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 أمَّا" الذرطية 
  درادة نحوية تطبيقية رلى القرآن الكريم

 
   د. سميحة صالح صالح المهيبي الحربيأ.م.                                                                

 جامعة أم القرى/  قسم المغة والنحو والصرف                                                                
 : الملخص

قصد البحث إلى الكشؼ عف حقيقة )أمَّا( ىؿ ىي مف أدكات الشرط ،أـ ىي حرؼ آخر 
الكصكؿ إلى  اقتضىبالفاء ،ك كعمة ربط جكابيا  ىؿ ىي مركبة أـ مفردة؟ك ضمف معنى الشرط؟ 

ىذه األىداؼ عرض آراء الٌنحاة كاختالفاتيـ حكؿ إعراب االسـ الكاقع بعدىا ، كحججيـ كأدلتيـ، 
َـّ النظر في كتاب هللا ك ما كرد فيو مف آيات عنيا كالتي اشتممت عمى خمس صكر ، كىي :  ث

 الصكرة األكلى: أمَّا ، المبتدأ اسـ مكصكؿ ) الذيف( ، خبره جممة فعمية.
 الصكرة الثانية: أمَّا ، المبتدأ اسـ مكصكؿ )مف( ، كخبره جممة فعمية.

 الصكرة الثالثة: أمَّا ، المبتدأ اسـ صريح غير مكصكؿ ، كالخبر جممة فعمية .
 الصكرة الرابعة: أمَّا ، االسـ مفعكؿ بو مقدـ ، كالجممة فعمية جممة جكاب الشرط ال محؿ ليا.

 الشرط مصدرة بػػػػ)إف(، كالفاء رابطة لجكاب )أمىا(.  الصكرة الخامسة: أمَّا ،جممة 
نَّما ىي متضمنة  ) أمَّا ( ليست مف أدكات الشرط ، كا  كمف النتائج التي تكصؿ إلييا البحث :أفَّ

أفَّ القياس في ، ك  لمعنى الشرط بإجماع الٌنحاة، فقد نابت عف أداة الشرط المحذكفة كفعمو كمتعمقو
مى الخبرية بقمة ، كقد يأتي منصكبنا عا عمى االبتداء بكثرة ، ك ككف مرفكعى أف ي ىااالسـ الكاقع بعد
مرفكعنا  االسـ الكاقع بعد )أمَّا( ، فقد كقع  جاء في القرآف الكريـ  ، كىذا مكافؽ لما مخالفنا لمقياس

  في ثالثة مكاضع .مكافقنا لمقياس في أربعة كأربعيف مكضعنا ، كلـ يرد منصكبنا إالَّ 
 مـ!كهللا أع
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 : المقدمة
الحمد  رٌب العالميف ، كالصالة كالسالـ عمى أشرؼ المرسميف ، سيدنا محمد بف    

 عبدهللا كعمى آلو كصحبو كالتابعيف إليو بإحساف إلى يكـ الديف ، كبعد:
الحديث عنيا في باب الشرط ، فمـ القدماء فإفَّ )أمَّا( مف األدكات التي لـ يبسط النُّحاة 

يذكركا شيئنا مف أحكاميا سكل أنَّيا تأتي بمعنى الجزاء كتمزميا الفاء، بخالؼ الٌنحاة المتأخريف 
فقد فٌصمكا القكؿ فييا كابف الشجرم ، كابف يعيش ، كالرضي ، كابف مالؾ ، كشٌراح األلفية كابف 

 كالصباف ، كالشمني ، كغيرىـ. ىشاـ ، كابف عقيؿ ، كابف الناظـ ، كاألشمكني ،
، كأبي البركات األنبارم  أمَّا عند المعربيف لمقرآف الكريـ كاألخفش ، كالفراء ، كابف النحاس،

كالسميف الحمبي فمـ أجد ما يستحؽ الذكر عنيا في كتبيـ سكل أنَّيا تفيد معنى  ، كأبي حياف
نيا مع ما بعدىا اتفاقنا مع اإلعراب الذم التفصيؿ باإلضافة إلى معنى الشرط، كعذرىـ أنَّيـ يعربك 

 عزمكا عميو.
كلمَّا لـ يذكر الٌنحاة تفصيالن عنيا فقد ارتأيت أف أدرس)أمَّا( دراسة نحكية تطبيقية عمى 
القرآف الكريـ مكضحة أصميا كتضمنيا معنى الشرط ، كعمة ربط جكابيا بالفاء مف الناحية 

َـّ تطبيؽ ىذه النحكية ، كعارضة آلراء الٌنحاة كاختال فاتيـ حكؿ إعراب االسـ الكاقع بعدىا ، ث
الدراسة عمى ما كرد في آيات الكتاب العزيز عنيا ، كالكشؼ عف المكاقع اإلعرابية لالسـ الكاقع 

 بعدىا ، كاقتضى ذلؾ النظر في آراء الٌنحاة كمعربي القرآف الكريـ.
 كليذا فقد كقع ىذا البحث في مقدمة كقسميف كخاتمة .

 ا القسـ األكؿ فيك خاص بالدراسة النحكية النظرية كيضـ ثالثة مباحث  :أمَّ 
 المبحث األكؿ : أصميا كمعناىا .

 المبحث الثاني: تضمنيا معنى الشرط كاقتراف جكابيا بالفاء.
 عند الٌنحاة. ىاالمبحث الثالث: إعراب االسـ الكاقع بعد

 كأمَّا القسـ الثاني فيك خاص بالدراسة التطبيقية عمى القرآف الكريـ .     
 كأمَّا الخاتمة فقد أجممت فييا أىـ النتائج التي خميص إلييا البحث.  

ىذا كقد رتبت اآليات التي ذكرت فييا )أمَّا( عمى ترتيب المصحؼ الكريـ ، سائمة هللا عز كجؿ 
 ع بو إنَّو كلي ذلؾ كالقادر عميو.أف ينفعني بيذا البحث ، كأف ينف

 
 

 



  م 2012   –اذار –/ الدنة الحادية رذر  44/ العدد 13مجلد ال                        

 
173 

 القسم األول:الدراسة النظرية النحوية
 المبحث األول: أصل) أمَّا ( ومعناها:

اختمؼ الٌنحاة في تحديد أصؿ ) أمَّا ( ىؿ ىي مركبة أـ مفردة؟ كىؿ ىي مف أدكات الشرط ، أـ  
مًٌف معنى الشرط؟  ىي حرؼ آخر ضي

 بيف البساطة كالتركيب فقد ذىبكا فيو مذىبيف :أمَّا خالفيـ األكؿ حكؿ أصميا 
فرادىا كعميو األكثر ،فقالكا : بأنَّيا حرؼ كاحد بسيط ليست مف  المذهب األول :القكؿ ببساطتيا كا 

، كرجحو (ِ)كممف قاؿ بيذا أبك حياف (ُ)أدكات الشرط ، بؿ مف األدكات التي يحصؿ بيا التعميؽ
،كقاؿ المرادم (ٓ)الشيخ بياء الديف السبكي في شرح التمخيص ، ككافقو(ْ)، كاألشمكني(ّ)السيكطي

 . (ٔ)ىي حرؼ بسيط فيو معنى الشرط
حيث نيسب إليو القكؿ بأٌنيا مركبة مف  (ٕ):القكؿ بتركيبيا ،كممَّف قاؿ بيذا ثعمب والمذهب الثاني

مع  )إٍف( الشرطية ك) ما( حيذؼ فعؿ الشرط بعدىا ، ففتحت ىمزتيا مع حذؼ الفعؿ ككيسرت
 .(ٗ)،كمنيـ مف قاؿ بأنَّيا مركبة مف) أـ ( ك) ما ((ٖ)ذكره، كىذا ما نسبو الرضي لمككفييف

، أـ ىي حرؼ  مف أدكات الشرطىي كأمَّا خالفيـ الثاني حكؿ أصؿ داللتيا عمى الشرط ، كىؿ 
 آخر ضمف معنى الشرط ؟

كالمتأخريف أفَّ الٌنحاة فالذم يظير بعد الرجكع إلى ما كقع تحت يدم مف كتب المتقدميف منيـ 
األكائؿ اكتفكا بذكرىا دالة عمى الجزاء ، كأفَّ الفاء الزمة ليا دكف التعرض لنكعيا كمنيـ سيبكيو 
قاؿ :" كأمَّا ) أمَّا ( ففييا معنى الجزاء ، كأٌنو يقكؿ : عبدهللا ميما يكف مف أمره فمنطمؽ ، أال 

 (َُ)ترل أٌف الفاء الزمة ليا أبدنا ".
ا أطمؽ عميو: باب )أمَّا ك إمَّا( أمَّا ا  ذكر أفَّ فييا معنى المجازاة ،  كلمبرد فقد أفرد ليا بابنا خاصن

قاؿ :" ىذا باب )أمَّا ( ك)إمَّا( أمَّا المفتكحة فإفَّ فييا معنى المجازاة. كذلؾ قكلؾ :أمَّا زيده فمو 
أعًط زيدنا درىمنا ، فمزمت الفاء درىـ ، كأمَّا زيده فأعطو درىمنا . فالتقدير : ميما يكف مف شيء ف

 (ُُ)الجكاب ، لما فيو مف معنى الجزاء . كىك كالـ معناه التقديـ كالتأخير".
ا الفارسي ،كصدر األفاضؿ القسـ بف (ُٓ)،كاألنبارم(ُْ)،كالصيمرم(ُّ)،كالزمخشرم(ُِ)كمنيـ أيضن
 ، كغيرىـ.(ُٔ)حسيف الخكارزمي

 أمِّا المتأخركف مف الٌنحاة فقد تباينت مكاقفيـ منيا :      
،كابف (ُٗ)،كالرضي(ُٖ)،كابف مالؾ(ُٕ)ػػػػ فمنيـ مف ذكرىا مع حركؼ الشرط كابف الحاجب ُ

 .(ُِ)،كابف عقيؿ(َِ)ىشاـ
ػػػػػ كمنيـ مف صٌرح بأنَّيا حرؼ شرط كىك ما ذىب إليو ابف ىشاـ في المغني حيث قاؿ :" ىي  ِ

كتككيد دائمنا ، كتفصيؿ غالبنا".حرؼ شرط 
(ِِ) 



 ....درادة نحوية تطبيقية أمَّا" الذرطية 
   د. سميحة صالح صالح المهيبي الحربيأ.م.                                                       

 
174 

كاستدؿ عمى صحة مذىبو بمزـك فاء الجزاء بعدىا ، كامتناع ككنيا لمعطؼ أك زائدة لسببيف ، 
 :(ِّ)كىما 
 ػػػػػػ دخكليا عمى الخبر.ُ
 ػػػػػػػ امتناع حذفيا كاالستغناء عنيا. ِ

جزاء أف يككف ىناؾ ارتباط كقد عارضو النُّحاة ، كردكا رأيو ؛ ألفَّ المراد بقصد الشرط كال
سببي بينيما ،فالفاء الجكابية معناىا الربط كتالزميا السببية ، فجزاء الشرط مسٌبب عف فعؿ 

،ك )أمَّا( لك كانت شرطنا لتكقؼ جكابيا عمى شرطيا ، كلكٌنيا فقدت ىذا االرتباط (ِْ)الشرط
كأشار إلى ىذا الصباف بقكلو :"  السببي ، كىذا ما صٌرح بو أبك حياف كما نقمو الٌنحاة في كتبيـ ،

قاؿ بعض أصحابنا لك كانت شرطنا لتكقؼ جكابيا عمى شرطيا مع أٌنؾ تقكؿ :  قاؿ أبك حياف :
ا فعالـه ، فيك عالـ إف ذكرت العمـ أك لـ تذكره بخالؼ إف قاـ زيد قاـ عمرك ، فقياـ  أمَّا عممن

 .(ِٓ)عمرك متكقؼ عمى قياـ زيد."
ا بأفِّ أدكات الشرط ال يمييا إال األفعاؿ ك) أمَّا (ال يمييا  باإلضافة إلى أفَّ رأيو مردكد أيضن

نَّما يمييا االسـ نحك:) أمَّا زيده فقائـه( ،كىذا ما رد بو  (ِٔ)فعؿ ؛ ألنَّيا قائمة مقاـ الشرط كفعمو كا 
الشيخ بياء الديف السبكي عمى ابف ىشاـ حيث قاؿ :"كلك كانت أداة شرط القتضت فعال بيا 

يا أغنت عف الجممة الشرطية كعف أداة الشرط كىي مف أغرب الحركؼ لقياميا مقاـ أداة شرط لكنٌ 
 .(ِٕ)كجممة شرطية "

كأمَّا ما استدؿ بو مف أفَّ الفاء ليست زائدة ؛ ألنَّيا لك كانت كذلؾ لصح االستغناء عنيا ، 
جب ) أفعؿ بو( ، كقد أشار فقد ريٌد عميو بأنَّيا إنَّما ىي زائدة الزمة كمزكـ الباء في صيغة التع

إلى ىذا  الشمني بقكلو :" قكلو كلك كانت زائدة لصح االستغناء عنيا ، قاؿ ابف الصائغ ال يمتنع 
أف تككف زائدة فقد لزمت مف أيف ىذا االمتناع كـ زائد يمـز كالباء في آخر صيغة التعجب كىي 

و ؛ ألفَّ المراد منيا أف يككف أفعؿ بو ، كأقكؿ صحة االستغناء عف الزائد أعـ مف جكاز حذف
معنى الكالـ مع كجكد الزائد كيك مع عدمو ، كىذا معنى قكليـ الزائد دخكلو في الكالـ كخركجو 
، كليس المراد مف صحة االستغناء عف الزائد جكاز حذفو حتى يقاؿ إفَّ الزائد قد يككف الزمنا ، 

ىنا إالَّ جكاز الحذؼ أال ترل إلى قكؿ  فال يجكز حذفو كفيو نظر إذ ال يفيـ مف صحة االستغناء
 (ِٖ)المصنؼ فإف قمت قد استغنى عنيا فإفَّ معناه قد حذفت".

، (ِٗ)ػػػػػ كمنيـ مف قاؿ : بأنَّيا  مف األدكات التي يحصؿ بيا التعميؽ كممف قاؿ بيذا أبك حياف ّ
، (ِّ)لتمخيص، ككافقو الشيخ بياء الديف السبكي في شرح ا(ُّ)، كاألشمكني(َّ)كرجحو السيكطي

 كقد سبؽ ذكر ذلؾ.
 فقد ذكركا ليا ثالثة معاف ، كىي: (ّّ)ػػػػ أمَّا مف صٌرح مف الٌنحاة بأنيا ليست حرؼ شرطْ
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ػػػػ اإلخبار : كىك ما ذىب إليو ابف فارس حيث نصَّ عمى ذلؾ بقكلو :" أمَّا ػػ كممة إخبار ُ
") البد في جكابيا مف ) فاء (. تقكؿ : ) أمَّا زيده فكريـه
(ّْ) . 

كاليركم ،حيث قاؿ:" كأمَّا ) أمَّا (المفتكحة فيي حرؼ كاحد ، كىي إخبار ،كال يمييا إالَّ 
 .(ّٓ)االسـ ، كتدخؿ عمى االبتداء ، كىي متضمنة معنى الجزاء ، كال بد ليا مف جكاب بالفاء"

كرجحو الدسكقي ؛ إذ قاؿ :" التحقيؽ أٌنيا حرؼ إخبار نائبة عف فعؿ الشرط ال أٌنيا 
ضكعة لمشرط كحينئذ فاإلضافة ألدنى مالبسة أم أٌنيا حرؼ نائب عف الشرط كمضمنة لمعناه مك 
"(ّٔ). 

ػػػػػ التفصيؿ : كتأتي )أمَّا( لتفصيؿ مجمؿ فتكرر غالبنا نحك:)ىؤالء فضالء أمَّا زيد ففقيو،  ِ
، كابف (ّٗ)،ك ابف الشجرم (ّٖ)،كابف الدىاف(ّٕ)ف قاؿ بيذا ابف األنبارمكأمَّا عمرك فعالـ(،كممَّ 

 .(ْٓ)، كابف عقيؿ(ْْ)،كابف الناظـ(ّْ)، كالمالقي(ِْ)، كالرضي(ُْ)، كابف الحاجب(َْ)يعيش
ًفينىةي فىكىانىت ًكيفى  ۡ  كتكرر غالبنا إذا كانت لتفصيؿ مجمؿ نحك قكلو تعالى:﴿أىمَّا ٱلسَّ  مىميكفى ۡ  يىع ًلمىسىَٰ

ـي ۡ  ، كقكلو تعالى:﴿كىأىمَّا ٱؿ(ْٔ)﴾ رً ۡ  بىحۡ  ٱؿ ًفي مىَٰ ،كقكلو تعالى:﴿ (ْٕ)ف﴾ۡ  ًمنىيۡ  ميؤ أىبىكىاهي  فىكىافى  غي
ًدينىةً ۡ  ٱؿ ًفي فً ۡ  يىًتيمىي فً ۡ  ًلغيمىَٰمىي فىكىافى  ًجدىاري ۡ  كىأىمَّا ٱؿ  . (ْٖ)﴾ مى

فيكتفى  (ْٗ)كقد يترؾ تكرارىا إذا أيريد بالتفصيؿ فييا ذكر أشياء مفصكالن كٌؿ منيا عف اآلخر
آَٰءىكيـ بير ۡ  نحك قكلو تعالى: ﴿ يىََٰٰٓأىيُّيىا ٱلنَّاسي قىد (َٓ)بذكر أحد القسميف عف اآلخر  مًٌف ىىَٰفۡ  جى

بًٌكيـ ًبينا نيكرا ۡ  كيـۡ  ًإلىي نىآَٰ ۡ  كىأىنزىؿ ۡ  رَّ نيكاٍ  ٱلًَّذيفى  فىأىمَّا مُّ ميكاٍ ۡ  كىٱع ًبٱّللًَّ  ءىامى ييد ۦبوً  تىصى  ًفي ۡ  ًخميييـۡ  فىسى
فىض قي ۡ  مًٌف مىةۡ  رىح يىو ؿۡ  كى طا قً ۡ  ًإلىي ۡ  ًديًيـۡ  كى ،أك يستغنى بكالـ ييذكر (ُٓ)﴾ تىًقيماۡ  مُّس ًصرىَٰ

ا فىيىتًَّبعيكفى  غۡ  زىم ۡ  بعدىا نحك قكلو تعالى:﴿ فىأىمَّا ٱلًَّذيفى ًفي قيميكًبًيـ بىوى  مى  ًتغىآَٰءى ۡ  ٱب قي ۡ  ًمف تىشىَٰ
 .(ِٓ)﴾ ۦًكيًموً ۡ  تىأ ًتغىآَٰءى ۡ  كىٱب نىةً ۡ  ًفتۡ  ٱؿ

، (ّٓ)أحكاليا ، كرده ابف الحاجبىذا كقد التـز بعض الٌنحاة معنى التفصيؿ فييا في جميع 
ا في جميع مكاقعيا ، كحمؿ عميو  كالرضي حيث قاؿ: "كقد التـز بعضيـ ىذا المعنى فييا أيضن

ًسخيكفى ًفي ٱؿ  غۡ  زىم ۡ  عمى معنى:﴿ فىأىمَّا ٱلًَّذيفى ًفي قيميكًبًيـ (ْٓ)﴾ۦًبوً  ـً ۡ  ًعؿۡ  قكلو تعالى: ﴿ كىٱلرََّٰ
ف كاف محتمالن في ىذا المقاـ ، إاٌل أٌف جكاز  عمى معنى : كأٌما الراسخكف . كىذا (ٓٓ)﴾ كا 

السككت عمى مثؿ قكلؾ : أٌما زيده فقائـه ، لـ يدفع دعكل لزكـ التفصيؿ فييا"
(ٓٔ). 

