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ما ال يستعمل من ألفاظ اللغة إال في النفي
عبد اهلل حميد حسين
الملخص
يقوم ىذا البحث استقراء مجموعة من األلفاظ من الرسائل المغوية والمعجمات
القديمة ونحوىا من كتب المغة األخرى التي قرر القدماء عمى أنيا ال تستعمل إال في
أساليب النفي ،وأن استعماليا في غير النفي ىو ضرب من ضروب المحن أو ربما
العدول عن الفصاحة التي عرف بيا العرب .وقد بنى القدماء تصورىم ىذا عمى كثرة
النصوص الفصيحة الصحيحة المسموعة نحو القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف
والشعر العربي واألمثال العربية.
ومنيج البحث يقوم عمى إيراد المفردات أو األلفاظ متسمسمة تسمسال ألف بائياً

ليسيل عمينا دراستيا وتعرفيا ثم نذكر كل لفظة في موضعيا الذي تستحقو مدعومةً
بأقوال المغويين التي تنص عمى عدم جواز استعمال ىذه المفظة إال في سياق النفي

وان استعماليا في سياق اإلثبات مخالف لمفصاحة العربية المعروفة داعمين أقواليم
بالنصوص الفصيحة موضحين ما اختمف منيا مبينين عمل اختالفيم مناقشين حجج
كل رأي وأدلة كل فريق بما تيسر لنا من أدوات البحث العممي

من دون الميل إلى

توجو دون آخر مستعينا بذلك بأصول البحث العممي الرصين القائم عمى الموضوعية
في النظر إلى المسائل والحجج والبراىين.
وقد تنوعت مصادر ىذه الدراسة بحسب األدلة التي أوردىا عمماء العربية في
ذلك؛ إذ لم تقتصر عمى كتب المغة والنحو والصرف ،بل امتدت لتتناول كتب عموم
القرآن وعموم الحديث الشريف.
وأود أن أكون قد قدمت في ىذا العمل شيئا عمى طريق خدمة العربية لغة القرآن،
واهلل سبحانو المسؤول وحده أن ينفع بو.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
المقدمة
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم عمى سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو
أجمعين ،وبعد؛
فما تزال جيود عمماء المغة العربية متواصمة ودائبة في الكشف عن أسرار
ىذه المغة العظيمة وخصائصيا ،وكثي ار ما كنت اق أر في كتب المغة والنحو فأجد
عبارات كتبيا أولئك العمماء تتعمق بظاىرة النفي في العربية من مثل :وىذه المفظة ال
تستعمل إال في النفي خاصة ،أو مثل :لم يستعمل ىذا المفظ في لغة العرب إال في
النفي وحده ،وغير ذلك كثير.
وقد شكل ىذا األمر لدي ظاىرة امتازت بيا العربية تتمثل في وجود ألفاظ
فييا ال تستعمل إال في النفي ،فاجتيدت في جمع ىذه األلفاظ من مظانيا مع كالم
العمماء عمييا ،وقد وسمت ىذه الدراسة بـ (ما ال يستعمل من ألفاظ المغة إال في
النفي).
وقد سمكت في ىذه الدراسة منيجا محددا يتمثل باستقراء ىذه األلفاظ التي
خصيا عمماء العربية بيذا التنصيص ،اعني النص عمى أنيا ال تستعمل إال في
النفي ،مع بيان أدلتيم عمى ذلك من القرآن الكريم واألحاديث الشريفة وكالم العرب.
وقد تنوعت مصادر ىذه الدراسة حسب األدلة التي أوردىا عمماء العربية في
ذلك؛ إذ لم تقتصر عمى كتب المغة والنحو والصرف ،بل امتدت لتتناول كتب عموم
القرآن وعموم الحديث الشريف.
وأود أن أكون قد قدمت في ىذا العمل شيئا عمى طريق خدمة العربية لغة
القرآن ،واهلل سبحانو المسئول وحده أن ينفع بو وصمى اهلل عمى سيدنا محمد وعمى
الو وصحبو وسمم
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 )1لفظة (أحد):

قرر المغويون َّ
أن لفظة (أحد) إذا كانت ىمزتيا أصمية فال تستعمل إال بعد
ما َجاءني ِم ْن
الكالم غير الموجب لمداللة عمى نفي عموم جنس العقالء نحو:
َح ٍد(.)1
أَ
ِ
ِ
األول :في الواحد المضموم
أوج ٍو َّ :
واذا استعممت ((في اإلثبات فعمى ثالثة ُ
ٍ
أن يستعمل ُمضافاً أو ُمضافاً
إلى العشرات نحوَ :
ين .والثانيْ :
أحد َع َش َر ،وأحد وعشر َ
َح ُد ُك َما فََي ْس ِقي َرَّبوُ َخ ْم اًر  .)2(وقوليم :يوم
إليو بمعنى األول كقولو تعالى :أ َّ
َما أ َ
األحد  ،أي :يوم َّ ِ
ِ
أن يستعمل وصفاً مطمقاً ،وليس ذلك
ويوم
االثنين .والثالثْ :
األولُ ،
ُ
)
4
(
)
3
(
ٍ
حينئذ من الواحد
َح ٌد  . )) ويكون
إالّ في وصف اهلل تعالى بقولوُ  :ق ْل ُى َو اهللُ أ َ
ٍ
حينئذ منقمبة عن (واو) (( (واحد) فأبدلوا من (الواو )
الذي ىو نصف االثنين ،وىمزتو

ىمزة فاجتمع ىمزتان فحذفت واحدةٌ تخفيفاً فيو واحد في األصل ))( .)5أَو منقمبة عن
واو (وحد) ،قال ابن جني(( :أصل أَحد (وحد) أال ترى إلى قول النابغة ُّ
الذبياني:
َ ََ
ََ
ِ ()6
الج ِ
ميل َعمى ُم ْستَأنِ ٍ
أن َر ْحمِي َوقَ ْد َاز َل َّ
َك َّ
س َو َحد
يار بنا بِذي َ
الن ُ
أي :منفرد  ،وكذلك الواحد َّإنما ىو منفرد ))( .)7وقمب (الواو) في ىذه الحالة
في التصريف مقصور عمى المسموع عن العرب(.)8

إذن فمبعث ىذا التفريق في استعمال ىاتين المفظتين ىو تغاير اشتقاقيما؛ إذ

بد من المناسبة بين المفظ والمعنى(.)9
ال ّ
فيكون (أحد) الذي (( يستعمل في النفي العام مدلولو غير مدلول واحد ؛ َّ
ألن
(واحد ) يطمق عمى كل شيء اتصف بالوحدة  ،و(أحد ) المستعمل في النفي العام

مخصوص بمن يعقل  ،وذكر النحويون َّ
أن مادتو (ىمزة ) ،و(حاء ) ،و(دال) ،ومادة

(أحد) بمعنى ( َو َحد) أصمو (واو) ،و(حاء) ،و(دال) فقد اختمفا مادةً ومدلوالً))(.)10
وعمى ىذا يمكن إجمال الفروق اآلتية بين لفظتي (أحد) التي لنفي عموم
جنس العقالء ولفظة (أحد) التي ىي نصف االثنين(:)11
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األولَّ :
أن لفظة ( أحد ) تأتي في كالم العرب بمعنى األول ،وبمعنى الواحد
َّ
َح ٌد  .أي :واحد  ،وأما
ف
تستعمل في اإلثبات وفي النفي كقولو تعالى ُ  :ق ْل ُى َو الموُ أ َ
التي بخالفيا فال تستعمل إال في النفي تقول :ما جاءني من أحد ،ومنو قولو تعالى :
ِ
ِ
َح ٌد.)12(
ب أْ
َن لَ ْن َي ْقد َر َعمَ ْيو أ َ
أََي ْح َس ُ
إن لفظة ( أحد ) من األلفاظ التي يستوي فيىا المذكر والمؤنث ،قال
الثانيّ :
النس ِ
تعالى :لَستُ َّن َكأ ٍ ِ
اء  .)13(بخالف لفظة ( الواحد ) فال يقال :كواحد من
َ
ْ
َحد م َن ّْ َ
النساء بل كواحدة.
ِ
ِ
َح ٍد
الثالثّ :
إن (أحد ) يصمح في اإلفراد والجمع  ،قال تعالى  :فَ َما م ْن ُك ْم م ْن أ َ
ين 14بخالف (الواحد).
َع ْنوُ َحا ِج ِز َ

الرابع :لفظة (أحد) لوا جمع من لفظو ا وىو األحدون ،واآلحاد ،وليس ـل(واحد )

جمع من لفظوا فال يقال :واحدون ،بل اثنان وثالثة.
أن لفظة ( أحد ) ممتنع ة من الدخول في الضرب والعدد
الفرق الخامسّ :
والقسمة وفي شيء من الحساب بخالف (الواحد).
الوراق (ت 381ىـ) مجيء لفظة (أحد) التي لنفي عموم جنس
وأجاز ابن ّ
العقالء في سياق الكالم المثبت موجياً المسألة عمى إنزال (أحد) منزلة (الواحد) في

النفيَّ ،
أحد ) ال يستعم ُل إال في َّ
فإنو قد
كان ( ٌ
المفظ وا ْن اختمف اشتقاقيما قال (( :وا ْن َ
أن
استُ ْع ِم َل في بعض المو ِ
ت  :ما جاءني ٌ
اضع بمنزلة (الواحد ) ،فمو ُق ْم َ
أحد ،جاز ْ
ْ
()15
اح ٌد ،فإذا قمت :من ٍ
وىم :ما جاءني و ِ
أحد ،جاز ىذا التَّ ُّ
ُيتَ َّ
وىم)) .
أما ابن مالك (ت672ىـ) فيبني ىذه المسألة عمى تأويل اإليجاب بالنفي إذ
َح ًدا )...
قال(( :وفيَ ( :والَ أَقُو ُل إِ َّن أ َ
النفي ،وذلك بمعنى( :ال أحد أفضل من يونس) ،والشيء قد ُيعطى حكم ما ىو في
أ ََولَ ْم َي َرْوا أ َّ
ق
معناه وا ِن اختمفا في المفظ ،فمن ذلك قولو تعالى:
َن اهللَ الَِّذي َخمَ َ
ِ
ِ
الس ِ
َن ُي ْحيِ َي ا ْل َم ْوتَى  .)17(فأجرى في
ض َولَ ْم َي ْع َي بِ َخ ْمق ِي َّن بِقَادر َعمَى أ ْ
َّم َاوات َو ْاأل َْر َ
َ
ق الس ِ
َِّ
ض بِقَ ِاد ٍر َعمَى
َّم َاوات َو ْاأل َْر َ
دخول (الباء) عمى الخبر مجرى :أ ََولَ ْي َس الذي َخمَ َ َ
()16

