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 شروط النشر يف الة

  
ستوعبات قاء بمعامل تأثیر المجلة تمھیًدا لدخول قاعدة بیانات المـھا إلى اإلرتـء ھیئتاـحریر المجلة وأعضـدف رئاسة تـتھ      

یة، ـمة المعرفالعلمیة والعالمیة، وطبقًا لھذا تنشر مجلة جامعة األنبار للغات واآلداب البحوث التي تتسم بالرصانة العلمیة والقی
                  دناه:ألمدرجة في  عن سالمة اللغة ودقة التوثیق بما یوافق شروطھا افضًال 

 التسلیم :      
 راجعة إلى ھذه المجلة عبر نظـــــــــام ـبات المـحرر وطلـعارات قرار المـیعھا بما في ذلك اشـال المراسالت جمـیم ارس        

E-JOURNL PLUES ) (  : وعبر الرابطhttps://www.aujll.uoanbar.edu.iq/ نظام ـفًقا للحوث وـبل البـ، وتق 
 ة ـافـص بمسـتابة النـب كــ، ویج   APAالمي ـتوثیق العـام الـماد على نظـ) ، وباالعت LaTeXو  Wordكتابة البحوث  ( 

 نقطة. 12مزدوجة ، في عمود مزدوج باستعمال كتابة من 
 

 التحضیر :
 ) لكتابة المقالة.  (Word softwareیستعمل برنامج الورد 
) ویجب أن یكون النص بتنسیق   (Word softwareن یتم حفظ الملف بالتنسیق األصلي لبرنامج الوورد (من المھم أ      

 وعلى  قالة.ـبدالھا عند معالجة المـواست سیقـتم إزالة معظم رموز التنـست  اجعل تنسیق النص بسیًطا قدر اإلمكان.  عمودین.
ً تعمل وجھـومع ذلك ، یس  ل الكلمات.ـبریر النص أو لوصـعمل خیارات برنامج الوورد لتـوص ، ال تستـوجھ الخص  ا عریًضا ـ
 بكة ــش تعمالسفابكة جدول ، ـتعمل  شـداول ، إذا كنت تسـعات وما إلى ذلك. عند إعداد الجـفضة ومرتفـطوًطا منخـومائًال وخ

 ولیس المسافات،المات الجدولة ،ع لفاستعماإذا لم یتم استعمال شبكة ،  كل جدول فردي ولیس شبكة لكل صف.واحدة فقط ل
 ویجب إعداد النص اإللكتروني بطریقة تشبھ إلى حد بعید المخطوطات التقلیدیة. لمحاذاة األعمدة. 

 
 المالحق

حق واحد ، فیجب تحدیدھا على أنھاـناك أكثر من ملـالخ إذا كان ھ            A  ،B           عادالت في ـیغ والمـیجب إعطاء الص
ترقیًما منفصالً المالحق  : Eq.   وھكذا.  وبالمثل 1) ، وما إلى ذلك ؛  في ملحق الحق ، مكافئ.  (ب 2) ، مكافئ.  (أ 1(أ (

، إلخ 1؛  الشكل أ  1-بالنسبة للجداول واألشكال: الجدول أ  . 

 معلومات صفحة العنوان األساسیة
وتجنب االختصارات والصیغ أنظمة استرجاع المعلومات.غالًبا ما تستعمل العنوانات في   موجز وغني بالمعلومات.العنوان:   

قدر اإلمكان.   
: یرجى اإلشارة بوضوح إلى االسم (األسماء) المحدد واسم (أسماء) العائلة لكلأسماء المؤلفین وعناوین انتسابھم الوظیفي   

نامج النصي الخاص بك .و یمكنك إضافة اسمك بین قوسین في البر مؤلف والتأكد من دقة كتابة األسماء جمیعھا .   

ر مباشرة حدد االنتماءات جمیعھا بحرف مرتفع صغی  قدم عناوین انتساب المؤلفین (حیث تم العمل الفعلي) أسفل األسماء:  
ان أدخل العنوان البریدي الكامل لكل جھة انتساب ، بما في ذلك اسم الدولة وعنو  بعد اسم المؤلف وأمام العنوان المناسب.

كتروني لكل مؤلف ، إذا كان متاًحا.البرید اإلل  
ضمن تت حكیم والنشر ، وأیًضا بعد النشر.حدد بوضوح من سیتعامل مع المراسالت في جمیع مراحل التالمؤلف المراسل: 

تروني ـقدیم عنوان البرید اإللكـتأكد من ت  جیة والمواد.ـسارات مستقبلیة حول المنھـھذه المسؤولیة اإلجابة على أي استف  
تفاصیل االتصال یتم تحدیثھا من قبل المؤلف المقابل. وأن  

 عــنوان االنتـساب: تسـتعمل األرقـام العربـیة العـالیة لمثل ھذه الحـواشي السـفلیة. .مثال، اسم الم�لف1*، اسم الم�لف2  . 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الملخص

 ) كلمة.250-150ن معلوماتھا متطابقة في المعنى، عدد الكلمات في كل ملخص (: الملخصات باللغتین العربیة واإلنجلیزیة تكوالملخص

 یحة في الفقرات؛ ألنــرقیم الصحـة مع مراعاة عالمات التـات بحیث تكون لغة صحیحة ودقیقـب التأكد من صیاغة اللغة للملخصـكما یج 

 د المحدد لھا.ضعف الصیاغة اللغویة للملخصات یؤثر على قبول نشر األبحاث في الموع 

ومسافة النھایة:  cm 1.5ومسافة بادئة  10.5حجم الخط:  Simplified Arabic(نوع الخط:  تنسیق الملخص:
1.5cm الفرعیة اآلتیة:). ویجب أن یحتوي الملخص على العنوانات  

   األھداف:

 المنھجیة: 

 النتائج:

 الخالصة: 

 5كلمات، الحد األقصى  3مفصولة بفواصل، الحد األدنى  دالةالكلمات الالكلمـات الدالـة: كلمة، كلمة، كلمة. (
 )كلمات

 الكلمات الدالة (كلمات افتتاحیة)
أسالیبھا مطلوب مصطلحات أو كلمات رئیسة ، بحد أقصى ثماني كلمات مفتاحیة تشیر إلى المحتویات الخاصة للنشر ولیس إلى  

 یحتفظ المحرر بالحق في تغییر الكلمات الرئیسیة.

 )15حجم الخط: Simplified Arabicنوع الخط:   - (تنسیق عنوان البحثیة ـة العربـث باللغــوان البحــعة أو لصق عناــطب

 متن البحث:
 Times Newنوع الخط: (اللغة اإلنجلیزیة  ).12حجم الخط:  Simplified Arabic(اللغة العربیة نوع الخط: تنسیق العنوان 

Roman  :10حجم الخط(. 
استعمل ھذا التنسیق لطباعة الفقرات داخل العنوانات. توثیق المرجع آخر الفقرة (باالسم األخیر للمؤلف، السنة) فقرة:تنسیق ال

(اللغة  .12وحجم الخط:  Simplified Arabicاللغة العربیة: نوع الخط: (. (Last Name, Year)لیزیة ـع لغة انجـق مرجـتوثی
 .للفقرة) 0.5ومسافة بادئة  10وحجم الخط:  Times New Romanنوع الخط: اإلنجلیزیة 

 الرسوم التوضیحیة

 نقاط عامة -

 تأكد من استعمال حروف وأحجام موحدة لعملك في الرسوم التوضیحیة. 

 قم بتضمین الخطوط المستعملة إذا كان التطبیق یوفر ھذا الخیار. 

أو استعمال  Symbolأو  Times New Romanأو  Courierأو  Arialیحیة: ـوط االتیة في الرسوم التوضـدف الخطـاستھ 
 الخطوط التي تبدو متشابھة.

 قم بترقیم الرسوم التوضیحیة وفقًا لتسلسلھا في النص. 

 استعمال اصطالح تسمیة منطقي لملفات الرسوم التوضیحیة.

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 قدم تعلیقًا على الرسوم التوضیحیة بشكل منفصل. 
 حدد حجم الرسوم التوضیحیة بالقرب من األبعاد المطلوبة لإلصدار المنشور. 

 أرسل كل رسم توضیحي كملف منفصل.
 نقطة في البوصة. ٣٠٠ور الفوتوغرافیة الملونة أو الرمادیة (األلوان النصفیة)، احتفظ بھا بحد أدنى الص

تركیبة خط    نقطة في البوصة. 1000احتفظ بحد أدنى  ، (JPEGأو ) TIFFرسومات خطیة نقطیة (بیكسل أبیض وأسود خالص)  
 نقطة في البوصة. 500احتفظ بحد أدنى  ،(JPEGأو ) TIFFنقطي / نصف نغمة (ألوان أو تدرج رمادي) 

 الرجاء تجنب ما یأتي :  
تحتوي ھذه عادةً على عدد قلیل من البكسل ومجموعة محدودة من األلوان   ) WPGو  PICTو  BMPو  GIFملفات اإلمداد (مثل  
 ؛
 توفیر الملفات منخفضة الدقة للغایة ؛ 

 إرسال رسومات كبیرة بشكل غیر متناسب مع المحتوى
 الشكل التوضیحي -

یجب أن یشتمل التعلیق   والتعلیقات منفصلة عن بعضھا وال تتعلق بشكل واحد فقط.  تأكد من أن كل رسم توضیحي یحتوي على تعلیق. 
ى ولكن ـیحیة بحد أدنــاحتفظ بالنص في الرسوم التوض  م التوضیحي.ـعلى عنوان موجز (ولیس على الشكل نفسھ) ویكون وصفًا للرس

 المستعملة.میع الرموز واالختصارات اشرح ج
 

 الرسوم التوضیحیة - 

ود واحد ــلیل األشكال بشكل عام إلى عرض عمــیتم تق  فات المجلة الخاصة بعرض األعمدة.ـحدد حجم الرسوم التوضیحیة وفقًا لمواص
یجب أن یحضر كل رسم توضیحي ٠  ة.أرسل كل رسم توضیحي بالحجم النھائي الذي ترید أن یظھر بھ في المجل  سم) أو أصغر. 8.8(

د من أن ــتأك•   یحیة التي تحتوي على محاور صغیرة ذات تسمیات كبیرة الحجم.ــدیم الرسوم التوضــنب تقــتج•   .٪100لالستنساخ 
كل سیئ.ـة بشـنقط 0.5أوزان الخط التي تقل عن   سوف تتراكم  ور.ـنقطة أو أكثر في الحجم النھائي المنش 0.5أوزان الخط ستكون   

 الجداول  -
یجب أن تحمل الجداول أرقاًما متتالیة.  الرجاء إضافة العنوانات مباشرة فوق الجداول   

االستشھاد المصادر   

برنامج إدارة المراجع   

  Mendeley او  Endnote plugin. :استعمال ملحقات االقتباس من أنماط المنتجات، مثل 

 قائمة المصادر والمراجع
عربیة وأخرى باللغة ـادر باللغة الـعمل الباحث مصـائی�ا، وإذا استـحث مرتبة ترتیًبا ھجـة مھمة : قائمة المراجع في نھایة البمالحظ     

ّ تین العربیـتان بالمراجع باللُّغـُب أن تُرفَق في نھایتھ قائمـزیة فیجـاإلنجلی  وفر مراجع باللغة اإلنجلیزیةـجلیزیّة وفي حال عدم تـة ثم اإلنـ
 تترجم المراجع العربیة وتضاف في نھایة البحث.

 Simplified(اللغة العربیة: نوع الخط  ABAفي التوثیق. دلیل المؤلف یوضح آلیة التوثیق في نظام ال  ABAالمجلة تعتمد نظام ال 
Arabic :10.5حجم الخط( 

 أمثلة:

 :الكتب

 عارف.). مصر: دار الم1(ط مصادر الشعر الجاھلي.). 1955األسد، ن. (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 :مقالة أو فصل في كتاب

-174، (ص منطقة الریاض دراسة تاریخیة وجغرافیة واجتماعیة فية في منطقة الریاض. الجفاف وأبعاده البیئی). 1998الخلف، ع. (
 ). الریاض: إمارة منطقة الریاض.278

 توثیق المجلة

 .33-24)، 2( 2، مجلة الدبلوماسي األردني). اإلصالح السیاسي المعنى والمفھوم. 2011مشاقبة، أ. (

 :ورقة علمیة من مؤتمر

المؤتمر العربي األول الرؤیة التعلیم العالي والبحث العلمي في تحقیق تنمیة اقتصادیة واجتماعیة مستدیمة. ). دور 2011مزریق،ع. (
 آذار، جامعة الیرموك، إربد. -2011 المستقبلیة للنھوض بالبحث العلمي في الوطن العربي،

 :الرسائل الجامعیة

رسالة ماجستیر غیر ، في محافظة الكرك من وجھة نظر المعلمات روضةالمشكالت السلوكیة السائدة لدى طفل ال). 2014السبتین، أ. (
 .األردن، جامعة مؤتة، منشورة

 یجب كتابة المراجع بالشكل االتیة:

. یكتب مع مؤلف واحد1  

اشر.لنتضمین (إن وجد): االسم األخیر للمؤلفین واالسم األول ؛  سنة النشر؛  لقب؛  طبعة (إن لم تكن األولى) ؛  مكان النشر وا   

أمثلة   

. الالفقاریات: دراسة استقصائیة للحفظ النوعي. نیویورك.  مطبعة جامعة أكسفورد.١٩٨٨نیو.ت. ار.    

