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  إاء،،،
  

  

  

  …إىل  كــــــل مــــــــن علمين حـــــــــــــرفاُ

  …إىل من شفقا على ورمحاني ، أمي وأبي 

  …إىل مشــــــــــاعل النـــــــــــور إخـــــــــوتي 

  …إىل كـــــــــل من عـــــشق بنــــت عــــــدنان 

  أهدي خالصة جهدي                                                   
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و   
وبعد أن مّن هللا علّي بإكمال ھذا البحث، فالشكر لھ أوالً وأخیراً؛ ألنھ ھو القائل، وقولھ الحق: 

   ِیَدنَُّكمْ لَئ صلى هللا علیھ وسلم: (من لم یشكر ، ویقول سیدنا ونبینا محمد بن عبد هللا )١(ْن َشَكْرتُْم َألَِز

، ثم الشكر موصول لوالدّي، إذ ھما السبب في وجـودي، )٢(الناس لم یشكر هللا) ، والحمد لھ ظاھراً وباطناً

ْیَك إِلَيَّ اْلَمِصیرُ  ◌ِ وقد أمرنا هللا تعالى بشكرھما في قولھ:  َ ، وھما یدعوان هللا )٣(أَِن اْشُكْر لِي َولَِوالِد
  والسداد. لي بالتوفیق

وكذلك الشكر الجزیل لجامعة أم درمان اإلسالمیة الجامعة العمالقة الشامخة، أم الجامعات 
  السودانیة العریقة.

وأخص بالشكر الدكتور/ علي الریح جالل الدین، الذي أشرف على ھذا البحث منذ بدایتھ حتى 
ح الغالیة، متعھ هللا بالصحة استقام عوده، حیث لم یبخل علّي بشيء من التوجیھ واإلرشاد والنصائ

والعافیة، وجعلھ إماماً ونوراً یھتدي بھ كل من أراد أن یسلك علم النحو واإلعراب طریقاً، بارك هللا فیھ 
  أستاذاً وشیخاً خادماً للعلم وطالبھ.

والشكر إلى األساتذة أعضاء لجنة المناقشة والتحكیم لتفضلھم بقبول مناقشة ھذه الرسالة والحكم 
  ا.واألستاذ الدكتور/ أحمد إبراھیم عبد هللا والدكتور/ حسن منصور سوركتي (خارجیاً).علیھ

ومن ثم الشكر إلى أسرة مكتبة الجامعة اإلسالمیة بالعرضة على تعاونھم معي في توفیر الكثیر 
مكتبة من المراجع المفیدة، والشكر موصول إلى مكتبة جامعة القرآن الكریم وكوكبتھا النیرة المسالمة، و

  جامعة الخرطوم لمعاونتھم ومساعدتھم.
وشكري إلى كلیة اللغة العربیة، بجامعة أم درمان اإلسالمیة، فالعربیة أساس المعرفة 

  ومصدرھا عند أھل اإلسالم، وشكري موصول إلى أساتذتي ومشایخي ومرشدي بالكلیة.
تني بھم مسیرة البحث، والشكر إلى أخواني وأخواتي رفیقات دربي، وإلى عدد من األساتذة جمع

  ولھم جمیعاً عمیق شكري وتقدیري.
وال یفوتني أن أذكر أسرة مدرسة الفرقان األساسیة بنین وبنات، وأسرة مدرسة أُرو الثانویة 

  الخاصة بنین وبنات ، فلھم جمیعاً أسمى معاني الشكر واالمتنان والتقدیر، فجزاھم هللا عنا خیر الجزاء.
والشكر أیضاً إلى كل من وقف معي في خطوات ھذا البحث متابعاً أو أمدني بمعلومات، وكثیر 
شكري وحبي ألھلي وأصحابي بقریة الشریف بجبوج بمحلیة سنار محافظة سنار، وأخص العزیز 

مزة المحترم زین العابدین أحمد ونجومھ األربعة أطال هللا في عمره لھم. والشكر والتقدیر إلى األستاذ ح
  محمد عبد الدائم، وھو الذي أمدني بھذا الكتاب الذي یتألف من مجلدین ضخمین. 

وأخیراً ابتھل إلى هللا تعالى العلي القدیر أن یجزي خیراً كل من أعان على إتمام ھذه الدراسة، 
  وكل من مد ید العون في إخراج ھذا البحث إلى أن خرج في صورتھ النھائیة.

  جمیع لما فیھ خیر الدنیا واآلخرة، إنھ على كل شيء قدیر.وأسال هللا أن یوفق ال

  

  الباحثة،،                             

  

                                                        

 ).٧) سورة إبراهیم، اآلیة (١(

. ٤٨١١)، حــــدیث رقــــم ٥/١٥٧) أخرجـــه اإلمــــام أبــــو داؤد كتــــاب األدب، بــــاب فـــي شــــكر المعــــروف، (٢(

وشــروحها، ســنن أبــي داؤد، للحــافظ أبــي داؤد ســلیمان بــن بــن األشــعث موســوعة الســنة الكتــب الســتة 

 م.١٩٩٢هـ=١٤١٣، ٢السجستاني، دار الدعوة، دار سحنون، ط

 ).١٤) سورة لقمان، اآلیة (٣(
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ا   
تعد المقدمة اآلجرومیة من الكتب المھمة الواضحة والمبسطة لكل من أراد أن   

یتعلم النحو، إذ إنھا تمثل نقلھ بارزة في تطور النحو؛ لذلك فقد تعددت شروحھا من 
  قبل النحاة والباحثین .

یعد شرح الشیخ السنھوري من أكبر الشروح التي اطلعت علیھا وھذا ھو   
سبب اختیاري الموضوع  من خالل شرحھ (شرح اآلجرومیة في علم 
العربیة).والسبب الرئیس ھو إظھار شخصیة السنھوري كنحوي أسھم في النحو 

  العربي.
رفة اآلجرومیة على شرح یتمثل الھدف من وراء ھذه الدراسة في مع  

السنھوري كذلك في معرفة بعض الشواھد التي وردت في الشرح ، وأخیراً معرفة 
جھود السنھوري من خالل الشرح حتى تسھل دراسة الكتاب ویفقھ بالصورة 

  المطلوبة.
السنھوري)، والمنھج  -اتبعت المنھج التاریخي في ترجمة الشیخین (أجروم  

الشرح حیث تناولت فیھ نور الدین السنھوري عصره  الوصفي التحلیلي من خالل
وحیاتھ، وحیاة ابن آجروم، والتعریف بالكتاب (المقدمة اآلجرومیة) وتناولت فیھ 
مذھب السنھوري واختیاراتھ النحویة وأخیراً تناولت موقف السنھوري من األصول 

  النحویة .
  وخلصت الدراسة للنتائج األتیة : ـ

  جرومیة معرفةً تامة .أوالً : معرفة متن اآل -
  ثانیاً : ابن آجروم كوفي، المذھب والسنھوري بصري المذھب. -
 ثالثاً : ابن آجروم في الفقھ مالكي المذھب ، وكذلك السنھوري . -
 رابعاً : السنھوري فقیھ أصولٍي ونحوي مقرئ ولھ ثقافة عالیة                      -

 والمعة وعالم بالقراءات السبع.                 
 كثرة تالمیذه وتألیفاتھ فقد ألف الكتب النفیسة في العلوم الجلیلة.    

خامساً : من أھم نتائج البحث، أن البحــث اسـتدرك على د.شوقي ضیف إغفالھ  -
 ذكر الشیخ السنھوري في قائمة علماء ذلك العصر.

ن أن یتناولوا الكتب التي لم تتناول بالتحلیل وأھم التوصیات أوصى الباحثی
 والشرح.

وكذلك أوصى الجامعة بأن تقوم بجمع الكتب التي حققت من   
المخطوطات.والكتاب واسع وملئ بالموضوعات والشواھد خاصة القرانیة منھا ، 
وأوصى الجامعة بأن توفر ھذه الكتب؛ ألنھا مفیدة وواضحة بالنسبة للطالب 

  المبتدئین .
رجو من إدارة الجامعة وغیرھا من الجامعات فتح الباب لتشجیع الباحثین أ  

  للولوج في ساحة المتون والحواشي والشروح عرضاً ودراسةً وتحلیالً   .

  
  وهللا الموفق والمستعان
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Abstract 
 

"The grammar introduction" Elajroomia is considered one of the 
simplest and clearest books for those who are interested in learning 
grammar. Moreover for grammar development. 

There are a considerable numbers of explanation from grammatists  
and researchers. 

EL skiekh Elsonhori's explanation is one of the greatest books in 
this field worthing studying his book. "the Explanation of Grammar in 
Arabic Language "to show his personality as grammatist who participated 
in Arabic Grammar. The objective of this study to realize the grammar 
according to ELSanhori to identify some evidences which appeared in his 
work, to know and evaluate his efforts. So that the book would be easy 
and understandable. 
The study has reached the following:- 
- First: better knowledge of grammar texts. 
- Second: Ibn Ajroom was Kofi and Elsanhoria was Bisri. 
- Third: Maliki and also Elsanhori. 
- Fourth: Elsanhori was religiously radical, grammatist, recitor had 

knowledge of the seven reading methods and with wide scope of 
culture and had lot of students. He was well known as author of many 
books. 

- Fifth: the study has realized that Dr. Shogi Deaf I has not mentioned 
Elsanhori among the scholars of his time. 

The researcher recommends that researchers should study the 
books which missed analysis or explanation. 

The university should make the books that studied the manscripts 
available to shcholars and students since these books are full of topics and 
evidences from "the Holly Koran" and because of their usefulness and 
clearance. 

The university also should encourage students and researchers to 
study the text and margins to explain and analyze them.  
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ا  

  

الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات، والشكر له العلي األعظم، والصالة 

والسالم على أفصح من نطق بالضاد سیدنا محمد سید السادات صلى اهللا علیه وسلم  

بالشفاعة العظمى یوم المعاد وعلى آله وأصحابه الذین بذلوا مهجهم  المخصوص

  لنصر الحق من غیر شك وال ترداد.

  أما بعد:

وكما هو معروف أن اللغة العربیة عالیة في سماء الخلود، وأصبحت تنتشر 

  بین الناس ال تعرف األقطار وال الحدود، فیا لها من نعمة تستحق الشكر والسجود.

العلوم السامیة الجلیلة التي ینتفع بها دارسو العربیة، فالنحو علم والنحو من 

واسع االطالع، یجب على كل باحث أن یحدد النظام الذي تم استخدامه في البحث 

هـ) من خالل شرحه على ٨٨٩وكان موضوعه: الجهود النحویة للسنهوري (تـ

  اآلجرومیة دراسة وصفیة تحلیلیة.

  أب ار اع:

عي على متن اآلجرومیة وشراحها ألقى في نفسي قوة دفعتني الختیار اطال

موضوع للعالم الجلیل النحوي المصري السنهوري الذي وجد كثیرًا في كتب التراجم 

ولم یكن مشهورًا من بین النحاة، فأردت أن تظهر شخصیته من بینهم وما قام به من 

  هذا الموضوع. دور في مجال الثقافة العربیة، فوقع االختیار على

أوًال: ما عرف عن الشیخ السنهوري بأنه كان رجل علم وقرآن ولغة وفقه، 

فرمت إلى توضیح شخصیته من الجانب النحوي، حیث إنه أظهر جهودًا عظیمة في 

هذا الفن، ولم یتناوله الباحثون المحدثون بعد. كاشفة النقاب عنه، وٕاخراجها في 

  النحویین. صورة تمیز شخصیته من بین العلماء 

  أ اع:

ترتبط أهمیة هذا البحث بأهمیة كتاب (شرح اآلجرومیة في علم العربیة 

للسنهوري)، بل بأهمیة المقدمة اآلجرومیة، إذ أنها تمثل نقلة بارزة في تطور النحو، 

بما أحدثته من ثورة هائلة والسنهوري أستخدم منهج متطور في دراسته، وعلى الرغم 
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یة فإن الكتاب لم یحظ باالهتمام بمؤلفه مما یلیق به من قبل الباحثین، من هذه األهم

  مما دفع الباحثة إلى اختیار هذا الكتاب موضوعًا للبحث، وتكمن أهمیته أیضًا في: 

  یمثل محورًا أساسیًا لدارسي النحو.  :أوالً 

  یعتبر الكتاب من أكبر شروح متن اآلجرومیة.  :ثانیاً 

  ناهل وأسهلها لمبتدئ النحو، نسبة لمادته السلسة.یعد من أهم الم  :ثالثاً 

  تعكس الدراسة جهود السنهوري النحویة.  :رابعاً 

والدافع األصلي هو خدمة هذه اللغة التي شرفها اهللا وجعلها لغة القرآن 

  الكریم، كذلك إعجابي المتزاید بجهود النحاة ومناهجهم في التأصیل لهذا العلم. 

  أاف اع:

  هدف من وراء هذه الدراسة كما یلي:یتمثل ال

  معرفة متن اآلجرومیة على شرح السنهوري.  :أوالً 

  دراسة كتب شرح اآلجرومیة على شرح السنهوري، ومعرفة آراء النحاة فیها.  :ثانیاً 

  معرفة بعض الشواهد التي وردت فیها.  :ثالثاً 

سهل اإلفادة حصر جهود السنهوري النحویة من خالل متن اآلجرومیة حتى ت  :رابعاً 

منها، والعمل على تنمیة أفكار الطالب وزیادة ذخیرتهم المعرفیة من خالل 

  العرض والتحلیل والدراسة.

  ات:

أوًال: لقد طرحت هذا الموضوع، وعلمي أن السنهوري لم یتناوله باحث في أي مجال 

بة لي من المجاالت النحویة. فقد كان حصر الكتب والمصادر التي أخذ منها بالنس

صعبًا وتتبعتها على حسب التسلسل الزمني لذلك كان كل جهدي في ترتیب الكتب 

  التي سبقته في النحو، وكذلك بعض الكتب التي أتت بعده.

لم تخل دراسة هذا البحث من الصعوبات نسبة لغزارة المادة النحویة الموجودة 

  الشرح.في شرح اآلجرومیة للسنهوري التي تتمثل في دراسة مصادر 

:ا   

أما المنهج المستخدم في هذه الدراسة فهو المنهج الوصفي التحلیلي الذي 

  یصف جهود السنهوري النحویة على شرح اآلجرومیة. 



١٠ 

 

ولقد تعین علي في هذا تتبع المنهج الوصفي؛ ألن ذكر النصوص وتحلیلها 

  وٕاصدار الحكم علیها یعنى به المنهج الوصفي. 

اعتمد علیها في هذه الدراسة حققها محمد خلیل عبد العزیز شرف، النسخة التي 

  م).٢٠٠٦-هـ١٤٢٧الطبعة األولى، دار السالم، القاهرة (

:ا   

یسیر البحث بخطة محدود تشتمل على مقدمة وأربعة فصول، ثم تتلوها خاتمة، 

  ومصادر فنیة ، وقسم البحث كاآلتي:

  المقدمة.

  لسنهوري، عصره وحیاته.الفصل األول: نور الدین ا

  وفیه مبحثان:

  المبحث األول: عصر السنهوري، ویتضمن ثالثة مطالب:

  المطلب األول: الحیاة السیاسیة.  

  المطلب الثاني: الحیاة االجتماعیة.

  المطلب الثالث: الحیاة الفكریة.

  المبحث الثاني: حیاته، وفیه خمسة مطالب:

  ه.المطلب األول: اسمه ولقبه ونسبته وكنیت

  المطلب الثاني: میالدة ومنشؤه ورحالته العلمیة.

  المطلب الثالث: شیوخه وتالمیذه.

  المطلب الرابع: آثاره العلمیة.

  المطلب الخامس: وفاته وآراء العلماء فیه.

  الفصل الثاني: التعریف بكتاب شرح اآلجرومیة. ویتضمن ستة مباحث:

  المبحث األول: أصل الكتاب (المقدمة اآلجرومیة).

  التعریف بمؤلف المقدمة (ابن أجروم). -

 التعریف بالمقدمة وشروحها. -

  المبحث الثاني: مصادر شرح السنهوري.

  المبحث الثالث: ترتیب الكتاب وتبویبه.
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  المبحث الرابع: منهج السنهوري في الكتاب.

  المبحث الخامس: بعض شواهد الكتاب.

  الشواهد القرآنیة. -

  الشواهد الحدیثیة. -

  الشعریة.الشواهد  -

  الشواهد النثریة. -

  الفصل الثالث: مذهب السنهوري واختیاراته النحویة، ویتضمن خمسة مباحث.

  المبحث األول: مذهب السنهوري النحوي.

  المبحث الثاني: اآلراء البصریة في الكتاب.

  المبحث الثالث: اآلراء الكوفیة في الكتاب.

  المبحث الرابع: الخالفات النحویة في الكتاب.

  مبحث الخامس: ترجیحاته النحویة.ال

  الفصل الرابع: موقف السنهوري من األصول النحویة.

  ویتضمن ثالثة مباحث:

  المبحث األول: السماع.

  المبحث الثاني: القیاس.
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١٣ 

 

  ا اول
ة اا  

  

هـ إلى ٨١٤من  )١(عاش الشیخ السنهوري في عصر الممالیك (البرجیة)  

، ویسمونهم أحیانًا الممالیك )٢(هـ، أو ممالیك الحصن؛ ألنهم یسكنون القلعة٨٨٩

  .)٣(م١٥١٧إلى  ١٣٨٢الجراكسة نسبة إلى أصل سالطینهم، تولوا الحكم من 

الدین شیخ بن  كانت بدایة حیاته في سلطنة الملك المؤید أبي النصر سیف  

عبد اهللا المحمودي الظاهري، السنة األولى لسلطنة الملك المؤید هي سنة خمس 

. كان شجاعًا مقدامًا )٥(. حكم السلطان المؤید ثمانیة أعوام ونصف)٤(عشرة وثمانمائة

یحب أهل العلم، وكان غیر مائل إلى شيء من البدع، وكان یقوم اللیل إلى التهجد 

. إال أنه )٦(ان بخیًال مسیكًا بشح حتى باألكل، غضوبًاَ◌ حسودًا◌َ أحیانًا؛ إال أنه ك

                                                        

) أطلقـــوا علـــى هـــؤالء الممالیـــك تســـمیة (البرجیـــة) ألن الناصـــر قـــالوون أســـكنهم أبـــراج القلعــــة، ١(

المملــــوكي: مفیــــد الزیــــدي، دار أســــامة للنشــــر والتوزیــــع، موســــوعة التــــاریخ اإلســــالمي العصــــر 

 .٧٤م، ص ١٩٦٧م، مكتبة األنجلو المصریة، القاهرة ٢٠٠٣عمان،  –األردن 

نظـم دولـة سـالطین الممالیـك ورسـومهم فـي  –) مقر للسالطین األیوبیین، ومن بعـدهم الممالیـك ٢(

ـــو المصـــریة، مصـــر، دراســـة شـــاملة لـــنظم الـــبالط ورســـومه: عبـــد المـــنعم ماجـــد، مك تبـــة األنجل

 .٩م، ص ١٦٧القاهرة 

م) مـن جـوهر القائـد إلـى الجبرتـي المـؤرخ: عبـد الـرحمن ١٨٢٥-٩٦٩) القاهرة تاریخهـا وآثارهـا (٣(

ـــدار المصـــریة للتـــألیف والترجمـــة،  م، دار الطباعـــة الحدیثـــة، ص ١٩٦٦ -هــــ ١٣٨٦زكـــي، ال

١٧٦. 

ین أبــو المحاســن یوســف بــن تغــرى بــردي ) النجــوم الزاهــرة فــي ملــوك مصــر والقــاهرة: جمــال الــد٤(

 . ١٤/١١٤األتابكي، تحقیق: جمال محمد محرز، فهیم محمد شلتوت، 

م): مفیـــد ١٥١٧-١٢٥٨( -هــــ)٩٢٣-٦٤٨) موســـوعة التـــاریخ اإلســـالمي العصـــر المملـــوكي (٥(

 .١١٠الزیدي، ص 

المقدمــة  ) بــدائع الزهــور فــي وقــائع الــدهور: محمــد بــن أحمــد بــن إیاســي الحنفــي، تحقیــق وكتــب٦(

م، طبـع بمسـاعدة المعهـد ١٩٧٢ -هــ ١٩٣٢والفهارس: محمد مصطفى، بیروت، طبعة أولـى 

 .١١٠-٢/١٠٩األلماني لألبحاث الشرقیة، القاهرة، دار إحیاء الكتب العربیة، 



١٤ 

 

هـ ٨٢٤. وفي سنة )١(أعاد السالم إلى البالد بفضل شدته، وشجاعته وحسن إدارته

م)، ١٤٢١ -هـ ٨٢٤. وخلفه ابنه أحمد ()٢(مات، وكان الناس في أیامه في فرح

 - هـ ٨٢٤لصبي (وكان عمره سنة وثمانیة أشهر یعین له وصید، خلع السلطان ا

م)، بعد أن حكم سبعة أشهر ونصف تقریبًا، وخلفه السلطان ططر، وتوفى ١٤٢١

  .)٣(السلطان ططر بعد حكم استمر ثالثة أشهر

هـ، وانتشر األمن في البالد ولقب بالملك ٨٢٤وجاء بعده ابنه محمد سنة 

  .)٤(الصالح وسنه عشر سنین

على السلطان الصبي، ولقب وبعد ستة أشهر خلفه برسباي الذي كان وصیًا 

  .)٥( نفسه (الملك األشرف)

جلس تحت الملك یوم خلع الملك الصالح، سنة خمس وعشرین وثمانمائة 

. وانتشر )٦(هـ)، وكان أجل الممالیك وأعظمهم٨٤١إلى  ٨٢٥وسنوات حكمه من (

األمن في البالد، وعند مرضه نصب ابنه یوسف خلفًا له، واألمیر جمقمق وصیًا 

  .)٧(م ماتعلیه ث

جلس یوسف على سریر الملك وعمره یومئذ أربع عشرة سنة وسبعة أشهر 

  .)٨(هـ)، ولقبوه بالملك العزیز٨٤٢هـ إلى ٨٤١وسنوات حكمه من (

، ولم یكن إال مجرد االسم فقط، )١(لم یتمكن العزیز أن یحمي نفسه أو عرشه

ما كان آلة في الملك؛ ولم تطل أیامه وال تحكم في األمور لتشكر أفعاله أو تذم؛ وٕان

                                                        

  .١١٠) الموسوعة، ص ١(
 

 .٢/٦٣) بدائع الزهور، ٢(

 .١١١-١١٠) موسوعة التاریخ اإلسالمي، ص ٣(

 .٢/٨٠، بدائع الزهور ١٤/٢١١رة، ) النجوم الزاه٤(

 .١١٢-١١١) الموسوعة، ٥(

 .١٤/٢٤٢) النجوم الزاهرة، ٦(

 .١١٤-١١٣) الموسوعة، ٧(

) النجــوم الزاهــرة: أبــو المحاســن، تحقیــق: إبــراهیم علــي طرخــان، راجعــه محمــد مصــطفى زیــادة، ٨(

 .١٥/٢٢٢م، ١٩١-١٣٩١الهیئة المصریة العامة للتألیف والنشر، 



١٥ 

 

، وقیل ثالثة )٣(، ودام حكم یوسف أربعة أشهر)٢(لصغر سنه وعدم أهلیة ممالیك أبیه

مكانه، وتلقب بالملك  )٤(أشهر، ثم خلع الملك العزیز وأقیم الظاهر أبو سعید جمقمق

هـ)، وكان معتدًالَ◌ مقارنة مع بربساي، ورعًا متدینًا ٨٥٧-٨٤٢الظاهر وحكم بین (

حرم المعاصي وشرب الخمر، أحب العلماء، وكان سمحًا لم یدخر األموال في 

  خزائنه.

. رأى السلطان جمقمق أن )٥(وزع المناصب اإلداریة العسكریة على الممالیك

  .)٦(مي بصفة عامة والمصري بصفة خاصةیرضي الشعور اإلسال

. ولما توفى )٧(هـ، وتسلطن ولده المنصور عثمان في حیاته٨٥٦مات سنة 

هـ، فأنعم علیه بإمرة عشر سنوات، ٨٦٢الظاهر جمقمق وتسلطن األشرف إینال سنة 

فكان بین إمرته العشرة وبین سلطنته تسع سنین وخمسة أشهر، فأقام على ذلك إلى 

    .)٨(أن توفى

اختبر خشقدم سلطانا ولقب (الظاهر) وله مكانة محترمة في بالد العرب 

  .)٩(والهند، عرف بالكرم والسماحة

وكان سلطانًا عظیمًا عاقًال مهابًا عارفًا صبورًا مدبرًا سیوسًا، وكانت مدة 

  .)١٠(سلطنته على مصر ست سنین وخمسة أشهر

                                                                                                                                                               

 .١١٤ة، ص ) الموسوع١(

 .١٥/٣٥٤) النجوم الزاهرة، ٢(

 .١١٤) الموسوعة، ص ٣(

) شذرات الذهب في أخبار من ذهب: ابن العماد الحنبلـي، تحقیـق: مصـطفى عبـد القـادر عطـا، ٤(

 .٧/٣٧٧م، ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩لبنان، ط  –دار الكتب العلمیة، بیروت 

 .١٤٤) الموسوعة، ص ٥(

إبــراهیم علــي طرفــان، الناشــر مكتبــة النهضــة المصــریة، ) مصــر فــي دولــة الممالیــك الجراكســة: ٦(

 .٩٤ص 

 .  ١٦/٢٢) النجوم الزاهرة: تحقیق: جمال الدین الشیال، فهیم عمر شلتوت، ٧(

 .١٢٥. وانظر مصر في عهد دولة الممالیك ص ٣/٣) بدائع الزهور، ٨(

 .١١٩) الموسوعة، ص ٩(

 .٣٠٩-١٦/٣٠٧) النجوم الزاهرة، ١٠(



١٦ 

 

ون الممالیك الذین حكموا ترى الباحثة أن كل الصفات الحمیدة انطبقت علیه د

  من قبله.

تولى العرش في  )١(فلما توفى الظاهر خشقدم وتسلطن الظاهر یلباي اإلینالي

هـ، ولقب (الملك الظاهر)، ولكنه لم یكن على مستوى المسئولیة، اتصف ٨٧٢

بضعف الشخصیة، وتالعب بأمور الدولة، مما دفع المتخاصمین إلى االتفاق على 

 )٢(بكي تمربغا محله، وبالفعل تم خلعه بعد أن حكم شهرین تقریباً خلعه وتنصیب األتا

  لیس له فیها إال مجرد االسم فقط.

وترى الباحثة أنه كان عكس الملك السابق تمامًا؛ لضعفه وسكونه، وعدم 

  معرفته بالسلطنة.

  م) تولى الحكم تمربغا ولقب (الملك الظاهر).١٤٦٨هـ/٨٧٢وفي عام (

عم القاهرة ومدن مصر الفرح والسرور بسلطنته  وهو ذو أصل رومي، وقد

  .)٣(وعزوه أهًال إلدارة الدولة بال مدافع؛ لتمتعه بفضائل طیبة

ومن خالل اطالع الباحثة على سیرة السلطان؛ فقد كان یعرف الفن بكل 

أنواعه، والفقه على مذهب اإلمام األعظم أبي حنیفة النعمان رضي اهللا عنه معرفة 

عر واألدب والتاریخ. غیر فحاش وال سباب، هادئًا في طباعه جیدة، ویعرف الش

وكالمه، متواضعًا أطلق سراح السجناء في اإلسكندریة، وأمراء آخرین في مصر 

  .)٤(والشام، وقد استمر حكمه شهرین تقریباً 

ومجمل القول: أنه جامع للفنون والفضائل، خلع من سلطته بواقعة، ترى 

  ال داعي لذكرها. الباحثة أنه من المستحسن أن

                                                        

 .٣/٣) بدائع الزهور، ١(

 .١٦/٣٧٠، والنجوم الزاهرة، ١٢٢) الموسوعة التاریخیة، ص ٢(

 .١٦/٣٧٤، والنجوم الزاهرة، ١٢٢) الموسوعة، ص ٣(

  .١٢٣، والموسوعة، ص ٣٧٤) المرجع السابق، ص ٤(

  
 



١٧ 

 

هـ إلى ٨٧٢اندفع الممالیك الظاهریة وأجلسوا قابتباي على العرش من (

. لقب باألشرف وكان )٢(، وهذا من أعظم سالطین الممالیك الشراكسة)١( هـ)٩٠١

عهده من أفضل عهود الشراكسة؛ ألن حكمه استمر طویًال حیث بلغ تسعة وعشرین 

، لم یحكمها أي من السالطین الممالیك )٤(عامًا"، وقیل: "ثمانیة وعشرین )٣(عاماً 

  باستثناء الناصر محمد قالوون. 

