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ُ
 -2بعد التسجيل سترسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه رسالة مفادها أنه سجل
فيها ،وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد
اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:
. https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login
 -3ستمنح املنصة (املوقع) صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال
االطالع عليها عند
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعلق به وببحثه ويمكنه ِ
تحميل بحثه .
 -4يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة ،وعلى النحو اآلتي :
 تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية( :العنوان :بحرف  /16املتن :بحرف
ً
سطرا ،وحين
 /14الهوامش :بحرف  ،)11ويكون عدد السطور في الصفحة الواحدة)27( :
َ
تزيد عدد الصفحات في الطبعة األخيرة عند النشر داخل املجلة على ( )25صفحة للبحوث
الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة ،وتحقيق النصوص ،و ()30
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لألشياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق
ُ
ً
حد ما ذكر آنفا .
ُ ترتب الهوامش َأ ً
رقاما لكل صفحةُ ،ويعرف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
ً
اكتفاء بالتعريف في موضع الذكر األول  ،في
ذكره أول مرة ،ويلغى ثبت (املصادر واملراجع)
حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر (مصدر سابق).
ُ
يرشحانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية ،وتأكيد سالمته من
 يحال البحث ِإلى خبيرين ِ
َ
ُ
ُ
حكم) للفحص األخير ،وترجيح
النقل غير املشروع ،ويحال – إن اختلف الخبيران – إلى (م ِ
َ
ً
جهة القبول أو الرفض ،فضال عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة
اإللكترونية ُويقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله . %20
االستالل َمن املصادر ِ
(املؤلف) بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث ،وهي :
 -5يجب أن يلتزم الباحث
ِ
َ
َ
 يجب أن ال يضم البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث ،أي :يرسل بدون اسم .
 يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث (القسم /الكلية او املعهد /الجامعة) والبحث
واإلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء
باللغتين :العربية ِ
َ
ً
واإلنكليزية يضم أبرز ما في العنوان من
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيضا :العربية ِ
مرتكزات علمية .

واإلنكليزية ،ال
 يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين :العربية ِ
يقالن عن ( )150كلمة وال يزيدان عن ( ،)350وتثبيت كلمات مفتاحية باللغتين :العربية
واإلنكليزية التقل عن ( )3كلمات ،وال تزيد عن ( )5يغلب عليهن التمايز في البحث.

َ
َ
 -6يجب على الباحث أن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه ،فهي األساس في
َ
التقييم ،وبخالف ذلك ُ
سيرد بحثه ؛ إلكمال الفوات ،أما الشروط العلمية فكما هو مبين
على النحو اآلتي :
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها( :مشكلة
َ
البحث) أو ِ(إشكالية البحث) .
َ
َ
َ
تعبر عن مشكلة البحث ويعمل
ات
فرضي
و
أ
ة
بحثي
سئلة
أ
صياغة
الباحث
يراعي
ن
أ
 يجب
ِ
َ
ًّ
وحلها أو دحضها علميا في متن البحث .
على تحقيقها ِ
َ
َ
َ
يحدد
 يعمل الباحث على تحديد أهمية بحثه وأهدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها ،وأن ِ
الغرض من تطبيقها.
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
الباحث في بحثه .
َ
 يجب أن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه ،كما
َ
َ
يجب أن يراعي أدوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املتبع فيه .
ُ
َ
 يجب مراعاة تصميم البحث وأسلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي ألفكاره
وفقراته.
َ
 يجب على الباحث أن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث ،واختيار
ً
مراعيا الحداثة فيها ،والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات
ما يتناسب مع بحثه
الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .
َ
ُّ
 يجب على الباحث أن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها  ،والتأكد من موضوعاتها
َ
َ
ونسبة ترابطها مع األسئلة البحثية أو الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .
َ
َ
ُ ْ
الحك َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم
 -7يجب على الباحث أن يدرك أن
َ
ُ
ُ
َ ً
ً
حكم وعلى أساسها ُيحكم البحث ُويعطى أوزانا
تضم التفاصيل الواردة آنفا ،ثم ترسل ِإلى امل ِ
َ
َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األوزان ُيقبل البحث أو يرفض ،فيجب على الباحث مراعاة
ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

تنويه:

َ
تعبر جميع األفكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء
ِ
َ
تعبر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى
أصحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكرية وال ِ
التنويه

رئيس هيئة التحرير

املحت ـ ـوي ــات
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حبوث اللغة العربية
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اإلعرابية للمرفوعات في كتاب (تمرين الطالب في صناعة ِ
تنوع األوجه ِ
َ
َ
نسرين أحمد حسين الساداني ومحمد ذنون فتحي
خالد األزهري(ت905هـ)
ُ
َ
ً
نموذجا-
الوعي بتاريخ العجم القديم في الشعر الجاهلي  -األكاسرة أ

ِإسالم صديق حامد و باسم إدريس قاسم
التوجيه الصوتي لظاهرتي (اإلظهار واإلدغام) عند الدمياطي (ت1117:هـ) في كتابه
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داللة ظاهرة العدول في كتاب (معترك األقران) للسيوطي (ت911هـ) التذكير والتأنيث -
َ
ُ
ً
ليندا باكوز أبرم و منال صالح الدين الصفار
نموذجا-
أ
اإلشاريات
ِ
تمارة نبيل اليامور و آن تحسين الجلبي

َ
مقدمة في علم حروف الهجاء في باب األلف اللينة محمد بن يعقوب الفيروز آبادي
رافع ِإبراهيم محمد ِإبراهيم
(ت 817هـ ) تحقيق و دراسة
َ
َ
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ً
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التعليل الصرفي في الدرس اللغوي ألبنية األفعال املزيدة عند ابن ِجني (ت392:هـ):
ً
مصعب يونس طركي سلوم و هالل علي محمود
محورا
الخصائص
سيميولوجيا االسم ودوره في تصوير البعد االجتماعي للشخصية الروائية قراءة في رواية
(رياح الخليج) إلبراهيم السيد طه

حارث ياسين شكر املاشطة

26 - 1
46 - 27
64 - 47
84 - 65
94 - 85
128 - 95
162 - 129
176 - 163
204 - 177
238 - 205
258 - 239
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َ
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َ
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ُ
ميمية ابن الرومي في رثاء البصرة دراسة أسلوبية

محمد طه عبد املعين

طارق حسين علي
ُ
ً
نموذجا
املشـتقات في القصائد املعلقات دراسة صرفية داللية معلقة زهير بن أبي سلمى أ
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370 - 343
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414 - 395
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َ
َ
َ
ً
أنسام أديب الضاحي و مجول محمد محمود
نموذجا)
أوزو
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عدنان حازم عبد أحمد
َ
ُّ
اإلنسانية في
املرونة املعرفية وعالقتها بأساليب التعلم لدى طلبة كلية التربية للعلوم ِ
شيماء طلب النجماوي
جامعة املوصل
َ
اإلطار املفاهيمي ملنظومة األمن العام
ِ

