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ملّخص:
ال�ّشعرّية  ال�ّشواهد  اأّن  العربّي  الّنحو  كتب  على  املّطلع  يجد 
اأّنها  اأي  اأو دح�شها،  احتّلت مكانتها يف ال�شت�شهاد؛ لإثبات قاعدة 
تكون  اأن  الواجب  فمن  لذا  القواعد؛  بناء  اأ�ش�س  من  اأ�شا�ًشا  �شّكلت 
لأّن  يوؤّثر يف �شالمتها، وهنا تكمن اخلطورة؛  اأن  جمانبة ملا ميكن 
موافقة  كّلها  تكن  مل  مثال  )الإن�شاف(  كتاب  يف  ال�ّشعرية  ال�ّشواهد 

ملعايري العلماء يف الحتجاج بال�ّشعر.
الّنحوّية يف  ال�ّشعرّية  ال�ّشواهد  البحث يف درا�شة  اأهمية  تكمن 
كتاب  من  الّتنازع(  يف  بالعمل  العاملني  اأىَْولىَ  يف  )القول  م�شاألة 
الحتجاج  ملعايري  باإخ�شاعها  عليها  احلكم  ويحاول  )الإن�شاف(، 
بال�ّشاهد ال�ّشعرّي، ثّم يبنّي عّلة ما كان غري مالئم منها لالحتجاج، 
الّرواية  تعّدد  اأم  الّن�شبة  تعّدد  اأم  القائل  جهل  يف  ذلك  اأكان  �شواء 
املنهج  ُخطا  البحث يف ذلك على  �شار  الأ�شباب، وقد  اأم غريها من 
اأّن ت�شعة من �ّشواهد امل�شاألة  الّتحليلّي. وبعد البحث، تبنّي  الو�شفّي 
اأخرى  معايري  هناك  واأن  بها،  ُيحتّج  ل  �شاهًدا،  ع�رش  اأحد  البالغة 
جديدة جتعل ال�شاهد غري مالئم لالحتجاج؛ لذا فاإّن البحث يو�شي 
الإن�شاف من �شواهد �شعرية، واأن  اإل ما جاء يف كتاب  ن  ُيركىَ باأّل 
الّنحوّي؛  اخلالف  كتب  يف  ال�ّشعرّية  لل�ّشواهد  �شاملة  درا�شة  تقوم 

لبيان �شحيحها وفا�شدها.
ال�ّشاهد  الّتنازع،  الب�رشّيون،  الإن�شاف،  املفتاحّية:  الكلمات 

ال�ّشعرّي، الكوفّيون.

The inappropriateness of syntactic poetic piece 
of evidence in Al Anbaris Al Insaaf The issue of 
judging the most appropriate participants in argu-

ments as a model.

Abstract:

Those who are familiar with Arabic grammar 
find that poetic evidence has taken its place in citations 
whether to prove or refute a rule, and they are the basis 
for creating new rules and eventually they formed a 
basis for building new rules.

This might be risky since the poetic items of 
evidence in “Al Insaf”, for example are not compatible 
with the poetic evidence argumentation standards. 
The study is significant as the researcher investigated 
the syntactic poetic items of evidence in the issue of 
“the statement for prior judges in argumentations” in 
(Al Insaf) and attempts to judge the poetic syntactic 
items of evidence by applying poetic evidence 
argumentation standards. Then justifying why some 
are not appropriate for argumentation whether in 
terms of ignorance of the addressee, the multiplicity 
of the attributive form (al- nisbah), the multiplicity 
of narration or other reasons. After investigation, it 

appeared that nine of the issue’s ten items of evidence 
couldn’t be invoked. There are other new standards 
that make the witness inappropriate. The researcher 
further recommends that the items of poetic evidence 
in “Al Insaf” should not be adopted, and that a 
comprehensive study of poetic items of evidence should 
be conducted in the books of poetic argumentation to 
show what is acceptable. 

KeyWords: Albesrien, Al- insaf، Alkufiin 
Argumentation, Controversy, Item of Poetic Evidence 
and Poetic Evidence

املقّدمة
تعّد ال�شواهد ال�شعرية)1( من اأبجديات اللغة العربية التي �شكلت 
اأ�شا�ًشا من الأ�ش�س التي اعتمد عليها علماء اللغة يف ا�شتنباط قواعدىَ 
كان من �شاأنها حفظ الل�شان العربي من الوقوع يف اللحن. ومن هنا، 
جاءت عنايتهم بها كبرية؛ حتى ي�شمنوا �شالمة املخرجات، فو�شعوا 
�رشوًطا �شارمة وحدوا ال�شت�شهاد باللغة بحدود زمانية ومكانية، 
ولكن مع تقدم الزمن ا�شتعل اخلالف النحوي بني العلماء، ف�شار ذلك 
�شبًبا يف عدم التزام العلماء جميعهم مبا خّطوه وحّدوه. والّناظر يف 
كتاب )الإن�شاف()2( لالأنباري مثال يجد كثرًيا من ال�شواهد ال�شعرية 
املحتج بها مل تخ�شع ملعايري العلماء يف ال�شت�شهاد ل�شبب اأو اأكرث. 
تلك  ي�شتق�شي  اأن  حماول  فكرته،  البحث  ا�شتمد  امل�شكلة  هذه  ومن 
ال�شواهد يف م�شاألة مهمة يف كتاب )الإن�شاف(، وهي م�شاألة القول 
يف اأىَْول العاملني بالعمل عند التنازع)3(. ولزيادة الدقة يف ال�شواهد 
حممد  حتقيق  الإن�شاف:  لكتاب  حتقيقني  البحث  اعتمد  ال�شعرية 

حميي الدين، وحتقيق جودة مربوك.

الّدراسات الّسابقة
على الّرغم من كرثة الّدرا�شات اّلتي ُعنيت مبو�شوع ال�ّشواهد 
ال�ّشعرّية، وبّينت اأّن كثرًيا منها غري �شالح لال�شت�شهاد، فاإّنها مل تكن 
تبنّي اجلوانب كلَّها التي اأخرجت ال�ّشاهد من دائرة الحتجاج، ومن 

هذه الّدرا�سات : 
ر�شالة بعنوان )ال�ّشواهد الّنحوّية جمهولة القائل املعتمدة . 1

يف الّتقعيد()4(. قام الباحث با�شتق�شاء ال�ّشواهد املجهولة القائل يف 
عدد من الكتب الّنحوّية وكتب اّللغة كاخل�شائ�س، و�رشح ابن عقيل، 
..، وعر�س لآراء الّنحاة فيها  و�رشح �شواهد املغني، وهمع الهوامع 

معتمًدا يف ذلك على همع الهوامع، لإحاطته الكبرية باآرائهم .
كتاب )تغيري الّنحويني لل�ّشواهد بحث ي�شتمل على اأكرث من . 2

مائتي بيت حّرفها الّنحوّيون لال�شت�شهاد بها()5( . ا�شتق�شى الباحث 
بالّدواوين  مقارنتها  اإل  عمد  ثّم  ومن  الّنحو،  كتب  يف  ال�ّشواهد 
حّرفها  اّلتي  ال�ّشواهد  من  �شاهد  مئتي  فوجد  ال�ّشعرّية،  واملجاميع 

الّنحاة.
الإق�شاء . 3 يف  قراءة   : ال�ّشعرّية  الّنحو  )�شواهد  كتاب 

معتمًدا  الّنحوية  ال�ّشواهد  من  جمع  ما  جمع  حيث  وال�شتبقاء()6(، 
يف  تتبعها  ثّم  هارون،  ال�ّشالم  لعبد  ال�ّشعرّية  ال�ّشواهد  معجم  على 
م�شادرها، وحكم عليها بالّرف�س اأو القبول، وقد اكتفى بذكر عّينة 
من ال�ّشواهد يف كل مو�شوع من املو�شوعات الّنحوّية، واملالحظ اأنه 
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مل يعِط ال�شاهد حقه من بيان اأ�شباب رف�شه اأو قبوله، فكان يكتفي بذكر علة واحدة لإبطال الحتجاج بال�ّشاهد ال�ّشعرّي.
اِملىَنْي بالعمل عند الّتنازع(، يف حماولة ل�شتق�شاء ال�شواهد  لذا؛ فقد كان هذا الأمر دافًعا لهذه الدرا�شة يف م�شاألة )القول يف اأىَْولىَ العىَ
بال�ّشاهد  الحتجاج  يف  العلماء  ل�شوابط  واإخ�شاعها  اخلالف(،  م�شائل  يف  )الإن�شاف  كتاب  يف  الّنحوّية  امل�شائل  من  م�شاألة  يف  ال�شعرية 
ال�ّشعرّي، وبيان الأوجه جميعها التي اأخّلت بال�ّشاهد ال�ّشعرّي وجعلته غري مالئم لالحتجاج، وقد اقت�شت طبيعة الّدرا�شة اأن تبداأ بذكر معايري 

العلماء يف الحتجاج بال�ّشاهد ال�ّشعرّي، ومن ثم تنطلق اإل دار�شة �شواهد امل�شاألة الّنحوّية، مو�شوع الّدرا�شة.

معايري االحتجاج بالشاهد الشعري:

حر�س علماء العربية على �شبط م�شاألة الحتجاج بال�ّشواهد ال�ّشعرّية، فو�شعوا معايري معّينة ت�شمن لهم ف�شاحة العربّي الذي ياأخذون 
عنه اّللغة، ومن هذه املعايري:

اأن يكون ال�شاهد معروف القائل، وهو اأهم �رشط يف ال�ّشاهد ال�ّشعرّي، لأّن معرفة �شاحب ال�ّشاهد تك�شف لنا عن ماهّيته، من حيث . 1
ناعة الّنحوّية، وحدود الحتجاج مكاًنا وزماًنا، لذا فقد اأجمع جمهور الّنحاة اأّن ال�ّشاهد اّلذي ل يعرف قائله ل يحتّج به؛ خمافة اأن يكون  ال�شّ

م�شنوًعا، اأو ملوّلد اأو ملن ل يوثق بروايته)6(، وعلى الّرغم من ذلك فقد احتّج بع�س الّنحاة بال�ّشاهد املجهول، من ذلك قول ال�ّشاعر:
اْلأََباِعِد)8(َبُنوَن���ا َبُن���و اأَْبَناِئَن���ا َوَبَناُتَن���ا اأَْبَناُء الرَِّج���اِل  َبُنوُهنَّ 

