكتاب : 

 .1/141ابن جني:
 .144، وابن الخباز: 271/ 1ن، والعكبري : م355الُشرَّاح: الباقولي: 

الشاهد فيه : قوله )"فلسنا بالجبال وال الحديدا"( ؛ حيث عطف )"الحديدا( على محل الجار 
  1والمجرور )بالجبال"( إي هو "خبر)ليس(، والباء زائدة فيه".

 كأّن ُسبيئًة مْن بيِت رأٍس ... يكون ِمزاُجها َعَسٌل وماُء""  -13

في "مدح الرسول)صلى اهلل عليه وسلم(، في"  18: حسان بن ثابت في ديوانه: القائل
 قصيدة ميلفة "من" اثنين وثةثين بيتا ، والشاهد هو البيت السادس من القصيدة.

 .262/ 1، والعكبري : من 42الُشرَّاح: الواسطي: 

وليس القائل  الشاهد فيه: جعل )"مزاجها( وهو معرفة خبر كان، )وعسل( اسمها وهي نكرة،
مضطرا  لتمكنه من أن يقول: يكون مزاُجها عسٌل وماُء، فيجعل اسم كان ضمير سةفة، 

 2ومزاجها عسل، مبتدأ وخبر في موضع نصب بكان".
 بكف اإلله مقاديرها" …هّون عليك فإّن األمور "  -14
 وال قاصر عنك مأمورها" …"فليس بآتيك منهيها     

/ 1قي" ويلقب بـ )األعور الشنِّي( شاعر إسةمي ، يننر:الكتاب :القائل: "بشر بن من       
 ، وهامش كتاب المتبع في شرح اللمع .63

 . 274/ 1الشرَّاح : العكبري من
ن كان اآلخر أجنبيًّا؛  الشاهد فيه : "جواز النصب في الخبر المعطوف على خبر ليس وا 

  3ألن ليس تعمل في الخبر مقدما  وميخرا  لقوتها".
                                                 

، واللمحة في 1/345، وشرح كتاب سيبويه: 5/2222، وشرح التسهيل : 2/107يننر: شرح المفصل 1
 .2/586شرح الملحة: 

 .1/356شرح التسهيل :  يننر:2
 .196/ 4ب، المبرد: ، والمقتض337/ 1، وشرح كتاب سيبويه 63/ 1الكتاب، سيبويه:  يننر:3



 
 هـ1443م( /16/6/2022) حزيران                         (                 89العدد )                          

 89 

 شبهات ب)ليس(الم
ْن( ، والتي وردت في الشروح هي )ما وال(:   المشبهات بـ )ليس( هي )ما وال والت وا 

ما "الحجازية: وهي التي تعمل عمل ليس عند الحجازيين "، وشروط عملها هي: أوال :  -1
أن ال يقترن اسمها بإن الزائدة ، ثانيا : أن ال ينتقض نفي خبرها بإال، ثالثا : أن ال يتقدم 

 1خبر، رابعا : أن ال يتقدم معمول خبرها على اسمها.ال
الالحجازية: وهي التي تعمل عمَل ليس عند الحجاِزي ين، وال تعمل عنَد التَّميمِّيين ،  -2

"وال تعمل عند الحجازيين إال بشروط ثةثة، والغالب أن يكون خبرها محيوفا " وشروطها 
نيا : أال يتقدم خبرها على اسمها ، ثالثا : هي: أوال : "أن" يكون االسم والخبر نكرتين ، ثا

أال ينتقض النفي بـ: إال، "وِزيد عليه شرط رابع: أال يتقدم معمول خبرها على اسمها، وهو 
 2اير نرف وال جار ومجرور".

 الشواهد المتضمنة )ما وال الحجازيتين( هي :
 ُكم أْقواُدَها"وأَنا النَّذْيرُة "ِبَحرٍَّة ُمْسَودٍَّة**َتِصُل الجُيوُش إَليْ  -1

دوِر َوَماُهم أْوالُدَها"  "أْبناْؤَها ُمَتَكنِّفوَن أَباُهم**َحِنقوا الصُّ

 القائل مجهول .

 .146الُشرَّاح: ابن الخباز: 

"الشاهد فيه قوله: )وما هم أوالدها( ؛ حيث أعمل ما عمل ليس فرفع االسم ونصب"    
 . 3الخبر وهي "لغة أهل الحجاز"

 َمَعٌن ِبتاِرِك حقِّه ** وال ُمْنِسٌئ مَعٌن وال ُمَتيسٌِّر""َلَعْمُرَك ما  -2
 القائل مجهول .

                                                 

، والنحو الوافي، 3/1189، وشرح التسهيل : 38، وومغني اللبيب: 1/272يننر: أوضح المسالك:  1
 .1/610عباس حسن: 

، ومعجم النحو، عبد الغني بن 728يننر: "مغني اللبيب عن كتب االعاريب"، ابن هشام االنصاري:  2
 .291علي الدقر: 

والمقاصد النحوية في شرح شواهد شروح االلفية، العيني:  ،3/1197يننر: إرتشاف الضرب:  3
 .1/324، وشرح كتاب سيبويه ، السيرافي: 4/255، والتيييل والتكميل: 2/663
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 .1/61الُشرَّاح: ابن برهان: 

 1الشاهد فيه: )بتارك( زيادة الباء في خبر )ما( الحجازية التي تعمل عمل ليس. 

