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 التقدمي
ادلرسلني سيدان دمحم وعلى آلو احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على أشرف 

 .وأصحابو الطاىرين الطيبني وبعد
دلا ورد يف فإن ىذه الرسالة مت إعدادىا حتت مسامهة األطراف ادلتعددة، ووفاء 

: ال يشكر هللا من ال يشكر الناس، قدم الباحث واجب الشكر والتقدير احلديث الشريف
 إىل كل من:

كومية ادلاجستري، رئيس اجلامعة اإلسالمية احل فضيلة األستاذ الدكتور يوداين وحيودي .1
 سوانن كاليجاغا جوكجاكرات،

 ،فضيلة األستاذ الدكتور نور اذلادي ادلاجستري مدير الدراسات العليا ابلكلية .2
زلاسن ادلاجستري، والدكتور سوكامتا سعيد ادلاجستري، دمحم فضيلة األستاذ الدكتور  .3

بخالن بذل جهودمها يف توجيو الرسالة من خالل ادلشرفني على ىذه الرسالة اللذين ال ي
مناقشة ادلواد ادلطروحة فيها مناقشة علمية مكثفة دقيقة. فجزى هللا ادلشرفني عن 

 ،الباحث على كل ما قدماه من اجلهود يف اإلشراف
 السادة ادلدرسني ابلكلية طوال فرتة الدراسة ويف مقدمتهم: .4

 ،رياألستاذ الدكتور أمني عبد هللا ادلاجست . أ
 ،ادلاجستري األستاذ الدكتور أمحد توفيق الدرديري . ب
 ،ادلاجستري األستاذ الدكتور شهاب الدين قلويب . ت
 ،ادلاجستري األستاذ الدكتور دمحم حرزين . ث
 ،ادلاجستري األستاذ الدكتور برماوي مونيت . ج
 ،ادلاجستري األستاذ الدكتور رلدي هبمان . ح
 ،ادلاجستري الدكتور طولوس مصطفى . خ
 ،ادلاجستري إدريس الدكتور مرجوكو . د
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 ،ادلاجستري الدكتور عبد الغفور ميمون . ذ
 ،ادلاجستري الدكتور عبد ادلستقيم . ر
 ،ادلاجستري الدكتور دمحم سيف الدين النقشبندي . ز

 ،ادلاجستريمسروحني  الدكتور دمحم يونس . س
 ،ادلاجستري الدكتور منري اإلخوان . ش
 ،ادلاجستري الدكتور ابن بردة . ص
 ،ادلاجستري الدكتور ىشام زيين . ض

والدي وارمحهما  مساحة الوالد بشري سيوطي والوالدة مفتوحة فأقول: رب اغفر يل ول .5
 كما ربياين صغريا،

قرينة حيايت إيلي مفيدة، وحبييب قليب ابين: حيب هنج دمحم وحسيب موىل دمحم، فأقول: ربنا  .6
 قرة أعني واجعلنا للمتقني إماما، ىب لنا من أزواجنا وذرايتنا

 ،ية، السيد أمري، والسيدة فتينسادة ادلندوبني ابلكل .7
 قسم الدراسات اإلسالمية والعربية،األصدقاء األحباء يف الفصل الدويل ابلكلية  .8
طوال ثالث سنوات وزارة الشؤون الدينية اإلندونيسية اليت تكفلت التكاليف الدراسية  .9

 لديها. دكتوراه  5111يف برانمج من خالل مشروعات ادلنح الدراسية 
 خري اجلزاء. الباحثعن فجزاىم هللا 

ويف هناية ىذا التقدمي أرجو من السادة القارئني ادلالحظات والتقوميات البناءة على 
ىذه الرسالة. فمهما بذلت كل جهودي يف ىذا اجملال من الدراسة النحوية والصرفية فإين 

وأخطئ يف أحيان أخرى. فأقول يف على إنصاف اتم أبين بشر أصيب يف بعض األحيان 
اختتام ىذا التقدمي: ربنا ال تؤاخذان إن نسينا أو أخطأان، ربنا وال حتمل علينا إصرا كما محلتو 
على الذين من قبلنا، ربنا وال حتملنا ما ال طاقة لنا بو، واعف عنا واغفر لنا وارمحنا أنت 

 موالان فانصران على القوم الكافرين.
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 الصورة التجريدية
 

تشدد نتيجة  جاءيف الدراسة النحوية والصرفية القلة  شذوذ أو الندور أواحلكم ابل
، وىذا عكس ما سار يف االستدالل ادلدرسة البصرية يف تقعيد القواعد على أساس القياس

كثرة الشواىد الفصيحة قد ال تدل على جواز قياسها بل إهنا زلمولة على و  .عليو الكوفيون
اذلدف على ادلوضوع ادلعني من ىذه الدراسة بني  حكم الشذوذالسماع، وأنو قد ال يصيب 

وكذلك ، اليت تدل على قبوذلا يف القياس –قياسا ومساعا  –لورود الشواىد الفصيحة  النحاة
أن ىذه الظاىرة ادلخالفة للقياس الكثري الشائع قد تتفاوت من حيث األدلة اليت يستنبط هبا 

اخللفية ىذه وانطالقا من  .بل ذلا وىو الفصيحمن كالم الفصحاء تفاوات يسريا مع الوجو ادلقا
حنواي  االستشهاد مبا مل يشع من االستعمال اللغويتدور حول يتضح أن إشكالية البحث 

 . وصرفيا
الباحث إىل دراستها دراسة  اسة الشواذ النحوية والصرفية تدعوىذه اخللفية من در و

خالل إشارة الصبان إىل الشذوذ يف من حتتوي على القياس والتعليل وذلك  لغوية معيارية
 حاشيتو على األمشوين.

يف ثالثة أمناط وىي، أوال: دلاذا حكم من ىذه الرسالة تتلخص أسئلة البحث 
الصبان على الشذوذ للمسائل النحوية والصرفية يف حاشيتو على األمشوين؟، واثنيا: كيف 

وية والصرفية الشاذة؟، واثلثا: احتكم الصبان على الشواىد الفصيحة ويربطها ابدلسائل النح
 لشذوذ النحوي والصريف؟.ابالصبان حكم ما ىي أحوال الشواىد اليت يقوم عليها 

قصر ، منها وأما ادلنهج الذي حنا الباحث حنوه يف ىذه الرسالة فإنو يتضمن خطوات
ربط ادلسألة اليت أشار إليها ، و ادلسائل النحوية والصرفية على ما أشار إليو الصبان ابلشذوذ

علم النحو الصبان ابلشذوذ ابلتمهيد للدخول إىل ادلسألة ادلراد حبثها من اجلوانب الشاذة من 
الفصيح الشائع من الضوابط القياسية ذكر الوجوه ادلقابلة للشذوذ وىي القياس والصرف، و 
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توضيح و ذكرىا الصبان  اليتذكر الشواىد واألدلة يف الشذوذ ، و يف كل ادلسألة ت ورداليت
النحوية ادلسائل كال من الباحث  قسم و  مع التعقيب والتعليق على كل ادلسألة.وجو شذوذىا 

والصرفية الشاذة إىل قسمني كبريين، قسم توسع فيو الصبان ابلشرح وقسم ال يتوسع فيو. 
 ولكل قسم مخس مسائل على حنو ما سبق.

أن  :ث اإلجابة على السؤال األولبعد دراسة ادلسائل السابقة استخلص الباح
الصبان حكم ابلشذوذ يف معظم ادلسائل النحوية والصرفية ألنو اتبع إلشارة األمشوين إىل 
شذوذىا إال يف بعض األحوال، فإنو قد يناقضو يف التعليل والقياس، وقد يكون مضطرب 

وقد يقف موقف ادلوقف بني اجلواز وادلنع يف الوقوف أمام اختالف النحاة بدون ترجيح، 
 الشارح الناقد ادلتنبو يف حكم الشذوذ الوارد يف نص األمشوين.

أن الصبان مل يضف شيئا من الشواىد اليت استشهد هبا  :وعلى السؤال الثاين
األمشوين للتقعيد، وأن االستدالل ابلشواىد يف ادلسائل النحوية أكثر من االستدالل يف 

 أكثر من حكمالشذوذ بقصر الشواىد اجملهولة القائل  ادلسائل الصرفية، كما أن حكم
فيو، ال  ، فهي عند الصبان زلمولة على السماع واالقتصارالشذوذ على الشواىد الفصيحة

. وكذلك ضرورة اإلتيان ابلشواىد يف التقعيد وادلالحظة جيوز القياس عليو يف الكالم الفصيح
الجتناب الفوضى وسلالفة الضوابط  على آراء النحاة بدقة ومعرفة تفصيالت ادلوضوع

 القياسية الثابتة.
أن الشواىد اليت تقوم عليها تعقيبات الصبان على الشذوذ  :السؤال الثالثوعلى 

النحوي والصريف الذي أشار إليو األمشوين ورد معظمها رلهولة القائل. كما قد تكون 
مسألة معينة من النحو والصرف الشواىد اليت استشهد هبا األمشوين يف القول ابلشذوذ على 

ليست يف زلل التعقيب ادلناسب من الصبان، وكذلك قد ختلو تعقيبات الصبان على كالم 
األمشوين من االستشهاد مبا أثبت ورود ذلك يف كالم العرب. بل يقوم ىذا االستشهاد على 

 رلرد التعليل والقياس للتقعيد.
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 مقدمة :األولالباب 
 خلفية البحث . أ

ن القياس إىل تشدد عترجع دراسة الشواذ النحوية والصرفية من القواعد اخلارجة 
ادلدرسة البصرية يف تقعيد القواعد على أساس القياس، وىذا عكس ما سار عليو 

. فالبصريون اشتهروا ابلتمسك على القياس والتعليل، وأثبتوا على أن لكل (1)الكوفيون
كثَت. وسبيز قياس البصريُت ابلصحة   يف قليل أو وقاعدة علة، ويطرحون الشاذ وال يعولون

والدقة واإلحاطة بظواىر العالقات اللغوية اليت صلم عنها مسائل النحو وقواعده، فَتبط 
األشباه ابلنظائر، ودييز الفروق بينها على عكس قياس الكوفيُت الذي كان يف معظم 

 . (2)ة واإلحكامادلسائل تنقصو الدق
كان البصريون دبيزة ىذا القياس أرسخ قدما وأكثر تنظيما للقواعد النحوية كما  
كانوا أوسع علما وأوىل ابلثقة. وكانت شواىدىم أكثر خضوعا لالنتقاء شلا جعلهم أشبو 

من اطراد قواعده  اابحملافظُت على القدمي الثابت. ألن صياغة العلم الدقيقة البد ذل
لى االستقراء الدقيق وتكون كل قاعدة أصال ومضبوطا تقاس عليو اجلزئيات وقيامها ع

قياسا دقيقا. وزعم البعض أن الظواىر الشاذة انشئة من أبيات رلهولة القائل ال ديكن 
 االعتماد عليها يف استخالص القواعد الثابتة.

فاحلكم ابلشذوذ وما خالف القياس الكثَت حكم بصري أي من إطالق علماء 
بصرة. ألن قياسهم يقوم على مساع كثَت، وما خيالف الكثَت فهو شاذ، وما خيالف ال

–ادلتعارف ادلألوف فهو النادر، وقد يكون الشاذ والنادر دبعٌت واحد. أما الكوفيون فهم 

                                                

دار ادلعرفة اجلامعية، )اإلسكندرية: ، مراحل تطور الدرس النحوي، اخلثران عبد هللا بن محدراجع:  (1)
 .214، ص(ىـ1413م/ 1993
. االعتداد ابلعقل يف 2. ربكيم ادلقاييس النحوية، 1فادلدرسة البصرية ذلا خصائص معروفة، منها:  (2)

ضبط والدقة، وادلدرسة الكوفية . ال5. كثرة التقدير والتأويل، 4. ظاىرة زبطئة العرب يف لغتهم 3الظواىر اللغوية، 
. البعد عن التأويل 3س، . التوسع يف القيا2. احًتامهم للمسموع عن العرب، 1ذلا خصائص أيضا معروفة منها: 

 .238 – 207ص نفسوادلرجع ، مراحل تطور الدرس النحوي، اخلثران : عبد هللا بن محدراجع .والتقدير
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ال يرون ىذه األلوان ادلختلفة ضرورة أو شذوذا  –بناء على قياسهم على الشاىد الواحد 
كم ابلشذوذ جاءت نتيجة ا ىي أمناط متعددة التعبَت. وكثرة احلأو ندورا أو قلة، وإمن

ي أتبعو النحاة يف مجع اللغة ولتدخل القياس يف التقعيد. ولذلك فهي مظهر للمنهج الذ
 –ابلندرة والشذوذ  لقولمن مظاىر معيارية للقاعدة النحوية، وليس معٌت ىذا عدم ا

الدراسة حول االستشهاد دبا مل يشع لو وتدور إشكاليات ىذه يف اللغة.  –أساسا 
 االستعمال اللغوي ضلواي وصرفيا.