ا فقاؿ :" كال يمـز تكرارىا خالفنا لبعضيـ ، فإٌنو يرل أفَّ التفصيؿ ال يككف  كرٌده المالقي أيضن
إاٌل بتكرار الفصؿ بينو كبيف األكؿ كىذا غير الـز ، الميـ إف كاف في المفظ فنعـ، كأٌما في المعنى 

"  .(ٕٓ)فال يمـز
( ،كلـ يذكر ليا ىذا ال ّ معنى مف الٌنحاة إاٌل ػػػػػػػػػػػػ التككيد : نحك:)أمَّا زيده فذاىبه

حث قاؿ:" ك)أمَّا( حرؼ فيو معنى الشرط ؛ كلذلؾ يجاب بالفاء ، كفائدتو في  (ٖٓ)الزمخشرم
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الكالـ أف يعطيو فضؿ تككيد، تقكؿ :زيده ذاىبه ، فإذا قصدت تككيد ذاؾ كأٌنو ال محالة ذاىب ، 
قاؿ سيبكيو في تفسيره : ميما  كأٌنو بصدد الذىاب كأٌنو منو عزيمة قمت : أمَّا زيده فذاىبه ، كلذلؾ

لفائدتيف : بياف ككنو تككيدنا ، كأنَّو في معنى  يكف مف شيء فزيد ذاىب ، كىذا التفسير مدؿ
ف لـ يقؿ : فالذيف آمنكا يعممكف، كالذيف كفركا يقكلكف  الشرط ، ففي إيراد الجممتيف مصدرتيف ػػػػػػ كا 

ميـ أٌنو الحؽ ، كنعى عمى الكافريف إغفاليـ حظيـ ، ػػػػػػػػ إحماد عظيـ ألمر المؤمنيف كاعتداد بعم
 .(ٗٓ)كعنادىـ ، كرمييـ بالكممة الحمقاء"

كذكره ابف ىشاـ الذم جعميا حرؼ شرط كتككيد دائمنا كتفصيؿ غالبنا
(َٔ) . 

 

 المبحث الثاني: تضمن) أمَّا (معنى الشرط ، واقتران جوابها بالفاء.
الشرط فيي مؤكلة بػػػػػػػػػػػ  عمى تضمف ) أٌما ( معنىأجمع جميكر الٌنحاة  مع اختالؼ آرائيـ 

، (ِٔ)،كالفارسي (ُٔ)سيبكيو عمى ىذا ،ك قاؿ بو المبرد ميما يكف مف شيء ( ، كقد نصَّ )
، كابف  (ٕٔ)، كابف عقيؿ (ٔٔ)،كأبك حياف(ٓٔ)، كابف مالؾ  (ْٔ)، كابف يعيش  (ّٔ)كالزمخشرم

 ، كغيرىـ.(ٖٔ)الناظـ
الشرط فييا ، فيك يرل بأنَّيا حرؼ بمعنى) إٍف( حيذؼ فعميا  كخالفيـ الرضي في بياف معنى

تخفيفنا ؛ لكثرة استعماليا في الكالـ ، كلقياـ ما ىك الممزكـ حقيقة في قصد المتكمـ مقاـ الممزكـ 
ييا ، فبأف نقكؿ :ىي حرؼ بمعنى في كالميـ ػػػػػػػ أم الشرطػ ػػػػػػ فقاؿ :" كأمَّا بياف معنى الشرط ف

ب حذؼ شرطيا لكثرة استعماليا في الكالـ ، كلككنيا في األصؿ مكضكعة لمتفصيؿ إٍف ( كج)
كىك مقتضى تكرارىا ، كما ذكرنا في قكلنا : أٌما زيده ففقيو ، كأمَّا عمرك فمتكمـ ، فيؤدم إلى 

ا حذؼ ذلؾ كجكبنا لغرض معنكم ، كذلؾ أٌنيـ أرادكا أف يقكـ ما ىك  ا ، كأيضن االستثقاؿ ليذا أيضن
  (ٗٔ)زـك حقيقة في قصد المتكمـ مقاـ الشرط الذم يككف ىك الممزـك في جميع الكالـ ...".المم

سيبكيو السابؽ ىك ما دفع النَّحاة إلى القكؿ بشرطية )أمَّا( في حيف أفَّ  كيبدك أفَّ نٌص 
سيبكيو كمف تبعو مف الٌنحاة كاف مقصدىـ المعنى البحت ،كعميو فيي ليست بمعنى)ميما يكف 

ا مقصد  مف شيء ( كما ذكر سيبكيو فػػػػػػػػػػػػػػ ) أمَّا ( حرؼ ، ك ) ميما ( اسـ ، قاؿ الرضي مكضحن
" كأمَّا تفسير سيبكيو لقكليـ : أمَّا زيده فقائـه ، بميما يكف مف شيء فزيد قائـ ، فميس ألفَّ سيبكيو :

) أمَّا ( بمعنى ) ميما ( ؛ ككيؼ كىذه حرؼ ، ك) ميما ( اسـ ، بؿ قصده إلى المعنى البحت ؛ 
 (َٕ)".ألفَّ معنى ميما يكف مف شيء فزيد قائـ ، إف كاف شيء فزيد قائـه ، أم ىك قائـ البتة

فأصؿ ) أمَّا زيده فقائـه ( أمَّا يكف مف شيء فزيد قائـ ، بمعنى ػػػػػػػػػ إف يكف شيء فزيد قائـ ػػػػػػػػػػ 
كأقيـ ممزـك القياـ ) زيد  أم إف يقع في الدنيا شيء يقع قياـ زيد ،فحذؼ فعؿ الشرط ػػػػػػػػ الممزكـ ػػػػػػػػ
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دأ كالخبر ؛ ألف فاء السببية ما بعدىا الـز لما ( مقاـ ذلؾ الممزكـ ، كبقيت الفاء بيف المبت
 .(ُٕ)قبميا

كبٌيف األزىرم أف )شيء( في كالـ سيبكيو عاـ يراد بو خاص ، فقاؿ :" قاؿ المكضح في 
الحكاشي فشيء في كالـ سيبكيو عاـ يراد بو خاص ككاف تامة كالمعنى ميما يكجد شيء مف 

نَّما عمٌ مكانع مصدر جكابيا فجكابيا ثابت لممسند إليو  ـ سيبكيو فما ظنؾ إذا انتفت المكانع كا 
العبارة ؛ ألنَّو ال يمكنو ذكر حدث خاص ألنَّو لـ يفسرىا باعتبار كالـ معيف بؿ فسرىا بما يشمؿ 

 .(ِٕ)جميع مكاردىا"
كقد ذكر أبك حياف أفَّ مجيء )أمَّا( بمعنى )ميما يكف مف شيء( ىك مف حيث صالحية 

السيكطي:" كقاؿ أبك حياف : ما ذكر في معناه ىك مف حيث  التقدير ، قاؿ كما نقؿ عنو
صالحية التقدير ، كال جائز أف يككف مرادفنا لو مف حيث المعنى ؛ ألفَّ مفعكلية الحرؼ مباينة 

كألفَّ في يكف ضميرنا يعكد عمى )ميما(، كفي  لمفعكلية االسـ كالفعؿ ، فتستحيؿ المرادفة ؛
 .(ّٕ)ذلؾ منتؼ في أمَّا"الجكاب ضمير يعكد عمى الشرط ، ك 

ا أفَّ المراد مف تضمنيا معنى الشرط أنِّيا بمعنى ميما يكف مف شيء، كأيٌ     ده الدسكقي مكضحن
 ال ألنَّيا مرادفة ليا كليكف، فأمَّا حرؼ كال يككف معناىا معنى االسـ كالفعؿ، بؿ مراده أفَّ )أمَّا(

 .(ْٕ)نابت عف ميما
يمـز مف تفسيرىا بميما أف تككف اسمنا ألنَّا نجيب بمنع المزكـ كقاؿ الشيخ ياسيف :"كال يقاؿ 

فإفِّ الحرؼ يفسر باالسـ كال يمـز ككف الحرؼ اسمنا ألنَّا نقكؿ معنى أفَّ التككيد ، كليت التمني كال 
 .(ٕٓ)يمـز أف يككنا اسميف"

كليذا اعترض باإلضافة إلى أفَّ الفاء ال تمـز جكاب ميما بخالؼ جكاب )أمَّا( تمزمو الفاء، 
أبك حياف عمى تضمف  )أمَّا ( معنى ) ميما يكف مف شيء ( كما نقؿ السيكطي قاؿ نقالن عف 
أبي حياف :" كالتعميؿ بككف )أمَّا ( في معنى الشرط ليس بجيد ؛ ألفَّ جكاب ) ميما يكف مف 

ا ألداة الشرط ، كالفاء الزمة بعد )أمَّا( ، كاف ما دخمت  شيء(ال تمـز فيو الفاء إذا كاف صالحن
ا ليا ، أـ لـ يكف ، أال ترل أنَّو يقاؿ : ميما يكف مف شيء لـ أباًؿ بو ، كيمتنع ذلؾ  عميو صالحن

 (ٕٔ)في ) أمَّا ( كيجب ذكر الفاء فدؿ عمى أفَّ لزكـ الفاء ليس ألجؿ ذلؾ ...انتيى ".
)أمَّا( فقاؿ  كربما تقكدنا ىذه الردكد كاالعتراضات إلى تعميؿ الرضي لكجكب الفاء في جكاب

ف كاف فعالن مضارعنا ، فمـ يجز : أمَّا زيده  نَّما كجبت الفاء في جكاب )أمَّا(كلـ يجز الجـز كا  :"كا 
ـٍ ؛ ألنَّو لما كجب حذؼ شرطيا فمـ تعمؿ فيو ، قبح أف تعمؿ في الجزاء الذم ىك أبعد منيا  يق

ني ، فاألصؿ أالَّ تعمؿ األداة في مف الشرط ، أال ترل أنَّو إذا حذؼ الجزاء في نحك: آتيؾ إف أتيت
الَّ اضربؾ ، فإنَّما  الشرط ، فالجزاء بعدـ االنجزاـ عند حذؼ الشرط أكلى ، كأمَّا قكليـ : افعؿ كا 
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 .(ٕٕ)انجـز الجزاء لعدـ لزـك حذؼ الشرط ىينا"
كعميو فإفَّ ىذه الفاء قد خرجت عف قياسيا كما ذكر أبك حياف، فيي ليست فاء الجزاء ، 

ؿ :" كلمَّا ضمنت معنى الشرط احتيج إلى الفاء كىي فاء خرجت عف بابيا ، فيي ليست حيث قا
 .(ٖٕ)عاطفة مفردنا عمى مفرد ، كليست رابطة بيف جممتيف"

( لشرط لتربطو بفعمو ، كفاء) أمَّاباإلضافة إلى أفَّ مف ضكابط فاء الجكاب اتصاليا بجكاب ا
ده قائـه( ميما يكف مف شيء فزيد قائـ ، فحذؼ مؤخرة عف مكضعيا فاألصؿ في نحك :) أمَّا زي

زحمقت الفاء إلى الخبر ، فصارت اسـ الشرط كفعمو كمتعمقو ،ثـ نابت ) أمَّا (عف المحذكؼ ك 
أمَّا زيده فقائـه ( ؛ كذلؾ لعدة أسباب)

(ٕٗ): 
 مباشرة. ػػػػػػ إلصالح المفظ ؛ إذ استكره العرب كقكع  الفاء بعد )أمِّا(ُ
 أشبيت الفاء العاطفة كليس في الكالـ معطكؼ كمعطكؼ عميو. ػػػػػػ ألنَّياِ

كقد عمؿ الرضي بقاء الفاء بيف المبتدأ كالخبر ؛ بأفَّ الفاء ىنا ىي فاء السببية كليست فاء 
 .(َٖ)الجزاء كفاء السببية ما بعدىا الـز لما قبميا

الجكاب عمى باإلضافة إلى أفَّ فاء الجزاء يصح حذفيا  مف جكاب الشرط إذا جاء فعؿ 
أصمو ،كقد أشار المرادم إلى ذلؾ بقكلو :" فأمَّا جكاب الشرط بػػػػػػ )إٍف( كأخكاتيا فأصمو أف يككف 

ا لجعمو شرطنا فإذا جاء عمى األصؿ لـ يحتج إلى فاء ، كذلؾ إذا كاف ماضينا  فعالن صالحن
)لـ(. كمع ككنو في ذلؾ  متصرفنا عارينا مف )قد( كغيرىا ،أك مضارعنا مجردنا ،أك منفينا ب)ال( أك

 .(ُٖ)غير محتاج إلى الفاء ال يمتنع اقترانو بيا ..."
 :(ِٖ)بخالؼ الفاء الرابطة لجكاب ) أمَّا ( فإنَّيا الزمة ال يصح حذفيا إاٌل في مكاضع 

 ۈ ٴۇ) ػػػػػػػػ إذا دخمت عمى قكؿ قد استغنى عنو بالمقكؿ فيجب حذفيا معو كقكلو تعالى:ُ  

، كاألصؿ عند   (83)(ې ى ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې
: فيقاؿ ليـ أكفرتـ ، فحذؼ القكؿ استغناء عنو بالمقكؿ فتبعتو الفاء في الحذؼ ،أمَّا  (ْٖ)الجميكر

المتأخركف مف النَّحاة فزعمكا بأفَّ الفاء ال تيحذؼ في غير الضركرة ، كأفَّ الجكاب في اآلية 
 (ٖٓ))فذكقكا العذاب (.

 كقكؿ الشاعر:ػػػػػػػػ في الضركرة الشعرية ِ
ٍيرنا ، ًفي ًعرىاًض المىكاًكبً  ـي                كلىًكفَّ سى فأمَّا الًقتىاؿي ال ًقتىاؿى لىدىٍيكي
(ٖٔ)  . 

حيث حذفت الفاء مف جممة جكاب أمَّا  )ال قتاؿ لديكـ ( مع أفَّ الكالـ ليس عمى تضميف  
 قكؿ محذكؼ ،كذلؾ لمضركرة الشعرية ، كالقياس أف يقاؿ :) فال قتاؿ لديكـ (.

ػػػػػػػ في النادر نحك ما جاء في صحيح البخارم:" أمَّا بعدي ما باؿي رجاؿو يشترطكف شركطنا ّ
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ف كاف مئة شرطليست في كتاب هللا ، قضاءي   ، ما كاف مف شرط ليس في كتاب هللا فيك باطؿه كا 
نَّما الكالء لمف أعتؽ"  ، كالتقدير : فما باؿ رجاؿ.          (ٕٖ)هللا أحٌؽ، كشرط هللا أكثؽ ،كا 

كنصؿ  ممَّا عرضناه حكؿ أصؿ ) أمَّا ( كتضمنيا معنى الشرط إلى أفَّ أمَّا ليست أداة 
ف ىشاـ ، بؿ ىي متضمنة لمعنى الشرط فقط كما ذكر جميكر الٌنحاة ، كلعؿ شرط كما ذىب اب

گ ) كقكلو تعالى:،  (88)(ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک گ ) ما يعضد ىذا قكلو تعالى:

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ )، كقكلو تعالى :   (89)(گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ں ں 

الكريـ ، قاؿ ابف فيذه مف اآليات المشكمة التي تعرض ليا المعربكف لمقرآف    (90)(ہ ہ ھ 
النحاس :" قاؿ أبك جعفر كىذا المكضع ميٍشًكؿه مف اإلعراب ؛ ألفَّ )أمَّا ( تحتاج إلى جكاب ك 
نَّما يمي حركؼ المجازاة الفعؿ  يسأؿ لـ صار ال يمي )أمَّا(إالَّ االسـ كىي تشبو حركؼ المجازاة؟ كا 

 . (ُٗ)، كىذا أشكؿ ما فييا "
ا ٍف ( ، كلك كانت أمَّا شرطية لما  كما اختمؼ حكليا الٌنحاة أيضن حيث جيمع فييا بيف )أمَّا ، كا 

؛ كلذلؾ (ِٗ)بينيا كبيف إٍف الشرطية الجازمة فال يصح أف تجتمع أداتاف لمعنى كاحد صح الجمع
اختمفكا في الجكاب المذككر بعدىا ىؿ ىك لػػػػػػػػ )أمَّا( أك لػػػػ )إٍف( ،أك الجكاب ليما معنا فكانت ليـ 

 :(ّٗ)ذاىبثالثة م
األكؿ : مذىب سيبكيو كالبصرييف بأفَّ ما بعد الفاء ىك جكاب )أمَّا( ، ك)إٍف( ال جكاب المذىب 

قاؿ سيبكيو: "فإنَّما ىك كقكلؾ :أمَّا غدنا فمؾ  ليا ىينا فيك محذكؼ؛ ألفَّ بعدىا فعالن ماضينا ،
نت في قكلو: أنت ظ نت إف كاف ألنَّو لـ يجـز بيا ، كما حسي الـه إٍف فعمت"ذاؾ . كحسي

(ْٗ) . 
كبو قاؿ المبرد :" الفاء البد منيا في جزاء )أمَّا( فقد صارت ىاىنا جكابنا ليا ، كالفاء كما بعدىا 

 .(ٓٗ)كاب )إٍف("جيسداف مسد 
كال في  (ٕٗ)عنو كلـ أقؼ عميو في ارتشاؼ الضرب(ٔٗ)كصححو أبك حياف كما نقؿ الشمني 

 :(ٖٗ)التذييؿ  ، كعممكا ذلؾ لسببيف
 إذا اجتمع شرطاف كلـ يذكر بعدىما إاٌل جكاب كاحد كاف الجكاب ألسبقيما.أنَّو ػػػػػػ أفَّ القاعدة ُ
 ػػػػػ أفَّ شرط )أمَّا( قد حيذؼ فمك حيذؼ جكابيا لحصؿ إجحاؼ بيا.ِ