ا�شت�شهد به الب�رشّيون على جواز تقدمي اخلرب على املبتداأ، وذلك يف قول:)بنونا بنو اأبنائنا(، حيث قّدم اخلرب )بنونا( على املبتداأ )بنو 
ْيت  ا اْلبىَ ذىَ هىَ ْيِنّي: وىَ الىَ اْلعىَ عىَ �شهرته يِف كتب الّنحاة، قىَ اِئله مىَ ْيت لىَ ُيعرف قىَ ا اْلبىَ ذىَ هىَ اأبنائنا()9(، وعن هذا ال�ّشاهد قال �شاحب )خزانة الأدب(: )وىَ
يِف  ِلك  ذىَ كىَ اء  هىَ اْلُفقىَ وىَ اء  اْلآبىَ اإِلىَ  النت�شاب  اأىَّن  وىَ اث،  ريىَ امْلِ اء يِف  ْبنىَ اْلأىَ اء  اأىَبنىَ ُدُخول  ، والفر�شّيون على  ربىَ اخْلىَ ْقِدمي  تىَ از  وىَ الّنحاة على جىَ ِبِه  ا�ْشت�ْشهد 
اِهد الكافية للخبي�شي اأّنه  وىَ اِن يِف �رشح �شىَ اأىَْيت يِف �رشح اْلكْرمىَ رىَ اِئله. وىَ مل اأرىَ اأحًدا ِمْنُهم عزاُه اإِلىَ قىَ �ْشِبيه، وىَ يىَان يِف التَّ اْلبىَ اِن وىَ اأهل امْلعىَ يَّة وىَ �شِ اْلوىَ
ال()10(، وبعد البحث تبنّي اأّن ال�ّشاهد غري مذكور  ة احْلىَ ِقيقىَ اهلل اأعلم ِبحىَ ْرجمُه، وىَ الب ثمَّ تىَ ْيت قائله اأىَُبو فرا�س هّمام الفرزدق بن غىَ ا اْلبىَ ذىَ : هىَ الىَ قىَ

يف ديوان الفرزدق)11(.
اأّل يكون ال�ّشاهد مفرًدا؛ اأي ل بّد اأن يكون ماأخوًذا من ق�شيدة، اأو له ما ي�شابهه يف ال�ّشعر اأو النرث، فقد ُرِويىَ اأّن اأبا عثمان املازن . 2

ِعل( ؟ قال: فو�شعت له هذا البيت: )من الكامل( )249هـ( قال: )�شمعت الالحقي يقول: �شاألني �شيبويه: هل حتفظ للعرب �شاهًدا على اإعمال )فىَ
ْقداِر)12(َح���ِذٌر اأُُم���وراً َل ُتخ���اُف، واآِم���ٌن الأَ ِم���َن  ُمْنِجيِه  َما لي�َس 

وقد دافع ابن مالك عن �شيبويه قائاًل: )اإّن �شيبويه مل يكن ليحتّج ب�شاهد ل يثق بانت�شابه اإل من يثق بقوله. واإّنا يحمل القدح يف البيت 
ِعل( فيما ل �شبيل اإل القدح فيه، وهو قول زيد اخليل: )من الوافر( ل املتعّنتني. وقد جاء اإعمال )فىَ املذكور على اأّنه من و�شع احلا�شدين، وتقوُّ

َفديُد)13(اأَت���اين اأّنه���م َمِزق���وَن ِعر�س���ي َلها  الِكرمَل���ِن  ِجحا�ُس 
فاأعمل )مزًقا( وهو )فعل( عدل به للمبالغة عن )مازق()14(.

واإذا افرت�شنا اأّن دفاعه كان �شحيًحا؛ فالبيت ي�شقط لن�شبته لغري �شخ�س، قال البطليو�شي يف احللل: )هذا البيت: م�شنوع لي�س بعربي، 
واختلف يف �شانعه، فزعم قوم اأّنه لبن املقفع()15(.

3. اأن يكون لل�ّشاهد وجه واحد من الّتاأويل، لأّنه اإن احتمل غري وجه بطل الحتجاج به على امل�شاألة الّنحوّية، فال�شاهد ل بّد اأن يكون 
حا�شًما يف اإثبات ق�شّية اأو نفيها، قال اأبو حّيان: )اإذا دخل الّدليلىَ الحتماُل �شقط به ال�شتدلل()16(، وقال الأنباري:)واإذا جاز اأن يحمل البيت 

على وجه �شائغ يف العربّية، فقد �شقط الحتجاج به()17( .
األ يكون لل�ّشاهد روايات اأخرى ت�شّمنت تغيرًيا يف موطن ال�شت�شهاد، وهذا الّنوع من ال�ّشعر- على ما يبدو - ما تعّددت رواياته اإّل . 4

من اأجل اإ�شقاط ال�ّشاهد اأو اإثباته عند اخلالف، فقد يرد ال�ّشاهد برواية اأ�شيلة يحتّج بها على ق�شّية معينة، فياأتي من يحاول اإثبات خالف تلك 
الق�شّية برواية اأخرى يكون قد �شنعها يف املوقف نف�شه ليدح�س الّرواية الأ�شيلة. واملّتتبع لق�شايا اخلالف الّنحوّي يجد كثرًيا من الأمثلة 

على ذلك، وقد قام علي حممد فاخر مبحاولة لإح�شاء ال�ّشواهد املحّرفة، فوجد منها مئتي �شاهد. من ذلك:
يف جميء )لعّل( حرف جرّ على لغة عقيل اأورد �ساهًدا بروايتن) 18(: )الطويل(

الأُْول: فقلُت ادُع اأخرى وارفِع ال�شوتىَ جهرًة لعلَّ اأبي املغواِر منكىَ قريُب)19( ♦
الّثانية: فقلت ادُع اأخرى وارفِع ال�شوتىَ جهرًة لعلَّ اأبا املغواِر منكىَ قريُب)20( ♦
األ يتعّر�س ال�ّشاهد لل�رّشورة ال�ّشعرّية، ومن ذلك ا�شت�شهاد الب�رشّيني على مذهب املازن )249هـ( يف اإ�شباع احلركات، وذلك يف . 5

قول ال�ّشاعر:
َتْنَم���ى والأَْنَب���اُء  َياأِتي���َك  ِزَياِد)21(اأََلْ  َلُبوُن بن���ي  مبا لَق���ْت 

)حيث اأ�شبع ك�رشة الّتاء يف ياأتيك(، فن�شاأت الياء، وهذه الياء لي�شت حرف العّلة املحذوف مبقت�شى اجلزم)22(. قال الأنباري ردا عليهم: 
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)وهذا القول ظاهر الف�شاد؛ لأّن اإ�شباع احلركات اإّنا يكون يف �رشورة ال�ّشعر()23(.
األ يكون م�شنوًعا، فال�ّشاهد قد يتعر�س لتحريف الّنحاة؛ لين�شجم ومذاهبهم، قال اخلليل:)اإن الّنحارير)24(رمّبا اأدخلوا على الّنا�س . 6

ما لي�س من كالم العرب؛ اإرادة اّللب�س والّتعنيت()25(. ومن ال�شعر امل�شنوع ال�شاهد امل�شهور يف كتب النحاة:
ُبُع)26(اأَب���ا ُخرا�س���َة اأّم���ا اأن���َت ذا َنَفٍر فاإّن َقْوِمَي ْل تاأكْلُهُم ال�سَّ

والّدليل على �شناعته اأّن الّرواية الواردة يف ديوان ال�ّشاعر :
���ا ُكْن���َت َذا َنَفٍر ُبُع)27(اأب���ا ُخَرا�َس���َة اأمَّ َتاأُْكْلُهُم ال�سَّ َقْوِمَي َلْ  َفاإِنَّ 

العامل يف املفعول به عند تنازع العاملي

اختلف الب�رشّيون والكوفّيون يف اأيِّ الفعلني اأىَْولىَ بالعمل عند الّتنازع يف العمل على معمول واحد؛ فذهب الب�رشّيون اإل اأّن الّثان اأىَْولىَ 
بالعمل من الأّول، وتبعهم الأنباري يف ذلك، وذهب الكوفّيون اإل اأّن الفعل الأّول اأىَْولىَ بالعمل.

واحتّج كل فريق باأّدلة نقلّية واأدّلة قيا�س، اأّما اأّدلة الب�رشيني الّنقلّية فتمّثلت باآيتني من القراآن الكرمي)28(، وبحديث �رشيف)29(، واأّما 
اأىَْولىَ بالعمل؛ لقربه من ال�شم، وذلك ل ينق�س املعنى، وقا�شوا ذلك على قولهم: )خ�شنت)30( ب�شدِره  اإّن الّثان  اأدّلتهم من القيا�س، فقالوا: 
و�شدِر زيد(، فاختاروا جّر ال�شم املعطوف اإعماًل حلرف اجلّر الباء، ومل يختاروا ن�شبه اإعماًل للفعل )خ�شنت(؛ لقرب حرف اجلّر منه وُبْعِد 
ِرٍب( حيث ُجرَّت )خرٍب(، وهي نعت  الفعل عنه، ودليلهم الآخر على اأثر القرب من املعمول يف الإعمال، �شاهدهم قول العرب:)ُجْحُر �شبٍّ خىَ

ّب( )31(.  لـ)ُجحُر(، وكان حّقها الرفع؛ لأّنها غري �شاحلة لأن تكون نعًتا لـ)�شىَ
واأّما اأّدلة الكوفّيني الّنقلّية فكانت من ال�ّشعر، واأّما قيا�شهم فكان قولهم: اإّن الفعل الأّول اأىَْولىَ بالعمل ل�شبقه الفعل الثان، ولأنه كان 
مبدوًءا به كان اإعماله اأىَْولىَ لقوة البتداء والعناية به، قيا�ًشا على )ظّن و كان(؛ فهما يعمالن اإن كانا يف البتداء كما يف قولنا )ظننت زيًدا 
قائًما( و )كان زيد قائًما(، ولكّنهما ل يعمالن اإن تو�شطا كما يف ) زيد ظننت قائم( و )زيد كان قائم(، فدّل على اأّن البتداء له اأثر يف تقوية 

عمل الفعل. ولهم دليل اآخر، هو اأّن اإعمال الّثان قبل الأّول يوؤدي اإل الإ�شمار قبل الّذكر، )والإ�شمار قبل الّذكر ل يجوز يف كالمهم()32(.
ال�ّشاهد الأّول: )من الطويل(

ْدَنى َمِعي�َسٍة َكَفايِن َوَلْ اأَْطلُْب َقِليٌل ِمَن امَلاِل)33(َفَلْو اأَنَّ َم���ا اأَ�ْسَعى ِلأَ
ا�شت�شهد به الكوفّيون على اأّن اإعمال الفعل الأّول اأىَْولىَ من الّثان؛ فهم يرون اأن هذا ال�شاهد تنازع فيه عامالن، وهما )كفى( و)اأطلب(، 
على املعمول )قليل(، وكّل منهما يطلبه ليكون معموله؛ فالعامل الأّول يطلبه ليكون فاعاًل له، والعامل الّثان يطلبه ليكون مفعوًل به؛ فاختار 
ال�ّشاعر اإعمال الأّول بال�شم الّظاهر )قليل(، وجعل معمول الّثان م�شمًرا ميكن تقديره بـ)امُلْلك(، وا�شتدّل الكوفّيون على ذلك من رفع )قليل(، 

فلو اأّن ال�شاعر اأعمل الفعل الّثان، لقال: )كفان ومل اأطلب قليال من املال()34( .