914 – 893
972 – 915

حبوث القانون

مصلح جميل أحمد و مجيد خضر أحمد

1010 – 973

أَيلول (2022/9/15م) 1444/هـ

العدد ()90

الشاهد النحويّ الشعريّ يف شروح اللُّمع البن جنِّيّ (ت 392هـ)
معجم وتوثيق _ باب املفعول املطلق أُمنوذجاً_
خالدة عمر سليمان  و صباح حسني حممد
تأريخ التقديم2021/7/3 :



تأريخ القبول2021/8/7 :

المستخلص:

ٍ
ِ
ِ
لكتاب اللم ِع
مطبوعة
ثمانية شرو ٍح
الشاهد النحوي الشعري في
البحث
تناول
ُ
َ
َ
ائد والقواع ُد لعمر بن ثابت الثمانيني(ت442ه)،
(باب المفعول المطلق) ،وهي( :الفو ُ
ُ
و(شرح اللمع البن برهان العكبري (ت 456ه) ،و(شرُح اللمع في النحو للواسطي الضرير
و(كتاب البيان في شرح اللمع
المتوفى في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري)،
ُ
و(الغَّرة في شرِح
ألبي البركات العلوي ت 539ه) ،و(شرح اللمع للباقولي ت543ه)،
ُ

و(المتبع في شرِح اللمع ألبي البقاء العكبري ت616ه)،
اللمع البن الدهان ت569ه)،
ُ
أحد
و(توجيهُ اللمع البن الخباز ت639ه) ،فبلغ عدد الشواهد الشعرية ( )14شاهدا ،منها َ
عشر شاهدا البن الدهان ،وشاهدين للباقولي ،وشاهدين البن الخباز ،وشاهدا للثمانيني،
َ
وشاهدا البن برهان.
الكلمات المفتاحية :الشاهد  ،الشَّراح  ،القائل  ،منصوب.
المقدمة:

أحد ِ
كتب ِ
علوم
كتاب اللمع في العربية ألبي الفتح عثمان ابن جني(ت392ه) هو ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
اشتهر هذا الكتاب
النحو والصرف وقد َجمع فيه جملة قواعد اإلعراب وعلوم اللغة  ،و َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الصرف باخ ٍ
تصار
أحكام
النحو وبعض
الكتاب يجمع أحكام
مؤلفه ،فإ َّن
فضال عن ُشهرة
َ
ِ
ِ
َّ
ِ
االختصار،
لشمول و
سم با
العلماء بهذا
اهتم
وقد
َّ
ُ
الكتاب فشرحهُ
ُ
العديد منهم؛ ألَّنهُ يت ُ
ِ
المصطلحات ،وقد تناول فيه ابن جني جميع أبو ِ
اب
والوضو ِح ،واالرتبا ِط باللغة ،ودقَّة
 طالبة دكتوراه/قسم اللغة العربية/جامعة زاخو.
 أُستاذ مساعد/قسم اللغة العربية/جامعة زاخو.

163

الشاهد النحوي الشعري يف شروح اللمع البن جين (ت 392هـ) معجم وتوثيق _ باب املفعول املطلق أمنوذج ًا_
خالدة عمر سليمان و صباح حسني حممد

ِ
ِ
ٍ
أسلوب ٍ
ٍ
الصرف ،في تر ٍ
شروحاته
سهل ،لذلك اخترنا هذا الكتاب و
منتظم ،و
تيب
النحو و
صور الدر ِ
ِ
االحتجاج بالشاهدِ النحوي من ِ
اسات
أبكر
ليكون مادة دراستنا لهذا البحث ُ ،يعد
ُ
ِ
الد ِ
ٍ
أهمية في إبر ِاز المعاني و ِّ
المختلفة من جهة،
الالت
اللغوية العربية ؛ وذلك لما لهُ من

الشاهد الشعري
نيت عليها العربية من جهة ثاني  ،وقد اخترنا
َ
وفي التأصيل للقواعد التي ُب ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
العرب  ،وقد
مكانته في نفوس
أكثر عددا ِمن غيرِه بسبب
َ
دون غيره من الشواهد ؛ ألنهُ ُ
الشروحات مع مر ِ
ِ
ِ
اعاة التر ِ
ِ
ِ
تيب الزمني في
بحسب تسلسلها في
الباب
موضوعات
رتَّبنا
ِ
الشروحات  ،ووثقنا االبيات الشعري ِ
ِ
الق َدِم في تسلسل الشو ِ
حيث ِ
بالعودة إلى
َّة
اهد في
الوفاةِ
ُ
َ
ختالف في الرو ِ
ِ
ِ
اية.
األصلية وبيان اال
دوواينِها
نحوي تعريفي للمفعول المطلق:
هاد
ٌّ
ِم ٌ
اسم
ْ
فَِإذا

:و ُه َو اْلمصدرُ ،سمي بذلك ألن الفعل يصدر عنه 1واْلمصدر كل
ال َم ْف ُعول اْل ُمطلق َ
دل على حدث وزمان م ْجهول وهو وفعله من لفظ و ِ
ق من اْلمصدر
ّ
احد َواْل ِف ْعل ُم ْشتَ ّ
َ
َ ُ َ َُ َ
2
.ويعد
قعودا ُ
صوب تَقول قُ ْمت َقياما َوقَ َعدت ُ
ذكرت اْلمصدر َم َع فعله فضلَة فَهُ َو َمْن ُ

المفعول المطلق من المنصوبات في أنفسها ،3ومن المنصوبات الحقيقية َّ 4
ألنها تدل على

بت ضربا.
المفعول المطلق بلفظه مثل :ضر ُ
1المفصل في صنعة االعراب  ،الزمخشري55:
2اللمع في العربية  ،ابن جني48 :

3المنصوبات في أنفسها هي المفعول المطلق ،والمفعول به ،والمفعول فيه ،والمفعول له ،والمفعول معه،

والحال ،والتمييز ،واالستثناء ،وخبر كان وأخواتها ،واسم إن وأخواتها والفعل المستقبل إذا كان معه ناصب.

ينظر :شرح المقدمة المحسبة  ،ابن بابشاذ300/2 :

 4المنصوبات الحقيقية سميت بذلك ألن في الفعل على كل واحد منها داللة قوية ،فهي تدل على

المفعول المطلق بلفظه ،مثل :ضربت ضربا .وعلى المفعول به بمعناه واقتضائه له ،مثل :ضربت زيدا.