وحقق انتصارات كبیرة وسمى نفسه ملكًا على بالد الشام، وأدار السیاسة 

  بحكمة وخبرة وشجاعة، وتجول في البالد. 

وقد یتساءل البعض: ما هي أسباب طول فترة حكم قابتباي؟ یمكن القول بأن 

مهارته في اإلكثار من الممالیك المخلصین حوله، وارتباطهم به بمصالح یرجع ذلك ل

  .)٥(الخاصة

. وكان یأخذ أموال األغنیاء )٦(هـ٨٧٢وقد حكم أربعة سالطین في سنة 

لمصلحة الدولة، وتوزیع الخیرات على من یحتاجونها، ویعتبر بذلك سلطانًا عظیمًا 

  .)٧(في التاریخ المملوكي

لسالطین الممالیك كانت تقوم على اإلكثار من والواقع أن سیاسة ا

  .)٨(الممالیك

واشتهر هذا العصر بمحاباة السالطین الكبار ألقاربهم واإلنعام علیهم بالترف وحیاة   

  .)١(البذخ في غیر نظام، ونال الروم من الممالیك ولیس الجراسكة فقط

                                                        

 ) المرجع السابق، الصفحة نفسها.١(

ة المصـریة العامـة ) قایتباي المحمودي: عبد الـرحمن محمـود عبـد التـواب، الهیئـ٢٠) األعالم: (٢(

 .٥م، ص ١٩٧٨للكتاب، 

 .١٢٣) الموسوعة التاریخیة، ص ٣(

 .١٧٨) القاهرة تاریخها وآثارها، ص ٤(

 .١٢٧-١٢٣) الموسوعة، ٥(

 .١٦/٣٩٥) النجوم الزاهرة، ٦(

 .١٢٧) الموسوعة، ص ٧(

م،ص ١٩٨٤) مصــر اإلســالمیة: أحمــد عبــد الــرازق، مكتبــة ســعید رأفــت، جامعــة عــین شــمس، ٨(

٢٧٣. 



١٨ 

 

ح بین كانت هنالك أمراض سیاسیة انتشرت في العصر المملوكي بشكل فاض

منها: الرشوة، وشهادة الزور، والعقوبات (تعویق  -حمانا اهللا وٕایاكم–الحاكم والمحكوم 

الشخص ومنعه من التصریف بنفسه) ومنها صوٌرً◌ وأشكاٌل متنوعة؛ كالقطع بالسیف 

نصفین، قطع األیدي، األرجل، اللسان، الصلب كحل العینین وقلعهما، الحرق، 

   .)٢(والتغریق في النیل وغیرها

وفي ظل الحیاة السیاسیة المضطربة التي شهدت كثرة في تغییرات الحكام، 

فمنهم المفید ومنهم غیر ذلك، في ظل هذه األحداث السیاسیة عاش الشیخ الجلیل 

السنهوري الورع المشهور بالصالح، ولم تؤثر هذه االضطرابات في مسیرته العلمیة 

وا شیوخًا على یده وهو صار شیخ التي استفاد منها كثیر من األجیال الذین صار 

  المالكیة بال مدافع.

                                                                                                                                                               

 .٢٩٤) المرجع السابق، ص ١(

) صـــور ومظـــالم مـــن عصـــر الممالیـــك: نظیـــر حســـان ســـعداوي، ملتزمـــة الطبـــع والنشـــر مكتبـــة ٢(

  .٤٨-٢٧م، ص ١٩٦٦النهضة المصریة، 
 



١٩ 

 

ما ا  
ة اا  

  

عاش الممالیك في مصر كطبقة منعزلة وممتازة عن سائر السكان بالدیار 

المصریة، أدى ذلك إلى قیام نظام طبقي وضحت فیه كل طبقة من طبقات المجتمع 

طبقات المجتمع المصري وقسمهم  )١(المقریزيالمصري وضوحًا كبیرًا، وقد أوضح لنا 

إلى سبعة أقسام: (أهل الدولة من الممالیك، وأهل الیسار من التجار، وأهل الفلح، 

الحال من الباعة والسوقة، وذوو الحاجة،  الفقهاء، وأرباب الصنائع، ومتوسطو 

  .)٢(والمسكنة)

الممالیك: والبن خلدون تقسیم معروف؛ نص على أن ملك مصر في عصر 

(إنما هو سلطان ورعیة)، أي أن هناك طبقة مسیطرة تمثل السادة من الممالیك، 

  .)٣(وطبقة من المحكومین المغلوبین على أمرهم یمثلون فئات أهل مصر جمیعاً 

وأول هذه الطبقات هي: طبقة الممالیك، وهي الطبقة التي دخلت على 

مدة تزید عن قرنین ونصف من المجتمع المصري وحكمت المصریین حكمًا مستقًال 

  .)٤(الزمان

                                                        

) المقریزي: أحمد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس الحسـیني العبیـدي، تقـي الـدین المقریـزي، ١(

ـــــاب ١٤٤١-١٣٦٥( –هــــــ) ٨٤٥-٧٦٦(ولـــــد ونشـــــأ ومـــــات فـــــي القـــــاهرة  م)، مـــــن تآلیفـــــه: كت

المــواعظ واالعتبــار بــذكر الخطــط واآلثــار ویعــرف بخطــط المقریــزي، والســلوك فــي معرفــة دول 

م، ١٩٧٩، ٤الملــوك، وتــاریخ األقبــاط، وتــاریخ بنــاء الكعبــة، األعــالم، لخیــر الــدین الزركلــي، ط

ار المصــــنفین، إلســــماعیل باشــــا )، وهدیــــة العــــارفین فــــي أســــماء المــــؤلفین وآثــــ١٧٨-١/١٧٧(

 .٧٦٩) مولده ١/١٢٧م، (١٩٥١البغدادي، إستانبول، 

) تطـــور تـــاریخ مصـــر االجتمـــاعي واالقتصـــادي: أحمـــد عطیـــة رمضـــان، دار النهضـــة العربیـــة، ٢(

 .٢٢٦-٢٢٥م، ص ١٩٩١القاهرة، طبعة 

ة األولـى ) المجتمـع المصـري فـي عصـر سـالطین الممالیـك: السـعید عبـد الفتـاح عاشـور، الطبعـ٣(

 .١١م، ملتزمة الطبع والنشر، در النهضة العربیة، ص ١٩٦٢

  . ٢٢٦) تطور تاریخ االجتماعي واالقتصادي، ص ٤(

  
 



٢٠ 

 

وكانت طبقة الممالیك طبقة منعزلة عن المجتمع المصري، ولم یحاولوا 

االختالط مع أهل البالد؛ بل اختاروا زوجاتهم وجواریهم من بنات جنسهم، وقد تمتع 

  . )١(أمراء الممالیك بمكانة كبیرة في المجتمع، ومنزلة رفیعة عند السالطین

  تجار:ثانیا: ال

طبقة مقربة غالبًا من السالطین، وهم مصدر األموال عند الشدة، ومصدر 

تمویل الحمالت العسكریة، فتمتع التجار بمكانة عالیة عند الممالیك، نقل التجار 

. ونجد أن بعض التجار كانت لهم أدوار سیاسة )٢(اللغة والتواصل بین الشرق والغرب

  .)٣(لدولة المملوكةوقد شغلوا بعض الوظائف الرسمیة في ا

  ثالثًا: طبقة المعممین:

تشمل هذه الفئة أرباب الوظائف الدیوانیة، والفقهاء، والعلماء، واألدباء، 

  .)٥(أهل العمامة )٤(والكتاب، ویسمیهم أبو المحاسن

ولها ممیزات في عهد الممالیك، وقد استعان بهم الممالیك؛ إلرضاء الشعب 

السالطین من نفوذ ومكانة العلماء، فاحترموا  الذي وجدهم غرباء عنه، واستفاد

العلماء ورجال الدین، واكتسبوا بواسطتهم المكانة المحمودة وعلى أیدیهم تعلموا أحكام 

  .)٦(اإلسالم وتعالیمه. بل أصبح الممالیك یخافون من العلماء

                                                        

 .٢٣٣-٢٣٢، وتطور تاریخ مصر، ص ٢٣-٢٢) موسوعة التاریخ المصري، ص ١(

 .٢٢٣) الموسوعة، ص ٢(

 .٢٦٦-٣٦٤) مصر اإلسالمیة، ص ٣(

أبـــو المحاســـن بـــن األمیـــر الكبیـــر ســـیف الـــدین تغـــرى بـــردي ) أبـــو المحاســـن: هـــو جمـــال الـــدین ٤(

ــد بالقــاهرة ســنة اثنتــي عشــرة وثمانمائــة، تــوفى ســنة أربــع وســبعین وثمانمائــة، ومــن  الحنفــي، ول

مصنفاته كتاب "المنهل الصافي والمتـوفى بعـد الـوافي"، فـي سـتة مجلـدات، ومختصـره المسـمى 

الزاهـــرة فـــي ملـــوك مصـــر والقـــاهرة، وغیرهـــا. بــــ"الذیل الشـــافي علـــى المنهـــل الصـــافي"، والنجـــوم 

 .١٣/٢٨٢، ومعجم المؤلفین، ٧/٤٦١شذرات الذهب في أخبار من ذهب، 

، والمجتمــع المصــري: عاشــور، ص ٢٣٦) تطــور تــاریخ مصــر االجتمــاعي واالقتصــادي، ص ٥(

٢٨. 

  .٢٣٧، وتطور تاریخ مصر، ص ٢٢٣-٢٢٢) الموسوعة، ص ٦(

  



٢١ 

 

  

وأحس الممالیك بأنهم في حاجة إلى دعامة یستندون إلیها في حكمهم 

في إرضاء الشعب، وطبیعي أن السالطین واألمراء وجدوا هذه  ویستعینون بها

  .)١( الدعامة في تلك الفئة (العلماء)

  رابعًا: العامة:

فهم من العمال، والصناع، والباعة، والسقائین، سموا (العوام)، وعاش هؤالء 

في فاقة، وجوع، وقسوة حسب الظروف التي مرت بها مصر، ووجد هؤالء العطف 

  .)٢(السالطین وخاصة الشحاذینمن األمراء و 

  خامسًا: الفالحون:

فهم الطبقة المغلوبة على أمرها، فهم األكثریة من السكان، وجدوا معاناة من 

األمراء؛ كاإلهمال وعدم العنایة، واالحتقار، والضعف، ودفع الضرائب فرضًا 

  .)٣(علیهم

  انتشار الطاعون:

السكان، أودى بحیاتهم، ففي في عصر الممالیك، أصاب الطاعون كثیرًا من 

هـ، وقع الطاعون بالقاهرة، وقد وقع بالسنة التي قبلها، ولكن في هذه السنة ٨٢٢عام 

  .)٤(كان أكثر فتكًا، وقد وقع في دولة المؤید شیخ ثالث مرات

خرج المؤید شیخ ومعه جماعة رافعین المصاحف داعین اهللا لیرفع عنهم 

  .)٥(عا اهللا لیرسل إلى البالد ماء النیلالبالء، وصام الشیخ ثالثة أیام ود

                                                                                                                                                               
 

 .٢٩-٢٨لمجتمع المصري، ص ، وا٢٣٧) تطور تاریخ مصر، ص ١(

 .٢٢٣) الموسوعة، ص ٢(

 ) المرجع السابق، الصفحة نفسها.٣(

 .٢/٤٣) بدائع الزهور، ط أولى، ٤(

) حـــوادث الـــدهور فـــي مـــدى األیـــام والشـــهور لجمـــال الـــدین أبـــي المحاســـن، تحقیـــق فهـــیم محمـــد ٥(

 .١/٤٤٣م، ١٩٩٠هـ=١٤١١شلتوت، القاهرة، 



٢٢ 

 

نجد كذلك أیام قایتباي وخاصة األخیرة منها كانت بائسة بانتشار الطاعون 

وشح الموارد. وقتل الطاعون ثلث سكان القاهرة ومن ضمنهم زوجته وابنته والماشیة 

  .)١(أیضاً 

  شح الموارد:

ئیة سنة عز وجود الماء بالدیار المصریة، ومرت القاهرة بأزمة ما

م)، فصار من له قوة وشوكة یشرب، ومن دون ذلك یعطشون وصار ١٤٦٣هـ/٨٦٨(

في جهد شدید حتى قال بعضهم: "حسبنا حساب الغالء، وما حسبنا قط حساب فقد 

  .)٢(الماء"

ورغم كل هذا نجد كثیرًا من االحتفاالت بالدیار المصریة، وخاصة االحتفاالت 

كالمولد النبوي الشریف، والسنة الهجریة، ودوران المحمل؛ الدینیة والوطنیة. الدینیة 

والغرض منه تعریف الناس بأن الطریق إلى الحج آمن، ومن أراد أن یحج فال 

یتخوف، ویسود جوء من األمل والشوق إلى الخروج، واالحتفال بعید الفطر، وقد اهتم 

سالطین بتوزیع اللحوم السالطین اهتمامًا كبیرًا به، ومن بعده عید األضحى. ویقوم ال

  واألموال على األمراء خاصة.

أما االحتفاالت الوطنیة التي اهتم بها الممالیك مثل: تولیة سلطان جدید، أو 

شفاء سلطان من مرض معین، أو عند عودة السلطان من الخارج، وعید وفاء النیل 

، أوضح . وكذلك اهتم السالطین باألعیاد األجنبیة كأعیاد األقباط)٣(فهو سنوي

التوافق االجتماعي الدیني في مصر حیاة المشاركة بین المسلمین والمسیحیین، 

  .)٤(وأكدت الوحدة الوطنیة في مصر في عصر سالطین الممالیك

                                                        

 .١٢٦) الموسوعة، ص ١(

 .٤٠-٣٩ومظالم من عصر الممالیك، ) صور ٢(

 .٢٢٩-٢٢٤) الموسوعة، ص ٣(

  .٢٣٠) المرجع السابق، ص ٤(

  
 



٢٣ 

 

ا ا  
ة اا  

  

ازدهرت مصر علمیًا في العصر المملوكي، على الرغم مما في هذا العصر 

واالجتماعي، إال أن الحكام واألمراء قد عنوا بتشیید من االضطراب السیاسي 

المدارس والمكتبات وتشجیع العلماء وٕاغرائهم بالمال والمناصب؛ مما سبب تنافسًا 

  .)١(عظیمًا بین العلماء في نشر العلم تدریسًا وتألیفًا في مختلف میادین المعرفة

یقربونهم ویجزلون  وقد كان لحكام مصر اهتماٌم كبیٌر بالنحو وعلمائه، فكانوا

  .)٢(العطاء لمن یتفوق منهم

وكانت الحركة العلمیة موزعة بین المساجد، والمدارس، وقد قامت هذه 

األماكن بنصیبها في النهوض بالعلم والمعرفة والبحث والثقافة، مما كان له أكبر 

  األثر في النمو العلمي والتطور الثقافي، وأشهر هذه األماكن بإیجاز:

  مساجد:أوًال: ال

المسجد في اإلسالم دار عبادة، وفي الوقت نفسه دار علم وثقافة، واإلسالم 

دین ال یفرق بین العبادة والعلم. فكالهما متالزمان ال یستغنى أحدهما عن اآلخر. 

وقد أسهمت مساجد كثیرة في مصر والشام في حمل رسالة العلم فترة من الزمان قبل 

ي. وأشهر هذه المساجد: مسجد عمرو، وجامع ابن ظهور المدارس في العالم اإلسالم

  طولون، الجامع األزهر وغیرها.

  

  

  

  

  

                                                        

هــــ)، تحقیـــق ٨٢٥-٧٧٣) النكـــت علـــى كتـــاب ابـــن الصـــالح: الحـــافظ ابـــن حجـــر العســـقالني (١(

 .١/٣٥هـ، ١٤١٧ودراسة: یسیع بن هادي عمیر، دار الرایة للنشر والتوزیع، الطبعة الرابعة، 

 .١٦٦م، دار قریب، القاهرة، المجلد الثامن، ص٢٠٠٥اللغة، العدد الثاني،  ) مجلة علوم٢(



٢٤ 

 

  

  ثانیًا: المدارس:

وأول مدرسة أحدثت بدیار مصر المدرسة الناصریة، التي بناها صالح الدین، 

  . )١(وأشهر المدارس في مصر الناصریة، والعادلیة الكبرى، والصغرى

من بغداد عاصمة الخالفة  حیث رحل العلماء والمعلمون وطلبة العلم

العباسیة؛ فأقبل علماء المشرق والمغرب على القاهرة زاهرة الممالیك ومحطة العلماء 

  .)٢(والفضالء

وترى الباحثة أن دور الكتب والمخطوطات وكثرة المساجد التي توجد بصورة 

لى عظم هائلة في القاهرة والتي كانت تتخذ مكانًا للتعالیم الدینیة والدنیویة، تشیر إ

الحركة العلمیة في العصر المملوكي. والممالیك یمیلون للفنون والعلوم واآلداب 

والدین، وكانوا یؤدون فرائض الدین كاملة، وال یشربون الخمر ویحجون إلى بیت اهللا، 

  .)٣(وعرفوا كل ذلك بفضل العلماء وفي بركتهم یعیشون

التاریخ، والفقه، ولم یختصر األمر على علم بحد ذاته؛ بل شمل األدب و 

والجغرافیا، والفالحة، والطب، والعلوم الدینیة، وكتب تراثیة وتاریخیة، وبذلك شهدت 

  .)٤(البالد نهضة ثقافیة وعلمیة واسعة

وقد شجعت هذه الحیاة الشیخ السنهوري على الدرس والتحصیل ثم التدریس 

  .)٦(، فكان فقیهًا أصولیًا نحویًا، عالمًا بالقراءات)٥(والتألیف

    

                                                        

 .١٠٥-٩٧) المدرسة النحویة في مصر والشام، ص١(

 .٢٥٦) الموسوعة التاریخیة، ص ٢(

 .١٧٧) القاهرة تاریخها وآثارها، ص ٣(

 .٢٥٧) الموسوعة التاریخیة، ص ٤(

اهللا الســـنهوري، تحقیـــق: محمـــد خلیـــل عبـــد ) شـــرح األجرومیـــة فـــي علـــم العربیـــة: علـــي بـــن عبـــد ٥(

م، ٢٠٠٦العزیــــز شــــرف، دار الســــالم للطباعــــة والنشــــر والتوزیــــع والترجمــــة، الطبعــــة األولــــى، 

١/٢٦. 

 .٣٠٩-١٦/٣٠٨) النجوم الزاهرة، ٦(



٢٥ 

 

  

  

  
  
  
  
  
  

ما ا  
  ا ري

  وفیه خمسة مطالب:

  المطلب األول: اسمه، ولقبه، ونسبه، وكنیته

  المطلب الثاني: میالده، ومنشؤه، ورحالته العلمیة

  المطلب الثالث: شیوخه وتالمیذه

  المطلب الرابع: مؤلفاته وآثاره العلمیة.

  فیه.المطلب الخامس: وفاته وآراء العلماء 

  

  



٢٦ 

 

  ا اول
و ،و ،ده، ومو ،ا  

  

هو علي بن عبد اهللا بن علي نور الدین وكنیته أبو الحسن النطوبسي ثم 

  .)١(السنهوري ثم القاهري األزهري المالكي ویلقب بالضریر. ویعرف بالسنهوري

األعالم ، وأما صاحب )٢(ذكر صاحب معجم المؤلفین: النطوبسي بعد عبد اهللا

  فذكر اسمه كاآلتي:

، وقیل: نور الدین )٣(علي بن عبد اهللا بن علي األزهري السنهوري نور الدین

  .)٤(علي بن عبد اهللا بن علي األزهري السنهوري المالكي

                                                        

) الضـوء الالمــع ألهـل القــرن التاســع: تـألیف المــؤرخ الناقــد شـمس الــدین محمــد بـن عبــد الــرحمن ١(

 .٥/٢٤٩م، ١٣٥٤سنة السخاوي، القاهرة، 

) معجـــم المـــؤلفین فـــي تـــراجم مصـــنفي الكتـــب العربیـــة: عمـــر رضـــا كحالـــة، دار إحیـــاء التـــراث ٢(

 .٧/١٣٨لبنان،  –العربي، بیروت 

 .٤/٣٠٧) األعالم: خیر الدین الزركلي، ٣(

. وبـــدائع الزهــــور فــــي وقــــائع ١/٧٣٧) هدیـــة العــــارفین فــــي أســـماء المــــؤلفین وآثــــار المصــــنفین: ٤(

  .٣/٢٠٨ابن إیاسي الحنفي،  الدهور:

  
 



٢٧ 

 

ما ا  
ا ور ده وم  

  

  میالده:

  .)٢(عشرة وثمانمائة. وقیل: سن خمس )١(ولد سنة أربع عشرة وثمانمائة تقریباً 

  نشأته ورحالته العلمیة:

نشأ في بنطوبس، وانتقل منها إلى سنهور فحفظ بها القرآن ثم تحول إلى 

  .)٣(القاهرة فقطن الجامع األزهري

                                                        

 .٧/١٣٨، ومعجم المؤلفین، ١/٢٤٩) الضوء الالمع، ١(

 .١/٧٣٧) هدیة العارفین، ٢(

  .١٣٨، ومعجم المؤلفین، /١/٢٤٩) الضوء الالمع، ٣(

  
 



٢٨ 

 

ا ا  
   وه

  

  أوال: شیوخه:

تنوعت المطالب العلمیة للشیخ السنهوري، فكثر شیوخه في القراءات والفقه 

  والتفسیر والعربیة.

أما في القراءات: فقد أخذ عن الشهاب السكندري، والعالء القلقشندي، والنور 

البلبیسي، والشمسي العصفي، والتاج بن تمریة، والزین رضوان العقبي، والنور أبي 

  .)١(عبد القادر، والزین الطاهر

سم النویري، وأما في الفقه: فقد أخذ عن الزین طاهر، والزین عبادة، وأبي القا

وأحمد اللجدائي المغزي، ومحمد البساطي، ویحیى العجیسي، وأبي   عبد اهللا 

الراعي، والبدر بن التنسى، والولوى السنباطي، والزین سالم، وأبي الفضل البجائي، 

  .)٢(وأبي الجود، والشهابین "الحناوي و األیدي"

مجدي الفرائض وأما في الفرائض: فقد أخذ عن أبي الجود، وأخذ عن ابن ال

  .)٣(والحساب

وأما في العربیة: فقد أخذ عن الشهابین "الحناوي واألیدي"، وابن الهمام، 

  والشمني، والقایاتي، والشمس البدرشي، واألمین األقصائي، والزین مهنى، وغیرهم.

وأما في التفسیر: فقد أخذ عن ابن الهمام والشمني والشرواني والشمس 

األدیدي والقایاني وغیرهما. وأخذ الحدیث عن الزین  البدرشي. وأخذ المنطق عن

  .)٤(الزركشي وغیره

  

                                                        

 .٥/٢٤٩) الضوء الالمع، ١(

 ) المرجع نفسه.٢(

 .٥/٢٤٩) الضوء الالمع، ٣(

  .١/٢٧) شرح األجرومیة في علم العربیة، ٤(

  
 



٢٩ 

 

  فإن الباحثة تورد تراجم لبعض شیوخه: -فیما یلي–وتجنبًا لإلطالة 

محمد بن أحمد بن عثمان الطائي (البساطي) أبو عبد ربه شمس الدین، فقیه  -١

من هـ ٧٦٠مالكي من القضاة، ولد في بساط (من المغربیة بمصر) سنة 

كتبه: (المغني في الفقه)، و(شفاء الغلیل في مختصر الشیخ خلیل) 

و(حاشیة على المطول)، و(مقدمة في أصول الدین)، مات سنة اثنتین 

  .)١(وأربعین وثمانمائة

عبد اهللا بن أبي بكر بن حسن أو حسین الجمال (السنباطي) ثم القاهري  -٢

وتقدم في الفقه والوعظ، الشافعي الواعظ، ولد سنة اثنتین وستین وسبعمائة، 

 .)٢(مات سنة ست وأربعین وثمانمائة

أحمد بن محمد إبراهیم بن شافع، أو ابن عطیة بن قیس (الشهاب) أبو  -٣

العباس األنصاري الغیشي ثم القاهري المالكي، ویعرف بـ(الحناوي)، ولد في 

شعبان سنة ثالث وستین وسبعمائة بفیشا المنارة من الغربیة بالقرب من 

ا، من مؤلفاته: (الدرة المضیئة في علم العربیة) مختصر في النحو طنتد

مأخوذ من شذور الذهب، مات في لیلة الجمعة ثامن عشر جمادي األولى 

 .)٣(سنة ثمان وأربعین وثمانمائة

أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن علي بن أحمد الشهاب البجائي  -٤

األبدي المغربي المالكي نزیل الباسطنیة، ویعرف بـ(األبدي)، یقال: (األبدي) 

بالذال المعجمة، تقدم في العربیة ودرس باألزهر، كتب شرحًا على 

ها والحدود إیساغوجي مفیدًا وبیان كشف األلفاظ التي البد للفقیه من معرفت

 .)٤(النحویة، مات في عشرین رمضان سنة ستین وثمانمائة بالقاهرة

                                                        

 .٧/٣٨٠) شذرات الذهب في أخبار من ذهب: ١(

 .١٥-٥/١٤) الضوء الالمع، ٢(

، ٧/٣٩٨. وشـــــذرات الـــــذهب، ١٢٨-١/١٢٧،وهدیـــــة العـــــارفین، ٧٠-٢/٦٩) الضـــــوء الالمـــــع ٣(

  .١/٢٢٧واألعالم، 

  
 

 .١/٢٢٩، واألعالم، ١٨١-٢/١٨٠) الضوء الالمع، ٤(



٣٠ 

 

ابن المجدي: أحمد بن رجب بن طنبتا المصري شهاب الدین أبو العباس  -٥

المعروف بابن المجدي الشافعي العرشي المبعاتي، ولد سنة ستین وسبعمائة، 

الغوامض  وتوفى سنة خمسین وثمانمائة، وله من التصانیف (إبراز لطائف

وٕاحراز صناعة الفرائض، إرشاد الحائر إلى معرفة وضع خطوات فضل 

  .)١( الدائرة، إرشاد السائل إلى أصول المسائل في الریاضیات)

  م :ه:

كثر تالمیذ الشیخ السنهوري، فقد درس القراءات والفقه المالكي، وتخرج على 

خر حیاته شیخ المالكیة بال یدیه جماعة صاروا مدرسین أو شیوخًا، وصار في آ

 -من ذلك القرن–مدافع. ازدحم في حلقة علمه الفضالء حتى صارت بعید الثمانین 

من جل حلق دروس العلم، واستغرق أوقاته في ذلك كل هذا مع التحري في تقدیره 

  .)٢(ومباحثه

  وهذه تراجم لبعض من تالمیذه:

بكر بن أحمد بن علي عبد الكافي بن عبد القادر بن الشهاب أحمد بن أبي  -١

التقي الحموي األصل القاهري الشافعي، یعرف بـ(ابن الرسام)، مات بحماة 

 .)٣(في أثناء رمضان سنة أربع وثمانین وثمانمائة، ولم یكمل األربعین

إبراهیم بن سعد بن إبراهیم بن محمد أبو المكارم بن محمد أبي الحسن  -٢

الحضرمي األندلسي المغربي المالكي، ویعرف بـ(الحربي، وبابن الصباغ) 

یكثر اإلجماع بالسنباطي ویقرأ  )٤(مات في أول سنة ثالث وتسعین وثمانمائة

 علیه ویأخذ منه.