أن كثرة الشواىد يف النحو والصرف الشذوذ خلفية ىذه الرسالة حول ومن 
الفصيحة قد ال تدل على جواز قياسها بل إهنا زلمولة على السماع، وذلك للغرض 

 .(1)أصلو مذكر وما أصلو مؤنث ادلعُت من اإلثبات بقصد الكالم كمراعاة التفريق بُت ما
كما أنو قد ال يصيب إطالق الشذوذ اذلدف على ادلوضوع ادلعُت من ىذه 

اليت تدل على قبوذلا يف  –قياسا ومساعا  –الدراسة بُت العلماء لورود الشواىد الفصيحة 
وكذلك أن بعض ما يسميو النحاة ابلندرة والشذوذ إمنا ىو استعمال ذلجي . (2)القياس
القبائل تسرب إىل اللغة ادلشًتكة ومل يقبلوه يف قياسهم فحكموا عليو ابلندرة أو  لبعض

وكذلك أن ىذه الظاىرة ادلخالفة للقياس . (3)الشاذ إراحة ألنفهسم من عناء البحث
الكثَت الشائع قد تتفاوت من حيث األدلة اليت يستنبط هبا من كالم الفصحاء تفاوات 

 .(4)وىو الفصيحيسَتا مع الوجو ادلقابل ذلا 
من أبرز وشرح األمشوين الذي قام الصبان بشرحو من خالل حاشيتو يعترب 

الشروح أللفية ابن مالك وأمشلها حبثا يف ذكر آراء النحاة يف شرح الشواىد وادلعارضات 

                                                

، النوادر النحوية والصرفية يف خزانة األدب للبغدادي، رسالة ادلاجستَت من قسم برىان عليراجع:  (1)
 .587، ص(م2007، الشريفكلية اللغة العربية جامعة األزىر )القاىرة:  اللغوايت 

 .نفسو ادلرجع (2)
 .نفسو ادلرجع (3)
 نفسو. ادلرجع (4)
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ألفية ابن مالك لشهرهتا بُت ف .(1)واالستدراكات واإلعراابت والتلخيصات والتضمينات
العلوم العربية قد جلبت اىتمام العلماء للشرح والتنقيب، حىت تزيد ىذه الدارسُت يف 

الشروح عن مائة وثالثة وثالثُت شرحا، ومل يطبع منها حىت اآلن إال بضعة وعشرون 
ومعظم شروح األلفية اليت تدرس يف ادلعاىد الدينية ادلنتشرة يف إندونيسيا يكاد  .(2)شرحا

مل ، وتدريس حاشية الصبان على األمشوين (3)فيةينحصر يف شرح ابن عقيل على األل
يف حد علم الباحث  –إندونيسيا يتوفر يف ادلعاىد واجلامعات اإلسالمية ادلنتشرة يف دولة 

وىذا ، (4)زلافظة جاوى الشرقية قديري الديٍت "الفالح" فلوصاالسلفي ادلعهد يف إال  –
عمق يف دراسة تالمن زيد ادليدل على أن تدريس ىذه احلاشية لو مكانتو ادلتميزة دلن أراد 

تدريس احلاشية بنفسو نفسو زين الدين جزويل  ادلعهدلك ذوتوىل مريب النحو والصرف. 
 .(5)فقطللسادة ادلدرسُت 

                                                

ادلملكة العربية السعودية، )رللة رلمع اللغة العربية على الشبكة العادلية، ، األنصاري عبد هللاراجع:  (1)
 .342ص (ىـ2013ىـ/ مايو 1434اإلصدار األول رجب 

. وسبيزت ألفية ابن مالك حىت فاقت شهرهتا مؤلفات السابقُت بكوهنا نظما سهل احلفظ، نفسو ادلرجع (2)
وسيقى داخلية عالية وبساطة وسالسة يف لغتها ومفرداهتا بوجو علوق الذاكرة وصعوبة النسيان كما أهنا تتمتع دب

 وذلك خبالف النثر. .عام

(3) Martin Van Bruinessen, Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat. Cet.ke-3, 

(Penerbit Mizan Bandung, 1999) : 149. 

 وعنوان الكتاب ابللغة العربية: الكتب الًتاثية يف ادلعاىد والطريقة.
اشتهر ىذا ادلعهد اإلسالمي السلفي ابلتعمق يف تدريس العلوم العربية من النحو والصرف والبالغة،  (4)

حيث إن كل طالب يف الفصل الثالث من ادلدرسة الثانوية يشًتط يف النحاج واالنتقال إىل الفصل الرابع أن حيفظ 
 .إىل تدريس البالغة يف الفصل الرابع أبيات األلفية كامال شامال من ظهر القلب، وذلك سبهيدا قبل الدخول

ىذا يدل على صعوبة ادلواد من الكتاب ادلذكور. ىذه ادلالحظة من ذكرايت الباحث عندما كان طالبا  (5)
م قبل التحاقو بكلية اللغة العربية جامعة األزىر الشريف يف 1996 – 1995ابدلعهد، وذلك يف عام ما بُت 

 .مصر
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على دمحم علي الصبان أبن مسلكو يف تصنيف احلاشية  (1)وانتقد بعض الدارسُت
احلفٍت يف على  وربامل األول موفق للحق، والثاين على األمشوين جيري على ثالثة عناصر:

شدة وعنف واإلسراف يف التشهَت بو متجاوزا العرف التقليدي يف رد العلماء بعضهم 
واللوم يف أمور تتصل ابلناحية على بعض، والثالث عدم سالمتو يف القليل من التثريب 

كالمو أبن   صاستخل، مالعلمية، واالستطراد إىل غَت النحو، واخلطأ يف شرح الشواىد
، وكانت اإلفادة وال يعتمد عليها يف شواىد النحو ،حاشية الصبان مفيدة علمية فحسب

 .(2)العلمية أقوى وأقوم لو صرف الصبان النظر عن تتبع عثرات احلفٍت
االستشهاد تدور حول يتضح أن إشكالية البحث ن اخللفية السابقة وانطالقا م

الشواذ النحوية والصرفية  ىذه اخللفية من دراسةودبا مل يشع من االستعمال اللغوي. 
الباحث إىل دراستها دراسة ربليلية نقدية من خالل إشارة الصبان إىل الشذوذ يف  تدعو

 حاشيتو على األمشوين.
 واألسئلة فيهمشكلة البحث  . ب

الدراسة  هيتحدد من خلفية البحث السابقة أن احملور األساسي يف موضوع ىذ
 –على الشواىد الفصيحة  –أساسا  –ىو تقعيد القواعد النحوية والصرفية اليت تقوم 

وإطالق النحاة على الشواذ نتيجة قلة الشواىد  –وفقا على ما ذىب إليو البصريون 
ودىا أصال. وذلك انطالقا من أقوال أئمة النحاة وإيراد الفصيحة يف ذلك أو عدم ور 

الشواىد الفصيحة اليت كانت مراجع لقياس الفصاحة والشواىد ادلقابلة للفصاحة مع 
التحليل والنقد لتلك اآلراء واستنتاج خالصة القول يف كل مسألة، وذلك من خالل ما 

 أشار إليو الصبان ابلشذوذ. 

                                                

، دار ادلعارف)القاىرة:  الطبعة الثانية كتابو: نشأة النحو واتريخ أشهر النحاة،ىو دمحم الطنطاوي، يف   (1)
 .313 – 307، ص(بدون سنة

 .313، صنفسوادلرجع  (2)
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ص الشواىد الشعرية واللغوية ادلتعلقة ابلشذوذ ويًتكز ىذا البحث يف استخال
الصبان ابلشذوذ يف كل مسائل النحو والصرف يف ضوء اليت أشار إليها النحوي والصريف 

 حاشيتو على األمشوين.
 وبناء على خلفية البحث السابقة، تتلخص أسئلة البحث فيما يلي:

حاشـــــيتو علـــــى للمســـــائل النحويـــــة والصـــــرفية يف الشـــــذوذ علـــــى الصـــــبان  حكـــــمدلـــــاذا  .1
 األمشوين؟

كيــف احــتكم الصــبان علــى الشــواىد الفصــيحة ويربطهــا ابدلســائل النحويــة والصــرفية  .2
 الشاذة؟ 

 لشذوذ النحوي والصريف؟.ابالصبان حكم ما ىي أحوال الشواىد اليت يقوم عليها  .3

 أمهية الدراسة وأسباب اختيار املوضوعج.

زمة التامة الشواذ النحوية والصرفية حيتاج إىل الًتكيز وادلال إن البحث يف قضية
أنية للنصوص األدبية الىت يستنبط هبا لتكوين القواعد اللغوية من خالل الدراسة ادلت

من  –يف حدود علم الباحث  –وإرساء مبادئها. ومل يكن كثَت من الباحثُت وادلؤلفُت 
أمهية الدراسة يف و  .كانت أم صرفية  جوانب الشاذة من ىذه القواعد ضلويةتعرض لل

 الشذوذ النحوي والصريف تتلخص فيما يلي:
معرفة طرق الربط يف التقعيد النحوي والصريف بُت ادلسائل الشاذة والشواىد  .1

 الفصيحة وغَت الفصيحة يف ذلك.

وأطلق ها الصبان علي وردت يف شرح األمشوين وعقبمعرفة أحوال الشواىد اليت  .2
 لنحوي والصريف.لشذوذ اعليها اب

التحليل والنقد على إشارات الصبان ابلشذوذ النحوي والصريف يف حاشيتو على  .3
 األمشوين وعالقة ىذه اإلشارة ابلتقعيد اللغوي يف دراسة ىذا ادلوضوع.
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ل استخالص التعقيبات على كل عن شخصية الصبان النحوي من خالالكشف  .4
وتعليقو على نص األمشوين من حيث و ابلشذوذ، والتعريف عن دقة شرحو تإشار 

 ونقلو آراء النحاة فيو. استشهاده ابلشواىد الواردة يف ذلك

الدقيقة وادلقنعة يف احلكم ابلشذوذ على  األمناط الشاذة وادلعايَتاحملاولة للكشف عن  .5
 القواعد النحوية.ما أشار إليو الصبان من 

 والفكري والدراسات السابقة ياإلطار النظر  . د

ينقسم اللفظ عند النحاة إىل قسمُت مطرد وشاذ. فادلطرد ىو ما استمر من 
الكالم يف اإلعراب وغَته من مواضع صناعة العربية. والشاذ ىو ما فارق ما عليو بقية 

جعل أىل علم  ))اببو وانفرد عن ذلك إىل غَته. قال ابن جٍت يف ربديد الكالم ادلطرد: 
اإلعراب وغَته من مواضع الصناعة مطردا، وإذا فشا العرب ما استمر من الكالم يف 

الشيء يف االستعمال وقوي يف القياس فذلك ما ال غاية وراءه، ضلو: قام زيد، وضربت 
إن القياس إذا اطرد يف جيمع الباب مل  ))وقال ابن السراج: ، (1)((عمروا، ومررت بسعيد

 .(2)((يعن ابحلرف الذي يشذ منو، فال يطرد يف نظائره
عن دائرة معانيو ادلعجمية، كثَتا معٌت الشذوذ يف اصطالح اللغويُت ال خيرج  و 

عبارة عن اخلروج ))فهو كما قال دمحم مسَت صليب اللبدي نقال عن اجلرجاين يف التعربفات: 
عن القياس وعدم االتساق مع ادلألوف من القواعد العامة، أو ىو سلالفة القياسي من 

ألن الشاذ عند اجلرجاين نوعان مقبول ومردود، فأما  .(3)((وكثرتوغَت نظر إىل قلة وجوده 
ادلقبول منو فهو الذي جييء على خالف القياس، ويقبل عند الفصحاء والبلغاء. وأما 

                                                

دار الكتب  :بَتوت)، اخلصائص، ربقيق: عبد احلميد ىنداوي، ابن جٍت أبو الفتح عثمانراجع:  (1)
 .1/138، (م2003ىـ/ 1424العلمية 
)بَتوت: ، األصول يف النحو، ربقيق: عبد احلسُت الفتلي، ابن السراج بكر دمحم بن سهلأبو راجع:  (2)

 .1/57، (م1998ىـ/ 1408 مؤسسة الرسالة،

 مؤسسة الرسالة)بَتوت: ، معجم ادلصطلحات النحوية والصرفية، اللبدي دمحم مسَت صليبراجع:  (3)
 .113ص ،(م1985ىـ/ 1405



7 

 

 

 

ادلردود من القياس فهو الذي جييء على خالف القياس، وال يقبل عند الفصحاء 
ذكرىا يف رلال تقومي القواعد النحوية والشذوذ من األحكام الشائعة اليت كثر  .(1)والبلغاء

 . (2)حىت أنو يعترب ظاىرة ابرزة تعلن عنها كل مراجع النحو ومصنفاتو
يجرى على  فوحول العالقة بُت الفصيح الذي كان مؤيدا ابلشواىد الفصيحة 

أييت من والشاذ الذي كان على عكسو، ولكنو قد  ،كالم الفصحاء وشهد النحاة بذلك
 ما أييت:فيمن ىذه الرسالة و ديكن تصوير ىذه العالقة قبول ما يؤيد الشواىد الفصيحة

 :ذةاصورة العالقة بُت الفصيحة والش .1
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

دار الرشاد بدون )القاىرة: ، كتاب التعريفات، ربقيق: عبد ادلنعم احلقٍت، اجلرجاين علي بن دمحمراجع:  (1)
 .ابختصار 141، صالنشر( سنة

 .نفسوادلرجع  ،، معجم ادلصطلحات النحوية والصرفيةاللبدي دمحم مسَت صليبراجع:  (2)

 القاعدة

 ةالفصيح
 ةاملطرد

  ةالشاذ

 شاذ قياسا واستعماال قياساشاذ مطرد استعماال  استعماال شاذمطرد قياسا  مطرد قياسا واستعماال

 : موضوع الرسالةشاذ .1
 اندر .2
 قليل .3
 غريب .4
 حوشي .5
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نظرية معيارية من ىي  –أساسا  –فالنظرية اليت تقوم عليها ىذه الرسالة 
الدراسة اللغوية اليت ربتوي على القياس والتعليل وادلستوى الصوايب، وىذا على عكس 

 .(1)والتقعيد والنماذج اللغوية النظرية الوصفية اليت ربتوي على الرموز اللغوية واالستقراء
ىذا من مالمح . (2)وتتجاوز ادلعيارية وصف ما ىو كائن إىل دراسة ما ينبغي أن يكون

القواعد اخلارجة عن القياس ادلألوف الشائع ابلقول أنو يتأول ادلعياري ادلنهج اللغوي 
ناسبا، وتعرف ىذه ابلتأويالت واحلكم ابلشذوذ والقلة والندور إن مل ديكن أتويلو أتويال م

 Standar)العصر احلديث ابللغة ادلعيارية الدراسة اللغوية ادلعيارية يف أورواب يف 

Language) . واعتمد اللغويون والنحاة القدامى يف دراسة العربية على ىذا ادلنهج
ادلعياري، فهم حُت وجدوا من خالف القواعد اليت بنوىا على الشواىد الفصيحة ردوه إىل 

 وعدوه حلنا أو شاذا أو اندرا. الصواب
وادلصادر اليت اعتمد عليها اللغويون يف استنباط ادلعايَت اللغوية ىي القرآن 
الكرمي والقراءات القرآنية واحلديث النبوي والشعر والشواىد النثرية اليت وردت عن العرب 

ء النحاة فاألصل يف التقعيد ىو كالم العرب، حيث إهنا بنيت على استقرا .(3)الفصحاء
بدايتها  من شواىد سبثل لغة العرب حال استعماذلا. فبدأت الدراسات اللغوية يف العربية

معتمدة على استقراء ادلادة اللغوية من مصادرىا األصلية وىي السماع وادلسافهة مث 
وبعد ذلك وىذا من أبرز النظرية الوصفية يف الدراسة اللغوية. استنبطت منها القواعد. 

