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                                                                                           المقدمة 
 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله  وأصحابه ومن وااله،

 وبعد : 
فإإإمن ممإإإا ألاإإإه الدارسإإإون فإإإج علإإإوم العربيإإإة جميعدإإإا أن يجإإإدوا أح امإإإا يصإإإدر ا النحويإإإون 
بالشإإذوذ علإإى بعإإا القاإإايا واالسإإكعماالذ ، و إإون  إإذه األح إإام كصإإدر ممإإن يشإإار  لإإيدم 

علمائنا شاع فج أوساط طلبة النحو شذوذ  ثير مإن االسإكعماالذ الكإج وجإد فإج  بالبنان من
أغلبدإا الإإالا مإا أشإإي  عندإا ، وألجإإل الكحقإإه مإن بعإإا  إذه األح إإام رأيإذ أن ا إإا علإإى 
بعا كلإ  األح إام لك إون أنموذجإا لمإن يريإد الكوسإ  ، ولك إون مسإائل البحإت الإذ  عقإدذ 

ى القيإإام بإإه ،  اإإذ المسإإائل الكإإج انكقيكدإإا أن يسإإمى العإإ م بعإإد الكو إإل علإإى اهلل كعإإالى علإإ
البحإإإت : م ممإإإا شإإإاع شإإإإذوذه عنإإإد النحإإإويين ، دراسإإإة و كثبإإإإذ   ، وجعلإإإذ الدراسإإإة بدإإإإذه 
الصإإاة  لي إإون البحإإت فيدإإا مبنيإإا علإإى الكحقإإه مإإن صإإحة  طإإاله ح إإم الشإإاذ علإإى بعإإا 

كر يإإإة لإإإم أكنإإإاول المسإإإائل واالسإإإكعماالذ  ، وألن حإإإاجكج فإإإج الو إإإذ الحااإإإر  لإإإى بحإإإت لل
المسائل الكج ح م بشذوذ ا جميعدا ، فاالكرذ بعاإدا لك إون أمثلإة علإى مإا شإاع شإذوذه ، 
و إان الح إإم بشإإذوذ  سإر نإإون جمإإ  المإإذ ر السإالم أولإإى المسإإائل الكإإج و اإذ عنإإد ا ثإإم مإإا 
شإإاع مإإإن شإإذوذ كعديإإإة بعإإا األفعإإإال بناسإإدا ، نحإإإو م داللإإذ الإإإدار   ، بعإإد ا بحثإإإذ مإإإا 

ذ لحذا حرا الجر فج كعدية بعا األفعال بناسدا، نحو مأسإكفار اهلل ذنبإا عرا من شذو 
  ،  ثإإإم و اإإإذ عنإإإد المثإإإل العربإإإج الإإإذ  يح إإإم بعإإإا النحإإإويين بشإإإذوذه و إإإو  إإإول بعإإإا 

 العرب 
م عسإإى الفإإوير أب(سإإا   ، وو اإإذ علإإى نإإداي الاإإمير الإإذ  عإإرا شإإذوذه عنإإد  ثيإإر مإإن  

اإإمير علإإى مكإإظالر لابإإا وركبإإة ، و إإو مإإا ألإإا النحإإاة ، وممإإا كإإم الو إإوا عنإإده : عإإود ال
شذوذه الدارسون عنإد النحإاة أياإا ، وآالإر مسإظلة و اإذ عنإد ا  انإذ م الاصإل بإين الجإار 
والمجرور   بوصإادا مسإظلة شإاع عنإد  ثيإر مإن النحإاة شإذوذ ا ، و إد  انإذ طريقإة البحإت 

رأ   ن وجإد ، بان يعرا رأ  من يقول بشذوذ ما أ ا عنإده ثإم يعإرا مإا يعإا   ذلإ  الإ
و إو مإا بإدا لإج أنإه  ثيإر م  ذ لإم ي إن ثمإإة اكاإاه علإى  ثيإر أو غالإب مإا شإاع شإذوذه عنإإد 
النحويين ، لما ثبذ من أن  ذا الإذ  عإد شإاذا  انإذ اسإكعماالذ العربإج كعرفإه ويظلادإا فإج 
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لفكإإإه ، والكمإإإذ البحإإإت بإإإذ ر مإإإا وجدكإإإه فإإإج  إإإذا البحإإإت مإإإن نكإإإائ  معكمإإإدا علإإإى مصإإإادر  
ولفويإإة أعإإانكنج  ثيإإرا علإإى الكحقإإه مإإن ذلإإ  فإإظرجو أن أ إإون  إإد وفقإإذ فإإج و كإإب نحويإإة 

 بحثج  ذا واهلل ولج الكوفيه     
 

 الباحت                                                                     
 

 إ شذوذ  سر نون جم  المذ ر السالم : 2
 

بيل المثإإال مإإن ابإإن عقيإإل الإإذ  يجإإ م بإإه و إإذا مإإا يشإإي  بإإين دارسإإج اللفإإة لمإإا عرفإإوه علإإى سإإ
   2 وله :م   فيقول : " حه نون الجم  وما الحه به الاكح و د ي سر شذوذا ومنه

 عرفنا جعارا وبنج أبيه          وأن رنا  عانا آالرين              
  1و وله:م

 ال         أما يبقج على وال يقينجإإأ ل الد ر حل واركح              
          وماذا كبكفج الشعراي منج       و د جاو ذ حد األربعين               
 

وو اإة ابإن عقيإل  إذه جإايذ و إو يشإر   إول   3الالفا لمن  عإم ذلإ )"م  ،ولي   سر ا لفة 
  :4ابن مال  م 

          ونون مجوع وما به الكحه      فافكح و ل من ب سره نطه        
              

         الكج جاي فيدا :5  فسر  لة ال سر بظندا لفة، و و ما نص عليه فج  افيكهم وابن مال
 

           والنون فج جم  له فكح وفج     كثنية  سر وع    د ياج      
             

وفإإإج شإإإرحه لدإإإذا البيإإإذ يقإإإول ابإإإن مالإإإ  ناسإإإه:" ونإإإون الجمإإإ  الإإإذ  علإإإى حإإإد المثنإإإى  
 ثإإم جإإاي بالشإإا د األول الإإذ  ذ إإره ابإإن عقيإإل 8ر ا لفإإة "م والمحمإإول عليإإه ماكوحإإة، و سإإ
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)ومإن يقإإرأ فإإج أسإإرار العربيإإة يجإإد أن الاإإكح فإإج الجمإإ  وال سإإر فإإج المثنإإى لدمإإا أسإإبابدما  
الكج حدذ العإرب  لإى الاإكح فإج  إذا أو ال سإر فإج ذلإ  ، فإابن األنبإار  و إا عنإد ذلإ  

ون الجمإإ   يإإل للاإإره بيندمإإا مإإ  كبإإاين فقإإال : " فإإمن  يإإل فلإإم  سإإروا نإإون الكثنيإإة وفكحإإوا نإإ
صإإيفكيدما فإإمن  يإإل ومإإا الحاجإإة  لإإى الاإإره بيندمإإا مإإ  كبإإاين صإإيفكيدما  يإإل ألندإإم لإإو لإإم 

ثنيإإة وياكحإإوا نإون الجمإإ  اللكإإب  جمإإ  المقصإور فإإج حالإإة الجإإر والنصإإب كي سإروا نإإون ال
فلاإإإب مصإإإطاين األاليإإار البكثنيإإة الصإإإحيح أال كإإرق أنإإإ  كقإإول فإإإج جمإإ  مصإإإطاى رأيإإذ 