 كيكضح ابف مالؾ ذلؾ بقكلو:" فإذا كاف أكؿ الشرطيف )أمَّا( كانت أحؽ بذلؾ مف كجييف:
بيا إذا انفردت ال يحذؼ أصالن ، كجكاب غيرىا إذا انفرد ييحذؼ كثيرنا أحدىما: أفَّ جكا 

 لدليؿ. كحذؼ ما عيًيد حذفو أكلى مف حذؼ مالـ ييعيد حذفو.
الثاني: أفَّ )أمَّا( قد التـز معيا حذؼ فعؿ الشرط ، كقامت ىي مقامو . فمك حيذؼ جكابيا لكاف 

 .(ٗٗ)ذلؾ إجحافنا. ك)إٍف( ليست كذلؾ"
 أنَّيما أجيبا بجكاب كاحد كىك الفاء كما بعدهب  (َُُ)كالفراء (ََُ)األخفش مذىب ني :الثاالمذىب 
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ك) فسالـ لؾ( ، ك)فنزؿ مف حميـ(، كبو قاؿ مكي القيسي قاؿ:" قكلو :) فأمَّا إف كاف (  )فركح(
ٍف  ٍف في الفاء في قكلو)فركح( أم: فمو ركح ابتداء كخبر. كقيؿ الفاء جكاب أمَّا كا  جكاب أمَّا كا 

. كقاؿ المبرد جكاب إٍف محذكؼ كال يمي )أمَّا(إالَّ  جكابيا فيما قبميا ألنَّيا لـ تعمؿ في المفظ
األسماء كالجمؿ كفييا معنى الشرط ككاف حقيا أف ال يمييا إالَّ الفعؿ لمشرط الذم فييا لكنيا نائبة 

عف فعؿ كالفعؿ ال  عف فعؿ ألفَّ معناىا :ميما يكف مف شيء فاألمر كذا ككذا فمما نابت بنفسيا
يميو فعؿ امتنع أف يمييا الفعؿ ككلييا االسـ أك الجمؿ كتقدير االسـ أف يككف بعد جكابيا فإذا 

أردت أٍف تعرؼ إعراب االسـ الذم بعدىا فاجعؿ مكضعيا ) ميما ( كقدر االسـ بعد الفاء كأدخؿ 
إلى شيء ،أم: دع ما كنا الفاء عمى الفعؿ . كمعنى أمَّا عند أبي إسحاؽ أنَّيا خركج مف شيء 

 . (َُِ)فيو كخذ في غيره"
كعٌمؽ السميف الحمبي عمى قكؿ مكي السابؽ بأفَّ الجكاب يككف لػػػ )إٍف( فقط  بناء عمى كالمو 

كثير حذؼ  ؛ألفَّ )أمَّا ( ليست شرطنا، كيعمؿ ترجيح بعضيـ بأفَّ الجكاب لػػػػػػ )أمَّا( ؛ ألفَّ )إٍف(
 .(َُّ)مع شرط آخر أكلى ذلؾ جكابيا منفردة ،فادعاء

أفَّ الجكاب لػػػ )إٍف( ، كجكاب )أمَّا( محذكؼ، إلى الفارسي في أحد قكليو  ذىبالثالث :المذىب 
عميو بقكلو:" فالفاء جكاب )أمَّا( ، كال تككف جكاب الجزاء ،  كقكلو اآلخر كمذىب سيبكيو كنٌص 

كجكاب )إٍف( قد يحذؼ في الكالـ في أال ترل أفَّ جكاب )أمَّا(ال يحذؼ في حاؿ السعة كاالختيار، 
نحك: أنت ظالـ إف فعمت ؛ إالَّ أفَّ )أمَّا( كجكابيا استغني بيما عف جكاب الجزاء كما استغني عف 

 . (َُْ)جكاب الجزاء في قكليـ : أنت ظالـ ، عف جكاب: إف فعمت"
الفاء بقكلو)إف أمَّا عند األنبارم فيي حرؼ معناه التفصيؿ كيفيد معنى الشرط فيصؿ بينو كبيف 

تحسيننا لمفظ ، كما فيصؿ بينيما بالظرؼ كالمفعكؿ في نحك: أمَّا اليكـ فزيده  كاف مف المقربيف(
)فركح( جكاب )أمَّا( ، ك)أمَّا( مع جكابيا في مكضع جكاب )إٍف( َذاىبه ، كعميو تككف الفاء في 

ف كانت متقدمة عميو  .(َُٓ)كا 

 )أمَّا(عند الّنحاة. المبحث الثالث: إعراب االسم الواقع بعد
، كال يمييا فعؿ ؛ ألنَّيا (َُٔ)القياس في )أمَّا( أف يمييا اسـ مرفكع مف األسماء مبتدأ أك خبر

، فالمبتدأ نحك: أمَّا زيده فمنطمؽه ، كالخبر نحك :أمَّا في  (َُٕ) لك كلييا فعؿ لتيكًىـ أنَّو فعؿ الشرط
 .(َُٖ)الدار فزيده، كزعـ الصفار أفَّ الفصؿ بيف أمَّا كالفاء بالخبر قميؿ

ح اليركم كيجكز أف يقع االسـ بعدىا منصكبنا بفعؿ بعد الفاء ؛ لزكاؿ معنى االبتداء كما كضٌ   
االسـ الذم بعد )أمَّا( نصبتو بو ، كزاؿ معنى حيث قاؿ :"فإف كقع بعد الفاء فعؿ يعمؿ في 

( ،ك) أمَّا أخاؾ  االبتداء كما يزكؿ في غير ىذا المكضع بدخكؿ العكامؿ، فتقكؿ:) أمَّا زيده فرأٍيتي
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( يجرم الكالـ في اإلعراب مع دخكليا مجراه قبؿ دخكليا "  .(َُٗ)فأكرٍمتي
ا باالبتداء ، أك منصكبنا بفعؿ قاؿ ابف الشجرم :" كمف أحكاميا أنَّيا ال يمييا إالَّ  االسـ ، مرفكعن

بعده  غير مشغكؿ عنو، كأفَّ الفاء تقع بعدىا جكابنا ليا ، لتضمنيا معنى الفعؿ الشرطي ، 
  (َُُ)كلتضمنيا معنى الفعؿ لـ يالصقيا فعؿ".

مفعكؿ بو كقد صٌرح الٌنحاة بأفَّ االسـ المنصكب الكاقع بعدىا قد يينصب لفظنا أك محاٌل عمى أنِّو 
ڻ )، و  (113)(ڱ ڱ ڱ ں )، و (112)(ڳ ڳ ڳ ڳ ) كقكلو تعالى:(ُُُ)الجكاب مقدـ بفعؿ

 .   (114)(ڻ ڻ ڻ 
 كقد يينصب ألنَّو معمكؿ لمحذكؼ يفسره ما بعد الفاء نحك:) أمَّا زيدنا فاضربو(، كنحك قكلو تعالى:

بنصػػػػػب ) ثمػػػػػكد (عمػػػػػى قػػػػػراءة النصػػػػػب كسػػػػػيأتي ذكرىػػػػػا فػػػػػي المبحػػػػػث (ُُٓ)( ٴۇ ۋ ۋ  )
 .(ُُٔ)الرابع

، أك    (117)(ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک گ ) كقد تقع بعدىا جممة الشرط كقكلو تعػالى:
ظرؼ معمكؿ لػػػػ )أمَّا( لما فييا مف معنى الفعؿ الذم نابت عنو ،أك لمفعؿ المحذكؼ ، نحك: )أمَّػا 

)  .(ُُٖ)اليكـ فإنًٌي ذاىب ، كأمَّا في الدار فإفَّ زيدنا جالسه
 األسماء المنصكبة الكاقعة بعد )أمَّا( ، كىي عمى ثالثة أنكاع:د النُّحاة كقد حدٌ 

 النوع األول: 
مصدر نكرة مكرر ضمننا بأف يذكر بعد الفاء ما اشتؽ مف ذلؾ المصدر نحك:) أمِّا سمننا   

ا فعالـه( ، كأمَّا عممن فسميفه
(ُُٗ). 

تمؼ النُّحاة في إعرابو ، كالمصدر الكاقع بعد )أمَّا( في المثاليف السابقيف)سمننا ، كعممنا(  اخ
 فكانت ليـ في إعرابو عدة أكجو عمى النحك اآلتي:

 األول: مذهب سيبويه ومن تبعه من النُّحاة:
ذىبكا إلى أفَّ المصدر منصكب عمى الحاؿ، كقد نص سيبكيو عمى ذلؾ بقكلو:" ىذا باب ما 

سمننا فسميفه ، كأمَّا عممنا ينتصب مف المصادر ألنَّو حاؿ صار فيو المذككر ، كذلؾ قكلؾ أمَّا 
فعالـه"
(َُِ). 

ا عند الحجازييف كما  (ُِِ)، كأبك حياف(ُُِ)كتبعو في ىذا السيرافي ،كىك كاجب النصب أيضن
ذكر الرضي حيث قاؿ:" فالمنكر مف المصدر كالكصؼ  يجب عند الحجازييف نصبيما كيختار 

 .(ُِّ)ذلؾ بنك تميـ ال إلى حد الكجكب"
" كالحجازيكف يجيزكف نصب المعرفة كرفعو ، كيمتزمكف نصب كأكد ذلؾ ابف مالؾ بقكلو:

 .(ُِْ)المنٌكر"
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ف كاف  ـي(كا  أمَّا بنك تميـ فقد ذكر سيبكيو أنَّيـ يجيزكف رفع المصدر فيقكلكف : )أمَّا عمـه فعال
النصب في لغتيـ أحسف ،فقاؿ:" كقد ييرفع ىذا في لغة بني تميـ ،كالنصب في لغتيا أحسف 

 .(ُِٓ)لحاؿ ، فإف أدخمت األلؼ كالالـ رفعكا ، ألنَّو يمتنع مف أف يككف حاالن "؛ألنَّيـ يتكىمكف ا
ـي فعالـه (، فبنكا تميـ ترككا القبح كرفعكا ما بعد )أمَّا(،  أمَّا إذا عيٌرؼ  المصدر نحك: )أمَّا العم

ز في كأمَّا الحجازيكف فينصبكف االسـ عمى أنَّو مفعكؿ لو ، قاؿ سيبكيو :"كقد ينصب أىؿ الحجا
ىذا الباب باأللؼ كالالـ ؛ألنَّيـ قد يتكىكف في ىذا الباب غير الحاؿ،كبنك تميـ كأٌنيـ ال يتكىمكف 
غيره ؛ فمف ثـ لـ ينصبكا في األلؼ كالالـ ، كترككا القبح. فكأفَّ الذم تكىـ أىؿ الحجاز الباب 

، كأمَّا  امَّ الذم ينتصب ألٌنو مكقكع لو، نحك قكلؾ :فعمتو مخافة ذلؾ. كذلؾ قكليـ :أ النبؿ فنبيؿه
العقؿ فيك الرجؿ الكامؿ العقؿ ، كأنَّو قاؿ : ىك الرجؿ الكامؿ العقؿ كالرأم ،أم لمعقؿ كالرأم، 

 ككأنَّو أجاب مف قاؿ :ًلمىو؟
 . (ُِٔ)كعمى ىذا الباب فأجر جميع ما أجريتو نكرة حاال إذا أدخمت فيو األلؼ كالالـ"

ا إعراب الحجازييف كبني تميـ فذكر أفَّ  نٌص  (ُِٕ)كقد شرح السيرافي سيبكيو السابؽ مكضحن
بني تميـ إذا أدخمكا األلؼ كالالـ عمى المصدر لـ ييجركه مجرل األكؿ ، فدؿ ىذا عمى أفَّ 

الحجازييف ينصبكنو عمى أنَّو مفعكؿ لو ، كالمفعكؿ لو يأتي معرفة كنكرة نحك : فعٍمتيو مخافةى 
نك تميـ فيذىبكف بو مذىب الحاؿ؛ فالحاؿ ال تككف إاٌل نكرة فإذا عيٌرؼ الشرًٌ ، كمخافةن، أمَّا ب

ـي  ـي فإٌنؾ عالـه بو رفعكا العمـ باالبتداء ، كالتقدير: ميما يكف مف شيء فالعم المصدر نحك: أمَّا العم
 أنا عالـه.

أفَّ الرفع كالنصب مستكياف في الجكاز عند الحجازييف ، بخالؼ ما  (ُِٖ)كقد نقؿ ابف مالؾ
ذكره أبك حياف في أٌف الرفع ىك األكثر عند الحجازييف بدليؿ تقديـ سيبكيو لو عمى النصب ، قاؿ 
نَّما كاف الرفع أكثر في لغة الحجاز كالنصب أقؿ ؛ ألنَّو لمَّا كاف معٌرفنا بأؿ قكيت  أبك حياف:" كا 

 .  (ُِٗ)يككف مسندنا إليو ، فكاف جعمو عمدة أحسف مف جعمو فضمة" فيو جية أف
 ثانًيا :مذهب األخفش: 

لـ يكافؽ األخفش سيبكيو في رأيو ، فأعرب المصدر المنصكب في التنكير كالتعريؼ في 
ـى فعالـه(، مفعكالن مطمقنا ، كالتقدير : ميما يكف مف شيء  ا فعالـه، كأمَّا العم فالمذككر نحك: )أمَّا عممن

عالـ عممنا ، كالعامؿ فيو ما بعد الفاء إف لـ يقترف بما ال يعمؿ ما بعده فيما قبمو
، كنسب ابف (َُّ)

ا لممبرد  .(ُُّ)عقيؿ ىذا الرأم أيضن
 :(ُِّ)الن عمى فساد قكلو بأمريف ىما كاعترض أبك حياف عمى األخفش مدلٌ 

، فاأللؼ كالالـ ييخرجانو مف اإلبياـ ػػػػػ أفَّ المصدر المؤٌكد ال يككف معٌرفنا باأللؼ كالالـ ُ
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 إلى التخصيص ، كالحكـ بزيادة أؿ عمى خالؼ األصؿ .
ـى لو ؛ألفَّ ما بعد الفاء ِ ػػػػػ أنَّو ال يصح أف يككف مصدرنا مؤٌكدنا في نحك : أمَّا عممنا فال عم

 ال يعمؿ فيما قبميا.  
 الثالث: مذهب الكوفيين وبعض الّنحاة : 

مف الٌنحاة إلى أٌف المصدر المنصكب نكرة كاف أك  (ُّّ)كبعض المغاربةذىب الككفيكف 
ا قاؿ :" (ُّْ)معرفة منصكب عمى أنَّو مفعكؿ بو بفعؿ الشرط المقدر ، كاختاره ابف مالؾ معترضن

قمت كىذا القكؿ عندم أكلى بالصكاب ، كأحؽ ما اعتمد عميو في الجكاب ؛ ألٌنو ال يخرج فيو 
ف اطراده مانع ، بخالؼ الحكـ بالحالية ؛ فإفَّ فيو إخراج المصدر شيء عف أصمو ، كال يمنع م

عف أصمو بكضعو مكضع اسـ فاعؿ ، كفيو عدـ االطراد لجكاز تعريفو ، كبخالؼ الحكـ بأٌنو 
مصدر مؤكد فإنَّو يمتنع إذا كاف بعد الفاء ما ال يعمؿ ما بعده فيما قبمو ، كأمَّا الحكـ بأنَّو مفعكؿ 

ع يمنع منو في لفظ كال في معنى ، فكاف أكلى مف غيره ، كممَّا يؤيده الرجكع بو فال يعرض مان
 إليو عمى أحسف الكجييف في قكؿ الشاعر:

ـٌ مالؾو  ٍبرىا.   أال لٍيتى ًشٍعرم ىؿ إلى أ ٍبري عٍنيا فال صى بيؿه فأمَّا الصَّ سى
(ُّٓ) 
فال صبر، ىذا  فيركل بالرفع عمى االبتداء ، كبالنصب عمى تقدير ميما تذـ الصبر عنيا

ف كاف ىك قكؿ سيبكيو"  .(ُّٔ)تقدير السيرافي كىك أسيؿ مف جعؿ الصبر مفعكالن لو ، كا 
 كاستدؿ ابف مالؾ عمى صحة مذىبو باآلتي:

 ػػػػػػ  السماع مف الشعر كاستدؿ بالبيت الشعرم السابؽ.ُ
ا فأنا أفضمياِ كتقديره : ميما تذكر ، (ُّٕ)ػػػػػ ركاية الفراء عف الكسائي عف العرب :أمَّا قريشن

ا فأنا أفضميا.  قريشن
كذكر السيرافي أنَّو جزء مف بيت ، فقاؿ :" كقاؿ الفراء إنَّو سمع الكسائي أنشد مف ىذا 

ا فأنا أفضمييا( أم : أنا منيا ، كأنا  فضميا ، كالرفع في ىذا أقكل ، ككذلؾ :أمَّا أالبيت : )أمَّا قريشن
  (ُّٖ)عبديهللا فإنًٌي أفضؿي منو".

قد ردَّ أبك حياف دليمو ؛ ألفَّ سيبكيو منع النصب ، كىك قميؿ في كالميـ ، قاؿ أبك حياف ك 
ا فأنا أفضميا(فالنصب قد منعو س ف  (ُّٗ):"كأمَّا ما حكى المصنؼ مف قكليـ )أمَّا قريشن ، كا 

صحت حكاية الكسائي ذلؾ عمف ييحتج بكالميـ مف العرب فيك قميؿ جدنا ،كيخرج عمى إضمار 
ا فأنا أفضمييا ، حذؼ المصدر ، كأبقي المصدر ك  بقاء معمكلو ، كالتقدير :أمَّا ذكريؾ قريشن ا 
 .(َُْ)معمكلو"

، فكأٌنو محمكؿ عمى معناه قاؿ السيرافي :" ككأفَّ ىذا (ُُْ)فالرفع فيو أقكل كما نٌص الفراء 
، ك  ؿي ٍمتي أٍفضي كذا معنى : محمكؿ عمى معناه ؛ ألفَّ قكلو: إنًٌي أفضمييا :أنا أفضمييا ، مف فضى
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ميوي " ؿي منو، أم: أنا أٍفضي  .(ُِْ)فإنًٌي أفضى
 . (ُّْ)كتقديره عند الرضي: فأنا أغمبيـ في الفضؿ

( بالنصب ، كتقديره ّ ػػػػػػ ركاية يكنس عف قكـ مف العرب أنَّيـ يقكلكف: )أمَّا العبيدى فذك عبيدو
 .(ُْْ)فيك ذك عبد(عند ابف مالؾ : ) ميما تذكر العبيد فيك ذك عبيد، كميما تذكر العبد 

كريدَّ عميو بأفَّ ركاية يكنس عف العرب بالنصب لغة قبيحة فقد نص سيبكبو عمى قبحيا 
عؼ إذا لـ ييًرد عبيدنا بأعيانيـ ، أمَّا إذا أراد عبيدنا بأعيانيـ لـ يكف إالَّ الرفع ،  كأجازىا عمى ضي

، يريد عبيدنا بأعيانيـ قد عرفيـ كقد نٌص عمى ىذا بقكلو:" كلك قاؿ :أمَّا العبيدي فأنت ذك عبيدو 
كىي لغة قميمة (ُْٓ)المخاطب كمعرفتؾ ،كأنَّؾ قمت: أمَّا العبيد الذيف تعرؼ . لـ يكف إالَّ رفعنا".