. الفقاریات المیاه العذبة في الوالیات المتحدة. الطبعة الثانیة. نیویورك. جون ولي وسونس.١٩٧١بیناك، ار. دبلیو.   

. كتب مع مؤلفین أو أكثر2  

. طرق في كیمیاء الكربوھیدرات.  نیویورك ولندن.  الصحافة األكادیمیة. ١٩٦٢ولفروم، ام، ال.  ویلستر، ار.ال. و  

. ذكاء السرب: من النظم الطبیعیة إلى االصطناعیة. نیویورك. مطبعة جامعة ١٩٩٩بونابیو، اي. دوریكو، ام. و ثراوالز، جي. 
 أكسفورد.

. الكتب اإللكترونیة3  

لھا من موقع مكتبة بالنسبة للكتب المطبوعة، انظر األمثلة أعاله. بالنسبة للكتب التي تمت قراءتھا أو تنزی یجب تقدیم نفس المعلومات 
 أو مواقع لبیع الكتب، یجب إضافة المعلومات التي تفید بأنھ كتاب إلكتروني في نھایة المرجع. مثال:

 طبعة جامعة أكسفورد.  الكتاب االلیكتروني.. نموذج لھیكلة المعادلة. نیویورك: م٢٠١٢بون، ان. كي و كیو، اس. 
 

تتوفر أحیاًنا بعض الكتب التي انتھت صالحیة حقوق النشر الخاصة بھا مجاًنا على اإلنترنت (وھي في الملك العام.).  في ھذه الحاالت 
 خ تنزیل / قراءة الكتاب.ـ، تاریولك ـ(أو الرابط الذي قدمھ الناشر وتاریخ وص (.... // :httpالكامل  URL، یجب علیك إضافة عنوان 

 . فصول الكتاب4
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سماء) األخیر واالسم (األسماء) األول لمؤلف (مؤلفي) فصل الكتاب.  سنة النشر.  عنوان فصل من تضمین (إن وجد): االسم (األ

: ش).  مكان 1الكتاب.  في االسم األول والعائلة للمحررین والمحرر (المحررون) بین قوسین. عنوان الكتاب. الطبعة (إن لم یكن 
 النشر: الناشر ، أرقام صفحات الفصل.

مثال:   

یا كرانت ام (ادس)، موسوعة التكنولوج -. الكلوروكربونات وكلورو ھیدروكربونات.في: كروسجویتز و ھو١٩٩٣ي. اي. مرتنس، ج
.٥٠-٤٠الكیمیائیة. نیویورك. جون ولي و سونس،   

. مقاالت المجالت5   

لمجلة النشر. عنوان المقال. اسم ا تضمین (إن وجد): اسم العائلة والحرف األول من االسم (األسماء) األول للمؤلف (المؤلفین).  سنة 
 المجلد (العدد): أرقام صفحات المقالة. مثال: 

. دراسة عن الخصائص البصریة للبلورات النانویة بالمغنیسیوم المشبع بالزنك، كثافة العملیات. ٢٠١٥شاشانك شارما، رافي شارما. 
 ١٣٠-١٢٠) ١(٢علوم. جي. 

. مقاالت المجالت اإللكترونیة6  

DOI .DOI تم تضمین نفس المعلومات لمقاالت المجالت (انظر المثال أعاله) ورقم   

 (معرف الكائن الرقمي) لتعریف كائن بشكل فرید مثل مقالة إلكترونیة. أرقام دائمة ، مما یجعل من . 

.URL السھل تحدید موقع المقاالت حتى إذا تم تغییر عنوان للمقالة الـ    

ین ـقالة یتم تعـن رقمي للمـرین.  اذا لم یكن ھناك كاىـلة من قبل كبار الناشب معرفة الكائن الرقمي للمقاـفیج U ارقام المقالة وفي بعض
 الحاالت تاریخ الوصول للموقع (بشكل أساسي المقاالت المتوفرة مجانًا على اإلنترنت). مثال: 

ة، تربـواء والـوث الماء والھـند. تلـنة كوتاك ، الھـیودة المیاه في مدـیدرولوجیا وتقییم جــ. الھ٢٠٠٣داس، جي. و اجاریا، بي، سي. 
.١٠٢٦١٩٣٥١٤٨٧٥/ ا.  ١٠٢٣. ١٠. دوى:١٧٥-١٦٣: ١٥٠  

. الرسائل الجامعیة واألطروحات7 .  

قم بتضمین معلومات حول الجامعة التي تخرجت منھا والمسمى الوظیفي للدرجة العلمیة.مثال:    

معة بغداد، لوم، جاـیئي لمنطقة بغداد. أطروحة دكتوراه. قسم الجیولوجیا، كلیة العــي الب. التقییم الھیدروجیولوج٢٠١٢علي ، س.م.  
 العراق.

. أوراق وقائع المؤتمرات والندوات8   

ة ــمدیننة وـندوات في مختارات تسمى الوقائع. یجب إدراج عنوان وسـیتم نشر المحاضرات / العروض التقدیمیة في المؤتمرات وال 
ول ـفصكانت معروفة. تضمین المساھمات الفردیة في وقائع المؤتمر، إذا نشرت في مجملھا (ولیس مجردة فقط) تعامل كالمؤتمر إذا 

 في الكتب. مثال:

یئة ـ. دراسة مقارنة لصافي اإلنتاجیة األولیة للغابات الجافة النفضیة والمراعي في فاراناسي. ندوة حول الب١٩٧٢میشرا ار.  
 .٢٩٣-٢٧٨ز على اإلنتاج العضوي. معھد البیئة االستوائیة، جامعة جورجیا:االستوائیة مع التركی

 . مالحظة مھمة :  یجب ترجمة المصادر والمراجع إلى اللغة اإلنكلیزیة
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  �سم هللا الرحمن الرحيم�سم هللا الرحمن الرحيم

  �لمة �يئة التحر�ر:�لمة �يئة التحر�ر:
  

المعرفة كنز اإلنسانیة ومفتاح الثقافة وسعادة الشعوب ، والبحث العلمي ھو المعرفة كنز اإلنسانیة ومفتاح الثقافة وسعادة الشعوب ، والبحث العلمي ھو                   
داب الوسیلة التي تُنمي داب الوسیلة التي تُنمي بدایة المعرفة فلسفة وفكًرا تاریًخا وثقافة ، وتعد اللغات واآلبدایة المعرفة فلسفة وفكًرا تاریًخا وثقافة ، وتعد اللغات واآل

المھارات عبر اإلحاطة واإلدراك والفھم ، مما تسھم في نقل المعرفة عبر المھارات عبر اإلحاطة واإلدراك والفھم ، مما تسھم في نقل المعرفة عبر 
األجیال، فضال عن  بناء اإلنسان ، وصناعة المستقبل  ، ولقد آثرنا أن نعتمد منھج األجیال، فضال عن  بناء اإلنسان ، وصناعة المستقبل  ، ولقد آثرنا أن نعتمد منھج 
تنوع الموضوعات في اللغات جمیعھا،  وأن نستقطب الباحثین من خارج العراق تنوع الموضوعات في اللغات جمیعھا،  وأن نستقطب الباحثین من خارج العراق 

حافًال ببحوث خضعت للتقویم والتحكیم العلمیین الدقیقین، حافًال ببحوث خضعت للتقویم والتحكیم العلمیین الدقیقین،   وداخلھ ، فجاء العددوداخلھ ، فجاء العدد
وبتحكیم دولي ومحلي. ونحسب أنھا ستسھم إسھاًما فاعًال في تعمیق الفكر العلمي، وبتحكیم دولي ومحلي. ونحسب أنھا ستسھم إسھاًما فاعًال في تعمیق الفكر العلمي، 
وتأصیل مناھج البحث لدى الدارسین، وھذا الجھد الكبیر ھو ثمرة من ثمرات ھیئة وتأصیل مناھج البحث لدى الدارسین، وھذا الجھد الكبیر ھو ثمرة من ثمرات ھیئة 

  إصداره.إصداره.  وو  التحریر وعملھا الدؤوب إلكمال ھذا العددالتحریر وعملھا الدؤوب إلكمال ھذا العدد
  

 �سس تحر�ر ا��لة س تحر�ر ا��لة رئ�رئ�

 
 
 ر
 

من المستند أو استخدام ھذه المساحة للتأكید على نقطة أساسیة. لوضع  یرررر
تمربع النص ھذا في أي مكان بالصفحة، فقط 

 بسحبھ.] 
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 إرسال رسومات كبیرة بشكل غیر متناسب مع المحتوى
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د من أن ــتأك•   یحیة التي تحتوي على محاور صغیرة ذات تسمیات كبیرة الحجم.ــدیم الرسوم التوضــنب تقــتج•   .٪100لالستنساخ 
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 الجداول  -
یجب أن تحمل الجداول أرقاًما متتالیة.  الرجاء إضافة العنوانات مباشرة فوق الجداول   

االستشھاد المصادر   

برنامج إدارة المراجع   
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IInn  tthhee  nnaammee  ooff  GGoodd,,  tthhee  mmoosstt  ggrraacciioouuss,,  tthhee  mmoosstt  mmeerrcciiffuull  
  

EEddiittoorriiaall  bbooaarrdd  wwoorrdd::  
  
Knowledge is viewed as humanity's treasure, the key to culture, and the source of people's 
pleasure, whereas scientific research is the philosophical, intellectual, historical, and cultural 
onset of knowledge. Languages and literature are the mechanisms by which skills are 
developed via consciousness, perception, and comprehension, which help to the transference 
of knowledge between generations, as well as molding an individual and shaping the future. 
The editorial board have opted to adopt an approach of topics' diversity in all languages, to 
attract researchers from outside and inside Iraq. The strategy of diversity resulted in a large 
number of studies that underwent international and local scientific reviewing and assessment. 
We believe that those studies will make a significant contribution to the development of 
scientific intellect and the establishment of academic research methodologies for researchers. 
This substantial effort is the result of the editorial staff's diligent efforts to complete and 
publish this issue     
  
  

Editor-in-Chief of the magazineس يئ 
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ABSTRACT: 
The pens of the researchers conveyed Al. Nahat's attitude  towards(Al.Hadith Al.Shareef), 

and what is attributed to some of them prevented them from citing it, but which proved the 
opposite So this study came to explain Al.Shalubeen's attitude regarding Al.Hadith and to infer 
from it, as the witness to Al.Hadith occupied a good space in his book(Hawashi Al. Mafasal.(It 
is noted that Al-Shalubeen’s attitude was characterized by moderation towards Al. Hadith Al. 
Shareef, that the middle in everything means the best of it, according to the Almighty’s (Thus 
We have made you a just nation so that you may be witnesses over the people and the Messenger 
will be a witness over you.gesticulate made us the kiss that I was on her Except Let's know from 
Continued Prophet of whom overturns On heels and that She was to big Except On Whose 
Guidance Allah gesticulate It was Allah to be lost your faith that Allah by people Rauf 
Merciful).Despite the fact that some Al. Nahat was skeptical about Al. Hadith, and the reason for 
that is due to its lack of melody and the abundance of melody in it, but Al.Shalubeen did not 
abstain from this the important source. The scholars, grammar scholars, and linguists agreed on 
the eloquence of the generous Prophet, and this study came to answer several questions: 

1- Is it proven that Al-Shalubeen is used as evidence of Al.Hadith Al. Shareef in its 
footnotes? 

2- Was the Shalubeen successful in choosing Al.Hadith evidence that he used as evidence? 
Whether it is inferred by it to prove grammatical provisions or to indicate a grammatical 
disagreement, or to indicate a linguistic use. 