مصطاين  لاب  يدين فلو لإم ي سإروا نإون الكثنيإة وياكحإوا نإون الجمإ  اللكإب   إذا الجمإ  
ثنيإإة و سإإروا نإإون الجمإإ  و إإان الاإإره كبدإإذه الكثنيإإة فإإمن  يإإل فدإإال ع سإإوا فاكحإإوا نإإون ال

الوجه األول أن نون الكثنية كقإ  بعإد ألإا أو يإاي ماكإو  مإا  بلدإا  أوجهحاصال  يل لثالثة 
وا فيدإإإا ال سإإإرة وأمإإإا نإإإون الجمإإإ  فمندإإإا كقإإإ  بعإإإد واو ماإإإموم مإإإا  بلدإإإا أو يإإإاي فلإإإم يسإإإكثقل

م سور ما  بلدا فاالكاروا لدا الاكحة لكعادل الاة الاكحإة ثقإل الإواو والاإمة واليإاي وال سإرة 
و لو ع سوا ذل  ألدق ذل   لى االسكثقال  ما لكوالج األجنا  وأما للالروج من اإم  لإى 

لكثنيإإة  بإإل الجمإإ  واألصإإل فإإج الكقإإاي السإإا نين ال سإإر فحر إإذ  سإإر والوجإإه الثإإانج أن ا
نإإون الكثنيإإة بمإإإا وجإإب لدإإإا فإإج األصإإإل وفكحإإذ نإإون الجمإإإ  ألن الاإإكح أالإإإا مإإن الاإإإم 

مإإن الاإإكح فإإظعطوا األالإإا األثقإإل  أثقإإلوالوجإإه الثالإإت أن الجمإإ  أثقإإل مإإن الكثنيإإة وال سإإر 
لكإج ذ إرذ عراإدا  ابإن جنإج و إو   و  ذه األسباب ا0واألثقل األالا ليعادلوا بيندما "م

يقول: "وحر ة نون الكثنية  سرة وحر إة نإون الجمإ  الإذ  علإى حإد الكثنيإة فكحإة و لكا مإا 
والإإالاوا الحر إإة للاإإره بإإين الكثنيإإة والجمإإ  و انإإذ نإإون الكثنيإإة )  نمكحر إإة بالكقإإاي السإإا ني

فاعكإدال،و بل نإون  أولى بال سر من نون الجم  ألندا  بلدا ألا و ج الاياة وال سرة ثقيلإة
  وعلى ما ذ ر مإن  إالم البإن جنإج  6الجم  واو و ج ثقيلة فاكحوا النون ليعكدل األمر"م

وابن األنبار  يكبين أن الاكح وال سر فج نون الجم  كاب  لقبإول العإرب فإج النطإه ، فمإن 
مإن لم يثقل عليه ال سر فيدا  سإر ا ، لدإذا أيإد  ثيإر مإن النحإويين مإا جإ م بإه ابإن مالإ  

ن احكمل  إو ناسإه جإوا  ال سإر فإج شإر  الكسإديلم ، أن ال سر لفة ولي  شذوذا  ،  9وا 
  ، ومثلإإه الصإإبان الإإذ  أيإإد أن ال سإإر لفإإة حيإإت 27ومإإن  إإ(الي النحإإويين األشإإمونج م 
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يقول فج حاشيكه علإى شإر  األشإمونج: "م  ولإه لفإة   أ  ال اإرورة  مإا  يإل بإه،م  ولإه  
   22ا  و الراجح "مو ذ ،به  أ  ب ونه لفة وج م

فمطاله الشذوذ على  سر نون الجم  لي  مسلما بإه فإج  إل حاالكإه اإلعرابيإة ،  مإا 
أن جعله لفة من غير كحديد للحالة اإلعرابية الكج ي إون فيدإا لإي  مسإلما بإه أياإا م 
 ذ  ن الإإذ  وجإإده الباحإإت أن ال سإإر ي إإون شإإاذا فإإج حالإإة الرفإإ  فقإإط، و إإذا مإإا يشإإير 

م حيإإإت يقإإإول: " ولإإإم ك سإإإر النإإإون بعإإإد الإإإواو فإإإج نثإإإر وال شإإإعر لعإإإدم  ليإإإه ابإإإن  شإإإا
  )ومثله ما ذ ره الالار  فج حاشيكه علإى ابإن عقيإل مكعقبإا  المإه  21الكجان  " م

السابه حيت يقإول : "  ولإه و إل مإن ب سإره نطإه ، أ  مإ  اليإاي ولإم يسإم  مإ  الإواو 
نصإإب والجإإر ، وشإإذوذه فإإج   ، فال سإإر جإإائ  ولإإي  شإإاذا فإإج ال23لم يإإد الثقإإل " م 

الرف  حقيقة ولي  جائ ا  ما يادم من  الم ابن مالإ  وغيإره ممإن أطلقإوا أن  إل  سإر 
لفإإة، وممإإا يإإدل علإإى ذلإإ  أن الشإإوا د الكإإج سإإا دا  إإو وغيإإره ب سإإر النإإون والكإإج مإإر 

 ذ ر ا  انذ فج حالكج الجر والنصب فقط واهلل أعلم
 

 إ ذ بذ الشام وداللذ البيذ:1
 
مالشإإإام  و مدالإإإل   لإإإى مالبيإإإذ  مإإإن غيإإإر  حإإإرا جإإإر شإإإاذ ،و  إإإد  إإإال  ذ إإإب  لإإإى  

بشإذوذه جماعإإة مإن النحإإاة  إإان سإيبويه فإإج مقإدمكدم حيإإت  إإال :" و إد  إإال بعاإإدم : 
ذ بإذ الشإإام ،يشإإبده بإالمبدم ، ذا  إإان م انإإا يقإ  عليإإه الم إإان و المإذ ب ، و إإو شإإاذ 

 ب و الم إإإان ،و مثإإإل ألنإإه لإإإي  فإإإج ذ إإإب دليإإل علإإإى الشإإإام و فيإإإه دليإإل علإإإى المإإإذ
  ، و أما المبإرد فمنإه  إال :" فظمإا داللإذ البيإذ فإمن 24ذ بذ الشام :مداللذ البيذ "م

البيذ ماعول به كقول :البيذ داللكه ،فإمن  لإذ فقإد أ إول :داللإذ فيإه ، يل: إذا  قولإ  
:عبإإد اهلل نصإإحذ لإإه و نصإإحكه ، الشإإنذ صإإدره والشإإنذ بصإإدره ،فكعديإإه  ن شإإئذ 

الاعإإإإإل)))))أال كإإإإإرق أن مداللذ  نمإإإإإا  إإإإإو عمإإإإإل فعلكإإإإإه  بحإإإإإرا و  ن شإإإإإئذ أوصإإإإإلذ
وأوصلكه  لى الدار ال يمكن  منه أما مثإل الإدار كقإول: داللإذ المسإجد و داللإذ البيإذ 

ندإينل  } ال اهلل ع  وجل:  إر ام   دن ش إاي اللَّإُه آمد د  اْلح  ْسإجد فدإو فإج الكعإد      25{مك ْداُلُلنَّ اْلم 
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ذ الإإدار ألنإإه فعإإل وصإإل منإإ   ليدإإا مثإإل  قولإإ  عمإإرذ الإإدار و إإدمذ الإإدار وأوصإإل 
 ف إالم المبإرد يإنص علإى أن الشإام والإدار منصإوبان علإى الماعوليإة 28اربذ  يدا"م

و ال شإإإذوذ فإإإج المسإإإظلة  ال أن الراإإإج االسإإإكراباذ  ذ إإإر مإإإا ي(يإإإد  إإإالم سإإإيبويه فإإإج 
أندمإإا منصإإوبان علإإى البرفيإإة شإإذوذا حيإإت يقإإول :" اعلإإم أن داللإإذ و سإإ نذ ون لإإذ 