د الجرجي األزهري الشافعي خالد بن عبد اهللا بن أبي بكر بن محمد بن أحم -٣

النحوي، ویعرف بـ(الوقاد)، ولد تقریبًا سنة ثمان وثالثین وثمانمائة (بجرجة 

من الصعید)، من مؤلفاته: "التصریح بمضمون التوضیح"، و"األزهریة 

                                                        

 .١/١٢٨) هدیة العارفین، ١(

 .٥/٢٥١ ) الضوء الالمع،٢(

 .٤/٣٠٣) المرجع نفسه، ٣(

 .١/٥١) الضوء الالمع،٤(



٣١ 

 

وشرحها"، توفى عائدًا من الحج في (بركة الحج قلیوبیة) سنة خمس 

 .)١(وتسعمائة

بد القوي الغیاث أبو الغیث المكي المالكي، جعفر بن یحیى بن محمد بن ع -٤

ویعرف بـ(ابن القوي)، ولد سنة ست وخمسین وثمانمائة بمكة فحفظ القرآن 

وكتب واشتغل في الفقه والعربیة وغیرها؛ وأخذ في الفقه عن أولهما وحضر 

السنهوري واللقائي وغیرهما، مات في أواخر شعبان سنة أربع وتسعین 

  .)٢(وثمانمائة

                                                        

 .٢/٢٩٧، واألعالم، ٣/١٧٢) المرجع نفسه ١(

  .٣/٧٠) الضوء الالمع، ٢(
 



٣٢ 

 

اا ا  
ره اوآ   

  

وجدت آثار كثیرة متنوعة للشیخ السنهوري، منها تالمیذه وتألیفه. الشيء الذي 

یدل على آثاره على تالمیذه؛ كثرتهم، وأما الشيء الذي یدل على آثاره التألیفیة، فقد 

قال صاحب الضوء الالمع: (وكتب على المختصر من كتبهم)، مختصر الشیخ 

یل في الفقه "شرحًا لم یكمل، وكذا عمل شرحین لألجرومیة في العربیة كتبًا عنه، خل

الذي سنحققه وندرسه في هذه الرسالة... وهذا واحد من ووجد له من النقد ما ینیف 

  .)١(على أربعمائة دینار، ومن الكتب ما یوازیها"

  .)٢(وقال ابن إیاس: وألف الكتب النفسیة في العلوم الجلیلة

  ته:ثقاف

تنوعت ثقافة الشیخ السنهوري، فكان فقیها أصولیًا، نحویًا عالمًا بالقراءات. 

. وقد )٣(وكان بارعًا في الفقه والعربیة والقراءة بالروایات السبع، وغیر ذلك من العلوم

  . )٤(فصل ثقافته صاحب الضوء الالمع

                                                        

 .٥/١٢٢، واألعالم، ٧/١٣٨، ومعجم المؤلفین، ٢٥١-٥/٢٥٠) الضوء الالمع، ١(

 .٣/٢٠٨) بدائع الزهور، ٢(

 ) المرجع نفسه.٣(

  .٥/١٢٢) الضوء الالمع، ٤(

  
 



٣٣ 

 

ا ا  
 ءوآراء ا و  

  

  وفاته:

الملیئة المشبعة بالعلم واإلنسانیة والفضیلة لبى نداء ربه في  وبعد هذه الحیاة

هـ) بعد ٨٨٩لیلة األربعاء تاسع عشر من رجب سنة تسع وثمانین وثمانمائة للهجرة (

  .)١(توعكه أیامًا، وصلي علیه من الغد، ثم دفن، وقد كف بصره في آخر عمره

 : ءآراء ا  

  ل على ذلك أنه حج وجاور.اشتهر الشیخ بالفضیلة والصالح، وید

قال السخاوي: "وتأسف الناس على فقده، ولم یخلف في المالكیة مثله "رحمنا 

  .)٢(اهللا وٕایاه"

ال یتأسفون إال عند فقد الرجل الصالح؛ بحیث تطمئن النفس  -غالباً -والناس 

  الزكیة لما یبدیه وحده في خلقه.

  .)٣(مباركاً قال ابن إیاس الحنفي: كان دینًا خیرًا صالحًا 

وقد بدأ السخاوي في دعائه "رحمه اهللا وٕایانا" بالدعاء للسنهوري، ومن السنة 

  أن یبدأ بنفسه أوًال.

   

                                                        

ــــــة العــــــارفین، ٥/٢٥١، الضــــــوء الالمــــــع، ٣/٢٠٨) بــــــدائع الزهــــــور، ١( ، األعــــــالم، ٥/١٢٢، هدی

٥/١٢٢. 

 .٢٥٠-٥/٢٤٩) الضوء الالمع، ٢(

  .٣/٢٠٨) بدائع الزهور، ٣(

  
 



٣٤ 

 

  
ما ا  

وح ا ب ا 

 

  ویتضمن سبعة مباحث:

  المبحث األول: أصل الكتاب (المقدمة اآلجرومیة).

  التعریف بمؤلف المقدمة (ابن أجروم). - 

  التعریف بالمقدمة وشروحها. - 

  المبحث الثاني: موارد شرح السنهوري.

  المبحث الثالث: ترتیب الكتاب وتبویبه.

  المبحث الرابع: منهج السنهوري في الكتاب.

  المبحث الخامس: شواهد الكتاب.

  الشواهد القرآنیة. - 

 الشواهد الحدیثیة. - 

 الشواهد الشعریة. - 

  الشواهد النثریة. - 

  المصنفات السابقة في الكتاب.المبحث السادس: أثر 

  المبحث السابع: أثر الكتاب في المصنفات الالحقة.

  

  



٣٥ 

 

وآ ا  

  

  اسمه ونسبه ولقبه:

ـــــة  ـــــى صـــــنهاجة قبیل ـــــن محمـــــد الصـــــنهاجي، (نســـــبة إل ـــــد اهللا محمـــــد ب ـــــو عب أب

، ومعناهـا بلغـة البربـر (الفقیـر الصـوفي)، صـاحب )١(بالمغرب)، المشهور بـابن أجـروم

  .)٢(المشهورة باآلجرومیةالمقدمة 

نسبه إلى الشیخ العالمة محمد بن محمـد بـن داؤد الصـنهاجي، ویقـال لـه: ابـن 

معناهـــا بلغـــة  –بفـــتح الهمــزة ممـــدودة والجــیم المخففـــة وضــم الـــراء المشــددة  –آجــروم 

البربــر، الفقیـــر المتصـــوف... هــذا والجـــاري علـــى األلســـنة فــتح الهمـــزة وٕاســـكان الجـــیم 

والكل جائز؛ ألن االسم أعجمي قد یتعسر النطق به فیتوسع فیه مـا  وضم الراء مخففاً 

  .)٣(ال یتوسع في االسم العربي

وقیــل: (الجرومیــة) بحــذف الهمــزة تقــرأ بضــم الجــیم وعلــى ضــبط المطیــب تقــرأ 

بالفتح وفي بعـض النسـخ لمسـائل اآلجرومیـة فیقـرأ بفـتح الهمـزة الممـدودة وبضـم الجـیم 

  .)٤(وبتشدید الراء

                                                        

-هــــ١٤١٢) نشــأة النحــو وتــاریخ أشــهر النحــاة، تـــألیف الشــیخ محمــد الطنطــاوي، دار المنــار،  ١(

 ).١١/٢٥١)، ومعجم المؤلفین (١٥٧م، ص(١٩٩١

) بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، للحافظ جالل الـدین إبـراهیم السـیوطي، تحقیـق محمـد ٢(

)، وشـذرات الـذهب فـي أخبـار ١/٢٣٨أبو الفضـل إبـراهیم، المكتبـة العصـریة، بیـروت، لبنـان، (

م )، وكشـف الظنـون عـن أسـامي الكتـب والفنـون، للعـال٦/٦٢من ذهب، البن العماد الحنبلي، (

الفاضل األدیب والمؤرخ الكامل األریب مصطفى بن عبـد اهللا الشـهیر بحجـاجي خلیفـة وبكاتـب 

هــ)، ودائـرة المعـارف اإلسـالمیة، أعـادت طبعـه باألوفسـت ١٣٦٠جلبي، طبـع بإسـتانبول سـنة (

 ).٢/١٧٩٦منشورات مكتبة المثنى بغداد (

األهـدل، تـألیف الشـیخ محمـد بـن  ) الكواكب الدریة، شرح الشیخ محمد بـن أحمـد بـن عبـد البـاري٣(

محمـــد الرعینـــي الشـــهیر بالخطـــاب، بیـــروت، لبنـــان، أشـــرف لـــه وقـــدم لـــه فضـــیلة الشـــیخ خلیـــل 

 ).١/٥المیس، (

  ).١/٥) الكواكب الدریة، (٤(
 



٣٦ 

 

لسراج: أجرم كلمة بربریة، معناها الفقیر الصوفي. ویقـال إن جـده داؤد ویقول ا

  .)١(كان أول من عرف بهذا اللقب

  مولده: 

  .)٢(م)١٢٧٤-١٢٧٣ولد بفاس سنة اثنتین وسبعین وستمائة (

  .)٣() اثنتین وثمانین وستمائة٦٨٢وقیل: وكانت والدته سنة (

  ثقافته:

في تذكرته: نحوي، مقرئ، له معلومات من فـرائض وحسـاب  )٤(قال ابن مكتوم

وأدب، بارع وله مصنفات وأراجیز، وقال غیره: مشهور بالبركة والصالح ویشهد بذلك 

  .)٥(عموم النفع بمقدمته"

ذاع فضله في علوم كثیرة إال أنه غلبت علیه القراءات والنحـو، ولـم یـؤثر عنـه 

  .)٦(اآلفاق في النحو إال مقدمته التي طبقت شهرتها

وٕانه كان فقیهًا أدیبًا، ریاضیًا، وفوق ذلـك كلـه كـان عالمـًا نحویـًا، وكـان متبحـرًا 

في علم الرسم والتجوید، وعلم النحو والقـرآن بجـامع الحـي األندلسـي بفـاس. وقـال تـاج 

  .)٧(الدین بن مكتوم: وله جملة أراجیز في القراءات والتجوید

  

                                                        

). انظـــر شـــجرة النـــور الذكیـــة فـــي طبقـــات المالكیـــة، تـــألیف ١/٨٤) دائـــرة المعـــارف اإلســـالمیة (١(

 ).٢١٧ف، دار الفكر، بیروت، بدون طبعة، (العالمة محمد بن محمد مخلو 

 ).٦/٦٢)، وشذرات الذهب في أخبار من ذهب (١/٨٤) دائرة المعارف اإلسالمیة، (٢(

 ).  ٢/١٧٩٦) كشف الظنون، (٣(

ـــد القـــادر بـــن أحمـــد بـــن مكتـــوم ١٣٤٨-١٢٨٤هــــ/٧٤٩-٦٨٢) ابـــن مكتـــوم (٤( م): أحمـــد بـــن عب

بالتراجم، مصري، له معرفـة بالتفسـیر، وفقـه الحنفیـة، ولـه القیسي، أبو محمد، تاج الدین، عالم 

نظــم جیـــد، تـــوفى بالقـــاهرة، مـــن كتبـــه: (الـــدر اللقــیط مـــن البحـــر المحـــیط، فـــي التفســـیر). شـــرح 

 .١/٣٢٦شافیة وكافیة ابن الحاجب، بغیة الوعاة، 

 ).٦/٦٢) شذرات الذهب، (٥(

 . ١٥٧) نشأة النحو، ٦(

  ).٨٥، ١/٨٤) دائرة المعارف اإلسالمیة، (٧(
 



٣٧ 

 

  

  شیوخه:

عــت إلیهــا البــن آجــروم شــیوخًا إال أبــا حیــان محمــد لــم تــذكر المصــادر التــي رج

  بن یوسف الغرناطي المشهور.

  ذكر في دائرة المعارف:

درس ابــن آجــروم بفــاس، ثــم قصــد مكــة حاجــًا، ولمــا هــو بالقــاهرة درس علــى 

النحوي األندلسي الشهیر أبي حیان محمد بن یوسـف الغرنـاطي المتـوفى بالقـاهرة عـام 

  .)١(م) الذي أجازه١٣٤٥(خمس وأربعین وسبعمائة 

وفــي مجلــة علــوم اللغــة ذكــر: أجــازه أبــو حیــان الغرنــاطي المتــوفى ســنة خمــس 

  . )٢(وأربعین وسبعمائة، بعد أن درس علیه بالقاهرة في أثناء سفره إلى مكة

  تالمیذه:

قال السیوطي: "ولم أقف له على ترجمة، إال أني رأیت فـي تـاریخ غرناطـة فـي 

عمـر الغسـاني النحــوي أنـه قـد قـرأ بفــاس علـى هـذا الرجــل، ترجمـة محمـد بـن علــي بـن 

  .)٣(باألستاذ –أعني هذا الرجل  –ووصفه 

ـــة  ـــدین والفضـــل، ولـــه عنای ـــم وال ـــْن أهـــل العل جـــاء فـــي تـــاریخ غرناطـــة: كـــان َم

  بالعربیة والقراءات، مكبًا علیهما، طلق الوجه، كثیر الحیاء والخشوع.

جـروم الصـنهاجي، رجـال أكبـر بـالد درس بفاس عن األستاذ أبي عبد اهللا بن آ

األنــدلس، وكــان صــالحًا، حســن التعلــیم، تخــرج بــه جمــع كثیــر ومــات فــي المحــرم ســنة 

  .)٤(ثمان وأربعین وسبعمائة، ومولده سنة اثنتین وثمانین وستمائة

  

  
                                                        

 ).١٥٣، ٢/١٥٢)، وهدیة العارفین، (١/٨٤) المرجع نفسه، (١(

 .٣٤٨) مجلة علوم اللغة، ص٢(

 ).١/٢٣٨) بغیة الوعاة (٣(

  ).١/١٨٦) بغیة الوعاة، (٤(

  
 



٣٨ 

 

  مصنفاته:

  المقدمة اآلجرومیة في مبادئ علم العربیة التي كانت سبب شهرته. -١

األمــاني، مجلــدان، لعلهمــا بخطــه فــي خزانــة  فرائــد المعــاني فــي شــرح حــرز -٢

 .)١() أوقاف، ویعرف بشرح الشاطبیة١٤٦الرباط (

قال السیوطي: "ثم رأیت بخط ابن مكتوم في تذكرتـه فقـال: "نحـوي، مقـرئ،  -٣

وله معلومات مـن فـرائض وحسـاب وأدب بـارع، ولـه مصـنفات وأراجیـز فـي 

 .)٢(القراءات وغیرها

  وفاته: 

  وفاة ابن أجروم.  اتفق العلماء على سنة

قال الحالوي في شرحه اآلجرومیة: "وكانت وفاته سنة ثالث وعشرین 

وسبعمائة في شهر صفر الخیر، دفن داخل باب الحدید بمدینة فاس ببالد 

  .)٣(المغرب"

.)٤(وقیل: توفى بفاس في صفر (سنة أربع وعشرین وسبعمائة)

                                                        

 ).٧/٣٣) األعالم، (١(

)، ودائـرة المعـارف اإلسـالمیة ٦/٦٢)، وینظـر شـذرات الـذهب، (٢٣٩، ١/٢٣٨) بغیة الوعـاة، (٢(

)١/٨٥(. 

)، ودائــرة معــارف القــرن العشــرین، تــألیف محمــد فریــد وجــدي، ٨٤) دائــرة المعــارف اإلســالمیة (٣(

)، ونشـأة النحــو ١/٢٣٩)، بغیـة الوعــاة، (١/٧٩م، دار المعرفـة، بیـروت، لبنــان، (١٩٧١، ٣ط

 ).٢/١٧٩٦)، وكشف الظنون، (١٥٧(

 ).٦/٦٢) شذرات الذهب، (٤(



٣٩ 

 

  التعریف بالمقدمة وشروحها:

اآلجرومیــة؛ نســبة البــن أجــروم، رواهــا عنــه أبــو عبــد اهللا محمــد یقــال لمقدمتــه 

الحضــرمي، وقــد اعتنــى الكثیــر مــن العلمــاء بشــرح مقدمتــه مــا بــین مبســوط ومختصــر 

  . )١(لعموم النفع بها وتمیزها بحسن وضعها عن كثیر من المقدمات منه

  قال الشارح أبو عبد اهللا.

  .)٢(مةوهي مقدمة نافعة للمبتدئین ألفها بمكة المكر 

المقدمة اآلجرومیة في مبادئ علـم العربیـة، هـو سـبب شـهرة ابـن أجـروم، وهـذا 

الكتــاب هــو مــؤجز ممعــن فــي اإلیجــاز "لجمــل" أبــي القاســم عبــد الــرحمن بــن إســحاق 

صار بفضل إیجازه الذي أكسبه الحظوة حتى الیوم من المحـیط األطلسـي  –الزجاجي 

  .)٣(إلى نهر الفرات أساسًا للدراسات النحویة

وهـــو یحفـــظ بســـهولة عـــن ظهـــر قلـــب فـــي المـــدارس إلیجـــازه. ومهمـــا یكـــن مـــن 

شيء، فإن هذا الكتاب یعطینا فـي صـورة مختصـرة معلومـات عـن عالمـات اإلعـراب، 

وتصریف األفعال وٕاعرابها، وأنواع المعربات من األسماء، وقد طبـع كتـاب اآلجرومیـة 

  .)٤(عدة طبعات في أوربا

بــي إســحاق إبــراهیم بــن محمــد المعــروف ببرهــان ولــه شــروح كثیــرة منهــا شــرح أ

  .)٥(ست عشرة وتسعمائة ٩١٦الدین الساغوري، المتوفى سنة 

ــــوني ولــــد ســــنة  ســــت وثالثــــین  ٨٣٦وممــــن شــــرحها حســــن بــــن حســــین الطول

وثمانمائــة، وأبــو طالــب أحمــد بــن بكــر العبــدي النحــوي، وٕابــراهیم بــن علــي بــن إســحاق 

هـــ ســبع ٨٠٧عبــد الــرحمن بــن علــي المكــودي النحــوي المتــوفى ســنة  )٦(النحــوي، ویزیــد

                                                        

 ).٢/١٧٩٦) هامش كشف الظنون (١(

 لمرجع السابق، الصفحة نفسها.) ا٢(

 ).١/٨٥) المرجع السابق، (٣(

 .٣٤٩-٣٤٨).  ومجلة علوم اللغة، ص١/٨٥) دائرة المعارف اإلسالمیة، (٤(

 ).٢/١٧٩٦) كشف الظنون، (٥(

 ).  ٢/١٧٩٦) كشف الظنون، (٦(



٤٠ 

 

ــــراوي المتــــوفى ســــنة  ــــة، ومــــن أشــــهر شــــروحها بــــین أیــــدینا شــــرح الشــــیخ الكف وثمانمائ

  .)١(هـ١٢٠٢

هـ خمـس ٩٠٥وشرحها الشیخ خالد بن عبد اهللا األزهري الشافعي المتوفى سنة 

. وشـــرحها )٢(لیـــه المنتهـــيوتســـعمائة، وقـــال: هـــذا شـــرح ینتفـــع بـــه المبتـــدئ وال یحتـــاج إ

  .)٣(الراعي وشرحها الحالوي

وشرحها الشیخ محمـد محـي الـدین عبـد الحمیـد شـرحًا وافیـًا كافیـًا لطـالب العلـم 

المبتـدئین فــي كتـاب ســماه "التحفـة الســنیة فـي شــرح المقدمـة اآلجرومیــة"، وهـو متنــاول 

  الیوم بین أیدي الطالب.

الغمـــاري المغربـــي المتـــوفى ســـنة وشــرحها الشـــیخ المحـــدث عبـــد اهللا بـــن محمــد 

هـــــ ســــماه تشــــید المبــــاني لتوضــــیح مــــا حوتــــه المقدمــــة االجرمیــــة مــــن الحقــــائق ١٤١٣

رحمـه  )٤(م .وأخیرًا شرحها محمـد صـالح العثیمـین٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦، ٢والمعاني ، ط

  م.٢٠٠٨-هـ١١٤٢٩اهللا. سماه الجهود النحویة للشیخ العثیمین، ط

  

                                                        

 ).  ١٥٧) نشأة النحو، (١(

 ).٢/١٧٩٦) كشف الظنون، (٢(

 .٣٤٨) مجلة علوم اللغة، ص٣(

هـو محمـد بــن صـالح بــن محمـد بـن عبــد الـرحمن بــن عثمـان الـوهیبي، التمیمــي، أبـوه عبــد اهللا. ) ٤(

العثیمین نسبه إلى جده الثالث عثمـان، ولـد سـنة سـبع وأربعـین وثالثمائـة وألـف هجریـة، بمدینـة 

عنیــزة فــي المملكــة العربیــة الســعودیة، لــه مؤلفــات فــي علــوم الشــریعة والعربیــة. تــوفى العثیمــین 

یوم األربعاء الخامس عشر من شوال سنة إحدى وعشـرین وأربعمائـة وألـف هجریـة.  في عصر

ـــــة الرشـــــید، المملكـــــة العربیـــــة ١٤٢١هــــــ=١٣٤٧الجهـــــود النحویـــــة للشـــــیخ العثیمـــــین،  هــــــ، مكتب

 .١٤-٤م، ص ٢٠٠٨هـ=١٤٢٩، ١السعودیة، الریاض، ط



٤١ 

 

ما ا  
ح ا درب  

  

كان طبیعیًا أن تنشط دراسات النحو في مصر مبكرة مع العنایة بضبط القرآن 

  الكریم وقراءاته.

  .  )١(ویالحظ أن اتجاه مصر كان اتجاهًا بصریًا ال كوفیاً 

بــن محمــد التمیمــي  )٢(وأول نحــوي حمــل بمصــر رایــة النحــو بمعنــاه الــدقیق والد

، )٣(المصري األصل الناشئ بالفسطاط، وقد رحـل إلـى العـراق، فلقـي الخلیـل بـن أحمـد

وأخذ عنه والزمه، وسـمع منـه الكثیـر، وعـاد إلـى مصـر ومعـه كتبـه التـي اسـتفادها فـي 

العربیة من إمالءات الخلیل، وأخذ یحاضر فیها الطالب، ولم یكن بمصر شیٌئ یـذكر 

  غة قبله.من كتب النحو والل

رحل في طلب النحو إلى بغداد، وقرأ على المبرد، وكان حسن الخط والضبط، 

  .  )٤(وله في النحو كتاب سماه المنمق، توفى سنة ثمان وتسعین ومئتین

وبــذلك اتصــلت الدراســات النحویــة بمصــر فــي زمــن مبكــر بإمــامي المدرســتین 

  . أعني الكسائي والخلیل.)٥(الكوفیة والبصریة
                                                        

بمكـة، هیئـة التحریـر راشـد  ) مجلة كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة بجامعة الملك عبد العزیـز١(

 .١٦٥هـ، العدد األول، ص١٣٩٤هـ=١٣٩٣راجح وناصر سعد الرشید، السنة األولى، 

  م٩١١هـ=......=٢٩٨-) الولید بن محمد التمیم المصري تـ .....٢(

هــ)، تحقیـق محمـد ٦٢٤إنباه الرواة، للوزیر جمال الدین أبي الحسن علي بن یوسف القفطي (تــ  

، ١م، دار الفكـــــر العربـــــي، القـــــاهرة، مؤسســـــة الكتـــــب الثقافیـــــة، بیـــــروت، طأبـــــو الفضـــــل إبـــــراهی

 ).٣/٣٥٤م، (١٩٨٦-هـ١٤٠٦

) ترجمتـه فــي: الفهــرس البــن النــدیم، علــق علیهــا الشــیخ: إبــراهیم رمضــان، دار الفتــوى، بیــروت، ٣(

)، انظــر المــدارس النحویــة، ص ٦٦م، (١٩٩٧-هـــ١٤١٧، ٢دار المعرفــة، بیــروت، لبنــان، ط

)٣٠.( 

التعیــین فــي تــراجم النحــاة واللغــویین، لعبــد البــاقي بــن عبــد المجیــد الیمــاني، تحقیــق عبــد  إشــارة )٤(

م، مركــز الملــك فیصــل للبحــوث والدراســات اإلســالمیة، ١٩٨٦هـــ=١٤٠٦، ١المجیــد دیــاب، ط

 .)٣٧٥) و(٣٣٩) و(٤٤ص(

 ).٣٢٨-٣٢٧) المدارس النحویة، شوقي ضیف، (٥(



٤٢ 

 

ــِدح المعلــى، فهــو الــذي أقــام النحــو، وللخلیــل  بــن أحمــد الفراهیــدي فــي ذلــك الِق

  .)١(وشاد قواعده وأركانه بحیث لم یعد فیها أي أمت أو عوج أو انحراف

تعددت مصادر هذا الكتاب، ومـن الممكـن حصـر المصـادر التـي اسـتقى منهـا 

البحث، الشیخ السنهوري مادته وكالمنا على مصادر الشرح له أهمیة قصوى في هذا 

  وذلك أننا نالحظ أن شرح اآلجرومیة یقوم على كثیر من كتب النحو واللغة واألدب.

ــــف الشــــرح، أي (شــــرح  وســــنتناول هنــــا أهــــم النحــــویین الــــذین أخــــذ عــــنهم مؤل

  اآلجرومیة)، على حسب التسلسل الزمني لهؤالء األعالم المتقدمین والمتأخرین.

جــع إلیهــا الشــیخ الســنهوري، ورد فــي الكتــاب أســماء عــدد مــن المصــادر التــي ر 

  ومن أهم المصادر التي اعتمد علیها في شرحه:

القرآن الكریم، أن الشیخ السنهوري اعتمد اعتمادًا كبیـرًا فـي معظـم أمثلتـه علـى   :أوالً 

  القرآن الكریم، حیث بلغ عدد اآلیات القرآنیة سبعمائة وخمسین آیة تقریبًا.

  یفة حیث بلغ عددها: سبعة وأربعین حدیثًا.: اعتماده على كتب األحادیث الشر ثانیاً 

  من ذلك كتب اإلمام الشافعي، واإلمام مالك.

: اعتماده على الكتب النحویة، وهي التي تهمنا فـي هـذه الدراسـة والباحثـة توردهـا ثالثاً 

  على حسب أهمیتها وزمانها.

باه بن أحمد، توفى سنة مائة وخمس وسبعین، منشؤه ومر  )٢(ونبدأ أوًال: بالخلیل

  وحیاته في البصرة.

وقد أخذ یختلف منذ نعومة أظافره إلى حلقات المحدثین والفقهـاء وعلمـاء اللغـة 

  والنحو.

كان غایة في استخراج مسائل النحو وتصحیح القیاس، وهـو أول مـن اسـتخرج 

العروض وحصن به أشعار العرب، وكان من الزهاد فـي الـدنیا المنقطعـین إلـى العلـم، 

                                                        

 ).٣٦٦() المدارس النحویة، شوقي ضیف، ١(

) انظــر: الخلیــل فــي مراتــب النحــویین ألبــي الطیــب اللغــوي، تحقیــق: محمــد إبــراهیم أبــو الفضــل، ٢(

ومــــا بعــــدها ومعجــــم األدبـــاء، لیــــاقوت الحمــــوي الرومــــي، تحقیــــق:  ٥٤دار الفكـــر العربــــي، ص

 ).٣/١٢٦٠إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، لبنان، الطبعة األولى، (



٤٣ 

 

ـــًال، تـــوفى الخلیـــل بالبصـــرة ســـنة ســـبعین ومائـــة، ولـــه مـــن الكتـــب وكـــان شـــاعرًاً◌ وم ق

  .)١(المصنفة كتاب العین

وللخلیل أیضًا من الكتب: النعم، والعروض، والشواهد، والنقط والشكل، وفائـت 

  .)٢(العین، وكتاب اإلیقاع

هــــ)، ومـــن ١٨٠، المتـــوفى ســـنة ثمـــانین ومائـــة ()٣(وبعـــده یـــأتي تلمیـــذه ســـیبویه

لكتاب، ومن المؤكد أن سیبویه بدأ في تألیف الكتاب بعـد وفـاة الخلیـل، أشهر مؤلفاته ا

  إذ نراه في بعض المواضع یعقب على ذكره السمه بكلمة (رحمه اهللا).