اعد اليت انتهت إليها، وأخضعت ذلا ادلادة اللغوية فانقلب ادلنهج من الوصفي أخذت القو 
 إىل ادلعياري.

                                                

 .13ص، (م2000 ،عامل الكتب)القاىرة: اللغة بُت ادلعيارية والوصفية، حسان، راجع: سبام  (1)

، (م2000دار ادلعرفة اجلامعية )مصر: عبد الرمحن شلدوح، ادلنظومة النحوية دراسة ربليلية، راجع:  (2)
 .305ص

ضبط وتعليق: عبد احلكيم عطية،  ، االقًتاح يف أصول النحو،السيوطي جالل الدين عبد الرمحنراجع:  (3)
 بتصرف. 48 – 38ص ،م2006ىـ/1427مراجعة وتقدمي: عالء الدين عطية، دار البَتويت 
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فادلنهج الذي اتبعتو مدرسة الكوفة التقليدية أقرب إىل ادلنهج الوصفي 
ابعتمادىم أساسا على ادلسموع وخباصة النصوص وعدم خضوعهم أمام القواعد كلية 

، بينما كان ادلنهج الذي اتبعتو مدرسة دة ادلكلفةوعدم التعويل على التأويالت البعي
البصرة أقرب إىل ادلنهج ادلعياري الذي يقوم على التشدد يف قبول الرواية من الشواىد 

أصل من أصول ذا النوع من الدراسة ادلعيارية ذلوالقياس  اليت تبٌت عليها القواعد.واألدلة 
، وىو يعترب من حىت يقال إن النحو قياس يتبع وىو قدمي قدم النحو العريب ،النحو

 الدراسات ادلعيارية. 
سة الشاذة يف اللغة العربية ليست دراسة بكرا ال يتقدم هبا أحد من ار كانت الدو 

الدارسُت، بل ىناك حبوث قام هبا الدارسون ادلتخصصون يف ىذا ادليدان، فمن تلك 
 الدراسات ما يلي:

النوادر النحوية والصرفية يف ))ربت عنوان: الرسالة ذه لدراسة اليت قام هبا ابحث ىا .1
، حيث إن الباحث ركز فيها على ادلسائل النحوية والصرفية اليت ((خزانة األدب للبغدادي

والندور يف تلك الدراسة متقاربة ادلعٌت من الشذوذ يف  .(1)أشار إليها البغدادي ابلندور
جاءت نتيجة ندور كثرة احلكم ابلوانتهت الدراسة إىل نتائج من أمهها أن   ىذه الرسالة.

للمنهج اليت أتبعو النحاة يف مجع اللغة ولتدخل القياس يف التقعيد، وأن كثرة الشواىد 
الفصيحة قد ال تدل على جواز قياسها بل إهنا زلمولة على السماع، وأنو قد ال يصيب 

دلعُت من ىذه الدراسة بُت العلماء لورود الشواىد اذلدف على ادلوضوع ا الندورحكم 
. فدراسة الشذوذ يف ىذه اليت تدل على قبوذلا يف القياس –قياسا ومساعا  –الفصيحة 

 الرسالة عبارة عن امتداد الدراسة السابقة أو كانت بداية النهاية ذلا.

لنحو: دراسة الغريب يف ا))الدارسة اليت قام هبا دمحم بن انصر الشهري ربت عنوان:  .2
، إحدى ادلقاالت ادلنشورة يف رللة العلوم العربية. فقد ((وصفية يف البنية والقواعد واألقوال

أحصى الكاتب ظاىرة الغريب يف النحو أكثر من مائة وأربعُت موضعا فحاول ذبلية ىذه 
                                                

 .نفسوادلرجع دادي، غبرىان، النوادر النحوية والصرفية يف خزانة األدب للبعلي راجع:  (1)



11 

 

 

 

( 1ة فصول: الظاىرة وبيان كثَت من مالبساهتا. وركز الكاتب يف زلاور فصولو على ثالث
( والغريب 3 ؛( والغريب ابلنسبة للمألوف من البينة والقواعد2 دراسة ربليلية للغريب؛

. ربدث الكاتب عن النظرية يف موضوع الغريب وما يقاربو من (1)من األقوال واآلراء
ادلصطلحات مثل القليل والشاذ والنادر. وأخذ من األمثلة يف الغريب موضوعات كثَتة 

لصرف وأيد ىذه األمثلة ببعض الشواىد الفصيحة مع ذكر آراء موزعة يف أبواب النحو وا
النحاة فيو، ومل يقم ابلتحليل والنقد عليها. فدراسة ىذه الرسالة زبالف دراسة الكاتب يف 
أهنا ستكون أكثر ربليال ونقدا لظهور ىذه ادلصطلحات بذكر الشواىد وربليل ادلوضوع 

 ونقده مع استخالص كل ادلسائل من الباب. 

الشذوذ يف ))لدراسة اليت قامت هبا الطالبة نورة انىر ضيف هللا احلريب ربت عنوان: ا .3
، البحث الذي تدرس ((الشاىد الشعري بُت الداللة واالستعمال، شواىد سيبويو منوذجا

الباحثة من خاللو قضية الشذوذ يف الشواىد الشعرية دراسة وصفية ربليلية. تناولت 
لة الشذوذ وأنواعو يف اللغة، وأسباب ظهوره يف كثَت من الباحثة يف ىذه الرسالة دال

ادلصنفات النحوية ومدى أتثر القياس النحوي بو، ومناىج النحويُت يف إطالق ىذا 
ادلصطلح على ما يصادفهم من شواىد، ودراسة ادلصطلحات القريبة من الشذوذ  

. فالرسالة اجلارية (2)كالضرورة والقلة والندرة، كل ذلك يف نطاق شواىد سيبويو الشعرية
زبالف ىذه الدراسة من حيث إهنا ال زبتص ابلشواىد الشعرية وال تتعرض على 

 ما اذبهت الباحثة إليو. التفصيالت والتقسيمات يف تعريف الشذوذ على ضلو

ظاىرة الشذوذ يف الصرف ))الدراسة اليت قام هبا حسُت عباس الرفايعة ربت عنوان:  .4
ا الكاتب عن ظواىر الشذوذ يف علم الصرف من خالل ذكر الذي يتحدث فيه ((العريب

أقوال الصرفيُت واألمثلة يف ذلك اليت تتوزع يف أبواب الدراسة الصرفية. ومل يتعرض على 
                                                

جامعة اإلمام دمحم بن سعود )، الغريب يف النحو ، رللة  العلوم العربية، الشهريدمحم بن انصر راجع:  (1)
 .70ص ،(ىـ1431العدد الرابع عشر زلرم  :اإلسالمية

ربت عنوان: الغريب يف النحو دراسة وصفية يف البنية والقواعد  رسالة ادلاجستَت قدمتها الباحثة (2)
 .(ىـ1432كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة ادللك عبد العزيز )جدة:   واألقوال،
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لة قليلة من دراستو، فموضوع الرسالة زبالف ىذه الدراسة يف أهنا قالشواىد الفصيحة إال 
ىد وكذلك ربليل ادلوضوع ونقده الذي تكون أكثر عمقا يف ذكر وجو االستشهاد ابلشوا

 .(1)ال يتم يف دراسة ىذا الكتاب

الدارسة اليت قام هبا األستاذ زلجوب دمحم موسى مراجع لغة عربية دبكتبة اإلسكندرية  .5
، حيث إن ادلؤلف ركز دراستو يف الكلم ((تطهَت اللغة من األخطاء الشائعة))ربت عنوان: 

، عرض ادلؤلف من (2)الناس والقياس الفصيح على ضدىاالشائعة ادلتداولة بُت ألسنة 
خالل كتابو ىذا فيذكر الشواىد الفصيحة دون الرجوع إىل أمهات الكتب يف النحو 
والدخول إىل أبوابو ومل يراجع الكاتب يف ذلك إىل األقوال وآراء النحاة والصرفيُت مع 

ر آراء النحاة من خالل ذكالتحليل والنقد. فموضوع الرسالة زبالف ىذه الدراسة يف 
 .الرجوع إىل مصنفاهتم

لورود الشذوذ اليت أشار إليها  تتعرض افإهن ا كان الباحث بصددىوالدراسة اليت
التأييد ادلقنع بذكر الصبان ووردت يف منت خالصة ابن مالك. فهذه الدراسة تقوم على 

وتوثيقها  مع النقد موضوعياربليال  الشواىد اليت أوردىا األمشوين وعقبها الصبان وربليلها
فيو. فمثل ىذه الدراسة من  النحاةآراء ذكر الدواوين الشعرية والكتب األدبية مع إىل 

اجلوانب النحوية والصرفية الشاذة قليل يف علم الباحث من قام بدراستها لقلة موادىا 
ا يف حاجة وصعوبة إدلام تلك ادلواد من مصادرىا ادلتنوعة وادلتشتتة، يضاف إىل ذلك أهن

إىل ضرورة الرجوع إىل أمهات الكتب النحوية والصرفية من عهد التأسيس ذلذا العلم. 
ربتاج إىل ادلالزمة التامة هبذا النمط من البحث فدراسة الشواذ يف علم النحو والصرف 

 .وادلصادر اللغوية من خالل الدراسة ادلتأنية للنصوص األدبية
 

                                                

ىـ/ 1426دار جرير، )األردن: ، ظاىرة الشذوذ يف الصرف العريب، الرفايعة حسُت عباس :راجع (1)
 .(م2006
 دار اإلديان، بدون سنة)اإلسكندرية: ، تطهَت اللغة من األخطاء الشائعة، موسى زلجوب دمحمراجع:  (2)
 .النشر(
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 منهج البحثىـ. 

أبكملو  ((حاشية الصبان على شرح األمشوين))الة كتاب تناولت ىذه الرس
ادلكون من أربعة رللدات. واعتمد الباحث يف استخراج عبارة الصبان للشواذ النحوية 
والصرفية على الكتاب ادلطبوع من طباعة ادلكتبة التوفيقية القاىرة ربقيق طو عبد الرؤوف 

 ربليلية نقدية معياريةها دراسة سعد. مجع الباحث ادلسائل من الكتاب ادلذكور ودرس
 موضوعقسم ادلسائل الشاذة من ف اجلوانب النحوية والصرفية الشاذة.وحصرىا على 

. توسع فيو الصبان ابلشرح، وقسم ال يتوسع فيو ابلشرحقسم  قسمُت ومهاالنحو إىل 
 قسمُتالصرف إىل موضوع . وقسم ادلسائل الشاذة من شاذة مخس مسائلولكل قسم 

. فبلغ إمجال عدد مسائل مخسولكل قسم منهما ، كما يف موضوع النحو السابقأيضا  
 مسألة.عشرين ادلسائل 

واعتمد الباحث يف ذلك على التحليل والنقد يف عرض ادلادة، فهو يعمد إىل 
 النحاةأقوال وذكره  ،لشذوذربليل ادلسائل النحوية والصرفية اليت أشار إليها الصبان اب

لنقد اب، وقام الباحث بعد ذلك د الواردة فيهاآلراء مع ذكر الشواىفيها وربليل ىذه ا
 .يف هناية كل ادلسألة عليها

وأما ادلنهج الذي ضلا الباحث ضلوه يف ىذه الرسالة فإنو يتضمن اخلطوات اليت  
 كان من أمهها ما يلي:

قصــر ادلســائل النحويــة والصــرفية علــى مــا أشــار إليــو الصــبان ابلشــذوذ، وىــذا القصــر  .1
النحـــو مـــن معظـــم أبـــواب كثـــَت لـــيس علـــى ســـبيل االستقصـــاء، بـــل علـــى ســـبيل ادلثـــال يف  

ـــو درســـو مـــن حيـــث توثيـــق والصـــرف . فيأخـــذ الباحـــث مـــن اإلشـــارة ابلشـــذوذ مـــا تيســـر ل
ن علـى الـنص الـوارد يف شـرح األمشـوين الـذي ربليل التعقيبـات الـيت قـام هبـا الصـباالشواىد و 

 .يتعلق ابلشذوذ أو الندور أو القلة

ربط ادلسألة اليت أشار إليها الصبان ابلشذوذ ابلتمهيد للدخول إىل ادلسألة ادلراد  .2
  .علم النحو والصرفحبثها من اجلوانب الشاذة من 



13 

 

 

 

 الضوابط القياسية اليتالفصيح الشائع من ذكر الوجوه ادلقابلة للشذوذ وىي القياس  .3
 يف كل ادلسألة. تورد

مع وجو شذوذىا توضيح و اليت ذكرىا الصبان ذكر الشواىد واألدلة يف الشذوذ  .4
أقوال أئمة النحاة واللغويُت وأصحاب ادلعاجم التعقيب والتعليق على كل ادلسألة وذكر 

 فيها إن وجدت.