 
 KEYWORDS: Hawashi Al.Mufssal  audio evidence Al.Hadith Al. Shareef Al-Shalubeen  
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 :مل�ص 
ـر��، ومـا ینسـب لـ�عض مـنهم النبـو�  تناقلت أقالم ال�احث�ن موقف النحاة من الحدیث النبـو�  الشَّ
ـَلو��ن مــن مـنعهم �االستشــهاد �ـه، والــّذ�  ثبـت ع�ــس ذلـك، فجــا ءت هـذه الدراســة لب�ـان موقــف الشَّ

الحـــدیث واالســـتدالل �ـــه، فقـــد احتـــل الشـــاهد �الحـــدیث ح�ـــزًا ���ـــًا فـــي �تا�ـــه (حواشـــي المفصـــل)، 
ـَلو��ن  موقفـه الـذ� اتسـَم �الوسـ��ِة  تجـاه الحـدیث الشـر�� الوسـ� فـي �ـل شـيء  و�لح� على الشَّ
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ـًة َوَسـً�ا ِلَتُكوُنـوا ُشـ�عني أحسنُه لقولِه تعالى: ( ُسـوُل َوَ�َذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمَّ َهَداَء َعَلـى النَّـاِس َوَ�ُكـوَن الرَّ
ـْن  ُسـوَل ِممَّ َیْنَقِلـُب َعَلـى َعِقَبْ�ـِه َعَلْ�ُكْم َشِه�ًدا َوَما َجَعْلَنا اْلِقْبَلَة الَِّتي ُ�ْنَت َعَلْ�َها ِإالَّ ِلَنْعَلَم َمْن َیتَِّ�ـُع الرَّ

َ ِ�النَّـاِس َلـَرُءوٌف َرِحـ�ٌم َوِ�ْن َ�اَنْت َلَكِب�َرًة ِإالَّ َعَلى الَِّذیَن َهَد� �َُّ  ُ ِلُ�ِض�َع ِإ�َمـاَنُكْم ِإنَّ �َّ  َوَما َ�اَن �َّ
علـــى الـــرغم مـــن تشـــ��ك �عـــض النحـــاة �االســـتدالل �الحـــدیث، والســـبب؛ ألن ]١٤٣)[ســـورة ال�قـــرة: 

َلو��ن لم �متنع عـن هـذا  االحادیث أغلبها ُأخذت في المعنى ول�س �التواتر عن الرسول، إال أن الشَّ
المصــدر المهــم  فقــد أجمــع الدارســون ، وعلمــاء النحــو، وأر�ــاب اللغــة علــى فصــاحة النبــي الكــر�م( 

 صلى هللا عل�ه وسلم) ، وجاءت هذه الدراسة لإلجا�ة عن تساؤالت عدة، وهي:   
لو��ن �الحدیث الشر�� في حواش�ِه؟ )1  هل ثبت استدالل الشَّ
ـــَلو��ن موفقـــًا فـــي اخت�ـــاره  )2 لشـــواهد  الحـــدیث التـــي اســـتدل بهـــا؟،  هـــل  �ـــان الشَّ

ســــواء أكــــان اســــتدالله بهــــا إلث�ــــات األح�ــــام النحو�ــــة أم لب�ــــان خــــالف نحــــو�، أم لب�ــــان  
 استعمال لغو�؟

َلو��ن، الشاهد الحدیثي، التو���، السماع: (الكلمات االفتتاح�ة  ).الشَّ
 

 
 المقدمة:

الحمد هللا حمدًا یل�ُق �ه، و�ضاهي نعمه، حمدًا 
ا ��ً�ا،  والصالة والسالم على النبي الهاد� األم�ن، ثم أمَّ

 �عد:
فمن المعلوم أن العالقة ب�ن  الدرس اللغو�  والحدیث 
الشر�� عالقة و��دة و��مل �عضها �عًضا،  فالسنة 
النبو�ة مصدر أساسي لشروع الدراسات اللغو�ة  فجاءت 
لت�س�ر  فهم النصوص القرآن�ة والسنة النبو�ة، وال �خفى 

أحد أهم�ة الحدیث الذ� �ش�ل المصدر الثاني من  على
مصادر السماع، فجاء استدالل علماء اللغة �الحدیث 
الشر�� في المسائل البال��ة، والمعجم�ة، بال ق�د، في 
ح�ن أنَّ االستدالل �ه في المسائل النحو�ة والصر��ة 
شا�ه االر�اك؛ العتماد هذین العلم�ن على ض�� أحرف 

تر��ب و�عده،  فأّ� تغ��ر ��رأ یؤثر في الكلمات، قبل ال
ح�مها النحو�، ومعناها، وهذا ما سبب قلة استشهادهم 
َلو��ن سلك  �الحدیث، ولكل منهم حجته، في ح�ن أنَّ الشَّ

�ر�قًا وسً�ا، ولم یتحرج من ذلك بل یلح� عل�ه في 
أغلب اآلراء التي خالف بها منهًجا مع�ًنا، أو عالًما مع�ًنا 

ر�� لب�ان رأ�ه وتقع�دا لحجتِه، ففي �حثي جاء �حدیث ش
َلو��ن وو�فها  هذا وقفت على أر�عة محاور ، تناولها الشَّ
في �تا�ه (حواشي المفصل)، وعضَد بها ما تبناه من 

 آراء، و�قسم ال�حث على محاور، وهي: 
 المحور األول: نصب االسم على المفعول معه.

 . المحور الثاني : الخبر الواقع �عد (لوال)
 المحور الثالث : تقد�م الخبر على المبتدأ.
 المحور الرا�ع : (أجمع �معنى مجتمع) .

وختاًما جاءت الخاتمة متضمنًة أبرز النتائج 
التي توصل إل�ها ال�حث وتعقبها قائمة �المصادر 

 والمراجع. 
 مدخل:الحواشي 

كتاب ی�حث في علم النحو لألستاذ  ابي علي 
لكتاب لم�انة مؤلفه اوال الشلو��ن  وترجع اهم�ة ا

١٥٤
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وارت�ا�ه في �تاب الزمخشر� (المفصل في صنعة 
 االعراب ) تناول الشلو��ن ثالثة اقسام من المفصل وهي 
(االسماء والحروف والمشترك) واعرض عن دراسة  قسم 
االفعال الى جانب قسم �ب�ر من األحرف وو�ف 
الشلو��ن من خالل حواش�ه  االدلة السما��ة  القران 

لكر�م والحدیث النبو� الشر��   و�الم العرب شعرا ا
ونثرا الى جانب تو��فه اآلراء النحو�ة لمن س�قوه من 
نحاة  المذهب�ن ولعل الكتاب مثل شرح لكتاب المفصل 

 اكثر مما هو حاش�ة  م�س�ة
 المحور األول:

 نصب االسم على المفعول معُه :
َلو��ن �الشاهد الحدیثي لموافقت  ه رأ� استدَل الشَّ

الّص�مر�  �جواز نصب االسم الواقع �عد (الواو) على 
لو��ن �آراء  المفعول معُه على الرغم من اهتمام الشَّ
س�بو�ه فقد اكتفى �اإلشارة إلى  أنَّ مذهب األخ�ر( 
َلو��ن : "وذ�َر الّص�مر� جواز نص�ِه  الرفع) قال الشَّ
على المفعول معُه وقد وجدُت ذلك:  رو� ثابت _رضي 

 عنه_ قال (صلى هللا عل�ه وسلم): (أ�شروا ��هللا ألنا هللا
و َ�ثرَة الشيِء أخوفني عل��م من 

، 2003،9/179قلته)(البه�قي،
) ،  وروَ� عن عائشة رضي 3/395م،1984وال�براني،

هللا عنها أنَّها  قالت: ( ینزل عل�ه الوحي وأنا و��اه في 
/ 6730لحاٍف واحٍد )(الن�سابور�,(ب ت), برقم( 

، 194)" (الحواشي 11/ 4)2327
  ).194\1م,1982والثمالي,

تعددت آراء النحاة في ب�ان األوجه اإلعراب�ة في هذه    
 المسألة :

األول: مذهب الجمهور امتناع نصب االسم الواقع ما 
�عد (الواو) لعدم وجود العامل الذ� هو الفعل أو ما في 

) لرفعه معنى الفعل  بوسا�ة الواو ذ�ر س�بو�ه(رحمه هللا
إذ أورَدُه تحت �اب(معنى الواو ��ه �معناها في ال�اب 
األول)إذ جعل الواو هنا �معنى(مع) و�عني �ه �اب 

وعلى الرغم من  ذ�ره لهذا الوجه إال أنَّه –المفعول معه
لم یورد سو� وجه الرفع  قال: "إال أنَّها تع�ف االسم 

حال هنا على ما ال ��ون ما �عدها إال رفًعا على �ل 
وذلك �قولك: (أنَت وشأُنَك، و�لُّ رجٍل وض�عتُه ،و��� 
أنَت وقصعة من ثر�د ) والسبب �عود في ذلك إلى أنَّ 
الواو في �ال ال�اب�ن �معنى(مع) إال أنَّها في ال�اب األول 
��ون الكالم على النصب لكونه معموًال لفعل  نحو: ما 

ذا )،أمَّا في ه1/150م,1988صنعَت مع أخ�ك(س�بو�ه,
ال�اب فهي واقعة ب�ن اسم�ن فال بدَّ من ع�ف ما �عدها 
على ما قبلها، ومن المعلوم أنَّ الع�ف هو على ن�ة 
تكرار العامل فكأنَّك أقرنت  فقلت: أنَت وشأُنَك مقروناِن، 
و�لُّ امر� وض�عُتُه مقروناِن؛ ألنَّ الواو هنا �معنى(مع) 

ألول �عني فالعامل هنا في الثاني هو نفسه العامل في ا
, 1/151م,1988االبتداء والمبتدأ(ین�ر: س�بو�ه,

 ,وابن2/197م,2008والس�رافي,
 ).    1/146م,1998, والنعماني,1/246م,2001���ش،

الثاني: مذهب األخفش القائل بنصب ما �عد ( الواو) 
( الواو) في قولك: (قمُت  على ال�ر��ة قال: " على أنَّ

�انت منتص�ة على وز�دًا) واقعة موقع ( مع) التي 
ال�ر��ة فحذفت ( مع) وأقمَت الواو مقامها فانتصب(ز�د) 
�عدها على معنى انتصاب (مع).  َو ُردَّ هذا القول؛ ألنَّ 
(مع) �رف وقولك: ( استو� الماُء والخش�َة) ل�س 
��رف وال �صح نص�ه على 

, 11/266هــ,1430ال�ر��ة(الواحد�,
 ).201/ 1م,2003واألن�ار�,
هب الزجاج ( من ال�صر��ن)  إلى  أنَّ العامل الثالث: ذ

في هذا الموضع هو الفعل أو ما شا�ه عمل الفعل 
مضمرا �عد الواو بتقدیر :(وال�َس الخش�َة) وعلل �أنَّ  
الفعل ال �عمل في المفعول و��نهما الواو  و َردَّ أبو 
البر�ات األن�ار�  قوله : " هذا �ا�ل ألنَّ الفعل �عمل 

لى الوجه الذ� یتعلق �ِه فإن �ان �فتقر إلى �المفعول  ع

١٥٥
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 ).201/ 1م,2003واألن�ار�,
هب الزجاج ( من ال�صر��ن)  إلى  أنَّ العامل الثالث: ذ

في هذا الموضع هو الفعل أو ما شا�ه عمل الفعل 
مضمرا �عد الواو بتقدیر :(وال�َس الخش�َة) وعلل �أنَّ  
الفعل ال �عمل في المفعول و��نهما الواو  و َردَّ أبو 
البر�ات األن�ار�  قوله : " هذا �ا�ل ألنَّ الفعل �عمل 

لى الوجه الذ� یتعلق �ِه فإن �ان �فتقر إلى �المفعول  ع
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/ 1م,2003توس� حرف  عمل مع وجودِه (األن�ار�,
201.( 

الثالث :  مذهب الس�رافي  جواز  النصب في هذه  
ال��ارة لكنَّه حملها على االستفهام من قولهم: "ك�� أنت  
وعبد هللا ،و��� انَت وقصعًة من ثر�د، فالرفع عنده 

�إضمار (كنت) أو(��ون)���ون  على أنت و�ذا نصب
تقدیره:  ��� �نَت  وعبد هللا  و��� تكونوعبد هللا ..." 

). وجاء اختالف 199-2/198م,2008(الس�رافي,
النحو��ن �عد الس�رافي  في(كان)المضمرة  فمنهم من 
جعلها تامة وحجته أنَّ الناقصة ال عمل  لها في غ�ر 

ى الحال إال االسم والخبر و�ذلك تعرب(ك��) نصً�ا عل
أنَّ (ما)ال تعرب حاًال ؛لكونها �ستفهم بها عن الذات 
غ�ر العاقلة، ومنهم من جعلها ناقصة یزعم أنَّها غ�ر 
مجردة عن الحدث بهذا تكون(ما) و(ك��) في موقع 
الخبر، والتقدیر:  على أّ�ة حال تكون مع قصعة من 
ثر�د، وأ� شيء تكون مع ز�د (ین�ر: أبو 

هــ, 1428, ونا�ر الج�ش,8/126م,١٩٩٨ح�ان,
4/2076.( 

الرا�ع: ذهب الكوف�ون إلى أنَّه منصوب بـ ( الخالف)؛ 
ألنه إذا  قال: ( استو� الماء والخش�ة ) ال �ستحسن 

تكر�ر الفعل وهذا المذهب ��ه من الفساد؛ ألنَّ الخالف  
معنى والمعاني لم یثبت النصب بها(ین�ر: 

 ).1/200م,2003األن�ار�,
�ر الجرجاني أنَّ (الواو )هي العامل في هذا الخامس: ذ

ال�اب فهي ناص�ة للمفعول معه، نحو قولك:(استو� 
الماء والخش�ة) وردَّ ابن مالك ( ین�ر: ال�ائي 

 ) هذا القول لعدة أس�اب وهي:2/25م,1990,
لو صح أنَّ ( الواو) هي العاملة لما  -أ

تر� اشتر� وجود فعل أو  ما في معنى الفعل  �ما ال �ش
 في غ�رها من النواصب. 