استعمال (أحد) في اإليجاب؛ َّ
ألن فيو معنى
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ق ِمثْمَيُ ْمَّ .)18(
ألنو بمعناه ،ومن إيقاع (أحد) في اإليجاب المؤول بالنفي قول
أن َي ْخمُ َ
ْ
الفرزدق:
()19
أحد لم تَنطق َّ
الش ِ
ت ّْ
فتان
عني َنو ُار وأىمُيا
إذا ٌ
َولو ُسئِمَ ْ
ألنو بعده بالتأويلَّ ،
فأوقع (أحداً) قبل النفي؛ َّ
كأنو قال :إذا لم ينطق منيم

أحد))(.)20

ويظير َّ
أن يوضع (أحد) موضع
الوراق يبني ىذه المسألة عمى جواز ْ
أن ابن ّ
ٍ
أن يقع بعد
(واحد) المستعمل لمعقالء وغير العقالء حمالً عمى التَّوىم،
ّ
فيصح عندئذ ْ
مصرح بو ،أما ابن مالك
الكالم المثبت أو المنفي سواء أكان النفي صريحاً أم غير
ّ

فكالمو أولى بالقبول َّ
ألنو يبني ىذه المسألة عمى تأويل اإلثبات بالنفي وىو أمر ليس

ببعيد عن االستعمال العربي الفصيح خالفاً لمتوىم الذي يعد من المخالفات الشاذة في
()21

العربية

واهلل أعمم.

 )2لفظة (أ َِرم):

قال الخميل في تفسير ىذه المفظة(( :يقال :ما بيا أرم أي  :ما بيا أحد ))(.)22

قال الشاعر:
()23
فما ُي َح ُّس عمييا ِم ْنيُ ُم أ َِرُم
ض َب ْع َد ُى ُم
تِْم َ
ون َوِرثْنا األ َْر َ
ك القُُر ُ
ِ
ويقال فيوِ :
يم عمى زنة (فعيل) وإِ ْي َرِم ّّي أيضاً(.)24
آرٌم عمى زنة (فاعل) وأ َِر ٌ
أخ ِذ الشيء كمّْو ،أكالً وغيره ))( .)25لذلك قيل(( :أ ََرَم ما
وأصل ذلك منْ (( :
َعمَى المائِ َد ِة َيأ ِْرُمو :أَ َكمَوُ))(.)26
()27
أحد
وىذه المفظة ال تستعمل إال في الجحد
 ،قال سيبويو (( :وأما ٌ
()29
()28
ب ( ،)30وما أشبو ذلك فال يقعن واجبات ... ،
و
،
اب
أرم ،و َكتِ ْيعٌ  ،و َع ِرْي ٌ
و َك َّر ٌ
ٌ
ي مبنياً عميين ومبنية عمى غيرىن))(.)31
ولكنين يقعن في النف
واذا فتشنا في كتب أىل الكوفة نجد كالماً مشابياً لنص سيبويو إذ قال ثعمب:
()32
ور ،وال َوابٌِر ( ،)33وال
أحد ،وما بيا َدَّي ٌار
ب؛ أي ما بيا ٌ
((يقال :ما بيا َع ِرْي ٌ
 ،وال َدُّي ٌ
ص ِافر ( ،)34وال َن ِاف ُ ضرم ٍة ( ،)35وال ِ
العي ( )36قَ ْرٍو ( ،)37وال َش ْفٌر ( ،)38وال َكتِ ْيعٌ وال
َ ٌ
َْ َ
َك َّراب ،بمعنى واحد))(.)39
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ويجمع الرضي قول سيبويو وثعمب ولكنو يزيد عمى ىذه األلفاظ ألفاظاً أخر

توافق ما ذكر سيبويو وثعمب من ألفاظ في الداللة واالستعمال إذ قال(( :
استعمال (أحد) في االستغراق في غير الموجب ألفاظٌ ،وىي :عريب ،و

ويستعمل

َدَّي ٌار ،

ي( ،)41وطوري ( ،)42وطؤوي ( ،)43وطاوي ( ،)44وأرم ،و َكتِ ْيعٌ  ،و َك َّراب ،
ي( ،)40ودور ّّ
ودار ٌ
ّ
()46
()45
،
ّْي
ر ،وقد تُضم شينو ،وقد ال يصحب نفياً،
وش ف
ي
ُد ْع ِو ّّ
وُدب ّّ
َ ،
ّْيج ( ،)47ووابر ،وآبز( ،)48بالزاي ،وتامور(.)50()))49
وِدب ٌ

 )3لفظة (أكترث):

وي ْك ُرثُو َك ْرثاً وأَ ْك َرثو
أصل لفظة (أكترث) مشتق من قوليمَ (( :ك َرثَو األ َْم ُر َي ْك ِرثُو َ
ساءه و َّ
الم َشقَّةَ))(.)51
اشتد عميو َ
وبمَ َ منو َ
َّ
األمر ،إذا أتعبو وبم
وىو أصل ليس فيو إال داللة مركزية واحدة ىي َك َرثَوُ
ُ
الم َشقَّة(.)52
منو َ
واأل ِ
َن رؤبةَ قد
َصمع ّي يرى َّأنو (( ال يقالَ :ك َرثَو ،وِانما ُيقَال :أَ ْك َرثَو ،عمى أ ّ
َ
قالو:
َّ
ث(.)54()))53
ب الكو ِار ُ
وقَ ْد تُ َجمى ال ُك َر ُ
والفعل اكترثت ال يستعمل إال في اإلثبات جاء في لسان العرب (( :يقال ما
ث بو أَي ما أُبالي وال ُيستعمل إِالَّ في النفي ))( .)55ويشذ استعمالو في اإلثبات
أَ ْكتَ ِر ُ
ّْ
دى من
كما قال ابن األثير الجزري (ت606ىـ) في توجيو ((حديث قُ ّس ( :لم ُي َخمنا ُس ً
رث )( .)56يقال  :ما أَك ترث بو  :أي ما أُبالِي  ،وال تُ ْستَ ْع َمل إالَّ ِفي
َب ْعد ِعَيسى وا ْكتَ َ
َّ
الن ْفي ،وقد جاء ىا ىنا في اإلثْبات وىو شاذ))(.)57
 )4لفظة (األ َْو َجس):

ذكر أىل المغة َّ
أن لفظة (األ َْو َجس ) بفتح الجيم وضميا في األصل المغوي لم
تُسمع عن العرب إال بصيغة التصغير ( ،)58وال تستعمل إال في النفي لمداللة عمى
عدم إتيان ٍ
أمر ما طوال الزمن قال ابن سيده (ت458ىـ) (( :واأل َْو َجس ،واأل َْو ُجس:
الدىر ،وفتح الجيم ىو األفصح ،يقال :ال

األوج ِ
وس ِجيس
أفعل ذلك سجيس
َ
سَ ،
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ُع َج ٍ
يس األوجس ،حكاه الفارسي  ،وما ذقت عنده أ َْو َجس :أي طعاما ،ال يستعمل إال
في النفي))(.)59

وجاء في لسان العرب (( :والوا ِج ُس  :اليَا ِج ُس  ،واأل َْو َجس واأل َْو ُجس  :الدىر
يس
وس ِج َ
يس األ َْو َجس  ،واأل َْو ُجس َ
وفتح الجيم ىو األَفصح  ،يقال  :ال أَفعل ذلك َس ِج َ
ُع َجيس األ َْوجس ،حكاه الفارسي أَي :ال أَفعمو طول الدىر ،وما ذقت عنده أ َْو َج َس أَي
طعاماً ال يستعمل إِال في النفي))(.)60

ويرى ابن فارس (ت  395ى ـ) َّ
أن استعمال لفظة ( األ َْو َجس ) لمداللة عمى
الدىر والطعام من الشذوذ الداللي في المغة إذ قال (( :الواو والجيم والسين :كممةٌ ُّ
تدل
ٍ
َّ
ٍ
فتسم َع لو .قال اهلل تعالى:
بشيء
إحساس
عمى
أح َّس بو َّ
ُّ
يءَ :
وتسم ٍع لو .تََو َّجس الش َ
()61
ِِ ِ
ِ
الرَّمة:
ثم قال ذو ُّ
وسىَّ . 
فَأ َْو َج َس في َن ْفسو خيفَةً ُم َ
()62
إذا َّ
توج َس.......................* ...............
ِ
َّ
األو َج ِ
س:
أفعمُو َس ِج َ
المشكل :قوليم :ال َ
ومما شذ عن ىذا وىو من الكالم ُ
يس ْ
الد ْىر ،وما ُذ ْق ُ ِ
َّ
أوج َس ،أي شيئاً من الطَّعام))(.)63
ت عنده َ
واذا كان ابن فارس لم يوفق في الربط بين داللة لفظة (

األ َْو َجس ) بمعنى

الدىر وبمعنى الطعام ،وبالداللة المركزية الدالة عمى اإلحساس بالشيء فيبدو لي َّ
أن
الربط بين داللة (األوجس) بمعنى الدىر مأخوذة من قوليم :توجس الماء إذا

تغير( ،)64والدىر معروف بصروفو وتغيره وعدم دوامو عمى حال واحدة.
ّ

أما داللة لفظة األوجس عمى الطعام فيبدو لي َّأنيا مشتقة من قوليم:

((تََو َّج ْست الطعام والشراب إِذا تَ َذ َّوقتو قميالً))(.)65
وىنا يظير الربط بين داللة لفظة وجس الدالة عمى مطمق اإلحساس بالشيء
وبين لفظة أوجس لمداللة عمى الطعام المتذوق المحسوس بو وعمى ىذا فال شذوذ في
الداللتين واهلل أعمم.
بد):
 )5لفظة ( ّ