وعلى المفعول فيه  -وهو ظرف الزمان والمكان  -بمحله ،إذ ال يفعل فعل إال في زمان أو مكان مثل:
فعلت كذا وكذا في وقت كذا وكذا في مكان كذا وكذا .وتدل على المفعول له بعلته إذ ال يفعل الفاعل فعال

إال لعلة  -ما لم يكن ساهيا أو مجنونا  ،-مثل :جئتك ابتغاء الخير ،ونحوه .والمفعول معه يدل على ما

يصاحبه بحكم القرينة والصحبة مثل استوى الماء والخشبة .ينظر :شرح المقدمة المحسبة-300 /2:

..301

164

أَيلول (2022/9/15م) 1444/هـ

العدد ()90
الشواهد الشعرية في باب المفعول المطلق:
ِ
لعامله:
أوالً :المصدر المؤكد

تاده ِعيدا
أم َسى
يع ُ
بأسماء َه َذا القْل ُ
صحا ْ
ب َم ْع ُمودا *** ِإذا أقُو ُل َ
َ
ْ -1
التخريج :القائل عمر بن أبي ربيعة(ت 93ه)  ،والشاهد النحوي هو مطلع القصيدة
ورقمها هو( )94ديوانه.105 :

ال ُشَّراح :ابن الدهان.169 /2 :
1
هم أو غيره2؛
اد َك من ٍّ
اعتَ َ
الشاهد فيه( :عيدا) مصدر مؤكد للفعل عاد  .و ُ
العيد :ما ْ
فاعتاد الناس ِ
عاد في ُك ِّل ٍ
العيد عيدا َّ
عليه  ،والمقصود بالتوكيد في
سنة
لذلك ُس َّ
َ
ألنه ُي ُ
مي ُ
ُ
أحتجت إلى
لما
المفعول المطلق هو
ألنك َّ
عوض من تكرار الفعل مرتين َ ،
أردت تو َ
ٌ
َ
َ
كيدهُ
تكريرِه  .3فضال عن َّ
أن المصدر(عيدا) مؤكد للفعل (اعتاد) إلى َّأنه يحمل التكرار في
معناه كما ذكرنا بأنهُ االعتياد على الشئ ففيه تكرار في المعنى وهذا مما ز َاد في
التوكيد.
قس ار
عالج *** ويوم اللوى حتى
يوم
عت
ٍ
ُ
 -2قر ُ
َ
قسرت الهوى ْ
ظنابيب الهوى َ
التخريج :بال نسبة
ال ُشَّراح :ابن الدهان170 / 2:

قسرا) ،المفعول المطلق(قَس ار) مؤكد لعامله.4
الشاهد فيه قوله:
ُ
(قسرت الهوى ْ
ِ
المصدر نكرةً أو معرفةً:
ثانياً :جو ُاز وقوِع
1سفر السعادة وسفير اإلفادة ، ،علي بن محمد بن عبد الصمد الهمداني المصري الشافعي ،أبو الحسن،

علم الدين السخاوي (المتوفى 643 :هـ)،المحقق :د .محمد الدالي ،تقديم :د .شاكر الفحام (رئيس مجمع
دمشق) ،دار صادر،الطبعة 1415 ،2هـ  1995 -م،769/2 :
2الصحاح  ،الجوهري515 /2:

3ينظر :الغرة في شرح اللمع  ،في شرح اللمع (من أول َّ
إن واخواتها إلى اخر باب العطف) ،أبو محمد

سعيد بن المبارك بن الدهان (المتوفى 569هـ) مع دراسة الفكر النحوي ،دراسة وتحقيق د .سعيد بن عبد

العزيز الزامل السليم ،ط ،1دار التدمرية – الرياض ،المملكة العربية السعودية1432 ،هـ 2011 -م/2 :

.169

4ينظر :الغرة في شرح اللمع .171/2 :
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الح َّ
ف
ب ُكلَّهُ *** َوِزْدتُ َك ُحبَّا لَ ْم َي ُك ْن قَط ُي ْع َر ُ
 -3لَ َع ْم ِري لَقَ ْد ْ
أحَبْبتُ َك ُ
التخريج :وهو لعبد اهلل بن المعتز الخليفة العباسي(ت 296ه) في قصيدة بعنوان:
ان حتَّى ملَْلتَنِي**** ِ
ولكَّننِي َع ْن َح ِ
ِ
مل
ضعيف عن الهجر ،مطلعها :قَ ِو ُ
يت على الهجر ِ َ َ
ِ
ف  ،في ديوانه.320 :
هجر َك
أضع ُ
َ
الح َّ
ف
ب ُكلَّهُ *** َوِزْدتُ َك ُحبَّا لَ ْم َي ُك ْن قَط ُي ْع َر ُ
رواية الديوان :لَ َع ْم ُر َك قَ ْد ْ
أحَبْبتُ َك ُ
ال ُشَّراح :ابن الخباز171 :
والشاهد في قوله( :أحببتك الحب) حيث إن المفعول المطلق مخصص بأل .1فال فرق

تعلم ؛
قمت قياما ،و ُ
في المصدر بين أن يكون معرفة أو نكرة  ،تقولُ :
قمت القيامَ الذي ُ
2
ألن الفعل قد َّ
تعدى إلى المصدر الذي اشتق منه ،وهو موجود .
ثالثاً :استعمال المصدر مع فعلهِ وغير ِ
فعله:
ُ -1ي ِ
يد
التمر ُحبَّا مالَهُ َمز ُ
الب ُر ُ
عجبهُ ُ
ون و َ
السخ ُ
ود *** و ُ
التخريج :منسوب لرؤبة بن العجاج ( ت145ه) ولم اعثر عليه في ديوانه.

الشّراح  :الثمانيني  ،261:ابن برهان : 261/1 :ابو البركات  ،179 :ابن الدهان :
 ،181/2ابن الخباز.172 :
1ينظر :الخصائص :أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (المتوفى392 :هـ)،الهيئة المصرية العامة

للكتاب ،الطبعة(،4د.ت) ،450/2 :وتمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد  ،محمد بن يوسف بن أحمد،

محب الدين الحلبي ثم المصري ،المعروف بناظر الجيش (المتوفى 778 :هـ) ،دراسة وتحقيق :أ .د .علي

محمد فاخر وآخرون ،الطبعة ،1دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ،القاهرة  -جمهورية مصر

العربية 1428 ،هـ ،1830/4 :والمزهر في علوم اللغة وانواعها ،عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين

السيوطي (المتوفى911 :هـ)،المحقق :فؤاد علي منصور ،دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة،1

1418هـ 1998م ،284/1:وخصائص النظم في خصائص العربية  ،ألبي الفتح عثمان بن ِّ
جني ،حسن
الجناجي رئيس قسم البالغة بجامعة األزهر (المتوفى 1429 :هـ)،
بن إسماعيل بن حسن بن عبد الرازق
ُ
دار الطباعة المحمدية القاهرة – مصر،الطبعة 1407 ،1هـ  1987 -م.176 :
2ينظر :توجيه اللمع  ،أحمد بن الحسين بن الخباز شرح كتاب اللمع البن الفتح ابن جني ،دراسة