وذاع في الناس باسم "الكتاب" علمًا اخـتص بـه هـذا المصـنف وحـده دون بقیـة 

فــیعلم أنــه المصــنفات فــي عصــره، بحیــث كــان یقــال فــي البصــرة: (قــرأ فــالن الكتــاب)، 

ــــة علــــى روعــــة تألیفــــه  كتــــاب ســــیبویه دون شــــك، وظــــل هــــذا االســــم خاصــــًا بــــه، دالل

  .)٤(وٕاحكامه

ونرى كثیرًا من النحاة وغیرهم ینوهون به تنویهًا عظیمًا. والشیخ السنهوري أخذ 

منه الكثیر، وقد أسهم الكتـاب فـي تـألیف هـذا الشـرح مـثًال: نجـده فـي حـروف المعـاني 

قـال الشـارح: بمعنـاه ابتـداء الغایـة وهـو المعنـى الحقیقـي لهـا عنـد قد أخـذ معنـى "مـن" و 

  .)٥(سیبویه حتى قیل: "ال یعرف لها سیبویه غیره"

الشیخ السنهوري أخذ من القراء الكثیـر، ومـن أهـم القـراء الـذین أخـذ مـنهم: فـي 

  هـ).١٨٩مجال النحو واالستشهاد بالقراءات (الكسائي) المتوفى سنة (

                                                        

 ).٦٥الندیم، () الفهرست البن ١(

 ).٦٦) المرجع السابق، ص(٢(

) عمـــرو بـــن عثمـــان بـــن قنبـــر: انظـــر ترجمتـــه فـــي: تـــاج العـــروس لإلمـــام اللغـــوي الســـید محمـــد ٣(

ــــة، بمصــــر ســــنة  ــــدي، دار صــــادر، بیــــروت، الطبعــــة األولــــى، بالمطبعــــة الخیری مرتضــــى الزبی

بـــــن علـــــي  )، تـــــاریخ بغـــــداد، للحـــــافظ أبـــــي بكـــــر أحمـــــد٧٤)، والفهرســـــت (١/٣٠٥هــــــ (١٣٠٦

 ).٢٤٢)، وٕاشارة التعیین، (١٢/١٩٥الخطیب البغدادي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان (

) الكتـــاب لســــیبویه، علــــق علیــــه ووضــــع حواشـــیه وفهارســــه د. أمیــــل بــــدیع یعقــــوب، دار الكتــــب ٤(

 ).١/٥م، (١٩٩٩هـ=١٤٢٠، ١العلمیة، بیروت، لبنان، ط

  ).  ١/١٠٥) شرح األجرومیة، (٥(
 



٤٤ 

 

ي بن حمزة الكسائي، مولى بني أسد، وهـو مؤسـس مدرسـة هو: أبو الحسن عل

  .)١(الكوفة (الذي رسم للكوفیین رسومًا فهم اآلن یعملون علیها)

الكســائي إمــام النــاس فــي القــراءة، وأحــد األعــالم الــذین یرجــع إلــیهم النــاس فــي 

القراءات، وله حلقة یتلو فیهـا القـرآن مـن أولـه إلـى آخـره، والنـاس یسـمعون ویضـبطون 

مصــنفاته: كتــاب معــاني القــرآن، ومختصــر النحــو، والقــراءات، والعــدد، وكتــاب  )٢(هعنــ

  .)٣(النوادر الكبیر والصغیر وغیرها، وصنف الكسائي رسالة في (ما تلحن فیه العوام)

ــأثر الكســائي بالبصــریین، وأكبــر الظــن أن الكســائي  بــالرغم مــن كونــه  –وقــد ت

كوفیًا خالصًا، ولم یستطع الـتخلص مـن آثـار لم یكن نحوه  –مؤسس المدرسة الكوفیة 

شــیوخه البصــریین، وكــان یوافــق الخلیــل فــي مســائل خالفــه الكوفیــون فیهــا، فمــن هــذه 

المسائل: ذهابه إلى فعلیة (نعم وبـئس)، أو (أفعـل) فـي التعجـب متابعـًا فیـه البصـریین 

  .)٤(في كونهن أفعاالً 

مـــن موضـــع وهـــو كـــوفي  ذكـــر الســـنهوري تلمیـــذ الكســـائي: (الفـــراء)، فـــي أكثـــر

  المولد والنشأة، ویستعین به في الشواهد النحویة القرآنیة.

وكــان قــد  )٥(هـــ) مــن أصــل فارســي٢٠٧وهــو: یحیــى بــن زیــادة بــن عبــداهللا تـــ(

  .)٦(تعمقه میل شدید إلتقان العربیة والعنایة بالقرآن الكریم وقراءاته وتفسیره

  كان الفراء من تالمیذ الكسائي وأصحابه.

الظــــن أن الكســــائي وتلمیــــذه الفــــراء همــــا المؤسســــان الحقیقیــــان لمدرســــة أكبــــر 

  .)٧(الكوفة

                                                        

الكوفــــة ومنهجهــــا فــــي دراســــة اللغــــة والنحــــو لمهــــدي المخزومــــي، دار الرائــــد العربــــي،  ) مدرســــة١(

 ).١١٩م، ص(١٩٨٩-هـ١٤٠٩بیروت، لبنان، الطبعة الثالثة، 

 ).  ٩٩) المرجع نفسه، ص(٢(

 ).١٠٢) المرجع نفسه، (٣(

 ).١١٨-١١٧) المرجع نفسه، (٤(

 ).  ١٠٠) الفهرست، ص(٥(

  ).  ١٩٣) المدارس النحویة (٦(
 

 ).٧٤مدرسة الكوفة ( )٧(



٤٥ 

 

وكــان قــد عنــي بروایــة اللغــة ودراســة صــناعة اإلعــراب، وقــد أخــذ بعــض هــذه 

األحــرف عــن الكســائي، كــان للفــراء كثیــر مــن التــآلیف الخاصــة بــالقرآن، متمثلــة فــي 

  جمع والتثنیة في القرآن.كتاب "معاني القرآن"، والمصادر في القرآن، وكتاب ال

وكــان الفـــراء یوافــق الكســـائي فــي أكثـــر المســائل واألصـــول؛ ألنــه درس علیـــه، 

  .)١(وأخذ عنه منهجه

، هــو )٢()٢٤٨ومــن النحــاة الــذین أخــذ مــنهم الســنهوري (أبــو عثمــان المازني)(تـــ

بكر بن محمد بن بقیة من بنـي مـازن الشـیبانیین مـن أهـل البصـرة، بهـا مولـده ومربـاه، 

و أستاذ أبي العباس المبرد. وأجمع العلماء على أنـه أعظـم النحـاة فـي عصـره، وقـد وه

عــاش یــدرس لطالبــه كتــاب ســیبویه، وصــنف حولــه تعلیقــات وشــروحًا، منهــا تفاســیر 

  كتاب سیبویه والدیباج في جوامع كتاب سیبویه.

وألــف فــي علــل النحــو كتابــًا، وخــص التصــریف بكتــاب شــرحه ابــن جنــي ســماه 

  قد طبع بالقاهرة.المنصف، و 

ومن مصنفاته: كتاب (ما یلحـن فیـه العامـة)، و(األلـف والـالم)، و(العـروض)، 

  .)٣(وكتاب (القوافي)

تـــوفى ســـنة ثمـــان وأربعـــین ومـــائتین، وقـــال غیـــره: ســـنة تســـع وأربعـــین ومـــائتین 

  .)٤(بالبصرة

  .)٥(والراجح أنها كانت سنة تسع وأربعین ومائتین

عـــراب الجـــزم، وهـــذا هـــو الصـــحیح، وقـــال أبـــو قـــال الســـنهوري: "مـــن أنـــواع اإل

  .)٦(عثمان المازني: الجزم لیس بإعراب"

                                                        

 .١٤٢) المرجع نفسه، ص١(

 ).٩٤-٧/٩٣) تاریخ بغداد، (٢(

 ).١١٦) المدارس النحویة، ص(٣(

 ).  ٧/٩٣) تاریخ بغداد، (٤(

 ).١١٦) المدارس النحویة، ص(٥(

 ).١/١٨٧) شرح األجرومیة للسنهوري، (٦(



٤٦ 

 

)، التـــي ٢٨٦)، وقیـــل: (٢٨٥المتـــوفى ســـنة ( )١(وبعـــد ذلـــك تـــأتي كتـــب المبـــرد

  أسهمت في تحقیق هذا األثر.

وله مصنفات كثیرة، طبع منها نسب عدنان وقحطان، وما اتفق لفظـه واختلـف 

  وكتاب الفاضل، والكامل، والمقتضب في النحو.معناه من القرآن المجید، 

ولـه وراء ذلـك كتـب نفیسـة سـقطت مـن یـد الـزمن مـن أهمهـا: كتـاب االشـتقاق، 

  .)٢(ومعاني القرآن، والتصریف، والمدخل إلى سیبویه وغیرهما من الكتب

هـــ، هــو أبــو إســحاق إبــراهیم بــن ٣١٠، المتــوفى ســنة )٣(ومــن النحــاة: (الزجــاج)

وكان في حداثته یخرط الزجاج فنسب إلیه، ورغب فـي درس النحـو، السري بن سهل، 

  فلزم المبرد.

وله مصـنفات مختلفـة منهـا: كتـاب شـرح أبیـات سـیبویه، ومختصـر فـي النحـو، 

  .)٤(وكتاب فعلت وأفعلت، وكتاب االشتقاق ومعاني القرآن، والقوافي، وكتاب العروض

، المتـوفى سـنة )٥(ن السـراج)ومن النحاة الذین استقى منهم السنهوري مادته (ابـ

  هـ) هو أبو بكر محمد بن السري.٣١٦(

وكان یعنـى عنایـة واسـعة بعلـل النحـو ومقاییسـه وفیهمـا صـنف كتـاب األصـول 

  الكبیر، انتزعه من كتاب سیبویه وأضاف إلیه إضافات بارعة.

وله وراء كتاب األصول مصنفات نحویة مختلفـة منهـا كتـاب مجمـل األصـول، 

  .)٦(اق وشرح كتاب سیبویه، وكتاب احتجاج الفراءوكتاب االشتق

) هــو ٣٤٧ومــن النحــاة وعلــى حســب التسلســل الزمنــي یــأتي (ابــن درســتویه) (تـــ

ابـن المرزبـان  -بضـم الـدال والـراء، وضـبط بـالفتح  –عبد اهللا بـن جعفـر بـن درسـتویه 

                                                        

  ).١٢٣ة، ()، والمدارس النحوی٢/١٩٠)، وشذرات الذهب، (٣/٣٨٠) تاریخ بغداد، (١(
 

 ).  ١٢٤) المدارس النحویة، (٢(

 ).٦/٨٩)، وتاریخ بغداد، (٢/٢٥٩)، وشذارت الذهب، (١/١٥٩) إنباه الرواة، (٣(

  ).  ١٣٥) المدارس النحویة، (٤(
 

 ).٣/١٤٥)، وٕانباه الرواة (٥/٣١٩)، تاریخ بغداد، (٩٨) انظر ترجمته في: الفهرس (٥(

 ). ١٤١-١٤٠) المدارس النحویة، ص(٦(



٤٧ 

 

النحــــوي، جیــــد التصــــنیف صــــحب المبــــرد، ولقــــي ابــــن قتیبــــة، كــــان شــــدید االنتصــــار 

یین فـــي النحــو واللغـــة صــنف: اإلرشـــاد فـــي النحــو، شـــرح الفصــیح، الـــرد علـــى للبصــر 

  المفضل في الرد على خلیل وغیرها.

  .)١(مات سنة سبع وأربعین وثالثمائة

ـــع قـــال: الجـــار  ـــال الســـنهوري: المفعـــول القـــائم مقـــام الفاعـــل أربعـــة فـــي الراب ق

. وسمع فـي )٢( َط ِفي َأْیِدیِهمْ َوَلمَّا ُسقِ  والمجرور، وشرط نیابته اإلفادة كقوله تعالى: 

كـــالم العـــرب (وســـیر بزیـــد)، وخـــالف ابـــن درســـتویه والســـهیلي وقـــاال: النائـــب ضـــمیر 

المصـــدر، فلــــو لـــم تحصــــل الفائـــدة لــــم ینــــب، فـــال یقــــال: (ُجلـــس فــــي دار)، وال (مــــر 

  .)٣(برجل)

ومن كتب النحاة الـذین أخـذ مـنهم السـنهوري كتـب أبـي علـي الفارسـي المتـوفى 

  هـ).٣٧٧سنة (

هـــو أحمـــد بـــن عبـــد الغفـــار النحـــوي، ولـــه مـــن الكتـــب الحجـــة، كتـــاب التـــذكرة، 

وكتاب أبیات اإلعراب، كتاب شرح أبیات اإلیضاح، وكتاب مختصر عوامل اإلعـراب 

  وغیرها. 

  فیه: )٤(وكان یأخذ باآلراء البصریة ویقول (أبو حیان)

علیـه، وأبعـد مـن كـل (أبو علي أشد تفـردًا بالكتـاب "كتـاب سـیبویه" وأشـد إكبابـًا 

  .)٥(ما عداه من علم الكوفیین)

قال قوم من تالمیذه: هو فوق المبرد وأعلم منه، وصنف اإلیضاح فـي النحـو، 

. وهو بـذلك بغـدادي ینتخـب فـي المدرسـتین مـا یـراه أولـى )١(وكتاب المقصور والممدود

  باإلتباع.
                                                        

 ).٤٢٩-٩/٤٢٨) تاریخ بغداد، (١(

 ).١٤٩) سورة األعراف، اآلیة (٢(

 ).٢٤٩-١/٢٤٨) شرح األجرومیة، (٣(

)، ٢/٦٥، (٤٢)، وفیــات األعیــان، هــامش ٢٧٦-٢٧٥)، تــاریخ بغــداد، (/٨٨) الفهرســت، ص(٤(

 ).٨٨وشذرات الذهب، ص(

  ).٢٥٦) المدارس النحویة، (٥(
 



٤٨ 

 

وال مـــن حـــرف قـــال الســـنهوري: (ال یتـــألف الكـــالم مـــن حـــرفین وال مـــن فعلـــین، 

وفعل، وال من اسم وحرف، خالفًا للفارسي، محتجًا على ذلك "یا زید"، فإنه مؤلف من 

. وقال شـوقي ضـیف: "وذهـب أبـو علـي الفارسـي إلـى أن أدوات النـداء )٢(اسم وحرف)

  .)٣"(لیست حروفًا وٕانما هي أسماء وأفعال، وأن المنادى مشبه بالمفعول به

المتـــوفى ســـنة  )٤(ي كتـــب تلمیـــذه ابـــن جنـــيوبعـــد كتـــب أبـــي علـــي الفارســـي تـــأت

  هـ).٣٩٢(

لقد أكثر ابن جني من التألیف حتى بلغت مؤلفاته نحو الخمسین ومـن أشـهرها 

(اللمــع) فــي النحــو، والخصــائص فــي الصــرف، والمحتســب فــي تبیــین شــواذ القــراءات 

  واإلیضاح وسر صناعة اإلعراب وغیرها من المؤلفات األخرى.

، وأكثـــر )٥(ني البـــاء إنهـــا للتبعـــیض، وأنكــر ابـــن جنـــيقــال الســـنهوري: فـــي معــا

  النحاة كون الباء للتبعیض. 

  هـ):٥١٦ومن النحاة (أبو القاسم الحریري) (تـ

هو القاسم بن علي بن محمـد بـن عثمـان البصـري اإلمـام أبـو محمـد الحریـري، 

صنف المقامات، درة الغواص في أوهـام الخـواص، وملحـة اإلعـراب وشـرحها وغیرهـا. 

  .)٦(هـ)٥١٦مات بالبصرة في سادس من رجب سنة ست عشرة وخمسمائة (

  قال السنهوري: في معاني (من) ابتداء الغایة في األزمنة.

واختار أبو القاسم الحریري أن (من) ال تكون البتداء الغایة فـي األزمنـة، وٕانمـا 

  .)١(الذي یكون لذلك (مذ، ومنذ)

                                                                                                                                                               

 ).٢٥٧) المدارس النحویة، ص(١(

 ).١/٨٦األجرومیة، () شرح ٢(

 .٢٦١) المدارس النحویة، ص٣(

، والفهرســت، ١٤٠، ص٣، وشــذرات الــذهب، ج٣٣٥، ص٢) انظــر ترجمتــه فــي إنبــاه الــرواة، ج٤(

 .١١٥ص

، ١) ســــــر صــــــناعة اإلعـــــــراب، البــــــن جنـــــــي، تحقیــــــق حســــــن هـــــــزاوي، دار القلــــــم، دمشـــــــق، ط٥(

 ).١/١٢٢م، (١٩٨٥هـ=١٤٠٥

 ).١٣٠رة المعارف اإلسالمیة، ()، ودائ٢٧، ٣/٢٣) إنباه الرواة، (٦(



٤٩ 

 

لمتواضـعة (الزمخشـري)، المتـوفى سـنة ومن النحاة الذین تشملهم هذه الدراسة ا

  .)٢(هـ٥٣٨

وهـو ابـن عمــر بـن محمـد بــن عمـر، أبـو القاســم الزمخشـري، صـاحب الكشــاف 

  في التفسیر، والمفصل في النحو وغیر ذلك من المصنفات المفیدة.

ــــوم الدینیــــة ورجالهــــا واللغــــة والنحــــو  ــــه: ألــــف الزمخشــــري فــــي العل ومــــن مؤلفات

صنفاته النحویـة (أنمـوذج الزمخشـري)، و(المفصـل) والعروض، واألدب، ومن أشهر م

  .)٤(، شرحًا وافیاً )٣(وعني یصنع حاشیة له، وشرحه ابن یعیش

ومن النحاة الذین تعرض لدراستهم في هذا الشـرح (ابـن الشـحري المتـوفى سـنة 

، وهــو أحـد أئمــة النحـاة ویقــال إنـه لــم یكـن أنحــى منـه فــي عصـره، وأنــه ظــل )٥(هــ٥٤٢

  به نحو سبعین عامًا).یدرس النحو لطال

ومــن تصــانیفه شــرح كتــابي ابــن جنــي (اللمــع والتصــریف)، وطبــع لــه بحیــدرأباد 

  (أمالیه كالنحو واللغة واألدب). 

فــي عــدة  )٦(ویظهــر أن ابــن الشــجري كانــت تنقصــه الدقــة فقــد تعقبــه ابــن هشــام

لــذین مواضــع فــي كتابــه مغنــي اللبیــب، مثبتــًا علیــه عــدم التحــري فــي نقــل آراء النحــاة ا

  .)١(سبقوه

                                                                                                                                                               

 ).١/١٠٧) شرح األجرومیة، (١(

، ٢) انظر ترجمته فـي البدایـة والنهایـة للحـافظ ابـن كثیـر الدمشـقي، مكتبـة المعـارف، بیـروت، ط٢(

 .٢٨١-٢٨٠، ص٤، والشذرات، ج٢١٩، ص١٢م، ج١٩٧٧

 من هذه الرسالة.  ٤٧) انظر ترجمته في صفحة ٣(

-١٠٦م، ص(١٩٧٥ة الزاجحــي، دار النهضــة العربیــة، بیــروت، ) دروس فــي كتــب النحــو لعبــد٤(

١٠٧.( 

)، تــألیف ٢/١٨٣)، وفیــات األعیــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، (٣/٣٥٦) ترجمتــه فــي إنبــاه الــرواة، (٥(

هــ، حقــق ٦٨١أبـي العبـاس أحمــد بـن محمــد بـن إبــراهیم بـن أبـي بكــر بـن خلكــان المتـوفى ســنة 

ــــي طویــــل ــــدكتورة مــــریم قاســــم طویــــل، دار الكتــــب أصــــوله وكتــــب هوامشــــه د. یوســــف عل ، وال

  م.١٩٩٨-هـ١٤١٩العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة األولى، 
 

 ) في هذا المبحث.٥٠) ابن هشام صفحة (٦(



٥٠ 

 

ومهما یكن من أمر فإن ابن الشجري قد أدلى بدلوه مـع الـدالء، وأسـهم إسـهامًا 

فعــاًال فــي تطـــور النحــو، ســواء أكـــان ذلــك فـــي تدریســه للنحــو مـــدة طویلــة، أم طرحـــه 

  .)٢(لبعض اآلراء النحویة

، المتـــــوفى ســـــنة )٣(ومـــــن النحـــــاة الـــــذین اســـــتقى مـــــنهم مادتـــــه (ابـــــن األنبـــــاري)

ولــه مــن المصــنفات حواشــي اإلیضــاح، واإلنصــاف فــي مســائل الخــالف، هـــ)، ٥٧٧(

وأسـرار العربیـة، ولـه مصــنف مـن أصـول النحـو ســماه (لمـع األدلـة)، (منشـور بدمشــق 

  .)٤(فصل فیه القول في النقل، والقیاس، والعلة

  وغیرها من الكتب التي أسهمت في نشر العربیة.

  هـ).٥٨١ومن النحاة (السهیلي) المتوفى سنة (

هـــو: عبـــد الـــرحمن بـــن عبـــد اهللا بـــن أحمـــد بـــن أصـــبغ بـــن حبیشـــي الســــهیلي 

األندلســي المــالقي، كــان عالمــًا بالعربیــة واللغــة، والقــراءات وغیرهــا، صــنف: الــروض 

  .)٥(األنف في شرح السیرة، وشرح الجمل وغیرها، توفى سنة إحدى وثمانین وخمسمائة

  .)٦(السهیلي الحرفیة" (مهما) مختلف في حرفیتها، قال السنهوري: "اختار

وفـــي بعـــض األحیـــان، ال یـــذكر الســـنهوري اســـم النحـــوي مـــثًال بـــل یقـــول: قـــال 

  العلماء، قال بعض العلماء، قال النحاة، ذكر العرب، ومنهم، والخ...

لعله یقصد النحاة المتقدمین البارعین في العربیة والنحو خاصة، لهذا یأت فـي 

نبــاري، النحــوي (ابــن مضــاء القرطبــي) المتــوفى ترتیــب العلمــاء أو النحــاة بعــد ابــن األ

هـــ هــو أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن مضــاء اللخمــي ٥٩٢ســنة 

                                                                                                                                                               

)، تحقیــق ٣٧)، وشـرح جمــل الزجــاجي، البـن هشــام، ص(٢٧٨-٢٧٧) المـدارس النحویــة، ص(١(

ــــة، بیــــروت، ــــة النهضــــة العربی ــــد اهللا، مكتب ــــي محمــــد عیســــى عب م، ١٩٨٦هـــــ=١٤٠٦، ٢ط عل

)٣٧.( 

 ).٣٧) شرح جمل الزجاجي، البن هشام، (٢(

 ).٢/١٦٩)، وٕانباه الرواة (١/٢٧٩) انظر: ترجمته في: وفیات األعیان (٣(

 ).٢٧٨)، والمدارس النحویة (٣٧) شرح جمل الزجاجي البن هشام (٤(

 ).٢/١٦٢) إنباه الرواة (٥(

 ).١/١٥٠) شرح األجرومیة: (٦(



٥١ 

 

القرطبي، ومن مصنفاته: المشرق في النحو، وتنزیه القرآن عما ال یلیق بالبیان، والـرد 

لتــي الــذي بقــي مــن آثــاره وفیــه یهــاجم نظریــة العامــل ا –وحــده  –علــى النحــاة، وهــو 

  .)١(عقدت النحو وأكثرت فیه من التقدیرات

  هـ):٦٢٨ذكر الشارح (ابن معط) المتوفى بمصر سنة (

  بعد حیاة كانت حافلة بالعلم، مملؤة بالنشاط والتألیف.

مــــن تصــــانیفه: الفصــــول الخمســــون فــــي النحــــو، وحواشــــي علــــى أصــــول ابــــن 

  .)٢(ت السبعالسراج، ونظم الصحاح للجوهري، ولم یكمله، وقصیدة في القراءا

  أشهر مؤلفاته في النحو: 

بیتــًا انتهــى منهــا عــام  ١٠٢١الــدرة األلفیــة فــي علــم العربیــة، وهــي مكونــة مــن   أ/

  هـ بدمشق.٥٩٥

شروح األلفیة: یرى أن األلفیـة البـن معـط اسـتطاعت أن تظفـر بالدراسـة طـوال   ب/

  .)٣(القرنین السابع والثامن من الهجرة

ابـن مالـك فیمـا بعـد وشـهرتها وكثـرة الشـراح علیهـا وعلى الرغم من ظهور ألفیة 

  مما جعلها مدرسة قائمة بذاتها، فإنها لم تشغل العلماء عن ألفیة ابن معط.

وتعددت شروحها وبهذه الشروح أسهمت األلفیة البن معط في الحركة النحویـة 

  .)٤(منذ القرنین السابع والثامن الهجري

  هـ).٦٣٧لمتوفى سنة (ذكر السنهوري في شرحه (ابن الخباز) ا

هــو: أحمــد بــن الحســین اإلربلــي الموصــلي، كــان أســتاذًا بارعــًا، وكــان عالمــة 

زمانــه فــي النحــو، واللغــة، والفقــه، والعــروض، والفــرائض، ولــه مصــنفات مفیــدة منهــا: 

  .)١(هـ٦٣٧النهایة في النحو، وشرح ألفیة ابن معط، توفى سنة 

                                                        

 ).١٧٢-١٧١)، ودروس في كتب النحو، (٣٠٥، ٣٠٤النحویة: () المدارس ١(

) المدرسة النحویة : في مصر والشام فى القرنین السـابع والثـامن مـن الهجـرة ، عبـد العـال سـالم ٢(

 .٥٣م ، ص ١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠، دار الشروق بیروت، ١وكرم ، ط

 ).٥٤) المرجع  نفسه، (٣(

  ).٥٥) المدرسة النحویة في مصر والشام، ص(٤(
 



٥٢ 

 

الكتاب (شرح المفصـل لیعـیش بـن ومن الكتب التي لها أهمیة كبرى في تطور 

. وهـــو أشـــبه بـــدائرة معـــارف آلراء النحـــاة، )٢(هــــ٦٤٣علـــي بـــن یعـــیش)، المتـــوفى ســـنة 

ویتلخص منهجه فـي شـرحه فـي أنـه تـابع الزمخشـري فـي مفصـله فصـًال فصـًال، وفقـرة 

  فقرة، وعبارة عبارة من أول الكتاب إلى آخره.

آراء الكــوفیین، وذلــك  ولكــن تعصــبه للبصــریین لــم یمنعــه مــن استحســان بعــض

، علـى أن (إن) )٣(في أحیان قلیلـة، كاستحسـانه تخـریجهم لقـراءة: (ِإنّْ َهـَذاِن َلَسـاِحَراِن)

نافیــة، والــالم بمعنــى (إال) والتقــدیر: مــا هــذان إال ســاحران بمعنــي مــا لیســت عاملــة، 

وجـوز رأي الكـوفیین فـي صــرف مـا ال ینصـرف فــي الضـرورة الشـعریة واستحســن رأي 

علـــي الفارســـي فـــي: أن المعطـــوف فـــي مثـــل: (قـــام محمـــد وعمـــر) معمـــول لفعـــل أبـــي 

  محذوف من جنس الفعل األول.