يفة واجلزء ورقم احلديث زبريج األحاديث النبوية من مصادرىا األصلية بذكر الصح .5
 وابب ادلوضوعات اليت تيسرت للباحث توثيقا إلثبات تلك األحاديث إىل رسول هللا

 .دمحم

زبريج الشواىد الشعرية اليت حيتج هبا من دواوين الفصحاء، ابلرجوع إىل تلك  .6
الحتجاج هبا، وإذا كانت تلك صحة ا ىلعالدواوين إذا كانت غَت مشهورة توثيقا 

كتب النحو والصرف واللغة فإن الباحث اعتمد ىف ذلك على الشواىد مشهورة يف  
ادلعجم ادلفصل يف شواىد النحو الشعرية الذي أعده إميل بديع يعقوب دبا فيو من 

 ادلصادر وادلراجع مع االختصار بكل طرق شلكنة ىف ىذا التخريج.

حث زبريج األمثال وتوثيقها من الكتب األدبية وادلعاجم اللغوية كلما أمكن للبا .7
 ذلك، وإذا مل جيدىا يف تلك ادلصادر فاكتفى يف زبرجيو من كتب النحو.

ابة أو رواة احلديث أو األدابء التعريف والًتمجة ادلوجزة على الشعراء، أو الصح .8
 كيدا لصحة االحتجاج بكالمهم ىف حاشية الرسالة. أت

 اإلجابة على أسئلة البحث بناء على استخالص كل ادلسألة. .9

 هيكل البحث . و

 ربتوي الرسالة على مخسة أبواب وىي ما يلي:
أمهية الدراسة وأسباب و البحث، أسئلة الباب األول يشمل خلفية البحث، و 

والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وىيكل اإلطار النظري والفكري و اختيار ادلوضوع، 
 البحث.
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نبذة عن األول: ترمجة دمحم علي الصبان وفيها  ،ينقسم إىل قسمُتالباب الثاين 
مولده ونشأتو وحياتو العلمية والثقافية، وشيوخو وأقرانو وتالميذه وأقوال العلماء  شخصيتو

يف النحو ظاىرة الشذوذ : . والثايناشيتو على شرح األمشوين ومؤلفاتوفيو ومنهجو يف ح
 .إليهاالصبان ، وحاالت الشذوذ اليت أشار والصرف مفهومو وأسبابو ومسوغاتو

توسع فيو الصبان قسم : قسمانيشمل الشواذ النحوية وفيو  لثالباب الثا
 ((كان))رليء . 2، شذوذ احلال. 1 :وىيمسائل مخس على ىذا القسم حيتوي  ،ابلشرح

الشذوذ يف نوين . 4شذوذ مجع ادلذكر السامل، . 3 ،وفعال مضارعا زائدة بُت اجلار واجملرور
 مع نصب ادلضارع. ((أن))حذف . 5ة، فالتوكيد الثقيلة واخلفي

رليء العائد على االسم ادلوصول . 1 :وىيال يتوسع فيو الصبان ابلشرح قسم و 
. رليء التحذير بغَت ضمَت 3، ((اللهم))الشذوذ يف استعمال لفظ . 2، امسا ظاىرا
 .شذوذ الًتخيم. 5، عود الضمَت على متأخر لفظا ورتبة. 4ادلخاطب، 

قســم توســع فيــو الصــبان ابلشــرح،  قســمان: الشــواذ الصــرفية، وفيــوالبــاب الرابــع 
 بضـم العـُت و ((فُعـل))اسـم الفاعـل مـن . 1وحيتوي ىذا القسم على مخس مسـائل، وىـي: 

علــى  ((فـَْعــل))رلــيء مجــع . 3 ،((افعنلــل))رلــيء الفعــل ادلتعــدي مــن . 2 بكســرىا، ((فِعــل))
  .ادلفعول يف الثالثيرليء ادلصدر على زنة اسم . 5شذوذ العدد، . 4 مجع قلة، ((أفعال))

وقســم ال يتوســع فيــو الصــبان ابلشــرح، وحيتــوي ىــذا القســم علــى مخــس مســائل، 
مجــع  ((فواعــل))شــذوذ . 2، حــذف آخــر االســم ادلقصــور و ادلمــدود عنــد التثنيــة. 1وىــي: 

عـــدم إدغـــام . 5، التعجـــبصـــيغة شـــذوذ . 4 ،شـــذوذ التصـــغَت. 3، تكســـَت علـــى الكثـــرة
 .اإلدغاماألمساء ادلستوفاة لشروط 

 ت.وادلقًتحانتائج البحث الباب اخلامس يشمل 
 وادلراجع ادلصادرفهرس 

 السَتة الذاتية للباحث
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 نتائج البحث واملقرتحات: اخلامسالباب 
 نتائج البحث . أ

نصوص األمشوين واستخالصها يف ادلسائل الشاذة من الدراسة  وبعد عرض
النحوية والصرفية وتعقيبات الصبان عليها مع التحليل والنقد يف كل مسألة وبناء على 
دراسة ىذه ادلسائل، استخلص الباحث اإلجابة على أسئلة البحث السابقة الواردة يف 

 الباب األول اليت تشتمل على ثالث نقاط، وىي:
 الصبان ابلشذوذ للمسائل النحوية والصرفية يف حاشيتو حكم .ٔ

 :ادلعايًن واألمناط التالية لإلجابة عليوفيو الباحث  اكتشف  

أن حكم الصبان للمسائل النحوية والصرفية ابلشذوذ ورد معظمو اتبعا إلشارة  ( أ
األمشوين يف شرحو على األلفية كما ورد يف معظم ادلسائل النحوية والصرفية السابقة من 
الباب الثالث والرابع. وىذا الشذوذ الذي أشار إليو األمشوين وتبعو الصبان فيو يدور 

ئل والشواىد الواردة عن الفصحاء ولكنها على خالف القياس حول الشواىد اجملهولة القا
الكثًن الشائع، وكذلك تعقيبات الصبان على إشارة األمشوين ابلشذوذ يف مسألة معينة 

يناقض قد من النحو والصرف ختلو من االستشهاد ابلشواىد الواردة عن العرب. كما 
، فقال األمشوين إن ىذه مشوينالشذوذ الذي أشار إليو األأيضا للمسألة تعليل الصبان 

يف مسألة شذوذ كتعليلو   ادلسألة شاذة مثال، فكشف الصبان بتعليلو ذلا أهنا قياس، وذلك
بضم القاف. وىذا يبٌن وجو  ((قـُْرء))إذا كان رتعا لـ  ((قُروء))العدد يف القول بعدم شذوذ 

، شلا يدل على دقة حتليل (2)على الشذوذ ((قـَْرء))رتع  ((قروء))نظر األمشوين يف قولو أبن 

                                                

 ﴿. أي يف قولو تعاىل:ٕٔٔصادلسألة الرابعة من القسم األول، الباب الرابع  راجع: شذوذ العدد (ٔ)
إىل  ((ثالثة))والشاىد فيو إضافة .ٕٕٛسورة البقرة، بعض اآلية  ﴾...َواْلُمطَلََّقاُت يـَتَـرَبَّْصَن أِبَنـُْفِسِهنَّ َثاَلثََة قـُُروءٍ 

رتع قلة على القياس الفصيح،  ((أقْـرُء)) ((قـَْرء))، ورتع ((أقْـرَاء))مع وجود رتع القلة وىو  ((قروء))رتع الكثرة وىو 
شاذ. فهنا وقفة يف موقف الصبان الذي يناقض إطالق األمشوين على الشذوذ حيث إنو يرى  ((أقراء))ورتعو على 

 عدم الشذوذ يف اآلية.
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الصبان للمسألة. فتحليلو عليها ىنا مبين على التعليل والقياس، وىذا التعليل والقياس 
 الذي قام بو الصبان يزيل حكم الشذوذ الذي أشار إليو األمشوين.

ب( قد يظهر موقف الصبان يف هناية تعقيبو على نص األمشوين مضطراب بٌن اجلواز وادلنع 
ذوذ لقضية من القضااي النحوية، كتعقيبو على مسألة عود الضمًن على الش حكميف 

نتيجة عدم تعقيبو على كل الشواىد الواردة يف ادلسألة وذلك . (2)متأخر لفظا ورتبة
وانتهت  .هنائي على ضلو ما أورده النحاة يف كتبهم بشكل وحتليلها على وجو الدقة

 يف الشعر ال يف النثر. ادلسألة إىل أهنا من ضرورة الشعر اليت جيوز

جـ( قد أتيت تعقيبات الصبان على ما أشار إليو األمشوين ابلشذوذ غًن مناسبة للمقام، 
وذلك كتعقيبو على تصغًن األمساء ادلبنية. حيث إن األمشوين شرح ابلبسط ما ورد يف 

، وىذا البسط يتضح من خالل (1)األلفية بشذوذ التصغًن السم ادلوصول واإلشارة
فادلقام ادلناسب للشرح أن ال يتوسع يف ذلك.  التفريعات والتبويبات والتنويعات للمسألة.

فتبع الصبان مسلك األمشوين يف شرحو على عكس ادلوضوع األصلي الوارد يف األلفية 
إبعمال االفرتاضات اللفظية اليت يظهر فيها التكلف يف التمثيل  (3)وىو شذوذ التصغًن

احلديث ادلناسب أن يتنبو الصبان على عدم التوسع يف ًن زللو. فوتنزيل ادلوضوع يف غ
ىذه ادلسألة اكتفاء ابإلشارة إىل نص ادلنت الوارد يف األلفية، فيستغين عن ذكر 

 التفصيالت يف الباب.
قد ال يتنبو كل من األمشوين والصبان يف حتليل ادلسألة الشاذة ادلعينة على وقوع اخللل د( 

ك كاالستدالل يف التوكيد ابلنون اخلفيفة يف كالم مثبت عار من معىن يف االستدالل. وذل
                                                

، حيث أورد فيها األمشوين عددا من ٘٘ٔصراجع: ادلسألة الرابعة من القسم الثاين، الباب الثالث  (ٔ)
بة، كشعر حسان بن اثبت، وسليط بن الشواىد الفصيحة اليت تؤكد قياس رلايء الضمًن على متأخر لفظا ورت

 .سعد والنابغة الذبياين أو أيب األسود الدؤيل. وذكر فيو األمشوين اخلالف بٌن النحاة بٌن اجلواز وادلنع
 وىو قول ابن مالك: (ٕ)
َها اَت َويتْ  َوَصغَُّرْوا ُشُذْوًذا الَِّذْي الَّيِت ))  .((َوَذا َمَع اْلُفُرْوِع ِمنـْ
 .ٕٓ٘صادلسألة الثالثة من القسم الثاين، الباب الرابع  :راجع  (ٖ)
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ورد فيهما . والشاىدان اللذان استدل هبما األمشوين كما ىو ظاىر (2)الطلب والشرط
بكل وضوح، وىو نوع من الطلب.  ((ليت))توكيد الفعل ادلضارع ابلنون بعد أداة التمين 

م مثبت عار من معىن الطلب يناقض موضوع فاالستشهاد ابلبيت الثاين على شذوذ كال
ادلسألة يف الشاىد األول أشار إىل جوازه.  ومل يتنبو كل من األمشوين والصبان على ىذا 

 االستدالل.
ىـ( وقف الصبان يف حكمو ابلقياس والشذوذ من التقعيد النحوي مع البصريٌن، حيث 

، (3)، وطرفة بن العبد(1)قيسإنو يرى عدم اعتبار الشواىد الفصيحة أمثال شعر امرئ ال
قياسا لقلة نظًنه ، (5)واحلسن، (4)وما ورد يف بعض القراءات أمثال قراءة عيسى بن عمر

. وكذلك موقفو (6)مع نصب ادلضارع ((أن))وذلك يف مسألة حذف  يف الكالم الفصيح.
رتع قلة فإنو ال يعترب ابلشواىد الفصيحة اليت  ((أفعال))على  ((فـَْعل))يف مسألة رتع 

                                                

البيت اجملهول القائل األمشوين حيث زتل  ٕٜصراجع ادلسألة الرابعة من القسم األول الباب الثالث  (ٔ)
 وىو قولو:

 ((ِلَكْي تـَْعَلِمي َأينّ اْمُرٌؤ ِبِك َىائِمُ   فليتِك يوم ادللتقى تريِنَّين))
التوكيد ابلنون على ادلضارع بعد أداة التمين. وزتل شعر غريض بن عادايء األزدي وىو على اجلواز لوقوع 

 قولو:
 ((قـَرَّبُوَىا َمْنُشورًَة َوُدِعيتُ  لَيَت ِشْعرِي َوَأْشُعَرنَّ إَذا َما))

 على الشذوذ.
 وىو قولو: (ٕ)
َعَلوْ َونـَْهنَـْهُت نـَْفِسي بـَْعَد  فـََلْم أََر ِمثْـَلها ُخَباَسَة َواِجٍد ))  .((َما ِكْدُت أَفـْ
 وىو قولو: (ٖ)
 .((وأْن أْشَهد الّلّذاَت ىل أنَت سُلِْلدي أال أيها الزاجري أحُضَر الوغى))
سورة األنبياء، بعض  ﴾...وُ ﴿َبْل نـَْقِذُف اِبحلَْقِّ َعَلى اْلَباِطِل فـََيْدَمغُ أي القراءة الواردة يف قولو تعاىل (ٗ)
 ، قرئ )فيدمَغو( ابلنصب.ٛٔاآلية: 
َر اَّللَِّ أَتُْمُروين أَْعُبدُ ﴿أي القراءة الواردة يف قولو تعاىل (٘) ، قرئ ٗٙسورة الزمر، بعض اآلية:  ﴾...ُقْل أَفـََغيـْ

 )أعُبَد( ابلنصب.
 .ٕٔٔصادلسألة اخلامسة من القسم األول الباب الثالث،  :راجع (ٙ)
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، وغًن ذلك لعدم ورود (1)، ورؤبة بن العجاج(2)أوردىا األمشوين أمثال شعر بكر بن وائل
 نظًنه.