من األلفاظ التي ال يعرف استعمالوا إال مقرونةً بالنفي لفظة (ال َّ
بد) ذكر ذلك
الزبيدي (ت1205ىـ) موجياً َّ
أن استعماليا في سياق اإلثبات مخالف لمغة الفصيحة
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جاء في تاج العروس (( :قوليم ( :ال ب َّد) اليوم من قَ ِ
اق منو،
حاجتي ،أَي  :ال ِف َر َ
ضاء َ
َ
ُ
َ
ِ
مرو  ،وِقي َل  :ال َّ
عن أَبي َع ٍ
ض
بد منو :ال َم َحالَةَ منو  ،وقال ّ
ي :أَي ال ع َو َ
الزمخشر ّ
ِ
 ،وال
قامو
وجد َبد ٌل منو وال ِع َو ٌ
الزم ال تمكن ُمفارقتُو وال ُي َ
ومعناه أ ٌ
َمر ٌ
ض يقوم َم َ
ُيستعمل إِالَّ في الن ْف ِي واستعمالُو في ِ
اإلثبات ُم َولَّد))(.)66
َ
الب ُّد:
واختمف المغويون في أصل اشتقاق ىذه المفظة ،جاء في معجم العين (( ُ

الب َّد منو ،أَي :ال محالة وليس
ٌ
اب ُبت بالفارسية ،و ُ
بيت فيو أصنام وتصاوير ،وىو إعر ُ
ليذا األَمر ُب ّّد أَي :ال محالة))(.)67
ويرى األزىري (ت370ىـ) مثل رأي الخميل (ت175ى) لكنو يزيد عميو فيجعل

لمفظة ( ٍّد
وتصاوير ،
صَن ٌم
الب ُّد ٌ :
بد) داللة أخرى ىي الصنم نفسو فيقولُ (( :
بيت فيو َ
ُ
ليس ليذا
َّنم نفسو  ،وىو إعراب ُ :ب ْ
الب ُّد ىو الصَ
ويقالُ :
ت بالفارسية  ...،ويقال َ :

األمر ُب ّّد أي ال محالة))(.)68
الم َحالَة  ،وقيل :ىو
وفي معجم المحيط في المغة (( :وقَ ْولُيم :ال ُ
بَّد ،أيَ :
ِ
،
المتََنحى ،من قَ ْوليم َ :ب َّد ما َب ْي َن ِر ْجمَ ْيو
اق ؛ أي ال ِف َر َ
الف َر ُ
الم ْز َح َل و ُ
اق  ،وقيل َ :
ق))(.)69
والتََب ُّد ُد :التَّفَ ُر ُ
الب َّد منو  ،أَي :ال محالة  ،وليس ليذا األَمر ُب ّّد  ،أَي :ال
وفي لسان العرب (( :و ُ

الب َّد اليوم من قضاء حاجتي  ،أَي :ال فراق
الب ُّد الفراق  ،تقول ُ :
محالة  ،أَبو عمرو ُ :
()71
()70
الن ِ
صيب من ّْ
َّ
ُّ
الب ُّد أَيضاًَّ :
شي ٍء))(.)72
كل
(
(
و
.
))
عب
ت
ال
:
د
الب
(
(
و
.
منو))
ُ
ُ
َ
ْ
 )6لفظة (تَْب ِرير):
ت منو تَْب ِري اًر ،بالفتح ،أَي  :شيئاً ،ال ُي ْستَ ْع َم ُل إِال في
َص ْب ُ
جاء في المغة(( :ما أ َ

الن ْفي ))( .)73وأصل ذلك من ( التََّبار ) عمى وزن َس َح ٍ
َّ
ك ،وقيل :كل شيء
اب :اليَال ُ
ِ ِ ()74
عز وج ّل :
أُىمك فقد تبر ،ومنو قولو تعالى  :إِ َّن ىؤالء ُمتََّبٌر َّما ُى ْم ف
يو . وقولُو ّ
والَ تَ ِزِد الظَّالِ ِمين إِالَّ تَبا اًر .)75(أَي ىالكاً( ،)76و((المتْبورِ :
الناقص))(.)77
ك ،و
اليال ُ
َ
َ
َ
ُ
َُُ
َ
 )7لفظة (حبربر):
المو ( َحَب ْر ٌبر ) عمى زنة ( فَ َع ْم َع ٌل ) ،يقال :ما
ض ّعفت ُ
من األسماء التي ُ
عينو و ُ
َصاب منوُ شيئاً(.)78
أَصاب منوُ َحَب ْرَب اًر ،أَي :ما أ َ
255

مجل ددالل /

العدد التاسع و االربعون
2011
وىذه المفظة ال تستعمل إال في النفي ،قال ابن سيده(( :

وما أصبت منو

َح ْبرَب اًر أي شيئا ،ال يستعمل إال في النفي))(.)79
ت منو َحَب ْنَب اًر ...... ،وال َحَب ْرَب اًر  ،كالىما
َص ْب ُ
وفي تاج العروس (( :يقال  :ما أ َ
كسفَ ْر َجل؛ أَي :شيئاً ال ُيستَعمل ِإال في َّ
الن ْفي ))( .)80وأصل داللة لفظة ( َحَب ْرَبر ) في
َ
()81
اليسير من كل شيء)) .
الشيء
المغة ((ىو
ُ
ُ

ِ
يص):
 )8لفظة ( َخ ْرَبص ُ
لمفظة ( َ ِ
يص ) في المغة تفسيرات مختمفة ،فذكر المغويون َّأنو جمع
الخ ْرَبص ُ
ِ
الح ْمي( ،)82أو أَي شيء من
الحبةُ من َ
صة) وىي بمعنى القُ ْرط ،و َ
الواحدة منو ( َخ ْرَبص ْي َ
الح ْمي(.)83
َ
الدنيا أ ُّ
(( :إِن َن ِعيم ُّ
َقل
ومما جاء في الحديث مؤكداً ىذا المعنى قولو

ص ٍ
وأَصغر عند المّو من َخرب ِ
يصة ))( .)84وقولو (( :من تَ َحمَّى ذىباً أَو َحمَّى ولَ َده
َْ
ْ ُ
ص ٍ
مثل َخرب ِ
يصة))(.)85
َْ
الوع ِ
ِ
ِ
اء،
وىي أيضاً بمعنى الشيء من السحاب ،والماء يقالَ (( :ما في السَّماء و ِ َ
اب و ِ
ِ
ِ
ِ
َّح ِ
الماء))(.)86
َي َش ْي ٌء م َن الس َ
يصةٌ ،أ ْ
أَو السّْقَاء والبِ ْئ ِر َخ ْرَبص َ
وقيل :من دالالتيا أيضاً (( أَي َ ِ
ات لو َح ّّ
ام
ب ُيتَّ َخ ُذ ِم ْنوُ َ
يصةَُ :نَب ٌ
الخ ْرَبص َ
ط َع ٌ
()87
صيص :الجم ُل الص ِ
الخرب ِ
َّغ ُير
(
(
قولو
عمرو
أبي
عن
بيدي
ز
ال
ونقل
.
في ْؤ َك ُل ))
َ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
َ
َع اربِ ّْيِ َ :
ِ
الم ْي ُزو ُل))(.)88
يصَ :
ال ِج ْسم ،وقا َل ُ
الخ ْرَبص ُ
ابن األ ْ َ
الج َم ُل َ
وكل ذلك عمى اختالف دالالتو ال يستعمل إجماعاً إال في النفي
مشتق عمى رأي ابن فارس من ( َخ ِرص) و(الباء) زائدة(.)90

( .)89وىو

 )9لفظة ( َع َسمة):

ىذه المفظة تجري مجرى المثل ،وىي تستعمل كناية عن معرفة النسب ،يقال:

ب َع َسمة ،يعني أعراقو  ،ومالو مضرب َع َسمة :كذلك ،ال
((وما أعرف لو ْ
مض ِر َ
يستعمالن إال في النفي))(.)91
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ف فالن
الخمَِّية  ،يقال  :قَ َ
ط َ
وىي مأخوذة من داللة لفظة (ال َم ْع ُس َلة) وىي (( َ
وخمَِّية ِ
عاسمةٌ و َّ
الن ْحل َعسَّالة  ،وما أَعرف لو
الع َسل َ ،
َم ْع ُسمَتَو  ،إِذا أَخذ ما ىنالك من َ
ِ
ب َع َسمَة ؛ يعني من النسب  ،ال
َع ارقَو ويقال  :ما ِلفُالن
ب َع َسمة ؛ يعني أ ْ
َم ْ
مضر ُ
ض ِر َ
َّ
الع َسل ثم صار مثالً لؤلَصل
يستعمالن إِال في النفي  ،وقيل  :أَصل ذلك في َش ْور َ
والنسب))(.)92

 )10لفظة (قََبمَة):

تتعاور عمى لفظة (قََبمَة) في كتب المغة القديمة دالالت ثالث:
األولىَّ :أنيا مأْخوذ ةٌ من القُالَب وىو داء يصيب ِ
اإلب َل في ُرُؤوسيا َفي ْقمِ ُبيا
إِلى فوق فتنفق من ساعتيا(.)93
الثانيةَّ :أنيا الوجع في القمب(.)94

األخيرةَّ :أنيا داء شديد يتقمّب منو المريض عمى فراشو من شدة الوجع(.)95

وقد ذكر ابن سيده َّ
أن ىذه المفظة بدالالتيا المختمفة ال تستعمل إال في سياق

النفي إذ قال في تفسيرىا المغوي (( :وما بالعميل َقمَبةٌ ،أَي :ما بو شيء ال ُي ْستَ ْع َمل إِال
في النفي))(.)96
()97

ووافقو عمى ىذا ابن منظور (ت 711ىـ)

 ،والزبيدي(.)98

ويبدو َّأنيم قد أصدروا حكميم ىذا استناداً إلى المسموع من قول الشعراء
الن ِم ِر ْب ِن تَو ٍ
المحتج بشعرىم ،إذ وردت في سياق النفي في شعرىم منيا قول َّ
لب:
ُ
ْ
()99
أَوَدى َّ
وح ُّ
بالق ْم ِب ِم ْن َقمََب ْو
الخمَِب ْو
ت فما َ
ب الخالَ ِة َ
وقد َب ِرْئ ُ
اب ُ
الشَب ُ
ْ
أن أصل ىذه المفظة كانت ُّ
ونستخمص من ذلك َّ
تدل عمى المرض ىذا ىو
األصل ثم اتسعت َّ
أوىم ،لذلك قيل لكل سالم
لتدل عمى كل ما يقمق اإلنسان من وجع ٍّد