علإإى البرفيإإة  إإل م إإان داللإإذ عليإإه مبدمإإا  إإان أو ال نحإإو داللإإذ الإإدار و كنصإإب 
ن لإذ الالإإان و سإإ نذ الفرفإإة وذلإإ  ل ثإإرة اسإكعمال  إإذه األفعإإال الثالثإإة فحإإذا حإإرا 
الجإإر أعنإإج مفإإج  معدإإا فإإج غيإإر المإإبدم أياإإا  وانكصإإاب مإإا بعإإده علإإى البرفيإإة عنإإد 

عإإإإول بإإإإه ال ماعإإإإول فيإإإإه ، : داللإإإإذ مكعإإإإد فمإإإإا بعإإإإده ما  20مسإإإإيبويه ، و إإإإال الجرمإإإإج
واألصح أنه ال م أال كرق أن غير األم نة بعد مداللذ  يل مدا فج نحو: داللإذ األمإر 
وداللإإإذ فإإإج مإإإذ ب فإإإالن ،و ثيإإإرا  مإإإا يسإإإكعمل مفإإإج  مإإإ  األم نإإإة أياإإإا بعإإإده نحإإإو: 

ين  ب ل ُمإإإإوْا داللإإإإذ فإإإإج البلإإإإد و إإإإذا نحإإإإو :  ولإإإإه كعإإإإالى :   إإإإإا دند الَّإإإإذد إإإإ  نُكْم فدإإإإج م س  س  }و 
إإإُدم{أ     وأمإإإا نحإإإو : ذ بإإإذ الشإإإام فانكصإإإاب مالشإإإام  علإإإى البرفيإإإة اكاا إإإا ألن 26منُاس 

  و د أل م أبو حيان كعدية  إذه األفعإال بإالحرا وعإد غيإر 29ذ ب ال م و و شاذ ")م
ذلإإ  شإإذوذا  فقإإال : "و إإد ينحإإذا  الحإإرا شإإذوذا  نحإإو: لقاإإانج يريإإد لقاإإى علإإج أو 

ن لم ي ثإر ولإم ل ثرة االسكعمال نحو: داللذ الدار في قا  عليه داللذ البلد والبيذ ، وا 
وثمإة رأ  آالإر يإذ ره ابإن  شإام   17ميق  عليه نحو: ذ بإذ الشإام ، وكوجدإذ م إة)"

بقوله :" نحو: داللذ الدار وس نذ البيذ ، فانكصابدما  نما  إو علإى الكوسإ  بمسإقاط 
بيإذ علإى معنإى الالافا ال على البرفية ، فمنه ال يطرد كعد  األفعإال  لإى الإدار وال

  12مفج  ال كقول : صليذ الدار وال نمذ البيذ)"م
و د فصل  ذا االسكعمال ابن عقيل فج  وله : "واحكإر  بقولإه : مبإاطراد  مإن نحإو :  

مداللإإذ البيإإذ  وسإإ نذ الإإدار وذ بإإذ الشإإام فإإمن  إإل واحإإد فإإج البيإإذ والإإدار والشإإام 
ن أسإإإإماي الم إإإإان مكاإإإإمن معنإإإإى مفإإإإج  ول إإإإن كاإإإإمنه معنإإإإى مفإإإإج  لإإإإي  مطإإإإردا مأل

المالكصة ال يجو  حذا مفج  معدا ، فلإي  البيإذ والإدار والشإام فإج المثإل منصإوبة 
نمإإإا  إإإج منصإإإوبة علإإإى الكشإإإبيه بإإإالماعول بإإإه ألن البإإإرا  إإإو مإإإا  علإإإى البرفيإإإة ، وا 

  أمإإإإإا 11كاإإإإإمن معنإإإإإى مفإإإإإج  بإإإإإاطراد  و إإإإإذه مكاإإإإإمنة معنإإإإإى مفإإإإإج  ال بإإإإإاطراد)"م
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حإإذا حإإرا الجإإإر فيإإه نقإإال ال  ياسإإا مطإإإردا   األشإإمونج فقإإد عإإد مذ بإإذ الشإإإام  ممإإا 
حيإإإت  إإإال : "وحإإإذا حإإإرا الجإإإر فإإإج غيإإإر مأنق وأن   فمنمإإإا يحإإإذا منقإإإال  ال  ياسإإإا 
مطإإإإردا  وذلإإإإ  علإإإإى نإإإإوعين :األول وارد فإإإإج السإإإإعة نحو:شإإإإ ركه ونصإإإإحكه ، وذ بإإإإذ 

مذ بذ الشام  الحذا مإ   :  وفج كاسير  ذا القول يقول الصبان : " وله 13الشام)"م
الاص بالشام فمن ذ ر غير الشام لم يحذا حرا الجر االكيارا فال يقال ذ بإذ  ذ ب

المسجد أو الإدار بالإالا دالإل )))  و إالم الشإار  يايإد أن الشإام ماعإول بإه و يإل  نإه 
منصإإإوب علإإإى البرفيإإإة شإإإذوذا  ألن اطإإإراد البرفيإإإة الم انيإإإة فإإإج الم إإإان المإإإبدم و إإإذا 

ر  الالاإإإر   إإإول ابإإإن عقيإإإل أياإإإا   و إإإد شإإإ14الالإإإالا فإإإج المنصإإإوب بإإإإ داللإإإذ "م
فقإإال: " ولإإهمنحو: داللإإذ البيإإذ  أ  ممإإا سإإم  انكصإإابه بإإالوا   فيإإه و إإو اسإإم م إإان 
مالإإكص فمنإإه ال ينصإإب  ال بمإإا سإإم  معإإه و إإو داللإإذ وسإإ نذ ون لإإذ فإإال يقإإال نمإإذ 
البيإإذ مإإثال ، ل إإن فإإج ذ إإره ذ بإإذ الشإإام نبإإر مألنإإه علإإى معنإإى  لإإى ال مفإإج  فدإإو 

ألن الذ اب لم يق  فإج الشإام بإل فإج طريقدإا  ليإه و إذا نصب بحذا الالافا  كوسعا  
كوجدإإذ م إإة فإإال يإإظكج فيإإه  إإول الجمدإإور  نإإه بإإرا حقيقإإة ألنإإه لإإي  ممإإا نحإإن فيإإه 

  15فكظمل)"م
ومإإن عإإرا  إإذه ارراي نإإرق  أن كوجيإإه   إإذه الحالإإة علإإى أنإإه منصإإوب علإإى الكوسإإ  

ه ابإن  شإام  مإا  لنإا ، ونإرد بنصب الالافا  و الصحيح م ن شاي اهلل   و و ما ذ إر 
علإإى مإإا  الإإه سإإيبويه والراإإج  وأبإإو حيإإان والصإإبان بظندإإا منصإإوبة علإإى البرفيإإة بمإإا 
ذ ره ابن  شام حيت  ال "انكصإابدما  نمإا  إو علإى الكوسإ  بمسإقاط الالإافا ال علإى 
البرفيإإة فمنإإه ال يطإإرد كعإإد  األفعإإال  لإإى الإإدار والبيإإذ علإإى معنإإى مفإإج  ال كقإإول : 

 أمامإإإإا ذ إإإإره المبإإإإرد مإإإإن أندإإإإا منصإإإإوبة علإإإإى 18دار وال نمإإإإذ البيإإإإذ)" مصإإإإليذ الإإإإ
ألن الماعإول بإه مإا و إ  عليإه  الماعوليإة وكبعإه الجرمإج واألشإمونج فيإه ، فمنإه مإردودم