وتحقيق :فايز زكي محمد دياب ،ط ،1دار السالم للنشر والتوزيع والترجمة  -القاهرة1423 ،هـ -

2002م171 :
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يد" إذ نصب المصدر الذي من معنى الفعل،
الشاهد فيه :قوله" :يعجبه ُ ..حبَّا ما لهُ مز ُ
ِ
ألن الحب بمعنى اإلعجاب .1قال ابن الخباز:
وليس من لفظه على ّأنه مفعول مطلقّ ،

جاز أن َّ
يتعدى أحدهما إلى
(إذا كان الفعالن موضوعين لمعنى واحد كأعجبني وأحببتُه َ
مصدر اآلخر كقولك :أحببتُحه إعجابا وأبغضته كراهية ؛ وذلك ألنهما داالن على معنى
واحد).2وهذا ماأشار إليه ابن مالك (ت 672ه)في قوله:
3
وقد ينوب عنه ما ِ
دل *** كجد ُك َّل الج ِّ
الج َذل
عليه ْ
ِّد وافرِح َ
ُ ُ
4
فالجذل هو الفرح .
ِ
تاج قائِم وم ِ
قام
عاه ُ
 -2ألمْ تََرني َ
دت ربِّي واَّنني*** لََبْي َن ِر ٍ ٌ َ
الخ ِار َجا ِم ْن ِف َّي ُزور َك ِ
َعلى َحْلفَ ٍة الأ ْشتِم َّ
الم
الد ْه َر ُمسلِما*** و َ
ُ
ُ

1ينظر :شرح المفصل ،يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا محمد بن علي ،أبو البقاء ،موفق الدين
األسدي الموصلي ،المعروف بابن يعيش وبابن الصانع (المتوفى643 :هـ) ،قدم له :الدكتور إميل بديع

يعقوب ،الطبعة ،1دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان 1422 ،هـ  2001 -م ،277/1:وشرح ابن الناظم
على ألفية ابن مالك ، ،بدر الدين محمد ابن اإلمام جمال الدين محمد بن مالك (ت  686هـ)،المحقق:
محمد باسل عيون السود،دار الكتب العلمية ،الطبعة :األولى 1420 ،هـ  2000 -م ،192:التذييل

والتكميل في شرح كتاب التسهيل  ، ،أبو حيان األندلسي ،المحقق :د .حسن هنداوي،

الطبعة(،1د.ت) ،148/7:والمقاصد النحوية في شرح شواهد شروح األلفية المشهور بـ «شرح الشواهد

الكبرى» ،بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى العيني (المتوفى  855هـ) ،تحقيق :أ .د .علي محمد
فاخر ،أ .د .أحمد محمد توفيق السوداني ،د .عبد العزيز محمد فاخر ،دار السالم للطباعة والنشر

والتوزيع والترجمة ،القاهرة  -جمهورية مصر العربية ،الطبعة 1431 ،1هـ  2010 -م ،1040/3:
ومنهج السالك إلى ألفية ابن مالك المعروف باسم شرح األشموني  ،أبو الحسن األشموني.469/1:
2توجيه اللمع172 :

 3شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  ، ،ابن عقيل ،عبد اهلل بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني المصري

(المتوفى769 :هـ) ،المحقق :محمد محيي الدين عبد الحميد ،الطبعة ،20دار التراث  -القاهرة ،دار
مصر للطباعة ،سعيد جودة السحار وشركاه 1400 ،هـ  1980 -م.172 /2:

 4لسان العرب ،ابن منظور  :فصل الجيم ،مادة (جذل) ،محمد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،جمال

الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى (المتوفى711 :هـ) ،دار صادر – بيروت ،الطبعة،3

1414ه . 107 /11:
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أطعتك
التخريج :البيتان للفرزدق (ت 110ه) في ديوانه  ،539:في قصيدة بعنوان( :
َ
ياإبليس) يهجو فيها إبليس ،مكونة من ثالثة وأربعين بيتا .
ِ
الخ ِارجا ِم ْن ِف َّي سوء َك ِ
سم الأ ْشتِم َّ
الم
الد ْه َر ُمسلما*** و َ َ
ُ
رواية الديوانَ :على قَ َ
ُ
الشراح:الباقولي 413 :

والشاهد فيه قوله" :وال ِ
موضع "خروجا" ،والتقدير :ال أشتم َشتْما ،وال
خارجا" ،وضعه
َ
ِ
"عاهدت"
ألن
ألنه على ذلك
وموضع "خارجا"
يخرج خروجا،
موض ُع "خروجا"؛ ّ
ُ
أقسمّ ،
ُ
َ
"أقسمت" .هذا مذهب سيبويه (ت 180ه) ،1وكان عيسى بن عمر(ت 149ه)
بمعنى
ُ

يذهب إلى أن "خارجا" حا ٌل ،واذا كان حاال ،فال َّ
بد أن يكونَ الفع ُل قبله في موضع الحال
عاهدت ربي ال شاتما وال
"عاهدت" ،والتقدير:
النه معطوف عليه ،والعام ُل فيهما
؛ ّ
ُ
ُ
زور كالم ،أي :في هذه الحال ،ولم يذكر ما عاهد عليه .2
في ُ
خارجا من ّ
ٍ
الع ِ
اليموت َم ِن أثَّ ْأر
طاس
-3
ُ
اء ُ
كم *** جز َ
فقَتال بِتقتيل وع ْق َار بِع ْق ِر ْ
(توفي في الثلث األول من القرن السادس الميالدي )
التخريج :البيت للمهلهل بن ربيعة
َّ
ِ
بالقتل فقتلوا سيدهم ويرى َّ
أن
في ديوانه ، 30 :يبرر تقتيلَهُ َبني بكر بأََّنهم الذين بدأوا
مايفعله هو األخذ بالثأر ،والتوجد قصيدة في ذلك سوى هذا البيت .