احلكم على الّشاهد

ُن�ِشبىَ ال�ّشاهد لمرئ القي�س )_80 ق.هـ()35(، وهي ن�شبة �شحيحة؛ لأّن ال�ّشاهد ثابت يف ديوانه)36(.  ♦
جاء اإعمال الفعل الأّول، لغر�س مق�شود من ال�ّشاعر؛ فاملتاأّمل يف معنى ال�ّشاهد ال�ّشابق يجد اأّن اختيار ال�ّشاعر للعامل الأّول لتكون  ♦

كلمة )قليل( معموًل له، اإّنا جاء مراعاًة للمعنى؛ اإذ اإّنه لو اأعمل الّثان لُن�شب ال�شم به واختّل املعنى؛ فـ)لو( حرف امتناع لمتناع، وعلى 
هذا يكون املعنى: امتنع اكتفاوؤه باملال القليل لمتناع �شعيه حلياة ب�شيطة؛ مبعنى اأّن ال�ّشاعر يخربنا باأّنه لو كان ي�شعى اإل حياة ب�شيطة 
لكتفى باملال القليل، ولكّنه ي�شعى حلياة ُمْلٍك؛ لذا فهو ل يكتفي باملال القليل؛ لأّنه لي�س من مقت�شيات حياة امُلْلك)37(، ولو اأعمل الثان ) مل 
اأطلب( لكان املعنى: امتنع طلب املال القليل لمتناع ال�شعي اإل حياة ب�شيطة؛ اأي اأنه ل يطلب املال القليل؛ لأنه ي�شعى اإل حياة ب�شيطة، وهذا 

املعنى متناق�س، وجاء يف �رشح الديوان:)لو كان مطلبي الكفاف من العي�س لكفان القليل من املال، ومل اأ�شعىَ لطلب الكثري()38(.
وقد نفى ابن ه�شام )_761هـ( اأن يكون يف البيت تنازع يف العمل؛)لأّن �رشط هذا الباب اأن يكون العامالن موجهني اإل �شيء واحد 
ه هنا )كفان( و )اأطلب( اإل )قليل( ف�شد املعنى()39(، وقال حمّمد حميي الّدين يف حا�شية حتقيقه لالإن�شاف:).... وهذا الكالم غري  ... ولو ُوجِّ
�شحيح؛ لأّن �رشط الّتنازع اأن يكون كل واحد من العاملني املتقّدمني طالًبا للمعمول مع �شّحة املعنى على فر�س عمل اأّيهما فيه، ويف هذا 
ا ل حم�شول  البيت ل يتّم ذلك؛ فاإّنك لو قلت: لو ثبت كون �شعيي لأدنى معي�شة كفان قليل من املال، ومل اأطلب ذلك القليل، لكان كالًما متناق�شً

له....()40(. 
وردت رواية اأخرى لل�ّساهد، وهي:  �

َكَفايِن َوَلْ اأَْطلُْب َقِليٌل ِمَن امَلاِل)41(َفَلْو اأَنَّ َما اأَ�ْسَعى ِلأَ�ْسَمى َمِعي�َسٍة
واملتاأّمل يف هذه الّرواية يظهر له ف�شادها؛ لختالل املعنى، فال�ّشاعر يخربنا اأّنه ي�شعى لأ�شمى معي�شة؛ لذا فهو مكتف باملال القليل 
وهذا متناق�س؛ لأّن �شعيه لتلك احلياة يقت�شي – بال�رشورة – منه األ يطلب املال القليل. وميكن ت�شحيح هذا اخللل بن�شب كلمة )قليل(؛ 
لتكون معموًل للفعل )اأطلب(، في�شري الكالم ) كفان ومل اأطلب قليال من املال( وعندها يكون املعنى: اأّنه ي�شعى حلياة �شامية؛ لذا فهو ل يطلب 
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قلياًل من املال، ومهما يكن من اأمر فالرّواية غري �سحيحة من وجهن:
الأّول؛ لأّنها غري ثابتة يف الّديوان، ول يف امل�شادر اّلتي رجع اإليها الباحث. والّثان؛ لتناق�س املعنى . ولكن اإذا ما عرفنا البيت  ♦

الّتايل لل�ّشاهد ال�ّشابق، وهو: 
���ل م���ا اأَ�ْسَع���ى مِلَْج���ٍد ُموؤثَّ ل اأَْمثال)42(َوَلِكنَّ َوَقْد ُيْدِرُك امَلْجَد امُلوؤَثَّ

لعرفنا ق�شد ال�ّشاعر، وما اّلذي ي�شعى اإليه؛ فالبيت يظهر لنا اأّنه ي�شعى حلياة جمٍد ل حياة ملك، وحياة املجد ل تقت�شي – بال�رّشورة 
– اأن يكون �شاحبها ذا مال، يف حني تقت�شي حياة امللك ذلك . ومن ثّم فالّتوجيه ال�ّشابق لرواية البيت بـ)اأ�شمى( غري قومي؛ لتناق�شه مع 

ق�شد ال�ّشاعر.
اإذن، فال�شاهد غري مالئم لالحتجاج به ل�شبب واحد، وهو اأّن اإعمال الفعل الأّول جاء؛ ل�رشورة املعنى، فلو اأعمل الفعل الّثان لختّل 
، وهذا الكالم ل ينطبق على البيت؛ فاإعمال  معنى ال�ّشاهد، ثّم اإّن الكوفيني جاءوا به؛ ليدّلوا على اأّن اإعمال الأّول والّثان جائز، ولكّن الأّول اأىَْولىَ

الأّول دون الّثان واجب ل جائز؛ ل�رشورة املعنى.
ال�ّساهد الّثاين: ) من الوافر(

ً وؤالف���ردَّ على الُف���وؤاِد َه���ًوى َعِميدا و�ُسوِئ���َل َل���ْو ُيبن َلَن���ا ال�سُّ
بَه���ا َيْقَتْدَننا اخُل���رَُد اخِلدال)43(وَق���ْد َنْغَن���ى بَها وَن���َرى ُع�ُسوراً

ا�شت�شهد به الكوفّيون على اإعمال الفعل الأّول دون الآخر عند التنازع على معمول واحد، ويف هذا ال�ّشاهد تنازع عامالن؛ الأّول )نرى( 
(؛ ليكون مفعوًل به للعامل الأّول، اأو فاعاًل للعامل الثان)44(. والآخر )يقتدننا(، وكالهما يطلب املعمول )اخُلُردىَ

احلكم على ال�ّساهد:
ار الأ�شدي)د.ت()45(، وهي ن�شبة �شحيحة؛ لأن ال�ّشاهد ورد يف ديوانه)46(. � ورد ال�ّشاهد من�شوًبا للمرَّ
(، والّثان جملة  � اأّن الروؤية يف )نرى( قلبّية؛ لذا فهو يطلب مفعولني، الأّول )اخُلُردىَ ورد توجيهان لل�ّشاهد؛ فقد ذهب ال�ّشريايف اإل 

)يقتدننا(. ول يجوز اأن ُيعمل الّثان؛ لأّنه لو اأعمله لقال: )تقتادنا اخلرُد اخلداُل(، وعندها ل ي�شتويف )نرى( معموله الّثان. وهنا، ميكن اأن 
اخلدال(،  اخلرُد  تقتادنا  بها  )ونراه ع�شوًرا  الّتقدير:  فيكون  الّثان)ع�شوًرا(،  واملعمول  �شاأن حمذوًفا،  لـ)نرى( �شمري  الأّول  املعمول  يكون 
ا- اإل اأّنه يجوز تكون )ع�شوًرا( مفعوًل اأوًل، واجلملة اّلتي بعدها هي املفعول الّثان)47(. ويرى الباحث اأّن الّتوجيه  وذهب ال�ّشريايف –اأي�شً

الأّول والأخري هما الأن�شب؛ لأّنهما ل يقت�شيان تقدير حمذوف، ولكّن ذلك ل يبعد الّتوجيه الّثان عن دائرة ال�شواب.
اعرت�س الأنباري على كالم الكوفيني يف اأّن الأىَْولىَ اإعمال الفعل الأّول؛ والّدليل على ذلك اأّن ال�ّشاعر مل يخرت اإعمال الأّول؛ لأّنه اأىَْولىَ  �

بالعمل، واإّنا اختاره مراعاة حلركة الروّي، يقول: )فاإّن الق�شيدة من�شوبة، واإعمال الأّول جائز، فا�شتعمل اجلائز؛ ليخل�س من عيب القافية، 
.)48() ول خالف يف اجلواز، واإّنا اخلالف يف الأىَْولىَ

اأىَْولىَ  الأّول  الفعل  اإعمال  اأن  الدليل على  اإذن، فال�ّشاهد غري مالئم لالحتجاج به ل�شببني، وهما: تعّدد الأوجه املحتملة فيه، وانتفاء 
بالعمل من الثان.

ال�ّساهد الثالث: )من الوافر(

ليَل���ى اآُل  ���َل  مَّ َتَ اأَن  ���ا  �َسِمْع���ُت ِبَبيِنِهْم َنَعَب الُغَراَبا)49(وملَّ
ا�شت�شهد به الكوفّيون على اأن اإعمال الفعل الأّول اأىَْولىَ من الآخر، ففي هذا ال�ّشاهد تنازع عامالن على معمول واحد، وقد اأعمل ال�ّشاعر 

ِمْعُت( يف املعمول )الغراب( ليكون مفعوًل به، ولو اأعمل الّثان لرفع )الغراُب( على اأّنه فاعل)50(.  الفعل الأّول )�شىَ
 احلكم على ال�ّساهد:

ال�ّشاهد بال ن�شبة يف )الإن�شاف(، وهو امل�شدر الوحيد اّلذي عرث فيه الباحث على ال�شاهد، فال يعقل اأن تغفل الكتب وامل�شادر كلها  �
ا اأن يكون ال�شاهد بال ن�شبة، اأو اأن يكون من�شوًبا ل�شاعر مل ياأِت اأحد على ذكره.  عن ذكر هذا ال�شاهد، وما يزيد يف الـاأمر �شكًّ

اإذن، فال�ّشاهد غري مالئم لالحتجاج ل�شببني، وهي: اجلهل بقائله، واأّنه مل يرد اإل يف )الإن�شاف(.
ال�ّشاهد الرابع: )من الكامل(

َباُه)51(وَلَق���ْد اأََرى َتْغَن���ى ب���ه �َسْيفاَنٌة ُت�ْسِبى احَلِليَم ومثلُها اأَ�سْ
ا�شت�شهد الب�رشيون به على اإعمال الفعل الّثان )تغنى به( دون الأّول )اأرى( عند تنازعهما على معمول واحد، وقد اأعمل ال�ّشاعر الفعل 
الّثان فجاءت كلمة )�شيفانٌة( مرفوعة على اأّنها فاعل للفعل )تغنى به(، ولو اأعمل ال�ّشاعر الفعل الأّول )اأرى( لقال: )اأرى تغنى به �شيفانًة()52(.