الاعإإل ال فيإإه ، والإإذ اب لإإم يقإإ  علإإى الشإإام ، والإإدالول لإإم يقإإ  علإإى البيإإذ  نمإإا فيدمإإا 
كشإبيه بإالماعول بإه فمنإه مإردود مإن جدإة وما  الإه ابإن عقيإل فإج أندإا منصإوبة علإى ال

أن  المشبه ال بد من أن يحمل أغلب صااذ المشبه به فدإو  يعنإج و إوع الاعإل عليإه 
و إإذا ال يصإإح فيدإإا أياإإا) فمإإا ذ بإإذ  ليإإه علإإى أنإإه منصإإوب بنصإإب الالإإافا يإإظكج 
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ن حإذا لابإا ، فإظثره مإا  ال موجإودا فإج   من أن الحرا المحذوا يكاإمنه المعنإى  وا 
ن حذا،  واهلل أعلم ) الجمل  ة وا 

 
 ) حذا حرا الجر فج بعا األفعال :3
 

 ن الذ  يقا  عليه من حذا لحرا الجر  و م  م أن   المشددة وم أن   وما ورد فإج 
غير  اذين المواإعين  فإج بعإا األفعإال  ليإل ال يقإا  عليإه ، وسإنعرا  إالم النحإاة 

نمإإإا  الإإذين ك لمإإوا فيإإه لنعإإرا كإإوجيددم فإإج  إإذه الحالإإة ، ونبإإدأ بسإإيبويه حيإإت  إإال : " وا 
فصل  ذا أندا أفعال كوصل بحإروا اإلاإافة فكقإول :االكإرذ  المإا مإن الرجإال وسإميكه 

العالمإة وأواإحكه بدإا واسإكفار اهلل مإن ذلإ  ، فلمإا حإذا  هباالن  ما كقول : عرفكإه بدإذ
 حرا الجر عمل الاعل ومثل ذل   ول المكلم  : 

 
 ر أطعمه       والحب يظ له فج القرية السو آليذ حب العراه الد        

 
يريد : على حب العراه ) و ما كقول : نبئذ  يدا  يقإول : ذا  ، أ  عإن  يإد ))) وليسإذ 

نما يك لم بدا بعادم)" م   10اسكفار اهلل ذنبا وأمرك  الالير أ ثر فج  المدم جميعا وا 
 ابقة حيت  ال : " ذا و د ك لم المبرد على  ذه الحالة وما ذ رنا فج الحالة الس

 قولإإإإ  نصإإإإحذ لإإإإه ونصإإإإحكه ، والشإإإإنذ صإإإإدره والشإإإإنذ بصإإإإدره، فكعديإإإإه  ن شإإإإئذ 
ن شإإئذ أوصإإلذ الاعإإل  مإإا كقإإول : نبئإإذ  يإإدا  يقإإول ذا  : ونبئإإذ عإإن  يإإد  بحإإرا وا 

  و إإد 16في إإون نبئإإذ  يإإدا  مثإإل أعلمإإذ  يإإدا ونبئإإذ عإإن  يإإد مثإإل البإإرذ عإإن  يإإد)"م
 ولإه: "اإرب  يإد بدإره وبطنإه والمعنإى حإرا  كحدت ابن السراج عن  ذه الحالة فإج

نمإا معنإاه  الجر و و مفج  ول ندم حذفوه ،  ال وأجا وا  ذا  ما أجا وا داللذ البيإذ وا 
داللذ فإج البيإذ والعامإل فيإه الاعإل ولإي  انكصإابه  نإا انكصإاب البإرا،  إال : ولإم 

فإإج  يجيإإ وا حإإذا حإإرا الجإإر فإإج غيإإر السإإدل والجبإإل والبدإإر والإإبطن ، ونبيإإر  إإذا
حذا حرا الجر نبئذ  يدا كريد : عن  يد ، و عم الالليل أندم يقولون :مطرنا الإ رع 
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ن شئذ رفعإذ علإى البإدل علإى أن كصإيره بمن لإة أجمعإين كو يإدا)"م    19والارع ، وا 
ولإم يطلإه ابإن يعإيا  إإذا الحإذا بإل  حإده بحإدود فقإإال : " لإو  لإذ :عجبإذ  يإإدا  أو 

ذلإإإإ  لاإإإإإعا  إإإإإذه األفعإإإإإال فإإإإإج العإإإإإرا  مإإإإررذ جعاإإإإإرا أو ذ بإإإإإذ محمإإإإإدا لإإإإإم يجإإإإإ 
واالسإإإكعمال عإإإن  فاإإإائدا  لإإإى  إإإذه األسإإإماي علإإإى أن ابإإإن األعرابإإإج  إإإد ح إإإى عإإإندم 
مررذ  يدا  ظنه أعمله بحسب ا كاائه ولم ينبر  لى الاعا و و  ليل شاذ وأنشدوا 

: 
 

   37كمرون الديار ولم كعوجوا                الم م علج  ذا حرام  "م     
   
ن  ان الماعول ولم  يجوق  ابن عصاور  ذه الحالة  ال فيما عدقه ارورة بقوله : " وا 

: م فر كه االالا ذل  ،أ  مأنق وأن   م  صلكدا ، لم يج  حذفه  ال حيت سم   الو 
 وف عكه   أو فج ارورة نحو  وله:    

 
 ام كمرون الديار ولم كعوجوا                  الم م علج  ذا حر                 

                                                                               
  32أ  : الديار )" م    

و ال ابن مال  : "وال يجإو  حذفإه مإن غير مإا فإال يقإال : معجبإذ  عإود عمإرو  فإمن ورد 
لكإج جمإ  الحذا م  غير مأنق  ومأن  عدق نادرا ولم يق  عليه  ال أن ي إون مإن األفعإال ا

لدإإا الكعإإد  واللإإ وم  ثيإإرا مإإ  اكاإإاه المعنإإى ،  مإإا سإإيظكج بيإإان ذلإإ   ن شإإاي اهلل كعإإالى، 
  31ومإإذ ب الالليإإل وال سإإائج فإإج مأن  و مأن   ندمإإا فإإج محإإل جإإر بعإإد حإإرا الجإإر )"م

و إإإد عإإإد أبإإإو حيإإإان  إإإذه المسإإإالة اإإإرورة فقإإإال : "و إإإولدم كمإإإرون الإإإديار ، ولقاإإإانج ، 
 ،  و إإد  سإإم ابإإن  شإإام حإإذا حإإرا الجإإر 33يقإإا  عليإإه )"م وفرشإإكنج اإإرورة شإإعر ال

علإإى ثالثإإة أ سإإام ، فقإإال : " و إإد يحإإذا وينصإإب المجإإرور و إإو ثالثإإة أ سإإام : سإإماعج 
ونصإإحذ (جإإائ  فإإج ال إإالم المنثإإور ، نحإإو : نصإإحكه وشإإ ركه واأل ثإإر ذ إإر الإإالم نحإإو 

عسإل الطريإه  و سإماعج الإاص فإج الشإعر  قولإه :  مإا  35مومأن اشإ ر لإج   34مل م 
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الثعلإإب و  ولإإه: آليإإذ حإإب العإإراه اليإإوم أطعمإإه ، أ  فإإج الطريإإه وعلإإى حإإب العإإراه و  
،و أن  " و أ ثر مإا جإاي ماصإال لدإذه الحالإة مإا ذ إر فإج شإر    38م ياسج وذل  فج مأنق

ابإإن عقيإإل حيإإت  إإال :"و إإد يحإإذا حإإرا الجإإر فيصإإل  لإإى ماعولإإه بناسإإه )))   ومإإذ ب  
حإذا حإرا الجإر مإ  غيإر مأنق  ومأن  بإل يقكصإر علإى السإماع الجمدور أنه ال ينقإا  