، كأمَّا العبدى فذك عبدو ،  خبيثة ،قاؿ :"كزعـ يكنس أفَّ قكمنا مف العرب يقكلكف : أمَّا العبيدى فذك عبيدو
قميؿ خبيث . كذلؾ أنَّيـ شبيكه بالمصدر كما شبيكا الجماء يجركنو مجرل المصدر سكاء . كىك 

الغفير بالمصدر ، كشبَّيكا خمستيـ بالمصدر .كأفَّ ىؤالء أجازكا : ىك الرجؿي العبيدى كالٌدراىـى ، 
نَّما كجييو كصكابو الرفع ، كىك قكؿ العرب كأبي عمرك  أم لمعبيد كلمدراىـ ، كىذ اال ييتكمَّـ بو، كا 

ـى كالعبيدى كيكنس ، كال  أعمـ الخميؿ خالفيما ، كقد حممكه عمى المصدر ، فقاؿ النحكيكف : أمَّا العم
فذك عمـ كذك عبيد . كىذا قبيح ؛ألنَّؾ لك أفردتو كاف الرفع الصكاب ، فخبيث إذ أيجرم غير 

"  . (ُْٔ)المصدر كالمصدر كشبيكه بما ىك في الرداءة مثمو ، كىك قكليـ : كيؿه ليـ كتىبي
سيبكيو أفَّ الرفع في ىذا الباب ىك الكجو المتبع في جميع المغات ،فقاؿ:" ىذا باب كقد ذكر 

ما يختار فيو الرفع كيككف فيو الكجو في جميع المغات ، كزعـ يكنس أنَّو قكؿ أبي عمرك ، كذلؾ 
نَّما اخ ، كأمَّا عبداف فذك عبديف ، كا  ، كأمَّا العبدي فذك عبدو تير الرفع ألفَّ قكلؾ :أمَّا العبيدي فذك عبيدو

ما ذكرت في ىذا الباب أسماء كاألسماء ال تجرم مجرل المصادر ، أال ترل أنَّؾ تقكؿ : ىك 
ٍبالن ، فمٌما قبيح ذلؾ جعمكا ما بعده خبرنا لو،  الرجؿ عممنا كفقينا ، كال تقكؿ : ىك الرجؿ خٍيالن كا 

، أم لؾ مف العبيد نصيب ،كأنَّؾ أردت كأنَّيـ قالكا :أمَّا العبيدي فأنت فييـ ،أك أنت منيـ ذك عبيدو 
أف تقكؿ :أمَّا مف العبيد أك أمَّا في العبيد فأنت ذك عبيدو إالَّ أنَّؾ أخرت في كمف ، كأضمرت فييا 

 .(ُْٕ)أسماءىـ"
كرفع) العبيد ( يككف عمى االبتداء كما بعده يككف خبرنا لو ، كالعائد محذكؼ كتقديره: أمَّا 

: العبيدي فأنت منيـ ، أك ف لى ىذا أشار  السيرافي حيث قاؿ :" قكلو أمَّا العبيدي فذك عبيدو ييـ ، كا 
فرفع العبيد ىك الكجو ؛ ألفَّ العبد ، ليس بمصدرو فيقدر لو فعؿ مف لفظو بنصبو عمى ما تقدـ 
في المصادر فكجب رفعو باالبتداء ، كما بعده يككف خبرنا لو ، كالعائد إليو محذكؼ تقديره :أمَّا 

" العبيدي   .(ُْٖ)فأنت منيـ ، أك فييـ ، أك نحك ىذا ذك عبيدو
 .(ُْٗ)ككاف المبرد ال يجيز النصب كال يرل لو كجينا
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كاعترض الرضي عمى نصبو ىنا عمى الحاؿ  ، كجعمو مفعكالن بو لما بعد الفاء قاؿ:" أقكؿ 
بعد الفاء  بؿ ىك عمى أنَّو مفعكؿ بو لما :أمَّا الحمؿ عمى الحاؿ في مثمو فضعيؼ ، كال معنى لو،

ا فأنا أفضميـ ،أم فأنا  ؛ألفَّ معنى ذك عبيد :أم يممكيـ ، كذلؾ كما ركل الكسائي :أمَّا قريشن
 .(َُٓ)أغمبيـ في الفضؿ"

ا عمى رأيو لعدـ صحتو فقاؿ :" قمت أمَّا ككنو ال معنى لو فغير  كردَّه الدماميني معترضن
ر ، كلو معنى ظاىر ، كالتقدير: صحيح ؛إذ تقييد الشيء العاـ الذم يكجد بيذه الحاؿ متصك 

ميما يكف مف شيء في حالة ككف ذلؾ الشيء عبيدنا فيك ذك عبيد، كأمَّا جعمو مفعكالن لما بعد 
الفاء ؛ لككنو بتأكيؿ الفعؿ ، فغير صحيح ؛ ألنَّو لـ يثبت إعماؿ ما ليس فيو حركؼ الفعؿ في 

 .(ُُٓ)المفعكؿ بو"
حياف عمييـ رأييـ لما فيو مف الفساد لعدة أسباب أمَّا ابف مالؾ كمف تبعو فقد ردَّ أبك 

 :(ُِٓ)،كىي
ا بالمصدر فقط ، بؿ ُ ػػػػػ أنَّو لك كاف عمى إضمار الفعؿ المتعدم الناصب لو لـ يكف مختصن

 كاف جائزنا في كؿ األسماء.
ا ؛ لجاز النصب في قكليـ :أمَّا الحارثي فال حارثى لؾ ، كأمَّا ِ ػػػػ لك كاف مذىبو صحيحن
ةي فال بصرةى لؾ، كأمَّا أباؾ فال أبا لؾ ، كىك مخالؼ لما نٌص عميو سيبكيو في أنَّو ال يجكز البصر 

في مثميا إالَّ الرفع ، قاؿ سيبكيو:" كأمَّا قكلو : أمَّا البصرةي فال بصرةى لؾ ، كامَّا الحارثي فال حارثى 
ع ؛ ألنَّو اسـ معركؼ كمعمكـ ، قد لؾ ، كأمَّا أبكؾ فال أبا لؾ ، فيذا ال يككف فيو أبدنا إالَّ الرف

عرؼ المخاطب منو مثؿ ما قد عرفت ، كأنَّؾ قمت :أمَّا الحارثي فال حارثى لؾ بعده أك فال 
حارثى لؾ سكاه ، ككأنَّو قاؿ :أمَّا البصرةي فميست لؾ ، كأمَّا الحارثي فميس لؾ ؛ ألفَّ ذلؾ المعنى 

 .(ُّٓ)تريد"
األسماء التي ليست بمصادر كعمـ ، كال صفات كرٌده ابف عقيؿ لعدـ اطراد ذلؾ في 

 .(ُْٓ)كعالـ
 النوع الثاني الذي يقع بعد )أمَّا(: 

كىك الصفة التي تكرر لفظيا بعد الفاء نحك:)أمَّا صديقنا مصافينا فميس بصديؽ ، كأمَّا عالمنا 
فعالـه(كقد ذىب سيبكيو كجميكر النُّحاة ، كمنيـ السيرافي 
كابف  ،(ُٔٓ)،كاألعمـ الشنتمرم (ُٓٓ)

إلى أفَّ ما بعد )أمَّا( في ىذيف المثاليف ينصباف عمى الحالية ، قاؿ سيبكيو:" كممَّا  (ُٕٓ)مالؾ
ينتصب مف الصفات حاالن كما انتصب المصدر الذم يكضع مكضعو كال يككف حاالن ، قكلو: أمَّا 

ا فعالـه ، فيذا  ، كأمَّا طاىرنا فميس بطاىرو ، كأمَّا عالمن نصب صديقنا مصافينا فميس بصديؽ مصاؼو
ا مف حاؿ طيكر كمصادقة" ألنَّو جعمو كائننا في حاؿ عمـو كخارجن
(ُٖٓ)  . 



 ....درادة نحوية تطبيقية أمَّا" الذرطية 
   د. سميحة صالح صالح المهيبي الحربيأ.م.                                                       

 
186 

"كاعمـ  فقاؿ : كقد جعؿ سيبكيو العامؿ في نصب الحاؿ ىنا ما بعده أك ما قبمو مف الكالـ ،
أفَّ ما ينتصب في ىذا الباب فالذم بعده أك قبمو مف الكالـ قد عمؿ فيو ، كما عمؿ في الخبر ما 

مت :أكرٍمتيو حذرى أف أيعاب ، ككما عمؿ في قكلو :أتاه مشينا كماشينا"قبمو ،  إذا ق
(ُٓٗ) . 

كيقصد بذلؾ كما كضح أبكحياف أفَّ انتصابو إمَّا أف يككف بفعؿ الشرط المحذكؼ أك بالصفة 
 . (َُٔ)التي بعد الفاء

ا( كالتقدير: ىذا كقد كافقو المبرد في أفَّ العامؿ ىك ممَّا ييقٌدر قبؿ الفاء ممَّا يدؿ عميو )أمَّ  
، كخالفو في أفَّ ما بعده يعمؿ فيو فمـ ييجز أف  ميما تذكر زيدنا صديقنا فميس بصديؽو مصاؼو

يعمؿ فيو ) بصديؽ ( ؛ ألفَّ ما بعد الفاء ال يعمؿ فيما قبميا ؛ كذلؾ القتراف الصفة العاممة بباء 
 (ُٓٔ)كأبك حياف(ُْٔ)كابف مالؾ (ُّٔ)األعمـ ك  (ُِٔ)، كالسيرافي (ُُٔ)الجر ىذا ما نسبو ابف كالد 

 لممبرد كلـ أقؼ عميو في المقتضب .
كريدَّ عميو بأفَّ الباء زائدة ال تمنع فدخكليا كخركجيا
؛ كلذلؾ أجاز بعض النُّحاة عمؿ  (ُٔٔ)

، قاؿ السيرافي معٌمالن جكاز ذلؾ عندىـ:" كاعمـ أفَّ قكلؾ :)بزيد( أفَّ (ُٕٔ)ما بعد الفاء فيما قبميا
تقدـ معمكليا إذ ليست لمحركؼ قكة الفعؿ كما ال تقكؿ : راكبنا مرٍرتي بزيدو ؛ ألفَّ الباء حرؼ فال ي

ما في صمة الباء ال يتقدـ عمييا . كمف أجاز إعماؿ ما بعد الباء في )أمَّا( فٌرؽ بيف الباء التي 
 . (ُٖٔ)تدخؿ لمجحد التي تيعٌدم الفعؿ بالزيادة التي ذكر"

 ككضح بأفَّ مقصده إرادة معنى)أك( ، لسيبكيو عمى المبرد، ىذا كقد حاكؿ ابف كالد االنتصار 
فقاؿ:" كأمَّا قكؿ سيبكيو في أكؿ الباب :إفَّ المصدر ينتصب بما قبمو كما بعده ، فمـ ييرد بو أنَّو 
نَّما أراد معنى )أك( ، كقد بٌيف ذلؾ في آخر الباب بإعادة ىذا  منصكب بيما جميعنا في حاؿ ، كا 

ينتصب بما بعده أك ما قبمو ،كجاء بمفظ )أك( كلك لـ ييرد ذلؾ لكاف الكالـ فاسدنا  القكؿ فقاؿ :
نَّما جاز إضمار المذككر بعد )أمَّا( لتقدـ ذكره"  .(ُٗٔ)؛ألنَّو ال ينتصب بشيئيف ، كا 

) صديقنا ،  ككاف لألخفش رأينا مخالفنا لرأم سيبكيو كجميكر النُّحاة ، فذىب إلى أفَّ
كالتقدير:أمَّا أف يككف إنساننا صديقنا فالمذككر صديؽ  ،(َُٕ)ػػػػ)أف تككف( مضمرةكعالمنا(منصكباف بػػ

. 
،كرٌده ابف كالد كبٌيف فساده ؛ ألفَّ المصادر الكاقعة بعد (ُُٕ)كردَّه المبرد كلـ يذكر لو حجة

)أمَّا( في ىذا الباب األكثر فييا النصب فإذا أضمرت )أف يككف( نيصب عمى مذىب مف ينصب 
اصب فمزمو أف يككف المضمر مصدرنا كيككف منصكبنا بمصدر آخر كىذا فاسد، فقاؿ بإضمار ن

:" فأمَّا ما حكاه محمد عف األخفش مف أنَّو يضمر )أف يككف( فقد رجع عنو في آخر الكالـ ، 
فساده ، كذلؾ أفَّ المصادر في ىذا  كلسنا نقتصر عمى رجكعو دكف تبييف مذىب األخفش فيو كا 

أمَّا( فاألكثر فييا النصب، فإذا أضمرت )أف يككف( كىك مصدر نصبتو عمى الباب إذا كليت )
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ا ، كيككف  مذىب مف ينصب بإضمار ناصب فقد لزمو عمى قكلو أف يككف المضمر مصدرنا أيضن
 .  (ُِٕ)منصكبنا بمصدر آخر ، فيتصؿ ىذا بما ال غاية لو، كىذا فاسد"

يؤدم إلى التسمسؿ كالتسمسؿ محاؿ ككانت لو حجة أخرل كىي أنَّو  (ُّٕ)كرٌده ابف مالؾ 
فإذا قدرنا )أف يككف( لـز ككف أف كصمتيا في مكضع نصب عمى المذىب المختار باإلضافة إلى 

 أنَّو يجب أف يقدر قبميا )أف يككف( آخر كىذا محاؿ.
كلـ يؤيد أبك حياف ابف مالؾ في اعتراضو عمى المبرد ؛ ألفَّ أف كصمتيا ال يمـز بأف تككف  

نصب عمى المذىب المختار ، بؿ تككف في مكضع رفع عمى االبتداء، فقاؿ بعد أف في مكضع 
ذكر قكؿ ابف مالؾ السابؽ:" كال يمـز ما قاؿ مف ككف أف كصمتيا في مكضع نصب عمى 

المذىب المختار كما قاؿ ، بؿ تككف في مكضع رفع عمى االبتداء ، كالتقدير: أمَّا ككف إنساف 
اجع  محذكؼ ، أم : فأنت صديؽه مثميو ،أم: مثؿ ككنو صديقنا ، كلك صديقنا فأنت صديؽه ، كالر 

)أف يككف( في مكضع نصب لـ يمـز أف يككف منصكبنا بػػػ )أف يككف( مضمرة ؛ألنَّو إذ  فرضنا أفَّ
ذاؾ يككف العامؿ فيو النصب الكصؼ الذم بعد الفاء ، كيككف)أف يككف( مفعكالن لو ، كالتقدير 

أمَّا لكينكنة الصداقة فالمذككر صديؽه  فه صديقنا فالمذككر صديؽه ،ككأنَّو قاؿ::أمَّا ألف يككف إنسا
نَّما ييرىدُّ مذىب األخفش بأفَّ فيو إضمار  ـى فعالـه ،أم:أمَّا لمعمـً فعالـه ،كا  ، كما قاؿ س في أمَّا العم

بقاء معمكلو ، كقد ذكرنا أفَّ ذلؾ مف القمة كالندكر بحيث ال ييقاس عمي  . (ُْٕ)و"المصدر كا 
 (175)أمَّا النوع الثالث الذي يقع بعد )أمَّا( :

فيك اسـ ليس بمصدر كال صفة نحك:)أمَّا البصرة فال بصرة لؾ، كأمَّا أباؾ فال أبا لؾ، كأمَّا 
 العبيد فذك عبيد (.     

كذكرنا آراء النُّحاة كخالفيـ حكؿ إعراب االسـ  (ُٕٔ)كقد تعرضنا ليذه األمثمة فيما سبؽ
 دتيا ىنا.المنصكب الكاقع بعد أمَّا في ىذه األمثمة كنحكىا، فال حاجة إلى إعا

 

 القسم الثاني : القسم التطبيقي:
 إعراب االسم الواقع بعد )أمَّا(في القرآن الكريم

 
االسـ بعدىا مرفكعنا عمى االبتداء كردت )أمَّا( في القرآف الكريـ في خمسيف مكضعنا ، جاء 

كما يقتضي القياس في أربعة كأربعيف مكضعنا ، كجاء منصكبنا مخالفنا لمقياس في ثالثة مكاضع ، 
 كجاءت بعده جممة الشرط في ثالثة مكاضع.

أمَّا المكاضع التي ريفع االسـ فييا بعد )أمَّا(عمى االبتداء فقد جاءت عمى عدة صكر 
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 كاآلتي:
 ولى: أمَّا ، المبتدأ اسم موصول ) الذين( ، خبر  جممة فعمية.األ الصورة 
 اآليات: 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ) ــــ1

   (177)(ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

    (178)(ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ) ــــ2

 (179)(  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک) ــــ3

 (180)(ڱ ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ) ــــ4

   (181)(ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى) ــــ5

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ) ــــ6

﮻ ﮼ ﮽   (182)(ۓ ۓ ﮲ ﮳﮴  ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ 

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ) ــــ7

)(183)   

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ) ــــ8

  (184)(ڄ

 (185)(ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ) ــــ9

 (186)(ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ) ــــ10

   (187)( جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت ) ــــ11
فاالسـ المكصكؿ في اآليات السابقة )الذيف آمنكا (، )الذيف كفركا(،) الذيف في قمكبيـ 

زيغ(،)الذيف كفركا(،) الذيف آمنكا كعممكا الصالحات (، ) الذيف اسكدت كجكىيـ(،)الذيف آمنكا 
استنكفكا(،) الذيف آمنكا با(،) الذيف آمنكا(،) الذيف في قمكبيـ  كعممكا الصالحات(،)الذيف

مرض(،)الذيف آمنكا كعممكا الصالحات(،)الذيف كفركا(مبتدأ، كخبره الجممة الفعمية المقركنة بالفاء 
)فيقكلكف(، )فيتبعكف( ،)فأعذبيـ( ،)فيكفييـ أجكرىـ(،)فذكقكا العذاب(،)فيكفييـ أجكرىـ(،)فيعذبيـ 

ا(،)فيدخميـ ربيـ في رحمتو(،عذابنا(  ،) فسيدخميـ في رحمة منو(،)فزادتيـ إيماننا(،) فزادتيـ رجسن
 ) فمـ تكف آياتي(.