 الَّ ُمَعذَّبا""َوَما اْلدَّْهُر إالَّ َمْنَجُنْونا ِبَأْهِلِه ... َوَما َصاِحُب اْلَحاَجاِت إ -3
 القائل مجهول. 

 .146الُشرَّاح: ابن الخباز: 
الشاهد فيه :" إعمال )ما( مع انتقاض خبرها بـ إال، وهيا شاي، وخرج على أنه بتقدير: وما 
الدهر إال يشبه منجنونا، وما صاحب الحاجات إال يشبه معيبا، فهما منصوبان بالفعل 

نونا( منصوب على الحال، والخبر محيوف، أي: الواقع خبرا. وقيل: يجوز أن يكون )منج
وما الدهر إال مثل المنجنون ال يستقر على حاله، وعلى هيا تكون عاملة قبل انتقاض 
نفيها، وكيا يكون التقدير في الثاني، أي: وما صاحب الحاجات موجودا  إال معيبا ، وال 

 2تقدر هنا )مثل( ، ألن الثاني هو األول".
 يرِانها**َفأنا بُن َقيٍس الَبراحُ َمْن َصدَّ َعْن ن -4
، واألشباه 296القائل: سعد بن مالك بن ضبيعة جد طرفة، يننر:  الكتاب: /  

 .4/208والننائر
 . 364الُشرَّاح: الباقولي:   
الشاهد فيه: "قوله: )ال براح ( ؛ حيث أعمل )ال( عمل )ليس( ، فرفع بها االسم )براح(    

 3وحيف الخبر".
 

                                                 

، وشرح التسهيل: 1/163، واالنصاف في مسائل الخةف، ابو بكراالنباري: : 1/63يننر: الكتاب:  1
 .1/436، وشرح الكافية الشافية: 1/383
، وشرح 2/636، والمقاصد النحوية: 1/268، وأوضح المسالك: 1/256ح األشموني: يننر: شر  2

 .3/1208التسهيل: 
، "وأوضح 1/267، "وشرح "األشموني : 1/53يننر: المفصل في صنعة اإلعراب"، الزمخشري:  "3

 .2/671، والمقاصد النحوية: 1/274المسالك": 
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 :الخاتمة

 أهم النتائن التي توصلنا إليها هي:      

، فهناك  أخر من الشراح يأخي من المتقدِّم، إي إن نا نجد المتث ر الشراح بعضهم ببعضتأ -1
، وكيلك الحال عند بقية الشراح ترددت كثيرا  عند الشراح اآلخرينشواهد يكرها الثمانيني 

 ويبدو أنَّ أكثرهم تأثرا  هو العكبري وابن الخباز.
قد إبتدأ  من  التحقيقنجد البن الدهان حصة  من الشواهد في هيا الباب ويلك الن لم  -2

باب  إنَّ وأخواتها وكما هو معلوم أنَّ باب كان وأخواتها يأتي في تسلسل االبواب النحوية 
 قبل )إنَّ وأخواتها(.

 كجرير استشهد الُشرَّاح بأشعار الشعراء المعروفين والموثوق بعربيتهم لدى العرب -3
 ، وقلما وجدنا االستشهاد بأشعاٍر مجهولِة القائل.والفرزدق وابن حسان

إنَّ أهمية الشاهِد النحوي في العمليَِّة التعليميَِّة كبيرٌة، ويلك ما يوفِّرُه لنا من أساٍس  -4
نبني عليِه قواِعدنا ونطوُّر به لغتنا عن طريِق األقيسِة المختلفةِ التي َتعتدُّ بها اللغُة 

 .العربية
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The Grammatical Poetical Attester in "the Explanations of 

Alloma' by ibn jani (392AH):A Dictionary and Documentation –  

(‘kana wa akhawateha’ and the Similarities of ‘laysa’ as an 

Example) 

Khaleda Omar Suleiman 

  

Sabah Hussain Muhammed
  

Abstract 

      This research is about the grammatical poetical Attester in eight 

printed explanations of the book of alloma' in Arabic for ibn jani,  and 

they are:The explanation of al-thamanini (omar bn thabit abi alqasim 

al-nahawi al-tharir(t442h) named (al-fawaed wa al-qawaed)), and the 

explanation of "ibn burhan al-okbari (abo al-qasim abd al-wahid bn ali 

bn omar bn ishaaq bn burhan (t456h) named (sharh alloma'), and the 

explanation of al-wasiti al-tharir (abo nasir al-qasim bn muhammed bn 

mobashir al-nahawi (t in the second half of the fifteenth century BC) 

named (the explanation of alloma' in grammar), and the explanation of 

al-shareef abi al-barakat omar bn Ibrahim bn muhammed bn 

muhammed al-alawy al-zaydy al-koofy (t549h) named (the book of 

bayan in the explanation of alloma' by ibn jani), and the explanation of 

"abi hasan" al-baqooly "ali bn al-hussien" al-tharir al-nahawi "al-

asbahani (t543h)" known as (al-ghorra in the explanation of alloma'), 

and the explanation of abi al'baqaa' al-akbari (abd Allah bn al-hussien 

bn abd Allah al-nahawi al-tharir al-baghdadi "t616h" named (the 

followed in the explanation of alloma'), and the explanation of ib al-

khabbaz (shams al-deen "ahmed bn al-hussien bn ahmed " knows as 

ibn "al-khabbaz" al-irbaly. ("al-mosuly al-nahawi al-tharir" (t639h) 

named it (the guidance of alloma'). 
      Key words: the poetical witness, al-sharrah, al-qael, the poem. 
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