، وذ إإإب أبإإإو الحسإإإن علإإإج بإإإن سإإإلمان البفإإإداد  و إإإو األالاإإإا الصإإإفير  لإإإى أنإإإه يجإإإو  
الحإإذا مإإ  غير مإإا  ياسإإإا  ،  بشإإرط كعيإإين الحإإرا وم إإإان الحإإذا ، نحإإو: مبريإإذ القلإإإم 

فإمن لإم يكعإين الحإرا بالس ين  ويجو  عنده  حإذا البإاي فكقإول : م بريإذ القلإم السإ ين  
لإإإم يجإإإ  الحإإإذا ، نحإإإو: مبريإإإذ القلإإإم بالسإإإ ين  فجإإإو  عنإإإده حإإإذا مفإإإج  ألنإإإه ال يإإإدر  
حينئإإذ:  إإل الكقإإدير مرغبإإذ عإإن  يإإد  أومفإإج  يإإد  و إإذل  لإإم يكعإإين ف إإان الحإإذا لإإم يجإإ  

فإإال كقإإول: ماالكإإرذ القإإوم بنإإج ;نحإإو : م االكإإرذ القإإوم مإإن بنإإج كمإإيم  فإإال يجإإو  الحإإذا 
يإإإدرق :  إإإل األصإإإل ماالكإإإرذ القإإإوم مإإإن بنإإإج كميم أوماالكإإإرذ مإإإن القإإإوم بنإإإج  ذ ال ;كمإإإيم 

لإإإإى  عإإإإإد  إإإإذا الحإإإإإذا مإإإإن اإإإإإروراذ الشإإإإعر ذ إإإإإب األشإإإإمونج حيإإإإإت 30كمإإإإيم )" م   وا 
 ،  و إإد ك لإإم السإإيوطج علإإى  إإذه الحالإإة فقإإال:" 36يقول:"والثإإانج مالصإإوص بالاإإرورة"م

  فج الطريه و و اإرورة وما سم  نصبه : الطريه  ال :  ما عسل الطريه الثعلب ) أ
 قوله :  اال اليمكج أم معبد ، أ  فج اليمكج وذ إب بعاإدم  لإى انكصإاب الطريإه برفإا 

  ، و إد شإر  الالاإر   إول 39جو  فج االالكيار وأنه مشدور فج  الم العرب ومقي )"م
ابإإإن عقيإإإل فقإإإال:"  ولإإإه فيصإإإل  لإإإى ماعولإإإه أ  فينصإإإب وجوبإإإا، ونصإإإبه عنإإإد البصإإإريين 

أ  عنإإده وعنإإد ال إإوفيين   ذ النإإ ع  إإو الناصإإب،  امنصإإوب بنإإ ع الالإإاف الاعإإلم فقإإولدم
  47فالباي لآللة )" م

و أرق أن مإإإا ذ إإإب  ليإإإه ال وفيإإإون  إإإو األولإإإى بالصإإإحة ، فإإإمن  إإإذه األمثلإإإة مطابقإإإة  
ألمثلة الحالة السابقة ، أما ما اعكرا فيه ألن بعإا األفعإال ال يم إن نإ ع الالإافا 
أن  ن  يكفيإإر معنا إإا بكفيإإر الحإإرا الإإذ  يعإإديدا  ال  ق معدإإا فإإظ ول:  ن  إإذه األفعإإال وا 

 جعل من حذا الحرا فيه جائ ا))  مناسبة ال الم كالصص المعنى و ك
 -إ عسى الفوير أب(سا : 4
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 ن المشدور فج أفعال المقاربة أن ي ون البر إا جملإة فعليإة فعلدإا ماإارع ، ل إن  إذا  
شاذ عند بعا النحاة ألن الالبر فيه جإاي ماإردا. ) ومإن الإذين عإدوه شإاذا   42مالمثال

لدا حإال ليسإذ فإج غير إا مإن  سيبويه حيت يادم ذل  من  وله:" ما أن لدن م  غدوة
األسإإإماي ، و مإإإا أن عسإإإى لدإإإا فإإإج  ولدممعسإإإى الفإإإوير أب(سإإإا  حإإإال ال ك إإإون سإإإائر 

  غيإإإر أن المبإإإرد أجإإإا  ذلإإإ   ياسإإإا. لدإإإا علإإإى م إإإان   ذ يقول:"معسإإإى 41األشإإإياي )"م
الفوير أب(سإا  نما  إان الكقإدير معسإى الفإوير أن ي إون أب(سإا  ألن عسإى  نمإا البر إا 

ن  أو الاعل مجردا. و ل ن لما واإ  القائإل االسإم فإج مواإ  الاعإل  إان الاعل م  مأ
حقإإه النصإإب ألن معسإإى  فعإإل و اسإإمدا فاعلدإإا و البر إإا ماعولدإإا أال كإإرق أنإإ  كقإإول 

 ،  43: إإإان  يإإإد ينطلإإإه ،فمواإإإوعه نصإإإب فإإإمن  لإإإذ ممنطلقإإإا.  لإإإم ي إإإن  ال نصإإإبا.)"م
قإال :"و ال يقإال علإى المثإل ل ن ابن بر ان الع بر  وافه سيبويه فنص علإى شإذوذه ف

  فإج حإين يإذ ر ابإن يعإيا أن  إذه الحالإة 44غيره، ذل   ولدم عسإى الفإوير أب(سإا"م
لفإإة مإإن لفإإاذ العإإرب حيإإت  إإال :"ومإإن  إإالم العإإرب :  إإاد النعإإام يطيإإر و إإج كرفإإ  
فإإإادة   االسإإإم و كنصإإإب الالبإإإر حمإإإال. لدإإإا علإإإى م إإإان  لإإإدالولدا علإإإى المبكإإإدأ والالبإإإر وا 

بر واشكرطوا أن ي إون الالبإر فعإال ألندإم أرادوا  إرب و وعإه فإج الحإال، معنا ا فج الال
و أن كصإإرا ال إإالم  لإإى االسإإكقبال فلإإم يإإظكوا بدإإا لكإإداف  المعنيإإين، ولمإإا  إإان  الالبإإر 
فعال محاا. مجردا. مإن أن  إدروه باسإم الااعإل م ألن الاعإل يقإ  فإج الالبإر مو إ  اسإم 

على أنه منصإوب  إول الشإاعر، و أبإذ  لإى  فاعل نحو:  يد يقوم،  والمراد  ائم  ودل
فدإإإإإم و مإإإإإا  إإإإإدذ آئبإإإإإا. ، مإإإإإا دل  إإإإإولدم : معسإإإإإى الفإإإإإوير أب(سإإإإإا  علإإإإإى أن أب(سإإإإإا  

  ووصإإإا ابإإإن عصإإإاور  إإإذه الحالإإإة بظندإإإا نإإإادرة فقإإإال:"وال كقإإإ  األسإإإماي 45نصإإإب)"م
مو   أالبار عن  ذه األفعال و  ن  ان  ذا  و األصل  ال فج نادر  إالم نحإو  إولدم 

   ومإإن الإذين عإد  إذه المسإإظلة شإذوذا. ابإن مالإ  بقولإإه :" 48الفإوير أب(سإا "م:معسإى 
األفعإإال الكإإج كسإإمى أفعإإال المقاربإإة مسإإاوية لإإإ م إإان  وأالواكدإإا فإإج النقصإإان وا كاإإاي 
اسإم مرفإإوع و البإإر منصإإوب  ال أن الالبإإر  نإا شإإذ. وروده اسإإما منصإإوبا. أو مإإن جملإإة 

نما اطإرد مجإجي الب ر إا فعإال. ماإارعا.،  فمإن ورود الالبإر اسإما. اسمية مصدرة بمذا، وا 
 منصوبا.  ول الراج :إ
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 أ ثرذ فج العذل ملحا. دائما.          ال ك ثرن  نج عسيذ صائما.        