أوىم ُيقمّبو :ليست بو َقمََبة.
ليست بو عمّة ّّ
 )11لفظة (قط):

أن تستعمل في
أن الواجب في (قط) إذا كانت ظرف زمان ْ
ذكر النحويون ّ
استغراق ما مضى ،وىي تخص بالنفي يقال( :ما فعمتو قط)ُّ ،
وعدو قوليم( :ال أفعمو
قط) لحناً بوصفو محاالً ،جاء في حروف المعاني ( (( :قط ) تكون في األمد فتقول :
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ما رأيتو قط ،وال تقع في ىذا الوجو إال في النفي لو قمت  :رأيتو قط كان محاالً  ،وىي
في الجحود عمى جيتين فكل شيء كان من الجحود أصمو غير واجب فيي فيو

محال  ،تقول  :لم آتو قط  ،فمو قمت  :ال آتيو قط كان محاال  ،وذلك َّ
أن ال آتيو أصمو
غير واجب  ،وعالمة ذلك أنيما ال يكونان إال جوابا فقولك

 :لم آتو إنما ىو نفي

الواجب كقولك  :أتيت فالنا فتقول  :لم آتو  ،وال أتيتو إنما ىو نفي المستقبل  ،تقول :
تأتي فالنا ؟ فتقول  :ال آتيو  ،وانما تدخل قط عمى ما كان نفيا لمماضي ال
لممستقبل))(.)100

وقال ابن ىشام (ت761ىـ) (( :وتختص [قط] بالمنفي ،يقال  :ما فعمتو قط ،

والعامة يقولون ال أفعمو قط وىو لحن))(.)101

ويرى ابن ىشام أن العمة في اختصاص (قط) بنفي ما مضى من الزمان َّأنيا

مشتقة من (قططتو) ،أي قطعتو ،فمعنى ما فعمتو قط ىو :ما فعمتو فيما انقطع من

عمري؛ ألن الماضي منقطع عن الحال واالستقبال(.)102
ويخالف ىذه القاعدة ما رواه َع ْب ُد المَّ ِو ْب ِن َعَّب ٍ
ان ْب َن َح ْر ٍب
اس عن أ َ
َبي ُس ْفَي َ
ِ
َخبره أ َّ ِ
َح ٌد قَطُّ قَْبمَوُ))(.)103
َن ى َرْق َل قال لو(( :فَيَ ْل قَا َل َى َذا ا ْلقَ ْو َل م ْن ُك ْم أ َ
أ ْ ََ ُ
وتعقب ابن مالك ىذا الحديث وأمثالو بالقول(( :استعمال قط غير مسبوقة

بالنفي مما خفي عمى كثير من النحويين وقد جاء في ىذا الحديث بدونو ولو

نظائر))(.)104

ويرى ابن حجر (ت852ىـ) رأيين في ىذه المسألة(:)105
األول :أن استعمال قط في ىذا الحديث غير مسبوقة بنفي استعمال نادر.

كأنو قال( :ىل قال ىذا القول أحد أو لم
اآلخر :أن النفي
مضمن فيو ،أي ّ
ّ
يقمو أحد قط).
ولعل الراجح ما ذىب اليو ابن مالك في جواز استعما ل (قط) غير مسبوقة
بنفي لورودىا في ىذا الحديث من غير نفي ولسالمة النص من التأويل.
 )12لفظة (لماج):
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حكى ابن السكيت (ت 243ه) عن األصمعي (ت 216ه) َّأنو قال(( :يقال:

آكل شيئاً)) ( .)106وجاء
جت عندىم بشيء ،أي :لم ْ
قت أكاالً ،وال لَماجاً ،وال تَمَ َّم ُ
ما ُذ ُ
في تيذيب المغة َّ
( ،)107وعن
أن (المَّ َماج) يراد بو في األصل الشيء النزر القميل
َّ
كس َحاب :أ َْدَنى ما ُي ْؤ َكل))(.)108
الزبيدي(( :الم َم ُ
اجَ ،
ويجوز أن يطمق عمى الشراب أيضاً (َّ )109
ِ
بالطعام ،
اج مشتق من التَّمَ ُّم ِج
ْ
 .والم َم ُ
أَي :تَّ
نص المغويون عمى َّأنيا ال ُيتكمم بيا إال مع
المَ َّمظ( ،)110وىو من األلفاظ التي َّ
النفي( .)111وجعموا شاىداً عمى رأييم ىذا قول الراجز:
َرجاجةً إِ َّن لو َرجاجا
َعطى َخمِيمي َن ْع َجةً ِى ْمالجا
أْ
()112
ما ي ِج ُد الر ِ
ال تَ ْسبِق الشي َ إِذا أَفاجا
اعي بيا لَماجا
َ
وتشترك مع ىذه المفظة ألفاظ أخر تساوييا في الداللة واالستعمال من جية

عدم جواز استعماليا في سياق الكالم المثبت أوردىا األصمعي في كتابو ما اختمفت
قت لماقاً ،وال شماجاً وال لماجاً ،وال
ألفاظو واتفقت معانيو إذ جاء فيو(( :يقال :ما ُذ ُ
َعدوفاً ،وال أَكاالً ،وال َعضاضاً ،أي شيئاً))(.)113
وأرى من توارد ىذه النصوص لفحول المغة َّ
أن أصل داللة لفظة (المَّ َماج)
الشيء القميل ،ثم ُخصصت داللتيا عن طريق تخصيص الداللة فاستعممت في
الطعام ،ثم توسعت داللتيا َّ
لتدل عمى القميل من الطعام والشراب أيضاً.

 )13لفظة (لماك):

مم َ َّ
يء،
قال أحمد بن فارس (( الالم والميم والكاف كممةٌ واحدة  ،يقال تَ َّ
ك الش َ
تمم َجَّ ،
لماكاً ،أي شيئاً))(.)114
مثل َّ
كأنو َّ
يتذوقُو ،يقال :ما ُذقت َ
ِ
تحرك المَّ ْحيين بالكالم  ،أَو الطعام ،
إذن ف
أصل لفظة (لماك) من ((التَّمَ ُّمك وىو ّ
))(.)115
البعير إذا لَ َوى لَ ْحَييو
ك
ك مثل التممظ
 ،وتَمَ َّم َ
والتَّمَ ُّم ُ
ُ
ويرى ابن سيده َّ
أن لفظة (لماك) ال تستعمل إال في النفي إذ قال (( :وما ذاق
لَ َماكا  ،أي :ما ذاق شيئاً ال يستعمل إال في النفي
()117

المذكور ابن منظور

والسيوطي(.)118

 )14لفظة (لوي):
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ذكر الراغب األصفياني (ت في حدود 425ىـ) َّ
أن أصل المي ىو فتل الحبل
ثم استعير لمكذب جاء في كتاب المفردات في غريب القرآن(( :

المي  :فتل الحبل،

يقال  :لويتو ألويو ِّليا ،ولوى يده ،ولوى رأسو ،وبرأسو أمالو ،قال تعالى  :لَ َّوْوا

وسيُ ْم  .)119(أمالوىا ،ولوى لسانو بكذا  :كناية عن الكذب وتخرص الحديث  ،قال
ُرُؤ َ
ِ
ون أَْل ِسَنتَيم بِا ْل ِكتَ ِ
اب.)121()).)120(
تعالىَ  :وِا َّن م ْنيُ ْم لَفَ ِريقاً َي ْم ُو َ
ُْ
أما القرطبي (ت671ىـ) فيرى َّ
أن ((أصل المي :الميل))( .)122ويفصل السمين
الحمبي (ت756ى) القول في ذلك ،فيربط داللة الفعل (لوى) بحرف الجر الذي
يتوصل بو إلى معمولو فيقول(( :
طف))(.)123
َع َ

يقال :لَ َوى بو  ،أي :ذىب بو ،ولَ َوى عميو:

والفعل (لوى) ((كثي اًر ما يستعمل بمعنى وقف و انتظر ؛ َّ
ألن من شأن المنتظر

أن يموى عنقو  ... ،وذكر الطبرسي َّ
أن ىذا الفعل ال يذكر إال في النفي  ،فال يقال :
ْ
()124
لويت عمى كذا)) .
ومن معاني ىذا الفعل أيضاً المطل بالدين ،يقال (( :لواه بدينو يمويو لياً وليانا :

مطمو ،قال الشاعر:

قد كنت داينت بيا حسانا * مخافة اإلفالس والميانا(.)126()))125

أخمص من ىذه النصوص َّ
أن األصل في المي ىوالفتل والثني  ،وتفرعت من

ىذ هالداللة المركزية الحقيقية دالالت ىامشية اتسعت في االستعمال فساوت الداللة
الحقيقية ،منيا :الرجوع ،أو عدول عن جانب واقبال عمى جانب آخر  ،فإذا عدي بعن
ب (إلى ) فيو انصراف عن جانب
فيو انصراف عن المجرور ب ـ (عن ) ،واذا عدي ـ
َح ٍد .)127(
ون َعمَى أ َ
كان فيو ،واقبال عمى المجرور ب ـ (عمى ) ،قال تعالى َ  :وال تَْم ُو َ
أي ال تعطفون أو ال ترجعون عمى أحد .وفي تمك الحال ال يستعمل ىذا الفعل إال
في النفي ،ومن معانيو أيضاً  :لوى عن األمر تثاقل ،ولوى أمره عني أخفاه ،ومنيا:

لي المسان ،أي تحريف الكالم في النطق بو أو في معانيو
ون أَْل ِسَنتَيم بِا ْل ِكتَ ِ
اب.
تعالىَ :ي ْم ُو َ
ُْ
 )15لفظة (نبس):
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جاء في المغة (( :ما َنبس ب َك ِ
أي :ما تكمم  ،وما َنَّب َس
مم ٍة،
ََ
بالتَّ ْشديد))( .)129وذكر صاحب لسان العرب َّ
أن ىذه المفظة ال تستعمل إال في النفي