ل�س في �الم العرب ما ینصب  -ب
االسم إّال إذا �ان له ش�ه �الفعل �ـ (إنَّ وأخواتها) وهذا 

 غ�ر من�قي مع الواو. 
فلو صح أنَّها ناص�ة لوجَب اتصالها �ضم�ر إذا وقع 
مفعوال معه  و�هذا تخرج على أنَّها ضرورة شعر�ة �قول 

 )1/159م,1965الشاعر(الهذل��ن,
تكوُن و�ّ�اها … فآل�ُت ال أنفكُّ أْحذو قص�دًة 

 بها َمَثال �عد�
الخامس: ذهَب الّص�مر� للقول نصِب "كلُّ رجٍل    

وض�عَتُه " "وأنَت وشأَنَك" في �اب المفعول معُه،  فقاَل 
في الت�صرة: "(وتقول ما صنعَت وأب�ك)، أ�: وأب�ك، 

ع شف�ر و(استو� الماُء وشف�َر الواد�)، أّ� : م
الواد�،(و�نُت وز�دًا �األخو�ن)، أ�: مع ز�ٍد، وتقول: 
كلُّ رجٍل وض�عَتُه، و�لُّ امر� وشأَنُه و�جوز الرفع في 
هذا على تقدیر الع�ف، و��ون خبر االبتداء محذوفًا) 

 ص). 256م,1982(الص�مر�,
ونقل ابن مالك عن ابن خروف أنَّه استشهد �الروایت�ن   

في شرح الكتاب: "ولم یذ�ر(أ� محتًجا �جواز النصب 
س�بو�ه) في قولهم أنَت وشأُنَك و�لُّ رجٍل وض�عَته وما 
أشبهه إال الرفع ثم قال ابن خروف: و�عض العرب 
ینصب إذا �ان معه خبر، وجعل من ذلك قول عائشة 
(رضي هللا عنها) �ان رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم 

احٍد" لكنَّه ح�م ینزل عل�ه الوحي وأنا و��اه في ِلحاٍف و 
�قّلته ��ما نقله عنه أبو ح�ان: "و�عُض العرب تنصب إذا 
كان معه خبر وذلك قل�ل؛ ألنَّه یتوهم الفعل ومعنى مع" 

 ).9/130م,2013(أبو ح�ان,
"إّ�اه " في موضع رفع   وأجاز ابن مالك النصب على أنَّ

ع�ًفا على(أنا)على سب�ل الن�ا�ة عن ضم�ر الرفع، �ما 
�ر الجر، والحمل على المفعول معه وعنده ناب عن ضم

النصب على المفعول�ة أولى (ین�ر: نا�ر 
) وردَّ أبو ح�ان استشهادهم 4/206هــ, 1428الج�ش,

�الحدیث واعترض على ابن مالك أنَّه بنى قاعدة نحو�ة 

١٥٦
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/ 1م,2003توس� حرف  عمل مع وجودِه (األن�ار�,
201.( 

الثالث :  مذهب الس�رافي  جواز  النصب في هذه  
ال��ارة لكنَّه حملها على االستفهام من قولهم: "ك�� أنت  
وعبد هللا ،و��� انَت وقصعًة من ثر�د، فالرفع عنده 

�إضمار (كنت) أو(��ون)���ون  على أنت و�ذا نصب
تقدیره:  ��� �نَت  وعبد هللا  و��� تكونوعبد هللا ..." 

). وجاء اختالف 199-2/198م,2008(الس�رافي,
النحو��ن �عد الس�رافي  في(كان)المضمرة  فمنهم من 
جعلها تامة وحجته أنَّ الناقصة ال عمل  لها في غ�ر 

ى الحال إال االسم والخبر و�ذلك تعرب(ك��) نصً�ا عل
أنَّ (ما)ال تعرب حاًال ؛لكونها �ستفهم بها عن الذات 
غ�ر العاقلة، ومنهم من جعلها ناقصة یزعم أنَّها غ�ر 
مجردة عن الحدث بهذا تكون(ما) و(ك��) في موقع 
الخبر، والتقدیر:  على أّ�ة حال تكون مع قصعة من 
ثر�د، وأ� شيء تكون مع ز�د (ین�ر: أبو 

هــ, 1428, ونا�ر الج�ش,8/126م,١٩٩٨ح�ان,
4/2076.( 

الرا�ع: ذهب الكوف�ون إلى أنَّه منصوب بـ ( الخالف)؛ 
ألنه إذا  قال: ( استو� الماء والخش�ة ) ال �ستحسن 

تكر�ر الفعل وهذا المذهب ��ه من الفساد؛ ألنَّ الخالف  
معنى والمعاني لم یثبت النصب بها(ین�ر: 

 ).1/200م,2003األن�ار�,
�ر الجرجاني أنَّ (الواو )هي العامل في هذا الخامس: ذ

ال�اب فهي ناص�ة للمفعول معه، نحو قولك:(استو� 
الماء والخش�ة) وردَّ ابن مالك ( ین�ر: ال�ائي 

 ) هذا القول لعدة أس�اب وهي:2/25م,1990,
لو صح أنَّ ( الواو) هي العاملة لما  -أ

تر� اشتر� وجود فعل أو  ما في معنى الفعل  �ما ال �ش
 في غ�رها من النواصب. 

ل�س في �الم العرب ما ینصب  -ب
االسم إّال إذا �ان له ش�ه �الفعل �ـ (إنَّ وأخواتها) وهذا 

 غ�ر من�قي مع الواو. 
فلو صح أنَّها ناص�ة لوجَب اتصالها �ضم�ر إذا وقع 
مفعوال معه  و�هذا تخرج على أنَّها ضرورة شعر�ة �قول 

 )1/159م,1965الشاعر(الهذل��ن,
تكوُن و�ّ�اها … فآل�ُت ال أنفكُّ أْحذو قص�دًة 

 بها َمَثال �عد�
الخامس: ذهَب الّص�مر� للقول نصِب "كلُّ رجٍل    

وض�عَتُه " "وأنَت وشأَنَك" في �اب المفعول معُه،  فقاَل 
في الت�صرة: "(وتقول ما صنعَت وأب�ك)، أ�: وأب�ك، 

ع شف�ر و(استو� الماُء وشف�َر الواد�)، أّ� : م
الواد�،(و�نُت وز�دًا �األخو�ن)، أ�: مع ز�ٍد، وتقول: 
كلُّ رجٍل وض�عَتُه، و�لُّ امر� وشأَنُه و�جوز الرفع في 
هذا على تقدیر الع�ف، و��ون خبر االبتداء محذوفًا) 

 ص). 256م,1982(الص�مر�,
ونقل ابن مالك عن ابن خروف أنَّه استشهد �الروایت�ن   

في شرح الكتاب: "ولم یذ�ر(أ� محتًجا �جواز النصب 
س�بو�ه) في قولهم أنَت وشأُنَك و�لُّ رجٍل وض�عَته وما 
أشبهه إال الرفع ثم قال ابن خروف: و�عض العرب 
ینصب إذا �ان معه خبر، وجعل من ذلك قول عائشة 
(رضي هللا عنها) �ان رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم 

احٍد" لكنَّه ح�م ینزل عل�ه الوحي وأنا و��اه في ِلحاٍف و 
�قّلته ��ما نقله عنه أبو ح�ان: "و�عُض العرب تنصب إذا 
كان معه خبر وذلك قل�ل؛ ألنَّه یتوهم الفعل ومعنى مع" 

 ).9/130م,2013(أبو ح�ان,
"إّ�اه " في موضع رفع   وأجاز ابن مالك النصب على أنَّ

ع�ًفا على(أنا)على سب�ل الن�ا�ة عن ضم�ر الرفع، �ما 
�ر الجر، والحمل على المفعول معه وعنده ناب عن ضم

النصب على المفعول�ة أولى (ین�ر: نا�ر 
) وردَّ أبو ح�ان استشهادهم 4/206هــ, 1428الج�ش,

�الحدیث واعترض على ابن مالك أنَّه بنى قاعدة نحو�ة 
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عل�ها فقال: "و�ن�غي أّال تبنى على مثل هذه اآلثار 
ال یتع�ن أنَّه لف� قاعدة نحو�ة؛ لجواز النقل �المعنى، ف

عائشة وال لف�  الرسول، ولكون الرواة قد یلحنون(أبو 
 ).3/130م,2013ح�ان,

لو��ن  �قول الص�مر�   خالصة القول: استدل  الشَّ
بنصب " �لُّ رجٍل وض�عتُه "و "أنًت وشأنك" على 
المفعول معُه اذ أنَّ الواو عندهما �معنى ( مع) وجاء 

َلو��ن بتو���  الحدیث الشر�� وقول (عائشة انفراد الشَّ
رضي هللا عنها) محتجًا بهما لتقع�ده رأ� الّص�مر� 
والحق  أنَّ الشاهد األول ال یوجد ��ه ما یوجب نصب ( 
كثرة) لكون الحدیث له روایتان  والشلو��ن  و�ف واحدة 
ا قول عائشة رضي هللا عنها فإنَّ الضم�ر  منهما أمَّ

تقدیر الفعل( �نت (إّ�اه) ضم�ر نصب والجملة تحتمل 
ص, 206ص_205م,1990و��اه) (ین�ر:العالئي,

 )3/182م,1994والس�و�ي,
 المحور الثاني:

 الخبر الواقع �عد ( لوال) :  
ر�� مستدال �ه على �هور    َلو��ن الحدیث الشَّ أورد الشَّ

الخبر �عد ( لوال) قال : "لم �أِت خبر المبتدأ �عد لوال 
، من ذلك الحدیث المرو� �اهرًا إالَّ في �عض المواضع

عن رسول هللا (صلى هللا عل�ه وسلم) وهو قوله لعائشة 
(رضي هللا عنها) إذ قال: (إنَّ الب�ت لم یتم على قواعد 
إبرا��م عل�ه السالم، ولوال قومك حدیثو َعهٍد ��فٍر 

أ�ًضا:(لوال  ألتممت الب�ت على قواعد إبرا��م) ورو� 
), 126ه, برقم (1422(ال�خار�,حدثان قومك �الكفر)

          )1333ت),( والن�سابور�,(ب
 3816م, (1993), والُ�ستي,2902م,(2001والنسائي,

)) وقد جاء �ه �اهرًا أبو العالء المعر�  
/ 1م,2008, والمراد�,1/356م,1982(ین�ر:ال�ائي,

 ) في قوله:  1/316م,1997, والص�ان,486
 فلوال الغمد �مِس�ُه لساال

ر الغمد ولو قال قائل: (و�ن �مس�ه) فجعل �مس�ه خب  
في موضع الحال لقال ماال �صح عند النحاة اذ ل�س في 
الكالم عامل �عمل في الحال .والذ� عند� في هذا ما 
قالُه الرماني: "من أن الخبر إذا لم ��ن عل�ه دل�ل �عد 
(لوال) لم �ضمر نحو قولك: لوال ز�ٌد �موضع �ذا  لكان 

 ص) 71ص_70,م1982كذا" (الشلو��ن ,
و�وضح الخبر أنه �حذف �ما �حذف المبتدأ، إذا دل  

عل�ه دل�ل، وأكثر ذلك في الجوا�ات �قول القائل: (من 
عندك؟) فتقول: ز�د، والمعنى: ز�د عند�، إال أنك تر�ته 

).  و�ذلك 1/240م,2001للعلم �ه. (ین�ر: ابن ���ش،
ت �حذف جواًزا إذا وقع �عد إذا الفجائ�ة، �قولهم: خرج

ص, ابو ح�ان 45م,1993فإذا الس�ع (ین�ر:الزمخشر�,
 ). 1/275ه,1428ونا�ر الج�ش, 1088/ 1م,١٩٩٨,

وقد �حذف الخبر وجوً�ا في �ل موضع ینضم إلى 
القر�نة الدالة عل�ه لف� یلتزم في موضعه ومنها: في 
الخبر أن ال �حذف إالَّ في مواضع محددة، من ب�نها 

اع لوجود  خبر (لوال) التي هي حرف امتن
ص) و�ذ�ر أنَّها �س��ة ومر��ة 600م,1992(المراد�,

ص, والسم�ن الحلبي, 175م,2008(ین�ر:الرماني,
 ) 1/409ش.(ب ت),

واتفَق النحاة في االسم الواقع �عدها الذ� غالً�ا ما ��ون 
اسًما �اهًرا أو، ضم�ر رفع منفصًال نحو: لوال ز�ٌد 

ء خالفهم في( لوال) ألكرمُتَك �أنَّه مرفوع �االبتداء وجا
 وهم بذلك على ثالثة مذاهب:

األول: مذهب الجمهور اللذیَن أوجبوا حذف الخبر �عد 
(لوال) م�لقًا، وال ��ون إال �وًنا م�لقًا فإن جعلوا الكون 
مق�ًدا صار مبتدأ نحو : (لوال ��ام ز�ٍد ألت�تك) وال �جوز 

 عندهم( لوال ز�ٌد قائم).
االسم المرفوع  الواقع  الثاني: مذهب الكوف��ن أنَّ 

�عَد(لوال) ل�س مبتدأ وتعددت آراؤهم وهي: ذهَب الكسائي 
إلى جعلِه مرفوًعا �فعل تقدیره: لوال وجد ز�د، وذ�َر 
�عضهم أنَّ االسم الذ� �عد(لوال) مرفوع بـ(لوال) ؛لن�ابتها 

١٥٧
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عل�ها فقال: "و�ن�غي أّال تبنى على مثل هذه اآلثار 
ال یتع�ن أنَّه لف� قاعدة نحو�ة؛ لجواز النقل �المعنى، ف