ال ُشَّراح :ابن الدهان 183 /2 :
ٍ
وعاد َل به تَقتيال الذي هو للتكثير
الشاهد فيه :قولهُ ( :قتال
بتقتيل) جعل قَتال للجنسَ ،
وقت َل يصح للقليل والكثير فقد أوقعهُ موقعهُ َّ ،
وقوعه موقع
فدل على أنه َيسوغ
الغير ْ
َ
ِ
ِ
بقوله ( :إذا ورد المصدر فضلة
ذلك
الكثير ،وهو معنى الجنس .3وقد
أوضح ابن الدهان َ
َ
ِ
بلفظه ومعناه فال ُشبهة في َّ
أن العامل فيه الفعل المذكور ،فإذا ورد
جاريا على الفعل وكان
ِ
ِ
لفظه وليس ٍ
الناس على َّ
العامل فيه الفعل المذكور  ،ومنهم َم ْن
أن
بجار عليه فأكثر
من
َ
1ينظر :الكتاب  ، )1 ،عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالوالء ،أبو بشر ،الملقب سيبويه (المتوفى:

180هـ) ،المحقق :عبد السالم محمد هارون ،الطبعة ،3مكتبة الخانجي ،القاهرة 1408 ،هـ :1988 -
كالم بد َل زور ِ
 ،346/1ورواية البيت فيه :وزر ِ
كالم
َ
َ
2شرح المفصل ،61/4:
3ينظر :التذييل والتكميل 105/10:
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َّ
يدعي العامل في المصدر فعل يدل عليه األول وقلي ٌل َم ْن بهذا القول الثاني وحجة الثاني
فعل فال يعمل فيه إالَّ ماجرى عليه قياسا على ماكان من غير ِ
جار على ٍ
مصدر ٍ
لفظه
َّأنه
َ
ٌ
لفظ و ٍ
أن الفعلين من ٍ
ولهُ فع ٌل ،وحجة األول َّ
احد) ،1ومثالهُ الشاهد المذكور ثم قال:
ِ
بمثله) ،2قال الرضي (ت686ه) ( :قد يكون المصدر ِ
بغير
قابل أحدهما
(ويجب أن ُي َ
ُ
ِ
ِ
لفظ الفعل ،وذلك إما مصدر أو غير مصدر ،والمصدر على ضربين ،إما أن يالقي
الفعل في االشتقاق نحو قوله تعالىَ " :وتََبتَّ ْل إَِلْي ِه تَْبتِيال" [المزمل  ]8:وقولهُ تعالى " :
ِ
َّ
األر ِ
قعدت جلوسا  ،ومذهب
ض َنَباتا" [نوح ]17 :واما أالَّ ُيالقيه فيه ،نحو
ُ
َواللهُ أَْنَبتَ ُك ْم م َن ْ
سيبويه في كليهما أن المصدر منصوب بفعله المقدر ،3أي تبتَّل إليه وبتَّل تبتيال ،وأنبتَكم
وجلست جلوسا ،ومذهب المازني(ت 249ه)  ،والمبرد(
وقعدت
من األرض فنبتم نباتا
ُ
ُ
ت286ه)  ،والسيرافي (ت 368ه)  ،أنه منصوب بالفعل الظاهر ،وهو أولى ،الن
األصلُ عدم التقدير بال ضرورة ملجئة إليه).4
الفداء ٍ
أنت ِ
لقبلة َّ
بيديك ُك َّل ُمَنقَّ ِر
هدمتَها *** ونقرتها
َ
َ -4
ُ
التخريج :بال نسبة

ال ُشَّراح :ابن الدهان 184 /2 :
الشاهد فيه قوله ( :ونقرتها بيديك كل منقّر) العرب قد تأتى بالمصدر من غير صيغة
5
ت.
ت
موقع نقَّ ْر َ
نقر َ
الفعل فأوقع ْ ،
َ
َّ ِ
ين تَ ْعلُو َّ
ديد
بعْيَن ْى ٍ
لياح فيه تَ ْح ُ
مس ر َ
َ -5نظارة ح َ
اكبها *** طَرحا َ
الش ُ
التخريج :البيت في ديوان ذي الرمة (ت 117ه)  ،1362/2:في قصيدة مطلعها:
183-182 /2 1

 2الصفحة نفسها .

 3ينظر :الكتاب383/1 :

 4شرح الرضي الكافية البن الحاجب،رضي الدين محمد بن الحسن االستراباذي (المتوفى 686 :هـ)،
تحقيق وتصحيح وتعليق :أ .د .يوسف حسن عمر ،جامعة قار يونس – ليبيا(،د.ط)1975 - 1395 ،

م. 303/1:

 5ينظر :أبو علي الفارسي  ،حياته ومكانته بين أئمة التفسير والعربية وآثاره في القراءات والنحو ،د.عبد

الفتاح إسماعيل شلبي،الطبعة  ،3دار المطبوعات الحديثة  -جدة1409 ،هـ 1989-م. 388 :
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ِ
اويد
المر ُ
دار ميَّة لَ ْم ُ
يا ُ
تقادم العهد والهو ُج َ
يتر ْك لها علما *** ُ
وفي ديوان الراعي النميري  ،304:ولم أجد القصيدة سوى الشاهد المذكور.

ال ُشَّراح :ابن الدهان 185 /2 :
والشاهد ِ
فيه قولهُ( :طَرحا) ونصبه على المصدر المؤكد به ؛ َّ
ألنهُ لما قال نظارة علم
أنها تطرح بصرها وترمي ِ
به يمينا وشماال فكأنه قال تطرُح نظرها طرحا .1
ُ َ

طفوا لَنا ِج َدا ار
اص َ
 -6حتّى إذا ْ

ار
وكان ما َب َينهُم طُو َا
َ
التخريج :الرجز للعجاج في أُرجوزة يمدح فيها الحجاج (ت 95ه) ويذكر فتكه بالخوارج.

صفُّوا لَ ُه ِج َدا ار
ينظر :ديوانه  369رواية الديوان :حتَّى إذا َ
ال ُشَّراح :ابن الدهان189 -188/2 :

ِ
العين َمقام المصدر وهو
اسم
والشاهد في قوله( :اصطفوا جدا ار)  ،إ ْذ أُقيم ُ
الجدار ،واألصل:
ِ
الجدار.2
اصطفاف

رابعاً :أحكام المصدر من حيث اإلفراد والتثنية والجمع:
ِ
هل ِم ْن ُحلُ ٍ
ض ِريسي
ب
ْ
الدهر ِم ْن َعضي وتَ ْ
وم ألَ ْق َو ٍام فتُْنذ َرُهم *** َما َجَّر َ
ُ
ٍ
قصيدة
التخريج :القائل هو جرير(ت 114ه) يهجو تَيم في ديوانه  ، 105 /1:في
طويلة َمطلَ ُعها:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
مأنوس
غير
أصبح ا
نو
َ
قفر َ
َح ِّي اله َد َملَة من ذات المواعيس *** فالح َ

1ينظر :الكتاب ،383/1 :وشرح كتاب سيبويه ،أبو سعيد السيرافي الحسن بن عبد اهلل بن المرزبان

(المتوفى 368 :هـ) ،المحقق :أحمد حسن مهدلي ،علي سيد علي ،دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان
،لطبعة 2008 ،1م ،130/2 :وشرح أبيات سيبويه ،116/1 :والتذييل والتكميل.148/7 :

2ينظر :البديع في علم العربية ، ،مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن

عبد الكريم الشيباني الجزري ابن األثير (المتوفى 606 :هـ)،تحقيق ودراسة :د .فتحي أحمد علي الدين

،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة  -المملكة العربية السعودية ،الطبعة 1420 ،1هـ ،134/1 :والتذييل