  وقد ناقش في كتابه بعض آراء البصریین منها: 

، هذا من كبـار )٤(أن االسم مشتق من السمو، ال من السمة، كما قال الكوفیون

  .)٥(هـ٦٤٣أئمة العربیة مات بحلب سنة 

، المتـوفى سـنة )٦(میـة للسـنهوري كتـب (ابـن الحاجـب)من مصادر شرح اآلجرو 

هــــ، علـــم مـــن أعـــالم مصـــر فـــي النحـــو واللغـــة، واألصـــول، والقـــراءات، صـــاحب ٦٤٦

  .)٧(مدرسة في النحو

                                                                                                                                                               

) القواعــد النحویــة، مادتهــا وطریقتهـــا لعبــد الحمیــد حســین، ملتـــزم الطبــع والنشــر مكتبــة األنجلـــو ١(

 .١١٤م، ص١٩٥٢، ٢المصریة، ط

ــــوم، ألحمــــد بــــن ٢( ــــه فــــي مفتــــاح الســــعادة ومصــــباح الســــیادة فــــي موضــــوعات العل ) انظــــر ترجمت

النـور، دار الكتـب مصطفى الشهیر بطاش كبرى، تحقیق كامل كامل بكري، وعبد الوهـاب أبـو 

 ).  ١/١٩٧الحدیثة، مطبعة االستقالل الكبرى، القاهرة، (

 ).٦٢) سورة طه، اآلیة (٣(

 )، البن یعیش، مكتبة المتنبي، القاهرة، د. ط، د. ت.١/٢٣) شرح المفصل (٤(

 ).١٠٧)، ودروس في كتب النحو، ص(٣٥) المدرسة النحویة في مصر والشام، ص(٥(

 ).١/٣١٤)، وفیات األعیان، (٢٣٥-١/٢٣٤() شذرات الذهب، ٦(

 ).٥٦) المدرسة النحویة في مصر والشام، (٧(



٥٣ 

 

ومــن مصــنفاته "الكافیــة" و"الشــافیة"، "وأمالیــه فــي النحــو"، وهــي التــي أســهمت 

ســـاعدت فـــي تطـــوره، إســـهامًا كبیـــرًا فـــي تطـــور الكتـــاب، بـــل النحـــو العربـــي جمیعـــًا، و 

وشـرحها شــراح كثــر. وأهــم شـروح الكافیــة، شــرح الشــیخ رضـي الــدین األســترابادي هــذا 

الشــرح الــذي انتشــر ذكــره وعمــت دراســته وبخاصــة فــي بــالد العجــم حیــث تــرجم إلــى 

  .)١(الفارسیة، وكانت انتفاع العجم به أكثر من انتفاع مصر والشام

، ومكانتهـا النحویـة بـین العلمـاء طال الحدیث عن كتب ابن الحاجب؛ ألهمیتهـا

والنحویین والباحثین، ألنهـا ناقشـت كثیـر مـن اآلراء النحویـة، وهـي موسـوعات ضـخمة 

  امتألت بها جمیع المكتبات اإلسالمیة والعربیة.

تــرى الباحثــة أن الشــارح ینقــل نصوصــًا كثیــرة عــن ابــن الحاجــب وخاصــة فــي 

  التعریف.

ــــن عصــــفور) ــــذي یصــــفه أحــــد ٦٦٩ســــنة  ، المتــــوفى)٢(ومــــن النحــــاة (اب هـــــ، ال

  .)٣(الباحثین بأن علوم النحو قد انتهت إلیه، وأنه حامل لواء العربیة في األندلس

لقــد صـــنف ابـــن عصــفور كثیـــرًا مـــن المؤلفـــات جــاوزت عشـــرین مصـــنفًا نـــذكر 

  أهمها: شرح جمل الزجاجي، والمقرب في النحو، والممتع في التصریف.

  .)٤((هب) من أخوات ظن وكذلك اختار رأي الكوفیین في عد

  هـ):٦٧٢، المتوفى سنة ()٥(كتب "ابن مالك"

لقد كـان أمـة فـي االطـالع علـى كتـب النحـاة وآرائهـم فقـط بـل أیضـًا فـي اللغـة، 

وأشـعار العـرب التـي یستشـهد بهـا فـي كثیـر مـن كتبـه، وكـان أمـة فـي القـراءات وروایــة 

قراءات، جعل اللغة طیعة بـین الحدیث النبوي، واطالعه الواسع في اللغة، واألدب، وال

                                                        

 ).٦٢) المرجع نفسه، (١(

 ).٣٥٧) ترجمته في: بغیة الوعاة، (٢(

 ). ٤٠) شرح جمل الزجاجي، البن هشام، ص( ٣(

 ).٣٠٧) المدارس النحویة، ص(٤(

جمـال الـدین أبـو عبـد اهللا الطـائي الشـافعي ) ابن مالك: هو محمد بن عبد اهللا بن مالك العالمـة ٥(

 ).١٣/٢٦٤النحوي، البدایة والنهایة (



٥٤ 

 

یدیه، فـنظم ألفیتـه المشـهورة وهـي فـي ألـف بیـت، والكافیـة، والتسـهیل، وشـرحه، وشـرح 

  الجزولیة وٕاعراب مشكل صحیح البخاري، وعمدة الحافظ وعدة الالفظ.

ولـه اختیــارات نحویــة یؤیــد فیهــا البصــریین طــورًا والكــوفیین طــورًا آخــر، كمــا لــه 

  .)١(هاآراء في النحو انفرد ب

  :)٢(هـ)٧٤٥كتب أبي حیان األندلسي: المتوفى سنة (

أمــا أشــهر الكتــب النحویــة واللغویــة التــي ألفهــا أبــو حیــان فهــي مــا یلــي: البحــر 

ـــذییل والتكمیـــل والتنحیـــل الملخـــص مـــن شـــرح  المحـــیط فـــي تفســـیر القـــرآن الكـــریم، الت

اإلحسـان فـي  التسهیل، ارتشاف الضرب مـن لسـان العـرب، التـذكرة فـي العربیـة، غایـة

  النحو، وغیرها.

ویبدو مما تقدم أن جل تآلیف أبي حیان كانـت فـي النحـو والصـرف، أمـا اللغـة 

  فله منها كتابان هما: 

  .)٣(االرتضاء في الضاد والظاء، وٕاتحاف األریب بما في القرآن من الغریب

أهـــم كتـــب النحـــو هـــي: ارتشـــاف الضـــرب فـــي ســـتة مجلـــدات، مختصـــرة فـــي 

فـي البغیـة: (لـم  )٤(و حیان علمًا من أعـالم العربیـة، ویقـول السـیوطيمجلدین، وكان أب

ــابین وال أجمــع وال أحصــى للخــالف، وعلیهــا  یؤلــف فــي العربیــة أعظــم مــن هــذین الكت

  اعتمدت في كتابي جمع الجوامع). 

ولــه بعــد ذلــك كتــاب (اللمحــة البدریــة فــي علــم اللغــة العربیــة)، وقــد شــرحه ابــن 

  والتذكرة في العربیة.. )٥(هشام شرحًا وافیاً 

                                                        

 ).٣١٥-٣٠٩) انظر: المدارس النحویة، ص(١(

 ).٦/١٤٥) شذرات الذهب (٢(

 ).٣٠) المدرسة النحویة في مصر والشام (٣(

) هـــــو عبـــــد الـــــرحمن بـــــن بكـــــر بـــــن محمـــــد وابـــــن أبـــــي ســـــابق، صـــــاحب، المؤلفـــــات الجامعیـــــة، ٤(

والمصـــنفات النافعـــة، ولـــد ســـنة تســـع وأربعـــین وثمانمائـــة، تـــوفى ســـنة إحـــدى عشـــرة وتســـعمائة. 

الكواكـــب الســـائرة بأعیـــان المائـــة العاشـــرة لشـــیخ نجـــم الـــدین الغـــزي، حققـــه د. جبریـــل ســـلیمان 

 ).٢٣١جبور، ص(

 ).٣٠١) المدرسة النحویة في مصر والشام ص(٥(



٥٥ 

 

  هـ):٧٤٦ومن النحاة (الجاریردي) (تـ

هـــو: أحمـــد بـــن الحســـن الجـــاریردي فخـــر الـــدین، كـــان فاضـــًال، صـــنف: شـــرح 

شــرح الشـــافیة البــن الحاجــب، شـــرح  –لـــم یكمــل  –منهاجــه، شــرح الجـــاري فــي الفقــه 

  الكشاف.

  .)١(مات سنة ست وأربعین وسبعمائة

بالقاهرة سنة ثمان وسبعمائة هجریـة، وبهـا ، ولد )٢(كتب (ابن هشام األنصاري)

توفى سنة إحدى وستین وسبعمائة للهجرة، وقد طـارت شـهرته فـي العربیـة منـذ حیاتـه، 

فأقبــــل علیــــه الطــــالب مــــن كــــل فــــج یســــتفیدون مــــن علمــــه ومباحثــــه النحویــــة الدقیقــــة 

  واستنباطاته الرائعة.

أنحــى مــن  وبلــغ اإلعجــاب بــه لــدى بعــض معاصــریه حــدًا جعلهــم یقولــون: إنــه

سیبویه، وخلف في العربیة مصنفات كثیرة، من أهمها كتـاب (مغنـي اللبیـب عـن كتـب 

األعاریب)، وقد أخط له منهجًا لم یسبق إلیه، إذ لم یقیمه على أبواب النحو المعروفـة 

بـل قسـمه قسـمین كبیـرین قسـمًا أفـرده للحـروف واألدوات التـي تشـبه مفـاتیح البیـان فــي 

  لغتنا.

ثـــاني فتحـــدث فیـــه عـــن أحكـــام الجملـــة وأقســـامها المتنوعـــة وأحكـــام أمــا القســـم ال

  الظرف والجار والمجرور وغیرها، وقد طبع هذا الكتاب مرارًا. 

ومــن مصــنفاته (أوضــح المســالك إلــى ألفیـــة ابــن مالــك)، والبــن هشــام بجانـــب 

ـــذهب فـــي معرفـــة كـــالم العـــرب، ومثلـــه (قطـــر النـــدا وبـــل  هـــذین المصـــنفین شـــذور ال

  .)٣(إلعراب عن قواعد األعراب)الصدا)، و(ا

قـال الســنهوري: مــن أنـواع اإلعــراب الجــزم، وقــال المـازني: لــیس بــإعراب. قــال 

  .)٤(ابن هشام: وهذا القول لیس بشيء. والجزم له عالمتان: السكون والحذف

                                                        

 ).١/٣٠٣) بغیة الوعاة، (١(

ـــد اهللا بـــ٢( ن یوســـف بـــن أحمـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن هشـــام األنصـــاري النحـــوي، مفتـــاح الســـعادة، ) عب

)١٩٨.( 

 ).٣٤٧-٣٤٦) المدارس النحویة، (٣(

 ).١/١٨٨) شرح األجرومیة، (٤(



٥٦ 

 

، عبـــد اهللا بـــن عبـــد الـــرحمن المتـــوفى ســـنة تســـع وســـتین )١(شـــروح "ابـــن عقیـــل"

ة أبــــي حیــــان، وكــــان یعنــــى بــــالقراءات، والتفســــیر، وســــبعمائة. وهــــو یعــــد فــــي تالمــــذ

  واألصول، والفقه، واشتغل بالقضاء فترة.

شروحه: له شرح على التسهیل البن مالك، وشرحه على األلفیة ذائع مشـهور، 

وعني به كثیرون فكتبوا علیـه حواشـي، ومـن أشـهرها حاشـیة الخضـري، وهـي مطبوعـة 

  معه مرارًا.

بـارة وسـهولتها، وقربهـا مـن أذهـان الناشـئة، وهـو ویمتاز هذا الشـرح بوضـوح الع

یخــالف  )٢(یصــور فیــه آراء النحــاة، وخاصــة حــین یخــالفهم ابــن مالــك. وكــان ابــن مالــك

البصـــریین وٕامـــامهم ســـیبویه فـــي آراء كثیـــرة منهـــا: ذهـــاب ابـــن مالـــك إلـــى أن األســـماء 

بحركـات الخمسة مثـل: (أبـوك) معربـة بـالحروف، بینمـا ذهـب سـیبویه إلـى أنهـا معربـة 

  مقدرة على الواو، واأللف والیاء.

وقد توقف ابن عقیل منحازًا للبصریین وسیبویه، وله كثیر من اآلراء التي تـابع 

  .)٣(فیها سیبویه، وتبعهم السنهوري وبعض المحققین

  المتوفى سنة ست وسبعین وأربعمائة. )٤(ثم بعده یأتي (ابن الصائغ)

ي اللغــة، والنحــو، والفقــه ودرس هــو محمــد بــن عبــد الــرحمن بــن علــي، بــرع فــ

بالجامع الطولوني، وغیره، وله من التصانیف: شـرح ألفیـة ابـن مالـك، والوضـع البـاهر 

فــي رفــع أفعــل الظــاهر، وروض األفهــام فــي أقســام االســتفهام، وحاشــیة علــى المغنــي 

  البن هشام.

                                                        

) ابــن عقیــل القرشــي الهاشــمي العقیلــي الهمــداني األصــل، ثــم البالســي المصــري، قاضــي القضــاة ١(

هــــ، إنتاجاتــه النحویـــة: ٦٩٧المصـــریة، ولــد ســنة بهــا الــدین ابـــن عقیــل الشــافعي نحـــوي الــدیار 

المساعد في شرح التسهیل، وله على األلفیة شرح أماله على ولده قاضـي القضـاة جـالل الـدین 

 ).٢٩٣-٢٩٢القزویني، المدرسة النحویة في مصر والشام، (

 ).٣٥٦-٣٥٥) المدارس النحویة ص(٢(

 ).١٧١-١/١٧٠) شرح األجرومیة (٣(

  ).١٣١النحویة، () القواعد ٤(
 



٥٧ 

 

وبعــده محمــد بــن یوســف بــن أحمــد بــن عبــد الــدائم الحلبــي محــب الــدین نــاظر 

اشتغل ببالده ثم قدم القاهرة والزم بعض العلماء، فـي العربیـة، وغیرهـا ثـم ولـي الجیش 

  .)١(نظر الجیش توفى سنة ست وسبعین وأربعمائة

ثــم نــأتي إلــى النحــاة المعاصــرین لشــیخ الســنهوري عاصــر الســنهوري كثیــرًا مــن 

  النحاة الذین أسهموا في الحركة النحویة طوال القرن الثامن الهجري أذكر منهم:

شمس الدین الشطنوفي محمد بن إبراهیم، قدم القاهرة شـابًا ومهـر فـي العربیـة، 

وتصــدر بالجــامع الطولــوني فــي القــراءات، وفــي الحــدیث فــي الشــیخونیة، تــوفى ســنة 

  .)٢(اثنتین وثالثین وثمانمائة

  هـ).٨٣٧(الدمامیني) المتوفى سنة (

األزهـر إلقـراء هو محمـد بـن أبـي بكـر بـن عمـر اإلسـكندراني، تصـدر بالجـامع 

النحو ثم رجع إلى اإلسكندریة واستمر یقرئ بها ثم قدم القاهرة وأخیرًا ركب البحر إلـى 

  الهند ومات هناك.

ولــه مــن التصــانیف: تحفــة الغریــب فــي حاشــیة مغنــي اللبیــب، وشــرح التســهیل 

  .)٣(هـ)٨٣٧وغیر ذلك، توفى سنة (

  هـ).٨٧٢وأخیرًا (الشمني) المتوفى سنة (

محمد، كان إمام النحو في زمانه، ولد باإلسـكندریة وقـدم القـاهرة، هو أحمد بن 

وأخــذ عــن العلمــاء مختلــف العلــوم، وقــد انتفــع بــه الجــم الفقیــر وتزاحمــوا علیــه وافتخــروا 

  باألخذ عنه.

ـــه: شـــرح المغنـــي البـــن هشـــام، وحاشـــیة علـــى الشـــفاء تـــوفى ســـنة  ومـــن مؤلفات

  .)٤(هـ٨٧٢

  هـ).٨٨٩سنهوري (وهؤالء الثالثة هم أساتذة الشیخ ال

                                                        

 ).١٣١) القواعد النحویة، (١(

 .١٣١) المرجع السابق، ص٢(

 ) المرجع نفسه، والصفحة نفسها.٣(

 .١٣١) القواعد النحویة، ص٤(



٥٨ 

 

ثـم یــأتي بعــدهم الشـیخ خالــد األزهــري صــاحب (شـرح التصــریح علــى التوضــیح 

هـ)، ٩١١هـ)، وقد كان یعاصر السیوطي العالم الكبیر جالل الدین السیوطي (تـ٩٠٥تـ

الــذي أســهم فــي معظــم حقــول التــألیف العربــي علــى وجــه العمــوم فكتــب فــي التفســیر 

والنحو، وأخـرج المزهـر فـي علـوم اللغـة، واالقتـراح فـي والحدیث والفقه والتراجم واللغة، 

أصول النحو، واألشباه والنظائر، وأجمع جوامع، وشرحه همع الهوامـع، وبغیـة والوعـاة 

  .)١( في طبقات اللغویین والنحاة. الخ...

نكتفــي فــي هــذا المقـــام بأشــهر هــؤالء النحــاة الـــذین حفــظ لنــا التــاریخ النحـــوي، 

  سماء النحو في هذه الفترة من الزمن وأعني بهم: أسماءهم نجومًا لمعت في

(ابن الحاجب، وابن مالـك، وهـم أكثـر النحـاة الـذین أخـذ مـنهم السـنهوري مادتـه 

  واعتماده على هؤالء أكثر وابن هشام والزمخشري.

هؤالء العلماء الوافدون إلى مصر من العـراق، وعلمـاء مصـر الـذین وفـدوا إلـى 

نحویـــة قوامهـــا كتـــاب ســـیبویه ومـــا اشـــتق منـــه مـــن العـــراق أحـــدثوا فـــي مصـــر نهضـــة 

  .)٢(كتب

هــــ) إلـــى ٧٢٣وهـــذا المبحـــث یشـــمل كـــذلك تطـــور النحـــو مـــن ابـــن آجـــروم تــــ(

هـــ)، ٧٤٥هـــ)، وأول نحــوي بعــد آجــروم هــو أبــو حیــان األندلســي تـــ(٨٨٩الســنهوري تـــ(

  ).٦٧٢وقبله (ابن مالك) تـ(

  .وابن مالك وآجروم هما اللذان بدیا في النحو بالمتون

كــان الســنهوري یأخــذ مــن الشــعراء، أول شــاعر أخــذ منــه فــي بــاب الكــالم هــو 

  .)٣((األخطل)

  : )١(ومن الشعراء (جریر)

                                                        

 ).١٩٨) دروس في كتب النحو (١(

 ).٧٦-٧٥) المدرسة النحویة في مصر والشام (٢(

ــــن قتیبــــة، تحقیــــق أحمــــد محمــــد شــــاكر، د٣( ار الحــــدیث، القــــاهرة، طبعــــة ) الشــــعر والشــــعراء، الب

 ).٤٨٧-١/٤٧٣م، (٢٠٠٣هـ=١٤٢٣



٥٩ 

 

  هو جریر بن عطیة بن حذیفة الخطفي.

  . )٢(وهو من بني كلیب، ُیشبه من شعراء الجاهلیة باألعشى

  قال السنهوري من حرف الجر (الم) ولها ستة عشر معنى.

 :)٣(السادس عشر قال: أن ترد بمعنى (من) في قول جریروفي المعنى 

 

َلنـــا الَفضــــُل فــــي الــــُدنیا َوَأنُفــــَك راِغــــٌم       
 

ــــــِة َأفَضــــــلُ  *** ــــــوَم الِقیاَم ــــــم َی   )٤( َوَنحــــــُن َلُك
 

  ، هو تمام بن غالب بن صعصعة بن ناجیة بن عقال.)٥(ومن الشعراء الفرزدق

النافیــة، عنــد أهــل الحجــاز، وعنــد قــال الســنهوري: "ممــا حمــل علــى لــیس (مــا) 

  التمیمیین ال تعمل لعدم اختصاصها باألسماء. ولعملها شروط.

الثالث: أن ال یتقدم خبرها على اسمها، فال عمل لها في نحـو: (مـا قـائم زیـد)، 

وال فــي نحــو: (مــا عنــدك أو فــي الــدار زیــد)، وقیــل: عاملــة ولــو تقــدم الخبــر فــي بیــت 

  الفرزدق.

ــــــــَتُهمَفَأصــــــــَبحوا َقــــــــد    َأتــــــــَم الَلــــــــُه ِنعَم
 

  )٦( ِإذ ُهـــــم ُقـــــَریٌش َوإِذ مـــــا ِمـــــثَلُهم َبَشـــــرُ  ***
 

                                                                                                                                                               

ــــن مســــلم بــــن قتیبــــة ١( ــــد اهللا ب ) الشــــعر والشــــعراء، أو طبقــــات الشــــعراء، تصــــنیف أبــــي محمــــد عب

الــدینوري، حققــه  الــدكتور مفیــد قمیحــة، واألســتاذ محمــد أمــین الضــناوي، دار الكتــب العلمیــة، 

 ).٢٨٤ص( م،٢٠٠٠-هـ١٤٢١بیروت، لبنان، الطبعة األولى، 

 .١١٤، ص١) شرح األجرومیة، ج٢(

، ١) دیـــوان جریـــر، تـــألیف محمـــد إســـماعیل عبـــداهللا الصـــاوي، منشـــورات دار مكتبـــة الحیـــاة، ج٣(

 ، ٤٥٧ص

 .١١٨، ص١) شرح األجرومیة، ج٤(

) الفــرزدق: هــو همــام بــن غالــب بــن ضعضــعة بــن ناجیــة بــن عقــال بــن محمــد بــن ســفیان بـــن ٥(

  .٤٧٢، ٤٦٢، ص١مجاشع بن درام. مات وقد قارب المائة. الشعر والشعراء، ج
 

م، ١٩٧٠) دیــوان الفــرزدق، ألبــي همــام بــن غالــب الفــرزدق، مكتبــة األنجلــو المصــریة، القــاهرة، ٦(

هــــ. ١٣٢٧ي، بیـــروت، دار المعرفــة، الطبعـــة األولـــى . وهمــع الهوامـــع، للســـیوط١٨٥، ص١ج

. والدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع، تألیف أحمد بـن األمـین ١٢٤، ص١ج

، ٢م، ج٢٠٠١هـــــ=١٤٢١الشـــنقیطي، تحقیــــق عبــــدالعال ســــالم مكــــرم، عــــالم الكتــــب، القــــاهرة، 



٦٠ 

 

وهــي تنصــب الخبــر عنــد أهــل الحجــاز، وهــي شــابهت "لــیس" فــي النفــي، وفــي 

  .)١(كونها لنفي الحال، وفي دخولها على جملة اسمیة

قــال ســیبویه: هــو شــاذ، وقیــل غلــط، والفــرزدق لــم یعــرف شــرط العمــل، إذ هــو 

. ورد هــذا بــأن العربــي ال یغلــط لســانه، وٕانمــا الجــائز )٢(ولغــة األعمــال حجازیــةتمیمــي 

  .  )٣(غلطه في المعاني

  وهؤالء الثالثة هم الشعراء المشهورون.

فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد منـاف زوج أبـي  )٤(ومن الشواعر (أم عقیل)

  م.٦٢٦، ... نحو ٥٥ -طالب بن عبد المطلب نحو ...

  (كان) على ثالثة أقسام: ناقصة وتامة وزائدة.قال السنهوري: 

الزائــدة إنمــا تــزاد بلفــظ الماضــي نحــو: (مــا كــان أحســن زیــدًا)، فــإن زیــدت بلفــظ 

  المضارع فشذوذ، كقول أم عقیل: 

ــــــــــــــــل   أنــــــــــــــــت تكــــــــــــــــون ماجــــــــــــــــد نبی

 

  )٥(إذا تهــــــــــــــــــــــب شــــــــــــــــــــــمال بلیــــــــــــــــــــــل ***

 
                                                                                                                                                               

هرة، ، والمقتضـــــــــــب، للمبـــــــــــرد، تحقیـــــــــــق محمـــــــــــد عبـــــــــــد الخـــــــــــالق عضـــــــــــیمة، القـــــــــــا١٠٣ص

 . روایة الدیوان: فأصبحوا قد أعاد. ١٩١، ص٤م، ج١٩٩٤هـ=١٤١٥

) الجنى الداني في حروف المعاني، للمرادي، تحقیق فخر الدین قبـاوة، محمـد نـدیم فاضـل، دار ١(

 ).٣٢٤م، (١٩٩٢هـ=١٤١٣، ١الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

 ).١/١٠٣). والكتاب (١/٢٨٦) شرح األجرومیة (٢(

. الشــاهد: (وٕاذ مــا مــثلهم ١٠٥-١٠٤، ص٢(عمــل مــا الحجازیــة فــي الــدرر اللوامــع)، ج) راجــع ٣(

بشــر)، حیــث أعملــت (مــا) مــع تقــدم خبرهــا علــى اســمها. هــذا هــو مــن شــروط عملهــا، وبــاقي 

 . والتقدیر في مثل حاله.٣٢٩-٣٢٤الشروط راجعه في الجنى الداني، ص

 )٥/١٣٠) األعالم (٤(

بن مالك، البن هشام ومعه كتاب عدة المسـالك إلـى تحقیـق أوضـح ) أوضح المسالك إلى ألفیة ا٥(

ــــــــــان، ط ــــــــــد الحمیــــــــــد، دار الجیــــــــــل، بیــــــــــروت، لبن ، ٥المســــــــــالك، لمحمــــــــــد محــــــــــي الــــــــــدین عب

، وشرح ابن عقیل أللفیة ابن مالـك، وبحاشـیة أضـواء علـى ٢٥٥، ص١م، ج١٩٧٩هـ=١٣٩٩

، ٢٥٨، ص١ودیة، جهــ، المملكـة العربیـة الســع١٤١٢الشـرح تـألیف بهجـت البیطـار وآخــرون، 

والمقاصد النحویة في شرح شـواهد شـروح األلفیـة، شـرح الشـواهد الكبـرى للعینـي، تحقیـق محمـد 

، ١م، ج٢٠٠٥هــــــ=١٤٢٦، ١باســــل عیـــــون الســــود، دار الكتـــــب العلمیــــة، بیـــــروت، لبنــــان، ط
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  استشهد به في أفعال المقاربة، حیث قال:  )١(ومن الشعراء (ذو الرمة)

ـــــم یكـــــد   إذا غیـــــر الهجـــــر المحبـــــین ل
 

  )٢(رســیس فــي الهــوى مــن حــب مــي یبــرح ***
 

  .)٣(قال: إذا وقعت (كاد) بعد حرف نفي كانت منفیة كاألفعال

  .)٤(ومن الشعراء كذلك لبید

  .)٥(وأمیة بن أبي الصلت

                                                                                                                                                               

، والمعنــى: إذا هبــت ریــح شــمال بــاردة ندیــة كنــت أنــت الســید الكــریم صــاحب المجــد ٤١٨ص

اهد: (تكـــون) فإنهــا زائــدة، والثابـــت زیــادة كـــان، ألنهــا مبنیــة لشـــبه الحــرف بخـــالف والنبــل. الشــ

. بلیـــل: ٤١٩، ص١المضـــارع، فإنـــه معـــرب بشـــبه األســـماء، وهـــذا شـــاذ. المقاصـــد النحویـــة، ج

 بفتح الباء وكسر الالم وسكون الباء بمعنى مبلولة بالماء. 

واالعـالم،  ٥١٥، ص١والشـعراء، ج ) هو غیالن بن عقبة بـن بهـیش یكنـى أبـا الحـارث، الشـعر١(

 . ١٢٤، ص٥ج

) دیــوان شــعر ذي الرمــة، عنــي بتصــحیحه وتنقیحــه كاولیــل همــري هــیس مكــارتي، طبعــة علــى ٢(

م، وروایــة الـــدیوان إذا غیــر النـــائي ١٩١٩هـــ=١٣٣٧نفقــة كلیــة كامبریـــدج فــي مطبعــة الكلیـــة، 

 ).٧٨ص(

وشـــرح األشـــموني، البـــن ، ١٢٤، ص٧، وشـــرح المفصـــل، ج٢٩٨، ص١) شـــرح األجرومیـــة ج٣(

الحسـن نــور الــدین علــي بــن محمــد بــن عیســى علـى ألفیــة ابــن مالــك، قــدم لــه حســن حمــد، دار 

، واللسـان (رسـیس) ، ٢٩٢، ص١م، ج١٩٩٨هــ=١٤١٩، ١الكتب العلمیة، بیـروت، لبنـان، ط

 . وروایة الدیوان إذا غیر النأي. ٢٩٨، ص١وحاشیة الصبان، ج

ـــن مالـــك، أبـــو عقیـــل العـــامري، أحـــد ). ٣٣٧-١/٨٩) شـــرح األجرومیـــة (٤( ـــد بـــن ربیعـــة ب هـــو لبی

الشــعراء الفرســان األشــراف فــي الجاهلیــة، مــن نجــد، أدرك اإلســالم ووفــد علــى النبــي صــلى اهللا 

 .٢٦٦، ص١). والشعر والشعراء، ج٥/٢٤٠علیه وسلم ویعد من الصحابة. األعالم (

ل اهللا صـلى اهللا علیـه وسـلم: (آمـن ) هو عبد اهللا بن أبـي ربعیـة بـن عـوف الثقفـي، قـال فیـه رسـو ٥(

شـــعره، أو آمـــن لســـانه، وكفـــر قلبـــه)، وأتـــى بألفـــاظ كثیـــرة ال تعرفهـــا العـــرب، كـــان یأخـــذها مـــن 

الكتـــب التـــي یقرأهـــا. مـــات بالطـــائف ســـنة تســـع هجریـــة كـــافرًا قبـــل أن یســـلم الثقفیـــون. الشـــعر 

 –م ١٠٣٠دي، ، وخزانــة األدب، لعبــد القــادر بــن عمــر البغــدا٤٥٤-٤٥٠، ص١والشــعراء، ج

م، تحقیــــــــق وشــــــــرح عبــــــــد الســــــــالم محمــــــــد هــــــــارون، دار الكتــــــــاب العربــــــــي، القــــــــاهرة، ١٠٩٣

 .١٢٢-١١٩، ص١م، ج١٩٦٧هـ=١٣٨٧
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وفــي المنــادى یحــذف حــرف النــداء إذا كــان المنــادى اســم الجاللــة (اهللا)، ففــي 

. والحــذف فــي قــول أمیــة بــن أبــي )١(والــراجح فیهــا عــدم الحــذف حــذف الحــرف رأیــان،

  الصلت: 

  رضـــــــیت بـــــــك اللهــــــــم ربـــــــًا ولــــــــم أر 
 

ـــــــــــــرك اهللا راضـــــــــــــیا ***   )٢(أدیـــــــــــــن إلهـــــــــــــًا غی
 

  وكان یرجع إلى األغاني لألصفهاني في عشرین مجلدًا، والكامل للمبرد. 