عائشة وال لف�  الرسول، ولكون الرواة قد یلحنون(أبو 
 ).3/130م,2013ح�ان,

لو��ن  �قول الص�مر�   خالصة القول: استدل  الشَّ
بنصب " �لُّ رجٍل وض�عتُه "و "أنًت وشأنك" على 
المفعول معُه اذ أنَّ الواو عندهما �معنى ( مع) وجاء 

َلو��ن بتو���  الحدیث الشر�� وقول (عائشة انفراد الشَّ
رضي هللا عنها) محتجًا بهما لتقع�ده رأ� الّص�مر� 
والحق  أنَّ الشاهد األول ال یوجد ��ه ما یوجب نصب ( 
كثرة) لكون الحدیث له روایتان  والشلو��ن  و�ف واحدة 
ا قول عائشة رضي هللا عنها فإنَّ الضم�ر  منهما أمَّ

تقدیر الفعل( �نت (إّ�اه) ضم�ر نصب والجملة تحتمل 
ص, 206ص_205م,1990و��اه) (ین�ر:العالئي,

 )3/182م,1994والس�و�ي,
 المحور الثاني:

 الخبر الواقع �عد ( لوال) :  
ر�� مستدال �ه على �هور    َلو��ن الحدیث الشَّ أورد الشَّ

الخبر �عد ( لوال) قال : "لم �أِت خبر المبتدأ �عد لوال 
، من ذلك الحدیث المرو� �اهرًا إالَّ في �عض المواضع

عن رسول هللا (صلى هللا عل�ه وسلم) وهو قوله لعائشة 
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إبرا��م عل�ه السالم، ولوال قومك حدیثو َعهٍد ��فٍر 

أ�ًضا:(لوال  ألتممت الب�ت على قواعد إبرا��م) ورو� 
), 126ه, برقم (1422(ال�خار�,حدثان قومك �الكفر)

          )1333ت),( والن�سابور�,(ب
 3816م, (1993), والُ�ستي,2902م,(2001والنسائي,

)) وقد جاء �ه �اهرًا أبو العالء المعر�  
/ 1م,2008, والمراد�,1/356م,1982(ین�ر:ال�ائي,

 ) في قوله:  1/316م,1997, والص�ان,486
 فلوال الغمد �مِس�ُه لساال

ر الغمد ولو قال قائل: (و�ن �مس�ه) فجعل �مس�ه خب  
في موضع الحال لقال ماال �صح عند النحاة اذ ل�س في 
الكالم عامل �عمل في الحال .والذ� عند� في هذا ما 
قالُه الرماني: "من أن الخبر إذا لم ��ن عل�ه دل�ل �عد 
(لوال) لم �ضمر نحو قولك: لوال ز�ٌد �موضع �ذا  لكان 

 ص) 71ص_70,م1982كذا" (الشلو��ن ,
و�وضح الخبر أنه �حذف �ما �حذف المبتدأ، إذا دل  

عل�ه دل�ل، وأكثر ذلك في الجوا�ات �قول القائل: (من 
عندك؟) فتقول: ز�د، والمعنى: ز�د عند�، إال أنك تر�ته 

).  و�ذلك 1/240م,2001للعلم �ه. (ین�ر: ابن ���ش،
ت �حذف جواًزا إذا وقع �عد إذا الفجائ�ة، �قولهم: خرج

ص, ابو ح�ان 45م,1993فإذا الس�ع (ین�ر:الزمخشر�,
 ). 1/275ه,1428ونا�ر الج�ش, 1088/ 1م,١٩٩٨,

وقد �حذف الخبر وجوً�ا في �ل موضع ینضم إلى 
القر�نة الدالة عل�ه لف� یلتزم في موضعه ومنها: في 
الخبر أن ال �حذف إالَّ في مواضع محددة، من ب�نها 

اع لوجود  خبر (لوال) التي هي حرف امتن
ص) و�ذ�ر أنَّها �س��ة ومر��ة 600م,1992(المراد�,

ص, والسم�ن الحلبي, 175م,2008(ین�ر:الرماني,
 ) 1/409ش.(ب ت),

واتفَق النحاة في االسم الواقع �عدها الذ� غالً�ا ما ��ون 
اسًما �اهًرا أو، ضم�ر رفع منفصًال نحو: لوال ز�ٌد 

ء خالفهم في( لوال) ألكرمُتَك �أنَّه مرفوع �االبتداء وجا
 وهم بذلك على ثالثة مذاهب:

األول: مذهب الجمهور اللذیَن أوجبوا حذف الخبر �عد 
(لوال) م�لقًا، وال ��ون إال �وًنا م�لقًا فإن جعلوا الكون 
مق�ًدا صار مبتدأ نحو : (لوال ��ام ز�ٍد ألت�تك) وال �جوز 

 عندهم( لوال ز�ٌد قائم).
االسم المرفوع  الواقع  الثاني: مذهب الكوف��ن أنَّ 

�عَد(لوال) ل�س مبتدأ وتعددت آراؤهم وهي: ذهَب الكسائي 
إلى جعلِه مرفوًعا �فعل تقدیره: لوال وجد ز�د، وذ�َر 
�عضهم أنَّ االسم الذ� �عد(لوال) مرفوع بـ(لوال) ؛لن�ابتها 
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مناب لو لم یوجد، وح�ى هذا القول الفرَّاء عن �عضهم 
ك تقول: لوال ز�د ال عمرو ألت�تك وال وردوا هذا القول ألنَّ 

�ع�ف بـ(ال) �عد النفي وذهَب الفرَّاء إلى  أنَّها مرفوعة 
بـ(لوال) نفسها لن�ابتها مناب لو یوجد، وذ�َر صاحب 
رصف الم�اني أنَّ سبب رفعها عند الكوف��ن لوال ز�د 
ألكرمتَك بتقدیر: لوال انعدام ز�د  وقال هو الصح�ح 

 ) 1/393م,2006(ین�ر: الس�و�ي,
َلو��ن  الثالث : مذهب الرُّماني وابن الشجر� و وافقهم الشَّ
أنَّ الصح�ح عنده مذهب الّرماني وت�عهم ابن مالك في 

 ذلك على أن الخبر في (لوال) ��ه تفص�ل:
إن �ان �ونًا م�لقًا غ�ر مق�د ���ون  -1

واجب الحذف نحو: (لوال ز�ٌد ألكرمتك) لصحة تقدیر 
 . (موجود)أو نحوه

إن �ان مق�ًدا ال دل�ل عل�ِه فهو  -2
واجب الذ�ر _ أ� الخبر_ واستدلوا �قول الرسول الكر�م 

 (صلى هللا عل�ه وسلم) لعائشة (رضي هللا عنها). 
و�ن �ان مق�ًدا وله دل�ل جاز ��ه  -3

األمران الذ�ر والحذف وهذا ما اختاره ابن مالك وذ�ر 
��ع: أنَّ قوًما أجازوا(لوال ز�ٌد قائٌم ألكرمتك)ولم یرد  ابن الرَّ

بهذا سماًعا عن العرب والمنقول: لوال ��ام ز�ٍد، وذ�َر 
ابن ال�راوة أنَّ جواب(لوال)هو خبر المبتدأ الواقع �عد لوال  

, 1/1090م,١٩٩٨وهو ض��� (ین�ر: أبو ح�ان,
ص ونا�ر 601ص_600م,1992المراد�,
ص, , 360م,1985)ألنصار�,2/899هــ,1428الج�ش,

, 1/393م,2006و�ي,والس�
 ,.1/316م,1997والص�ان,

وعلى هذا �خرج شاهدنا الشعر� المتمثل �قول المعر� 
 على أوجه عدة وهي:

أحدها : جعل (إن �مس�ه) حاًال و ردَّ هذا المذهب 
األخفش بذ�رِه عن العرب أنَّهم ال �أتون عد االسم الواقع 
�عَد (لوال) االمتنا��ة، �الحال �ما �أتون 

) 1428/19978م. برقم (2005لس�و�ي,�الخبر(ا

م, �اختالف �س�ر, برقم( 1982,والجوزجاني,8/293
488(1 /163.( 

الثاني: أن �عرب بدل اشتمال على أنَّ األصل : أن 
�مس�ه ثم حذفت (إن)وارتفع الفعل أو تقدیر �مس�ه 

, 1/360م,1985جملة اعتراض�ة (ین�ر: األنصار�,
 ). 1/251م,1980والهمذاني,

: ذ�َر أبو ال�قاء الع�بر� أنَّ االسم الواقع �عد لوال  الثالث
 ). 1/72فاعل(الع�بر�,(ب ت),

الرا�ع: ذهب الفّراء إلى أنَّ الواقع �عد(لوال) ل�س مبتدأ بل 
مرفوع بها الستغنائه بها وردَّ مذ��ُه 

 ).1/393م,2006(الس�و�ي,
الخامس: جعلوا ما �عد(لوال) خبًرا في قول المعر� وهذا 

 الرماني وابن الشجر�  والشلو��ن.  مذهب
َلو��ن فله   ا ما �خص الحدیث النبو� الذ� و�فه الشَّ أمَّ

 روا�ات عدة. 
َلو��ن �الحدیث الشر�� و��ت  خالصة القول: استدل الشَّ
المعر� لموافقة مذهب الرماني الذ� أجاز إث�ات الخبر 
وحذفه �عد (لوال) وخالف بذلك قول الجمهور الذیَن 

 الحذف .  أوجبوا 
 المحور الثالث:

 تقد�م الخبر على المبتدأ: 
َلو��ن: "منه قوله تعالى  َّ َوَآَ�ٌة َلُهُم اللَّْ�ُل ٱُّٱ ذ�ر  الشَّ

) وقوله صلى هللا عل�ه وسلم( ٣٧(سورة  �س: اآل�ة
مس��ٌن مس��ٌن  رجٌل ال زوج له، ومس��نة مس��نة امرأة 

, 6/348)6589م, برقم(1995ال زوج لها) (ال�براني,
ص) 66م,1982, (الثمالي,7/91م,2002والثعلبي,

              )11/429ت), والجزر�,(ب
 , " 3/148م,1993والس�و�ي,

األصل  في رتب الجملة االسم�ة أن �أتي المبتدأ أوال  
و�تأخر الخبر عنه ، وقد یتقدم الخبر على المبتدأ، وفي 
 تقد�مه خالف ب�ن المذهب�ن.   أجاز ال�صر�ون تقد�م
الخبر على المبتدأ مفرًدا �ان أو جملة (ین�ر: 

١٥٨
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, 1/481م,2008ص,والمراد�,44م,1993الزمخشر�,
, 1/199م,1998ص, واألشموني,51م,2005والم�ود�,
 ) ، وحجتهم في ذلك :1/389م,2006والس�و�ي,
السماع ومنه قولهم: تم�مي أنا ومشنوء من -أ

, ,  1/56م,2003�شنؤك(ین�ر: األن�ار�,
ص ابن عادل 246م,1986والع�بر�,

 ). 1/142م,1998
أّما ال��اس فمن وجه�ن أحدهما : أنَّ -ب

الخبر �ش�ه الفعل والفعل یتقدم و�تأخر ، والثاني : 
المفعول �ه �جوز تقد�مه ، و�ذلك خبر �ان یتقدم على 
اسمها وخبر إنَّ یتقدم على اسمها إذا �ان �رًفا فكذلك 

 ).1/142م,1998ههنا (ین�ر: النعماني,
ا الكوف�ون فمنعوا تقد�م الخبر مفرًدا �ان أو جملة،    وأمَّ

عدا ش�ه الجملة، وحجتهم في ذلك قولهم : "إنما قلنا 
ذلك؛ ألنَّه یؤد� إلى تقد�م ضم�ر االسم على �اهره، أال 
تر� أنَّك إذا قلت: قائم ز�د، �ان في قائم ضم�ر ز�د 

ان بدل�ل أنَّه ��هر في التثن�ة والجمع فتقول: قائم
الز�دان، وقائمون الز�دون، ولو �ان خالً�ا عن الضم�ر 
لكان موحًدا في األحوال �لها، و�ذلك إذا قلت: أبوه قائم 
ز�د، �انت الهاء في أبوه ضم�ر ز�د فقد تقدم ضم�ر 

 ).1/235م,2001االسم على �اهره"(ابن ���ش،
والقول الراجح هو قول ال�صر��ن؛ وذلك الستنادهم إلى 

ا ما قاله الكوف�ون وعلَّلوا �ه فمردود؛ ألنَّ السماع، وأمَّ 
تقد�م الضم�ر على االسم ال�اهر �متنع إذا تقدم لفً�ا 
ا إذا �ان مقدًما في  ومعنى، نحو: ضرب غالمه ز�ًدا، أمَّ
اللف�، مؤخًرا في التقدیر ���ون تقد�مه جائًزا، نحو: 

َفَأْوَجَس ِفي ٱُّ ضرب غالمه ز�ٌد، ومنه قوله تعالى : 
َّ ) ُقْلَنا َال َتَخْف ِإنََّك َأْنَت اْألَْعَلى 67ْفِسِه ِخ�َفًة ُموَسى (نَ 

), فالهاء في نفسه ضم�ر 68_67(سورة �ه : اآل�ة 
موسى، وال�اهر و�ن �ان متأخًرا إال أنَّه في ح�م المقدم 
من ح�ث �ونه فاعًال ، والضم�ر في تقدیر التأخ�ر 