احلكم على ال�ّساهد: 
ر ا�شمه)53(، وُن�ِشبىَ لوعلة اجلرمي)د.ت()54(. � تعددت ن�شبة ال�ّشاهد لغري قائل؛ فقد ُن�ِشبىَ لرجل من باهلة مل ُيذكىَ
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اإذن، فال�شاهد غري مالئم لالحتجاج ل�شبب واحد، وهو: ن�شبته لغري قائل. 
ال�ّساهد اخلام�س: )من الّطويل(

ى َغِرمَيُه ط���وٌل ُمَعنًّى َغِرمُيها)55(َق�َسى ُكلُّ ِذي َدْي���ٍن َفَوفَّ َوَعزَُّة َمْ
ا�شت�شهد به الب�رشّيون على اأّن اإعمال العامل الّثان اأىَْولىَ من اإعمال الأّول يف موطنني من ال�ّشاهد: يف قوله )ق�شى... فوفى غرميه(؛ 
ه(. واملوطن الآخر  ى( يف املعمول )غرميه(، ومل يعمل الأّول )ق�شى(، ولو اأّنه اأعمل الأّول لقال )فوّفاه غرميىَ فَّ حيث اأعمل ال�ّشاعر الفعل الّثان )وىَ
يف قوله )وعّزة ممطول معّنى غرميها(، حيث تنازع عامالن على معمول واحد، كالهما يطلبه ليكون نائب فاعل له، فاأعمل العامل الّثان 
ها(، فوجب  ِرمْيُ ّنى هو غىَ ُطوٌل ُمعىَ ْ نًّى(، وقال: )ممىَ طول(؛ ولو اأعمل الأّول لوجب اإظهار ال�شمري بعد )ُمعىَ ْ نًّى( يف )غرميها(، ومل يعمل الأّول )ممىَ )ُمعىَ

اإبراز ال�شمري يف العامل الّثان؛ لأّنه جار على غري من هو له، وملا كان اإبراز ال�شمري جائًزا على راأي الكوفيني فاإن ال�ّشاعر مل يربزه)56(.
احلكم على ال�ّساهد:

ُن�ِشبىَ ال�ّشاهد لُكثىَريِّ عزة )_105هـ()57(، وهي ن�شبة �شحيحة؛ لأّنه ثابت يف ديوانه)58(. �
مل يختلف العلماء يف وقوع الّتنازع يف املوطن الأّول من ال�ّشاهد، ولكنهم اختلفوا يف ال�شطر الّثان ؛ فابن مالك راأى اأن ل تنازع يف  �

قول ال�ّشاعر )ممطول معّنى غرميها(؛ لأّنه لو اأعمل الأّول لقال )ممطول معّنى هو غرميها(، ولو اأعمل الّثان لقال: )ممطول هو معّنى غرميها(؛ 
لأن اإبراز ال�شمري واجب على راأي الب�رشيني، ول يجوز ا�شتتاره؛ لأن ا�شتتار ال�شمري هو راأي الكوفيني؛ لذا )ل يجوز اأن ُيحتج على مذهب قوم 
مبذهب قوم اآخرين()59(. وذهب ابن خروف)_609 هـ( وابن مالك وابن ه�شام اإل اأّن الّتنازع ل يقع يف �شببي مرفوع)60(، ومثلوا بقولهم: 
)زيد منطلق م�رشع اأخوه(، وبقول ال�ّشاعر ال�شابق: )وعزة ممطول معّنى غرميها(. وراأى العيني)_855 هـ( اأن الأ�شل اإبراز ال�شمري، بتقدير: 
، ومل يربز �شمرًيا  ٌ مبا بعده؛ فكاأّنه قال: )ممطول غرميها معّنى غرميها(، فحذف )غرميها( الأُْولىَ )ممطول هو(، ولكنه مل يربزه؛ لأّنه ُمف�رشَّ

مكانه؛ لأن ما بعده يف�رشه؛ لذا فهو مل يجِر على غري من هو له)61(. 
اأن تكون )غرميها( نائب فاعل ل�شم املفعول )معنى(، وهو راأي الب�رشيني .  ومن جهة الأعراب، فقد تعددت الأوجه؛ فالوجه الأّول 
والوجه الّثان لبن مالك، حيث راأى اأن )عزة( مبتداأ اأول، و )غرميها( مبتداأ ثان، و )ممطول( خرب اأول للمبتداأ الّثان، و)معنى( خرب ثان للمبتداأ 
الّثان اأو �شفة اأو حال من ال�شمري يف )ممطول(، واجلملة ال�شمية من )غرميها ممطول معنى( خرب للمبتداأ الأّول، وتقدير اجلملة )وعزة غرميها 

ممطول معنى(. وعلى هذا الّتوجيه ل تنازع يف ال�ّشاهد )62(.
وبناء على ذلك، فاملوطن الّثان من ال�ّشاهد، وهو )ممطول معنى غرميها( غري مالئم لالحتجاج به ل�شبب واحد، وهو: تعّدد الأوجه 

املحتملة فيه.
ال�ّساهد ال�ّساد�س: )من الّطويل(

َرْحلُُه بامَلِديَنِة  اأَْم�َس���ى  َيُك  َلَغِري���ُب)63(َفَمْن  بَها  َوَقّي���اٌر  ف���اإِينِّ 
ا�شت�شهد به الأنباري يف معر�س رّده على قيا�س الكوفيني؛ فهم يعملون الفعل الأّول؛ لأّن اإعمال الّثان يوؤدي اإل الإ�شمار قبل الذكر، 
وذلك غري جائز براأيهم، مبعنى اأن العامل الأّول هو الأىَْولىَ با�شتيفاء معموله، اأّما العامل الآخر فاإّن معموله يكون م�شمًرا، فالإ�شمار يكون 
جائًزا اإْن كان بعد الّذكر ل قبله، ولكّن الأنباري اأجاز الإ�شمار قبل الّذكر، معلال ذلك بقوله: )...لأّنهم قد ي�شتغنون ببع�س الألفاظ عن بع�س 
اإذا كان يف امللفوظ دللٌة على املحذوف لعلم املخاطب()64(، وا�شت�شهد باآيتني من القراآن الكرمي)65(، ومن ال�ّشعر بال�ّشاهد ال�شابق يف قول 
مري املّت�شل بها( وخربها )لغريب(، واأ�شمر خرب املبتداأ )قّيار( قبل ذكر اخلرب  ال�شاعر:)فاإن وقيار بها لغريب( حيث ذكر ال�ّشاعر ا�شم اإّن )ال�شّ
املف�رّش له وهو )لغريب(، والدليل على اأّن )لغريب( خرب للحرف النا�شخ اّت�شاله بالالم املزحلقة، وامتنع اأن يكون خرًبا للمبتداأ ) قّيار(؛ لأّن 

الالم املزحلقة ل تّت�شل بخرب املبتداأ اإل �شذوًذا، فيكون الّتقدير: )اإّن لغريب وقّيار كذلك()66(. 
احلكم على ال�ّساهد:

ُن�ِشبىَ ال�ّشاهد ل�شاِبئ الرُبُْجِمّي)_30هـ()67(، ومل يجد الباحث خالًفا بني العلماء يف ن�شبته اإليه. �
ورد ال�ّشاهد بروايتني اأخريني، الأُْولىَ منهما ت�شّمنت تغيرًيا يف موطن ال�ّشاهد، والّثانية مك�شورة الوزن؛ اأما الأُْولىَ فهي:  �

ِريُب)68( غىَ اًرا ِبها لىَ يَّ قىَ نِّ وىَ اإِ ْحُلُه ... فىَ ِة رىَ ِدينىَ ى ِبامْلىَ ُك اأىَْم�شىَ ْن يىَ مىَ فىَ
وعلى هذه الّرواية، ل �شاهد على اإ�شمار خرب املبتداأ؛ لأّن)قّياًرا( ا�شم معطوف على ا�شم اإّن)69(. وقد اعتمد علي فاخر على هذه الّرواية 

ناعة الّنحوّية)70( .  ليحكم على البيت بال�شّ
واأّما الّثانية املك�سورة الوزن، فهي:

َرْحلُُه ِبامْلَِديَنِة  اأَْم�َس���ى  َيُك  َلَغِريُب)71(َفَمْن  به���اًرا  َفاإِينِّ وقي���اراً 
ويبدو اأن الك�رش احلا�شل يف هذه الرواية اإنا ح�شل من خطاأ الن�شاخ.

ناعة الّنحوّية. اإذن، فال�ّشاهد غري مالئم لالحتجاج به ل�شبب واحد، وهو: تعّر�شه لل�شّ
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ال�ّشاهد ال�شابع: )من املن�رشح(
ْن���َت مِبَا ���ا ِعْنَدَن���ا َواأَ َتِلُف)72(َنْح���ُن مِبَ اأُْي ُمْ ِعْنَدك َرا�ٍس، َوال���رَّ

ا�شت�شهد به الأنباري يف رّده على الكوفيني يف اأّنه ل يجوز الإ�شمار قبل الذكر، وال�ّشاهد يف البيت اأّن ال�ّشاعر حذف خرب املبتداأ )نحن(، 
مكتفًيا بدللة خرب املبتداأ الّثان )اأنت(، واإن قال قائل اإن اخلرب)را�ٍس( هو خرب املبتداأ الأّول، كان اجلواب: اإن )را�ٍس( ل ميكن اأن يكون خرًبا 
ُ عن اجلمع باملفرد؛ لذا فاإّن خرب املبتداأ الأّول )نحن( حمذوف دّل عليه خرب املبتداأ الآخر، فيكون الّتقدير )نحن مبا  لـ)نحن(؛ لأّنه ل ُيخربىَ

عندنا را�شون، واأنت مبا عندك را�ٍس()73(. 
احلكم على ال�ّساهد: 

م بن زيد الأن�شاري)د.ت()74(، وُن�ِشبىَ لقي�س ابن اخلطيم )_2ق.هـ()75(، وُن�ِشبىَ لعمرو  � تعددت ن�شبة ال�ّشاهد لغري قائل؛ فقد ُن�ِشبىَ لِدْرهىَ
ّرار الأ�شدي)د.ت()77(. واأ�شاف حمّقق كتاب )الّتبيني عن مذاهب الّنحويني(  بن امرئ القي�س الأن�شاري اخلزرجي )_50 ق.هـ()76(، وُن�ِشبىَ للمىَ
اإل ال�ّشابقني، اأّن البيت من�شوب حل�ّشان بن ثابت )_54هـ()78(، وهو اأمر غري دقيق؛ لأّن البيت ورد يف ديوان ح�ّشان �شمن ق�شيدة من�شوبة 
لعمرو بن امرئ القي�س الأن�شاري)_250 ق.هـ()79(، وقد عرث الباحث على ن�شبة مل يتنّبه اإليها اأحد يف امل�شادر اّلتي رجع اإليها، وهي لأبي 