أيضاً

الن ْب ِ
إذ قال(( :أَصل َّ
س الحركة ولم يستعمل إِال في النفي))(.)130
وجعل من شواىد وجوب استعماليا في النفي خاصة قول عبد اهلل بن عمر

(رضي اهلل عنيما) في صفة أَىل النار...(( :فما ينبسون عند ذلك ما ىو إِال َّ
الزِف ُير
و َّ
يق .)131())...وقو الراجز:
الش ِي ُ
()132
ت َغ ْي َر صائِ ِدي َفنب ِ
ّْس
إِ ْن ُك ْن َ
واختار الزبيدي َّ
أن مجيء لفظة (نبس) في سياق النفي عمى األكثر في

االستعمال وليس قياس مطّرداً ال تجوز مخالفتو ،إذ يجوز استعماليا في ِ
ون
اإلثَْبات ُد َ
َّ
ك ... ،وأَ ْكثَُر ما
الج ْح ِد قالَ (( :نَب َس َّ
تح َّر َ
َس َر َ
ع  ،وِقي َلَ :نَب َس إِذا َ
َ
الر ُج ُل ،إِذا تَ َكمم فَأ ْ
ُي ْستَ ْعم ُل في َّ
الن ْف ِي))(.)133

 )16لفظة (َن ْق َرةُ):
ٍ
شيء َحتَّى تُ ْي َزم فيو َى ْزَمةٌ ،ثم يتوسَّع فيو ))(.)134
أصل النقر في المغة (( قَرِع
الناقور .)135(أي َنفَ َ  ،فيو مجاز(.)136
أما قولو ّ
عز وج ّل فإذا ُن ِق َر في ّ
الن ِق ُيرُّ :
الن ْق َرةُ و َّ
الن ْق ُر و ُّ
و(( ّْ
الن ْكتَةُ في النواة  ،كأ َّ
الموضع ُن ِق َر منيا ))(.)137
َن ذلك
َ
ون الناس َنقي اًر.)138(
قال تعالى :فِإذاً ال ُي ْؤتُ َ
َثابوُ َن ْق َرةً  ،أَي :شيئاً ال يستعمل
ومن داللة لفظة (النقرة) اشتق قوليم (( :ما أ َ
إِال في النفي قال الشاعر:
ِ
يب(.)140()))139
وى َّن َح ًرى أَن ال ُيثِ ْبَن َ
ك َن ْق َرةً ......وأ َ
ُ
َنت َح ًرى بالنار حين تُث ُ
ِ
ئ ،وبرح ،وانفك):
 )17ألفاظ (زال ،وفت َ
من األفعال التي ال تعمل إال في حال سبقيا بنفي أو شبيو ىي (زال ،وفتئ،

وبرح ،وانفك) ولما كانت ىذه األفعال تقع تحت باب واحد من أبواب النحو آثرنا أن
نتناوليا مجموعة توخينا لمسيولة في عرض المادة.
وقد ذكرىا النحويون في باب األفعال التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر قال
ابن عقيل في معرض حديثو عن ىذا النوع من األفعال (( :وىذه األفعال قسمان ،منيا
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ما يعمل ىذا العمل بال شرط وىي (كان وظل وبات وأضحى وأصبح وأمسى وصار
وليس ) ،ومنيا ما ال يعمل ىذا العمل إال بشرط وىو قسمان أحدىما ما يشترط في
عممو أن يسبقو نفي لفظاً أو تقدي اًر أو شبو نفي وىو أربعة

(زال وبرح وفتئ وانفك )

فمثال النفي لفظا ما زال زيد قائماً ومثالو تقدي ار قولو تعالى  :قالوا تاهلل تفتؤا تذكر

يوسف  .)141(أي ال تفتؤ  ،وال يحذف النافي معيا إال بعد القسم كاآلية
الكريمة))(.)142

ويشذ الحذف بدون القسم كقول احدىم:
()143
وأَبرح ما أ ََدام اهلل قَو ِمي *بِحم ِد ِ
اهلل ُم ْنتَ ِطقاً ُم ِجيدا
َْ
َ َْ ُ َ َ ُ ْ
وذكر النحاة َّ
أن (( المشيور في (فتئ ) كسر العين  ،وفييا لغة بالفتح  ،وثالثة

()144
وءا  :ما زال
أفتأ ))  .جاء في تاج العروس (( :تقول َما فتئ وما فَتَأَ َي ْفتَأُ فَتْأً وفُتُ ً
فتاء وذلك
وما َب ِرح ،كما أَ ْفتَأَ لغة بني تميم رواه عنيم أَبو زيد يقال  :ما أَ ْفتَأ ُ
ْت أَذكره إِ ً

كنت ال تزال تَ ْذكره لغةٌ في ذلك))(.)145
ِإذا َ
 )18لفظة (اليَْمَب ِسيس):
ِ
أحد ُيستأنس بو ))(.)146
يس أي ٌ
جاء في كتاب العينُ (( :يقال  :ليس بيا َى ْمَبس ٌ
الح ْمي))(.)147
وفي تيذيب المغة(( :يقال :ما عميو َى ْمَب ِسيسةٌ ،أي ما عميو
شيء من َ
ٌ
وذكر المغويون أن ىذه المفظة بدالالتيا المتعددة ال تستعمل إال بعد النفي،
ِ
يس  ،أَي :أَحد يستأْنس بو  ،وجاءت وما عمييا
قال ابن منظور (( :وليس بيا َى ْمَبس ٌ
ِ
ِ
ِ
يسةٌ ؛ إِذا لم يكن
يصة  ،أَي :شيء من َ
الح ْمي  ،وما عنده َى ْمَبس َ
يسة وال َخ ْرَبص َ
َى ْمَبس َ
ِ
يسةٌ ،أَي :شيء من سحاب عن ابن األَعرابي ،قال :
عنده شيء ،وما في السماء َى ْمَبس َ
ال ُيتكمم بو إِال في النفي))(.)148
ِ
ِ
َح ٌد ُي ْستَأَْن ُس
وقال الزبيدي (( :ما في ّ
الد ِار َى ْمَب ٌس َ
َي  :أ َ
وى ْمَبس ٌ
يس ،بفَتْحيما ،أ ْ
ِ
ِ ِ
طو الص َ ِ
يسةٌ ،أَي :
وضَب َ
يس َ
اغان ُّي ب َك ْس ِرىما ُ ،
بِوَ ،
اء وما َعمَ ْيو َى ْمَبس ٌ
ّ
وى ْمَبس َ
ويقَالَ :ج َ
ِ
ِ
بِ ،
َي َش ْي ٌء من
ثَْو ٌ
وعَب َارةُ َ
يصةٌ ،أ ْ
الج ْو َى ِر ّ
يسةٌ وال َخ ْرَبص َ
يُ :يقَال :ما َعمَ ْييَا َى ْمَبس َ
الشيء ِ
ِ
الح ْم ِي ،قال :وال ُيتَ َكمَّ ُم بو إِالّ َّ
ت
َص ْب ُ
يسَ ُ ْ َّ :
َ
اليس ُيرُ ،يقَال :ما أ َ
بالن ْف ِي  ،واليَْمَبس ُ
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ِ
ك
عنده
ُ ومما ُي ْستَ ْد َر
َ  إذا لم َي ُكن،ٌيسة
َ  وما ِع، أَي َش ْيئاَ َيسي اًر،ًَى ْمَب ِسيسا
ٌ
َ نده َى ْمَبس
ّ ، شيء
ِ ِ  ما ِفي الس:عميو
ٍ ي ٌء من َس َح
.)149())اب
َ َي
ْش
ْ  أ،ٌيسة
َ َّماء َى ْمَبس
َ
ويظير من ىذه النصوص أن لفظة َى ْمَب ِسيس من المشترك المفظي الذي تتعدد
معانيو إال أن ىذه المفظة عمى الرغم من التنوع في المعاني ال تستعمل إال في سياق
.االنفي

Abstract
The present paper examines a group of expressions in
linguistic letters and ancient lexicographies as well as other
language sources old scholars have agreed that these expressions
are used in negation. Their use rather than negation, they admit,
is a kind of solecism or rather deviation from eloquency Arabs
are famous for. They have built their vision on the great number
of eloquent true and correct texts such as the Holy Quran,
prophet traditions, Arab poetry and Arabic proverbs,
The methodology adopted in this paper is based on
alphabetically arranging the expressions and terminologies to
facilitate their investigation. Each of these expressions is put in
its due position supported with the linguists’ opinions that
prohibit that expression save in negation as its use in affirmative
deviates from the famous Arab rhetoric. Their opinions are
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supported by eloquent texts. Then, we show the differences
among these opinions and the reasons behind these differences
as well as the justifications and evidences of each team using the
tools of scientific research without a bias to one direction rather
than the other with an objectivity into the examination of
problems, justifications and evidences.
The paper has used various sources according to the evidences
mentioned by Arab linguists. These were not restricted to books
of grammar and morphology, but tackled books about the Holy
Quran and sciences of prophet traditions.
اليوامش
( )1

( )2
( )3
( )4
( )5
( )6

ينظر :الخصائص ،265/3 :والمباب في عمل البناء واإلعراب ،292/2 :وشرح المفصل ،4/4 :وشرح
التسييل ،318/2 :وشرح كافية ابن الحاجب ،356/3 :واإلتقان في عموم القرآن  ،428/1 :وحاشية
الصبان.96-95/4 :
سورة يوسف :من اآلية (.)41
سورة اإلخالص :اآلية (.)1
المفردات في غريب القرآن.22-21 :
مشكل إعراب القرآن.853/2 :
ديوانو ،17 :واعراب القرآن لمنحاس ،310/5 :والخصائص ،265/3 :واألزىيَّة ،285 :وشرح المفصل:

 ،4/4ولسان العرب ،مادة (نير) ،237/5 :و(زول) ،315/11 :وخزانة األدب.187/3 :
 ،22والكشاف  ،544/3 :وشرح التسييل:
( )7الخصائص ،265/3 :وينظر :المفردات في غريب القرآن:
 ،315/2وتوضيح المقاصد.380/3 :
( )8ينظر :األصول في النحو ،307/3 :والخصائص ،265/3 :والمباب في عمل البناء واإلعراب،292/2 :
والممتع في التصريف.335/1 :
( )9ينظر :روح المعاني.4/22 :
( )10البحر المحيط.221/7 :
( )11ينظر :اإلتقان في عموم القرآن.170/2 :
()12
()13
()14
()15