ڍ ڌ ڌ ) كينبغي اإلشارة إلى أفَّ االسـ المكصكؿ )الذيف( في اآلية الثالثة :
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لو محالف مف اإلعراب ((ُٖٖ)(ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک
كضعَّفو السميف الحمبي (ُٖٗ)كالثاني أنَّو منصكب بفعؿ مقدراألرجح أنَّو مرفكع عمى االبتداء ، 

قاؿ: "في محؿ ىذا المكصكؿ قكالف ،أظيرىما :أنَّو مرفكع عمى االبتداء ، كالخبر الفاء كما في 
حيزىا ، كالثاني :أنَّو منصكب بفعؿ مقدر عمى أفَّ المسألة مف باب االشتغاؿ ؛إذ الفعؿ بعده قد 

ذا لـ يمييا إالَّ المبتدأ عمؿ في ضميره ، كىذا كجو  ضعيؼ ؛ ألفَّ )أمَّا( ال يمييا إالَّ المبتدأ ، كا 
امتنع االسـ بعدىا عمى إضمار فعؿ كمف جكَّز ذلؾ امتنع تمٌحؿ بأنَّو يضمر الفعؿ متأخرنا عف 

لئال يمي )أمَّا( فعؿ كىي ال يمييا األفعاؿ البتو فيقٌدر في قكلؾ  االسـ ، كال يضمره قبمو، قاؿ :
أمَّا زيدنا فضرٍبتيو( :)أمَّا زيدنا ضرٍبتي فضرٍبتيو(  ، ككذا ىنا يقٌدر : فأمَّا الذيف كفركا أعٌذب :)

فأعٌذبيـ ، فيقدر العامؿ بعد الصمة ، كال يقٌدره قبؿ المكصكؿ لما ذكرت ، كىذا ينبغي أالَّ يجكز 
الشكاذ)كأمَّا ثمكد لعدـ الحاجة إليو مع ارتكاب كجو ضعيؼ جدنا في أفصح كالـ كقد قرأ بعض 

 .(َُٗ)فيديناىـ( بنصب ثمكد كاستضعفيا الناس"
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ )كمثمو )الذيف ( في اآلية السادسة

﮸  ﮷   ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

﮼  ﮽  ﮻  ﮺  يجكز أف يككف منصكبنا عمى إضمار فعؿ يفسره ما بعده كما ذكر  (191)(﮹
 (ُِٗ)النحاس .

 الجممة كاآليات التالية:أو يكون خبر  جممة اسمية، أو شبه 
 . (193)(ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ) ـــــ1

 .(194)(ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ) ـــــ2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ3 ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت ) ــــ

 . (195)(مت

 .  (196)(ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ) ـــــ4

 . (197)(ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ) ـــــ5

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ) ـــــ6

 (198)(ىئ ىئ 

فاالسـ المكصكؿ في اآليات الثالث األكؿ )الذيف ابيضت (، )الذيف شقكا(،) الذيف سعدكا(، 
مبتدأ، كخبره شبو الجممة  المقركنة بالفاء) ففي رحمة هللا( ،)ففي النار (،) ففي الجنة( ، كأمَّا 

)الذيف آمنكا كعممكا الصالحات(،كاآلية الخامسة ) الذيف آمنكا االسـ المكصكؿ في اآلية الرابعة 
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كعممكا الصالحات (،كاآلية السادسة )الذيف فسقكا( فجاء خبره جممة اسمية مقركنة بالفاء)فيـ في 
 ركضة(،)فميـ جنات المأكل(،)فمأكاىـ النار(.

الصورة الثانية: أمَّا ، المبتدأ اسم موصول )من( ، وخبر  جممة 
 فعمية.

 . (199)(ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ) ـــــ1

 .  (200)(ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ) ـــــ2

 . (201)(ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ) ـــــ3

 . (202)(چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ) ـــــ4

 .   (203)(ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک گ گ ) ـــــ5

 . (204)(ے ۓ  ہ ہ ہ ھھ ھ ) ـــــ6

 . (205)(ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۆ ۈ ۈ ) ـــــ7

في اآليات السابقة) مف ظمـ (،) مف تاب كآمف(،) مف أكتي كتابو بيمينو(،) فاالسـ المكصكؿ 
بشمالو(،) مف أكتي كتابو مف كراء ظيره(،) مف أعطى كاتقى(،)مف بخؿ  مف أكتي كتابو

كاستغنى(،)مف ثقمت مكازينو( مبتدأ خبره الجممة الفعمية المقركنة بالفاء)فسكؼ نعذبو(، ) فيقكؿ 
(، ) فيقكؿ يا لي  تني (، ) فسكؼ يدعك( ،) فسنيسره لميسرل(، ) فسنيسره لمعسرل(. ىاـؤ

 أو خبر  جممة اسمية، كاآليات: 
 .   (206)(ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ )ـــــ 1

 .  (207)(ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ) ــ ــ2

 . (208)(ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ى )ـــــ 3

 . (209)(ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ )ــــ 4 

 . (210)(ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ )ـــــ 5

 . (211)(ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ )ـــ6   

 . (212)(ڦ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ ) ـــــ 7    

 . (10)(چ چ چ ڇ ڇ ڇ ) ـــــ 8    

ا(،) مف تاب كآمف (،) مف طغى(    ، فاالسـ المكصكؿ في اآليات السابقة) مف آمف كعمؿ صالحن
) مف خاؼ مقاـ ربو(،)مف استغنى(،) مف جاءؾ يسعى(،) مف ثقمت مكازينو(،) مف خفت 
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مكازينو( مبتدأ خبره الجممة االسمية المقركنة بالفاء)فمو جزاء الحسنى(،) فعسى أف يككف(، ) فإفَّ 
الجحيـ ىي األكل(،) فإفَّ الجنَّة ىي المأكل(،) فأنت لو تصدل(،) فأنت عنو تميى(،) فيك في 

 شة (،) فأمو ىاكية(.عي
الصورة الثالثة: أمَّا ، المبتدأ اسم صريح غير موصول ، والخبر جممة 

 فعمية .
 اآليات:

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ )ـــــ 1

 . (213)(ے ے ۓ 

 .   (214)(ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی  )ـــــ 2

 (215)( گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ )ـــــ 3

. 

 . (216)(ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے )ـــــ 4

 . (217)(ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې )ـــــ 5

 . (218)(ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ )ـــــ 6

 .(219)( ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ )ـــــ 7

 .   (220)(ۋ ۅ ۅ ۉ )ـــــ 8

 .   (221)(ې ې ې ې ى ى )ـــــ 9

 .   (222)(ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ )ـــــ 10

 .   (223)(گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ )ـــــ 11

 .   (224)(ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ )ـــــ 12
ا )أحدكما(         ، ) الغالـ( ، )السفينة( ، ) الزبد( ، جاء المبتدأ في اآليات السابقة اسمنا صريحن

)اإلنساف ( ، كخبره الجممة  ، )القاسطكف( ، )عاد( ، ) ثمكد( ، ) ثمكد( ، ) عاد( ، ) الجدار(
) فكاف  ، ) فكانت لمساكيف( ، ، ) فيمكث في األرض( الفعمية المقركنة بالفاء) فيذىب جفاء(

)فكانكا  ، ) فأىمككا( ، )فأىمككا( ، )فاستكبركا ( ، ) فيديناىـ( ، ) فكاف لغالميف( ، أبكاه مؤمنيف(
 ) فقدر عميو(. )فأكرمو( ، ، لجينـ حطبنا(

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ) )أمَّا( في اآلية السابعة كقد كرد في االسـ المرفكع الكاقع بعد
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قراءة أخرل بنصب) ثمكدى ( ، كىي قراءة (225)( ۉ ې ې ې ې ى ى ائ 
ف كاف الرفع أجكد منو كىي قراءة  (ِِٔ)ابف أبي إسحاؽ ،كعيسى الثقفي، كالحسف كىك كجو كا 

 عمى ذلؾ الفراء بقكلو:" ككاف الحسف يقرأ ، كقد نٌص (ِِٕ)عاصـ ، كأىؿ المدينة ، كاألعمش، 
)كأمَّا ثمكدى فيديناىـ( ينصب كىك كجو كالرفع أجكد منو ؛ ألفَّ أمَّا تطمب األسماء ، كتمتنع مف 
األفعاؿ ، فيي بمنزلة الصمة لالسـ ، كلك كانت أمَّا حرفنا يمي االسـ إذا شئت ، كالفعؿ إذا شئت 

أال ترل أفَّ الكاك تككف مع  (228)( ەئ ەئ وئ  ) : كاف الرفع كالنصب معتدليف مثؿ قكلو
الفعؿ كمع االسـ ؟ فتقكؿ :عبدهللا ضربتو كزيدنا تركتو ؛ ألنَّؾ تقكؿ :كتركت زيدنا ،فتصمح في 
الفعؿ الكاك كما صمحت في االسـ ، كال تقكؿ :أمَّا ضربت فعبدهللا ، كما تقكؿ :أمَّا عبدهللا 

العمة فإنَّو يقكؿ : ًخٍمقةي ما نصب األسماء أف يسبقيا فضربت ، كمف أجاز النصب كىك يرل ىذه 
 .(ِِٗ)ال أف تسبقو .ككؿ صكاب "

في ىذه اآلية  قكيِّا في القياس ؛ لدخكؿ حرؼ فيو معنى  كقد جعؿ العكبرم نصب )ثمكد(
الشرط؛ ألفَّ الشرط يقتضي الفعؿ كىك أكلى بو ، كيككف نصبو بفعؿ مقدر يفسره الظاىر ، 

 .(َِّ)يكف مف شيء، فيدينا ثمكدى فيديناىـكالتقدير: ميما 
أمَّا السميف الحمبي جعؿ النصب قميالن كيذه القراءة ، كأمَّا الرفع فيك متعيف عند الجميكر ، 

فقاؿ:" كأمَّا الرفع فعمى االبتداء كالجممة بعده الخبر ، كىك متعيف عند الجميكر ؛ ألفَّ )أمَّا( ال 
ذا قدرت الفعؿ  يمييا إالَّ المبتدأ فال يجكز فيما بعدىا االشتغاؿ إالَّ في قميؿ كيذه القراءة ، كا 

قالكا ؛ ألنَّيا ال يمييا  الناصب فقدره بعد االسـ المنصكب أم : كأمَّا ثمكدى ىديناىـ فيديناىـ ،
 .    (ُِّ)األفعاؿ"

الصورة الرابعة: أمَّا ، االسم مفعول به مقدم ، والجممة فعمية جممة جواب 
 ا.الشرط ال محل له

 اآليات:
 .   (232)(ڳ ڳ ڳ ڳ )ـــــ 1

 .   (233)(ڱ ڱ ڱ ں )ـــــ 2

 .   (234)(ڻ ڻ ڻ ڻ )ـــــ 3

يف اآليتـ  اوو  والا(نةـ) )الةتـةم(،و) اللـ( ع ( أنـه منـاى (235)نصب االسم الواقع بعـ  ) مَّاـ( ( لًاـ ( 
(،و)  ـــ  لهاـــ ( واقعـــ) يف ًَّعـــوه بـــى َّلـــ ا ب(لًعـــع الواقـــع بعـــ ) للاـــ (،و) لهاـــ (، والًـــ(  يف ) ـــ  للاـــ  
 .  (236)جواب )مَّا(( واجلمن)  عنة) بع و مجن) جواب الش ط ؛ ونا  ةا( َّعىن الش ط
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مَّا( اآلي) الا(لا)  شبى اجلمن) َّن اجل(ر واجمل ور ) بهعم) ربك( يف حمـع نصـب ب(لًعـع الواقـع بعـ  الًـ(  
 .(237))حّ ث(

هصب ب(لًعـع الواقـع بعـ  االسـم ، قـ(ه اوخًـش    ومَّا( يف ي(ل  اآليت  ال لعمع أه  اوخًش  (ل
ــ( اــةال (  و)مَّاــ(( ال لعمــع اــةال ( ؛مال لــ ق مناــك للــوه  ) ومَّاــ( اللــ( ع  ــ  لهاــ  (  تهصــبى بتهاــ  ، و  ل  ــ  مَّا

 .(238)َّهى 

الصورة الخامسة: أمَّا ،جممة الشرط مصدرة بــــ)إن(، والفاء رابطة لجواب 
  )أَما(.  

 .   (239)(ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک گ )ـــــ 1

 .   (240)(گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ں ں )ـــــ 2 

 .  (241)(ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ھ )ـــــ 3 

  صع ب  )مَّا( ( وجواهب( يف اآلي(ت الل(بل) جبمن) الش ط )إن ك(ن َّن املل ب ( ، ) إن ك(ن َّن 
)  وح( ، و) ل ا لك( ، و)  مصح(ب الةم ( ، ) إن ك(ن َّن املكذب  ( وجواهب(  الً(  وَّ( بع ي(

  هزه َّن محةم(.
وق  سبق ذك  اخل ف حوه يذو اآلي(ت أه  الّهح(ة واملع ب  لنل آن الك مي    ح(ج) إ  إأ(دلى 

 .(242)يه(
 

 الخاتمة والنتائج:
الحمد   حمد الشاكريف ، كالصالة كالسالـ عمى إماـ المرسميف ، كبعد ىذه الرحمة الطكيمة 

البحث عف أصؿ )أمَّا( كداللتيا ، كتضمنيا معنى الشرط ، كآراء الٌنحاة في إعراب الممتعة في 
االسـ الكاقع بعدىا ، كذلؾ بالنظر أكالن في آراء النحاة المتقدميف منيـ كالمتأخريف ، ثـ النظر في 
ع كتاب هللا سبحانو كتعالى كمطابقة ما كرد فيو مف آيات كريمة عف )أمَّا( كا عراب االسـ الكاق

 بعدىا مع آراء الٌنحاة كمذاىبيـ ،فقد أفضى البحث إلى النتائج التالية:
 ػػػػػػػػ اكتفى الٌنحاة األكائؿ بأفَّ معنى) أمَّا( ىك الجزاء فقط.ُ
ػػػػػ اختالؼ مكقؼ الٌنحاة المتأخريف مف )أمَّا( ، فمنيـ مف ذكرىا مع حركؼ الشركط ، ِ

 كمنيـ مف جعميا مف أدكات التعميؽ .
 ػػػػػ تعددت معاني )أمَّا( فقد تأتي لمتفصيؿ ،كلإلخبار ، كلمتككيد.ّ
نَّما ىي متضمنة لمعنى الشرط بإجماع النٌ ْ حاة، فقد ػػػػػػ ) أمَّا ( ليست مف أدكات الشرط ، كا 

 نابت عف أداة الشرط المحذكفة كفعمو كمتعمقو.
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يا إالَّ األفعاؿ ، في حيف )أمَّا( تمييا فأدكات الشرط ال يمي ػػػػػػ مخالفة )أمَّا( ألدكات الشرط ؛ٓ
 األسماء .
 ػػػػػػػ أفَّ تضمنيا لمعنى )ميما ( إنَّما ىك مف حيث صالحية التقدير.ٔ
ػػػػػػ أفَّ الفاء الرابطة لجكاب )أمَّا( مخالفة في القياس لضكابط فاء الجزاء ، ففاء الجزاء ٕ

أف يككف ىناؾ ارتباط سببي بينيما ، في تتصؿ بجكاب الشرط لتربطو بفعمو كمف ىنا كاف ال بد 
حيف فاء )أمَّا( مؤخرة عف مكضعيا فعند نيابتيا عف المحذكؼ كىك اسـ الشرط كفعمو كمتعمقو 
زحمقت إلى الخبر ففقدت ىذا االرتباط السببي ، باإلضافة إلى أفَّ فاء الجزاء يصح حذفيا مف 

 الـ.جكاب الشرط ، كيمتنع ذلؾ مع فاء )أمَّا( في سعة الك
مى عػػػػػػػػػ أفَّ القياس في االسـ الكاقع بعد )أمَّا( أف يككف مرفكعىا عمى االبتداء بكثرة ، ك ٖ    

 الخبرية بقمة ، كقد يأتي منصكبنا مخالفنا لمقياس. 
ػػػػػػ جاء االسـ الكاقع بعد )أمَّا( في القرآف الكريـ مرفكعنا مكافقنا لمقياس في أربعة كأربعيف ٗ

 ـ يرد منصكبنا إال في ثالثة مكاضع .مكضعنا ، كل
 

 كآخر دعكانا أف الحمد  رٌب العالميف.
 

 : الهوامش
                                                           

(التعميؽ :ىك ترؾ العمؿ في المفظ ال في التقدير لمانع ؛ ألفَّ الجممة التي لـ يؤثر فييا العامؿ لفظنا ليا محٌؿ ُ)
 مف اإلعراب في التقدير.

 كيحب تعميؽ الفعؿ إذا كاف ىناؾ مانع مف إعمالو ، كذلؾ إذا كقع بعد أدكات التعميؽ :
ف ، كال النافيات.ُ  ػػػػ ما كا 
 ػػػػػ الـ االبتداء.ِ
 ػػػػ الـ القسـ.ّ
 ػػػ االستفياـ سكاء أكاف بالحرؼ أـ باالسـ.ْ

منيا: لك، كلكال ، كلمَّا ، كأمَّا ،، كلـ باإلضافة إلي أفَّ بعض أدكات الشرط غير الجازمة تعمؽ الفعؿ عف عممو ك 
 يعٌدىا أبك حياف مف أدكات الشرط بؿ جعميا مف األدكات التي ييعٌمؽ بيا الفعؿ عف عممو.