ص, 74م,1999(ین�ر:األن�ار�,

ص, وابن 248م,1986والع�بر�,
 ).1/235م,2001���ش،

َلو��ن مذهَب ال�صر��ن لتقع�د  خالصة القول:  و�َف الشَّ
تقد�م الخبر على المبتدأ ، مستشهدا �آ�ة قرآن�ة (سورة 

 )وحدیث شر�� لهذه المسألة 37�س: اآل�ة 
قال: "ِمس��ن مس��ن مس��ن رجل ل�س له امرأة، قالوا: 

�ان �ث�ر المال، فإن �ان �ث�ر المال؟ قال: و�ن 
مس��ن". مس��نة مس��نة امرأة ل�س لها زوج، قالوا: و�ن 
كانت �ث�رة المال؟ قال: و�ن �انت �ث�رة المال" 

 ).11/429(الجزر�, م.(ب ت),
ا �جوز تقد�مه عند ال�صر��ن     وفي اآل�ة الكر�مة ممَّ

ا ح�م تقد�مه فهو الجواز؛ ألنَّ مبتدأه  والكوف��ن، أمَّ
ض من هذا التقد�م هو الداللة على معرفة، والغر 

الحصر، أ� :حصر واختصاص اآل�ة �الل�ل وحده دون 
ا یدل على أنَّ للخبر أغراًضا عند تقد�مه  غ�ره ، وهذا ممَّ
على المبتدأ جواًزا (ین�ر: 

 ).154_1/150م.2000السامرائي,
 

 المحور الرا�ع:
 أجمع �معنى ُمجَتمع:  

َلو��ن �قول الفارسي  ووافقه �جعل استدل الشَّ
َلو��ن: (ین�ر:  (أجمع ) صفة ال تو��ًدا فقد ذ�َر الشَّ

, 4/226م,1988، وس�بو�ه,1/398م,1981األن�ار�,
) 1/502م,1987, ال��سي,2/307وابن جني,(ب ت),

ا قوله (أمالي ابن الشجر�، ، وخزانة األدب، 1991وأَّمَّ
1997،1/214:( 

 وهي ثالث أذرعٍ … أرمي عل�ها وهي فرٌع أجمُع 
 واإلص�عُ 

(أجمع) تأك�د لـ(هي)وجاء  فقد قال أبو علي الفارسي: إنَّ
َماُء ُمْنَفِ�ٌر ِ�ِه َ�اَن َوْعُدُه َمْفُعوًال ُّٱ هذا �ما جاء  َّ السَّ
) و�حتمل الوجه�ن، و�حتمل أن ��ون 18(المزمل: أ�ة 

(أجمع)هنا في معنى مجتمع ال في معنى التأك�د  �ما 
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وسلم): (كما تتناتج اإلبل  قال رسول هللا (صلى هللا عل�ه
من  به�مة جمعاء أ� مجتمعة الخلق "عن أِبي ُهَرْ�َرَة، 

 ِ ُكلُّ َمْوُلوٍد ُیوَلُد َعلى الِفْ�َرِة، ملسو هيلع هللا ىلص: «قاَل: قاَل َرُسوُل �َّ
راِنِه، َ�ما َتناَتُج اإلِبُل ِمن َبِه�َمٍة  داِنِه وُ�َنصِّ َفأَبواُه ُیَهوِّ

ِ، » ْدعاَء؟َجْمعاَء، َهْل ُتِحسُّ ِمن جَ  قاُلوا: �ا َرُسوَل �َّ
ُ أْعَلُم ِ�ما �اُنوا «أَفَرأْیَت َمن َ�ُموُت وُهَو َصِغ�ٌر؟ قاَل:  َّ�

ِجْستاني,» ( عاِمِل�نَ  ، 4/229م,2009السِّ
 )375م,1982، الثمالي,3/97م,2000والقر�بي,

أجمع: لف� �ستعمل لتو��د التو��د إذا سبق ب(كّل) و�ذا 
ه التو��د فق�.  و��ن النحاة اختالف في لم �سبق أر�د �

معناها قال س�بو�ه في �اب:(مجر� نعت المعرفة 
عل�ها)�قوله: "و�جيء تو��ًدا �قولك: ( لم یبَق منهم 
مخبٌر  وقال �قي منهم ومثله مررُت بهم أجمع�َن 
وأكَتع�َن ومررُت بهم أجمع وأكتع، ومررت بهم 

 ).4/226م,1988جم�عهم"(س�بو�ه,
ا المبرد فقال:(في �اب ما �ان أفعل أمَّ       

نعًتا) قال: "وأمَّا أجمع وأكتع فمعرفة وال ��ون إال نعًتا 
فإن سم�ت بواحدة منها رجًال صرفته في 

). وذ�رها ابن السراج في 3/342م, 1994النكرة"(المبرد,
النوع الثاني من التو��د وهو(ما �أتي لإلحا�ة والشمول) 

مع أكتع، ترفعه إذا أردت أن قال: "و�نَّ المال لك أج
).   شرَح 2/21تؤ�د ما في(لك) (ابن السراج,(ب, ت),

الس�رافي قول س�بو�ه آنف الذ�ر فب�ن أنَّه یر�د: لم أدع 
منهم أحًدا وهو عموم و�ن �ان قد �قي منهم من لم تمر 
�ه، ثمَّ حمل الس�رافي التو��د �أجمع وأكتع على �ل، إذ 

م أجمع�ن أكتع�ن، ومررت قال: "ومنه أ�ًضا مررت به
بهنَّ ُجمع �َتع، ومررت �ه أجمع 

) وحمل الفارسي(أجمع) 2/344م,2008وأكتع"(الس�رافي,
، وخزانة 1991في الب�ت الشعر� (أمالي ابن الشجر�،

 ) :1997،1/214األدب، 
ارمي عل�ها وهي فرع أجمع .... وهَي ثالُث أذرٍع 

 وأص�عُ 

�حمله على  على الضم�ر في(فرع)ال على فرع  ولم
 الفرع نفسه.

وم�َز ابُن جني استعمال (األجمع) فذ�ر لها معن��ن  
قال: إنَّ أجمع في قولهم: "أخذ المال �أجمع" ال �شا�ه 
أجمع في قولهم: "جاء الج�ش أجمع ، وأكلت الر��� 
أجمع) فأجمع �االستعمال الثاني ما یؤ�د �ه وال ینكر 

نك�ره �ان من هو، وال ما یت�عه أكتع، و�ذا لم �جز ت
اإلضافة أ�عد ؛ألنَّه ال �ضاف االسم إال �عد تنك�رِه 

).   وجاء في 86_1/86(ین�ر: ابن جني,(ب ت),
نتائج الفكر قول السه�لي: أنَّ أجمع یؤ�د �ه االسم الذ� 
ال یت�عَّض، وال �ستعمل لتو��د ما �عقل؛ ألنَّ ح��قته ال 

أشاَر تت�عض، وأشار إلى أَنه اسم معرف �اإلضافة، و 
إلى أنَّ (��ضُت الماَل أجمع) �معنى ��ضته �له لكن 
(كًال) تأتي  امتنع عن اإلضافة وجازت في(كّل)؛ألنَّ

ه�لي, ص, وابن 3م,1992تو��ًدا وغ�ر تو��د (ین�ر: السُّ
). أّما الشلو��ن فقد استدَل 2/266م,2001���ش،

�الشاهد السماعي تعض�ًدا لرأ� الفارسي الذ� نقل معنى 
خالف �ه جمهور النحاة  ��عد ذ�ره لقول الراجز ألجمع، 

قال الشلو��ن معلًقا: "قال أبو علي إنَّ أجمع تأك�د 
َماُء ُمْنَفِ�ٌر ِ�ِه َ�اَن ٱُّٱ ل(هي) وجاء هذا �ما جاء في  السَّ

) �حتمل أن 18(سورة المزمل: من اآل�ة َّ َوْعُدُه َمْفُعوًال 
د" تكون أجمع �معنى(ُمجَتمع)ال في معنى التو��

) فأورد الشلو��ن معنى ثانً�ا 2/375م,1982(الشلو��ن ,
وأخرجها عن غرض التو��د وقعد لهذا الرأ� �حدیث 
ِ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّم: "ُكلُّ  نبو� شر�� َقاَل َرُسوُل �َّ
َراِنِه، َ�مَ  َداِنِه َوُ�َنصِّ ا َمْوُلوٍد ُیوَلُد َعَلى اْلِفْ�َرِة، َفَأَبَواُه ُیَهوِّ

ِبُل ِمْن َبِه�َمٍة َجْمَعاَء"  َتَناَتُج اْإلِ
, 2/94ه,1422(ال�خار�,

ِجْستاني, والن�سابور�,(ب 4/229م,2009والسِّ
,)، ووثق  بدل�ل من المسموع من �الم 4/2047ت),

 العرب 
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واستدل ابن مالك لهذا المعنى مثبًتا ما جاء عن     
فال  الشلو��ن �قوله "وقد �ستعمل أجمع �معنى ُمجَتمع

�قصد �ه التو��د ومنه قول النبي صل هللا عل�ه وسلم : 
ِبُل ِمْن َبِه�َمٍة َجْمَعاَء"  "َكَما َتَناَتُج اْإلِ

)، أّ� مجتمعة الخلق، وأجاز 2009،7/97(السجستاني،
أبو علي الشلو��ن استعماًال ألجمع بهذا المعنى فتأول 

 ):295/ 3هــ,1428�قول الراجز(نا�ر الج�ش,م
 عل�ها، وْهَي َفْرٌع َأْجَمُع، *وْهَي َثالُث َأْذُرٍع وِ�ْصَ�عُ َأْرِمي 

وتا�ع نا�ر الج�ش الشلو��ن في هذا الرأ� وأثبت ما 
 ). 3296/ 7هــ,1428جاء �ه(نا�ر الج�ش,

 وعلى هذا جاء الشاهد القرآني على أقوال عدة: 
أحدها : وهو قول الخل�ل(رحمه هللا)هو �ما 

 ب.تقول(معّضل) یر�د �ه النس
 الثاني: حملُه على التذ��ر على معنى(السقف) .

ا  الثالث: قول الفرَّاء أنَّ السماء لف� یذ�ر و�ؤنث وممَّ
جاء على هذا التذ��ر قول الشاعر(ین�ر: الفراء,(ب 

, 10/528م,1988, والزجاج,1/231ت),
, 1/389م,1998, والنعماني,5/383م,2002والثعلبي,

ن الحلبي,(ب والسم� 1/163هـ, 1414والشو�اني,
 ): 3/199م,1998, والثعالبي,5/243ت),

 فلو َرفع السماء ِإَلْ�ه قوًما ... لحقنا �النجوِم َمَع السحابِ 
ا الشاهد الشعر� فجاءت (أجمع) على وجه�ن:  أمَّ

األول: (أجمع)�معنى(جمعاء)لكن حمله على المعنى إذ 
القوس عود، وهو تأك�د للضم�ر الذ� في "فرٍع، و�ن لم 

ار�ًا على الفعل، فإنَّه �معنى الجار�، �ما قالوا: ��ن ج
مررت �قاٍع عرفٍج �له، أ�: خشن، و�قوٍم عرٍب 
أجمعون، ���ون "فرٌع" �معنى: قو�� أو شدید، وما أش�ه 

 ذلك من التقدیر.
وال ��ون تأك�دًا "لفرٍع" ألنَّ "فرعًا" نكرة، والنكرة ال تؤ�د 

احتجوا �قول عند ال�صر��ن، والكوف�ون یؤ�دونها، و 
 الشاعر:

�ا ل�تني �نُت صب�َّا مرضعًا ... تحملني 
 الذَّلفاُء حوًال أجمعا

الثاني: جعل(أجمع) هاهنا، �معنى جم�ع 
ومجتمع، ���ون نعتًا(للفرِع) وهذا ما ذهب إل�ِه الفارسي 

َلو��ن �قولِه.  واستدل الشَّ
 بدل اإلضراب:  

َلو��ن �الحدیث الشر�� و�دا واضح ا تأد�ه  مع استدل الشَّ
هذا الدل�ل السماعي فقد شرَح نص الزمخشر� القائل: " 
أنواع البدل: ما ال �صدر عن رو�َّة وف�انة " 

ص) فرد قوله الشلو��ن 121م,1993(ین�ر:الزمخشر�,
قال:"إذا �ان المراد �ه اإلضراب �ما ذ�ره س�بو�ه فال 
�متنع أن �صدر عن رو�ة وف�انة، ومنه قوله صلى هللا 

سلم: (إنَّ المصلي ل�صلي الصالة ���تب له عل�ه و 
نصفها، ثلثها ر�عها، خمسها سدسها، س�عها ثمنها، 
تسعها عشرها)هذه �لها أبدال إضراب وقد حملوا عل�ه 
قول عمر بن الخ�اب رضي هللا عنه البنته حفصة 
رضي هللا عنها: (ال تغرنك هذه التي أعجبها حسنها 

إ�اها) وقد ق�ل إنَّه حب رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم 
 ). 400م,1982بدل اشتمال" الثمالي,

�عرُف البدل: �أنَّه التا�ع المقصود  �الح�م بال واس�ة،  
و�سم�ه الكوف�ون الترجمة، والتب��ن، ور�ما سموه �التكر�ر 