و( قد يفقد الصبان جانبا من دقة الشرح والتعقيب يف احلكم دلوضوع الشذوذ بسبب أن 
متكامل الشرح يف عرض موضوع ادلسألة النص الوارد يف شرح األمشوين نفسو كان غًن 

من االستشهاد وذكر آراء النحاة والتعليل والقياس يف ذلك. وذلك كإطالقو على الشذوذ 
وقف الصبان يف ىذه ادلسألة موقف التابع دلا ورد يف نص األمشوين . ف(3)يف ابب الرتخيم

 من غًن توضيح وتنبيو.
بو يف احلكم ابلشذوذ الوارد يف نص ز( قد يقف الصبان موقف الشارح الناقد ادلتن

األمشوين، على احتمال وجود األخطاء يف نقل الرواية لألمثلة الواردة فيو. فدارت تعقيباتو 
على كالم األمشوين حول ورود الفعل الوارد يف األمثلة اليت ذكرىا خالل إشارتو ابلشذوذ 

ضيحو دلعاين ادلفردات الواردة من تقسيمو أبواب الفعل الثالثي اجملرد الستة ادلعروفة، وتو 
فيها بٌن التقييدات والتقييمات واالعرتاضات. وذلك كتعقيباتو على كالم األمشوين يف 

 .(4)مسألة الشذوذ يف ترك إدغام األمساء ادلستوفاة لشروط اإلدغام
استخلص الباحث من ىذه ادلعايًن واألمناط أن الصبان حكم ابلشذوذ يف معظم   

والصرفية ألنو اتبع إلشارة األمشوين إىل شذوذىا إال يف بعض األحوال،  ادلسائل النحوية
                                                

 وىو قولو: (ٔ)
 .((أاَل تـََرى اْلَمْوَت َلَدى أَْراَبِعها  َمناِعها من إِبل مناِعها))
 وىو قولو: (ٕ)
 .((َعَلى ِجنابـَْيِو نـََباُت الُعّناْب       َوالزرُْع يـَْغشاُه ذتان اأَلْرطابْ ))
 .ٚٙٔصادلسألة اخلامسة من القسم الثاين الباب الثالث،  :راجع (ٖ)
وذلك مثل انتقاده على توضيح ، ٕٔٚادلسألة اخلامسة من القسم الثاين الباب الرابع، ص :راجع (ٗ)

ذكر األمشوين أن معناه أي إذا اصطكت عرقوابه، ووثق الصبان ورود  األمشوين للمعىن الوارد يف )وَصِكك الفرس(،
ضِفُف احلال( ذكر  معىن )رجل. وكذلك توضيحو معناه يف ادلعجم اللغوي فوجد أن ومعناه صكو أي ضربو

الضَفف وىو الضيق والشدة واحلاجة، ووثق الصبان ورود ىذا اللفظ يف ادلعاجم فوجد: رجل األمشوين أنو من 
 ضّف احلال ابإلدغام فليس ابلفك كما ذكره األمشوين.
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فإنو قد يناقضو يف التعليل والقياس، وقد يكون مضطرب ادلوقف بٌن اجلواز وادلنع يف 
الوقوف أمام اختالف النحاة بدون ترجيح، وقد يقف موقف الشارح الناقد ادلتنبو يف 

 حكم الشذوذ الوارد يف نص األمشوين.
 حتكام الصبان على الشواىد الفصيحة وربطها ابدلسائل النحوية والصرفية الشاذةا .ٕ

 اكتشف فيو الباحث ادلعايًن واألمناط التالية:
أن الصبان مل يضف شيئا من الشواىد اليت استشهد هبا األمشوين للتقعيد سواء كان  ( أ

قائل اليت يشك ضلواي أم صرفيا، وسواء كانت ىذه الشواىد فصيحة مقبولة أم رلهولة ال
يف قبوذلا للتقعيد. وسواء كانت ىذه التعقيبات يف مسائل توسع فيها الصبان ابلشرح 
والتعقيب أم يف ما ال يتوسع فيو ابلشرح والتعقيب. بل دارت تعقيباتو حول توجيو 
التعليل والقياس وشرح معاين ادلفردات من الشواىد اليت أوردىا األمشوين. وىذا يتضح يف 

 سائل السابقة يف الباب الثالث والرابع. دراسة ادل

ابلشواىد  –كما ورد يف ظاىر نصهما   –أن احتكام كل من األمشوين والصبان  ( ب
الواردة عن العرب اليت تتعلق ابلشذوذ واالستدالل هبا يف ادلسائل النحوية أكثر من 
االستدالل يف ادلسائل الصرفية. وقد يرد االستدالل ابلشواىد يف ادلسائل الصرفية،  

، (2)كاستداللو يف مسألة رليء الفعل ادلتعدي من افعنلل ابلشاىد اجملهول القائل
. وإن كان معظم (1)رتع قلة ((أفْـَعال))على  ((فـَْعل))لة رليء رتع واستداللو يف مسأ

                                                

 ، حيث أورد األمشوين البيت اجملهولٜٗٔصادلسألة الثانية من القسم األول الباب الرابع،  :راجع (ٔ)
  القائل:

 ، ((أَْدفـَُعوُ َعينِّ َويغرَْنديين َقْد َجَعَل النـَُّعاُس َيْسرَْنِديين))
 على وروده على سبيل الشذوذ. بو واستدل 

، حيث أورد األمشوين شعر بكر بن ٖٕٓصادلسألة الثالثة من القسم األول الباب الرابع،  :راجع (ٕ)
 ، ((اْلَمْوَت َلَدى أَْراَبِعهاأاَل تـََرى  َمناِعها من إِبل مناِعهاوائل:))

 وقول رؤبة بن العجاج:
 ((َعَلى ِجنابـَْيِو نـََباُت الُعّناْب       َوالزرُْع يـَْغشاُه ذتان اأَلْرطابْ ))

 وقول احلطيئة:
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االستدالل يف ادلسائل الصرفية خاليا عن ذكر الشواىد كبقية ادلسائل الصرفية يف ىذا 
 البحث.

الشذوذ بقصر  حكمأن الصبان احتكم يف معظم توجيهاتو يف ادلسائل الشاذة إىل جـ( 
دىا األمشوين. وىذا ما ظهر يف معظم ادلسائل الواردة يف الشواىد اجملهولة القائل اليت أور 

الشذوذ على الشواىد الفصيحة زتال على  حكم. وقد حيتكم الصبان يف (2)ىذا البحث
حكم السماع واقتصارا فيو، ال جيوز القياس عليو يف الكالم الفصيح. فال حيتكم يف 

 ((أن))يف موقفو دلسألة حذف  الشذوذ ابلشواىد اجملهولة القائل وحدىا. وىذا يظهر مثال
، فال يعترب الصبان ببعض (3). ومسألة شذوذ رتع ادلذكر السامل(1)مع نصب ادلضارع

الشواىد الفصيحة الواردة يف ذلك. وىذا من معامل ادلدرسة البصرية شلا يدل على أن 
                                                                                                                                 

 ((زُْغِب احلواصل ال ماُء وال شَجرُ  ماذا تقول ألْفراٍخ بذي مرَخٍ ))
 وقول األعشى:

 ((وزَْنُدك أثقُب أْزانِدىا مىُ رَ يْـ ا خَ وْ حُ لَ صْ ُوِجْدَت إذا أَ ))
زتل األمشوين الشواىد السابقة على الشذوذ رغم ورودىا عن الفصحاء، وىذا يف االحتكام واالستدالل يف 

 الصرف.
راجع مسألة رليء العائد على االسم ادلوصول امسا ظاىرا يف ادلسألة األوىل من القسم الثاين الباب  (ٔ)

 فيها األمشوين ابلبيتٌن اجملهويل القائل، وىو قولو: ، حيث استشهدٕٗٔصالثالث، 
 ((وإْعرَاُضها عنَك اْسَتَمرَّ وزَادَ  ُسَعاُد اليِتْ َأْضَناك ُحبُّ ُسَعادَ ))

 وقولو:
 ((َوأَْنَت الَِّذْي يفْ َرزْتَِة هللِا َأْطَمعُ  فـََيا َربِّ أَْنَت هللاُ يف ُكلِّ َمْوِطنٍ ))
 . ٕٔٔصن القسم األول الباب الثالث، راجع ادلسألة اخلامسة م (ٕ)
، حيث زتل فيو األمشوين الشواىد الواردة ٚٚصراجع ادلسألة الثالثة من القسم األول الباب الثالث،  (ٖ)

 عن الفصحاء على الشذوذ الذي ال يقاس عليو يف التقعيد، كقول الكميت بن زيد:
 ((َأْسَوِدْيَن َوَأزْتَرِيـَْناَحاَلِئَل  َفَما َوَجَدْت ِنَساءُ َبيِنْ دَتِْيمٍ ))

 وقول أيب قيس بن رفاعة:
ْيبُ  ِمنَّا الَِّذْي ُىَو َما إْن طَرَّ شارِبُو))  ((َواْلَعاِنُسْوَن َوِمنَّا اْلُمْرُد َوالشِّ

 وقول الصمة القشًني:
َنو)) نَـَنا ُمْرَدا َدَعاينَ ِمْن صَلٍْد فَإنَّ ِسِنيـْ ًبا وشيـَّبـْ  ((َلِعْْبَ بَِنا َشيـْ
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الصبان دييل يف اجتاىاتو إىل ىذه ادلدرسة حيث نزلت الشواىد اليت وردت على خالف 
 الكثًن الشائع منزلة الشذوذ وإن كانت ورادة عن الفصحاء.

االعتماد على التعليل والقياس وحدمها دون االحتكام ابلشواىد يف التقعيد قد أن ( د
يؤدي إىل الفوضى وعدم الرتكيز يف التعقيب. فنقل آراء النحاة يف التعليل من غًن 

سلالفة الضوابط القياسية اليت وضعها التحليل واإلتيان ابلشواىد قد يؤدي إىل الوقوع يف 
. (2)ابن مالك صاحب ادلنت. وذلك كتعقيب الصبان يف مسألة شذوذ صيغة التعجب

آراء النحاة حول امسية صيغة التعجب  –خالل شرحو ذلا  –حيث أورد األمشوين 
وفعليتو. فنقل رأي الكوفيٌن القائل أبن صيغة التعجب اسم خيالف أول شرحو لظاىر 
ادلنت حيث إن األمشوين وضع سبعة شروط لفعل التعجب منها أن يكون فعال. فإتيان 

 رأي الكوفيٌن يؤدي إىل خالف أحد الشروط والضوابط اليت وضعها ىو.
م االحتكام ابلشواىد، وعدم ادلالحظة على آراء النحاة بدقة، وعدم معرفة ( أن عدىـ 

تفصيالت ادلوضوع يف مسألة معينة من ادلسائل قد يؤدي إىل انتقاص تعقيب الصبان 
على شرح األمشوين ما أشار إليو ابلشذوذ. وذلك كتعقيبو على شذوذ فواعل رتع تكسًن 

لذكر الشواىد فيها، وال يراجع إىل آراء  . حيث إن الصبان ال يتعرض(1)على الكثرة
وابن السراج، والزسلشري وورود ىذه اللغة يف ادلعاجم العربية ، أمثال سيبويو، وادلربدالنحاة 
فواعل رتع تكسًن لفاعل ادلذكر العاقل بشرط مراعاة وقوع فقد أجاز النحاة  القددية.

داللة اجلمع من فارس لعدم ورود االلتباس بٌن ادلذكر وادلؤنث. فلفظ فوارس إمنا جيوز ل
فارسة ادلؤنث قدديا على عكس ورود ىذا اللفظ حديثا. حيث انتشرت يف ىذا العصر 
رايضة ركوب اخليل ال فرق فيها بٌن الرجال والنساء. فتفريق الداللة بٌن الرجال والنساء 

تباس يف أمر ضروري ال يستغىن عنو يف العصر احلديث، ألن عدم التفريق يؤدي إىل االل
 داللة اللفظ بينهما. وىذا ما فات الصبان عن تعقيبو.