سورة البمد.)5( :
سورة األحزاب من اآلية (.)32
سورة الحاقة.)47( :
عمل النحو.168 :
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ون َس ْب ِن َمتَّى  .))..صحيح البخاري:
ض ُل ِم ْن ُي ُ
َح ًدا أَ ْف َ
( )16قطعة من حديث وىو قولو َ ...(( :والَ أَقُو ُل إِ َّن أ َ
.)3415(196/4
( )17سورة األحقاف :من اآلية (.)33
( )18سورة يس :من اآلية (.)81
( )19ديوانو.591/2 :
( )20شواىد التوضيح.272 :

( )21حتقيق معنى بناء اللغة على التوهم.364 :
()22
()23
()24
()25
()26
()27
()28
()29

العين مادة (أرم).296/8 :
البيت بال نسبة في الزاىر ،265/1 :وتاج العروس مادة (أرم).208/31 :
ينظر :الزاىر في معاني كممات الناس.265/1 :
مقاييس المغة مادة (أرم).99/1 :
تاج العروس مادة (أرم).204/31 :
الجحد مصطمح كوفي يقابل النفي عند البصريين.
مشتق من ال َك ْر ِب ،وىو الفَ ْت ُل يقالَ :ك َرْبتُو َك ْرباً أَي فَتَْمتُو .لسان العرب مادة (كرب).711/1 :
اب
ٌ
ال َكَّر ُ
رد من الناس .لسان العرب مادة (كتع).305/8 :
ال َكتيعُ :المنفَ ُ
أحد يفصح بكالم  .المستقصى
المسمع  ،أيٌ :
الَع ِر ُ
المؤلم و ُ
المعرب كالسميع واألليم بمعنى ُ
يب :ىو بمعنى ُ

()30
في أمثال العرب.316/2 :
( )31الكتاب.181/2 :
ت وأَصمو َد ْي َو ٌار قالوا  :وِاذا وقعت واو بعد ياء ساكنة قبميا فتحة قمبت ياء وأُدغمت مثل
( )32ىو فَْي َعا ٌل من ُد ْر ُ
بالد ِار ُد ِ
ُّور عمى إِبدال الواو من الياء أَي ما بيا أَحد ال يستعمل إِال في
ور ّّ
أَيَّام وقَيَّام وما ّ
َّار وال َدي ٌ
ي وال َدي ٌ
َّار و َّ
النفي وجمع َّ
الدي ِ
الدي ِ
ّْر َدو ِاو ُير صحت الواو لبعدىا من الطرف  .لسان العرب مادة (دور):
ُّور لو ُكس َ
.295/4
( )33الوابر من َوَب َر َيبِ ُر َك َو َع َد َي ِع ُد :أي أقام ،ويقالَ :وب ََّر تَ ْوبِي اًر :أقام في منزلِو ال يبرُح  .ينظر :تاج العروس
م ادة (وبر).333/14 :
ِ
صِف ٍ
ير .المحيط في المغة مادة صفر.132/8 :
( )34ما بيا صافٌر ،أَيَ :
أح ٌد ذو َ
( )35الضرمة :السعفة أو الشيحة في طرفيا نار .الصحاح مادة (ضرم).249/6 :
َّ
الجوِعِ :ح َّدتوُ .تاج العروس م ادة (لعو):
بالع ْين
َ
وبالغ ْين  ،ولَ ْعوةُ ُ
( )36يقا ُل :ىو َي ْم َعى بو :أَي يتولعُ بوُ ،ي ْرَوى َ
.462/39
اح ٍد أَو قَرٍي و ِ
ال عمى قَرٍو و ِ
قوِ
ٍ
شيء عمى طري ٍ
اح ٍد .تاج
كغنِ ٍّديُ :ك ُّل
( )37والقَ ْرُو والقَ ِر ُّ
اح ٍد  ،يقا ُل :ما ز َ
يَ ،
ْ
ْ
العروس م ادة (قرو).295/39 :
شيء حرفُو َ ،ش ْفرةُ الس ِ
ٍ
(َ )38ش ْفر ّْ
َّيف ُّ
حده و َشفير البئر أو النير َح ْرفُو و ِم ْشفَر البعير شفَتُو  ،ما بالدار شفر،
كل
َْ
َ
ُ
طع المحم وغيره ،
أي :أحد فمستعار من ال َش ْفرة وىي الس ّكين ألنوُ يمتين في األعمال كما تُ َمتين ىذه في ق ْ
وضم شين شفر لغة .ينظر :إصالح المنطق ،123 :والمغرب في ترتيب المعرب.446/11 :
( )39شرح ديوان الخنساء.187-186 :
الدار .المخصص.166/4 :
ي الذي ال يبرح منزلو وال يطمب معاشا فيو منسوب إلى ّ
(ّ )40
الدار ّ
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( )41قيل :دوري ودؤري ييمز وال ييمز وحكي عن أبي عمي َّ
أن الدوري منسوب إلى الدور  ،وأما الدؤري باليمز
فيو غمط .ينظر :أمالي القالي.254/1 :
أن يحوم حوالييا ويدنو منيا .المستقصى في أمثال العرب.316/2 :
( )42الطُ ْوِر ُّ
ى :أي من يطور بيا وىو ْ
ياسو طُوئِ ّّي كطُ ِ
األر ِ
وع ٍّدي .تاج العروس م ادة
( )43الطُ ْؤ ِ و ُّ
ضَ ،غ ْير َّأنو َم ْق ٌ
اح إذا َذ َى َ
طاء كطَ َ
موب وِق ُ
ي من َ
ب في ْ
(طأو).479/38 :
ِ
ٍ
ِ
فج َازه إلى آخر  .تاج العروس مادة
َسَّره في َن ْفسو َ
( )44الطاوي مأخوذة من قوليم :طَ َوى حديثاً إلى َحديث  :أ َ
(طوي).517/38 :
عاء :ناداه ،واالسم َّ
الد ْع ُوة .المحكم ،مادة (دعو).319/1 :
( )45الدعوي ىو المنادي يقالَ :دعا الرجل َد ْعواً ُ
ود ً
الدبيب .ينظر :المخصص.166/4 :
( )46الُدب ُّ
ّْي مأخوذة من ّ
ِ
ِ
( )47الِدب ّْْيج كس ّْك ٍ
ين في المغة :ىو (فعّْ ِ ْيل) من لفظ الدبج وىو النقش والتزييني وأصمو فارسي مأخوذ من
وطيب ِ
أن الناس بيم العمارة وحسن اآلثار  ،وعمى أيدييم يتّم األنس ِ
الديباج  ،ومعنى ذلك َّ
الديار  .ينظر:
ُ
الخصائص.124/1 :
( )48آبز من قوليم :أََب َز ِ
نسان في َع ْد ِوه ي ْأبِ ُز أ َْب اًز وأُبو اًز :استراح ثم مضى .لسان العرب مادة (أبز).303/5 :
اإل ُ
( )49التامور عمى ستة أوجو في المغة ،األول :موضع األسد الذي يسكنو  ،والثاني :صومعة الراىب  ،والثالث:
-265/1
الدم ،والرابع غالف القمب أو القمب ،والخامس :الماء ،والسادس :بتأويل أحد .ينظر :الزاىر:
.266
()50
()51
()52
()53
()54
()55
()56
()57

شرح كافية ابن الحاجب.356/3 :
لسان العرب مادة (كرث).180/2 :
ينظر :مقاييس المغة مادة (كرث).175/5 :
ديوانو .123
تاج العروس مادة (كرث).333/5 :
لسان العرب مادة (كرث).180/2 :
قطعة من حديث طويل لقس بن ساعدة األيادي وىو سبط من أسباط العرب .الآللئ المصنوعة.172/1 :
النياية في غريب الحديث واألثر.288/4 :

( )58ينظر :المزىر في عموم المغة.222/2 :
( )59المحكم مادة (وجس).327/3 :
( )60لسان العرب مادة (وجس).253/6 :
( )61سورة طو :اآلية (.)67
( )62البيت في ديوانو  .98:وىو بتمامو:
ِ
ِ
ٍ ِ
وم
َّس قرعاً ْ
صاح َ
من سنابكيا ** أ َْو َك َ
ان َ
إذا توج َ
ب أ َْرض أ َْو بو ا ْل ُم ُ
( )63مقاييس المغة مادة (وجس).87/6 :
( )64ينظر :الصحاح مادة (وجس).74/4 :
( )65لسان العرب مادة (وجس).253/6 :
( )66تاج العروس مادة (بدد).406/7 :
( )67كتاب العين مادة (بدد).13/8 :
( )68تيذيب المغة مادة (بدد).55/14 :
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()70
()71
()72
()73
()74
()75
()76
()77
()78
()79
()80
()81
()82
()83
()84
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المحيط في المغة مادة (بدد).268/9 :
لسان العرب مادة (بدد).78/3 :
تيذيب المغة مادة (بدد).55/14 :
تاج العروس مادة (بدد).406/7 :
تاج العروس مادة (تبر).277/10 :
سورة األعراف من اآلية.)139( :
سورة نوح.)28( :

ينظر :المباب في عموم الكتاب.5056/1 :
تاج العروس مادة (تبر).277/10 :
ينظر :األصول في النحو.213/3 :
المحكم والمحيط األعظم مادة (حبر).25/2 :
تاج العروس مادة (حبر).541/10 :
تيذيب المغة مادة (حبر).25/5 :
المحيط في المغة مادة (حبر).459/4 :
لسان العرب مادة (حبر).24/7 :
الفائق.363/1 :

( )85النياية.53/2 :
( )86تاج العروس مادة (خربص).543/17 :
( )87لسان العرب مادة (خربص).24/7 :
( )88تاج العروس مادة (خربص).543/17 :
( )89المحكم والمحيط األعظم مادة (خربص) ،378/2 :ولسان العرب مادة (خربص) ،24/7 :وتاج العروس
مادة (خربص).543/17 :
( )90مقاييس المغة مادة (خربص).251/2 :
( )91المحكم والمحيط األعظم مادة (عسل).173/1 :