م, 2004, وابن الصائغ, 3/1274م,1982(ال�ائي,
) وهو على ستة 2/785م,2004, والجوجر�, 2/714

 أنواع:
ألول: بدل موافق من موافق(كّل من �ّل) نحو: عرفُت ا

 ابن�ك المحمدی�ن. 
الثاني: بدل �عض من �ّل نحو مررُت �قومك ناس 
منهم. وشر� هذا النوع أن یرد المسألة إلى أصلها الّذ� 
اختصرت منه، �أن ��هر العامل في البدل ��ص�ر 

 الكالم جملت�ن .
هذا النوع في الثالث: بدل االشتمال و�ث�ًرا ما یرد 

األوصاف نحو: أعجبني الجار�ُة صوتها(ابن 
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واستدل ابن مالك لهذا المعنى مثبًتا ما جاء عن     
فال  الشلو��ن �قوله "وقد �ستعمل أجمع �معنى ُمجَتمع

�قصد �ه التو��د ومنه قول النبي صل هللا عل�ه وسلم : 
ِبُل ِمْن َبِه�َمٍة َجْمَعاَء"  "َكَما َتَناَتُج اْإلِ

)، أّ� مجتمعة الخلق، وأجاز 2009،7/97(السجستاني،
أبو علي الشلو��ن استعماًال ألجمع بهذا المعنى فتأول 

 ):295/ 3هــ,1428�قول الراجز(نا�ر الج�ش,م
 عل�ها، وْهَي َفْرٌع َأْجَمُع، *وْهَي َثالُث َأْذُرٍع وِ�ْصَ�عُ َأْرِمي 

وتا�ع نا�ر الج�ش الشلو��ن في هذا الرأ� وأثبت ما 
 ). 3296/ 7هــ,1428جاء �ه(نا�ر الج�ش,

 وعلى هذا جاء الشاهد القرآني على أقوال عدة: 
أحدها : وهو قول الخل�ل(رحمه هللا)هو �ما 

 ب.تقول(معّضل) یر�د �ه النس
 الثاني: حملُه على التذ��ر على معنى(السقف) .

ا  الثالث: قول الفرَّاء أنَّ السماء لف� یذ�ر و�ؤنث وممَّ
جاء على هذا التذ��ر قول الشاعر(ین�ر: الفراء,(ب 

, 10/528م,1988, والزجاج,1/231ت),
, 1/389م,1998, والنعماني,5/383م,2002والثعلبي,

ن الحلبي,(ب والسم� 1/163هـ, 1414والشو�اني,
 ): 3/199م,1998, والثعالبي,5/243ت),

 فلو َرفع السماء ِإَلْ�ه قوًما ... لحقنا �النجوِم َمَع السحابِ 
ا الشاهد الشعر� فجاءت (أجمع) على وجه�ن:  أمَّ

األول: (أجمع)�معنى(جمعاء)لكن حمله على المعنى إذ 
القوس عود، وهو تأك�د للضم�ر الذ� في "فرٍع، و�ن لم 

ار�ًا على الفعل، فإنَّه �معنى الجار�، �ما قالوا: ��ن ج
مررت �قاٍع عرفٍج �له، أ�: خشن، و�قوٍم عرٍب 
أجمعون، ���ون "فرٌع" �معنى: قو�� أو شدید، وما أش�ه 

 ذلك من التقدیر.
وال ��ون تأك�دًا "لفرٍع" ألنَّ "فرعًا" نكرة، والنكرة ال تؤ�د 

احتجوا �قول عند ال�صر��ن، والكوف�ون یؤ�دونها، و 
 الشاعر:

�ا ل�تني �نُت صب�َّا مرضعًا ... تحملني 
 الذَّلفاُء حوًال أجمعا

الثاني: جعل(أجمع) هاهنا، �معنى جم�ع 
ومجتمع، ���ون نعتًا(للفرِع) وهذا ما ذهب إل�ِه الفارسي 

َلو��ن �قولِه.  واستدل الشَّ
 بدل اإلضراب:  

َلو��ن �الحدیث الشر�� و�دا واضح ا تأد�ه  مع استدل الشَّ
هذا الدل�ل السماعي فقد شرَح نص الزمخشر� القائل: " 
أنواع البدل: ما ال �صدر عن رو�َّة وف�انة " 

ص) فرد قوله الشلو��ن 121م,1993(ین�ر:الزمخشر�,
قال:"إذا �ان المراد �ه اإلضراب �ما ذ�ره س�بو�ه فال 
�متنع أن �صدر عن رو�ة وف�انة، ومنه قوله صلى هللا 

سلم: (إنَّ المصلي ل�صلي الصالة ���تب له عل�ه و 
نصفها، ثلثها ر�عها، خمسها سدسها، س�عها ثمنها، 
تسعها عشرها)هذه �لها أبدال إضراب وقد حملوا عل�ه 
قول عمر بن الخ�اب رضي هللا عنه البنته حفصة 
رضي هللا عنها: (ال تغرنك هذه التي أعجبها حسنها 

إ�اها) وقد ق�ل إنَّه حب رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم 
 ). 400م,1982بدل اشتمال" الثمالي,

�عرُف البدل: �أنَّه التا�ع المقصود  �الح�م بال واس�ة،  
و�سم�ه الكوف�ون الترجمة، والتب��ن، ور�ما سموه �التكر�ر 

م, 2004, وابن الصائغ, 3/1274م,1982(ال�ائي,
) وهو على ستة 2/785م,2004, والجوجر�, 2/714

 أنواع:
ألول: بدل موافق من موافق(كّل من �ّل) نحو: عرفُت ا

 ابن�ك المحمدی�ن. 
الثاني: بدل �عض من �ّل نحو مررُت �قومك ناس 
منهم. وشر� هذا النوع أن یرد المسألة إلى أصلها الّذ� 
اختصرت منه، �أن ��هر العامل في البدل ��ص�ر 

 الكالم جملت�ن .
هذا النوع في الثالث: بدل االشتمال و�ث�ًرا ما یرد 

األوصاف نحو: أعجبني الجار�ُة صوتها(ابن 
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م ١٩٩٨, وأبو ح�ان,2/266م,2001���ش،
,4/1967 ( 

الرا�ع: بدل الغل� أو النس�ان وهذا النوع أنكره المبرد 
�قوله: "ال یوجد في �الم العرب" فهو ال  �قع في القرآن 
وال في الشعِر، وفصل �عض النحو��ن في هذا النوع 

 3/249م,1980ثالثة أقسام(ین�ر: الهمذاني,وجعلوه  
 3/178م,2006,والس�و�ي,
 ) 3/184م,1997,والص�ان,

قال ابن هشام: "والرا�ع والخامس، والسادس بدل 
اإلضراب، والغل�، و�دل النس�ان (ین�ر: ابن جني,(ب 

ص, والمراد�, 274م,2007ص, وابن الخ�از,87ت),
قُت 2/1042م2008ح.( بدرهِم  )، نحو قولك:(َ َصدَّ

بدیناِر)فهذا �حتمل أنََّك أردت اإلخ�ار بتصدقك بدرهم، 
ثمَّ َعن لك أن تخبر �أنَّك تصدقَت بدینار وهذا ما �سمى 
بدل اإلضراب، ولو قصدَت اإلخ�ار بتصدقك �الدینار 
فسبَق لسانك ذ�ر الدرهم فهذا ما �سمى بدل الغل�، وفي 

ا ن�قت �ِه حال أنََّك أردَت اإلخ�ار بتصدقك �الدرهم فلمَّ 
تب�َن فساد ذلك القصد وهذا ما �سمى بدل النس�ان، 
أضف إلى ذلك أنَّ الغلَ� في اللسان، والنس�ان محله 

) ولبدل 1/310م,1999الجنان (ین�ر:األنصار�,
اإلضراب تسم�ة أخر� وهي(بدل البداء): وهو ما یذ�ر 
متبوعه �قصد نحو قولك :أعِ� السائَل ر��فًا درهمًا وقول 

ول: "إنَّ الرجَل لُ�َصلَّي الصالة ما ��تب له منها إالَّ الرس
عشرها، تسعها، ثمنها س�عها، سدسها، خمسها، ر�عها 

, 10/9م,2015نصفها" (ین�ر: آل نعمان
, 3/136ه,1415وال�حاو�,
) والحدیث له روا�ة أخر� 1/136م,2001والنسائي,

بلف� مختلف عن عمار بن �اسر: إّن الرُجَل ل�نصِرُف، 
ُ�ِتب له إّال ُعْشُر صالِته، ُتْسُعها، ُثُمُنها، ُس�ُعها،  وما

ُسُدُسها، ُخُمُسها، ُرُ�ُعها، ُثُلُثها، ِنصُفها.. 
ِجْستاني, ص) وأثبَت هذا النوع من ٧٩٦م,2009(السِّ

البدل ابن الس�د بب�ت من الشعر قال ذو الرمة (ذو 
 ص):12م,1995الرمة,

وفي اللََّثات وفي أن�ابها  لم�اء في شفت�ها ُحوٌَّة َلَعٌس ....
 َشَنب

فـ( َلعس) بدل غل�؛ ألنَّ الحوَة السودا ، واللعس سواد 
�شو�ه حمرة، وقَد َردَّ ابن مالك استشهاد ابن  الس�د في 

) أمَّا 2/1040م,2008هذا الب�ت (ین�ر: المراد�,
َلو��ن فقد فاستدل �الحدیث الشر�� وقول عمر بن  الشَّ

قول الرسول آنف الذ�ر وقول  الخ�اب البنتِه  �جعلهِ 
 عمر بن الخ�اب على أنَّها بدل اضراب  

 النتائج : 
َلو��ن �الحدیث  -1 ثبت استدالل الشَّ

الشر��، ولم یتحرج من ذلك، إلث�ات قاعدة وأثبت موقفه 
 الوس� فقد و�ف ما �قارب ثمان�ة عشر  حدیثًا. 

قد یورد للمسألة الواحدة حدیثًا شر�فًا  -2
 ألحد الصحا�ة . أو قوًال 

إنَّ ما ینسب البن الضائع وأبي  -3
ح�ان رفضهم االستشهاد �الحدیث الشر�� واهم لما 
اثبتته �عض الدراسات ، اضافة الى ذلك �الهما من 

َلو��ن .  تالمذة الشَّ
لم ��ن اللحن مانعًا للشلو��ن من  -4

 االستدالل �ه .
َلو��ن �عرض آراء  -5 اتسم منهج  الشَّ

 لواحدة دون االشارة لرأ�ه الشخصي. المسألة ا
َلو��ن على الزمخشر�   -6 اعترض الشَّ

 ب�عض المواضع واالستدراك عل�ه في �عض المواضع. 
 المصادر والمراجع:

 القرآن الكر�م.
). 1م).شرح الكا��ة, (�1989ابن الحاجب, ع.( 

 األردن: دار عمار.
). مصر: اله��ة 4ابن جني, ع.(ب ت).الخصائص,(�

 �ة العامة للكتاب.المصر 
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) أمَّا 2/1040م,2008هذا الب�ت (ین�ر: المراد�,
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). مصر: دار 2م).توج�ه اللمع،(�2007ابن الخ�از,أ.(
 السالم.

ابن السراج, م.(ب, ت).األصول في النحو. لبنان:  
 مؤسسة الرسالة.

م).اللمحة في شرح الملحة 2004ابن الصائغ, م.( 
) المملكة العر��ة السعود�ة: عمادة ال�حث العلمي 1,(�

 �الجامعة اإلسالم�ة.
م ). شرح المفصل 2001�ش، �. (ابن ��

 ). لبنان: دار الكتب العلم�ة.1للزمخشر�,(�
م).شرح األشموني على أل��ة ابن 1998األشموني, ع.( 

 ). لبنان: دار الكتب العلم�ة.1مالك,(�
م). جامع تراث العالمة األل�اني 2015آل نعمان, ش.(

). ال�من: مر�ز النعمان لل�حوث 1في الفقه,(�
 سالم�ة وتحق�ق التراث والترجمة.والدراسات اإل

م).المعجم المفصل في الشواهد 1996إم�ل, أ.( 
 \). لبنان: دار الكتب العلم�ة.1العر��ة,(�

). لبنان: دار 1م).أسرار العر��ة,(�1999األن�ار�, ع.(
 األرقم بن أبي األرقم.