ينظر: التذييؿ كالتكميؿ: أبك حياف األندلسي ، تحقيؽ : حسف ىنداكم ، ط / األكلى ،    المممكة العربية 
، كارتشاؼ الضرب مف لساف العرب  ٖٕ/ ٔـ، ج: ََُِىػػ ػػػػ ُُّْ،  السعكدية ، الرياض ، دار كنكز اشبيميا

ـ، ُٖٗٗق ػػػ ُُْٖ: أبك حياف ،تحقيؽ : رجب عثماف ، ط/األكلى ، القاىرة ، مكتبة الخانجي، 
، كجامع الدركس العربية : الشيخ مصطفى الغالييني ، ط/الثامنة كالثالثكف، ُّٖٗ/ ِ،كُُِٓػػػػُُِْ/ْج:

 .ِٗ/ِـ،ج: َََِق ػػػ ُُِْالمكتبة العصرية،بيركت ، صيدا، 
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 ُّٖٗ/ ِ(ارتشاؼ الضرب،ج: ِ)
(ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع : السيكطي ، تحقيؽ : عبد العاؿ سالـ مكـر ، الككيت ، دار البحكث ّ)

 .  ّْٓ/ْـ، ج ُٕٗٗق ػػػ ُّٗٗالعممية ، 
 .  َُ/ ْ(شرح األشمكني أللفية ابف مالؾ، تحقيؽ : عبدالحميد السيد ،المكتبة األزىرية لمتراث ، ج ْ)
 ُ(حاشية  الشمني  المسماة  المنصؼ مف الكالـ عمى مغني ابف ىشاـ،لمشمني، الطبعة البيية بمصر، جٓ)
/َُِ  . 
بدالرحمف عمي سميماف ، (تكضيح المقاصد بشرح ألفية ابف مالؾ ، لممرادم ، شرح كتحقيؽ :عٔ)

 .  َُّٓـ ص:ََُِق ػػػػػ ُِِْط/األكلى،القاىرة، دار الفكر العربي ، 
، كالجنى الداني في حركؼ المعاني: المرادم، تحقيؽ : فخر الديف قباكة ،ك ُّٖٗ/ِ(ارتشاؼ الضرب ،ج: ٕ)

 .    ِّٓـ،  ص:َُْٗق ػػػػ َُّْمحمد نديـ ،ط/ الثانية، بيركت، دار اآلفاؽ الجديدة ،
، ط/ األكلى ، ٖ) (شرح الرضي عمى كافية ابف الحاجب، لرضي الديف اإلستراباذم، تحقيؽ عبدالعاؿ سالـ مكـر

  .    ِْٓ/ٔـ، ج:ُِٖٗق ػػػػ َُِْالقاىرة، عالـ الكتب ، 
 .    ّٓٓػػػػػ ّْٓ/ْ(اليمع:ٗ)
 .ِّٓ/ ْ(الكتاب ، سيبكيو ، تحقيؽ : عبدالسالـ ىاركف ، بيركت ، عالـ الكتب ، ج:َُ)
/ ّ(المقتضب ، لممبرد ، تحقيؽ : عبدالخالؽ عظيمة،ط/ الثانية، القاىرة ، لجنة إحياء التراث اإلسالمي : ُُ)

ِٕ  . 
ق ُُْٔ(اإليضاح ، لمفارسي ، تحقيؽ كدراسة كاظـ بحر المرجاف، ط/ الثانية، لبناف ػػػ بيركتػػػ عالـ الكتب ، ،ُِ)
 .ِّٓػػػػػ َِٓـ، ص :ُٔٗٗػػػػػػ 
فصؿ في عمـ المغة ، لمزمخشرم، راجعو كعمؽ عميو: محمد عز الديف  السعيدم ،ط/ األكلى ، بيركت، (المُّ)

 . ّٖٔـ ،ص: َُٗٗق ػػػػػ َُُْدار إحياء العمـك ،
ـ ُِٖٗق ػػػػ َُِْ(التبصرة كالتذكرة ، لمصيمرم ، تحقيؽ فتحي مصطفى ،ط/ األكلى ،دمشؽ ، دار الفكر، ُْ)

 .  ُْٖػػػػػػ  َْٖ/ُ،ج:
(أسرار العربية، ألبي البركات األنبارم ، تحقيؽ محمد بيجة بيطار ، دمشؽ ، مطبكعات المجمع العممي ، ُٓ)

 .  َّْػػػػ  ّّٔص:
(التخمير، شرح المفصؿ في صنعة اإلعراب ، لصدر األفاضؿ الخكازمي، تحقيؽ : عبدالرحمف سميماف ُٔ)

 .  ُّٓ/  ْ،ج:َُٗٗمي ، العثيميف ،ط/ األكلى ، بيركت ، لبناف ، دار الغرب اإلسال
(الكافية في النحك، البف الحاجب، شرح رضي الديف اإلستراباذم ، بيركت ، لبناف ، دار الكتب العممية، ص: ُٕ)

،النجؼ،  ، كشرح الكافية نظـ الؾ، البف الحاجب ، دراسة كتحقيؽ مكسى بنام عمكاف العميميّٓٗػػػػػػ  ّٖٗ
 .  ُْٕػػػػػػ  َُْـ،ص: َُٖٗق ػػػػػ ََُْمطبعة اآلداب ،

(شرح الكافية الشافية ، البف مالؾ ، حققو كقدـ لو عبدالمنعـ ىريدم، ط/ األكلى، جامعة أـ القرل، دار ُٖ)
 .  ُْٔٔ/ ّالمأمكف لمتراث ، ج:

 .  ِِْػػػػػػ  ِِْ/ ّ(شرح الرضي لمكافية،ج: ُٗ)
لفية ابف مالؾ ، البف ىشاـ األنصارم، تحقيؽ: محيي الديف عبدالحميد، ، المكتبة (أكضح المسالؾ إلى أَِ)

 .  ِِّ/  ْالعصرية ، ج:
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(شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ ، لبياء الديف بف عقيؿ ، تحقيؽ :محمد محيي الديف عبدالحميد ، ط/ ُِ)
 .  ِٓ/ ْـ ،ج:َُٖٗق ػػػػ ََُْالعشركف، القاىرة، دار التراث ، 

(مغني المبيب عف كتب األعاريب، البف ىشاـ األنصارم، تحقيؽ : محيي الديف عبدالحميد، صيدا ، بيركت، ِِ)
 .  ٕٔ/  ُـ ، ج:ُُٗٗق ػػػػ ُُُْالمكتبة العصرية ، 

 .  ٕٔ/ ُ(المصدر السابؽ ،ج:ِّ)
، فيصؿ عيسى (شرح التصريح عمى التكضيح ، لألزىرم، القاىرة، مكتبة كمطبعة دار إحياء الكتب العربيةِْ)

 .  ُِْ/ ِالبابي الحمبي، ج: 
(حاشية الصباف لمشيخ محمد بف عمي الصباف عمى شرح األشمكني لمشيخ عمي بف محمد األشمكني عمى ِٓ)

ألفية ابف مالؾ ، ضبطو كصححو كخرج شكاىده أبراىيـ شمس الديف ، ط/ األكلى ، بيركت ، لبناف ، دار الكتب 
 .ّٓٓ/ْ، كينظر اليمع ،ج: ِٔ/ْ:  ـ ، جُٕٗٗق ػػػػ ُُْٕالعممية، 

 .  ِٓٓ(الجنى الداني:ِٔ)
 .َُِ/ ُ(حاشية الشمني،ج:ِٕ)
 .  ُُِ/ُ(المصدر السابؽ ،ج:ِٖ)
 . ُّٖٗ/ِ(ارتشاؼ الضرب، ج:ِٗ)
 .  ّْٓ/ْ(اليمع ،ج:َّ)
 .  َُ/ْ(شرح األشمكني،ج:ُّ)
 .  َُِ/ ُ(حاشية الشمني ،ج:ِّ)
 .  َُِ/ُ(المصدر السابؽ ،ج:ّّ)
(الصاحبي في فقو المغة العربية كمسائميا كسنف العرب في كالميا ، لإلماـ أبي الحسيف أحمد بف فارس ّْ)

المغكم، حققو كضبط نصكصو كقدـ لو عمر فاركؽ الطباع، ط/ األكلى ، بيركت ، لبناف ، مكتبة المعارؼ ، 
 .  ُْٖـ ،ص :ُّٗٗق ػػػػ ُُْْ

:عبدالمعيف الممكحي ،ط/ الثانية ، دمشؽ ، مطبكعات مجمع   (األزىية في عمـ الحركؼ ، لميركم ، تحقيؽّٓ)
 .  ُْْـ ،ص:ُّٗٗق ػػػػ ُُّْالمغة العربية ، 

(حاشية الدسكقي، لإلماـ مصطفى الدسكقي ، ممتـز الطبع كالنشر عبدالحميد أحمد حنفي ، الميندسيف ، ّٔ)
 .  ٗٓ/ُمصر ،ج:

(البياف في غريب القرآف، ألبي البركات بف األنبارم ، تحقيؽ: طو عبدالحميد طو، كمراجعة : مصطفى السقا، ّٕ)
 .  ُْٗ/ِـ، ج:َُٖٗق ػػػػ  ََُْالييئة المصرية العامة لمكتاب ، 

(الفصكؿ في العربية، البف الدىاف النحكم ، حققو: فائز فارس ، ط/ األكلى ، بيركت ، مؤسسة الرسالة ، ّٖ)
 .  ُْـ ،ص:ُٖٖٗق ػػػػػ َُْٗإربد ، األردف ، دار األمؿ ، 

(أمالي ابف الشجرم، ليبة هللا بف عمي العمكم ، تحقيؽ كدراسة: محمكد محمد الطناحي ،ط/ األكلى ، القاىرة ّٗ)
 .  َُّ/ّ:ُـ ، جُِٗٗق ػػػػػػ ُُّْ، مكتبة الخانجي ، 

صححو كعمؽ عميو جماعة مف العمماء بعد مراجعتو  (شرح المفصؿ ، لمشيخ مكفؽ الديف بف يعيش النحكم ،َْ)
 .  ُُ/ٗعمى أصكؿ خطية بمعرفة مشيخة األزىر ، إدارة الطباعة المنيرية بمصر، ج: 
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 .  ُْٗ، كينظر شرح الكافية:ّٓٗ/ِ(الكافية ،ج:ُْ)
 .  ِِْ/ ٔ(شرح الرضي لمكافية ،ج:ِْ)
لقي ، تحقيؽ :أحمد محمد الخراط ، ط/ الثانية (رصؼ المباني في شرح حركؼ المعاني، ألحمد عبدالنكر الماّْ)

 .  ُُٖـ ،ص :ُٖٓٗق ػػػػػػػػػ َُْٓ، دمشؽ ، دار القمـ ، 
(شرح ألفية ابف مالؾ ، البف الناظـ ، حققو كضبطو كشرح شكاىده عبدالحميد السيد ، بيركت ، دار الجيؿ ، ْْ)

 .  ُٕٓص:
 .  ِٓ/ْ(شرح ابف عقيؿ أللفية ابف مالؾ ،ج:ْٓ)
 (مف سكرة الكيؼ.  ٕٗية )(مف اآلْٔ)
 ( مف سكرة الكيؼ.  َٖ(مف اآلية )ْٕ)
 ( مف سكرة الكيؼ.   ِٖ(مف اآلية )ْٖ)
 .  ٓٔ/ْ(حاشية الصباف،ج:ْٗ)
 .  َُُ/ْ(شرح األشمكني،ج:َٓ)
 ( مف سكرة النساء.  ُْٕ،ُٕٓ(اآليتاف)ُٓ)
 ( مف سكرة آؿ عمراف.  ٕ(مف اآلية )ِٓ)
 .  َِٔ/ِجب ، تحقيؽ : مكسى بنام العميمي ، بغداد ،ج:(اإليضاح في شرح المفصؿ، البف الحآّ)
 ( مف سكرة آؿ عمراف.  ٕ(مف اآلية)ْٓ)
 ( مف سكرة آؿ عمراف.    ٕ(مف اآلية)ٓٓ)
 .  ِِْ/ٔ(شرح الرضي لمكافية ،ج:ٔٓ)
 .  ُِٖ(رصؼ المباني:ٕٓ)
(الكشاؼ في حقائؽ غكامض التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ ، لجارهللا محمكد الزمخشرم ، تحقيؽ ٖٓ)

كتعميؽ كدراسة الشيخ عادؿ عبدالمكجكد ، كالشيخ عمي محمد المعكض ، ، كشارؾ في تحقيقو فتحي عبدالرحمف 
 .   ِّْ/ُج: ـ ،ُٖٗٗق ػػػػػػ ُُْٖحجازم ،ط/ األكلى، الرياض ، مكتبة العبيكاف ، 

 .  ِّْ/ُ(المصدر السابؽ ،ج:ٗٓ)
 .   ٕٔ/  ُ(مغني المبيب ،ج:َٔ)
 .ِٕ/ّ(المقتضب ، ج:ُٔ)
(كتاب الشعر ، أك شرح األبيات المشكمة اإلعراب، ألبي عمي الفارسي ، تحقيؽ : محمكد محمد الطناحي ِٔ)

 .  ْٔػػ ػػػّٔـ ، ص:ُٖٖٗق ػػػػػػػػػ َُْٖ،ط/ األكلى ، القاىرة ، مكتبة الخانجي ، 
 .  ّٖٔ(المفصؿ :ّٔ)
 .ُُ/ٗ(شرح المفصؿ البف يعيش،ج :ْٔ)
 .  ُْٔٔ، ُِْٔ/ ّ(شرح الكافية الشافية ،ج:ٓٔ)
 .  ُّٖٗ/ِ(ارتشاؼ الضرب،ج :ٔٔ)
 .ِٓ/ ْ(شرح ابف عقيؿ،ج:ٕٔ)
 .  ُٕٓ(شرح ألفية ابف مالؾ البف الناظـ:ٖٔ)
 .ِّْػػػػػػػػػ ِِْ/ٔ(شرح الرضي لمكافية،ج:ٗٔ)
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 .ِْٓ/ٔؽ ،ج:(المصدر السابَٕ)
 .ِْٓ/ٔ(المصدر السابؽ،ج:ُٕ)
 .  ِِٔ/ِ(شرح التصريح ،ج:ِٕ)
 .  ّٓٓ/ْ(اليمع ،ج:ّٕ)
 .  َٔ/ُ(حاشية الدسكقي ،ج:ْٕ)
(حاشية الشيخ ياسيف ضمف شرح التصريح عمى التكضيح ، القاىرة ، مكتبة كمطبعة دار إحياء الكتب العربية ٕٓ)

 .  ُِٔ/ِ، فيصؿ عيسى البابي الحمبي، ج:
 .  ّٔٓ/ْاليمع ،ج:(ٕٔ)
 .  ّْٓ/ٔ(شرح الرضي لمكافية،ج:ٕٕ)
 . ُّٖٗ(ارتشاؼ الضرب :ٖٕ)
، كحاشية الخضرم عمى شرح ابف عقيؿ أللفية ابف ّٔ/ ْ،كحاشية الصباف ،ج:ُُ/ٗ(شرح ابف يعيش ،ج:ٕٗ)

ػػ ق ػػػُّٗٓمالؾ، لمشيخ الدمياطي ،ط/ األخيرة، مصر ، مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده ،،
 .ُُّ/ِـ ، ج:َُْٗ

 .  ِّْ/ٔ(شرح الرضي لمكافية،ج :َٖ)
 .  ٔٔ(الجنى الداني:ُٖ)
 .  ٓٔػػػػػػػّٔ/ْ، كحاشية الصباف ،ج:ِْٓػػػػػػػػػػ ِّٓ(الجنى الداني: ِٖ)
 (.  َُٔ(سكرة آؿ عمراف آية)ّٖ)
 .  ٖٔ/ُ(مغني المبيب،ج:ْٖ)
 .  ٖٔ/ُ(المصدر السابؽ،ج:ٖٓ)
 المخزكمي.(مف الطكيؿ لمحارث بف خالد ٖٔ)

ق ُِّٗديكانو، شعر الحارث بف خالد المخزكمي ، ليحي الجبكرم ، النجؼ ،ط/األكلى ،مطبعة النعماف ،
ػػػػػػػ ّ/ ِ،ك أمالي ابف الشجرم ،ج:َُٔ،كأسرار العربية :ْٔ،كينظر: كتاب الشعر لمفارسي :ْٓـ ،ص :ُِٕٗػػػػػػ
،كحاشية الصباف ِْٓ، كالجنى الداني :ٕٔ/ُ، كمغني المبيب ،ج:ّٓ/ْ، كشرح ابف عقيؿ ،ج :ُِّ/ّ، ك ْ

،كمعجـ شكاىد العربية ، لعبدالسالـ ىاركف ،ط/ الثالثة ، القاىرة ، ُُِ/ُ، كحاشية الشمني ،ج :ْٔ/ْ،ج:
، كالمعجـ المفصؿ في شكاىد المغة العربية ،إلميؿ يعقكب ، ط/ األكلى ، بيركت ، لبناف ٖٔمكتبة الخانجي،ص:

 . ُْٓ/ُـ ،ج :ُٔٗٗق ػػػػػ ُُْٕ، دار الكتب العممية ، 

ق ُِّْ(صحيح البخارم، لإلماـ أبي عبدهللا محمد البخارم ، ط /األكلى دمشؽ ، بيركت ، دار ابف كثير ،ٕٖ)
 . ُٗٓػػػػػػ ،ص: ّٕػػػػػػ ، باب إذا اشترط شركطنا في البيع ال تحؿ ػػػػ ّْـ ،  كتاب البيكع ػػػػػََِِػػػػػ 
 الكاقعة.   ( مف سكرةٖٖ،ٖٗ(اآليتاف )ٖٖ)
 ( مف سكرة الكاقعة.  َٗ،ُٗ(اآليتاف)ٖٗ)
 ( مف سكرة الكاقعة.  ِٗ،ّٗ(اآليتاف)َٗ)
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(إعراب القراف ، ألبي جعفر النحاس ،تحقيؽ : زىير غازم زاىد ،ط/ الثانية ،القاىرة ، عالـ الكتب ، مكتبة ُٗ)
 .  ّْٔ/ْـ ، ج:ُٖٓٗق ػػػػػ َُْٓالنيضة العربية ،

(األشباه كالنظائر في النحك ، لمسيكطي ، تحقيؽ : غازم مختار طميمات ، دمشؽ ، مطبكعات مجمع المغة ِٗ)
 .  ّٕٔ/ُالعربية، ج:

، كالدر المصكف  في عمـك الكتاب ُْٗ/ِ، كالبياف في غريب القرآف ،ج:ّْٔ/ْ(إعراب القراف لمنحاس، ج:ّٗ)
حمد محمد الخراط،، دمشؽ ، دار القمـ، المكنكف ، ألحمد بف يكسؼ السميف الحمبي ، تحقيؽ: أ

 . ُِٓػػػػػ ُِْ/ُ، كحاشية الشمني ، ج:ٖٔػػػػػػ ٕٔ/ ْ.كحاشية الصباف ،ج :ِِّ/َُج:
 .  ٕٗ/ّ(الكتاب ،ج:ْٗ)
 .  ٖٔ/ِ(المقتضب ،ج:ٓٗ)
 .  ُِٓ/ُ(حاشية الشمني ،ج :ٔٗ)
 .  ُْٖٗ/ِ(ارتشاؼ الضرب،ج:ٕٗ)
 . ُِٓػػػػػػ ُِْ/ُمني،ج:، كحاشية الشٖٔػػػػ ٕٔ/ْ(حاشية الصباف ،ج:ٖٗ)
 .  ُْٖٔػػػػػػُْٕٔ/ ّ(شرح الكافية الشافية ،ج:ٗٗ)
(لـ أقؼ عمى رأيو في معاني القرآف، ألبي الحسف سعيد بف مسعدة األخفش ، تحقيؽ : ىدل محمكد ََُ)