، وغیرهـا. )٣(وهريومنها ما یرجع إلى كتب اللغة، مثل: الجمهرة البن دریـد، والصـحاح للجـ

والصحاح في اللغة كتاب فساره في اآلفاق، وبلـغ مبلـغ الرفـاق، وكـان یأخـذ كثیـرًا مـن كتـب األمثـال 

منهــا: جمهــرة األمثــال، ومجمــع األمثــال، والمســتطرف وغیرهــا. والهــدف مــن دراســة هــذه المصــادر 

مـي. وكـذلك معرفتها ویضع الدارس في حسبانه هدف النحاة األوائل من هذا العلم، وهـو هـدف تعلی

الهــدف هــو الكشــف عــن أغلــب المصــادر الموجــودة فــي الكتــاب، وكــذلك اإلبانــة عــن منــاهج النحــاة 

  والكشف عنهم، وهذا أفادني كثیرًا. 

                                                        

) المفصل في صنعة األعراب، للزمخشري قدم له ووضـع هوامشـه وفهارسـه أمیـل بـدیع یعقـوب، ١(

 .٧١م، ص١٩٩٩هـ=١٤٢٠، ١دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

 ).٢/٦٤٧، الشرح (١٢، ص٤لمسالك، ج) أوضح ا٢(

) الجـوهري: هـو إسـماعیل بـن حمـاد الجـوهري أبـو نصـر، مـن األئمـة، خطـه یـذكر مـع خـط ابــن ٣(

مقلـة، أشــهر كتبــه الصــحاح، ولــه كتــاب العــروض، ومقدمــة فــي النحــو، أهلــه مــن فــاراب، دخــل 

وٕاشــــارة  .٣١٣، ص١هـــــ. انظــــر األعــــالم، ج٣٩٣العــــراق فقیــــرًا، وأقــــام فــــي نیســــابور، تــــوفى 

 ).٥٥التعیین، ص(
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ا ا  
   اب

( ،بت ا)  

  

یحتوي كتاب شرح اآلجرومیة للشیخ السنهوري على ثمانیة وعشرین بابًا، منهـا 

  تسعة أبواب في الجزء األول، وتسعة عشر بابًا في الجزء الثاني.

زد علـى ذلــك أقسـام الكــالم التـي اعتــاد النحـاة أن یفتتحــوا كتـبهم بهــا، ولـم یقــدم 

السنهوري مقدمة له كأسالفه، أمثال سیبویه في كتابه، والمبرد فـي مقتضـبه، وٕانمـا هـم 

  یعرضون موضوعاتهم دون تمهید.

ب الكـــالم وأجزائـــه؛ ألن النحـــو یبحـــث عـــن صـــحة الكـــالم أول األبـــواب هـــو بـــا

ومدى أهمیة صحته بالنسبة للمجتمع العربي واإلسالمي، وفیه تكلـم عـن: الكـالم لغـة، 

واصـطالحًا وبعــد مــا تنـاول أقســام الكــالم، تكلـم عــن الكلــم، والكلمـة، وعالمــات االســم، 

لجــر، ونــوني وحــروف الجــر ومعانیهــا، وحــروف القســم ونبــه علــى أنهــا مــن حــروف ا

التوكیـــد، ثـــم األفعـــال الخمســـة ومـــا جـــرى مجراهـــا عنـــد التوكیـــد بـــالنون، ثـــم تكلـــم عـــن 

عالمات الفعـل، ثـم تنـاول الفعلـین الجامـدین (نعـم وبـئس)، وأخیـرًا تكلـم فـي هـذا البـاب 

  عن الحرف.

ـــى ظـــاهر  ـــه إل ـــه تكلـــم عـــن تقســـیم اإلعـــراب وعامل ـــاب اإلعـــراب، وفی ـــاول ب وتن

  ظي أم معنوي؟ ومقدر، وهل اإلعراب لف

ثم باب البناء، وأنواع اإلعراب، ثم المعـرب والمبنـي مـن األسـماء واألفعـال، ثـم 

  تكلم عن أنواع البناء، وأنواع شبه االسم بالحرف.

وفــي نهایــة هــذا البــاب أخــذ یــتكلم عــن أســماء األصــوات. ولقــد تنــاول الكتــاب، 

والفعـل المضـارع،  باب عالمات اإلعراب، وفـي البـاب نفسـه تكلـم عـن جمـع التكسـیر،

وجمـــع المـــذكر الســـالم، ثـــم الملحـــق بـــه، ثـــم تنـــاول األســـماء الخمســـة أو الســـتة ویلیهـــا 

  المثنى، والملحق بالمثنى. 

  ثم تكلم عن جمع المؤنث السالم والملحق به، ثم الممنوع من الصرف.

وبعـــد ذلـــك أخـــذ بـــاب األفعـــال، وقـــد تنـــاول فیـــه أنـــواع األفعـــال ففصـــلها، أوًال: 

  وتكلم عنه، وأفرد عنوانًا للفعلین نعم وبئس.الماضي، 
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ثـم فعــل األمــر فعرفــه، ومثــل لــه، ثــم تكلــم عــن مــا هــو كــاألمر فــي الصــورة الظــاهرة كـــ 

فیه تكلم عن (أفعل به)، و(ما أفعل)، ثم عاد إلى المضارع وفیـه تكلـم  ١( (التعجب)،*

  عن نواصبه وجوازمه.

جـواب الشـرط ففصـلها، ثـم تكلـم وبعد النواصب والجوازم أخذ یتكلم عن شروط 

  عن الحروف الطالبة للفعل:

ـــاول  ـــم تن ـــو مـــا)، ث فصـــل فـــي: (لـــو) واســـتعماالتها، وفصـــل فـــي (أمـــا ولـــوال ول

المرفوعات كالفاعل فیه تكلـم عـن: عـود الضـمیر علـى متـأخر لفظـًا ورتبـة، ثـم التنـازع 

ًا سـماه: (بـاب ثم عاد إلى المرفوعات مرة أخـرى (نائـب الفاعـل)، وأفـرد لـه المؤلـف بابـ

  المفعول الذي لم یسم فاعله). 

  قال السنهوري: الثاني من المرفوعات نائب الفاعل، فیه سلك مسلك المؤلف.

وبــــاب المبتــــدأ والخبــــر وقــــال الشــــیخ: الثالــــث والرابــــع مــــن المرفوعــــات المبتــــدأ 

والخبــر، وبــاب العوامــل الداخلــة علــى المبتــدأ والخبــر (النواســخ)، وفیــه تكلــم عــن كــان 

أخواتها، وأفعال المقاربة وٕان وأخواتها، فإنها تنصب االسم وترفع الخبر، ثم تكلم عـن و 

  ضمیر الفصل، ثم ظن وأخواتها، وٕاجراء القول مجرى الظن.

وفــي هــذا الكتــاب تنــاول بابــًا ســماه: بــاب الحكایــة وفیــه تكلــم عــن مــا ینصــب 

لغة ثم عاد إلى اسم مفعولین: (اعلم وارى)، وعن المشتقات كاسم الفاعل، وصیغ المبا

الفاعل، ثم تكلـم عـن اسـم المفعـول، والصـفة المشـبهة، وعمـل الصـفة المشـبهة، وعمـل 

اســم التفضــیل، والنعــت، والنكــرة والمعرفــة، والضــمیر، ونــون الوقایــة، ثــم تنــاول ضــمیر 

  الفصل.

وفــي البــاب نفســه تكلــم عــن العلــم، واســم اإلشــارة، والموصــول وفیــه فصــل فــي: 

وباأللف والالم، وأخیرًا تكلم عن المعرف باألداة وهذا هـو آخـر عنـوان اإلخبار بالذي، 

  في الجزء األول من الكتاب.

                                                        

* لعلـه یقصــد بـه نــون التوكیـد، ألنهــا تـدخل جــوازًا فــي فعـل األمــر فـي التعجــب، نحـو: أحســن بزیــد 

فإنه یجوز فیه " أحسننَّ بزید" . النكت الحسان فـي شـرح غایـة اإلحسـان ألبـي حیـان األندلسـي 

ـــد الحســـین القیلـــي ، مؤسســـة الرســـالة بیـــروت ، ط م ، ص ١٩٨٨هــــ ١٤٠٨، ٢، تحقیـــق / عب

٢٠٣. 
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أما الجزء الثاني من الكتاب فتناول فیه: باب العطـف وحروفـه وفیـه تكلـم عـن: 

ــــد اللفظــــي  ــــه تكلــــم عــــن: التوكی ــــان، وعطــــف النســــق، وبــــاب التوكیــــد، وفی عطــــف البی

  والمعنوي.

، ولمــا أنهــى الكــالم عــن المرفوعــات ومــا یتعلــق بهــا مــن ثــم تنــاول بــاب البــدل

التوابع أخذ یتكلم في المنصوبات، فقال: باب منصوبات األسماء كالمفعول به وتعدى 

  . وجوبًا:)١(الفعل ولزومه وأفرد أبوابًا في حذف العامل

ــــه: (بــــاب التحــــذیر  أولهــــا: بــــاب االشــــتغال، والبــــاب الثــــاني: ممــــا حــــذف عامل

  ، وفیه تكلم عن اإلغراء وجمعه مع التحذیر.)٢(واألحسن: اإلغراء والتحذیرواإلغراء)، 

والباب الثالث: مما حذف عامله وجوبًا: المثل وما جرى مجـرى المثـل، والبـاب 

الرابع: (المنادى)، وقال: وسیأتي الكالم علیه إن شاء اهللا تعالى، ثم عاد إلى المفعول 

  به وأقسامه.

لمفعـول المطلـق وســماه: بـاب المصـدر...الخ، وفیــه والثـاني مـن المنصــوبات: ا

تكلم عن: أقسام المفعول المطلق، وعاملـه، وحذفـه، وقیـام نائـب مقامـه، وحـذف عامـل 

المصدر، وعمل المصدر عمل فعلى، ثم إعمال ضمیر المصـدر، ثـم أقسـام المصـدر 

العامل، ثـم اسـم المصـدر (یشـترك المصـدر فـي معنـاه لفـظ یسـمى اسـم المصـدر)، ثـم 

تكلـم عـن أوزان المصـدر (الثالثــي ومصـادر غیـر الثالثـي)، ثــم تكلـم عـن اسـمي المــرة 

  والهیئة، واسم الفعل.

والثالث والرابع من المنصوبات: ظرف الزمان وظـرف المكـان وأفـرد لهمـا بابـًا، 

فیه تكلم عن: عامل الظرف، وحذفه، جوازًا ووجوبًا، ثم الظرف نوعان متصرف وغیر 

معــرب وٕامــا مبنــي، ممــا الزم البنــاء مــن الظــروف، والظــروف  متصــرف، والظــرف إمــا

  جائزة البناء، ومما هو جائز البناء من غیر الظروف.

والخــامس مــن المنصــوبات هــو الحــال، وهــو ضــربان: مؤكــدة ومؤسســة، الحــال 

  مشتقة وجامدة، الحال متنقلة والزمة، ثم تناول تعدد الحال، وعامل الحال.

                                                        

 ) في الكتاب العالم١(

  ) تكلمة السیاق٢(
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وهـــو الســادس مـــن المنصـــوبات وفیـــه قـــال: التمییـــز ولقــد تنـــاول بـــاب التمییـــز، 

قسمان، تمییز نسبة، وتمییز ذات، تمییز النسبة محول وغیـر محـول، وفیـه تكلـم عـن: 

  ناصب التمییز وتقدیم التمییز على عامله.

وبعده تناول بـاب العـدد، وفیـه أخـذ یـتكلم عـن: العـدد المركـب والعقـود، وتمییـز 

  وفیه:  العدد، ثم فصل عن كنایات العدد،

كم االستفهامیة والخبریة وٕاعرابهما، وكذا، وكیت، زیت، ولما أنهـى الكـالم عـن 

بــاب التمییــز أخــذ یــتكلم عــن بــاب االســتثناء، وهــو ســابع المنصــوبات، وفیــه تكلــم عــن 

أدوات االســتثناء، وبــدأها بـــ (إال) ألنهــا أم البــاب، وأخــذ یــتكلم عــن ناصــب المســتثنى، 

ـــیس)، (وال یكـــون) أو (مـــا عـــدا)، أو (مـــا خـــال)، واالســـتثناء المفـــرغ، واالســـت ثناء بــــ (ل

  واالستثناء بـ (حاشا)، ثم ختم الباب بخاتمة.

ولمــا أنهــى الشــارح بــاب االســتثناء أعقبــه ببــاب (ال) العاملــة عمــل (إن) فقــال: 

الثامن من المنصوبات اسم (ال) العاملة عمل (إن) وفیـه تكلـم عـن: إعرابهـا، وخبرهـا، 

االستفتاحیة، وهي مختصة بالجملـة االسـمیة، ولقـد تنـاول بـاب النـداء،  ثم تكلم عن أال

وفیه تكلم عن: حروف النداء، وحـذف حـرف النـداء، ونـداء المنـادى المنقـوص، ونـداء 

ــــتكلم فــــي هــــذا البــــاب عــــن:  ـــــ)، وأخــــذ ی تنــــوین المنــــادى المضــــموم ونــــداء مــــا فیــــه (ال

لیــاء المــتكلم، وتــابع المنـــادى االســتغاثة، وأســماء مالزمــة للنــداء، والمنــادى المضــاف 

المبني على أربعة أقسام: قسم یجب نصبه، قسم یجب رفعـه، ثـم تكلـم عـن: نـداء اسـم 

اإلشــارة، ثــم عــاد إلــى أقســام تــابع للمنــادى المبنــي: القســم الثالــث یجــوز رفعــه ونصــبه 

  والقسم الرابع: یعطي في حال تبعیته ما یعطاه لو كان منادى مستقبًال.

األقسام أخـذ یـتكلم عـن الندبـة وفیهـا تكلـم عـن: مـا یحـذف ألجـل وبعد ما أنهى 

  الندبة، وندبة المضاف لیاء المتكلم.

  .)١(المنادى مبنیًا على الضم في محل نصب، لهذا أدخل مع المنصوبات

ومن األبواب التي أشار إلیها الشیخ السنهوري فـي كتابـه (بـاب التـرخیم)، وفیـه 

ـــم عـــن: تـــرخیم المنـــادى المختـــوم ـــادى غیـــر المختـــوم بالهـــاء،  تكل بالهـــاء، وتـــرخیم المن

                                                        

 ).٢٤٨) الجهود النحویة شرح األجرومیة، لمحمد بن صالح العثیمین (١(
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والمحذوف للترخیم، ثم أخذ یتكلم عـن التـرخیم عنـد العـرب، ثـم تكلـم عـن االختصـاص 

مــن المنصــوبات، وأخــذ  )١(ومــن األبــواب بــاب المفعــول لــه، أو مــن أجلــه، وهــو التاســع

كلـم عـن یتكلم عن شروطه، ثم باب المفعول فیه، وهو العاشر مـن المنصـوبات وفیـه ت

  حاالت االسم بعد الواو، وناصب المفعول معه.

وآخـر أبوابــه بـاب مخفوضــات األســماء، وفیـه تكلــم عــن: أنـواع الجــر والخفــض 

  على الجواب.

وبـــاب اإلضـــافة وهـــو الثالـــث مـــن المخفوضـــات المضـــاف إلیـــه، والعامـــل فـــي 

  المضاف إلیه.

  وأن اإلضافة على ضربین:

الثـــاني: اإلضـــافة اللفظیـــة، دخـــول األلـــف الضـــرب األول: معنویـــة. والضـــرب 

والــالم علــى المضــاف إضــافة لفظیــة، ثــم تكلــم عــن اإلضــافة الشــبیه بالمحضــة، وعــن 

األمور التي یكتسبها االسم باإلضافة، ثم أخذ یتكلم عن: أقسام االسم من حیـث قبـول 

  اإلضافة.

ـــتكلم عـــن إضـــافة أي، وٕاضـــافة كـــال وكلتـــا ولهمـــا ثالثـــة شـــروط  وأخـــذ أیضـــًا ی

تناولها، وٕاضـافة مـع، وقسـم یضـاف لكـل ضـمیر، وذلـك (وحـد) لبیـك وأمثالـه، ثـم تكلـم 

  عن: حذف المضاف، والفصل بین المضاف والمضاف إلیه والمضاف إلى المتكلم.

وتكلــم عــن فــتح (یــاء) اإلضــافة وســكون مــا قبلهــا، وحكــم المضــاف إلــى (یــاء) 

  ع المعتل.المتكلم، ثم أخذ یتكلم عن: المقصور والمنقوص والمضار 

  وهذا هو آخر ما تكلم عنه في كتابه.

وخالصــة القــول إن الشــیخ الســنهوري وافــق ابــن آجــروم موافقــة أمینــة صــادقة 

  حتى وقف معه على آخر باب من أبواب مقدمته اآلجرومیة.

                                                        

 .٣٨) المرجع نفسه، ص١(
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  مناقشة وتحلیل المادة:

وبعد هذا العرض الموجز لشرح الشیخ السـنهوري، واألبـواب التـي طرقهـا، البـد 

  للباحث أن یحلل بعض مادة الكتاب.

إن السنهوري لم یقدم مقدمـة لشـرحه یعـرض فیهـا منهجـه ولـو بصـورة مبسـطة، 

  كما فعل كثیر من الشراح الذین شرحوا اآلجرومیة.

  وٕانما بدأ بشرحه على نحو الطریقة التي أشرت إلیها. 

ولعل أطول حد وضـعه فـي البـاب األول حیـث عـرض (حـروف الجـر) عرضـًا 

ـــم عـــن تفاصـــیلها ومـــا لهـــا مـــن المعـــاني باألمثلـــة، وأكثـــر مـــن إیـــراد واســـع ًا، حیـــث تكل

  الشواهد القرآنیة فیها.

وفي عرض حروف الجر تكلم عن الحرف أخیرًا، فعرفه في اللغة، فقال: هو 

 الطرف ومنه حرف الحبل، أي طرفه، وعلیه قوله تعالى:         

     )أي على طرف من الدین وجانب، وفي االصطالح: ما دل )١ .

: (ما دل على معنى)، شمل الكلم الثالث، وقولنا: (في )٢(على معنى في غیره، فقولنا

  .)٣(غیره)، خاصة امتاز بها عن االسم والفعل، إذ داللتهما في أنفسهما

اضح ال والشیخ السنهوري عندما یعرض المادة یشرحها في ترابط وأسلوب و 

یحتاج إلى عناء، بل إلى بعض من التمحیص، غیر أنه یختلف في شرح األبواب 

  فهو یطول في باب، ویختصر في آخر، البد للتدلیل على ذلك.

نأخذ (باب األفعال)، على سبیل المثال ال الحصر فهو یطول في األفعال 

من حیث  الثالثة، وخاصة المضارع فیها حیث وضحه وشرحه شرحًا مطوًال وجامعاً 

النواصب والجوازم وشروط الفعل، والشروط الجازمة للفعل، وفصول في (لو وجوابها، 

  وأما ولوال، ولوما، وهال، وأال، أال).

                                                        

 ).١١) سورة الحج، اآلیة (١(

 ) الشیخ السنهوري وشیوخه.٢(

  ).١/١٤٩) شرح األجرومیة للسنهوري، (٣(
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  حیث أواله أهمیة كبیرة جدًا وعرضه عرضًا واضحًا مفصًال.

أما الفعل الماضي، فقال: "هو ما دل على حدث وقع في الزمن الذي قبل 

مته أنه یصلح لقبول أمس، وهو مبني على الفتح، إال أن زمانك الحاضر، وعال

تتصل به واو الجماعة، فیضم آخره للمناسبة أو ضمیر الرفع المتحرك، فیسكن آخره 

تخفیفًا، لكراهتهم توالي أربع متحركات فیما هو كالكلمة الواحدة، مثال: ما اتصل به 

  .)١(َقاُلوا َربََّنا الواو، 

إن كنت قلته فقد  ر رفع متحرك قوله تعالى: ومثال ما اتصل به ضمی

  .)٣(، وبناء الماضي متفق علیه)٢(علمته

وبعدها أخذ الفعلین (نعم وبئس)، وأخذ فعل األمر واختصر وأخذ فیه 

التعجب، وبین الشارح بكل وضوح صیغة (ما أفعل) و(أفعل به)، وللفعل المضارع 

ة التعجب بالفعل الرباعي الذي یصح أن یكون فعًال للتعجب وشروطه ثم حال

واستعمال كلمة (أشد) وما إلى ذلك وأخذت كصورة لألمر وٕان كان الفعل جامدًا أو ال 

  یقبل التفاوت، فال یتعجب منهما على الحال.

  ثم أخذ المضارع وأطال فیه كما سبق.

ومن األبواب التي أوالها اهتمامًا (باب النداء)، و(باب الترخیم)، فهو في 

الترقیق نحو: لفالن صوت رخیم، أي رقیق، وفي االصطالح: فهو حذف آخر اللغة 

  .)٤(المنادى تخفیفًا فهو لیس بالزم. بل جائز، والترخیم ال یكون إال في المنادى

  وكذلك اهتم بـ (باب المبتدأ والخبر)، والعوامل الداخلة علیه.

  وهذه األبواب كانت متمیزة في شرح الشارح.

                                                        

 .١٠٦ ) سورة المؤمنون، اآلیة١(

 .١٦٩) سورة المائدة، اآلیة ٢(

 ).١/١٨٩) شرح األجرومیة، للسنهوري، (٣(

) شرح التصریح على التوضیح أو التصریح بمضمون التوضیح في النحـو، تحقیـق محمـد باسـل ٤(

 )٢/٩٣م، (٢٠٠٠هـ=١٤١٣، ١عیون السود، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
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كانت تتسم باإلیجاز في الشرح فهي (باب اإلعراب)، و(باب أما األبواب التي 

البناء)، و(باب المفعول له)، وسماه المصنف: المفعول من أجله، ویسمى كذلك 

  . )١(المفعول ألجله

وباب (المفعول معه)، یقول: عرف ابن الحاجب المفعول معه بأنه (المذكور 

مثل: زید وعمرو أخوان)، فإن بعد الواو، لمصاحبة معمول فعل لفظًا أو معنى، 

  . وباب نعم وبئس.)٢(المذكور بعد الواو إنما هو مصاحب لمعمول االبتداء ویحتزیه

وغیرها من األبواب األخرى، وأن السنهوري بعدئٍذ یعطي هذه الموضوعات 

  حقها من حیث الشرح، والتطبیق والدراسة والتمثیل.

لفاعل)، كما یقول ویختلف السنهوري مع المؤلف في تسمیة (نائب ا

  .)٣(السنهوري، أما المؤلف فیسمیه (باب المفعول الذي لم یسم فاعله)

واتفق معه في تسمیة النعت (صفة)، والتمییز (تمییز)، وهو مفسر أي إلزالة 

  األبهام والغموض.

وٕاذا ما تتبع الباحث السنهوري في أبواب شرحه وقارنها مع المتن یراه في 

لمؤلف ملتزمًا بموضوعاته ویتبعه بابًا بابًا، ورأیًا رأیًا، إال أنه أكثر األبواب تابعًا ل

  أطال الشرح، ویعتبر أكبر الشروح وأكثرها غزارة.

والفرق بینهما أن المؤلف طرحها طرحًا موجزا، أما السنهوري، فقد وضحها 

  وشرحها شرحًا مطوًال.

ضح بعض زد على ذلك اآلیات القرآنیة إذ أكثر من ذكرها كما أشرت، وو 

الوجوه فیها من حیث القراءة، ونسب بعض القراءات إلى قرائها، مثل: الكسائي 

  والفراء، وابن هشام الضریر، وورش.

                                                        

 ).٦٨٤-٢/٦٨٣) شرح األجرومیة، للسنهوري (١(

 ).٦٨٨-٢/٦٨٧) المرجع نفسه، (٢(

  ).١/٢٤٥) شرح األجرومیة، للسنهوري (٣(
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وبعد هذا االستقراء یستطیع الباحث أن یختم هذا المبحث الذي عرض فیه 

أبواب الكتاب وحللها مشیرًا إلى موضوعاته المهمة إلى اتفاق اآلراء وتسلسل 

  واختالفها بشيء من اإلیجاز. الموضوعات
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اا ا  
   ا اري  اب

  

إن منهج الشیخ السنهوري یتسم بالوضوح في شرح اآلجرومیة، ویستطیع 

  الباحث أن یعرض منهجه بكل إیجاز.

  اتبع الشیخ السنهوري في تألیفه، المنهج التالي:

تامة، وفي بدایة الشرح ذكر قول أوًال: حافظ الشیخ على نص اآلجرومیة محافظة 

  المؤلف كامًال، مثًال: 

  : (الكالم هو اللفظ المركب المفید بالوضع).)١(قال المؤلف

  یقول: الكالم على ضربین..الخ.

وكذلك باب اإلعراب، اإلعراب هو: (تغیر أواخر الكلم الختالف العوامل 

  الداخلة علیها لفظًا أو تقدیرًا).

  .)٢(یقول: ... الخ

یـــذكره كـــامًال مـــن بـــاب عالمـــات اإلعـــراب إلـــى نهایـــة الشـــرح، مثـــل: قـــال  ولـــم

  المؤلف: باب معرفة عالمات اإلعراب...الخ.

  .)٣(ویبدأ یشرح

وكــذلك فــي بــاب األفعــال، قــال المؤلــف (بــاب األفعــال "األفعــال ثالثــة"... إلــى 

  .)٤(قوله فالنواصب عشرة)

  یقول: األفعال ثالثة أنواع:

  .)٥(الماضي، ویبدأ في التعریف، ثم الشرح، وكذلك بقیة األفعالالنوع األول: 

                                                        

 ) ابن أجروم، ١(

 ).٨١) شرح األجرومیة (٢(

 ).١٦٣) المرجع السابق (٣(

  ).١/١٨٩) شرح األجرومیة (٤(

  
 

 ) وما بعدها.١/١٨٩) شرح األجرومیة (٥(
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ثانیًا: مزج النحو باللغة والصرف، ذكر في الصـرف المشـتقات فـي بـاب الحكایـة ذكـر 

  النعت فقال: النعت تبع المنعوت في رفعه ونصبه...الخ.

  .)٣(، صیغ المبالغة)٢(. اسم الفاعل)١(یقول: ...الخ

عـراب، أسـماء األصـوات عنـد العـرب، مثـل: (جـئ وفي اللغة ذكـر فـي بـاب اإل

  .)٤(جئ)، في دعوة اإلبل للشرب، و(حا حا) في دعوة الضان وغیرها من األصوات

ثم رجع إلى الصرف، وفیه ذكر: اسم المصدر، أوزان المصـدر الثالثـي وغیـر 

  .)٥(الثالثي، أسماء المرة والهیئة، اسم الفعل

بة له في آخر الكالم الذي كـان یشـرح فیـه، مـثًال: ثالثًا: یأتي بالموضوع، إذ وجد مناس

  .)٦(تكلم عن عالمات االسم، فذكر ثالثة والرابعة أفردها بعنوان (حروف الجر)

  وذكر معانیها والخالفات فیها.