م). اإلنصاف في مسائل الخالف 2003األن�ار�, ع.(
والكوف��ن(ب �). لبنان: ب�ن النحو��ن: ال�صر��ن 

 الم�ت�ة العصر�ة.
م).المذ�ر والمؤنث,(ب ت). مصر: 1981األن�ار�, م.(

وزارة األوقاف _ المجلس األعلى للشؤون اإلسالم�ة _ 
 لجنة إح�اء التراث.
م).ارتشاف الضرب من لسان ١٩٩٨أبو ح�ان, م. (

 ). القاهرة: م�ت�ة الخانجي. 1العرب,( �
لتذی�ل والتكم�ل في شرح �تاب م).ا2013أبو ح�ان, م.(

 ). دمشق: دار القلم.1التسه�ل,(�
م). مغني اللب�ب عن �تب 1985ابن هشام  ع.( 

 ). دمشق: دار الفكر.1األعار�ب, (�
م).شرح ق�ر الند� و�ل 1999ابن هشام  ع.( 

 ).المملكة العر��ة السعود�ة: دار الو�ن.1الصد�(�

مع المسند ه).صح�ح ال�خار� (الجا1422ال�خار�, م.(
وسننه  الصح�ح المختصر من أمور رسول هللا 

 ). لبنان: دار �وق النجاة.1وأ�امه)،(�
م).صح�ح ابن ح�ان بترت�ب ابن 1993ابو ح�ان  م.( 

 ). لبنان: مؤسسة الرسالة.2بل�ان,(�
). لبنان: دار 3م).السنن الكبر�,(�2003الب�هقي, إ.( 

 الكتب العلم�ة.
الجواهر الحسان في تفس�ر هـــ).1418الثعالبي, ع.(

 ). ب�روت: دار إح�اء التراث العر�ي.1القرآن,(�
). 1م). فقه اللغة وسر العر��ة,(�1998الثعالبي, ع.(

 القاهرة: م�ت�ة الخانجي.
م).الكشف والب�ان عن تفس�ر 2002الثعلبي, أ.( 

 ). لبنان: دار إح�اء التراث العر�ي.1القرآن,(�
َلو��ن ,ح. (  حواشي المفصل من �الم م). 1982الشَّ

). السعود�ة: جامعة أم 1االستاذ ابي علي الشلو��ن.(�
 القر�.

الجزر�, م.(ب ت).جامع األصول في أحادیث الرسول  
 ). مصر: م�ت�ة الحلواني.1,(�

م). شرح شذور الذهب في 2004الجوجر� ,ش. ( 
). المملكة العر��ة السعود�ة: 1معرفة �الم العرب, ( �

 لعلمي �الجامعة اإلسالم�ة.عمادة ال�حث ا
م).سنن سع�د بن 1982الجوزجاني, س.(

 ). الهند: الدار السل��ة.1منصور,(�
). لبنان: دار الكتب 1م).دیوانه,(�1995ذو الرمة, غ.( 

 العلم�ة.
م). شرح �تاب س�بو�ه,(ب 1998الرماني, ع.( 

�).المملكة العر��ة السعود�ة: جامعة: اإلمام محمد بن 
 �ة.سعود اإلسالم
م).معاني الحروف,(ب �). ب�روت: 2008الرماني, ع.(

 دار وم�ت�ة.  
). 1م).معاني القرآن و�عرا�ه,(�1988الزجاج, أ.( 

 ب�روت: عالم الكتب.
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). مصر: دار 2م).توج�ه اللمع،(�2007ابن الخ�از,أ.(
 السالم.

ابن السراج, م.(ب, ت).األصول في النحو. لبنان:  
 مؤسسة الرسالة.

م).اللمحة في شرح الملحة 2004ابن الصائغ, م.( 
) المملكة العر��ة السعود�ة: عمادة ال�حث العلمي 1,(�

 �الجامعة اإلسالم�ة.
م ). شرح المفصل 2001�ش، �. (ابن ��

 ). لبنان: دار الكتب العلم�ة.1للزمخشر�,(�
م).شرح األشموني على أل��ة ابن 1998األشموني, ع.( 

 ). لبنان: دار الكتب العلم�ة.1مالك,(�
م). جامع تراث العالمة األل�اني 2015آل نعمان, ش.(

). ال�من: مر�ز النعمان لل�حوث 1في الفقه,(�
 سالم�ة وتحق�ق التراث والترجمة.والدراسات اإل

م).المعجم المفصل في الشواهد 1996إم�ل, أ.( 
 \). لبنان: دار الكتب العلم�ة.1العر��ة,(�

). لبنان: دار 1م).أسرار العر��ة,(�1999األن�ار�, ع.(
 األرقم بن أبي األرقم.

م). اإلنصاف في مسائل الخالف 2003األن�ار�, ع.(
والكوف��ن(ب �). لبنان: ب�ن النحو��ن: ال�صر��ن 

 الم�ت�ة العصر�ة.
م).المذ�ر والمؤنث,(ب ت). مصر: 1981األن�ار�, م.(

وزارة األوقاف _ المجلس األعلى للشؤون اإلسالم�ة _ 
 لجنة إح�اء التراث.
م).ارتشاف الضرب من لسان ١٩٩٨أبو ح�ان, م. (

 ). القاهرة: م�ت�ة الخانجي. 1العرب,( �
لتذی�ل والتكم�ل في شرح �تاب م).ا2013أبو ح�ان, م.(

 ). دمشق: دار القلم.1التسه�ل,(�
م). مغني اللب�ب عن �تب 1985ابن هشام  ع.( 

 ). دمشق: دار الفكر.1األعار�ب, (�
م).شرح ق�ر الند� و�ل 1999ابن هشام  ع.( 

 ).المملكة العر��ة السعود�ة: دار الو�ن.1الصد�(�

مع المسند ه).صح�ح ال�خار� (الجا1422ال�خار�, م.(
وسننه  الصح�ح المختصر من أمور رسول هللا 

 ). لبنان: دار �وق النجاة.1وأ�امه)،(�
م).صح�ح ابن ح�ان بترت�ب ابن 1993ابو ح�ان  م.( 

 ). لبنان: مؤسسة الرسالة.2بل�ان,(�
). لبنان: دار 3م).السنن الكبر�,(�2003الب�هقي, إ.( 

 الكتب العلم�ة.
الجواهر الحسان في تفس�ر هـــ).1418الثعالبي, ع.(

 ). ب�روت: دار إح�اء التراث العر�ي.1القرآن,(�
). 1م). فقه اللغة وسر العر��ة,(�1998الثعالبي, ع.(

 القاهرة: م�ت�ة الخانجي.
م).الكشف والب�ان عن تفس�ر 2002الثعلبي, أ.( 

 ). لبنان: دار إح�اء التراث العر�ي.1القرآن,(�
َلو��ن ,ح. (  حواشي المفصل من �الم م). 1982الشَّ

). السعود�ة: جامعة أم 1االستاذ ابي علي الشلو��ن.(�
 القر�.

الجزر�, م.(ب ت).جامع األصول في أحادیث الرسول  
 ). مصر: م�ت�ة الحلواني.1,(�

م). شرح شذور الذهب في 2004الجوجر� ,ش. ( 
). المملكة العر��ة السعود�ة: 1معرفة �الم العرب, ( �

 لعلمي �الجامعة اإلسالم�ة.عمادة ال�حث ا
م).سنن سع�د بن 1982الجوزجاني, س.(

 ). الهند: الدار السل��ة.1منصور,(�
). لبنان: دار الكتب 1م).دیوانه,(�1995ذو الرمة, غ.( 

 العلم�ة.
م). شرح �تاب س�بو�ه,(ب 1998الرماني, ع.( 

�).المملكة العر��ة السعود�ة: جامعة: اإلمام محمد بن 
 �ة.سعود اإلسالم
م).معاني الحروف,(ب �). ب�روت: 2008الرماني, ع.(

 دار وم�ت�ة.  
). 1م).معاني القرآن و�عرا�ه,(�1988الزجاج, أ.( 

 ب�روت: عالم الكتب.
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م).المفصل في صنعة 1993الزمخشر�, م.(
 ). ب�روت: م�ت�ة الهالل.1اإلعراب,(�

). األردن: 1م) معاني النحو,(�2000السامرائي, ف.(
 لل��اعة والنشر والتوز�ع.دار الفكر 

ِجْستاني, س.( ). 1م).سنن أبي داود،(�2009السِّ
 دمشق: دار الرسالة العالم�ة.

السم�ن الحلبي, ش.(ب ت).الدر المصون في علوم  
 الكتاب الم�نون,(ب �). دمشق: دار القلم.

). 1�’(م). نتائج الفكر في النحو1992السه�لي, ع.( 
 لبنان: دار الكتب العلم�ة.

ه�لي, ع.(ال ). لبنان: دار 1م).نتاج الفكر,(�1992سُّ
 الكتب العلم�ة.

). القاهرة: م�ت�ة 3م).الكتاب,(�1988س�بو�ه, ع.( 
 الخانجي. 

). 1م). شرح �تاب س�بو�ه,(�2008الس�رافي, ح,( 
 لبنان: دار الكتب العلم�ة.

م).عقود الز�رجد على ُمْسند اِإلَمام 1994الس�و�ي, ج.(
 بنان: َدار الج�ل.َأْحمد،(ب �). ل
م).جمع الجوامع المعروف بـ 2005الس�و�ي, ج.(

 ). مصر: األزهر الشر��.2�»,(الجامع الكب�ر«
م ).همع الهوامع في شرح جمع 2006الس�و�ي, ج.( 

 ). لبنان: دار الكتب العلم�ة.1الجوامع, (�
م). الدر المنثور في التفس�ر 1993الس�و�ي, ع.( 

 ار الفكر.�المأثور,(ب �). ب�روت: د
). دمشق: 1هــ). فتح القدیر,(�1414الشو�اني, م.( 

 دار الكلم ال��ب.
م). حاش�ة الص�ان على شرح 1997الص�ان, م.(

). لبنان: دار الكتب 1األشمونّي ألل��ة ابن مالك .( �
 العلم�ة.

). المملكة 1م).الت�صرة والتذ�رة,(�1982الص�مر�, ع.(
لمي و�ح�اء التراث العر��ة السعود�ة: مر�ز ال�حث الع

 اإلسالمي.

). 1م).شرح تسه�ل الفوائد,(�1990ابن مالك ج.( 
 مصر: هجر لل��اعة والنشر والتوز�ع واإلعالن.

). 1م). شرح الكا��ة الشا��ة,(�1982ابن مالك , م. (
م�ة الم�رمة :جامعة أم القر� مر�ز ال�حث  العلمي 
 و�ح�اء التراث اإلسالمي �ل�ة الشر�عة والدراسات

 اإلسالم�ة.
م ). شرح تسه�ل الفوائد وتكم�ل 1990ابن مالك , م. (

 ). لبنان: دار الكاتب العر�ي.1المقاصد,(�
). ب�روت: 1م).مسند الشام��ن,(�1984ال�براني, س.( 

 مؤسسة الرسالة.
). المملكة 1م).المعجم األوس�,(�1995ال�براني, س.(

 العر��ة السعود�ة: دار الحرم�ن.
). لبنان: 1ه).شرح مش�ل اآلثار,(�1415ال�حاو�,أ.(

 مؤسسة الرسالة.
م).التب��ن عن مذاهب النحو��ن 1986الع�بر�, ع.(

). تونس: دار الغرب 1ال�صر��ن والكوف��ن,(�
 اإلسالمي. 

 الع�بر�, ع.(ب ت).التب�ان في إعراب القرآن,(ب �).
م).الفصول المف�دة في الواو 1990العالئي ,ص.(

 ن: دار ال�ش�ر.). األرد1المز�دة,(�
). مصر: دار 1الفراء, �.(ب ت).معاني القرآن,(� 

 المصر�ة.
). لبنان: دار 1م).االستذ�ار,(�2000القر�بي, �.(
 الكتب العلم�ة. 
). 1م).إ�ضاح شواهد اإل�ضاح,(�1987ال��سي, ح.(

 لبنان: دار الغرب اإلسالمي.
).القاهرة: وزارة 1م).المقتضب,(�1994المبرد, م. ( 

 ف. األوقا
م).الجنى الداني في حروف 1992المراد�, ح.(

 ). لبنان: دار الكتب العلم�ة.1المعاني،(�
م).توض�ح المقاصد والمسالك 2008المراد�, ح.( 

 ). مصر: دار الفكر العر�ي. 1�شرح أل��ة ابن مالك,(�
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م). شرح الم�ود� على األل��ة في 2005الم�ود�, ع. (
 الم�ت�ة العصر�ة.). لبنان: 1علمي النحو والصرف,(�

هــ).شرح التسه�ل المسمى 1428نا�ر الج�ش, م.(
). مصر: دار 1�»,(تمه�د القواعد �شرح تسه�ل الفوائد«

 السالم لل��اعة والنشر والتوز�ع والترجمة.
). ب�روت: 1م).السنن الكبر�,(�2001النسائي, أ.( 

 مؤسسة الرسالة.
م) .الل�اب في علوم 1998ابن عادل  ع.( 

 ). لبنان: دار الكتب العلم�ة.1(�الكتاب,
الن�سابور�, م.(ب ت).المستدرك على  

 ). لبنان: دار الكتب العلم�ة.2الصح�ح�ن,(�
الن�سابور�, م.(ب ت).صح�ح مسلم،(ب �). لبنان:، 

 دار إح�اء التراث العر�ي.
م).دیوان الهذل��ن.(ب �). مصر: الدار 1965الهذل�ون 

 القوم�ة لل��اعة والنشر.
). 20م ). شرح أل��ة ابن مالك,(�1980اني, ع.(الهمذ 

القاهرة: دار التراث , دار مصر لل��اعة ، سع�د جودة 
 السحار وشر�اه.

). المملكة 1هــ).التَّْفِس�ُر الَ�ِسْ��,(�1430الواحد�, ع.( 
العر��ة السعود�ة: عمادة ال�حث العلمي , جامعة اإلمام 

 محمد بن سعود اإلسالم�ة.
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