                                                

 .ٕٔٙصانظر ادلسألة االرابعة من القسم الثاين الباب الرابع،  (ٔ)
 .ٖٕٗصراجع ادلسألة االثانية من القسم الثاين الباب الرابع،  (ٕ)
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أن الصبان مل يضف شيئا من الشواىد استخلص الباحث من األمناط السابقة   
اليت استشهد هبا األمشوين للتقعيد، وأن االستدالل ابلشواىد يف ادلسائل النحوية أكثر من 

ذ بقصر الشواىد اجملهولة القائل الشذو  االستدالل يف ادلسائل الصرفية، كما أن حكم
، فهي عند الصبان زلمولة على السماع الشذوذ على الشواىد الفصيحة أكثر من حكم

. وكذلك ضرورة اإلتيان ابلشواىد فيو، ال جيوز القياس عليو يف الكالم الفصيح واالقتصار
اب الفوضى يف التقعيد وادلالحظة على آراء النحاة بدقة ومعرفة تفصيالت ادلوضوع الجتن

 وسلالفة الضوابط القياسية الثابتة.
 أحوال الشواىد اليت يقوم عليها حكم الصبان على الشذوذ النحوي والصريف .ٖ

األمناط السابقة اليت تدل على مواقف الصبان الواضحة يف اجتاىاتو اتضح من 
إىل ادلدرسة النحوية والصرفية واليت انتهت إىل أن ميلو إىل ادلدرسة البصرية أكثر من ميلو 

 الكوفية اتضح منها ما يلي:
أ( أن الشواىد اليت تقوم عليها تعقيبات الصبان على الشذوذ النحوي والصريف الذي 
أشار إليو األمشوين ورد معظمها رلهولة القائل. أي فيها شك لقبولو لالستدالل. وذلك  

م التثبت لرواية ، فعد(2)كاالستدالل يف ورود تقدم احلال على صاحبها اجملرور ابحلرف
تلك الشواىد من كالم الفصحاء الذي كان زلورا لقبوذلا سبب لعدم قياسها يف التقعيد. 
وكذلك ما ورد يف ذلك لالستدالل ابلشواىد الفصيحة ولكنها على خالف القياس 
الشائع، وىذا كاالستدالل يف ورود تقدم احلال على صاحبها اجملرور ابحلرف أيضا 

عن الفصحاء أمثال رلنون ليلى، وعروة بن حزام، وكثًن عزة وطليحة بن ابلشواىد الواردة 

                                                

 استدل فيو األمشوين يف ذلك ابلبيت اجملهول القائل: (ٔ)
 ((ِعْنِديْ ِبذِْكرَاُكُم َحَّتَّ َكأنَُّكُم  تسلَّْيُت طُرِّا َعْنُكُم بـُْعَد بـَْيِنُكم))

 وقول اآلخر اجملهول أيضا:
ا))  . ((ُحمَّ الفراُق فما إليِك سبيلُ  َمْشُغْوفًة بَك َقْد ُشِغفُت وإمنَّ

وزتل األمشوين الشواىد السابقة على اخلصائص الشعرية. راجع: ادلسألة األوىل من القسم األول الباب 
 .ٜٗصالثالث، مسألة شذوذ احلال 
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، فهذه الشواىد الواردة عن الفصحاء زلمولة على السماع واالقتصار عليو ال (2)خويلد
 جيوز قياسو.

ب( قد تكون الشواىد اليت استشهد هبا األمشوين يف القول ابلشذوذ على مسألة معينة 
ل التعقيب ادلناسب من الصبان. فبدال من التعقيب من النحو والصرف ليست يف زل

يف مسألة ترك إدغام األمساء ادلستوفاة لشروط  (1)على الشاىدين اللذين أوردمها األمشوين
، عقب الصبان على ىذه ادلسألة بتوضيح وجو التعليل والقياس الوارد يف (3)اإلدغام مثال

األمشوين يف القول بشذوذ ادلسألة ال معىن  أمثلة ادلسألة. فاالستدالل ابلشواىد اليت ذكرىا
لو عندما فقد الصبان التعقيب عليها. فاعتماد الصبان على التعليل والقياس يف ىذه 

 ادلسألة أكثر من اعتماده على حتليل النصوص وتعقيبها.
جـ( قد ختلو تعقيبات الصبان على كالم األمشوين من االستشهاد مبا أثبت ورود ذلك يف  

رب. بل يقوم ىذا االستشهاد على رلرد التعليل والقياس للتقعيد. وذلك مثل كالم الع
، حيث (4)بكسرىا ((فِعل))بضم العٌن و (( فُعل))تعقيباتو يف مسألة رليء اسم الفاعل من 

اعتبار اسم الفاعل صفة مشبهة ابسم الفاعل إذا قصد بو معىن الثبوت دون إنو يرى 

                                                

 استدل فيو األمشوين يف ذلك ابلبيت الوارد عن الفصحاء وىو: (ٔ)
 ((إيلَّ حبيًبا إنَـَّها حَلَِبْيبُ   لَِئْن َكاَن بـَْرُد اْلَماِء َىْيَماَن َصاِدايَ ))

 وقول طليحة بن خويلد:
 .((فـََلْن يَْذَىبُـْوا فـَْرًغا ِبَقْتِل ِحَبال فَإْن َتُك أَْذَواٌد ُأِصْْبَ َوِنْسَوةٌ ))

وزتل األمشوين الشواىد السابقة على اخلصائص الشعرية. راجع: ادلسألة األوىل من القسم األول الباب 
 .ٜٗصالثالث، مسألة شذوذ احلال 

 استشهد فيو األمشوين ابلشاىدين أوذلما قول أيب النجم: (ٕ)
 .((الواِسِع الَفْضِل الَوُىْوب اْلُمْجزِلِ   احلمُد هلل الَعِليِّ األْجَللِ ))

 واثنيهما قول الشاعر اجملهول:
ا بٌَن النساِء َسِبْيَكةٌ )) ة بـَْيِتها فـَُتِعيُّ  وكأهنَّ  ((دَتِْشي ِبُسدَّ
 .ٕٔٚصراجع ادلسألة ااخلامسة من القسم الثاين الباب الرابع،  (ٖ)
 .ٔٛٔصراجع ادلسألة األوىل من القسم األول الباب الرابع،  (ٗ)
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الدار أي بعيدىا. فإذا قصد هبا معىن احلدوث  احلدوث، مثل: طاىر القلب، وشاحط
والتجدد كانت أمساء الفاعلٌن. وإذا أريد حدوث احلسن مثال فإنو قيل حاسن ال حسن. 
والفرق بٌن فاعل وغًنه من تلك الصفات أن األصل يف فاعل قصد احلدوث، وقصد 

الثبوت من الثبوت طارئ. فال يعترب إال ما يدل على خروجو عن األصل واستعمالو يف 
اإلضافة أو النصب ادلذكورين. أما غًن فاعل فمشرتك يف األصل بٌن احلدوث والثبوت 

. وىذا التعقيب من الصبان مع خلوه من (2)فاكتفى يف كونو صفة مشبهة بقصد الثبوت
االستشهاد مبا أثبت وروده يف كالم العرب مبين على التفريق يف حتديد ىذين ادلعنيٌن 

بوت والدوام يف جانب، واحلدوث والتجدد يف جانب آخر. وىو الرأي الث –ادلتقابلٌن 
الذي أخذه الدكتور عباس حسن يف القول جبواز ورود اسم الفاعل على فاِعل من كل 

 فعل ثالثي رلرد سواء كان الزما أم متعداي، مفتوح العٌن أو مكسورىا أو مضمومها. 
لشواىد اليت تقوم عليها تعقيبات أن ا استخلص الباحث األجابة من األمناط السابقة

الصبان على الشذوذ النحوي والصريف الذي أشار إليو األمشوين ورد معظمها رلهولة 
القائل. كما قد تكون الشواىد اليت استشهد هبا األمشوين يف القول ابلشذوذ على مسألة 

ختلو معينة من النحو والصرف ليست يف زلل التعقيب ادلناسب من الصبان، وكذلك قد 
تعقيبات الصبان على كالم األمشوين من االستشهاد مبا أثبت ورود ذلك يف كالم العرب. 

 بل يقوم ىذا االستشهاد على رلرد التعليل والقياس للتقعيد.
 
 
 
 
 
 

                                                

 .ٙٚٗ/ٕ ادلصدر نفسو، حاشية الصبانراجع: الصبان،  (ٔ)



122 

 

 

 

 املقرتحات. . ب

انطالقا من اإلجابة السابقة ألسئلة البحث يف ىذه الرسالة اقرتح الباحث ما 
 يلي:

أن حكم الشذوذ النحوي والصريف يتحتم أن يكون مقصورا على الشواىد اجملهولة  .ٔ
القائل، وىذا زلل اتفاق النحاة. وما ورد فيو إطالق الشذوذ على الشواىد الفصيحة فإنو 

ليس شاذا لصدوره من ألسنة الفصحاء اليت ىي مراجع للفصاحة، وال  –على ما أرى  –
الشواىد الفصيحة. فهو زلمول ومقصور على السماع ال  قياسا لعدم ورود نظًنه من بقية

يقاس عليو يف التقعيد للكالم الفصيح. ألن إطالق الشذوذ على الشواىد الفصيحة فيو 
ما يناقض الفصاحة نفسها، بينما كانت ىذه الشواىد الفصيحة اليت وردت على خالف 

ىا. ومن مث فهي زلمولة على القياس الكثًن الشائع ال ديكن قبوذلا قياسا لعدم ورود نظًن 
 السماع دون القياس.

أن اإلتيان ابلشواىد يف التقعيد حلكم الشذوذ وادلالحظة على آراء النحاة بدقة  .ٕ
ومعرفة تفصيالت ادلوضوع أمر ضروري الجتناب الفوضى وسلالفة الضوابط القياسية 

ذ واحلديث عنو شلا الثابتة. فعدم التنبو على ىذه العوامل يؤدي إىل ركاكة القول ابلشذو 
 يدل على عدم ثبوت القدم يف جوىر ادلوضوع.

أن الصبان قد يصيب يف تعقيباتو على كالم األمشوين بعض األحيان وقد خيطئ  .ٖ
أحياان أخرى على ما ظهر يف تعقيباتو عليو. فهو كثًنا ما أصاب اذلدف يف التعقيب 
على ما فيو االستدالل ابلشواىد وتوضيح التعليل والقياس فيو، كما أنو قد ال يصيب 

عن االستدالل ابلشواىد، وإمنا عقب على كالم اذلدف يف توضيح وجو التعليل اخلايل 
مع  –األمشوين بنقل آراء النحاة دون االنتباه إىل االستدالل، وإن كان ىذا التعقيب منو 

قد يكون مقبوال قياسا كتعقيبو  –خلوه من االستشهاد مبا أثبت وروده يف كالم العرب 
 . (2)فِعل( بكسرىا))فُعل( بضم العٌن و ))يف مسألة رليء اسم الفاعل من 

                                                

 .ٔٛٔصراجع ادلسألة األوىل من القسم األول الباب الرابع،  (ٔ)
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إذا كان سبب الشذوذ يف االستشهاد للتعقيد انقسم إىل قسمٌن كبًنين ومها  .ٗ
الشواىد اجملهولة القائل والشواىد الواردة عن الفصحاء ولكنها على سبيل السماع 
واالقتصار عليها ال يقاس عليها يف التقعيد، فاكتشف إىل ىذا احلد القسم األول منهما، 

موضوعا جذااب للدراسة القادمة يف رلال  –فيما أرى  –اين الذي ما زال وبقي القسم الث
الدراسة النحوية والصرفية وىو اعتبار الشواىد الواردة عن الفصحاء شاذة فيما مل يرد فيو 

 نظًنىا من الكالم الفصيح.
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 املصادر

 .بدون سنةمطبعة ادللك الفهد للقرآن الكرًن، ادلدينة ادلنورة، ادلدينة ادلنورة: القرآن الكرًن. 

وألقاهبم وكناىم  ادلؤتلف يف ادلختلف يف أمساء الشعراء .آلمدي، أبو القاسم احلسن ابن بشرا
 م.1991ىـ/1111 : دار اجليل،كرنكو، بًنوت  :تصحيح وتعليق وأنساهبم وبعض شعرىم.

مكتبة  دارادلكتبة:  مكان .ديوان الصبابة .شهاب الدين أمحد بن حجلة ادلغريبابن أيب حجلة، 
 م. 1991ىـ/ 1141 ،اذلالل

أدب  ادلثل السائر يف   بن  دمح بن  دمح بن ببد الكرًن.ابن األثًن، أبو الفتح ضياء الدين نصر هللا
ادلكتبة العصرية للطبابة بًنوت: ق:  دمح زليي الدين ببد احلميد، حتقي .الكاتب والشابر

 .م1991 ،والنشر
 .الصحابة معرفة أسد الغابة يف .ًن أيب احلسن بلي بن  دمح اجلزريبز الدين بن األث ابن األثًن،

 .م1991 /ه1111 ،دار إحياء الرتاث العريببًنوت: حتقيق: بادل أمحد الرفابي، 
 ،العلمية دار الكتب :حتقيق: ببد احلميد ىنداوي، بًنوت .اخلصائص .أبو الفتح بثمان ابن جين،

 .م4442ىـ/ 1141
القلم  داردمشق:  حتقيق: حسن ىنداوي، سر صنابة اإلبراب. ._____________

 .م1991ىـ/ 1141
، الثقافية دار الكتبالكويت:  حتقيق: فائز فارس، اللمع يف العربية. _____________.