 
  40و منه  ول ال باي : عسى الفوير أب(سا)" م

و إد ذ إره أبإإو حيإان علإإى أنإه لفإإة مإن لفإإاذ العإرب حيإإت يقإول :" و مإإن العإرب مإإن  
معنإى  إان، فيقإول : عسإى  يإد  ائمإا.)))  ن ذلإ  لفإة وال يحاإب البصإريون  يجعلدا فج

رف  االسمين بعد عسى وال الكصريح بالالبر منصوبا.  ال فإج اإرورة أو فيمإا جإاي فإج 
 ،  و إد ذ إب ابإن  شإام  لإى 46المثل من  ولدم :معسى الفوير أب(سا  و  إد أولإوه)"م

ج المثإل معسإى الفإوير أب(سإا   إذا  إالوا، رأ  ذ ره عن  ذا المثال فقإال :" و  إولدم فإ
 ،  و و بدإذا ذ إب  لإى مإا 49والصواب أندما مما حذا فيه الالبر أن ي ون أب(سا "م

ذ إإب  ليإإه المبإإرد  مإإا  لنإإا سإإابقا. )  ال أنإإه  إإال فإإج مواإإ  آالإإر:"  ن البإإر ن يجإإب 
بإذ  لإى  ونه جملة ، وشذ مجيئه ماردا  بعد  اد وعسى ،  قولإه:                   فظ

 فدم وما  دذ آيبا
   ،57و ولدم :معسى الفوير أب(سا ) "م 
نما ذ ر أبياكا ك( د الحالة  ذه الحالة ، و د   أما ابن عقيل فمنه لم يذ ر  ذا المثال وا 

 عد ا من النادر حيت  ال:" وندر مجيئه اسما بعد عسى و اد  قوله :
 

  52لدا فار كدا و ج كصار "مفظبذ  لى فدم وما  دذ آئبا            و م مث     
 

وأرق أن ما ذ ب  ليه المبرد ومن كبعإه  إو الصإوابم  ذ  ندإم أالرجإوا  إذا المثإال مإن 
الشإإذوذ الإإذ  اشإإكدر عنإإه، فقإإد ذ بإإوا  لإإى أن المنصإإوب نصإإبكه م إإان  المحذوفإإة  إإج 
واسإإمدا) و إإذا الحإإذا مطإإرد جإإائ ) فلإإي  فإإج المثإإال شإإإذوذ  مإإإا  إإال بعإإإا النحإإإاة 

ب  مإإا ذ إإر ابإإن يعإإيا أن ثمإإة مإإن النحإإاة مإإن ذ إإر أن  إإذه لفإإة عرفدإإا العإإر  والسإإيما
 وغيره )
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 إ  نداي الامير : 5 
 

لقإإد شإإذ عنإإد العإإرب نإإداي الماإإمر، ونبإإه علإإى ذلإإ  جماعإإة مإإن النحإإاة ومإإندم سإإيبويه 
بقولإإه : "  عإإم الالليإإل   رحمإإه اهلل   أنإإه سإإم  بعإإا العإإرب يقإإول : يإإا أنإإذ، فإإ عم 

لماإرد،   ن شإئذ  لإذ ميإا  ف إان بمن لإة يإا  يإد ثإم كقول: يقإا  أ  أندم جعلوه مواإ  ا
  وذ إإإر ابإإإن  شإإإام 51 يإإإا  أعنإإإج  إإإذا  إإإول الالليإإإل  رحمإإإه اهلل   فإإإج الإإإوجدين) "م

شإإذوذه أياإإا فقإإال:" والماإإمر، نإإدا(ه شإإاذ، ويإإظكج علإإى صإإيفكج المنصإإوب والمرفإإوع 
بإإإن أبجإإإر يإإإا أنكإإإا  قإإإول بعاإإإدم : يإإإا  يإإإا   إإإد  ايكإإإ  ، و إإإو ل ارالإإإر : يإإإا أبجإإإر ا

و د جإو     54م ، ونداي الامير ممنوع عند األشمونج و و ما صححه مطلقا)53)"م
عبإإإد القإإإادر البفإإإداد  ذلإإإ ،  فقإإإال : "  ن الماإإإمر لإإإو و إإإ  منإإإادق جإإإا  نبإإإرا  لإإإى 

  و إد واإح الصإبان 55المبدر فمن المبدإر بصإورة الرفإ  والاإمير اإمير رفإ  )"م
وله : موالصحيح منعإه مطلقإا  بإا ره أن الالإالا جإار من  األشمونج لذل  بقوله :"  

فإإإج مطلإإإه الاإإإمير ولإإإي   إإإذل  بإإإل الالإإإالا اإإإمير المالاطإإإب فقإإإط وأمإإإا اإإإمير 
المك لم والفائب فندا( ما ممنوع اكاا ا ))) فال يقال :يا أنا وال يا  و وال يرد انه سم  يإا 

  58ير)"م و يا من ال  و  ال  و ألن  و فج مثله اسم للذاذ العلية ال ام
 نق  ذه األدلة كح إم الشإذوذ فإج المسإظلة ،فلإم نجإد ثمإة مناإذا نقإرب بإه  إذه المسإظلة ، 
فاإإال عإإن أن سإإياه اللفإإة الرصإإين يإإرفا مثإإل  إإذا االسإإكالدام و إإذا األسإإلوب ، فإإال 
ينإإادق الاإإمير ، ومإإا ورد مإإن نحإإو : يإإا أنإإذ ويإإا  يقإإا  فإإال احسإإب الإإإ ميإإا   ال حإإرا 

المالاطب يك لم معه بجملة البرية الالصة ،و ذا الحإرا عإرا  كنبيه ،  ذ بعد أن ينبه
 ) بظنه حرا كنبه  ما دالل على م ليذ   )واهلل كعالى أعلم

 ة:عود الامير على مكظالر لابا وركبإ  8
 

 ن من الحاالذ الكج عدذ الشاذة وو ا عند ا النحاة أن يعود الاإمير علإى مإا  إو 
لى ذل  بقوله :" وأجا  ال وفيإون وأبإو حسإن مكظالر لابا وركبة،  و د أشار أبو حيان  

نحإإو : بننإإذ  ائمإإا  يإإد وال يجيإإ ه البصإإريون ولإإو سإإم   إإذا الكر يإإب  إإان  يإإد مبكإإدأ 
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 ، و د أجإا  ابإن  شإام ذلإ  فإج الشإعر فقإط حيإت  إال 50والجملة  بله البرا عنه )" م 
عر وأجإا ه :  " وال يجي  أ ثر النحإويين نحإو :م ان نإوره الشإجر  ال فإج نثإر وال فإج شإ

والطإإوال وابإإن مالإإ  احكجاجإإا بنحإإو  ولإإه : جإإ ق ربإإه   56مفيدمإإا األالاإإا وابإإن جنقإإج
   وي(يإإد األشإإمونج مإإا 59عنإإج عإإد  بإإن حإإاكم والصإإحيح جإإوا ه فإإج الشإإعر فقإإط )"م

ذ إب  ليإه ابإن  شإام فإج جإوا  مجيئإه فإج الشإعر فقإط ،  وعإده  إو الحإه واإلنصإإاا 
ااعإل الملكإب  باإمير الماعإول بإه عليإه منحإو حيت يقول : " وشذ فج  المإه كقإديم ال

:  ان نوره الشجر  لما فيه من عإود الاإمير علإى مكإظالر لابإا وركبإة ،  إال النإابم : 
،  واسإإكدل علإإى ذلإإ   والنحويإإون  ال أبإإا الاإإكح يح مإإون بمنإإ   إإذا ، والصإإحيح جإإوا ه