قي�س بن الأ�شلت )_1هـ()80(. وبعد الّنظر يف هذه الأن�شاب، يرى الباحث:
1 . « اإل يف  ُيعرث عليها  اإليه مل  ن�شبته  له على ديوان، ولأن  ُيعرث  اإليها؛ لأّنه مل  الّركون  الأن�شاري ل ميكن  ال�ّشاهد لدرهم  ن�شبة  اأّن 

الإن�شاف«. 
اأّنه . 2 اّلتي يظنُّ  الأبيات  اأي يف جمموعة  ال�ّشاهد ورد يف ملحقات ديوانه)81(؛  ال�ّشاهد لقي�س بن اخلطيم غري دقيقة؛ لأّن  اأّن ن�شبة 
قائلها.
اأّن ن�شبة ال�ّشاهد لعمرو بن امرئ القي�س، وللمّرار الأ�شدي ل ميكن الّركون اإليها؛ لأّنه مل ُيعرْث على ديوان لهما.. 3
اأّن ن�شبة ال�ّشاهد حل�ّشان بن ثابت غري �شحيحة؛ لأّن ال�ّشاهد ورد يف ديوانه من�شوب لغريه.. 4
اأّن ن�شبة ال�ّشاهد لأبي قي�س بن الأ�شلت وللمرار الأ�شدي غري �شحيحة؛ لأّن ال�ّشاهد غري وارد يف ديوانيهما )82(.. 5
وردت رواية اأخرى لل�ّشاهد عند املرزبان، هي:  �

ْن���َت مِبَا ���ا ِعْنَدَن���ا َواأَ ٌك)83(َنْح���ُن مِبَ ُم�ْسَتِ اأُْي  َوال���رَّ َرا�ٍس  ِعْنَدك 
واب؛ لأّنه مل ُيعرث على رواية )م�شرتك( اإل عند املرزبان)84(. وراأى حمّقق كتابه اأّن الأ�شل فيها اأن تكون برواية )خمتلف(، وهو ال�شّ

اإذن، فال�ّشاهد غري مالئم لالحتجاج به لثالثة اأ�شباب، وهما: ن�شبته لغري قائله، وتعدد ن�شبته، واختالف الرواية .
ال�ّساهد الثامن: )من الكامل(

اأَتايِن ما َجَنى ���ْن  ِمْنُت مَلِ َغدوِر)85(اإيّن �سَ َوَكاَن غريَ  َفُكْنُت  َواأَبى، 
ا بذلك على راأي الكوفيني، وال�ّشاهد يف البيت اأّن ال�ّشاعر اأ�شمر خرب الفعل  ا�شت�شهد به الأنباري على اأّن الإ�شمار قبل الّذكر غري ممتنع رادًّ

الّنا�شخ الأّول، وهو )كنت( اكتفاء بذكر خرب الفعل الّنا�شخ الآخر وهو )كان(، والّتقدير: كنُت غريىَ غدور، وكان غريىَ غدور )86(.
احلكم على ال�ّساهد:

ُن�ِشبىَ ال�ّشاهد للفرزدق )_110هـ()87(، ويبدو اأّن ن�شبته ثابتة؛ لأّن اأحًدا من العلماء مل ين�شبه لغريه وفق امل�شادر التي عاد اإليها  �
الباحث، ولكّن ال�شاهد غري موجود يف ديوان ال�شاعر)88(؛ لذا فن�شبتهم ال�ّشاهد للفرزدق غري دقيقة .

وردت روايتان اأخريان لل�شاهد ح�شل فيهما تقدمي وتاأخري يف الفعلني الّنا�شخني، وهما:  �
: الأُْولىَ

اأَتايِن َما َجَنى ِمْنُت مِلَ���ْن  َغُدوِر)89(اإيّن �سَ َواأَبى، فكان وكنُت غريَ 
الثانية:

ِمْنُت مل���ْن اأَتاين َما َجَنى َغُدوِر)90(اإِين �سَ َوَكاَن وكنُت غريَ  َواأََتى، 
وهذه تغيريات ل توؤّثر يف ال�ّشاهد، واإن كانت يف موطن ال�ّشاهد؛ ل�شببني:

فهاتان  ♦ لذا  منهما؛  لأيٍّ  خرًبا  يكون  لأن  �شالح  غدور(  )غري  اخلرب  اأّن  والّثان:  عاماًل.  بقي  كليهما  الّنا�شخني  الفعلني  اأّن  الأّول: 
الّروايتان ل جتعالن ال�ّشاهد غري مالئم لالحتجاج به، واإّنا اّلذي ي�شنع هذه احلكم �شبب اآخر قوي، وهو ن�شبة ال�ّشاهد لغري قائله؛ اأي اأّن 
قائله جمهول. وامل�شاألة هنا خطرية؛ لأّن ن�شبة ال�ّشاهد لغري قائله جتعلنا ل نثق مبا جاء عند العلماء من �شواهد، وعندها ل يكون مّنا اإل اأن 
حيحة لل�ّشاهد، واخلطورة تكمن يف اأن يعتمد عليه العلماء لبناء القواعد دون اأن يتحققوا من ن�شبته؛ لذا  نتكّبد عناء الّتنقيب عن الّن�شبة ال�شّ
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فساد الّشاهد الّشعرّي الّنحوّي في كتاب (اإلنصاف) لألنباري
د. طارق إبراهيم محمود الزيادات(مسألة القول في أَونْلى الَعاِمَلينْ بالعمل في الّتنازع) أمنوذًجا 

فالواجب األ يحتّج مبثل هذه ال�ّشواهد . 
ميكن اخللو�س يف نهاية البحث اإل النتائج الآتية:

ل ميكن الركون اإل ما جاء يف م�شاألة الدرا�شة من �شواهد . 1
�شعرية؛ ملخالفتها معايري الحتجاج بال�شواهد ال�شعرية. 

 تعدد روايات ال�شاهد ل تق�شيه من دائرة الحتجاج به اإل . 2
اإن ت�شمنت تغيرًيا موؤثِّرا يف موطن ال�شت�شهاد.

ال�شواهد . 3 �شالمة  ل�شمان  وافية  العلماء  معايري  تكن  مل   
مالئم  غري  ال�شاهد  جتعل  علل  ظهرت  فقد  والف�شاد،  ال�شعف  من 
وجه  لل�شاهد  يكون  اأن  تقت�شي  التي  املعنى  ك�رشورة  لالحتجاج، 
الدليل  وانتفاء  وحيد،  م�شدر  ال�شاهد يف  وورود  التاأويل،  من  واحد 

احلا�شم على الق�شية التي جيء بال�ّشاهد من اأجلها.
الدرا�شة . 4 ال�شعرية يف م�شاألة  مل يكن ال�شت�شهاد بال�شواهد 

وهو  بال�شاهد  يحتج  العامل  فكان  مو�شوعية،  ملعايري  خا�شًعا 
قائله  لأن  ال�شاهد  يرف�س  اآخر  موقف  يف  ونراه  القائل،  جمهول 
غري معروف. والدليل على ذلك كرثة ال�شواهد ال�شعرية التي خالفت 
معايري الحتجاج التي و�شعها العلماء، فقد بلغت ال�شواهد يف م�شاألة 
القول يف اأىَْولىَ العاملني بالعمل عند التنازع ثمانية �شواهد من اأ�شل 

اأحدىَ ع�رشىَ �شاهًدا. 

اهلوامش: 
اإثبات . 1 يف  به  ي�شت�شهد  الذي  باأنه:)اجلزئي  ال�شعري  ال�شاهد  العلماء  يعّرف 

القاعدة لكون ذلك اجلزئي من التنزيل، اأو من كالم العرب املوثوق بعربيتهم، 
وهو اأخ�س من املثال( التهانوي، حممد علي، ك�شاف ا�شطالحات الفنون 

والعلوم، مكتبة لبنان، بريوت، د.ط، 1996م، )1/1002(.

فعل . 2 اأو  ي�شبهانهما،  ا�شمان  اأو  مت�رشفان  فعالن  يتقدم  اأن  هو  التنازع: 
وهو  مرفوع،  �شببي  غري  معمول  عنهما  ويتاأخر  ي�شبهه،  وا�شم  مت�رشف 
اأو�شح  الدين،  جمال  ه�شام،  ابن  املعنى.  حيث  من  منهما  لكل  مطلوب 
امل�شالك اإل األفية ابن مالك، حتقيق، حممد حميي الدين عبد احلميد، املكتبة 

الع�رشية، بريوت، د.ط، د.ت، )2/186(.

الأنباري، الإن�شاف يف م�شائل اخلالف، حتقيق، حميي الدين عبد احلميد، . 3
مطبعة ال�شعادة، القاهرة، ط4، 1961م.

التقعيد، . 4 يف  املعتمدة  القائل  جمهولة  النحوية  ال�شواهد  في�شل،  العمري، 
ر�شالة دكتوراه، كلية الآداب، جامعة الريموك، 1993م.

من . 5 اأكرث  على  ي�شتمل  بحث  لل�شواهد  النحويني  تغيري  علي،  حممد  فاخر، 
املحمدية،  الطباعة  دار  بها،  لال�شت�شهاد  النحويون  حرفها  بيت  مائتي 

القاهرة، ط1، 1996م.

ال�شعرية: قراءة يف الإق�شاء وال�شتبقاء، عامل . 6 النحو  �شفا، في�شل، �شواهد 
الكتب احلديث، اإربد، ط1، 2012م.

اأ�شول النحو، مطبعة جامعة دم�شق، دم�شق، د. . 7 ينظر: الأفغان، �شعيد، يف 
ط، د.ت، )65(.

عبد . 8 الزبيدي،   )1/66( الدين،  حميي  حممد  حتقيق،  الإن�شاف،  الأنباري، 
اللطيف، ائتالف الن�رشة يف اختالف نحاة الكوفة والب�رشة، حتقيق، طارق 

اجلنابي، عامل الكتب، بريوت، ط1، 1987م، )33(.

ينظر: الأنباري، الإن�شاف، حتقيق حممد حميي الدين، )1/66(.. 9

البغدادي، عبد القادر بن عمر، خزانة الأدب ولب لباب ل�شان العرب، حتقيق، . 10
عبد ال�شالم هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط4، 1997م )1/445(.

ينظر: الفرزدق، ديوانه، حتقيق، اإيليا احلاوي، دار الكتاب اللبنان، لبنان، . 11
ط1، 1983م )1 /219 - 304(.

ال�شيوطي، جالل الدين، املزهر يف علوم اللغة واأنواعها، حتقيق، حممد عبد . 12
الرحيم، دار الفكر، بريوت، 2005م. )152(. مل اأعرث على قائل البيت.