 .بدون سنة النشر
حتقيق:  ىذيل شلا أغفلو أبو سعيد السكري. التمام يف تفسًن أشعار ._____________

أمحد انجي القيسي، وخدجية ببد الرزاق احلديثي، وأمحد مطلوب، مراجعة مصطفى جواد، 
 م.1914ىـ/ 1291مطبعة العاين بغداد: 

 .ابن بلبانحبان برتتيب  صحيح ابن .البسيتالتميمي  دمح بن حبان بن أمحد أبو حاًب ابن حبان، 
 .م1992 ىـ/1111مؤسسة الرسالة  ، بًنوت:حتقيق: شعيب األرنؤوط ،الطبعة: الثانية

 .النشر بدون سنة قرطبة مؤسسةمصر:  .سندادل .د بن حنبل أبو ببد هللا الشيباينابن حنبل، أمح
الدار و والتوزيع،  دار ادلدينة ادلنورة للنشر .ادلقدمة .دين ببد الرمحن بن  دمحابن خلدون، ويل ال

 .م1991التونيسية للنشر 
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بًنوت:  حتقيق: ببد احلسٌن الفتلي، .األصول يف النحو .كر  دمح بن سهلج، أبو با ابن السر 
 م.1999ىـ/ 1149 مؤسسة الرسالة،

أمحد  دمح  حتقيق:الطبعة الرابعة،  إصالح ادلنطق. سف يعقوب بن إسحاق.ابن السكيت، أبو يو 
 .بدون سنة النشر ادلعارف القاىرة،دار القاىرة:  شاكر و ببد السالم ىارون،

دار إحياء  بًنوت: ،الطبعة: الثالثة .العقد الفريد .ابن ببد ربو، أمحد بن  دمح بن ببد ربو األندلسي
 .م1999/ىـ1144الرتاث العريب 

 م. 1994حتقيق: السيد إبراىيم  دمح، دار األندلس، ابن بصفور، ضرائر الشعر. 
 .مالكألفية ابن  بلى شرح ابن بقيل .ببد هللا بن بقيل العقيلي ادلصريابن بقيل، هباء الدين 

 .م1991ىـ 1141دار الفكر سوراي:  ،حتقيق:  دمح زليي الدين ببد احلميد
 .العزيز الكتاب احملرر الوجيز يف تفسًن د احلق بن غالب بن بطية األندلسي.ابن بطية، أبو  دمح بب

 ىـ1112دار الكتب العلمية، لبنان: لسالم ىارون  وببد الشايف  دمح، حتقيق: ببد ا
 .م1992/

العرب يف  ومسائلها وسنن  الصاحيب يف فقو اللغة .بو احلسٌن أمحد بن فارس بن زكرايابن فارس، أ
 م.1991ىـ/ 1119العلمية، دار الكتب بًنوت: تعليق: أمحد حسن بسج،  .كالمها

ادلدينة ادلنورة:  ،ادلصراٌب حتقيق: صالح بن سامل .معجم الصحابة .ابن قانع، ببد الباقي أبو احلسٌن
  .ه1119 ،مكتبة الغرابء األثرية

بدون سنة  ،ادلعارف : مكتبةبًنوت .البداية والنهاية .، إمسابيل بن بمر بن كثًن القرشيابن كثًن
 .النشر

: بًنوتي، ببد الباق حتقيق:  دمح فؤاد سنن ابن ماجو. . بن يزيد أبو ببدهللا القزويين دمحابن ماجو، 
 .بدون سنة النشر ،دار الفكر

السيد،   حتقيق: ببد الرمحن شرح التسهيل. .ي اجلياينابن مالك، مجال الدين  دمح بن ببد هللا الطائ
 م.1994ىـ/ 1114 ،و دمح بدوي ادلختون، ىجر

 .بدون سنة، ادلكتبة الشعبية بًنوت: منت األلفية. _____________.

ادلملكة   دمح ببد ادلنعم ىريدي، :حتقيق وتقدًن شرح الكافية الشافية. _____________.
 م.1994ىـ/1144، : دار ادلأمون للرتاثالعربية السعودية
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السادسة، الطبعة  األباريب. مغين اللبيب بن كتب .م، مجال الدين ابن ىشام األنصاريابن ىشا
 م.1991، دمشق: دار الفكرحتقيق: مازن مبارك و دمح بلي محد هللا، 

 واآلداب،الرتاث العريب، اجمللس الوطين للثقافة والفنون الكويت:  _____________.
 م.4444ىـ/ 114

زليي  دمح  حتقيق: ،الطبعة: اخلامسة .أوضح ادلسالك إىل ألفية ابن مالك _____________.
  .م1919 /ىـ1299دار اجليل بًنوت: ، الدين ببد احلميد

 سوراي:، الدقر حتقيق: ببد الغين .شذور الذىب يف معرفة كالم العرب_____________. 
 . م1991ىـ 1141الشركة ادلتحدة للتوزيع 

 بدون  ،دار صادربًنوت:  .لسان العرب .األفريقي ادلصري ابن منظور،  دمح بن مكرم بن منظور
 .نة النشرس

لسان لضرب من ا ارتشاف .األندلسيأبو حيان،  دمح بن يوسف بن بلي بن يوسف بن حيان 
مكتبة القاىرة: ب، ارمضان ببد التو  :رجب بثمان  دمح، مراجعة :حتقيق وشرح العرب.
 م.1999ىـ/ 1119، اخلاصلي

 ىنداوي، حتقيق: حسن يل والتكميل يف شرح كتاب التسهيل.التذي _____________.
 .، بدون سنة النشردار القلم سوراي:

 زليي حتقيق:  دمح .سنن أيب داود .ألشعث أبو داود السجستاين األزديأبو داود، سليمان بن ا
 .بدون سنة النشر دار الفكر،دمشق:  ،الدين ببد احلميد

 العريب  دار الكتاببًنوت:  دمح التوصلي،  :مجع وشرح .الب بم النيب ملسو هيلع هللا ىلصديوان أيب ط .طالب وأب
 م.1991ىـ/ 1111

حتقيق: إيفالد فاغرت، إصدار: مجعية ن أيب نواس احلسن بن ىاين احلكمي.ديوا أبو نواس.
 م.1914ىـ/ 1294ادلستشرقٌن األدلانية 

 دار الفكر، بدون سنة النشر. بًنوت: التصريح مبضمون التوضيح. ي، خالد.األزىر 

منهج  ادلسمىشرح األمشوين بلى األلفية  بيسى، أبو احلسن نور الدين. بن األمشوين، بلي بن  دمح
دار الكتاب بًنوت: ق:  دمح زليي الدين ببد احلميد، حتقي السالك إىل ألفية ابن مالك.

 .م1911ىـ/ 1211العريب 
 .والنشر  للطبابة الفكر دار لبنان:، ومسًن جابر ،حتقيق: بلي مهنا .األغاين .األصبهاين، أبو الفرج
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ًن تفسروح ادلعاىن يف  تفسًن .ين السيد زلمود األلوسي البغدادياأللوسي، أبو الفضل شهاب الد
 .بدون سنة النشر ،دار إحياء الرتاث العريببًنوت:  .القرآن العظيم والسبع ادلثاين

 اجليل داربًنوت:  ،حتقيق: فخر صاحل قدارة .أسرار العربية .األنباري، أبو الربكات
 . م1991 /ىـ1111

قيق: حت .والكوفيٌنٌن النحويٌن البصريٌن نصاف يف مسائل اخلالف باإل _____________.
 ، بدون سنة النشر.دار الفكر، دمشق:  دمح زليي الدين ببد احلميد

دار  القاىرة: حتقيق وشرح وتعليق: حسن كامل صًنايف،الطبعة الثانية،  ديوان البحرتي. البحرتي.
 بدون سنة النشر.، ادلعارف

مصطفى  حتقيق:، الطبعة: الثالثة .اريخصحيح الب بن إمسابيل أبو ببد هللا اجلفعي. البخاري،  دمح
 م.1991 ىـ/1141 دار ابن كثًنبًنوت:  ،ديب البغا

بدون  ،الفكر: دار بًنوت ،السيد ىاشم الندويحتقيق:  التاريخ الكبًن. _____________.
 سنة النشر.

 ،أمحدحتقيق: السيد شرف الدين  الثقات. .بن حبان بن أمحد أبو حاًب التميمي دمح البسيت، 
 م، بدون سنة النشر.1911ىـ/1291دار الفكر بًنوت: 

 ببد :وشرح حتقيق .خزانة األدب ولب لباب لسان العرب .البغدادي، ببد القادر بن بمر
 .م1991ىـ/1119 ،مكتبة اخلاصلىالقاىرة:  ،السالم ىارون

ببد اجمليد حتقيق وتقدًن: إحسان بباس، و  فصل ادلقال يف شرح كتاب األمثال. أبو ببيد. البكري،
 بابدين، دار األمانة ومؤسسة الرسالة، بدون سنة النشر.

 دمح  :وتعليقحتقيق  الثانية، الطبعة البشر يف اتريخ القرن الثالث بشر.حلية  .البيطار، ببد الرزاق
 .م1992ىـ/ 1112، دار صادربًنوت: هبجة البيطار، 

حتقيق:  دمح  .الكربى سنن البيهقي .بن بلي بن موسى أبو بكر البيهقي أمحد بن احلسٌنالبيهقي، 
 .م1991 ىـ/1111 : مكتبة دار البازمكة ادلكرمة ،ببد القادر بطا

شاكر  أمحد  دمح حتقيق: .سنن الرتمذي .بن بيسى أبو بيسى الرتمذي السلمي دمح  الرتمذي،
 .، بدون سنة النشردار إحياء الرتاث العريب بًنوت:، وآخرون

القاىرة:  .مثار القلوب يف ادلضاف وادلنسوب ور ببد ادللك بن  دمح بن إمسابيل.الثعاليب، أبو منص
 .نشر، بدون سنة الدار ادلعارف
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مصر: دار ىارون،   دمح حتقيق: ببد السالمشرح و  رلالس ثعلب. .ثعلب، أبو العباس أمحد بن حيٍن
 .ادلعارف بدون سنة النشر

الرمحن  ببدحتقيق: ببد الرحيم  اجم واألخبار.بجائب اآلاثر يف الرت  اجلربٌب، ببد الرمحن بن حسن.
ار الكتب والواثئق القومية القاىرة: اذليئة العامة دالعظيم رمضان،  ببد :ببد الرحيم، تقدًن

 .م1991
دار  القاىرة: حتقيق: ببد ادلنعم احلقين، .يفاتكتاب التعر   .رجاين، بلي بن  دمح السيد الشريفاجل

 النشر. بدون سنة ،الرشاد
 صادر،  الصمد، بًنوت: دار مجع وحتقيق وشرح: واضح ديوان النابغة اجلعدي. ، النابغة.اجلعدي

 .م1999

، بدون ادلديندار  جدة: ،حتقيق: زلمود  دمح شاكر .طبقات فحول الشعراء .اجلمحي،  دمح بن سالم
  .النشرسنة 

ببد  أمحد حتقيق:الطبعة الثالثة،  ج اللغة وصحاح العربية.الصحاح ات اجلوىري، إمسابيل بن محاد.
  .م1991ىـ/ 1141 ،دار العلم للماليٌنبًنوت: الغفور بطار، 

دار  دمشق: إبداد: ببد الرحيم مارديين، .مام احلسٌن بن بلي ووصاايه وكرمواحلسٌن، ديوان اإل
 .م4441، احملبة

 .األديبإىل معرفة  معجم األدابء أو إرشاد األريب .أبو ببد هللا ايقوت بن ببد هللا الرومياحلموي، 
 م.1991 /ه 1111دار الكتب العلمية بًنوت: 

 .بدون سنة النشر : دار الفكربًنوت .معجم البلدان _____________.

 .النشر بًنوت: دار الفكر بدون سنة حاشية اخلضري بلى شرح ابن بقيل. .اخلضري،  دمح
وتعليق:  تقدًنو  مراجعة اإلحاطة يف أخبار غرانطة. الدين أيب ببد هللا  دمح اخلطيب. اخلطيب، لسان

 .األمل للدراسات، بدون سنة النشر اجلزائر: داربدزابين الدراجي، 
هللا  ببد حتقيق: السيد سنن الدارقطين. .مر أبو احلسن الدارقطين البغداديبلي بن بالدارقطين، 

 . م1911ىـ/1291: دار ادلعرفة بًنوت، ىاشم مياين ادلدين
ىرة: القاشاكر،   دمححتقيق: أمحد  لشعراء.الشعر وا .هللا بن مسلم بن قتيبةالدينوري، أبو  دمح ببد 

 .دار احلديث، بدون سنة النشر
 .سنة النشرار الكتاب العريب بدون لبنان: د بيون األخبار. _____________.
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 .العلم وجواىر اجملالسة ،أبو بكر أمحد بن مروان بن  دمح الدينوري القاضي ادلالكيالدينوري، 
 .م4444/ىـ1142دار ابن حزم بًنوت: 

، ادلعارف القاىرة: دارحتقيق:  دمح أبو الفضل إبراىيم، الطبعة الثانية،  النابغة الذبياين. ديوان الذبياين.
 بدون سنة النشر.

تقدًن وشرح: أمحد حسن بسج، بًنوت: دار الكتب العلمية، .ديوان ذي الرمة الرمة.ذو 
 م.1991ىـ/ 1111

معوض وبادل  بلي  دمح حتقيق: .ميزان االبتدال يف نقد الرجال .الذىيب، مشس الدين  دمح بن أمحد
 .1991دار الكتب العلمية  بًنوت: ،ادلوجود أمحد ببد

 بًنوت: .مبفاتيح الغيب ىتفسًن الفخر الرازي ادلسم .الدين بمرالرازي،  دمح فخر الدين بن ضياء 
 م.1991ه/ 1141 ،دار الفكر

القاىرة: مكي،  زلمود بلي :حتقيق: ضاحي ببد الباقي  دمح، مراجعة ديوان رؤبة بن العجاج. رؤبة.
 م.4411ىـ/1124رلمع اللغة العربية القاىرة، 

 .والفنونأسامي الكتب  كشف الظنون بن .ى بن ببد هللا القسطنطيين احلنفيمصطفالرومي، 
 .م1994ىـ/1112دار الكتب العلمية  بًنوت:

دار ، احملققٌن رلموبة من حتقيق: .القاموساتج العروس من جواىر  .الزبيدي،  دمح مرتضى احلسيين
 اذلداية.