 :بالسماع وأنشد فج ذل  أبياكا مندا  وله
 

 ر واحدا         من النا  أبقى مجده الد ر مطعماولو أن مجدا. أاللد الد     
  

)))) وذ ر لجوا ه وجدا مإن القيإا  ، وممإن أجإا  ذلإ   بلإه و بإل أبإج الاإكح األالاإا 
مإإإن البصإإإريين والطإإإوال مإإإن ال إإإوفيين، وكإإإظول المإإإانعون بعإإإا  إإإذه األبيإإإاذ بمإإإا  إإإو 

لحإإإإه الإإإإالا با ر إإإإا، و إإإإد أجإإإإا  بعإإإإا النحإإإإاة ذلإإإإ  فإإإإج الشإإإإعر دون النثإإإإر و إإإإو ا
لإإى  إإذا القإإول ذ إإب ابإإن عقيإإل 87واإلنصإإاا ألن ذلإإ   نمإإا ورد فإإج الشإإعر )"م    وا 

 واسكشدد لما ذ ب  بقول الشاعر :
 

    82لما رأق طالبوه مصعبا ذعروا        و اد لو ساعد المقدور ينكصر)"م      
م ان نإإوره  :وعإإن االإإكالا النحإإاة فإإج  إإذه المسإإظلة يقإإول الصإإبان :" واالكلإإا فإإج نحإإو

شإإإجر  بإإإإاالكالا العامإإإل  نإإإإا فإإإج مرجإإإإ  الاإإإمير ومالبسإإإإه واكحإإإاده فإإإإج  ان نإإإإوره ال
  81الشجر فدو طالب للمرج  أياا ف ظنه مكقدم ركبة )" م

وأرق أن منإإ  مثإإل  إإذه الحالإإة يإإظكج مإإن   لفإإاي الجانإإب المعنإإو  الإإذ  ي(ديإإه ال إإالم ، 
ن معنإى ، فدإم  ن وا كصر لل الم على اللاب الإذ  ي(ديإه ، وأ مإل مإا يقدمإه اللاإب  مإ

ال  جإإاي فإإج ال إإالم مإإا يطإإابه الصإإيل المشإإدورة الكإإج كعكاد إإا أسإإماعدم أالإإذوا بدإإا،  وا 
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فمندم كمادوا بالح م بالشذوذ على  ثير من األساليب الكج بإرع فيدإا  ثيإر مإن الشإعراي  
وغير م ) فالذ  أراه أن عود الامير على مكظالر لابا وركبإة  يجإو  فإج الشإعر وفإج 

ما يجعله مادوما ومحصإورا ومحإددا فإج ذ إن السإام  ، أ  أنإه  ذا احكإوق النثر ل ن ب
ما يواإح معنإاه،  إظن يحكإو  علإى  رينإة لابيإة أو معنويإة فإال مإان ، أمإا  ن لإم ي إن 
 ذل  فدو مردود ) فنحو: م ان نوره الشإجر  معلإوم فيإه أن عإود الاإمير  لإى الشإجر 

 ولنإا :  ان الشإجر نإور القمإر ، ومإا ألن المعنى ال يسمح بفيره ) فدو ال يالكلا عن 
 دام  الحديت عن القمر  د سبه فالقرينة وجدذ معنى  ال لابا )واهلل كعالى أعلم )

 -:الاصل بين الجار والمجرورإ  0
 
 ن كظثير حإروا الجإر فإج مإا بعإد ا لابإج ، فكقكاإج ألن كإ(د  عملدإا : اإللصإاه  

من الاصل بين الجار و المجإرور عنإد و المجاورة الكج كمنحدا ذل م لدذا عد ما  ان 
بعإإا النحإإاة شإإذوذا ،  فقإإد  إإال ابإإن عصإإاور :" وال ياصإإل بإإين الجإإار و المجإإرور  ال 
فج نادر ال إالم نحإو مإا ح إاه ال سإائج مإن  إول بعاإدم مأالذكإه بإظرق ألإا در إم  أو 

 فج ارورة شعر نحو  وله :
 

  83ى مندا الن ول سبيل"مماللاة ال يسكطاع اركقا( ا               ولي   ل     
 

و ال ابن مال  :" و مإا فصإل بإين الماإاا و الماإاا  ليإه فصإل بإين حإرا الجإر 
و المجإإإرور بإإإه  ال أنإإإه  ليإإإل) )))و ح إإإج ال سإإإائج فإإإج االالكيإإإار الاصإإإل بالقسإإإم بإإإين 

  ، 84حرا الجر و المجرور، نحو:ماشكريكه  بواهلل در م  أراد بدر م واهلل)" م
نإإإإه لإإإإم يجإإإإو  ذلإإإإ  و إإإإال :" وال يجإإإإو  الاصإإإإل بإإإإين حإإإإرا الجإإإإر و أمإإإإا أبإإإإو حيإإإإان فم

و إإإإإإإد سإإإإإإإم  شإإإإإإإجي مإإإإإإإن الاصإإإإإإإل و ذلإإإإإإإ  فإإإإإإإج اإإإإإإإرورة الشإإإإإإإعر نحإإإإإإإو :                           هومجإإإإإإإرور 
  85ولي   لى مندا الن ول سبيل )" م
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وفإإإج االكيإإإار لإإإم يجإإإو  األشإإإمونج  إإإذه الحالإإإة فقإإإال :"  وال يجإإإو  الاصإإإل بإإإين حإإإرا  
الكيإار ،و إد ياصإل بيندمإا فإج االاإطرار ببإرا أو مجإرور)) الجر و مجروره فإج اال

  88وندر الاصل بيندما ا النثر بالقسم نحو : اشكريكه واهلل در م)" م
و د نقل صاحب الدمإ   يإادة  إان شإذوذا  فإج فصإلدا بإين الجإار والمجإرور حيإت  إال 

 :" وشذ  يادكدا بين الجار والمجرور فج  وله :
 

  80سامى       على  ان المسومة العراب )"مسراة بنج أبج ب ر ك    
 

بقإاي عملإه مإا لإم يكسإامحوا  وما أعرفه أن النحاة يكسامحون فج حذا محإرا الجإر  وا 
بقإاي عملدإا )  فج غيره، وذل  ما نجده فج مواو  رب ، حيت  ن مرب  مطرد حإذفدا وا 

الحإذا ،  فالسما  بالاصل بين الجإار والمجإرور مإن بإاب أولإىم  ألنإه أ إل كإظثيرا مإن
فالحإإذا ال ي سإإب مإإا بعإإده المجإإاورة ال مإإن  ريإإب وال مإإن بعيإإد ، والحالإإة ناسإإدا الكإإج 
ذ ر إإا النحإإاة فإإإج أدواذ الشإإرط الجا مإإإة لاعلإإين ، فقإإد عللإإإوا عإإدم كظثير إإإا فإإج الثإإإانج 
باالبكعإإاد وعإإدم الكإإظثير، فإإج حإإين  ن  إإالم العإإرب الاصإإحاي يإإرد ذلإإ  لإإورود مثإإل  إإذه 

 ) ن  بله القرآن ، فلي  الاصل عائقا  واهلل أعلمالحاالذ فج الشعر وم
 

 الالاكمة
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

 وبعد: 
فقد أنديذ بحت السائل الكج االكركدا لك ون ميدان بحثج  ذا الذ  ككبعإذ فيإه مإا  إال 