ودرا�شة، . 13 وحتقيق  جمع  الطائي،  اخليل  زيد  �شعر  خمتار،  اأحمد  البزرة، 
الدين،  بدر  العيني،   )176( 1988م،  ط1،  بريوت،  للرتاث،  املاأمون  دار 
عيون  با�شل  حتقيق،  الألفية،  �رشوح  �شواهد  �رشح  يف  النحوية  املقا�شد 
ديُد:رفع  الفىَ  )3/32( 2005م،  ط1،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  ال�شود، 
ْدِوها مع ُرعاِتها وُحداِتها  ْوُت عىَ اِء اأو �شىَ ْدِو ال�شَّ ْوُت عىَ ُته اأو �شىَ ْوِت اأو �ِشدَّ ال�شَّ
املحيط،  القامو�س  يعقوب،  بن  الفريوزاأبادي، حممد   . ِفيِف  كاحلىَ اأو �شْوٌت 
حتقيق، مكتب حتقيق الرتاث، موؤ�ش�شة الر�شالة، بريوت، ط 8، 2005م. )ف 
د د(. الكرمالن: بفتح اأوله واإ�شكان ثانيه تثنية )ك ر م ل(: ماء لبع�س طيىء 
. 45. البكري، عبد اهلل بن عبد العزيز، معجم ما ا�شتعجم من اأ�شماء البالد 
 ،1982 ط3،  بريوت،  الكتب،  عامل  ال�شقا،  م�شطفى  حتقيق،  واملوا�شع، 

.)4/1125(

املنعم . 14 عبد  حتقيق،  ال�شافية،  الكافية  �رشح  اهلل،  عبد  بن  حممد  مالك،  ابن 
هريدي، مركز البحث العلمي واإحياء الرتاث الإ�شالمي، مكة املكرمة، ط1، 

د.ت، )1/80(.

ْطلىَيو�شي، اأبو حممد بن عبد اهلل، احللل يف �رشح اأبيات اجلمل، قراأه وعلق . 15 البىَ
عليه، يحيى مراد، دار الكتب العلمية، بريوت، ط،2003، )81(.

حممود . 16 حتقيق،  النحو،  اأ�شول  علم  يف  القرتاح  الدين،  جالل  ال�شيوطي، 
�شليمان ياقوت، دار املعرفة اجلامعية، ال�شوي�س، د.ط، 2006م، )160(.

الأنباري، الإن�شاف، حتقيق، حممد حميي الدين، )1/60(.. 17

من . 18 اأكرث  على  ي�شتمل  بحث  لل�شواهد  النحويني  تغيري  علي،  حممد  فاخر، 
املحمدية،  الطباعة  دار  بها،  لال�شت�شهاد  النحويون  حرفها  بيت  مائتي 

القاهرة، ط1، 1996م، )166(.

ال�ّشاهد من�شوب لكعب بن �شعد الغنوي يف: البغدادي، عبد القادر بن عمر، . 19
خزانة الأدب ولب لباب ل�شان العرب، )10/426(. ويف البيت رواية اأخرى: 
اِنًيا( بدل ) جهرة( ابن منظور، حممد بن مكرم، ل�شان العرب، دار �شادر،  ) ثىَ

بريوت، ط1، د.ت، )ع ل ل(.

فعًة( بدل )جهرة(. ابن منظور، ل�شان العرب، ) ج وب(.. 20 ورد البيت برواية )رىَ

الأنباري، الإن�شاف، حتقيق، حممد حميي الدين، )1/30( .. 21

ينظر: املرجع ال�شابق، )1/30( .. 22

املرجع ال�شابق، )1/27(.. 23

ِبُ الفِطن . 24 )النِّْحريُر: احلاذق املاهر العاقل املجرِّب، وقيل النِّحريُر الرجل الطَّ
بن  حممد  منظور،  ابن   / النَّحاِرير(  وجمعه  �شيء،  كل  يف  ري  الب�شِ امُلْتِقن 

مكرم، ل�شان العرب، )ن ح ر(.

ال�شيوطي، جالل الدين: املزهر يف علوم اللغة واأنواعها، )143(.. 25

اأبا . 26 يا  قومك  بكرثة  تفاخْر  ل  البيت:  ومعنى   .)1/71( ال�شابق،  املرجع 
خرا�شة- وهو خفاف بن ندبة- لأن من قوم اأقوياء، قوم مل تتمكن ال�شنوات 
ُبع- من التاأثري فيهم . ينظر: ابن ه�شام، جمال الدين، اأو�شح  املجدبة- ال�شَّ
ُيِريُدونىَ  الأعرابي:)لىَ  ابن  وقال   .)1/265( مالك،  ابن  األفية  اإل  امل�شالك 
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قىَطت  �شىَ ن النبعاث وىَ ا ُهوىَ اأىَن النَّا�س اإِذا اأجدبوا �شعفوا عىَ ىَ اإِنَّ بال�شبع ال�ّشنة، وىَ
يف  القلوب  ثمار  من�شور،  اأبو  الثعالبي،  ال�شباع(  فيهم  فعاثت  قواهم 
امل�شاف واملن�شوب، حتقيق، حممد اأبي الف�شل اإبراهيم، املكتبة الع�رشية، 

بريوت، ط1، 2003م، )326(.

موؤ�ش�شة . 27 اجلبُّوري،  يحيى  حتقيق،  ديوانه،  ا�س،  ِمْردىَ بن  العبا�س  لىَمي،  ال�شُّ
الر�شالة، بريوت، ط1، 1991م،)106( ابن منظور، ل�شان العرب، )خ ر�س( 

البغدادي، خزانة الأدب )4/17( )5/445(.

قوله تعال: ) قال اآتون اأفرْغ عليه ِقْطرا( الكهف: )96(، وقوله تعال:)هاوؤم . 28
اقراأوا كتابيه( احلاقة:)19(.

البيهقي . 29 �شنن  احل�شني،  بن  اأحمد  البيهقي،   ) ْفُجُركىَ يىَ ْن  مىَ ُك  رْتىَ نىَ وىَ ْخلىَُع  نىَ )وىَ
الباز، مكة املكرمة، د  القادر عطا، مكتبة دار  الكربى، حتقيق، حممد عبد 

.ط، 1994م،) 2/210(.

وردت ) ح�شنت ( يف: الأنباري، الإن�شاف يف م�شائل اخلالف، حتقيق، جودة . 30
مربوك، اخلاجني، القاهرة، ط1، 2002م، )82(.

ينظر: الأنباري، الإن�شاف، حتقيق، حممد حميي الدين، )1 / 83 - 92(.. 31

املرجع ال�شابق، )1/87 (.. 32

اأبو . 33 العكربي،   .)84  /1( الإن�شاف،  الأنباري،  يف:  القي�س  لمرئ  ال�ّشاهد 
عبد  حتقيق،  والكوفيني،  الب�رشيني  النحويني  مذاهب  عن  التبيني  البقاء، 
الرحمن العثيمني، جامعة اأم القرى، مكة املكرمة، ر�شالة ماج�شتري، اإ�رشاف 
يف  الن�رشة  ائتالف  الزبيدي،   )166( 1976م،  الأن�شاري،  مكي  اأحمد 

اختالف نحاة الكوفة والب�رشة، )113(.

ينظر: الأنباري، الإن�شاف، حتقيق، حممد حميي الدين، )1/ 85(.. 34

العيني، املقا�شد النحوية يف �رشح �شواهد �رشوح الألفية، )2/294(.. 35

املكتبة . 36 ال�شندوبي،  ح�شن  حتقيق،  ديوانه،  ُحْجر،  بُن  ُحْنُدج  القي�س،  امروؤ 
ديوانه،  القي�س،  امروؤ   )113( 1930م،  د.ط،  م�رش،  الكربى،  التجارية 
حتقيق، حممد اأبي الف�شل اإبراهيم، دار املعارف، القاهرة، ط5، د.ت، )39(.

ال�شدى، . 37 وبل  الندى  الأن�شاري، �رشح قطر  الدين  ابن ه�شام، جمال  ينظر: 
ط1،  بريوت،  الع�رشية،  املكتبة  احلميد،  عبد  الدين  حميي  حممد  حتقيق، 

1994م، )332(.

امروؤ القي�س، ديوانه، حا�شيته، حتقيق، ح�شن ال�شندوبي، )113(.. 38

ابن ه�شام، جمال الدين، �رشح قطر الندى وبل ال�شدى، )332(.. 39

الأنباري، الإن�شاف، حتقيق، حممد حميي الدين، )1/ 85(.. 40

حتقيق، جودة مربوك، )79(.. 41

امروؤ القي�س، ديوانه، حتقيق، حممد اأبو الف�شل اإبراهيم، )39(.. 42

الأنباري، الإن�شاف، حتقيق، حممد حميي الدين،)1/85(. العكربي، التبيني . 43
ائتالف  الزبيدي،   )165( والكوفيني،  الب�رشيني  النحويني  مذاهب  عن 
الن�رشة يف اختالف نحاة الكوفة والب�رشة، )113(، ويف ابن منظور، ل�شان 
اِن: اأىَقامىَ ) غ ن  كىَ ِنيىَ ِبامْلىَ العرب: عميد: فادح ي�شقم �شاحبه)ينظر: ع م د(، غىَ
ي(، اخلرد: جمع خريدة، وهي العذراء احليّية التي تطيل ال�شكوت ) ينظر: خ 
الة:  دىَ دىَل واخلىَ ْدلُء بيِّنة اخلىَ اِق وخىَ ْدلة ال�شَّ ر د(، اخلدال: جمع خدلة، وامراأىَة خىَ

نْيِ ) خ د ل(. اعىَ الذِّرىَ اِقنيىَ وىَ ممتلئُة ال�شَّ

الأنباري، الإن�شاف، حتقيق، حممد حميي الدين، )1/ 86(.. 44

�شيبويه، اأبو ب�رش بن عمرو بن عثمان، الكتاب، حتقيق: عبد ال�شالم هارون، . 45

مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط4، 2004م، )1/78(. ال�شريايف، �رشح اأبيات 
1974م،  د.ط،  القاهرة،  الفكر،  دار  ها�شم،  علي  حممد  حتقيق،  �شيبويه، 

.)1/249(

جملة . 46 القي�شي،  حمودي  نوري  جمعه،  ديوانه،  �شعيد،  بن  املرار  الأ�شدي، 
املورد، العراق، املجلد الّثان، العدد الّثان، 1972م، )173(.