وبيون  حقائق التنزيل كشاف بنال .اخلوارزميأبو القاسم زلمود بن بمر الزسلشري الزسلشري، 
، دار إحياء الرتاث العريب بًنوت: ، حتقيق: ببد الرزاق ادلهدي .األقاويل يف وجوه التأويل

 .بدون سنة النشر
 .م1991 دار الكتب العلميةبًنوت:  .ادلستقصى يف أمثال العرب ._____________ 

 ،ىارون  دمح م حتقيق: ببد السال .سيبويو كتاب .أبو البشر بمرو بن بثمان بن قنربسيبويو،  
 .، بدون سنة النشر: دار اجليلبًنوت

: دار لبنان ،حتقيق: سعيد ادلندوب اإلتقان يف بلوم  القرآن. .ببد الرمحنالسيوطي، جالل الدين 
 .م1991 /ىـ1111الفكر 

بك، و دمح  حتقيق:  دمح أمحد جاء موىل .ادلزىر يف بلوم اللغة وأنوابها ._____________
 .بدون سنة النشرادلكتبة العصرية بًنوت: أبو الفضل إبراىيم، وبلي  دمح البجاوي، 
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مصر: ، ىنداوي  حتقيق: ببد احلميد .مهع اذلوامع يف شرح مجع اجلوامع ._____________
  .نشر، بدون سنة الادلكتبة التوفيقية

مراجعة  ببد احلكيم بطية، :ضبط وتعليق .أصول النحو االقرتاح يف  ._____________
 م.4441ىـ/1141بالء الدين بطية، دار البًنوٌب  :وتقدًن

ببد الرؤوف  حتقيق: طو .ى شرح األمشوين يف ألفية بن مالكحاشية الصبان بل. يالصبان،  دمح بل
 .بدون سنة النشر ادلكتبة التوفيقيةالقاىرة: سعد، 

وتعليق: حتقيق  تصحيح التصحيف وحترير التحريف. .خليل بن أيبكالصفدي، صالح الدين 
ىـ/ 1141ة: مكتبة اخلاصلي، القاىر ي، مراجعة: رمضان ببد التواب، السيد الشرقاو 

 .م1991

دار بًنوت:  ،حتقيق: أمحد األرانؤوط وتركي مصطفى .الوايف ابلوفيات ._____________
  .م4444 /ىـ1144إحياء الرتاث 

 .م1991بًنوت: دار صادر  ديوان بروة بن أذينة. أذينة.بن بروة 

صابة يف يمييزاإل .أمحد بن بلي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعيالعسقالين، 
 .1994ىـ/1114 ،دار اجليل، بًنوت: حتقيق: بلي  دمح البجاوي .الصحابة

 .م1999 /ىـ1149 ،: دار الفكربًنوت .مجهرة األمثال العسكري، أبو ىالل.

 دمحالسيد  وحتقيق: دراسة إبراب القراءت الشواذ. .العكربي، أبو البقاء ببد هللا بن احلسٌن العكربي
 .م1991ىـ/ 1111أمحد بزوز، بًنوت: بامل الكتب 

دمشق: دار  حتقيق: ببد اإللو النبهان، بلل البناء واإلبراب.للباب يف  ._____________ 
 .م1991ىـ/1111الفكر، 

الكرم،  مجع وترتيب: ببد العزيز ن أمًن ادلؤمنٌن بلي بن أيب طالب.ديوا أيب طالب.بلي بن 
 م.1999ىـ/ 1149

ىنداوي،  حسن :حتقيق .(إيضاح الشعر)شرح األبيات ادلشكلة اإلبراب  .الفارسي، أبو بلي
 م.1991ىـ/ 1141 ،دار القلم دمشق، ودار العلوم والثقافةبًنوت: 

و دمح بلي  يوسف صلاين،  حتقيق: أمحدالطبعة الثالثة،  .عاين القرآنم .بن زايدالفراء، أيب زكراي حيٍن 
 م.4441ىـ/ 1144 ،دار الكتب والثقائق القوميةمصر: النجار، 
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ىـ/ 1141 ،دار الكتب العلمية لبنان:شرح وضبط بلي فابور،  .ديوان الفرزدق .الفرزدق
 م.1991

الطبعة  التمييز يف لطائف الكتاب العزيز. بصائر ذوي وزابدي، رلد الدين  دمح بن يعقوب.الفًن 
 .م1991ىـ/1111اجمللس األبلى للشؤون اإلسالمية، مصر:  ،الثالثة

بدون  ،الشعب : دارالقاىرة .اجلامع ألحكام القرآن ببد هللا  دمح بن أمحد األنصاري. القرطيب، أبو
  .النشر سنة

ببد القادر  حتقيق: .صبح األبشى يف كتابة اإلنشا .اريالقلقشندي، أمحد بن بلي بن أمحد الفز 
 . م1991 ،: وزارة الثقافةدمشقزكار 

الرتاث العريب،  ءلبنان: دار إحيا فٌن تراجم مصنفي الكتب العربية.معجم ادلؤل ، بمر رضا.كحالة
 .بدون سنة النشر

اجمللس األبلى  القاىرة: حتقيق:  دمح ببد اخلالق بضيمة، ادلقتضب. . دمح بن يزيد ادلربد، أبو العباس
 .م1991ىـ/ 1111للشؤون اإلسالمية، 

 الطبعة الثالثة، بشر.  سلك الدرر يف أبيان القرن الثاين .ادي، أبو الفضل  دمح خليل بن بليادلر 
 .م1999/ ىـ1149بًنوت: دار ابن حزم ودار البشائر اإلسالمية، 

ق: وحتقي شرح صد وادلسالك بشرح ألفية ابن مالك.توضيح ادلقا اببن أم قاسم.ادلرادي، ادلعروف 
 .م4441/ ىـ1144: دار الفكر العريب القاىرةببد الرمحن بلي سليمان، 

دًن  دمح نو حتقيق: فخر الدين قباوة، اجلىن الداين يف حروف ادلعاين. ._____________
 م.1992ىـ/1112 ،دار الكتب العلميةبًنوت: فاضل، 

فؤاد ببد  حتقيق:  دمح  .صحيح مسلم .ج أبو احلسٌن القشًني النيسابوريمسلم، مسلم بن احلجا 
  .: دار إحياء الرتاث العريببًنوت، الباقي

ضبط:  ادلوابظ.و يمجيد هللا  الفصول والغاايت يف .عالء أمحد بن ببد هللا بن سليمانادلعري، أبو ال
 .م1929ىـ/ 1211اىرة: مطبعة حجازي القزلمود حسن زانٌب، 

دار  وبًنوت:  ،للرتاث : دار الراينالقاىرة .رلمع الزوائد ومنبع الفوائد .اذليثمي، بلي بن أيب بكر
  .ىـ1141 ،الكتاب العريب

احلميد ىنداوي، حتقيق: ببد .الكامل يف اللغة واألدب .ادلربد، أبو العباس  دمح بن يزيد
 .الدبوة واإلرشاد، بدون سنة النشراإلسالمية واألوقاف و  السعودية: وزارة الشؤون
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 مجع وحتقيق: حيٍن اجلبوري، مؤسسة الرسالة، .ديوان العباس بن مرداس السلمي مرداس، العباس.
 .م1991ىـ/ 1114

الدين ببد  حتقيق:  دمح زلٍن .رلمع األمثال .يداين النيسابوريأبو الفضل أمحد بن  دمح ادلادليداين، 
 .، بدون سنة النشر: دار ادلعرفةبًنوت ،احلميد

مصطفى ببد  . حتقيق:ادلستدرك بلى الصحيحٌنالنيسابوري،  دمح بن ببد هللا أبو ببد هللا احلاكم. 
 .م1994/ىـ1111: دار الكتب العلمية القادر بطا، بًنوت

: دار ادلغرب حتقيق:  دمح حجي، و دمح األخضر، .زىر األكم يف األمثال واحلكم .سناليوسي، احل
 .، بدون سنة  النشرالثقافة الدار البيضاء
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 املراجع

 م.4441دار غريب،  القاىرة: أصول التفكًن النحوي. كارم، بلي.أبو ادل

لعادلية، ا الشبكة رللة رلمع اللغة العربية بلى سؤال بن أفضل شروح األلفية. .األنصاري، ببد هللا
 ىـ.4412ىـ/ مايو 1121اإلصدار األول رجب  :السعوديةادلملكة العربية 

 .1992، اذليئة ادلصرية العامة للكتابالقاىرة:  .اتريخ األدب العرىب ارل.بروكلمان، ك

قسم اللغوايت،   ،رسالة ادلاجستًن .داديغالنوادر النحوية والصرفية يف خزانة األدب للب .بلي ،برىان
 م.4441ىـ/ 1141القاىرة، كلية اللغة العربية جامعة األزىر 

شواىد سيبويو  الشذوذ يف الشاىد الشعري بٌن الداللة واالستعمال: .احلريب، نورة انىر ضيف هللا
فريدة حسن معاجيين، رسالة ادلاجستًن يف اللغة العربية كلية اآلداب  :إشراف .منوذجا

  ىـ.1124والعلوم اإلنسانية جامعة ادللك ببد العزيز جدة، ادلملكة العربية السعودية 

 م.4444القاىرة: بامل الكتب،  اللغة بٌن ادلعيارية والوصفية. يمام.حسان، 

 دار ادلعارف.، القاىرة: الثالثةالطبعة  .النحو الوايف حسن، بباس.

اجلامعية،  دار ادلعرفةاإلسكندرية:  .مراحل تطور الدرس النحوي .بن محدببد هللا  ،اخلثران
 ىـ.1112م/ 1992

اجمللة  .سيبويو أمحد طالب. أثر مركزية مجوع التكسًن يف أبنية التصغًن: دراسة يف كتاب اخللوف،
 م.4411ىـ/ أكتوبر 1121( ذو احلجة 1( العدد )14األردنية يف اللغة العربية اجمللد )

 م.4449ىـ/1124 دار ابن كثًن، ًن القرآن الكرًن وإبرابو وبيانو.تفس ،  دمح بلي طو.الدرة
ىـ/1141دار جرير، بمان:  .ظاىرة الشذوذ يف الصرف العريب .سحسٌن ببا ،الرفايعة

 م.4441
وادلستعربٌن  األبالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب خًن الدين. دمح الزركلي، 

 م.4444، بًنوت: دار العلم للماليٌنالطبعة اخلامسة بشرة ،  وادلستشرقٌن.
جامعة  ادلملكة العربية السعودية:رللة العلوم العربية. .الغريب يف النحو . دمح بن انصر ،الشهري

 .ىـ1121سعود اإلسالمية العدد الرابع بشر زلرم  بن اإلمام  دمح
بدون كولون  ادلعهد الديين نور اذلدى مسبانجفكالوصلان:  خالصة قوابد اإلبالل. خضري. طربي،

 سنة.

 دار ادلعارف.القاىرة: الطبعة الثانية،  نشأة النحو واتريخ أشهر النحاة. . دمحالطنطاوي 
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 م.4444 دار ادلعرفة اجلامعيةمصر: ادلنظومة النحوية دراسة حتليلية،  شلدوح.ببد الرمحن، 
 ،العصرية ادلكتبة بروت:ببد ادلنعم خفاجة،  :مراجعة .جامع الدروس العربية .طفىصم ،الغالييين

 .م1991ىـ/ 1111
 مركز البحوث العراق: احلمل بلى ادلعىن يف العربية. العنبكي، بلي ببد هللا حسٌن.

 م.4414ىـ/ 1122والدراسات اإلسالمية، ديوان الوقف السين 

 .بدون سنة النشر ادلكتبة األزىرية للرتاثالقاىرة: توضيح النحو،  فاخر، ببد العزيز  دمح.

مقدمة إىل  رسالة ادلاجستًن .النحاة واللغويٌن يف لغات العرب طعن .قاسم خليل حسن ،القوامسة
 م.4441 والصرف، إشراف:  دمح أمٌن روابدةقسم النحو األردن،  ،جامعة مؤتة

 .اللغوية الكليات معجم يف ادلصطلحات والفروق .أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيين ،الكفوي
 م.1999ىـ/ 1119مؤسسة الرسالة، لبنان: 

 ،: اذليئة العامة لشؤون ادلطابع األمًنيةالقاىرة ، كتاب يف أصول النحو.بيةمع اللغة العر رل
 .م1992ىـ/ 1142

دار ابن القاىرة:  ا واالحتجاج هبا يف الفقو واللغة.القراءات الشاذة ضوابطه ، ببد العلي.ادلسؤول
 .م4449ىـ/1149، القيم الرايض، ودار ابن بفان

الدولية مكتبة الشروق : القاىرة ،حتقيق: رلمع اللغة العربية .ادلعجم الوسيط ادلؤلفٌن. رلموبة
 .م4441ىـ/1141

اللغة  انئب رئيس جامعة األزىر سابقا، بلماء األزىر درر الكواكب يف مساء .إبراىيم ،اذلدىد
ُنث مقدم إىل ادلؤيمر الدويل الثالث للغة العربية َنامعة األزىر الشريف فرع  .العربية

 م.4414من شهر نوفمرب  41 – 44الزقازيق، ادلنعقد يف فرتة ما بٌن 

يف النحو  رسالة الدكتوراه النحوية بٌن القابدة واالستعمال. تادلسوغا اذلواينة، نواف مسلم بودة.
 م.4414ببد  القادر مربي  :جامعة مؤتة، األردن قسم اللغة العربية وآداهبا، إشراف

 ،الرسالة مؤسسةبًنوت:  .معجم ادلصطلحات النحوية والصرفية . دمح مسًن صليب ،اللبدي
 .م1991ىـ/ 1141

فاطمة  شرح ادلكودي بلى ألفية ابن مالك. الرمحن بن بلي بن صاحل.و زيد ببد ادلكودي، أب
ىـ/ 1114 ،رسالة الدكتوراه مقدمة إىل قسم اللغة العربية جامعة الكويت الراجحي،

 م.1991
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 سنةبدون  دار اإلميان،اإلسكندرية:  .تطهًن اللغة من األخطاء الشائعة .زلجوب  دمح ،موسى
 .النشر

 ،القلمدار  دمشق: ة العربية أسسها وبلومها وفنوهنا.البالغ حسن جبنكة.ادليداين، ببد الرمحن 
 م.1991 ىـ/ 1111الدار الشاملة وبًنوت: 

الكتب  : دارلبنان ،الطبعة الثانية .م ادلفصل يف شواىد النحو الشعريةادلعج يعقوب، إميل بديع.
 .م1999ىـ/1144 ،العلمية

Bruinessen, Martin Van. Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat. Cet.ke-3. 

Bandung: Penerbit Mizan, 1999. 
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