والتكميل ،157/7 :وتمهيد القواعد.1823/4 :
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ال ُشَّراح :ابن الدهان 176 /2 :

الشاهد فيه قوله" :من ٍ
حلوم " ،جمعه ،وهو مصدر ،والمصدر ال يجمع ،إال على

فليست كل
إرادة تفريق الجنس واختالف أنواعه.1والمقصود بالمصدر هنا المبين للنوع
ْ
َّ
المؤكد ال يجوز تثنيته وجمعهُ ؛ وذلك ألنهُ بمنزلة تكر ِ
ِ
ير
المصادر التُجمع ،فالمصدر
يثنى وال يجمع ،وغيره أي غير المؤكد وشمل النوعي والعدد فكل و ٍ
ِ
الفعل والفع ُل ال َّ
احد
ُ
ُ
ِ
وجمعه نحو
خالف في جو ِاز تثنيتهِ
منهما يجوز تثنيتهُ وجمعهُ أما المعدود فال
َ
بتين وضر ٍ
ِ
ضربتُهُ ضر ِ
العرب تثنيتهُ وجمعهُ ،كالشاهد
أما النوعي فقد ُسمع من
بات و َّ
المذكور.2

خامساً  :حذف عامل المصدر:

دبار
ت حتَّى إذا َّاد ْ
 -1تَْرتَعُ ما َرتَ َع ْ
كرت *** فِإَّنما هي إقبا ٌل وا ُ
التخريج :الخنساء (ت 24ه) في ديوانها ، 45:في قصيدة ترثي أخويها قائلة في

مطلعها:

ِ
من اهلهَا َّ
ِ
الد ُار
بعينك ْام
قذى
عو ُار ** ْام َّ
بالعين َّ
فت ا ْذ ْ
ذر ْ
خلت ْ
ال ُشَّراح:الباقولي 411 :

رفع إقبال وادبار على السعة  ،والمعنى ذات إقبال
الشاهد فيه قولها( :إقبا ٌل وا ُ
دبار) َ
وادبار فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامهُ ولو نصب على معنى فإنما هي

1ينظر :إيضاح شواهد اإليضاح ، ،أبو علي الحسن بن عبد اهلل القيسي (المتوفى :ق 6هـ)،دراسة

وتحقيق :الدكتور محمد بن حمود الدعجاني،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت – لبنان ،الطبعة  1408 ،1هـ

 1987 -م ،757/2 :والبديع في علم العربية ،136/1 :والتذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل

 ،152/7:وتخليص الشواهد وتلخيص الفوائد  ،ابن هشام األنصاري  ،417 :و.232/3 :

2شرح المكودي على األلفية في علمي النحو والصرف لإلمام جمال الدين محمد بن عبد اهلل بن مالك

الطائي الجياني األندلسي المالكي (المتوفى 672 :هـ) ،أبو زيد عبد الرحمن بن علي بن صالح المكودي

(المتوفى 807 :هـ) ،المحقق :الدكتور عبد الحميد هنداوي (مدرس البالغة والنقد األدبي واألدب المقارن

بكلية دار العلوم  -جامعة القاهرة)( ،د.ط) ،المكتبة العصرية ،بيروت – لبنان 1425 ،هـ 2005 -م:

.114

171

الشاهد النحوي الشعري يف شروح اللمع البن جين (ت 392هـ) معجم وتوثيق _ باب املفعول املطلق أمنوذج ًا_
خالدة عمر سليمان و صباح حسني حممد

نهارك
وتدبر إدبا ار ووضعُ المصدر موضع الفعل لكان أجود .1وهو كقولك:
تقبلُ إقباال
َ
ُ
يقدرون مثل
قائم ،قال أبو سعيد السيرافي:
صائم
َ
َ
النحويون ّ
فجعل ّ
هار صائما ،و ّ
وليلك ٌ
ٌ
الن َ
هذا على تقديرين:

األول ،ويحذفون كما يحذفون في
أحدهما :أن ّ
يقدروا مضافا إلى المصدر وهو االسم ّ
اسأ ِ
َل اْلقَ ْرَيةَ) [يوسف ]82 :كأنه قال :صاحب إقبال وصاحب إدبار ،وصاحب نهارك
( َو ْ
صائم ،وصاحب ليلك قائم فيحذفون المضاف.

والوجه الثاني :أن يكون المصد ر في موضع اسم الفاعل من غير إضافة فيكون إقبال في
النهار مْب ِ
صرا) [يونس،]67 :
عز ّ
موضع مقبلة ،والنهار صائم مجا از كما قال ّ
وجل ( َو َّ َ َ ُ
وعبل،2
ضخم
نقول :رجلٌ
ٌ
أن َ
يقوي الوجه الثاني ْ
وكان ّ
ٌ
الزجاج يأبى إال الوجه األول ،ومما ّ
ٍ
ٍ
وعبل ،وقد ُجعال في موضع اسم الفاعل ،ومصدرهما :عب ٌل
لضخم
وليسا بمصدرين

وضخم ضخما.3
عبالةٌ،
ٌ
ت الهَ ِ
طأَة على َحَن ٍ
رم
ق *** و ْ
 -2ووطئتَنا و ْ
المقي َِّد نابِ َ
طء ُ
جرِمي( ت23ه) في شرح ديوان الحماسة
التخريج :البيت منسوب لْل َح ِارث بن َوعلة اْل ْ
للتبريزي( ت502ه)
.190/3

ُمات الكتب النحوية:
 ،64/1:وشرح الشواهد الشعرية في أ َّ

في قصيدة مطلعها :ال تَأمَن َّن قَوما ظَلَمتَهم *** وَب َدأتَهم بِ َّ
الشتِْم َوالرْغِم
َ ُْ
َ ْ
ْ ُُ
ال ُشَّراح :ابن الدهان173/ 2 :
ِ
الشاهد فيه شاهدان  :األول قولهُ( :وطأة) مفعول مطلق َّ
لعامله .
مؤكد
1ينظر :الكتاب ،198/1 :و ،محمد بن يزيد بن عبد األكبر الثمالى األزدي ،أبو العباس ،المعروف

بالمبرد (المتوفى285 :هـ) ،المحقق :محمد عبد الخالق عظيمة( ،د.ط) ،عالم الكتب – .بيروت ،المبرد :

 ،230/3والعلل في النحو، ،محمد بن عبد اهلل بن العباس ،أبو الحسن ،ابن الوراق (المتوفى381 :

هـ)،المحقق :مها مازن المبارك،دار الفكر ـ دمشق ،الطبعة(،2د.ت) ،220 :وشرح ايبات سيبويه:

.188/1

الضخم من ُك ِّل شئ .ينظر :لسان العرب421/11 :
2العب ُل:
ُ
3ينظر :شرح كتاب سيبيويه 227/2 :
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المقي ِد) ،ليس بدال من (وطأ) األولى ؛ ألنه غيرهُ  ،واليجوز أن
وطء
الثاني قولهُ( :
ّ
َ
ِ
المقيد ،أو على
تجعلهُ وصفا لهُ ؛ ألنهُ معرفة واألول نكرة  ،ولكنه بمعنى مثل وطءَ
إضمار فعل ،ألن الفعل الواحد الينصب مصدرين .1ويرى ابن برهان َّ
التقدير بمعنى
أن
َ
ٍ
قبح َّ
مثل ز ٍيد وتجعله وصفا،
رت
برجل ز ٍيد  ،أيَ :
(مثل) فيه ٌ
أن تقول  :مر ُ
ألنهُ يؤدي إلى ْ
ثم علَّ َل النصب على أن يكون األول مفعوال ِ
به على االتساع أو على إضمار فعل.2
ْ
َ
َ
الص ِ
ألمَي ُل
-3
دود واّنني *** قسما َ
ُ
أصبحت ُ
إليك مع ّ
أمنح َك ّ
دود ْ
الص َ
 -4التخريج :القائل هو األحوص بن محمد األنصاري(ت105ه) في ديو ِ
انه ، 52:

ٍ
قصيدة مطلعها:
يمدح عمر بن عبد العزيز(ت101ه) في

أتعز ُل *** ح َذر ِ
اد َّ
يابيت عاتِ َكةَ الذي َّ
مؤك ُل
الع َدى وبِ ِه الفؤ ُ
َ
َ َ
ال ُشَّراح :ابن الدهان 174 /2:
ِ
لقوله :وانني ألمي ُل ؛ ألن قوله :إنني إليك ألميل،
الشاهد فيه إنه جعل (قسما) تأكيدا
ٍ
القسم الذي هذا جوابهُ محذوف ،كأنه
لكالم هو
جواب قسم ،فجعل (قسما) توكيدا
(أقسم) ،و ُ
ُ
إليك ألمي ُل ،وهم يحذفون اليمين وهم يريدونها
أمنحك
أصبحت
قال:
الصدود ،وواهلل إني َ
َ
َ
ُ
3
المصدر فيه توكيدا لنفسه
.وسمى سيبويه هذه الحالة بـ (باب ما يكون
ويبقون جو َابها
َّ
ُ
ف در ٍ
هم ُع ْرفا ،واَّنما صار توكيدا لنفسه ؛ ألنه حين قال:
نصبا)  ،وذلك قولك :له علَّ َّي أَْل ُ

1ينظر :البديع في علم العربية ،125/1 :و ارتشاف الضرب من لسان العرب ،أبو حيان محمد بن

يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين األندلسي (المتوفى 745 :هـ) ،تحقيق وشرح ودراسة:

رجب عثمان محمد ،مراجعة :رمضان عبد التواب الطبعة ،1مكتبة الخانجي بالقاهرة 1418 ،هـ 1998 -

م.1359/3 :

2ينظر :شرحه174 /2 :

3ينظر  :الكتاب ،222/1 :والمقتضب  ،267/3:واألصول في النحو  ،ابن السراج  ،260/2 :وشرح

كتاب سيبيويه ،267/2 :وشرح أبيات سيبيويه  ،185/1:والمفصل في صنعة اإلعراب ،أبو القاسم

محمود بن عمرو بن أحمد ،الزمخشري جار اهلل (المتوفى538 :هـ) ،المحقق :د .علي بو ملحم ،الطبعة:

األولى ،مكتبة الهالل – بيروت.56 :1993 ،
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رف؛ وحين قال :ألَمي ُل ،علم َّأنه بعد حلِ ٍ
ف؛ ولكنه قالُ :ع ْرفا وقَ َسما
علي ،فقد َّ
لهُ َّ
أقر واعتَ َ
َ
َْ ُ
وتوكيدا كما " أنهُ إذا " قالِ :س َير عليه فقد ُعلم َّأنه كان َسْيٌر ،ثم قالَ :سْي ار توكيدا.1
َّ
ِ
ص ُح
ت إلى أن َي ُثب َ
َ -5دأَْب ُ
اص َر حتّى كاد في اآلل َي ْم َ
ت الظل بعد ما *** تَقَ َ
ِ
َبردتُ ُم فتََرَّو ُحوا
َو ِج َ
ثم ُ
قلت ل ُ
ص ْحَبتى *** ولم َيْن ِزلوا أ َ
يف المطَ َايا ّ
التخريج :الراعي النميري(ت90ه) في ديوانه ،44 :في قصيدة مطلعها:
ِ
أفي ِ
ت َهَّنا َّ
إن َقْلَب َك ِمتَْي ُح
األظعان
أثر
َ
تلمح *** َن َع ْم الَ َ
عينك ُ
رواية الديوانَ :دأَبت إلى أن ينب َ َّ
ِ
ص ُح
ْ ُ
َُ
اص َر حتّى كاد في اآلل َي ْم َ
ت الظل بعد ما *** تَقَ َ
ال ُشَّراح :الدهان 185 /2 :

َبت " :سرت،
الشاهد فيه  :نصب
َ
(وجيف المطايا ) ؛ ّ
أن قوله " دأ ُ
ألنه قد ُعرف ّ
طايا
دأبت بمنزلة
لما ُذكر فى صدر قصيدتِه ،فصار
جيف الم َ
أوجفت عندهَ ،ف َج َ
عل َو َ
ُ
ُ
ّ
2
ِ
منصوب
أن قوله( :وجيف المطايا)
َوجفت الذى هو فى
ٌ
توكيدا أل ُ
ضميره .وهذا يعني ّ
َّ
(أوجفت) ،لقول سيبيويه( :واعلم َّ
المؤك ِد به
أن نصب هذا " الباب "
ُ
بفعل مضمر تقديرهُ
ِ
نفسه ،ينصب على إضمار فعل ِ
األو ِل ،ألنه ليس
العام منه وما ُو ّكد به ُ
غير كالمك ّ
ِ
فجعله بدال كظًَّنا من أَظُن ،وال أَقو ُل
فى معنى َكْي َ
َحق َحقًّاَ ،
ف وال ل َم ،كأَّنه قال :أ ُ

قولَك).