ب ، كينظر:  مشكؿ إعرآّْػػػػػػ ّّٓـ ، ص :َُٗٗق ػػػػػ ُُُْقراعة،ط/ األكلى، القاىرة، مكتبة الخانجي ، 
ق ػػػػػ َُْٓالقرآف ، ألبي محمد القيسي ، تحقيؽ :حاتـ صالح ضامف ، ط/ الثانية، بيركت ، مؤسسة الرسالة ، 

 .   ُٕٓػػػػػػػػ ُْٕـ ،ص :ُْٖٗ
(لـ أقؼ عمى رأيو في معاني القرآف ، ألبي زكريا بف زياد الفراء ، تحقيؽ : محمد عمي النجار ،ك أحمد َُُ)

، كينظر:  مشكؿ إعراب ُُّ/ّـ ،ج:ُّٖٗق ػػػػػ َُّْركت ، عالـ الكتب ، يكسؼ نجاتي ،ط/ الثالثة ، بي
 .   ُٕٓػػػػػػػػ ُْٕالقرآف:

 .  ُٕٓػػػػػػػػ ُْٕ(مشكؿ إعراب القرآف:َُِ)
 .ُِّػػػػػػػ َِّ/َُ(الدر المصكف ،ج:َُّ)
 .  ٓٔػػػػػػ  ْٔ(كتاب الشعر:َُْ)
 .  ُْٗ/ِ(البياف في غريب القرآف، ج:َُٓ)
يط ،ألبي حياف األندلسي، دراسة كتحقيؽ كتعميؽ الشيخ عادؿ أحمد ، كالشيخ عمي محمد (تفسير البحر المحَُٔ)

معكض ، كشارؾ في تحقيقو الدكتكر زكريا كالدكتكر أحمد الجمؿ ، كقرظو :الدكتكر عبدالحي الفرماكم،ط/ 
 . ِِٔ/ُـ ،ج :ُّٗٗىػػػ  ػػػػػػػػػػ  ُُّْاألكلى، بيركت ، لبناف ، دار الكتب العممية ، 

 .  ِٓٓ(الجنى الداني:َُٕ)
 .  ٗٔ/ُ، كمغني المبيب ،ج:ُْٖٗ/ِ(ارتشاؼ الضرب ،ج:َُٖ)
 .  ُْٓػػػػػػ ُْْ(األزىية :َُٗ)
 .  ُُّ/ّ(أمالي ابف الشجرم ،ج:َُُ)
 . ٖٔ/ ْ(حاشية الصباف،ج: ُُُ)
 (. ٗ(سكرة الضحى اآلية ) ُُِ)
 (.  َُ(سكرة الضحى اآلية)ُُّ)
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 (.ُُ(سكرة الضحى آية )ُُْ)
 (. ُٕ(سكرة فصمت مف  اآلية )ُُٓ)
 . ِْ(ينظر ص: ُُٔ)
 ( مف سكرة الكاقعة.  ٖٖ،ٖٗ(اآليتاف )ُُٕ)
  . ٖٔػػػػػػػ ٕٔ/ ْ(حاشية الصباف ،ج:ُُٖ)
 .  ّْٔ/ٔ(شرح الرضي لمكافية ،ج:ُُٗ)
 .  ّْٖ/ُ(الكتاب ،ج:َُِ)
حمف عصر ، (شرح كتاب سيبكيو ، لمسيرافي، تحقيؽ :الدكتكر محمد عكني ، كشارؾ في التحقيؽ عبدالر ُُِ)

ق ػػػػػ ُِْْكمصطفى محمد مكسى، كمصطفى عبدالسميع ، القاىرة ،مطبعة دار الكتب كالكثائؽ القكمية ، 
 .  ُٖٔ/ٓـ ،ج :ََِِ

 .  َٓػػػػػػ ْٗ/ٗ(التذييؿ كالتكميؿ  ،ج:ُِِ)
 .  ّْٔ/ٔ(شرج الرضي لمكافية ،ج:ُِّ)
، كالدكتكر محمد بدكم، ، الجيزة ، ىجر  (شرح التسييؿ ، البف مالؾ ، تحقيؽ : الدكتكر عبدالرحمف السيدُِْ)

 .  ِّٗ/ِـ ،ج:َُٗٗق ػػػػػػ َُُْلمطبعة كالنشر كالتكزيع ،
 .  ّٖٓػػػػػ ّْٖ/ُ(الكتاب ،ج:ُِٓ)
 .  ّٖٔػػػػػ ّٖٓ/ ُ(المصدر السابؽ ،ج :ُِٔ)
 .  ُٖٔ/ ٓ(شرح السيرافي ،ج:ُِٕ)
 .  ِّٗ/ِ(شرح التسييؿ ،ج:ُِٖ)
 .  ِٓػػػ ُٓ/ٗ(التذييؿ كالتكميؿ ،ج:ُِٗ)
 .   ِٓ/ ٗ، كالتذييؿ كالتكميؿ ،ج:ِّٗ/ِ(شرح التسييؿ ،ج:َُّ)
(لـ أقؼ عميو في المقتضب، كينظر: المساعد عمى تسييؿ الفكائد، البف عقيؿ ، تحقيؽ :الدكتكر  محمد ُُّ)

حياء التراث  كامؿ بركات ،ط/ األكلى ، دمشؽ ، دار الفكر ، جامعة أـ القرل ، مركز البحث العممي كا 
 .  ُْػػػػػػ ُّ/ِـ، ج:ُِٖٗق ػػػػ َُِْاإلسالمي، 

 .     ْٓ/ ٗ(التذييؿ كالتكميؿ ،ج :ُِّ)
 .  ُٔ/ِ(المساعد عمى تسييؿ الفكائد ،ج:ُّّ)
 .  ِٓ/ٗ(التذييؿ كالتكميؿ ،ج:ُّْ)
 (مف الطكيؿ لمرماح بف ميادة.ُّٓ)

(، كشرح السيرافي ،ج:ّٖٔ/ُينظر: الكتاب،ج:  (،ك أمالي ابف ُٗٔ/ٓ، بركاية )أـٌ مىٍعمرو ،بركاية )أـٌ مٍعقىؿو
(. ُّّ/ّالشجرم،ج:  ، بركاية )أـٌ مىٍعمرو

 .  َّّ/ِرح التسييؿ ،ج :(شُّٔ)
 .  ّٓ/ٗ، كالتذييؿ كالتكميؿ ،ج:  ُٔٔ/ٓ(شرح السيرافي،ج :ُّٕ)
   ُٔٔ/ٓ(شرح السيرافي، ج:ُّٖ)
 ( رمز بو إلى سيبكيو.  ُّٗ)
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 .  ٔٓػػػػٓٓ/ٗ(التذييؿ كالتكميؿ ،ج:َُْ)
 .   ُٔٔ/ٓ(شرح السيرافي ،ج:ُُْ)
 .  ُٔٔ/ٓ(المصدر السابؽ ،ج:ُِْ)
 .  َِٓ/ٓ(شرح الرضي لمكافية ،ج:ُّْ)
 .َّّ/ِ(شرح التسييؿ ،ج:ُْْ)
    .  ّٖٗ/ُ(الكتاب ،ج:ُْٓ)
 .  ّٖٗ/ُ(الكتاب ،ج:ُْٔ)
 .  ّٖٖػػػػ ّٕٖ/ُ(المصدر السابؽ ،ج :ُْٕ)
 .  ُّٕ/ٓ(شرح السيرافي ،ج :ُْٖ)
 .  ُّٕ/ٓ(المصدر السابؽ،ج:ُْٗ)
  .  َِٓ/ٔ(شرح الرضي عمى الكافية،ج:َُٓ)
 ُُْٓ(تعميؽ الفرائد عمى تسييؿ ، لمدماميني ، تحقيؽ :الدكتكر محمد بف عبدالرحمف المفدل، ط/ األكلى ، ُُٓ)

 .  ُُٖ/ٓـ ، ج :ُٓٗٗق ػػػػػػ 
 .  ٓٓػػػػػ ْٓ/ٗ(التذييؿ كالتكميؿ ،ج :ُِٓ)
 .  ّٖٗ/ُ(الكتاب ،ج :ُّٓ)
 .  ُٕػػػػُٔ/ِ(المساعد عمى تسييؿ الفكائد ،ج:ُْٓ)
 .  َُٕ/ٓ(شرح السيرافي،ج:ُٓٓ)
(النكت في تفسير كتاب سيبكيو ، لألعمـ الشنتمرم ، تحقيؽ : زىير عبدالمحسف سمطاف ، ط/ األكلى ، ُٔٓ)

ـ ، ُٕٖٗق ػػػػػػػػ َُْٕالككيت ،منشكرات معيد المخطكطات العربية ، المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك ،
 .  ُُْ/ُج:
 .  َّّ/ِ(شرح التسييؿ ،ج:ُٕٓ)
 .  ّٕٖ/ُ(الكتاب، ج:ُٖٓ)
 .  ّٕٖ/ُ(المصدر السابؽ ،ج:ُٗٓ)
 .ٔٓ/ٗ(التذييؿ كالتكميؿ ،ج:َُٔ)
(االنتصار لسيبكيو عمى المبرد ، ألبي العباس أحمد بف كالد ، دراسة كتحقيؽ : الدكتكر زىير عبدالمحسف ُُٔ)

 . َُٗـ ،ص:ُٔٗٗق ػػػػػػ ُُْٔسمطاف ، ط/ األكلى ، مؤسسة الرسالة ، 
 .  َُٕ/ٓ(شرح السيرافي،ج:ُِٔ)
 .   ُُْ/ُ(النكت ،ج:ُّٔ)
 .َّّ/ِ(شرح التسييؿ،ج:ُْٔ)
 .  ٔٓ/ٗ(التذييؿ كالتكميؿ ،ج:ُٓٔ)
 .    ٔٓ/ٗ، كالتذييؿ كالتكميؿ،ج:َُٕ/ٓ(شرح السيرافي،ج:ُٔٔ)
 .    ُُْ/ُ(النكت،ج:ُٕٔ)
 .    َُٕ/ٓ(شرح السيرافي،ج:ُٖٔ)
 .  ُُُػػػػَُُ(االنتصار لسيبكيو عمى المبرد:ُٗٔ)
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 . ُّّػػػػػػػػ َّّ/ِ، كشرح التسييؿ،ج:َُُ(المصدر السابؽ:َُٕ)
  .    ُّّ/ِ(شرح التسييؿ،ج:ُُٕ)
 .  َُُ(االنتصار لسيبكيو عمى المبرد:ُِٕ)
 .  ُّّ/ِ(شرح التسييؿ ،ج:ُّٕ)
 .  ٕٓ/ٗ(التذييؿ كالتكميؿ،ج:ُْٕ)
 .ِْٔ/ٔ(شرح الرضي لمكافية،ج:ُٕٓ)
 .ُٕ(ينظر ص: ُٕٔ)
 (. ِٔ(سكرة البقرة آية )ُٕٕ)
 (.  ٕة آؿ عمراف آية)(سكر ُٖٕ)
 (. ٔٓ(سكرة آؿ عمراف آية )ُٕٗ)
 (.  ٕٓ(سكرة آؿ عمراف آية )َُٖ)
 (.  َُٔ(سكرة آؿ عمراف آية)ُُٖ)
 (.  ُّٕ(سكرة النساء آية)ُِٖ)
 (.   ُٕٓ(سكرة النساء آية)ُّٖ)
 (. ُِْ(سكرة التكبة) ُْٖ)
 (.  ُِٓ(سكرة التكبة )ُٖٓ)
 (.  َّ(سكرة الجاثية)ُٖٔ)
 (.  ُّ(سكرة الجاثية)ُٕٖ)
 (.  ٔٓ(سكرة آؿ عمراف)ُٖٖ)
 .  ُّٓ/ّ، كالدر المصكف ،ج: ّٖ/ُ(إعراب القرآف لمنحاس ،ج:ُٖٗ)
 .  ُّٓ/ّ(الدر المصكف،ج:َُٗ)
 (.  ُّٕ(سكرة النساء آية)ُُٗ)
 .  َُٓ/ُ(إعراب القرآف لمنحاس ،ج:ُِٗ)
 (.  َُٕ(سكرة آؿ عمراف آية)ُّٗ)
 (.  َُٔ(سكرة ىكد)ُْٗ)
 (.    َُٖ(سكرة ىكد)ُٓٗ)
(ُٗٔ(:  (.  ُٓ(سكرة الرـك
 (.  ُٗ(سكرة السجدة آية)ُٕٗ)
 (.  َِ(سكرة السجدة آية)ُٖٗ)
 (.  ٕٖ(سكرة الكيؼ آية)ُٗٗ)
 (.  ُٗ(سكرة الحاقة آية)ََِ)
 (.   ِٓ(سكرة الحاقة آية)َُِ)
 (.  ٕ،ٖ(سكرة االنشقاؽ اآليتاف)َِِ)
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 (.  َُ،ُُ(سكرة االنشقاؽ اآليتاف)َِّ)
 (.  ٓ،ٔ،ٕ(سكرة الميؿ اآليات)َِْ)
 (.    ٖ،ٗ،َُ(سكرة الميؿ اآليات)َِٓ)
 (.  ٖٖ(سكرة الكيؼ آية)َِٔ)
 (.   ٕٔ(سكرة القصص آية)َِٕ)
 (. ّٕ،ّٖ،ّٗ(سكرة النازعات اآليات)َِٖ)
 (. َْ،ُْ(سكرة النازعات اآليتاف)َِٗ)
 (. ٓ،ٔ(سكرة عبس اآليتاف)ٕ)
 (.ٖ،ٗ،َُ(سكرة عبس اآليات) ٖ)
 (.  ٔ،ٕ(سكرة القارعة اآليتاف)ٗ)
 (.  ٖ،ٗة اآليتاف)(سكرة القارعَُ)
 (.ُْ(  سكرة يكسؼ اآلية)ُِّ)
 (مف سكرة الرعد. ُٕ( مف اآلية)ُِْ)
 (.  ٕٗ(سكرة الكيؼ آية)ُِٓ)
 (.َٖ(سكرة الكيؼ آية)ُِٔ)
 (.  ِٖ(سكرة الكيؼ آية)ُِٕ)
 (.  ُٓ(سكرة فصمت آية )ُِٖ)
 (..  ُٕ(سكرة فصمت آية )ُِٗ)
 (. ٓ(سكرة الحاقة آية )َِِ)
 (.  ٔ(سكرة الحاقة آية )ُِِ)
 (.  ُٓ(سكرة الجف آية)ِِِ)
 (.  ُٓ(سكرة الفجر آية )ِِّ)
 (.  ُٔ(سكرة الفجر آية )ِِْ)
 (..  ُٕ(سكرة فصمت آية )ِِٓ)
، كمختصر في شكاذ القرآف مف كتاب ُٓػػػػػػػُْ/ّ، كمعاني القرآف لمفراء،ج:ٖٓ/ُ(معاني القرآف لألخفش ،ج:ِِٔ)

، َْٕ/ٕ، ك تفسير البحر المحيط،ج:ُّْالمتنبي،ص:البديع، ألبي الحسيف عبدهللا بف خالكيو ، القاىرة ، مكتبة 
 .   َِٓ/ٗكالدر المصكف ،ج:

 .  ُٓػػػػػػ ُْ/ّ(معاني القرآف لمفراء،ج:ِِٕ)
 ( مف سكرة يس .  ّٗ(مف اآلية )ِِٖ)
 .  ُٓػػػػػػػُْ/ّ(معاني القرآف لمفراء ،ج:ِِٗ)
 .  ّّٖ/ِ(البياف في غريب القرآف ،ج:َِّ)
 .  َِٓ/ٗ(الدر المصكف ،ج:ُِّ)
 (. ٗكرة الضحى اآلية ) (سِِّ)
 (.  َُ(سكرة الضحى اآلية)ِّّ)
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 (.ُُ(  سكرة الضحى آية )ِّْ)
شرح الدماميني عمى متف المغني ضمف حاشية الشمني المسماة  المنصؼ مف الكالـ عمى مغني ابف   (ِّٓ)

 .ُِٔ/ُىشاـ،لمشمني، الطبعة البيية بمصر،ج: 
 .  ُْػػػػػػػ َْ/ُُ، كالدر المصكف ،ج: َِٓ/ِ(البياف في غريب القرآف ،ج:ِّٔ)
 .    ُِٔ/ُ(شرح الدماميني عمى متف المغني ضمف حاشية الشمني،ج:ِّٕ)
 .  ٕٓ/ُ(معاني القرآف لألخفش ،ج:ِّٖ)
 ( مف سكرة الكاقعة.  ٖٖ،ٖٗ(اآليتاف )ِّٗ)
 ( مف سكرة الكاقعة.  َٗ،ُٗ(اآليتاف)َِْ)
 ( مف سكرة الكاقعة.  ِٗ،ّٗ(اآليتاف)ُِْ)
 .1ُػػػػػػػػػػػ 10(ينظر ص:  ِِْ)
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 المراجع:ر والمصاد

 ػػػػ القراف الكريـ.ُ

ػػػػػ ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب : أبك حياف النحكم األندلسي،تحقيؽ كشرح الدكتكر رجب عثماف محمد ِ
 ـ.1998 -ىػ ُُْٖػػػػػػ الفاىرةػ ػػػػػػ  الطبعة األكلى   ،مراجعة الدكتكر رمضاف عبدالتكاب ، مكتبة الخانجي

ػػػػػػ األزىية  في عمـ الحركؼ : عمي بف محمد اليركم ، تحقيؽ عبدالمعيف الممكحي ، مطبكعات مجمع المغة ّ
 ـ.ُّٗٗىػػػػ ػػػػػػ ُُّْالعربية ػػػػػ دمشؽ ػػػػػ الطبعة الثانية 

البركات عبدالرحمف بف محمد بف أبي سعيد األنبارم ، عني بتحقيقو محمد بيجة ػػػػ أسرار العربية : اإلماـ أبي ْ
 البيطار ، مطبكعات المجمع العممي بدمشؽ.

ػػػػػػ األشباه كالنظائر في النحك: جالؿ الديف السيكطي ، تحقيؽ غازم مختار طميمات ، مطبكعات مجمع المغة ٓ
 العربية بدمشؽ.