( )92لسان العرب مادة (عسل).444/11 :
( )93ينظر :أدب الكاتب ،43 :والصحاح مادة (قمب) ،225/2 :ولسان العرب مادة (قمب) ،685/1 :وتاج
العروس مادة (قمب).74/4 :
( )94ينظر :الزاىر.233/1 :
( )95ينظر :أساس البالغة مادة (قمب).95/2 :
( )96المحكم والمحيط األعظم مادة (قمب).59/3 :
( )97ينظر :لسان العرب مادة (قمب).685/1 :
( )98ينظر :تاج العروس مادة (قمب).74/4 :
( )99البيت في ديوانو ،331 :والزاىر ،233/1 :والصحاح مادة (قمب) ،225/2 :وأساس البالغة مادة (قمب):
 ،95/2ولسان العرب مادة (قمب) ،685/1 :وتاج العروس مادة (قمب) ،74/4 :وبال نسبة في ديوان
األدب ،235/1 :و ،250ولسان العرب مادة (خيل).363/1 :
( )100حروف المعاني.36-35 :
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()101
()102
()103
()104
()105
()106
()107

مغني المبيب.232 :
ينظر :المصدر والصفحة أنفسيما.
صحيح البخاري.)7( 5/1 :
شواىد التوضيح.127 :
ينظر :فتح الباري.35/1 :
األلفاظ.184 :
ينظر :تيذيب المغة مادة (لمج).72/11 :

()116
()117
()118
()119
()120
()121
()122
()123

المحكم والمحيط األعظم مادة (لمك).185/3 :
لسان العرب مادة (لمك).484/10 :
المزىر في عموم المغة.156/2 :
سورة المنافقون :من اآلية (.)5
سورة آل عمران :من اآلية (.)78
المفردات في غريب القرآن.460 :
تفسير القرطبي.121/4 :
الدر المصون في عمم الكتاب المكنون.1485/1 :

مجل ددالل /

( )108تاج العروس مادة (لمج).191/6 :
( )109ينظر :األلفاظ ،184 :ولسان العرب مادة (لمج).358/2 :
( )110أساس البالغة مادة (لمج) ،179/2 :ولسان العرب مادة (لمج).358/2 :
( )111ينظر :المزىر.156/2 :
( )112الرجز بال نسبة في إصالح المنطق ،390 :والصحاح مادة (لمج) ،362/2 :ولسان العرب مادة (لمج):
.358/2
( )113ما اختمفت ألفاظو واتفقت معانيو.64 :
( )114مقاييس المغة مادة (لمك).212/5 :
( )115لسان العرب مادة (لمك).484/10 :

( )124روح المعاني.91/4 :
( )125البيت لحسان بن ثابت في ديوانو.218 :
( )126تفسير القرطبي.121/4 :
( )127سورة آل عمران :من اآلية (.)153
( )128ينظر :التحرير والتنوير.278/4 :
( )129الصحاح مادة (نبس).119 /4 :
( )130لسان العرب مادة (نبس).225/6 :
( )131غريب الحديث ،ابن قتيبة ،379/2 :والفائق في غريب الحديث ،403/3 :وغريب الحديث  ،ابن الجوزي :
.387/2
( )132الرجز بال نسبة في الصحاح مادة (نبس) ،119 /4 :ولسان العرب مادة (نبس) ،225/6 :وتاج العروس
مادة (نبس).532/16 :
( )133تاج العروس مادة (نقر).532/16 :
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( )134مقاييس المغة مادة (نقر).376/5 :
( )135سورة المدثر.)8( :
( )136ينظر :زاد المسير.403/8 :
( )137لسان العرب مادة (نقر).227/5 :
( )138سورة النساء من اآلية.)53( :
( )139البيت بال نسبة في إصالح المنطق  ،100/1 :وتيذيب المغة مادة (نقر) ،137/5 :والصحاح مادة
(نقر) ،399/3:ولسان العرب مادة (نقر).277/5 :
()140
()141
()142
()143
()144
()145
()146
()147
()148

الصحاح مادة (نقر).399/3 :
سورة يوسف من اآلية.)85( :
شرح ابن عقيل.263/1 :
البيت بال نسبة في شرح ابن عقيل ،263/1 :وأوضح المسالك.235/1 :
ىمع اليوامع.412/1 :
تاج العروس مادة (فتأ).342/1 :
العين مادة ىمبس.122/4 :
تيذيب المغة مادة ىمبس.274/6 :
لسان العرب مادة ىمبس.250/6 :

( )149تاج العروس مادة ىمبس.37-36/17 :

 القرآن الكريم.

المصادر والمراجع

 اإلتقان في عموم القرآن  ،جالل الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن
محمد السيوطي (ت 911ىـ)  ،تحقيق :سعيد المندوب  ،دار الفكر  ،بيروت ،ط،1 /
1416ىـ ـ 1996م.
 أدب الكاتب ،أبو محمد عبد اهلل بن مسمم بن قتيبة الدينوري (ت 276ىـ) ،تحقيق :
الدالي ،مؤسسة الرسالة ،ط ،1/بيروت1982 ،م.
محمد ّ
ىية في عمم الحروف ،عمي بن محمد النحوي اليروي
 األز ّ

(ت415ىـ) ،تحقيق:

عبد المعين الممّوحي ،مطبوعات مجمع المغة العربية بدمشق ،ط/

1981م.
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 أساس البالغة  ،أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي
الزمخشري (ت538ىـ) ،دار الفكر ،عمان1399 ،ىـ ـ 1979م.
 إصالح المنطق،

أبو يوسف يعقوب بن إسحاق

المعروف بابن السكيت

(ت244ىـ) ،شرح وتحقيق :أحمد محمد شاكر ،وعبد السالم محمد ىارون ،دار
المعارف ،القاىرة ،ط1987 ،4/م.
السراج
 األصول في النحو ،أبو بكر محمد بن سيل بن ّ

البغدادي (ت316ىـ)،

تحقيق :د .عبد الحسين الفتمي ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط1420 ،4/ىـ ـ 1999م.

 إعراب القرآن ،أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس

(ت338ىـ)،

تحقيق :د.زىير غازي زاىد ،عالم الكتب ،بيروت ،ط1409 ،3/ىـ ـ 1988م.
 أأللفاظ ،ابن السكيت ،تحقيق :د .فخر الدين قباوة ،مكتبة لبنان ،بيروت ،ط،1 /
1998م.
 األمالي  ،أبو عمي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي (ت 356ى) ،دار الكتب
العممية ،بيروت1398 ،ىـ ـ 1978م.
 أوضح المسالك إلى ألفية إبن مالك  ،أبو محمد عبد اهلل جمال الدين بن يوسف بن
أحمد بن عبداهلل بن ىشام األنصاري

(ت761ىـ) دار الجيل – بيروت  ،ط،5/

1979م.
 البحر المحيط  ،أبو حيان األندلسي (ت745ه) ،تحقيق :الشي عادل أحمد عبد
الموجود  -الشي عمي محمد معوض ،شارك في التحقيق

 :د .زكريا عبد المجيد

النو تي ،ود .أحمد النجولي الجمل ،دار الكتب العممية  ،بيروت  ،ط1413 ،1/ىـ ـ
1993م.

 تاج العروس من جواىر القاموس ،أبو الفيض محمد مرتضى الحسيني َّ
الزبيدي
(ت1205ىـ) ،تحقيق :مجموعة من الباحثين ،مطبعة حكومة الكويت ،د.ت.
 التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور  ،محمد الطاىر بن محمد بن محمد
الطاىر بن عاشور التونسي (ت1393ىـ) ،مؤسسة التاري العربي ،بيروت  ،ط،1/
1420ىـ ـ 2000م
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 تحقيق معنى بناء المغة عمى التوىم ،محمد شوقي أمين ،بحث منشور بمجمة
مجمع المغة العربية بدمشق ،ج ،2/المجمد 2002 ،52م.
 تفسير القرطبي  :المسمى الجامع ألحكام القرآن ،أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر
القرطبي (ت671ىـ) ،دار الشعب ،القاىرة ،د.ت.
 تيذيب المغة ،أبو منصور محمد بن أحمد األزىري (ت 370ىـ) ،تحقيق :مجموعة
من الباحثين ،الدار المصرية لمتأليف والترجمة ،القاىرة1384 ،ىـ ـ 1964م.
 توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك  ،بدر الدين الحسن بن أم قاسم
المرادي (ت749ى) ،تحقيق :أجمد محمد عزوز ،المكتبة العصرية ،صيدا  -بيروت،
ط1426 ،1/ىـ ـ 2005م.
 حاشية الصبان عمى شرح األشموني عمى ألفية ابن مالك ،محمد بن عمي الصبان
(ت1206ى) ،ومعو شرح الشواىد لمعيني (ت 855ىـ) ،تحقيق :محمود بن الجميل،
مكتبة الصفا ،القاىرة ،ط1423 ،1/ى ـ 2002م.
 حروف المعاني ،أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي (ت337ىـ) ،تحقيق:
د .عمي توفيق الحمد ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط1984 ،1/م.
 خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ،عبد القادر بن عمر البغدادي (ت1093ىـ)،
تحقيق وشرح :عبد السالم محمد ىارون ،مكتبة الخانجي ،القاىرة ،ط1418 ،4 /ى ـ
1997م.
 الخصائص  ،أبو الفتح عثمان بن جني الموصمي النحوي (ت

392ىـ) ،تحقيق :

محمد عمي النجار ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد ،ط1410 ،4/ىـ ـ 1990م.
الدر المصون في عموم الكتاب المكنون ،أحمد بن يوسف المعروف بالسمين
ّ 
الخراط ،دار القمم ،دمشق ،د.ت.
الحمبي (ت756ى) ،تحقيق :د .أحمد محمد ّ