نكإائ   إذا البحإت أننإج رأيإذ العجالإة النحويون بشإذوذه مإن االسإكعماالذ ، و إان مإن 
والشيوع لبعا األح ام  ما ما حدا بعا النحويين كقليد ا والقول بدا ، بل وافإه فإج 
بحإإت بعاإإدا أن أجإإد مإإن النحإإويين مإإن يشإإوب ح مإإه االاإإطراب ، فدإإو يح إإم علإإى 
اسإإكعمال فإإج  كإإاب لإإه بالشإإذوذ ثإإم كجإإده يح إإم علإإى االسإإكعمال ناسإإه بظنإإه لفإإة ولإإي  

ج  كاب آالر له ، ومما يسإجل بعإد  إذا البحإت ، أن ثمإة بلمإا لحإه  ثيإرا مإن شاذا ف
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االسإإإكعماالذ والمسإإإائل عنإإإدما ح إإإم مإإإن ح إإإم بشإإإذوذ ا ، لدإإإذا أوصإإإج مإإإن يجإإإد فإإإج  
ناسه الدمة مإن طلبإة الماجسإكير والإد كوراه أن يسإكقرش مإا شإاع شإذوذه عنإد النحإويين 

دار الح إم بشإذوذ ا ، علإى أن وبكاحص كل  األح ام الكج سيبدر عدم الد ة فج  صإ
بعإإإا كلإإإ  المسإإإائل أو كلإإإ  االسإإإكعماالذ أ إإإد البحإإإت شإإإذوذه لمإإإا سإإإجل عليإإإه مإإإن 
مالالاة لصحيح ما عرا العإرب فإج لفإكدم، فإظرجو أن أ إون  إد وفقإذ فإج بحثإج  إذا 

 واهلل ولج الكوفيه )
 
 

 الدواما
 86/  2إالبيذ لجرير بن عطية بن الالطاج ، ينبر :شر  ابن عقيل ،  2
 89/ 2إالبيذ لسحيم بن وثيل الرباحج، ينبر : المصدر السابه ناسه،  1
 86/  2إ شر  ابن عقيل ، 3
 إ ينبر : المصدر السابه ناسه 4
 292/  2إ ينبر : شر  ال افية الشافية ، البن مال  ،  5
 177/ 2إ شر  ال افية الشافية ،  8
 89/  2، ألبج البر اذ األنبا ر  ،  العربيةإ أسرار  0
 65/  2إ  علل الكثنية ، البن جنج ،  6
 04/ 2إ  ينبر : شر  الكسديل ، البن مال  ،  9

 69/  2إ ينبر : شر  األشمونج على ابن عقيل ،  27
 69/  2إ حاشية الصبان على شر  األشمونج ،  22
  ينبر:المصدر السابه ناسه إ 21
 54/  2إ حاشية الالار  على شر  ابن عقيل ،  23
 35/ 2 كاب ، لسيبويه ، إ ال 24
   10إ الاكح ، م 25
 238/ 4إ المقكاب ، للمبرد ،  28

إ أبو عمر الجرمج صالح بن  سحاه أبو عمر الجرمج النحو  مولى بجيلة بن أنمار بن  20
نما  يل له الجرمج ألنه  ان ين ل فيدم م ماذ سنة الم  وعشرين ومائكين بظصبدان ،  الفوت وا 

         244/  28بن أيب  الصاد  ، الوافج بالوفياذ ، ال
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   45إ  برا يم ، م26 
 268/  2إ شر  ال افية ، للراج ،  29
 52/  3إ اركشاا الارب ، ألبج حيان ، 17
 222إ أواح المسال   لى ألاية ابن مال ، البن  شام ،  12
 509/  2إ شر  ابن عقيل ، 11
 97/  1إ شر  األشمونج ،  13
 97/ 1شر  األشمونج ،  إ حاشية الصبان على 14
 298/  2إ حاشية الالار  على شر  ابن عقيل ،  15
 36/ 2إ ال كاب ،  18
 22إ أواح المسال  ،  10
 338/  4إ المقكاب ،  16
 54/ 1إ األصول فج النحو ، البن السراج ،  19
 6/  6إ شر  الماصل ، البن يعيا ،  37
 210إ المقرب ، البن عصاور ،  32
 833/  1فية الشافية، البن مال  ، إ شر  ال ا 31
 53/  3إ اركشاا الارب ، 33
   09إ األعراا ، م  34
   24إ لقمان ، م  35
 99إ أواح المسال  ،  38
 536/  2إ شر  ابن عقيل ،  30
 97/  1إ شر  األشمونج ،  36
  177/  2إ  م  الدوام  ن للسيوطج ،  39
 267/  2إ حاشية الالار  ،  47
 ألمثال ، للميدانج ، إ مجم  ا 42
 259/  2إ ال كاب ،  41
 07/  3إ المقكاب ،  43
 415/  2إ شر  اللم  ، البن بر ان الع بر  ،  44
 229/  0إ شر  الماصل ، البن يعيا ،  45
 279إ المقرب ،  48



 مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية
ISSN:1702-8716 

9002آذار   – األولالعدد  – ولالمجلد األ  

 

202 

 دراسة وتثبت مما شاع شذوذه عند النحويين              

 457/  2إ شر  ال افية الشافية ،  40 
 212/  1إ اركشاا الارب ،  46
 251/  2ام ، إ مفنج اللبيب ، البن  ش 49
 55إ أواح المسال  ،  57
 314/  2إ شر  ابن عقيل ،  52
 192/  2إ ال كاب ،  51
 170إ أواح المسال  ،  53
 235/  3إ شر  األشمونج ، 54
 0/  1إ ال انة األدب ، لعبد القادر البفداد  ،  55
 235/  3إ حاشية الصبان ،  58
 468/ 2إ اركشاا الارب ، 50
" وأجمعوا أن لي  بجائ  : م ارب غالمه  يدا   ))))) وأما أنا فظجي  أن إ  ال ابن جنج :56

ك ون الداي فج  وله م ج ق ربه عنج عد  ابن حاكم   عائدة على م عد    الالفا على 
 195/  2الجماعة " ، الالصائص ، البن جنج ، 

 68إ أواح المسال  ،  59
 56/  1إ شر  األشمونج ،  87
 87/  1إ حاشية الصبان ،  82
 إ المصدر السابه ناسه  81
  128إ المقرب ،  83
                           632/  1إ شر  ال افية الشافية ،  84
 403/  1إ اركشاا الارب ،  85
 138/  1إ شر  األشمونج  88
 21/  2إ  م  الدوام  /  80
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 المصادر: 
 

ج ، كحقيه د)مصطاى أحمد النحإا    اركشاا الارب من لسان العرب ، ألبج حيان األندلس2
 م)2960 -مصر– 2، ط 

 –دار الجيإإل ،  كحقيإإه : د)فالإإر صإإالح  إإدارة ،  إ أسإإرار العربيإإة  ، ألبإإج البر إإاذ األنبإإا ر  1
 2995الطبعة األولى ، ،بيروذ

   أصول النحو ، البن السراج ، كحقيه د)عبد الحسين الاكلى)                     3
 م)                                                                            2961-بيروذ– لى ألاية ابن مال  ،ألبن  شام ، دار العلوم الحديثة    أواح المسال  4 
   حاشية الالار  على ابن عقيل ، الالار  ، دار  حياي ال كب العربية ، مصر)  5 
 ن ، دار  حياي ال كب العربية ، مصر)   حاشية الصبان على شر  األشمونج ، للصبا8
 ال انإإة األدب ، لعبإإد القإإادر البفإإداد  ، كحقيإإه محمإإد محإإج الإإدين عبإإد الحميإإد دار العصإإور ، 0

 مصر)
  الالصإإإائص ، البإإإن جنإإإج ، كحقيإإإه: محمإإإد علإإإج النجإإإار ، طبعإإإة مصإإإورة فإإإج بفإإإداد، و ارة 6
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