ينظر: ال�شريايف، �رشح اأبيات �شيبويه، )1/250(.. 47

الأنباري، الإن�شاف، حتقيق، حممد حميي الدين، )1/93(.. 48

املرجع ال�شابق، )1/86(.. 49

ينظر: املرجع ال�شابق، )1/86(.. 50

ة: املم�شوقة الطويلة: يعني اأن احلليم . 51 انىَ ْيفىَ املرجع ال�شابق، )1 / 89(. و)ال�شَّ
اللهو، ويحب  اإل  اأن ي�شبو  ال�شيفانة بح�شنها وجمالها على  املراأة  حتمله 
الغزل ومالعبة الن�شاء. ومن كان مثلها من الن�شاء اأ�شبى احلليم( ال�شريايف، 
دار  ها�شم،  علي  حممد  حتقيق،  �شيبويه،  اأبيات  �رشح  عبداهلل،  بن  احل�شن 

الفكر، القاهرة، د.ط، 1974م، )1/173(.

ينظر: الأنباري، الإن�شاف، حتقيق، حممد حميي الدين، )1/89(.. 52

حميي . 53 حممد  حتقيق،  الإن�شاف،  الأنباري،   .)1/77( الكتاب،  �شيبويه، 
الدين، )1/89(.

اجلرمي: . 54 احلارث  بن  ووعلة   .)1/173( �شيبويه،  اأبيات  �رشح  ال�شريايف، 
ينظر:   . وفاة  تاريخ  له  يرد  مل  الأ�شل  الفر�شان. ميان  من  �شاعر جاهلي. 

الزركلي، الأعالم، )8/116( .

عبد . 55 الزبيدي،   )1/90( الدين،  حميي  حممد  حتقيق،  الإن�شاف،  الأنباري، 
 )114( والب�رشة،  الكوفة  نحاة  اختالف  يف  الن�رشة  ائتالف  اللطيف، 
الغرمي: الدائن . ممطول: مدافع باملطال وهو الت�شويف، وقيل يف منا�شبته: 
اّلذي كان يعمل فيه غالم له عطرا؛ فلم  ُكثىَريِّ  اأن عزة ابتاعت من حانوت 
ا  حبًّ له:  فقالت  بالدين،  طالبها  ح�رشت  فلما  اأياًما،  وماطلته  ثمنه  تدفع 
الن�شوة  من  هويتها  عرف  ملا  ولكنه  ال�شابق،  ُكثىَريِّ  ببيت  فتمثل  وكرامة، 
فاأعتقه  بالأمر،  ا  ً ُكثىَريِّ واأخرب  الدين  ياأخذ  اأن  رف�س  حا�رشات  كن  الالئي 
ووهب له ما يف احلانوت. ينظر: كثري، عبد الرحمن، ديوانه، حتقيق، اإح�شان 

عبا�س، دار الثقافة، بريوت، 1971م، د.ط، )134(.

ينظر: الأنباري، الإن�شاف، حتقيق، حممد حميي الدين، )1/92(.. 56

اأحمد حممد �شاكر، . 57 ال�ّشعر وال�ّشعراء، حتقيق،  اأحمد بن عبد اهلل،  ابن قتيبة، 
دار املعارف، القاهرة، د.ت. ) 510( 12. الب�رشي، �شدر الدين، احلما�شة 
ط1،  القاهرة،  اخلاجني،  مكتبة  جمال،  �شليمان  عادل  حتقيق،  الب�رشية، 
العيني، املقا�شد  العرب، )غ ر م(  1999م، )2/172( ابن منظور، ل�شان 
�رشح  يف  الهوامع  همع  الدين،  جالل  ال�شيوطي،   .27  )2/275( النحوية، 
جمع اجلوامع، حتقيق، عبد احلميد هنداوي، املكتبة التوقيفية، م�رش، د.ط، 

د.ت، )3/127( البغدادي، خزانة الأدب، ) 5/223(.

كثري، عبد الرحمن، ديوانه، )134(.. 58

الأنباري، الإن�شاف، حتقيق، حممد حميي الدين، )1/91(.. 59

60 . ،)2/173  ( البقاعي،  يو�شف  حتقيق،  امل�شالك،  اأو�شح  ه�شام،  ابن  ينظر: 
وينظر: ال�شيوطي، همع الهوامع، )3/127( .

ينظر: العيني، بدر الدين، املقا�شد النحوية، )2/275(.. 61

62 . .)2/172( البقاعي،  يو�شف  حتقيق،  امل�شالك،  اأو�شح  ه�شام،  ابن  ينظر: 
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وينظر: العيني، املقا�شد النحوية، )2/276(.

الزبيدي، عبد . 63  .)1/94( الدين،  الإن�شاف، حتقيق، حممد حميي  الأنباري، 
 .)168( والب�رشة،  الكوفة  نحاة  اختالف  يف  الن�رشة  ائتالف  اللطيف، 
وال�ّشعراء،  ال�ّشعر  اهلل،  عبد  قتيبة،  ابن   . ِله  مىَ جىَ ا�شم  وقيل  فر�شه،  ا�شم  قّيار: 

.)1/350(

الأنباري، الإن�شاف، حتقيق، حممد حميي الدين، )1/93(.. 64

كثريا . 65 اهلل  والذاكرين  واحلافظات  فروجهم  واحلافظني   ( تعال:  قوله 
امل�رشكني  من  بريء  اهلل  اأّن   ( تعال:  وقوله   ،)35( الأحزاب:  والذاكرات( 

ور�شوُله( التوبة: )3(.

الأنباري، الإن�شاف، حتقيق، حممد حميي الدين، )1/94(.. 66

الب�رشي، . 67 ر(.  ي  )ق  العرب،  ل�شان  منظور،  ابن   )1/15( الكتاب  �شيبويه، 
 )2/56( اأحمد،  الدين  خمتار  حتقيق،  الب�رشية،  احلما�شة  الدين،  �شدر 
حتقيق،  املقتب�س،  من  املخت�رش  القب�س  نور  اأحمد،  بن  يو�شف  اليغموري، 
د.ط،  اأملانيا،  في�شبادن،  �شتايرن،  فرانت�س  الن�رش  دار  ْلهاي،  زىَ ُروُدْلف 
1964م، )111 - 112(. �شابئ بن احلارث بن اأرطاة التميمي الربجمي: 
�شاعر، خبيث الل�شان، كثري ال�رش. عرف يف اجلاهلية. واأدرك ال�شالم، فعا�س 
باملدينة اإل اأيام عثمان. وكان مولعا بال�شيد، وله خيل. الزركلي، الأعالم، 

.)3/212(

�شيبويه، الكتاب )1/75( ابن قتيبة، عبد اهلل، ال�ّشعر وال�ّشعراء، )1/351( . 68
ابن منظور، ل�شان العرب، ) ق ي ر( البغدادي، خزانة الأدب، )10/313( .

ينظر: ال�شريايف، �رشح اأبيات �شيبويه، )1/245(.. 69

ينظر: فاخر، حممد علي، تغيري النحويني لل�شواهد بحث ي�شتمل على اأكرث من . 70
مائتي بيت حرفها النحويون لال�شت�شهاد بها، )123(.

العراق، . 71 الر�شيد،  دار  املبارك،  احل�شني  عبد  حتقيق،  اأخباره،  الزجاجي، 
1980م، )26(.

العكربي، . 72  )95  /1( الدين،  حميي  حممد  حتقيق،  الإن�شاف،  الأنباري، 
 )271( والكوفيني،  الب�رشيني  النحويني  مذاهب  عن  التبيني  البقاء،  اأبو 
)يخاطب بذلك مالك بن العجالن، وكان عمرو بن امرئ القي�س قد حكمته 
بن  ملالك  حليف  ب�شبب  اقتتلوا  حني  �شميحة  ثور  يف  واخلزرج  الأو�س 
العجالن قتلته الأو�س، فلم ير�س مالك بن العجالن بحكم عمرو بن امرئ 

القي�س( ال�شريايف، �رشح اأبيات �شيبويه، )1/186( .

ينظر: ال�شريايف، �رشح اأبيات �شيبويه، ) 1/186( وينظر: البغدادي، خزانة . 73
الأدب، )4/277( )10/295( .

الدين، )1/95(. درهم بن زيد . 74 الأنباري، الإن�شاف، حتقيق، حممد حميي 
بن  مالك  بن  عوف  ابن  عمرو  بن  عوف  بن  مالك  بن  زيد  بن  �شبيعة  بن 

الأو�س.�شاعر جاهلي، من اليهود. الزركلي، الأعالم، )1/1260(.

�شيبويه، الكتاب ) 1 /74 - 75( العيني، املقا�شد النحوية، )1/367(. . 75

ال�شريايف، �رشح اأبيات �شيبويه، )1/186(. ابن منظور، ل�شان العرب، )ف ج . 76
ر( العيني، املقا�شد النحوية، )1/367( عمرو بن امرئ القي�س بن عمرو بن 
عدي اللخمي، من قحطان: من ملوك الدولة اللخمية يف اجلاهلية، بالعراق. 
ملك بعد اأبيه امرئ القي�س، اأو بعد عمه احلارث، وا�شتمر نحو اأربعني �شنة. 

الزركلي، الأعالم، )5/73(.

1983م، . 77 الفّراء، يحيى بن زياد، معان القراآن، عامل الكتب، بريوت، ط3، 
)2 / 363( املرار بن �شعيد بن حبيب الفقع�شى الأ�شدي، اأبو ح�شان: �شاعر 

اإ�شالمى، من �شعراء الدولة الأموية. الزركلي، الأعالم، )1/199(.

والكوفيني، . 78 الب�رشيني  النحويني  مذاهب  عن  التبيني  العكربي،  ينظر: 
حا�شيته، )271(.

العلمية، . 79 الكتب  دار  مهّنا،  عبد  حتقيق،  ديوانه،  ح�شان،  ثابت،  ابن  ينظر: 
بريوت، ط2، 1994م، )168(.

اليغموري، يو�شف بن اأحمد، نور القب�س املخت�رش من املقتب�س، )112(.. 80

ابن اخلطيم، قي�س، ديوانه، ملحقاته، حتقيق، نا�رش الدين الأ�شد، دار �شادر، . 81
بريوت، د.ط. د.ت، )239(، وقد نفى حمقق الديوان اأن يكون البيت لقي�س، 
وقال باأن ال�شواب ن�شبته لعمرو بن امرئ القي�س اخلزرجي. ينظر: املرجع 

ال�شابق، حا�شيته، )114(.

الرتاث، . 82 دار  باجوده،  ح�شن  حتقيق،  ديوانه،  قي�س،  اأبو  الأ�شلت،  ابن  ينظر: 
القاهرة، د. ط، د.ت . وينظر: الأ�شدي، املرار بن �شعيد، ديوانه.

اليغموري، نور القب�س املخت�رش من املقتب�س، )112(.. 83

املرجع ال�شابق، حا�شيته، )112(.. 84

الأنباري، الإن�شاف، حتقيق، حممد حميي الدين، )1/95(.. 85

ال�شريايف، �رشح اأبيات �شيبويه، )1/156(.. 86

�شيبويه، الكتاب، ) 1/76( الأزهري، حممد بن اأحمد، تهذيب اللغة، حتقيق، . 87
حممد عو�س مرعب، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، ط1، 2001م، ) ق 
ع د( ال�شريايف، احل�شن بن عبداهلل، �رشح اأبيات �شيبويه، حتقيق، حممد علي 
ها�شم، دار الفكر، القاهرة، د.ط، 1974م )1/156( الأنباري، الإن�شاف، 

حتقيق، حممد حميي الدين، )1/ 95( ابن منظور، ل�شان العرب ) ق ع د(. 