 ديوان األدب ،أبو إبراىيم إسحاق بن إبراىيم الفارابي (ت 350ىـ)  ،تحقيق :أحمد
مختار عمر ،مراجعة :إبراىيم أنيس ،الييئة العامة لشؤون المطابع األميرية ،القاىرة،
1394ىـ ـ 1974م.
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 ديوان حسان بن ثابت ،ضبطو وصححو :عبد الرحمن البرقوقي ،دار األندلس
لمطباعة والنشر والتوزيع (بيروت)  ،د.ت.
 ديوان شعر ذي الرمة ،غيالن بن عقبة العدوي ،تنقيح :كارليل ىيس مكارتني،
طبع كمية كمبريج (1919م).
 ديوان رؤبة بن العجاج ،تحقيق :وليم بن الورد ،دار اآلفاق الجديدة ،بيروت،
ط1980 ،2/م.
 ديوان الفرزدق ،ضبط معانيو وشروحو وأكمميا :إيميا الحاوي ،دار الكتاب المبناني،
بيروت ،ط1983 ،1/م.
 ديوان النابغة الذبياني ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراىيم ،دار المعارف بمصر
(1977م).
 ديوان النمر بن التولب ،صنعة الدكتور .نوري حمودي القيسي ،مطبعة المعارف
(بغداد)1969( ،م).
 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،أبو الفضل شياب الدين
السيد محمود اآللوسي البغدادي (ت1270ىـ) ،دار إحياء التراث العربي  ،بيروت ،
د.ت.
 زاد المسير في عمم التفسير ،أبو الفرج عبد الرحمن بن عمي بن محمد الجوزي
(ت597ىـ) ،المكتب اإلسالمي ،بيروت ،ط1404 ،3/ىـ ـ 1984م.
 الزاىر في معاني كممات الناس ،أبو بكر محمد بن القاسم األنباري (ت 328ىـ)،
تحقيق :د .حاتم صالح الضامن ،مؤسسة الرسالة  -بيروت ط 1412 ،1/ىـ ـ
1992م.
 شرح ابن عقيل عمى ألفية ابن مالك ،بياء الدين بن عبد اهلل بن عقيل العقيمي
(ت769ى) ،تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد ،دار الطالئع ،القاىرة2004 ،م.
 شرح التسييل  ،أبو عبد اهلل ابن مالك ،تحقيق :محمد عبد القادر عطا -طارق
فتحي السيد ،دار الكتب العممية ،بيروت ،ط1422 ،1/ىـ ـ 2001م.
 ديوان الخنساء  ،شرح ثعمب  ،تحقيق  :د .أنور نادر أبو سويمم  ،دار عمار ،
عمان  ،ط1408 ، 1ىـ ـ 1988م .
ّ
 شرح كافية ابن الحاجب ،رضي الدين االسترابادي (ت 686ه)  ،تحقيق :أحمد
السيد أحمد ،المكتبة التوفيقية ،القاىرة ،د.ت.
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قدم لو
 شرح المفصل ،موفق الدين أبو البقاء يعيش بن عمي الموصمي (ت 643ىـ)ّ ،
ووضع حواشيو وفيارسو :د .إميل بديع يعقوب ،دار الكتب العممية ،بيروت ،ط، 1/
1422ىـ ـ 2001م.
 شواىد التوضيح والتصحيح لمشكالت الجامع الصحيح ،جمال الدين بن مالك،
تحقيق :د .طو محسن ،دار آفاق عربية لمصحافة والنشر ،بغداد،

1405ىـ ـ

1985م.
 الصحاح تاج المغة وصحاح العربية  ،إسماعيل بن حماد الجوىري (ت 398ىـ)،
تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ،دار العمم لمماليين ،بيروت ،ط1990 ،4/م.
 صحيح البخاري  ،محمد بن إسماعيل أبو عبد اهلل ال ب اري الجعفي (ت 256ىـ)،
تقديم :أحمد محمد شاكر ،دار الحديث ،القاىرة ،د.ت.
 عمل النحو  ،أبو الحسن محمد بن عبد اهلل الوراق (ت 381ى) ،تحقيق  :محمود
جاسم الدرويش ،منشورات بيت الحكمة ،بغداد2002 ،م.
 العين ،الخميل بن أحمد الفراىيدي (ت175ه) ،تحقيق  :د .ميدي المخزومي  ،ود.
إبراىيم السامرائي ،يقع في (  )8أجزاء وقد طبعت أجزاؤه في أكثر من مطبعة في
العراق وبيروت واألردن والكويت من  1980ـ 1985م.
 غريب الحديث  ،أبو الفرج عبد الرحمن بن عمي بن محمد بن عمي ابن عبيد اهلل
بن حمادي بن أحمد بن جعفر

المعروف بابن الجوزي (ت 597ه) ،تحقيق :

د.عبدالمعطي أمين قمعجي ،دار الكتب العممية  -بيروت ،ط.1985 ،1/
 غريب الحديث  ،أبو محمد عبد اهلل بن مسمم بن قتيبة الدينوري

 ،تحقيق :أحمد

صقر ،دار الكتب العممية 1398 ،ىـ 1978 -م.
 الفائق في غريب الحديث  ،محمود بن عمر الزمخشري  ،تحقيق :عمي محمد
البجاوي -محمد أبو الفضل إبراىيم ،دار المعرفة – لبنان ،الطبعة الثانية ،د.ت.
 فتح الباري شرح صحيح البخاري ،أحمد بن عمي بن حجر أبو الفضل العسقالني
خرج أحاديثو :محمد فؤاد عبد الباقي ،أشرف عمى طبعو
الشافعي (ت852ىـ)ّ ،
وتصحيحو :محب الدين الخطيب ،دار المعرفة ،بيروت1379 ،ىـ ـ 1959م.
273

مجل ددالل /

العدد التاسع و االربعون
2011
 الكتاب ،سيبويو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (ت

180ى) ،تحقيق :عبد

السالم محمد ىارون ،مكتبة الخانجي ،القاىرة ،ط1416 ،3/ىـ ـ 1996م.
 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل ،أبو القاسم جار اهلل
محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي ،تحقيق :عبد الرزاق الميدي  ،دار إحياء
التراث العربي ،بيروت ،د.ت.
 الآللىء المصنوعة في األحاديث الموضوعة  ،جالل الدين عبد الرحمن بن أبي
بكر السيوطي ،تحقيق :أبو عبد الرحمن صالح بن محمد بن عويضة  ،دار الكتب
العممية  -بيروت ط 1417 ،1/ىـ 1996 -م.
 اللباب في عمل البناء واإلعراب ،أبو البقاء عبد اهلل بن الحسين العكبري
(ت616ه)  ،تحقيق :د .غازي مختار طميمات ،ود .عبد اإللو النبيان  ،دار الفكر
،دمشق ،ط1416 ،1/ىـ ـ 1995م.

 اللباب في عموم الكتاب  ،أبو حفص عمر بن عمي ابن عادل ّْ
الدمشقي الحنبمي
توفي بعد ( 880ىـ) ،تحقيق  :الشي عادل أحمد عبد الموجود  ،والشي عمي محمد
معوض ،دار الكتب العممية ،بيروت ،ط1419 ،1/ىـ ـ 1998م.
 لسان العرب  ،أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور األفريقي
المصري (ت 711ىـ) ،دار صادر ،بيروت ،د.ت.
 ما اختمفت ألفاظو واتفقت معانيو ،عبد الممك بن قريب االصمعي (ت

216ىـ)،

تخقيق :ماجد حسن الذىبي ،دار الفكر ،دمشق ،ط1986 ،1/م.
 المحكم والمحيط األعظم ،أبو الحسن عمي بن إسماعيل النحوي المغوي األندلسي
المعروف بابن سيده (ت458ىـ) ،تحقيق :مجموعة من الباحثين ،معيد المخطوطات
بجامعة الدول العربية ،د.م .ط ،1/من 1958م إلى 1977م.
أب القاسم إسماعيل ابن عباد
 المحيط في المغة ـ موافقا لممطبوع  ،الصاحب الكافي و
بن العباس بن أحمد بن إدريس الطالقاني

( ت 385ىـ )  ،تحقيق  :الشي محمد

حسن آل ياسين ،عالم الكتب  -بيروت  -لبنان –ط1414 ،1/ىـ 1994-م

274

مجل ددالل /

العدد التاسع و االربعون
2011

ي جفال  ،دار إحياء
 المخصص ،عمي بن إسماعيل ابن سيده  ،تحقيق :خميل إبراه م
التراث العربي ،بيروت ،ط1417 ،1/ىـ ـ 1996م.
 المزىر في عموم المغة وأنواعيا

 ،جالل الدين السيوطي  ،تحقيق  :فؤاد عمي

منصور ،دار الكتب العممية  -بيروت ،الطبعة األولى .1998 ،
 المستقصى في أمثال العرب  ،أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري  ،دارالكتب
العممية – بيروت ،الطبعة الثانية .1987 ،
 مشكل إعراب القرآن ،أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي (ت436ه) ،تحقيق:
د .حاتم صالح الضامن ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط1405 ،2/ىـ ـ 1984م.
 المغرب في ترتيب المعرب  ،أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيدبن عمي بن
المطرز  ،تحقيق  :محمود فاخوري و عبدالحميد مختار  ،مكتبة أسامة بن زيد –
حمب ،الطبعة األولى .1979 ،
 مغني المبيب عن كتب األعاريب  ،جمال الدين بن ىشام األنصاري  ،تحقيق :د.
مازن المبارك  ،ومحمد عمي حمد اهلل  ،راجعو :سعيد األفغاني ،دار الفكر ،بيروت،
ط1985 ،6/م.
 المفردات في غريب القرآن  ،أبو القاسم الحسين بن المفضل المعروف بالراغب
األصفياني توفي في حدود ( 425ىـ) ،تحقيق :محمد خميل عيتاني ،دار المعرفة،
ط1426 ،4/ىـ ـ 2005م.
 مقاييس المغة ،أبو الحسين أحمد بن فارس (ت  395ى ـ)  ،تحقيق  :د .عبد السالم
محمد ىارون ،مكتبة الخانجي ،مصر ،ط1402 ،3/ىـ ـ 1981م.
 الممتع في التصريف ،ابن عصفور األشبيمي (ت 669ه)  ،تحقيق :د .فخر الدين
قباوة ،مكتبة لبنان ،بيروت ،ط1996 ،1/م.
 النياية في غريب الحديث واألثر ،أبو السعادات مجد الدين المبارك بن محمد
المعروف بابن األثير الجزري (ت 606ىـ) ،تحقيق :طاىر أحمد الزاوي ،ومحمود
محمد الطناحي ،المكتبة العممية ،بيروت1399 ،ىـ ـ 1979م.
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 ،السيوطي  ،تحقيق :عبد الحميد ىنداوي ،

المكتبة التوفيقية ،مصر ،د.ت.
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