3

الخاتمة

ِ
ِ
ِ
ِ
لمفعول المطل ِ
ِ
المؤكد
المصدر
كمسألة
ق
البحث مسائ ٌل مختلفة في باب ا
وردت في
-1
ْ
المصدر مع ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
فعله وغيرها من
استعمال
المصدر نكرة أو معرفة ،و
لعامله  ،وجو ِاز وقوِع
ٍ
ٍ
مختلفة من الشعر أغلبها منسوبة
بأبيات
المسائل ،وقد استشهد ال ُشَّراح لهذه المسائل
1الكتاب ،380 /1 :وينظر :شرح الكتاب  ،267/2:وشرح أبيات سيبويه ،185/1 :والمفصل في صنعة

اإلعراب.56 :

2ينظر  :الكتاب ،383/1 :وشرح كتاب سيبويه ،269/2 :وأسرار العربية  ،ابو بركات االنباري :

 ،133وشرح الشواهد الشعرية في أمات الكتب النحوية (ألربعة آالف شاهد شعري) ،محمد بن محمد
حسن ُشرَّاب ،مؤسسة الرسالة ،بيروت – لبنان،الطبعة 1427 ،1هـ 2007 -م.264/1 :
3الكتاب383/1 :

174

أَيلول (2022/9/15م) 1444/هـ

العدد ()90

ف في رو ِ
اية فقد أ ِ
حيث الرو ِ
اية
لقائليها ماعدا بيتين اثنين منها غير منسوبة  ،ومن
ُ
ُختل َ

اهدا شاذة أو مخالفة للقياس ولكن وردت بعض الخالفات في
بعضها  ،ولم نجد شو َ
المذاهب كمذهب سيبويه ومذهب عيسى بن عمر(ت149ه).

اهد للواسطي والعكبري في هذا الباب.
 -2لم ترد شو َ
َّة التعليمي ِ
الشاهد النحوي في العملي ِ
ِ
ٍ
َّ -3
أساس
َّة كبيرةٌ ،وذلك ما يوفِّرهُ لنا من
إن أهمية
ِ
عليه قو ِ
ِ
اعدنا ونطور به لغتنا عن طري ِ
ق
نبني
األقيسة المختلفةِ التي تَعتد بها اللغةُ

العربية.

فهرس الشواهد الشعرية
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

الشاهد

َّ
ِ
ص ُح
ت إلى أن َي ُثب َ
َدأ َْب ُ
اص َر حتّى كاد في اآلل َي ْم َ
ت الظل بعد ما *** تَقَ َ
طايا ثم ُ ِ
َبردتُ ُم فتََرَّو ُحوا
َو ِج َ
قلت ل ُ
ص ْحَبتى *** ولم َي ْن ِزلوا أ َ
يف الم َ َ ّ
َّ ِ
ين تَ ْعلُو َّ
ديد
بع ْيَن ْى ٍ
اكبها *** َ
لياح فيه تَ ْح ُ
مس ر َ
َنظارة ح َ
طرحا َ
الش ُ
يد
التمر ُحبَّا مالَهُ َمز ُ
الب ُر ُ
ُيع ِجبهُ ُ
ون و َ
السخ ُ
ود *** و ُ
تاده ِعيدا
أم َسى
يع ُ
بأسماء َه َذا القْل ُ
صحا ْ
ب َم ْع ُمودا *** ِإذا أقُو ُل َ
َ
ْ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
اليموت َم ِن أثَّ ْأر
طاس
الع
اء
ز
ج
***
كم
ر
ق
ع
ب
ر
ا
ق
وع
تقتيل
ب
تال
فق
َ
ُ
َ ُ
َْ ْ ْ
دبار
ت حتَّى إذا َّاد ْ
تَْرتَعُ ما َرتَ َع ْ
كرت *** فِإنَّما هى إقبا ٌل وا ُ
حتّى إذا اصطفّوا لنا ِج َدا ار *** وكان ما بينهم طوا ار

قس ار
عالج *** ويوم اللوى حتى
عت
يوم ٍ
ُ
قر ُ
َ
قسرت الهوى ْ
ظنابيب الهوى َ

الفداء ٍ
أنت ِ
لقبلة َّ
ك ُك َّل ُمَنقَّ ِر
هدمتَها *** ونقرتها بيدي َ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ٍ
هل م ْن ُحلُ ٍ
ض ِريسي
َّب
ْ
الدهر م ْن َعضي وتَ ْ
وم ألَ ْق َوام فتُْنذ َرُهم *** َما َجر َ
ُ
الح َّ
ف
ب ُكلَّهُ *** َوِزْدتُ َ
أحَب ْبتُ َ
ك ُحبَّا لَ ْم َي ُك ْن َقط ُي ْع َر ُ
لَ َع ْم ُري لَقَ ْد ْ
ك ُ
الص ِ
دود ألمي ُل
دود واّنني *** قسما إلي َ
أمنح َ
ُ
أصبحت ُ
ك مع ّ
ك ّ
الص َ
ِ
ِ
ت الهَرمِ
ٍ
ووطئتَنا و ْ
المقيَّد ناب َ
طأَة على َحَنق *** وطَء ُ

دت رِّبي وانَّنِي*** لََب ْين ِرتا ٍج قائِم وم ِ
قام
عاه ُ
ألمْ تََرني َ
َ
ٌ َ
ار َجا ِم ْن ِف َّي ُزور َك ِ
َعلى َحْلفَ ٍة الأ ْشتِ ُم َّ
الخ ِ
الم
الد ْه َر ُمسلِما*** و َ
ُ
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القائل

الصفحة

الراعي النميري

10

ذو الرمة

7

منسوب لرؤبة بن العجاج

4

عمر بن ابي ربيعة

3

المهلهل بن ربيعة

6

الخنساء

8

العجاج

7

بال نسبة

3

بال نسبة

7

جرير

8

عبد اهلل بن المعتز

4

األحوص بن محمد األنصاري

9

الحارث بن وعلة الجرمي

9

الفرزدق

5
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The Grammatical Poetical Lead in the Explanations of
Alloma' by Ibn Jani: (Dictionary and Documentation) The
Absolute Object as a Model

Khaleda Omar Suleiman
Sabah Hussain Muhammed



Abstract

The research is about the grammatical poetical lead in eight
published explanations of the book of Alloma' (the subject of The
absolute effect) ،and they are: (benefits and grammar by Omar bin
thabit Al-Thamanini died 442ah) ،and (the explanation of Alloma'
by Ibn Burhan died 456 ah) ،and (the explanation of Alloma' in
gammar by Al-Wasity Al-Tharir died 469 ah) ،and (the book of
statement in the explanation of Alloma' by Abi Al-Barakat Al-Alwi
died 539 ah) ،and (the explanation of Alloma' by Al-Baqoly died
543 ah) ،and(Al-Ghurra in the explanation of Alloma' by Ibn AlDahan died 569 ah) ،and (The followed in the explanation of
Alloma' by Abi Al-Baqaa' Al-Akbari died 616 ah ) ،and (the
guidance of Alloma' by Ibn Al-Khabbaz died 639 ah) ،thus the
number of poetical leads was (14) ،(11) leads were by Ibn AlDahhan ،(2) were by Al-Baqoly ،(2) were by Ibn Al-Khabbaz ،and
(1) by Al-thamanini ،and (1) by Ibn Burhan. And we depended in
our study on linguistic and grammatical books ،old and modern
ones ،for the statement of the old and modern scientists in the
grammatical matters that the leads were about.
Key words: the witness , annotator , the sayer , mensob.
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