ينظر: الفرزدق، ديوانه، حتقيق، اإيليا احلاوي، 1983م.. 88

ال�شريايف، . 89 د(،  ع  ق   ( اللغة،  تهذيب  الأزهري،   )1/76  ( الكتاب،  �شيبويه، 
�رشح اأبيات �شيبويه، )1/156(.

ابن منظور، ل�شان العرب، ) ق ع د( .. 90

املصادر واملراجع:

أوالً- القرآن الكريم:

ثانياً- املراجع العربية: 

اإحياء . 1 دار  مرعب،  عو�س  حممد  اللغة،  تهذيب  اأحمد،  بن  حممد  الأزهري، 
الرتاث العربي، بريوت، ط1، 2001م.

جملة . 2 القي�شي،  حمودي  نوري  جمعه،  ديوانه،  �شعيد،  بن  املرار  الأ�شدي، 
املورد، العراق، املجلد الّثان، العدد الّثان، 1972م

ابن الأ�شلت، اأبو قي�س، ديوانه، حتقيق، ح�شن باجوده، دار الرتاث، القاهرة، . 3
د. ط، د.ت 

الأ�شمون، علي بن حممد، �رشح الأ�شمون على األفية ابن مالك، حا�شيته، دار . 4
الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1955م.

املكتبة . 5 ال�شندوبي،  ح�شن  حتقيق،  ديوانه،  ُحْجر،  بُن  ُحْنُدج  القي�س،  امروؤ 
التجارية الكربى، م�رش، د.ط، 1930م

ديوانه، حتقيق، حممد اأبي الف�شل اإبراهيم، دار املعارف، القاهرة، ط5، د.ت. 6

الأنباري، الإن�شاف يف م�شائل اخلالف، حتقيق، جودة مربوك، اخلاجني، . 7
القاهرة، ط1، 2002م.
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ط4، . 8 القاهرة،  ال�شعادة،  مطبعة  احلميد،  عبد  الدين  حميي  حممد  حتقيق، 
1961م. 

البخاري، اأبو عبد اهلل حممد، �شحيح البخاري، دار ابن كثري، بريوت، ط1، . 9
2002م. 

حتقيق، . 10 الفار�شي،  علي  لأبي  الإي�شاح  �شواهد  �رشح  اهلل،  عبد  بري،  ابن 
عيد م�شطفى دروي�س وحممد مهدي عالم، الهيئة العامة ل�شوؤون املطابع 

الأمريية، القاهرة، 1985م.

دار . 11 ودرا�شة،  الطائي، جمع وحتقيق  اخليل  زيد  �شعر  اأحمد خمتار،  البزرة، 
املاأمون للرتاث، بريوت، ط1، 1988م

جمال، . 12 �شليمان  عادل  حتقيق،  الب�رشية،  احلما�شة  الدين،  �شدر  الب�رشي، 
مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط1، 1999م.

البطليو�شي، اأبو حممد بن عبد اهلل، احللل يف �رشح اأبيات اجلمل، قراأه وعلق . 13
عليه، يحيى مراد، دار الكتب العلمية، بريوت، ط،2003.

البغدادي، عبد القادر بن عمر، خزانة الأدب ولب لباب ل�شان العرب، حتقيق، . 14
عبد ال�شالم هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط4، 1997م.

البالد . 15 اأ�شماء  من  ا�شتعجم  ما  معجم  العزيز،  عبد  بن  اهلل  عبد  البكري، 
واملوا�شع، حتقيق، م�شطفى ال�شقا، عامل الكتب، بريوت، ط3، 1982.

البيهقي، اأحمد بن احل�شني، �شنن البيهقي الكربى، حتقيق، حممد عبد القادر . 16
عطا، مكتبة دار الباز، مكة املكرمة، د .ط، 1994م.

مكتبة . 17 والعلوم،  الفنون  ا�شطالحات  ك�شاف  علي،  حممد  التهانوي، 
لبنان، بريوت، د.ط، 1996م.

العلمية، . 18 الكتب  دار  مهّنا،  عبد  حتقيق،  ديوانه،  ح�شان،  ثابت،  ابن 
بريوت، ط2، 1994م.

حتقيق، . 19 واملن�شوب،  امل�شاف  يف  القلوب  ثمار  من�شور،  اأبو  الثعالبي، 
حممد اأبي الف�شل اإبراهيم، املكتبة الع�رشية، بريوت، ط1، 2003م

ابن اخلطيم، قي�س، ديوانه، ملحقاته، حتقيق، نا�رش الدين الأ�شد، دار �شادر، . 20
بريوت، د.ط. د.ت. 

الكتاب . 21 اأبي ربيعة، عمر بن عبد اهلل، ديوانه، حتقيق، فايز حممد، دار  ابن 
العربي، بريوت، ط2، 1996م.

الكوفة . 22 نحاة  اختالف  يف  الن�رشة  ائتالف  اللطيف،  عبد  الزبيدي، 
والب�رشة، حتقيق، طارق اجلنابي، عامل الكتب، بريوت، ط1، 1987م. 

بو . 23 علي  حتقيق،  الإعراب،  �شنعة  يف  املف�شل  اهلل،  جار  الزخم�رشي، 
ملحم، مكتبة الهالل، بريوت، د.ط، 1993م.

دار . 24 املبارك،  احل�شني  عبد  حتقيق،  اأخباره،  الرحمن،  عبد  الزجاجي، 
الر�شيد، العراق، 1980م.

ط15، . 25 بريوت،  للماليني،  العلم  دار  الأعالم،  الدين،  خري  الزركلي، 
2002م.

اجلبُّوري، . 26 يحيى  حتقيق،  ديوانه،  ا�س،  ِمْردىَ بن  العبا�س  لىَمي،  ال�شُّ
موؤ�ش�شة الر�شالة، بريوت، ط1، 1991م.

ال�شالم . 27 عبد  حتقيق:  الكتاب،  عثمان،  بن  عمرو  بن  ب�رش  اأبو  �شيبويه، 
هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط4، 2004م.

علي . 28 حممد  حتقيق،  �شيبويه،  اأبيات  �رشح  عبداهلل،  بن  احل�شن  ال�شريايف، 
ها�شم، دار الفكر، القاهرة، د.ط، 1974م

ال�شيوطي، جالل الدين، همع الهوامع يف �رشح جمع اجلوامع، حتقيق، عبد . 29
احلميد هنداوي، املكتبة التوقيفية، م�رش، د.ط، د.ت.

الفكر، . 30 دار  الرحيم،  عبد  حممد  حتقيق،  واأنواعها،  اللغة  علوم  يف  املزهر 
بريوت، 2005م.

القرتاح يف علم اأ�شول النحو، حتقيق، حممود �شليمان ياقوت، دار املعرفة . 31
اجلامعية، ال�شوي�س، د.ط، 2006م.

ال�شعرية: قراءة يف الإق�شاء وال�شتبقاء، عامل . 32 النحو  �شفا، في�شل، �شواهد 
الكتب احلديث ، اإربد، ط1، 2012م.

والكوفيني، . 33 الب�رشيني  النحويني  مذاهب  التبيني عن  البقاء،  اأبو  العكربي، 
ر�شالة  املكرمة،  مكة  القرى،  اأم  جامعة  العثيمني،  الرحمن  عبد  حتقيق، 

ماج�شتري، اإ�رشاف اأحمد مكي الأن�شاري، 1976م.

التقعيد، . 34 يف  املعتمدة  القائل  جمهولة  النحوية  ال�شواهد  في�شل،  العمري، 
ر�شالة دكتوراه، كلية الآداب، جامعة الريموك، 1993م.

الألفية، . 35 �رشوح  �شواهد  �رشح  يف  النحوية  املقا�شد  الدين،  بدر  العيني، 
حتقيق، با�شل عيون ال�شود، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 2005م.

دار . 36 اأوغلي،  الأ�شمعي، حتقيق، ح�شان فالح  ديوانه، �رشح  الغنوي، طفيل، 
�شادر، بريوت، ط1، 1997م.

من . 37 اأكرث  على  ي�شتمل  بحث  لل�شواهد  النحويني  تغيري  علي،  حممد  فاخر، 
املحمدية،  الطباعة  دار  بها،  لال�شت�شهاد  النحويون  حرفها  بيت  مائتي 
القاهرة، ط1، 1996م. الفّراء، يحيى بن زياد، معان القراآن، عامل الكتب، 

بريوت، ط3، 1983م.

لبنان، . 38 اللبنان،  الكتاب  دار  احلاوي،  اإيليا  حتقيق،  ديوانه،  الفرزدق، 
ط1، 1983م.

مكتب . 39 حتقيق،  املحيط،  القامو�س  يعقوب،  بن  حممد  الفريوزاأبادي،   
حتقيق الرتاث، موؤ�ش�شة الر�شالة، بريوت، ط 8، 2005م.

حممد . 40 اأحمد  حتقيق،  وال�ّشعراء،  ال�ّشعر  اهلل،  عبد  بن  اأحمد  قتيبة،  ابن 
�شاكر، دار املعارف، القاهرة، د.ت.

الثقافة، . 41 دار  عبا�س،  اإح�شان  حتقيق،  ديوانه،  الرحمن،  عبد  كثري، 
بريوت، 1971م، د.ط.

املنعم . 42 عبد  حتقيق،  ال�شافية،  الكافية  �رشح  اهلل،  عبد  بن  حممد  مالك،  ابن 
هريدي، مركز البحث العلمي واإحياء الرتاث الإ�شالمي، مكة املكرمة، ط1، 

د.ت

ط1، . 43 بريوت،  �شادر،  دار  العرب،  ل�شان  مكرم،  بن  حممد  منظور،  ابن 
د.ت.

ال�شدى، . 44 وبل  الندى  قطر  �رشح  الأن�شاري،  الدين  جمال  ه�شام،  ابن 
ط1،  بريوت،  الع�رشية،  املكتبة  احلميد،  عبد  الدين  حمي  حممد  حتقيق، 

1994م.

ابن ه�شام، اأو�شح امل�شالك، حتقيق، يو�شف البقاعي، دار الفكر، بريوت، د.ط. . 45
د.ت.

حتقيق، . 46 املقتب�س،  من  املخت�رش  القب�س  نور  اأحمد،  بن  يو�شف  اليغموري، 
ْلهاي، دار الن�رش فرانت�س �شتايرن، في�شبادن، اأملانيا، د.ط، 1964م. ُروُدْلف زىَ