وفي نهایة الحال قـال: ولمـا كـان بـین الحـال والتمییـز اشـتراك الفضـلة والتنكیـر 

صــــنف األول بالثــــاني، فقــــال: (بــــاب والبیــــان والكــــون علــــى معنــــى حــــرف، أردف الم

  .)٧(التمییز)

ویعتقـــد الباحـــث أن الشـــارح أخـــذ الفكـــرة مـــن المصـــنف فـــي بعـــض المواضـــع، 

  .)٨(وكذلك عقب الماضي تكلم عن (باب نعم وبئس)

، وبعــدها اإلخبــار بالــذي وبــاأللف )٩(وعقــب اســم اإلشــارة تكلــم عــن الموصــول

  .)١٠(والالم
                                                        

 ).١/٣٤٨) المرجع نفسه (١(

 ).١/٣٤٩() شرح األجرومیة ٢(

 ).١/٣٥٢) المرجع نفسه (٣(

 ).١/١٦١)المرجع نفسه (٤(

 ).٥٤٤-٢/٥٣٤) المرجع نفسه (٥(

 ).١/٩٩)المرجع نفسه (٦(

 ).٥٩٤-٢/٥٩٣) المرجع نفسه (٧(

 )١/١٩٠) شرح األجرومیة (٨(

 ).١/٤٠٩) المرجع نفسه (٩(

 ).٢/٤٢٩) المرجع نفسه (١٠(
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  ، فقال: األشباه خمسة:وكذلك في أنواع شبه االسم بالحرف

الخامس من األشباه الشبه اإلهمالي وذلك في أسـماء األصـوات، مثـل: (غـاق) 

حكایــة لصــوت الغــراب، وكـــ (قــاش مــاش)، حكایــة لصــوت القمــاش، وكـــ (خــاز بــاز) 

  حكایة لصوت الذباب...الخ.

  .)١(وبعدها أفرد عنوانًا سماه أسماء األصوات

(ولما أنهى المصنف الكالم عن باب كـذا شـرع یـتكلم رابعًا: وفي ختام كل باب یقول: 

فــي بــاب كــذا)، مــثال: ولمــا انتهــى الكــالم علــى التمییــز ومــا یتعلــق بــه أخــذ یــتكلم فــي 

  .)٢(المستثنى، فقال: (باب المستثنى...الخ)

ولمـا فــرغ المصـنف مــن االســتثناء أعقبـه ببــاب (ال) العاملـة عمــل (إن)، فقــال: 

  .)٣("ال"...الخ، ویبدأ في الشرح) ال العاملة عمل (إن)، (باب

  خامسًا: إذا أنهى الكالم أعقبه بدعاء في بعض المواضع.

مثــل: قــال، وحــین فرغنــا مــن الكــالم علــى (ال) فلنــتكلم عــن المنــادى وتعلقاتــه، 

  .)٤(فنقول: وباهللا التوفیق

  سادسًا: تابع المؤلف في جمیع خطواته وعناوین أبوابه بالترتیب.

  سابعًا: یستعمل كلمة اعلم في بعض المواضع مثل: 

  .)٥(واعلم أن (ال) قسمان...الخ  

ثامنـــًا: قســـم الشـــیخ األبـــواب علـــى أســـاس العوامـــل تبعـــًا لمؤلـــف اآلجرومیـــة، وبـــدأ فـــي 

ـــه  ـــدء بـــه، وســـبب البـــدء  –أیضـــًا  –المنصـــوبات بـــالمفعول بـــه تبعـــًا ل وبـــین ســـبب الب

  بالمفعول المطلق.

  

  

                                                        

 ).١/١٦١) المرجع نفسه (١(

 ).٢/٦٢٦() المرجع نفسه ٢(

 ).٢/٦٣٣) المرجع نفسه (٣(

 ).٢/٦٤٤)المرجع نفسه (٤(

 ).٢/٦٣٣) شرح األجرومیة، (٥(
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  ري: یقول الشیخ السنهو 

(ولما أنهـى الكـالم علـى المرفوعـات ومـا یتعلـق بهـا مـن التوابـع أخـذ یـتكلم عـن 

  المنصوبات، فقال: باب منصوبات األسماء...الخ).

ــــول: ذكــــر المصــــنف أن منصــــوبات األســــماء خمســــة عشــــر، وبــــدأ منهــــا  ویق

 بالمفعول به موافقة البن مالك وأتباعه، والذي اختاره الزمخشري وابن الحاجـب البـداءة

بـالمفعول المطلـق، واحـتج األولـون علـى اختیـار مــا قـالوا بأنـه عنـد حـذف الفاعـل یقــدم 

المفعـــول بـــه فـــي النیابـــة علـــى غیـــره إمـــا وجوبـــًا أو رجحانـــًا علـــى اخـــتالف المـــذهبین، 

واستدل اآلخرون بأن المفعول المطلق هو مفعول الفاعل حقیقة، إذ هو الصادر منـه، 

غیر مقید بحرف جر، واإلطالق عالمـة الحقیقـة،  وألنه یصدق علیه أنه مفعول صدقاً 

وغیره ال یصدق علیه أنه مفعول إال مجازًا، ولذلك التزم تقییده، فیقال: مفعول به مثًال 

  .)١(أو مفعول فیه)

  تاسعًا: عرف الشيء لغة واصطالحًا، ومن نماذج ذلك: 

  قال في باب الكالم: (الكالم یطلق على ضربین): 

  لغوي واصطالحي:

  للغوي یطلق على ستة أشیاء...الخ.فا

  وأما الكالم في االصطالح فهو عبارة عما اجتمعت فیه أربعة شروط...

وكــذلك فــي بــاب اإلعــراب، قــال: "واإلعــراب فــي اللغــة: اإلبانــة، یقــال: أعــرب 

  الرجل عما في ضمیره: إذ أبان عنه، ومنه الحدیث: 

. أي: تبـین رضـاها )٢(ا)(البكر تستأذن وٕاذنها صماتها والثیب تعـرب عـن نفسـه

  بصریح قولها.

وفي االصطالح: ما قاله المؤلف، وهو: تغییـر أواخـر الكلـم الخـتالف العوامـل 

  .)٢(. وكذلك الفاعل)١(الداخلة علیها لفظًا أو تقدیراً 

                                                        

  )٥٠١-٥٠٠/ ٢)المرجع نفسه (١(
 

) بــــاب اســـــتئمار البكـــــر والثیـــــب، رقـــــم الحـــــدیث ١١) أخرجــــه ابـــــن ماجـــــة فـــــي كتـــــاب النكـــــاح، (٢(

 ).١/٦٣)، وشرح ابن الحاجب (١/٦٠٢)، (١٨٧٢(
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عاشـــرًا: وضـــح كلمـــات بعـــض التعـــاریف، مـــثًال: فـــي العطـــف، قـــال: العطـــف 

ابع بشــبه الصــفة فــي توضــیح ضــربان، عطــف بیــان، وعطــف نســق، فعطــف البیــان تــ

  متبوعه إن كان معرفة، وتخصیصه إن كان نكرة".

: (تابع)، شمل كل تابع، وقولنا: (تشبه الصفة). أخرج التوكیـد والنسـق )٣(فقولنا

والبدل، إذ هي ال تشبه الصفة فإنها ال توضح متبوعها في التعریف وال تخصصه فـي 

  .)٤(التنكیر

  .)٥(وقیل ذلك في عطف النسق

وكـذلك الفعـل، قـال: "والفعـل فـي اللغـة: هـو الحـدث الـذي یحدثـه الشـخص مـن 

قیــام وقعــود وغیــر ذلــك وفــي االصــطالح: كلمــة دلــت علــى معنــى فــي نفســها واقترنــت 

بأحــد األزمنــة الثالثــة (فكلمــة) شــاملة للمعرفــة وغیــره، و(دالــة علــى معنــى فــي نفســها)، 

، (واقترنـــت بأحــــد األزمنــــة خاصـــة احترزنــــا بهـــا عــــن الحـــرف؛ فــــإن داللتــــه فـــي غیــــره

  .)٦(الثالثة)، خاصة أخرى احترزنا بها عن االسم"

وكــذلك فـــي بــاب اإلعـــراب عرفــه بتعریـــف المؤلــف، وهـــو: تغییــر أواخـــر الكلـــم 

  . )٧(الختالف العوامل الداخلة علیه لفظًا أو تقدیراً 

حیـــث أن الشـــیخ الســــنهوري خـــرج التعریــــف، فقـــال: تغییـــر یشــــمل كـــل تغییــــر 

  .)٨(إلى األواخر، خرج التغییر الذي في األواسط واألوائلبإضافته 

                                                                                                                                                               

). قـــال صـــلى اهللا علیـــه وســـلم: (الثیـــب یعـــرب عنهـــا لســـانها): أي ١/١٥١) شـــرح األجرومیـــة (١(

 یبین. 

 ).١/٢٣٢) شرح األجرومیة (٢(

 ) السنهوري وشیوخه.٣(

 ).٢/٤٦٧) شرح األجرومیة، (٤(

 ).٢/٤٧٠) المرجع نفسه (٥(

 ).١/١٤٥) المرجع نفسه (٦(

نظــم ســعید بــن نبهــان ) مــتن األجرومیــة فــي النحــو والصــرف، البــن آجــروم ومعــه الــدرة الیتیمــة ٧(

 ).٥م ص(٢٠٠١هـ=١٤٢٧، ٤الحضرمي، دار السالم، القاهرة، ط

) شـــرح األجرومیـــة، للرضـــي، قـــدم لـــه أمیـــل بـــدیع یعقـــوب، دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت، لبنـــان، ٨(

 ).١/١٥١م، (١٩٩٨هـ=١٤١٩، ١ط
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وقولـه: الخــتالف العوامــل، أخــرج التغییــر الـذي لــم یكــن االخــتالف عامــل، فلــو 

وجــدنا تغییــرًا فــي األواخــر لكــن ال لعامــل كــالتغییر فــي (نــون) "مــن" فــي قولــه تعــالى: 

  . )٢(ن، فإن أصلها السكون، لكن فتحت اللتقاء الساكنی)١((ومن الناس)

  یكتفي الباحث بذلك؛ نسبة لإلطالة.

الحادي عشر: نسب أكثر اآلراء النحویة إلى قائلیها في معظم المواضع، وفي 

بعض المواضع یقول: "وزاد بعضهم، وعند بعضهم، وحكى بعضهم، بعض المغاربـة، 

بعــض المتــأخرین، المحققــون، بعــض شــیوخنا، بعــض النحــاة، ومــن العلمــاء، ومـــنهم، 

یین، وعند من قـال: ومـن النحـاة، أجـاب العلمـاء، بعـض الكـوفیین، بعـض بعض المحق

المحققین من شراح كالم ابن الحاجـب، ومـن النـاس وقیـل: ،طائفـة فـي رأي علـى رأي 

بعض شراح ابن الحاجب، ومن قرأت له من شراح كالم ابن الحاجب، بعض شارحي 

  األلفیة".

  وله تعبیرات غیر الئقة منها: 

نحــاة العجــم، المحققــین مــن العجــم، نحــاة العــرب، بعــض  نحــاة العجــم، بعــض

  نحاة العرب، ألن العالم أصبح مسلمًا ونطق بالعربیة.

الثــاني عشــر: اعتمــد أراء ابــن مالــك وابــن الحاجــب فــي معظــم المواضــع، ومــن 

ذلــك: فــي بــاب العوامــل الداخلــة علــى المبتــدأ والخبــر، كــان وأخواتهــا، قــال: كــان علــى 

  .)٣(وتامة وزائدة ثالثة أقسام: ناقصة

القســم الثــاني هــو: التامــة، وهــي: التــي ال تحتــاج إلــى خبــر، وهــذا التفســیر هــو 

. (َوإِن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة َفَنِظَرٌة ِإَلى َمْیَسَرٍة))٤(اختیار ابن مالك وبعض المتأخرین
)٥(.  

                                                        

 ).٨) سورة البقرة، اآلیة (١(

 ).١/١٥٢) شرح األجرومیة (٢(

 ).١/٢٧٠) شرح األجرومیة (٣(

ـــد الـــرحمن الســـید، ومحمـــد ١/٢٧٢) المرجـــع نفســـه (٤( ). وشـــرح التســـهیل البـــن مالـــك، تحقیـــق عب

 ).١/٢٥٣)، وأوضح المسالك (١/٣٤١م، (١٩٩٠هـ=١٤١٠، ١بدوي، هجر للنشر، ط

 ).٢٨٠) سورة البقرة، اآلیة (٥(
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وكــذلك فــي: أفعــال المقاربــة، قــال: وقســم ابــن مالــك وأتباعــه أفعــال البــاب إلــى 

أقســام: قســم وضــع لرجــاء الخبــر، وهــو: (عســى وحــري، واخلولــق)، وقســم لقربــه ثالثــة 

وهو: (كاد وكرب بفتح الـراء، وأوشـك وألـم، وأولـى)، وقسـم للشـروع فیـه، وهـو: (جعـل، 

وأنشـــأ، وعلـــق، وهـــب، وقـــام،  –بفـــتح الفـــاء وكســـرها، وبالبـــاء أیضـــًا  –وأخـــذ، وطفـــق 

  .)٢(. وهو لقربه)١(قسم الثالث"وهلهل)، وعند ابن الحاجب أن (كرب وأوشك) من ال

وكذلك اعتمد تعاریف ابن الحاجب في معظـم األبـواب، مـثًال فـي البـاب نفسـه، 

ـــدنو الخبـــر رجـــاء أو  ـــة بقولـــه: "مـــا وضـــع ل قـــال: وعـــرف ابـــن الحاجـــب أفعـــال المقارب

  .)٣"(حصوًال أو أخذًا فیه

بهه، وكذلك عرف العلم بقوله: (ما علق على شيء بعینه)، غیر متناول ما أشـ

  . )٤(وزاد ابن الحاجب بوضع واحدة

  .)٥(فقوله: ما علق شيء بعینه یشمل جمیع المعارف

وذكر ابن مالك، اإلضافة الشبیهة بالمحضة، أن هنـاك ألفاظـًا لیسـت إضـافتها 

لفظیــة وال محضــة، بــل شــبیهة بالمحضــة منهـــا: االســم المضــاف إلــى الصــفة، مثـــل: 

  األولى.(مسجد الجامع)، وحبة الحمقاء، وصالة 

وهذا مبني على أن هذه اإلضافة ال تأویل فیها، وأما إن أولناهـا بـأن المضـاف 

إلیـه محــذوف وتقـدیره: (مســجد المكــان الجـامع، وحبــة البقلــة الحمقـاء، وصــالة الســاعة 

  .)٦(األولى)، لم یكن من إضافة االسم إلى الصفة

ض لموقــف الثالــث عشــر: ربــط النحــو بالمســائل الفقهیــة والكالمیــة، حیــث تعــر 

  علماء الفقه في حروف الجر، مثًال:

                                                        

 ).١/٣٨٩). وشرح التسهیل، (١/٢٩٣) شرح األجرومیة (١(

 ).٤/٢١٢) شرح الكافیة، (٢(

 ).١/٢٩٢) شرح األجرومیة (٣(

  ).٣/٣٢٦) شرح الكافیة (٤(
 

 ).٤/٢١١). وشرح الكافیة، (١/٣٩٦) شرح األجرومیة (٥(

 ).٢٣٠-٣/٢٢٩). وشرح التسهیل، (٢/٧٠٨) شرح األجرومیة (٦(
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 فـي معـاني الباء، قال في المعنى الثاني: التبعیض، في قوله تعالى: 

     )واألول اإللصاق في نفس اآلیة وفیه خالف ظاهر في )١ ،

اآلیة على  –رضي اهللا تعالى عنه  –نصه، حیث قال: وقد حمل اإلمام مالك 

اآلیة على الثاني، وأنكر ابن جني  –رضي اهللا عنه  –األولى، واإلمام الشافعي 

، واستدل بها ابن مالك على أنها للتبعیض بقوله: )٢(وأكثر النحاة كون الباء للتبعیض

         )٥)(٤)(٣( .  

وقال في باب (الحال) الحال متنقلة والزمة، الزمة في ثالث مسائل: في 

 المسألة الثانیة: أن تدل على تأكید كقوله تعالى:      )ومنها )٦ ،

 عن صاحب التوضیح، قوله تعالى:   ّالِذي     

    )ابن الناظم، حیث مثل بهذه اآلیة لما دل عامله على ، قال: (وهم )٧

تجدد صاحبه، والظاهر أن هذا الوهم لیس بصحیح؛ ألن مراد الشارح داللة العامل 

على تجدد الصاحب من حیث النزول ال من حیث الذات، وهذه المسألة شهیرة عند 

منصبه مع جاللة  –رضي اهللا تعالى عنه  –أهل الكالم، فكیف یخفى على الشارح 

  .)٨(حتى یظن أن القرآن حادث، ویبعد كل البعد أن یكون رأیه رأي المعتزلة)

الرابع عشر: ذكر بعض اإلعرابات التي جاءت في الكلمة، ورجح بعض اإلعرابـات 

من ذلك: في باب (الحال) األصل في صاحب الحال أن یكون معرفـة، ونكرة 

                                                        

 ).٦) سورة المائدة، اآلیة (١(

 واستدلوا به مثبتو ذلك على التضمین. ). ٤٤) الجنى الداني في حروف المعاني، ص(٢(

 ).٦) سورة اإلنسان، اآلیة (٣(

 ).١/١١١) شرح األجرومیة، (٤(

 ).  ١/٤٩٨)، وینظر الكتاب (٣/١٥٣) شرح التسهیل، البن مالك (٥(

 .١٨) سورة آل عمران، اآلیة ٦(

 ).١١٤) سورة األنعام، اآلیة (٧(

 ).٥٧١-٢/٥٧٠) شرح األجرومیة، (٨(
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  تعالى:  بمسوغات كثیرًا، فمن المسوغات اإلضافیة، كقوله        

)فـ ()١ ،  )حال، و ،(  صاحبها، وهو نكرة، وسوغ إضافته إلى األیام (

مجيء الحال منه، ومنهم من أعرب (    مفعوًال مطلقًا فال یكون مما نحن (

  .)٢(فیه

 وكذلك فـي قولـه تعالـى:                  

   )وطائفة أن یكون  )٤(، لم یصح أمرًا حال من أمر، أجاز ابن مالك)٣

)  ) حال من ( ) لوصفه بـ () :وقیل (  مفعول به على سبیل (

  التجوز، وقیل: هو مفعول مطلق، وقیل: في محله.

الحال خبر في المعنى وأن صاحبه مخبر عنه،  جوز ابن مالك هذا، على أن

فأصلها أن یكون معرفة، كما أن أصل المبتدأ أن یكون معرفة، وكما جاز أن یبدأ 

بالنكرة بشرط حصول الفائدة، وأمن اللبس، كذلك یكون، صاحب الحال نكرة، بشرط 

 وضوح المعنى وأمن اللبس، وال یكون ذلك إال بمسوغ في األكثر، فمن المسوغات

تخصیص صاحب الحال بوصف، كما ورد في اآلیة السابقة. وتخصیصه باإلضافة 

. ومثله )٥(كما جاء في قوله تعالى: (َوَقدََّر ِفیَها َأْقَواَتَها ِفي َأْرَبَعِة َأیَّاٍم َسَواء لِّلسَّاِئِلیَن)

  .)٧)(٦((َوَحَشْرَنا َعَلْیِهْم ُكلَّ َشْيٍء ُقُبًال)

                                                        

 ).١٠فصلت، اآلیة () سورة ١(

 ).٢/٥٧٣) شرح األجرومیة (٢(

 ).٥-٤) سورة الدخان، اآلیتان(٣(

 ).١/٥٨٦)، وشرح التصریع، (٢/٣٣١) شرح التسهیل البن مالك (٤(

 ).١٠) سورة فصلت، اآلیة (٥(

 ).١١١) سورة األنعام، اآلیة (٦(

 ).٢/٥٧٤) شرح األجرومیة، (٧(
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عامر وكذا أبو جعفر بكسر القاف وفتح الباء وفي اإلتحاف: فنافع وابن 

بمعنى: مقابلة، أي: معاینة، ونصب على الحال، وقیل بمعنى: ناحیة وجهة، فنصبه 

  . )١(على الظرف نحو: في قبل زید دین

وقال صاحب شرح التصریح: إنه ال تأتي الحال في المضاف إلیه إال بشرط 

ه، أو عامًال في الحال، وذلك أن یكون المضاف بعض من المضاف إلیه، أو كبعض

  . )٢(مفقود هنا

  السابع عشر: یتجنب اإلطالة في ذكر ما یفهم مثًال:

قال في باب نواصب المضارع: تضمر (أن) جوازًا بعد عاطف مسبوق باسم 

    خالص من شائبة التعلیة، كقوله تعالى:           

               )فنصب (یرسل) في قراءة )٣ ،

الجمهور، إذ هو واقع بعد عاطف مسبوق باسم خالص، وهو الوحي، فیكون نصبه 

  بـ (أن) مضمرة جوازًا.

  وكقول الشاعرة: 

ـــــــــــــي ـــــــــــــّر عْین ـــــــــــــاءٍة وتَق ـــــــــــــْبُس عب   وُل
 

ــــــــفوفِ  *** ــــــــْبِس الشُّ   )٤(أحـــــــبُّ إلــــــــيَّ مـــــــن ِل
 

                                                        

ربـع عشـر، للشـیخ أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد بـن محمـد ) إتحاف فضالء البشـر فـي القـراءات األ١(

هــــ، الشـــهیر بالبنـــاء، تعلیـــق علـــي محمـــد ١١١٧بـــن عبـــد الغنـــي الـــدمیاطي الشـــافعي، المتـــوفى 

)، ومعـــــاني القـــــرآن ٢١٥الصـــــیاغ، دار النـــــدوة الجدیـــــدة/، بیـــــروت، لبنـــــان، دون ط، ت، ص(

 ).٣/٣٩م، (١٩٨٣هـ=١٤٠٣، ٣للفراء، عالم الكتب، ط

  ).١/٥٨٦ریح () شرح التص٢(
 

 .٥١) سورة الشورى، اآلیة ٣(

) ، والـــدرر ٣/٤٨)،الكتـــاب (٣/٦٢١) البیـــت لمیســـون بنـــت بحـــدل الكلبیـــة فـــي خزانـــة األدب، (٤(

)، ٤/١٩٢)، وأوضـح المسـالك، (٩١-٤/٩٠اللوامع علـى همـع الهوامـع شـرح جمـع الجوامـع، (

ن المبـارك، محمـد علــي ومغنـي اللبیـب عـن كتـب األعاریـب، البـن هشــام األنصـاري، حققـه مـاز 

ـــــان، ط ـــــروت، لبن م، ١٩٩٨هــــــ=١٤١٩، ١حمـــــد اهللا، راجعـــــه ســـــعید األفغـــــاني، دار الفكـــــر، بی
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بـ(أن) مضمرة جوازًا؛ لوقوعه بعد الواو مسبوقة باسم خالص فنصب (تقر) 

  . )١(وهو اللبس

وفي شرح المفصل عطف اسم صریح على فعل صریح، فلو كان األول 

مصدرًا صریحًا لجاز ذلك أن تظهر (أن) في الثاني، وتقول: وأن تقر عیني لجاز؛ 

لعطف علیه، ألن األول مصدر فلبس عباءة مبتدأ، وتقر عیني في موضع رفع با

  . )٢(و(أحب إلّي) الخبر عنها

إن هذه المرأة ملت حیاة الترف والنعیم، وعاد بها الحنین إلى حیاة البادیة، 

وهي لبس العباءة التي تكون من الصوف، أي ثقیلة، وهذه كنایة عن عدم السرور 

  في حیاة الحضر. 

ذا الشاهد: (وتقر عیني)، حیث نصب و(تقر) بأن مضمرة بعد عاطف، وه

  . )٣(جائز

  الثامن عشر: طلب من القارئ أن یتأمل في بعض المواضع.

فقال: أو تقدیره یعرف بالتأمل، وهو یشرح موضعًا، ویطلب تأمله، ومن أمثلة 

  ذلك:

قال في باب اإلضافة: وفي اإلضافة الشبیه بالمحضة، قال في نهایة الشرح 

  .)٤(دیره یعرف بالتأملفلیتأمل. وفي الباب نفسه في حذف المضاف، حیث قال: تق

  وفي باب (ال) النافیة للجنس قال في الرابع: رفع األول وفتح ما عداه، مثل: 

ــــــــــــــــأثیَم فیهــــــــــــــــا ــــــــــــــــال َلغــــــــــــــــَو َوال َت   َف
 

ــــــــــــه أبــــــــــــدًا مقــــــــــــیم *** ــــــــــــاهوا ب   )٥(ومــــــــــــا ف
 

                                                                                                                                                               

)، ولســـان العـــرب، مـــادة (لـــبس)، لســـان العـــرب ألبـــن منظـــور األفریقـــي المصـــري ، ٢٦٦ص(

 م. ٢٠٠، دار صادر ـ بیروت ١ط

 ).٥/٨١)، وشرح الكافیة للرضي، (١/٢٠٨) شرح األجرومیة، (١(

 ).٧/٢٥رح المفصل، البن یعیش، مكتبة المتنبئ، القاهرة، دون طبعة ودون تاریخ، () ش٢(

 ).٩١-٤/٩٠)، وأوضح المسالك، (٢/٥٧٤) شرح األجرومیة، (٣(

 ).٢/٧٢٩) شرح األجرومیة، (٤(

)، وأوضــح المســـالك ١/٣٣٨)، وشــرح األشـــموني (٢/١٤٤)، والهمـــع (٤/٤٩٤) خزانــة األدب (٥(

 ).٢/١١٠()، والمقاصد ٣/١٩(
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  .)١(وتوجیه یعرف بالتأمل من توجیه ما قبله

  التاسع عشر: اهتم بإیراد العلل النحویة، ومن نماذج ذلك: 

في باب األسماء الستة: ووجه نیابة األلف عن الفتحة أنها فرعها، والفرع  قال

یقوم مقام األصل عند عدمه وأما الكسرة فتنوب عن الفتحة في جمع المؤنث السالم، 

وما حمل علیه؛ مثال الجمع: قوله تعالى:     )٢(.  

فـ (  مفعول منصوب بالكسرة نیابة عن الفتحة، ووجه نیابة الكسرة (

عن الفتحة أن جمع المذكر السالم قد جعل نصبه محموًال على جره، فلو لم یفعل 

؛ألن جمع )٣(ذلك في جمع المؤنث السالم لكان الفرع مزیة على األصل وهو باطل

  منه.المذكر السالم هو األصل في الجمع وجمع المؤنث السالم فرع 

ومثال ما حمل على جمع المؤنث السالم قوله تعالى: (َوإِن ُكنَّ ُأوَالِت 

. فـ(كان) فعل ماضي، والنون اسمها ضمیر یعود على المعتدات، و(أوالت) )٤(َحْمٍل)

خبرها، وهو لیس بجمع، بل هو اسم جمع، جعل إعرابه كإعراب الجمع، فنصب 

سالم حمل (أوالت) على جمع المؤنث بالكسر، كما حمل (أولو) على جمع المذكر ال

  .)٥(السالم. وهذا هو الملحق بجمع المؤنث السالم

ووجه نیابة الیاء عن الفتحة في الباب نفسه أنها أخت األلف من حیث أنها 

حرف مد كـ(هي)، واأللف تقوم مقام الفتحة، فكذا الباء؛ ألن الكسرة قامت مقام 

                                                        

 ).٢/٦٣٨) شرح األجرومیة، (١(

 ).٤) سورة العنكبوت، اآلیة (٢(

 ).١/١٧٤) شرح األجرومیة، (٣(

 ).٦) سورة الطالق، اآلیة (٤(

ـــذهب فـــي معرفـــة كـــالم العـــرب، البـــن هشـــام األنصـــاري، ومعـــه كتـــاب منتهـــى ٥( ) شـــرح شـــذور ال

الحمیـــد، دون طبعــــة، األدب، بتحقیـــق شـــرح شــــذور الـــذهب، تـــألیف محمــــد محـــي الـــدین عبــــد 

 ).٤٠-٣٩ص(



٨٤ 

 

تولدة عن الكسرة، فأقیمت الباء أیضًا مقام الفتحة في جمع المؤنث السالم، والباء م

  .)١(الفتحة، حمًال على أصلها

العشرون: دقق في عرض اآلراء النحویة واألحكام، فقال جوازًا، غالبًا، في األغلب، 

عند األكثرین، نادرًا، شاذًا، ضرورة، في األصح، على األصح، والظاهر، ویلوح من 

ومثال ذلك: مثًال في باب (كان  كالم بعضهم، ومقتضى كالم ابن الحاجب،

وأخواتها)، وقد حمل على (لیس) في رفع االسم ونصب الخبر من الحروف أربعة، 

  .)٢(لمشاركتها إیاها في المعنى

وأصلها: (ال) زیدت التاء؛ للتأنیث اللفظة  )٣((االت) –الرابع: ما حمل على (لیس) 

  أو للمبالغة في المعنى.