فر النحاس ، تحقيؽ الدكتكر زىير غازم زاىد ، عالـ الكتب ، مكتبة النيضة العربية ػػػػػػػ إعراب القرآف : أبك جعٔ
 ـ.ُٖٓٗىػػػػػػػ ػػػػػػػػ َُْٓػػػػػ القاىرة ػػػػ الطبعة الثانية 

ػػػػػػ أمالي ابف الشجرم : ىبة هللا بف عمي بف محمد بف حمزة الحسني العمكم ، تحقيؽ كدراسة الدكتكر محمكد ٕ
 ـ.ُِٗٗىػػػػ ُُّْػػ مكتبة الخانجي ػػػػػػ القاىرةػ ػػػػػ الطبعة األكلى محمد الطناحي ػ

ػػػػػ االنتصار لسيبكيو عمى المبرد: أبك العباس أحمد بف محمد بف كالد النحكم، دراسة كتحقيؽ زىير عبد المحسف ٖ
 ـ.ُٔٗٗىػػػ  ػػػػػ ُُْٔسمطاف، مؤسسة الرسالة ػػػػ الطبعة األكلى 

الؾ إلى ألفية ابف مالؾ  : محمد عبدهللا بف جماؿ بف يكسؼ بف ىشاـ األنصارم ، تحقيؽ محمد ػػػػػػػ أكضح المس9
 محيي الديف عبد الحميد ػ المكتبة العصرية ػ 

ػػػػػػػ اإليضاح : ألبي عمي الحسف بف أحمد بف عبدالغفار النحكم ، تحقيؽ كدراسة الدكتكر كاظـ بحر المرجاف َُ
 ـ.ُٔٗٗىػػػ ػػػػػػػ ُُْٔ، لبناف ػػػػػػ الطبعة الثانية  ، عالـ الكتب ػػػػػ بيركت 

إحياء التراث اإلسالمي –ػػػػػػ اإليضاح في شرح المفصؿ : ابف الحاجب ، تحقيؽ الدكتكر مكسى بنام العميمي ُُ
الجميكرية العراقية ، مطبعة العاني ػػ بغداد ػػػ .  –  
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األنبارم، تحقيؽ الدكتكر طو عبدالحميد طو ، كمراجعة مصطفى ػػػػػػ البياف في غريب القرآف : أبك البركات بف ُِ
ـ.َُٖٗىػػػػػػ ػػػػػػػػ ََُْالسقا ، الييئة المصرية العامة لمكتاب   

ػػػػػػ التبصرة كالتذكرة ، ألبي محمد عبدهللا بف عمي بف اسحاؽ الصيمرم ، تحقيؽ الدكتكر فتحي مصطفى عمي ُّ
ـ.ُِٖٗىػػػ ػػػػػػػػ َُِْلطبعة األكلى الديف ،دار الفكر ػػػػ دمشؽ ػػػػػ ا  

ػػػػػػػ التخمير =  شرح المفصؿ في صنعة اإلعراب المكسـك بالتخمير : لصدر األفاضؿ القاسـ بف الجسيف ُْ
الخكارزمي ، تحقيؽ الدكتكر عبدالرحمف بف سميماف العثيميف ، دار الغرب اإلسالمي ػػػػػ بيركت ، لبناف ػػػػػػػ الطبعة 

 . َُٗٗاألكلى 

ػػػػػػ التذييؿ كالتكميؿ في شرح كتاب التسييؿ: أبك حياف األندلسي ، تحقيؽ األستاذ حسف ىنداكم ، دار كنكز ُٓ
 ـ.ََُِ-ىػُُّْالمممكة العربية السعكدية ػػػػ الرياض ػػػػػػػػػ  الطبعة األكلى  –اشبيميا 

الدماميني ، تحقيؽ الدكتكر محمد بف عبدالرحمف  ػػػػػػػ تعميؽ  الفرائد عؿ تسييؿ الفكائد :الشيخ محمد بدر الديفُٔ
 ـ.1995ىػ /1415المفدل الطبعة األكلى 

ػػػػػ تفسير البحر المحيط : محمد بف يكسؼ الشيير بأبي حياف األندلسي ، دراسة كتحقيؽ كتعميؽ الشيخ عادؿ ُٕ
المجيد النكتي كالدكتكر أحمد عبد المكجكد كالشيخ عمي محمد معٌكض ، كشارؾ في تحقيقو الدكتكر زكريا عبد

أحمد النجكلي الجمؿ ، كقرظو األستاذ الدكتكر عبدالحي الفرماكم ، دار الكتب العممية ػػػػػػ بيركت ، لبناف ػػػػػػ الطبعة 
 ـ.ُّٗٗىػػػ ػػػػػ ُُّْاألكلى 

ػػػػػػ تكضيح المقاصد كالمسالؾ بشرح ألفية ابف مالؾ : المرادم ، شرح كتحقيؽ الدكتكر عبد الرحمف عمي ُٖ
 ـ.2001-ىػ1422سميماف ، دار الفكر العربي ػػػػػ القاىرة ػػػػػػ  الطبعة األكلى 

بة العصرية ، صيدا ػػػ مكسكعة في ثالثة أجزاء، لمشيخ مصطفى الغالييني ، المكت ػػػػػػ جامع الدركس العربية ُٗ
 ـ.َََِق ػػػػػ ُُِْبيركت ػػػػ الطبعة الثامنة كالثالثكف ، 

ػػػػػػػ الجنى الداني في حركؼ المعاني : الحسف بف قاسـ المرادم ، تحقيؽ الدكتكر فخر الديف قباكة ، كالدكتكر َِ
 ـ. ُّٖٗىػػػػ ػػػػػػ َُّْمحمد نديـ فاضؿ ، دار اآلفاؽ الجديدة ػػػػ بيركت ػػػػػ الطبعة الثانية 

ػػػػػػػ حاشية الخضرم : لمشيخ الدمياطي الخضرم عمى شرح ابف عقيؿ أللفية ابف مالؾ، مكتبة كمطبعة ُِ
 ـ.1940-ىػ1359مصطفى البابي الحمبي كأكالده بمصر ، الطبعة األخيرة 
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ي المبيب البف ىشاـ ػػػػػػػػػ حاشية الدسكقي : لإلماـ مصطفى محمد عرفة الدسكقي ، كبيامشو متف مغنِِ
 األنصارم ، ممتـز الطبع كالنشر عبدالحميد أحمد جنفي ػػػػػػػػ الميندسيف ، مصر .

ػػػػػػ حاشية الشيخ ياسيف ضمف شرح التصريح عمى التكضيح لمشيخ خالد األزىرم ، مكتبة كمطبعة دار إحياء ِّ
 الكتب العربية ، فيصؿ عيسى البابي الحمبي ، القاىرة.

لمشيخ محمد بف عمي الصباف عمى شرح األشمكني :لمشيخ عمي بف محمد األشمكني عمى  شية الصبافػػػػػ حاِْ
ألفية ابف مالؾ ، ضبطو كصححو كخرج شكاىده إبراىيـ شمس الديف،  دار الكتب العمميةػ ػػػػػػػ بيركت ، لبناف ػػػػػػػػػ 

 ـ .1997ىػ ػػػػػػػ1417الطبعة األكلى

الشمني المسماة المنصؼ مف الكالـ عمى مغني ابف ىشاـ : تأليؼ اإلماـ تقي الديف أحمد ػػػػػػ حاشية العالمة ِٓ
 بف محمد الشمني ، كبيامشيا شرح اإلماـ أبي بكر الدماميني عمى متف المغني ػػػػػ المطبعة البيية ػػػػػػػ بمصر.

السميف الحمبي ،تحقيؽ الدكتكر ػػػػػػػػػ الدر المصكف في عمـك الكتاب المكنكف : أحمد بف يكسؼ المعركؼ بِٔ
 أحمد محمد الخراط، دار القمـ ػػػػػ دمشؽ ػػػػػػػػ . 

ػػػػػػػػػ رصؼ المباني  في شرح حركؼ المعاني : أحمد بف عبد النكر المالقي ، تحقيؽ الدكتكر أحمد محمد ِٕ
 ـ.ُٖٓٗق ػػػػػػػػ َُْٓالخراط ، دار القمـ ػػػػػػ دمشؽ ػػػػػػ الطبعة الثانية 

ػػػػػػ شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ ،لبياء الديف عبدهللا بف عقيؿ ،تحقيؽ محمد محيي الديف عبد الحميد ، ِٖ
 ـ.َُٖٗىػػػػػ   ََُْدار التراث ػػػػ القاىرة ػػػػػػ الطبعة العشركف

يد ػػػػ دار الجيؿ ػػػػػػػػ ػػػػػشرح ألفية ابف مالؾ : ابف الناظـ ، حققو كضبطو كشرح شكاىده الدكتكر عبد الحميد الس ِٗ
 بيركت .

ػػػػ شرح األشمكني أللفية ابف مالؾ ، المسمى منيج السالؾ إلى ألفية ابف مالؾ ، تحقيؽ عبد الحميد السيد َّ
 محمد عبد الحميد ، المكتبة األزىرية لمتراث.

ر عبد الرحمف السيد ، ػػػػ شرح التسييؿ :ابف مالؾ جماؿ الديف محمد بف عبدهللا الطائي ، تحقيؽ الدكتك ُّ
 ـ.1990-ىػ1410كالدكتكر محمد بدكم المختكف ، ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ػػػػػػػ الجيزةػ ػػػػػ الطبعة 

ػػػػػ شرح التصريح عمى التكضيح :الشيخ خالد األزىرم ، مكتبة كمطبعة دار إحياء الكتب العربية ، فيصؿ ِّ
 بالقاىرة. –عيسى البابي الحمبي 
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ػ شرح الرضي عمى كافية ابف الحاجب  : الشيخ رضي الديف اإلستراباذم، شرح كتحقيؽ الدكتكر عبد العاؿ ػػػػ3ّ
 . ـَََِىػػػ ػػػػػػػػػػ1421سالـ مكـر ، عالـ الكتب ػػػػػػ القاىرة ػػػػػػ الطبعة األكلى

كر عبدالمنعـ أحمد ىريدم ػ ػػػػػ شرح الكافية الشافية : لجماؿ الديف بف مالؾ الطائي ، حققو كقدـ لو الدكتّْ
 ـ.ُِٖٗىػػػػػػػ ػػػػػػػػ  َُِْجامعة أـ القرل ػػػػ دار المأمكف لمتراث ػػػػػ الطبعة األكلى 

ػػػػػ شرح المفصؿ لمشيخ مكفؽ الديف بف يعيش النحكم ، صححو كعمؽ عميو جماعة مف العمماء بعد مراجعتو ّٓ
 طباعة المنيرية بمصر. عمى أصكؿ خطية بمعرفة مشيخة األزىر ، إدارة ال

ػػػػػػػػ شرح المفصؿ في صنعة اإلعراب المكسـك بالتخمير : لصدر األفاضؿ القاسـ بف الجسيف الخكارزمي ، ّٔ
تحقيؽ الدكتكر عبدالرحمف بف سميماف العثيميف ، دار الغرب اإلسالمي ػػػػػ بيركت ، لبناف ػػػػػػػ الطبعة األكلى 

 .= التخمير.َُٗٗ

ػػػػػػػ شرح الكافية نظـ الكافية : ألبي عمرك عثماف بف الحاجب النحكم ، دراسة كتحقيؽ الدكتكر مكسى بنام ّٕ
 ـ.َُٖٗىػػ ػػػػػػ ََُْعمكاف العميمي ، مطبعة اآلداب ػػػػػ النجؼ ػػػػػ 

كشارؾ في التحقيؽ   ػػػػػػ شرح كتاب سيبكيو :السيرافي ػ الجزء الخامس ػ تحقيؽ األستاذ الدكتكر محمد عكني ،ّٖ
األستاذ عبدالرحمف محمد عصر ، كاألستاذ مصطفى محمد مكسى ، كاألستاذ مصطفى عبد السميع محمد ، 

 ـ.ََِِىػػػػ ػػػػػػ  1424مطبعة دار الكتب كالكثائؽ القكمية ػػػػػػ القاىرة ػػػػػػ 

نعماف ػػػػػػ النجؼ ػػػػػػ الطبعة األكلى ػػػػػ شعر الحارث بف خالد المخزكمي : لمدكتكر يحي الجبكرم ، مطبعة الّٗ
 ـ.ُِٕٗىػػ ػػػػػُِّٗ

ػػػػػ الصاحبي في فقو المغة العربية كمسائميا كسنف العرب في كالميا :لإلماـ أبي الحسيف أحمد بف فارس بف َْ
بيركت ،  زكريا الرازم المغكم ، حققو كضبط نصكصو كقدـ لو الدكتكر عمر فاركؽ الطبَّاع ، مكتبة المعارؼ ػػػػػ

 ـ.ُّٗٗىػػ  ػػػػ ُُْْلبناف ػػػػ الطبعة األكلى 

ػػػػػػػػػ صحيح البخارم : لإلماـ أبي عبدهللا محمد بف اسماعيؿ البخارم ، دار ابف كثير ػػػػػػ دمشؽ ، بيركت ػػػػػ ُْ
 ـ.ََِِىػػػػػ ػػػػػػػػػ ُِّْالطبعة األكلى 

د بف المبارؾ بف الدىاف النحكم ، حققو الدكتكر فائز فارس ، ػػػػػػػ الفصكؿ في العربية :لإلماـ أبك محمد سعيِْ
 ـ.  ُٖٖٗىػ  ػػػػ َُْٗمؤسسة الرسالة  ػػػػ بيركت ػػػػػ دار األمؿ ػػػػػ إربد ،األردف ػػػػػ الطبعة األكلى 
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ر الكتب ػػػػػػػػػػ الكافية في النحك : عثماف بف عمر ابف الحاجب ، شرحو الشيخ رضي الديف االستاراباذم ، داّْ
 العممية ػػػػ بيركت ، لبناف ػػػػ .

 ػػػػػػػػ الكتاب : سيبكيو ، تحقيؽ كشرح عبد السالـ ىاركف ، عالـ الكتب ، ببيركت.ْْ

ػػػػػػػػػ كتاب الشعر ، أك شرح األبيات المشكمة اإلعراب : ألبي عمي الفارسي الحسف بف أحمد عبد الغفار ، ْٓ
 ـ.ُٖٖٗىػػػػ ػػػػػػ َُْٖطناحي ، مكتبة الخانجي ػػػػػػػ القاىرة ػػػػػػػ الطبعة األكلى تحقيؽ كشرح الدكتكر محمكد محمد ال

ػػػػػػػػ الكشاؼ في حقائؽ غكامض التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ : لمعالمة جار هللا محمكد بف عمر ْٔ
عمي محمد معٌكض ، كشارؾ في الزمخشرم ، تحقيؽ كتعميؽ كدراسة الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد ، كالشيخ 

ىػػػػ ُُْٖتحقيقو األستاذ الدكتكر فتحي عبدالرحمف أحمد حجازم ، مكتبة العبيكاف ػػػػػػػ الرياض ػػػػػػ الطبعة األكلى 
 ـ.ُٖٗٗػػػػػػػػػ 

ػػػ القاىرة ػػػػػػػػ مختصر شكاذ القرآف مف كتاب البديع : ألبي عبدهللا الحسيف بف أحمد بف خالكيو ، مكتبة المتنبي ػْٕ
 ػػػػػ.

ػػػػػػػػػ المساعد عمى تسييؿ الفكائد : بياء الديف بف عقيؿ ، تحقيؽ الدكتكر محمد كامؿ بركات ، مركز البحث ْٖ
حياء التراث اإلسالمي ، جامعة أـ القرل ، دار الفكر ػػػػػ دمشؽ ػػػػػػػػ الطبعة األكلى   ـ.ُِٖٗىػػػػػ  ػػػػػػػػ َُِْالعممي كا 

شكؿ إعراب القرآف : ألبي محمد مكي القيسي ، تحقيؽ الدكتكر حاتـ صالح الضامف ، مؤسسة الرسالة ػػػػػػ ػػػػػػػػ مْٗ
 ـ.ُْٖٗىػػػػػ ػػػػػػػ َُْٓبيركت ػػػػػ الطبعة الثانية 

ػػػ عالـ  ػػػػػ معاني القرآف : أبك زكريا يحي بف زياد الفراء، تحقيؽ محمد عمي النجار كأحمد يكسؼ النجاتيَٓ
 ـ.ُّٖٗىػػ ػػػ َُّْالكتب ػػػ بيركت ػػػػ الطبعة الثالثة 

ػػػػػ معاني القرآف : أبك الحسف سعيد بف مسعدة األخفش األكسط ، تحقيؽ الدكتكرة ىدل محمكد قراعة ، مكتبة ُٓ
 ـ.َُٗٗىػػػػػ ػػػػػػُُُْالخانجي ػػػػػػ ىالقاىرة ػػػػػػ الطبعة األكلى 

 العربية :عبد السالـ محمد ىاركف ، مكتبة الخانجي بالقاىرة ، الطبعة الثالثة.ػػػػػػ معجـ شكاىد ِٓ

ػػػػػػػػ المعجـ المفصؿ في شكاىد العربية :إعداد الدكتكر إميؿ بديع يعقكب ، دار الكتب العممية ػػػػػػػػ بيركت ، لبناف ّٓ
 ـ.ُٔٗٗىػػػػ ػػػػػػػى ُُْٕػػػػػػ الطبعة األكلى 

يب عف كتب األعاريب : البف ىشاـ األنصارم ، تحقيؽ محيي الديف عبدالحميد ، المكتبة ػػػػػػػ مغني المبْٓ
 ـ.ُُٗٗىػػػػػ ػػػػػػػ ُُُْالعصرية ػػػػػ صيدا ، بيركت ػػػػػ 
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ػػػػػػػػ المفصؿ في عمـ المغة :أبك القاسـ محمكد بف عمر الزمخشرم كبذيمو كتاب المفٌصؿ في شرح أبيات ٓٓ
ر الديف الحمبي ، قدـ لو كراجعو كعمؽ عميو الدكتكر محمد عز الديف السعيدم ػ دار إحياء المفضؿ لمسيد محمد بد

 ـ.1990ىػ ػػػػػػػػػػػ 1410العمـك ػػػػ بيركت ػػػػػػػ الطبعة األكلى  

ػػػػػػػػ المقتضب : ألبي العباس محمد بف زيد المبرد ، تحقيؽ عبدالخالؽ عضيمة ، لجنة إحياء التراث اإلسالمي ٔٓ
 ـ.ُْٗٗىػػػػ ػػػػػػ ُُْٓػػػػػ القاىرة ػػػػػ الطبعة الثانية ػ

ػػػػػػػ النكت في تفسير كتاب سيبكيو :األعمـ الشنتمرم، تحقيؽ زىير عبد المحسف سمطاف، منشكرات معيد ٕٓ
 ـ.1987ىػ / 1407المخطكطات العربية ػػػػػػػ المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك ، الككيت  ػػػػػ الطبعة األكلى 

ػػػػػػ ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع :جالؿ الديف السيكطي ، شرح كتحقيؽ األستاذ الدكتكر عبدالعاؿ سالـ ٖٓ
 ـ.ُٕٗٗىػػػػ ػػػػػ ُّٗٗمكـر ، دار البحكث العممية ػػػػػ الككيت ػػػػػػ 

 

 

 

 

 