بالهاء، والكسائي على أصله في التاء وفي اإلتحاف: ووقف على الت 

  .)٤(للتأنیث، والباقون یكسرونها  والتاء للرسم

وجاء في البحر المحیط (الت) هي (ال) ألحقت بها التاء، كما ألحقت في ثم 

ورب للتأكید، فیقال: ثمت وربت، وهي تعمل عمل لیس في مذهب سیبویه وعمل إن 

  . )٥(االبتداء عندهفي مذهب األخفش، فإن رفع ما بعدها فعلى 

وفي الكشاف: (ال) نافیة للجنس، زیدت علیها التاء، وخصت بنفي 

  .)٦(األحیان

                                                        

 ).١/١٧٦) شرح األجرومیة، (١(

 ).١/٢٨٤) شرح األجرومیة، (٢(

) إنهــا تعمــل عمــل (لــیس) ولكــن فــي لفــظ الحــین خاصــة. وهــذا هــو مــذهب ســیبویه والجمهــور، ٣(

 ).١/١٢٦وتعمل في الساعة واألوان، وهو مذهب ابن مالك. انظر همع الهوامع، (

لنشـــر فـــي القـــراءات العشـــر، للحـــافظ أبـــي الخیـــر محمـــد بـــن محمـــد ). وا٣٧١) اإلتحـــاف، ص(٤(

هــــ، صـــححه علـــي محمـــد الصـــباغ، دار ٨٣٣الدمشـــقي الشـــهیر بـــابن الجـــزري، المتـــوفى ســـنة 

 ).٢/٣٧٤الفكر، دون ط، ت، (

م، ١٩٨٣هــــــــ=١٤٠٣، ٢) تفســـــــیر البحـــــــر المحـــــــیط، ألبـــــــي حیـــــــان األندلســـــــي، دار الفكـــــــر، ط٥(

)٧/٣٨١.( 

 ).٣/٣٥٨م، (١٩٧٧هـ=١٢٩٧، ١دار الفكر، ط ) الكشاف، للزمخشري،٦(



٨٥ 

 

وفي المفصل للزمخشري: و(ال) التي یكتبونها بالتاء هي المشبهة بلیس 

بعینها، ولكنهم أبو إال أن یكون المنصوب بها حینًا، قال اهللا تعالى: (َوَالَت ِحیَن 

  .(حین)لخبر (ب) ویقدر ا.)٢)(١(َمَناٍص)

وعملهـا إجماع من العـرب، وتعمل في (الحین)، بكثرة وفي (والساعة 

واألوان)، بقلة وال یجمـع بین معمولیها، بل البد من حذف أحدهما، والغالـب كونه 

   للمرفوع، مثـال: عملها في (الحین) قوله تعالى:   )٣(  .

وقراءة السبعة بنصب (الحین) على أنه الخبر، واالسم محذوف على ما هو الغالب 

برفع (الحین) على أنه االسم، والخبر محذوف وهو خالف  )٤(من أمرها وقرئ شاذاً 

  .)٥(الغالب

قال في باب الضمیر: واعلم أن القاعدة متى تأتي اتصال الضمیر ال یعدل 

بك) ال یقال فیهما: (قام أنا)، وال: (مر بإیاك)، وال إلى انفصاله، فنحو: (قمت، ومر 

  .)٦(مر بأنت، وال فرق في ذلك بین النثر والنظم وهو ظاهر كالم ابن الحاجب

  الحادي والعشرون: ذكر األوجه التي تكون في الموضع، مثًال: 

ذكر في باب (ال) العاملة (عمل إن)، في إعراب اسم ال، وخبرها: إذا تكررت 

لعاطف فلك فیه خمسة أوجه: وكذلك في نحو (ال حول وال قوة إال باهللا) (ال) مع ا

  :وفي شرح ملحق اإلعراب قال : صاحب الملحة )٧(خمسة أوجه

  

ــــــــًا وأنصــــــــب   أو غـــــــــــایر اإلعـــــــــــراب فیـــــــــــه تصـــــــــــب ***  وأرفــــــــع إذا كــــــــررت نفی

                                                        

 ).٣٦) سورة ص، اآلیة (١(

 ).١١٨) المفصل في صناعة اإلعراب، للزمخشري، ص(٢(

 ).٣٦) سورة ص، اآلیة ( ٣(

 ).٣/٣٥٨) الكشاف، للزمخشري، (٤(

 ).١/٢٩٠) شرح األجرومیة، (٥(

 ).١/٣٨٤) شرح األجرومیة، (٦(

). رفعهمــا وفتحهمــا فــتح األول ونصــب الثــاني، ٦/١٧٩)، والــدرر، (٢/١٤) أوضــح المســالك، (٧(

 فتح األول ورفع الثاني، ورفع األول مع فتح الثاني. 



٨٦ 

 

  

  تقــــــــــــــــــــول ال بیــــــــــــــــــــَع وال خـــــــــــــــــــــاللُ 

   

  فیـــــــــــــــــــــــــه وال بیـــــــــــــــــــــــــَع وال خـــــــــــــــــــــــــاللَ  ***

 

  ولوالرفــــــــع فــــــــي الثــــــــاني وفــــــــتح األ

  

  قــــــــد جــــــــاز والعكــــــــس كــــــــذاك فأفعــــــــل ***

 

  أن تشـــــــــــــــــأ فأنصـــــــــــــــــبهما جمیعـــــــــــــــــًا 
 

  )١( وال تخــــــــــــــــــــــــــف ردًا وال تقریعــــــــــــــــــــــــــاً  ***

  

 

. في )٢(الَّ َبْیٌع ِفیِه َوَال ُخلٌَّة َوَال َشَفاَعٌة فتـح الجمیـع كقولـه تعالى:   :األول

بیعة، قراءة ابن كثیر وابن عمرو وهذا هو األصل في عمل (ال). حیث قرئت: ال 

  .)٤(. وفي اإلتحاف: أضاف قراءة أبي عمر ویعقوب)٣(بالفتح بال تنوین

: رفع ذلك كاآلیة في قراءة الباقین، وتوجیهها أن (ال) ال عمل لها، ومدخول الثاني

  .)٥(األول مبتدأ، وما بعده معطوف علیه. وقیل: هي عاملة عمل (لیس)

  : )٦(: فتح األول ورفع ما عداه، كقول الشاعرالثالث

ـــــــــــهِ    َهـــــــــــذا َلَعمـــــــــــِرُكُم الَصـــــــــــغاُر ِبَعیِن
 

  ال ُأمَّ لـــــــــــــــــــي ِإن كـــــــــــــــــــاَن ذاَك َوال َأبُ  ***
 

  وفي الدرر: والمقاصد النحویة: هذا وجدكم.

وتوجیهه: أن (ال) األولى عاملة عمل (إن)، والثانیة عاملة عمل (لیس) وال 

  عمل لها، ومدخولها معطوف على محل (ال) األولى مع اسمها.

                                                        

 ١) شـرح ملحــة اإلعــراب للحریـري ، تحقیــق ســمیر إبــراهیم بسـیوني مكتبــة اإللمــام المنصــورة ، ط١(

 ).٨٢-٨١م ، ص (٢٠٠٩، 

 ).٢٥٤ة () سورة البقرة، اآلی٢(

 ).١/٣٣٧) شرح الكافیة، (٣(

 ).٢/٢١١)، والنشر (٦١، ٣٥) اإلتحاف، ص(٤(

) نسب الي رجل من مذحج، وٕالي همام بن مرة أخي جسـاس ولضـمرة بـن جـابر، هـامش الشـرح ٥(

)، اللمـــع فــي العربیـــة ألبــن جنــي ، تحقیـــق حامــد المـــؤمن، ٢/١٦) أوضــح المســالك (٢/٦٣٧(

 ).٢/١٤أوضح المسالك، ( ٩٨٩-٩٧العربیة ص، (عالم الكتب مكتبة النهضة 

ـــدرر (٢/٣٨) خزانـــة األدب، (٦( )، ٢/١١٠)، وشـــرح المفصـــل (١١٥)، والمفصـــل (٣/١٧٥)، وال

 ).٤/٣٧١)، والمقتضب (٢/١٤٤والهمع (



٨٧ 

 

أن هذا أجري على الموضع ال على  –رحمه اهللا  –زعم الخلیل  وفي الكتاب:

الحرف الذي عمل في االسم، ومثل ذلك أیضًا یقول العرب (ال حول وال قوة 

  .)١(إال باهللا)

وفي المفصل: قال الزمخشري: (وحكم المعطوف حكم الصفة إال في 

  .)٢(البناء)

ألن (ال) تعمل إال وفي شرح المفصل لم یجز نصبه بالحمل على عمل (ال): 

في النكرة، وٕانما ترفعه على موضع (ال)، وما عملت فیه؛ ألن موضعها 

  .)٣(ابتداء

  .)٤(وهذا هو حكم المعطوف على اسم (ال)، مع تكرار (ال)

  : أي مبني على الفتح:)٥(عكس هذا اى: الثالث كقول اآلخرالرابع: 

ــــــــــــــــا ــــــــــــــــْأِثیَم ِفیَه ــــــــــــــــٌو َوَال َت ــــــــــــــــَال َلْغ   َف
 

ــــــــــــیمُ َوَمــــــــــــا  *** ــــــــــــَدًا ُمِق ــــــــــــِه َأَب ــــــــــــاُهوا ِب   )٦(َف
 

  عاملة عمل لیس. والثانیة عاملة عملة "إن".

  .)٧(وتوجیهه یعرف بالتأمل من توجیه ما قبل

  : فتح األول، ونصب ما عداه، أي منصوبًا: كقول اآلخر: الخامس

  َال َنســــــــــــــــــــَب اْلَیــــــــــــــــــــْوَم َوَال ُخلُّــــــــــــــــــــةً 

 

ــــــــــْرُق َعلــــــــــى الرَّاِقــــــــــعِ  *** ــــــــــَع اْلَخ   )٢)(١(ات�َس

 

                                                        

 ).٣٠٤-٢/٣٠٣) الكتاب لسیبویه (١(

 ).١١٤) المفصل، ص(٢(

 ).٢/١١٠) شرح المفصل، (٣(

 ).١/٣٣٥) شرح األشموني، (٤(

) البیت ألمیة بن أبي الصلت، شرح دیوانه، قدم لـه سـیف الـدین الكاتـب، أحمـد عصـام الكاتـب، ٥(

)، وعجـــــزه ٦٩منشـــــورات دار ومكتبـــــة الحیـــــاة، بیـــــروت، لبنـــــان، د. ط، د. ت، صـــــدر البیـــــت (

)، واألصــــل فــــي الــــدیوان: وال لغــــو وال تــــأثیم فیهــــا وال غــــول وال فیهــــا ملــــیم، والــــدرر، ٦٨ص(

)٣/١٧٧.( 

 ).٦٣٨-٢/٦٣٧رح، () الش٦(

 ).٢/٦٣٨) الشرح، (٧(



٨٨ 

 

  

   اا
  ا اب

  

  ینقسم الكالم الذي یحتج به إلى ثالثة أقسام: 

االحتجاج بالقرآن الكریم، والحدیث النبوي الشریف، وكالم العرب من شعر 

  ونثر.

وفي أصول النحو: (یراد باالحتجاج إثبات صحة قاعدة، أو استعمال كلمة أو 

  .)٣(فصیح سلیم السلیقة)تركیب، بدلیل نقلي صح سنده إلى عربي 

وسأتناول المصادر التي سبق ذكرها بالترتیب في كتاب شرح اآلجرومیة 

للسنهوري؛ ألنه اهتم بها وعلق علیها، وقد یذكر بعض النصائح المعنویة من خالل 

الشاهد واإلحتجاج بالمصادر الثالثة تسمي بالسماع وقد إعتمد علیها السنهوري 

  كتابة.

كتب النحو تدل على ذلك وهي: االستشهاد واالحتجاج وتتردد كلمات في 

والتمثیل، وكذلك تتردد عبارات مثل: واستشهدوا بكذا، وهذا ال یستشهد بشعره، 

واالستشهاد بهذا البیت ال یصح لجهل قائله، وكذلك توجد عبارات مثل: واحتجوا 

لنقاش والجدل بكذا، وهذا ال یحتج به واالحتجاج بما قالوه مردود بكذا. وتوجد كتب ل

منها: اإلنصاف في مسائل الخالف، لألنباري، وكذلك المسائل الخالفیة ألبي البقاء 

  .)٤(العكبري

فهو یستعمل كثیرًا جدًا في األمثلة الصناعیة التي تساق عادة منسوبة لزید التمثیل: 

قائل وعمرو؛ لقصد تثبیت القواعد وبیانها. والتفرقة بین الكلمات الثالثة هي: إذا كان 

                                                                                                                                                               

ــــــس بــــــن العبــــــاس بــــــن مــــــرداس الكتــــــاب، (١( )، ٢/١٠١)، شــــــرح المفصــــــل (٢/٣٢١) البیــــــت ألن

ـــــــة، ٢/٢٠)، وأوضـــــــح المســـــــالك (٢١١-٢/١٤٤)، والهمـــــــع (٩/١٣٨و( )، والمقاصـــــــد النحوی

 )، واللسان (رتق).٢/١١٢(

 ).٦٣٨-٢/٦٣٧) شرح األجرومیة، (٢(

 .٦م، ص١٩٨٧هـ=١٤٠٧لألفغاني، المكتب اإلسالمي، بیروت، ) في أصول النحو، ٣(

 ).١٠٣م، ص(١٩٧٦) الروایة واالستشهاد باللغة، لمحمد عید، القاهرة، عالم الكتب، ٤(



٨٩ 

 

الكالم معروفًا وثقة في القبیلة فهو من النوع األول. أما إذا كان كالمًا مصنوعًا أو 

  .)١(غیر موثوق به فهو تمثیل وقاعدة وهدفه اإلیضاح والبیان

أما كالم العرب الموثق من جهة نظر علماء اللغة: فیرد تحت االستشهاد 

  واإلیضاح. 

هد، فالشواهد في النحو أخبار الشهادة خبر قاطع، واستشهده: سأله أن یش

  قاطعة موثوقة یسوقها علماء اللغة عن الناطقین باللغة. 

واالستشهاد على هذا هو: اإلخبار بما هو قاطع في الداللة على القاعدة من 

  .)٢(شعر أو نثر

أول من واجه فكرة االستشهاد واالحتجاج هو السیوطي، ولكن یوجد علماء 

بدأ كتابه (خزانة األدب) بمقدمة تحدث فیها عن سبقوه، منهم البغدادي الذي 

(االستشهاد ومصادره)، ولم تكن بالطریقة المنظمة المباشرة، والسیوطي أول من نظم 

  .)٣(الفكرة

  أوًال: القرآن الكریم وقراءاته:

لم یتوفر لنص ما توفر للقرآن الكریم من تواتر روایاته، وعنایة العلماء 

، وعلى هذا یكون هو النص الصحیح المجمع على بضبطها وتحریره متنًا وسنداً 

  .)٤(االحتجاج به في اللغة، والنحو، والصرف، وعلوم البالغة

اهتم الشیخ السنهوري بالشاهد القرآني في أغلب أبواب كتابه، وكان یكثر من 

  االستشهاد باآلیات القرآنیة حتى بلغت أكثر من سبعمائة آیة.

وفي شروط جواب الشرط قال: یجب  وقد أكثر منها في معاني الحروف،

اقتران جواب الشرط بالفاء، إذا وقع جواب الشرط جملة اسمیة أو جملة فعلیة فعلها 

                                                        

 ).١٠٣-١٠١) المرجع نفسه، (١(

 ).١٠٢) الروایة واالستشهاد باللغة (٢(

 ).١٠٥) المرجع السابق (٣(

ي، للســیوطي، علــق علیــه محمــود ســلیمان یــاقوت، دار ) االقتــراح فــي علــم أصــول النحــو العربــ٤(

 ).١٧م، ص(٢٠٠١المعرفة الجامعیة، 



٩٠ 

 

  ماضي، مثل: قوله تعالى: (            

   ()وجملة فعلیة فعلها جامد: كقوله تعالى: ()١ ،      

    ()وجملة فعلیة فعلها مسبوق بـ(قد) كقوله تعالى: (ِإن َیْسِرْق َفَقْد َسَرَق )٢ ،

، ومسبوق بسین أو سوف كقوله تعالى:( َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوْا َمن َیْرَتدَّ )٣(َأٌخ لَُّه ِمن َقْبُل)

  .)٥)(٤(ِبَقْوٍم ُیِحبُُّهْم َوُیِحبُّوَنُه)ِمنُكْم َعن ِدیِنِه َفَسْوَف َیْأِتي الّلُه 

  ونكتفي بهذا تجنبا لإلطالة.

وقد أكثر من هذه اآلیات القرآنیة في معظم أبوابه النحویة التي شرحها في 

  المقدمة اآلجرومیة.

وقد اهتم ببعض معاني اآلیات متبعًا أسلوب األدب في اآلیة التي یذكرها، إذ 

  واهللا أعلم)، وهذا نجده في باب الفاعل.كان یقول: (ومعناه وتقدیره 

  إذ أن الفاعل ظاهر أو مستتر.

 وأجاز الكسائي حذف الفاعل، وتمسك على ذلك بظواهر منها قوله تعالى: 

          )أي الروح، ففي بلغت ضمیر مستتر مرفوع على )٦ ،

  . )٧(الفاعلیة، راجع إلى الروح. وهذا في باب التنازع

                                                        

  ).٢٦) سورة یوسف، اآلیة (١(
 

 ).٢٤٩) سورة البقرة، اآلیة (٢(

 ).٧٧) سورة یوسف، اآلیة (٣(

 ).٥٤) سورة المائدة، اآلیة (٤(

 ).١/٢٢٢) الشرح، (٥(

 ).٢٦) سورة القیامة، اآلیة (٦(

 ).١/١٧٦الكافیة، للرضي () شرح ٧(



٩١ 

 

. ومنه قوله تعالى: )١(وقال الفراء: إذا بلغت نفس الرجل عند الموت تراقیه

)    ()٢() ،         ()فهذه )٣ .

  . )٤(األفعال ال فاعل لها ظاهر

  والجمهور یؤولون ذلك بأن الفاعل ضمیر مستتر. 

ومنها: أنه یجوز حذف فعله تارة، ویجب أخرى. فیجب إن كان بعده شيء 

  یفسره، ویجوز فیما عداه. 

  قوله تعالى:  )٥(مثال ما بعد شيء یفسره وهو وجوباً     

       )فـ()٦ ،  فاعل لفعل محذوف یفسره ما (

بعده تقدیره واهللا أعلم: وٕان استجارك أحد من المشركین استجارك، فحذف األول 

  استغناء عنه بالثاني، ومثال اآلخر قوله تعالى:          

                  * )٧( ،

) فاعل لفعل محذوف جوازًا یدل علیه الفعل المبني للمفعول فكأنه قال عند فـ(

سماع (   ٨() بفتح الباء، من یسبحه؟ فقال: یسبحه رجال( .  

                                                        

 ).٣/٢١٢) معاني القرآن للفراء، (١(

 ).٣٢) سورة ص، اآلیة (٢(

 ).٢-١) سورة عبس، اآلیتان (٣(

) الرد على النحاة ، ألبن مضاء القرطبي اللخمي ، تحقیـق محمـد إبـراهیم البنـا ، دار االعتصـام ٤(

 ).٨٤القاهرة  (

 ).١/١٧٤) شرح الكافیة، (٥(

 ).٦، اآلیة () سورة التوبة٦(

 ).٣٦) سورة النور، اآلیة (٧(

 ).٢٣٥-١/٢٣٤) شرح األجرومیة، للسنهوري، (٨(



٩٢ 

 

وفي اإلتحاف: في قراءة ابن عامر وأبو بكر بالفتح مبنیًا لمفعول، ونائب 

الفاعل له وهو أولى (ورجال) حینئٍذ مرفوع بضمیر كأنه جواب سؤال، كأنه قیل: من 

یسبحه؟ فقیل: رجال. ویجوز أن یكون خبر محذوف أي: المسبح رجال، وهذا على 

لبناء للفاعل، وفاعله رجال، وال الوقف وٕایصال القراءة. والباقون یكسروها على ا

  . )١(یوقف حینئذ على اإلیصال

والفراء ال یجیز حذف الفاعل، وأما الكسائي فأجازه كما تقدم. وفي الرد على 

النحاة أي الرأیین أحق؟ فرأي الكسائي؛ ألن غیره یقول: حذف الفاعل ال یجوز؛ ألن 

ذا ال یجوز حذف الفعل وٕابقاء الفاعل والفعل كالشيء الواحد، فهما متالزمان، فعلى ه

  . )٢(الفاعل، وهم یجیزونه

  یقول السنهوري: كان الزائدة على قسمین:

: أن تزاد في اللفظ دون المعنى: (كان زید قائم)، لعدم إعمالها، ولداللتها أحدهما

  على الزمان الماضي، واألجود تأخیرها حینئذ.

 : أن تزاد في اللفظ والمعنى معًا، كقوله تعالى: والثاني        

     )تقدیره واهللا أعلم (یكلم من في المهد)، و(صبیًا) )٣ ،

  ، )٤(منصوب على الحال من الضمیر المستثنى في الجار والمجرور

... الخ. قال )٥(عشروفي جوازم المضارع، قال المؤلف: الجوازم ثمانیة 

  : )١(السنهوري: "جازم الفعل نوعان: نوع یجزم فعًال واحدًا، وهو أربعة أشیاء

                                                        

)، وشــــــــرح التصــــــــریع، ٦/٤٥٤)، والبحــــــــر المحـــــــیط (٢/٦٨)، والكشــــــــاف (٣٢٥) اإلتحـــــــاف، (١(

)٤٠٣-١/٣٩٦.(  
 

 ).٨٧) الرد على النحاة ص(٢(

 ).  ٢٩) سورة مریم، اآلیة (٣(

 ).١/٢٧٣() شرح األجرومیة، للسنهوري، ٤(

) قــال ابـــن أجـــروم: والجـــوازم ثمانیـــة عشـــر وهــي: لـــم، ولمـــا، وألـــم، والم األمـــر والـــدعاء، وال فـــي ٥(

النهــي والــدعاء، وٕاذمــا وأي ومتــى، وأیــن وأیــان، وأنــى وحیثمــا وكیفمــا، وٕاذًا فــي الشــعر خاصــة. 

 ).١٤متن األجرومیة، (



٩٣ 

 

األول والثاني: (لم ولما) ویشتركان في أمور في الحرفیة والنفي والجزم والقلب 

  .)٢(للمضي

  وتنفـرد (لم) عن (لما) بأن تصحب (إن) الشرطیـة نحو:      

)وتنفرد (لما) عن (لم) بجواز حذف منفیها وبتوقعه، مثال الحذف: قاربت )٣ ،

 المدینة ولما، أي ولما أدخل، ومثال التوقع:      )أي )٤ ،

. وأما (ألم وألما) بالهمزة فراجعان إلى (لم ولما)؛ ألن الهمزة لالستفهام، )٥(سیذوقوه

  فلیست من الحروف الجوازم.

وفي المغني: إن بعض العرب ینصب بـ(لم) كقراءة (ألم نشرح لك 

  . )٧)(٦(صدرك)

تدخل همزة االستفهام على (لم ولما) فیصیران (ألم وألما) باقیتین على 

  .)٩)(٨(عملهما، نحو: (َأَلْم َنْشَرْح)، (َأَلْم َیِجْدَك َیِتیمًا)

  وقد یذكر أكثر من آیة في الموضع الواحد مثل: 

  وري: وتنوب الیاء عن الفتحة في قراءة بعضهم:قال السنه

                                                                                                                                                               

 ).٤/٨٣رح الكافیة، () الم األمر في الطلب و(ال) النهي المطلوب بها الترك. ش١(

 ).٣/٦) الكتاب، (٢(

 ).٢٤) سورة البقرة، اآلیة (٣(

 ).٨) سورة ص، اآلیة (٤(

ــــة، (٥( )، ورصــــف المبــــاني فــــي شــــرح ٢٧٨-٢٧٧)، والمغنــــي، (٢١٨-١/٢١٧) شــــرح األجرومی

-٢٦٦حــروف المعــاني، تحقیــق أحمــد محمــد، مجمــع اللغــة العربیــة، بدمشــق، د. ط، د. ت، (

٢٦٩.( 

 ).١الشرح، اآلیة () سورة ٦(

 ).٢٧٥) المغني، (٧(

 ).٦) سورة الضحى، اآلیة (٨(

) حاشــیة الصــبان علــى شــرح األشــموني علــى ألفیــة ابــن مالــك، ضــبطه وصــححه إبــراهیم شــمس ٩(

 ).١/٢١٧)، والشرح (٤/١٢م، (١٩٩٧، ١الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
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  األول: جمع المذكر السالم، وما حمل علیه كقوله تعالى:     

 )وقوله تعالى: )١ ،  َوَواَعْدَنا ُموَسى َثَالِثیَن َلْیَلًة َوَأْتَمْمَناَها ِبَعْشٍر َفَتمَّ ِمیَقاُت

َربِِّه َأْرَبِعیَن َلْیَلًة َوَقاَل ُموَسى َألِخیِه َهاُروَن اْخُلْفِني ِفي َقْوِمي َوَأْصِلْح َوَال َتتَِّبْع َسِبیَل 

  .)٣)(٢( اْلُمْفِسِدیَن 

  آلیة التي یراد ذكرها.وقد یذكر كلمة (حكایة) قبل ا

وكذلك یذكر األوجه اإلعرابیة فیها. مثًال في معاني الباء، في المعنى الرابـع 

 عشـر: أن تـرد النتهاء الغایة، كقوله تعالى حكایة:      )أي )٤ ،

. وفي الجنى الداني: معناها (إلى)، أي (إلي)، وأول على تضمین (أحسن)، )٥(إليّ 

  . )٦(لطف معني:

  وقد ذكر تسعة معاٍن (لمن) وفي المعنى الثامن قال: 

َقْد ُكنَّا ِفي َغْفَلٍة المعنى الثامن: أن تكون بمعنى (عن) كقوله تعالى حكایة: 

  .)٨)(٧(مِّْن َهَذا 

ویذكر األوجه اإلعرابیة في اآلیات، مثًال: من مسوغات الحال نكرة أن تقـع 

  النكرة بعد نفي، كقوله تعالى:              

                                                        

 ).٥١) سورة الدخان، اآلیة (١(

 ).١٤٢عراف، اآلیة () سورة األ٢(

 ).١/١٧٥) الشرح (٣(

 ).١٠٠) سورة یوسف، اآلیة (٤(

 ).١/١١٤) شرح األجرومیة، (٥(

 ).٤٥) الجنى الداني، (٦(

 ).  ٩٧) سورة األنبیاء، اآلیة (٧(

 ).١/١٠٩) شرح األجرومیة، (٨(



٩٥ 

 

)فجملة ()١ ،   في محل نصب على الحال من (القریة)؛ (

لوقوعها بعد النفي، ومن أعرب الجملة صفة لـ(   فقد وهم؛ ألن الصفات ال (

. وزعم الزمخشري أنها صفة لقریة، والقیاس ال یتوسط الواو بینهما، )٢(تقترن بالواو

زید وٕانما توسطت للتأكید لصوغ الصفة بالموصوف، كما یقال في الحال: جاءني 

  . )٣(علیه ثوب، وجاءني وعلیه ثوب

    وكذلك أعرب قوله تعالى:            

)فـ()٤ ،)حرف شرط، و ()فعل ماضي تام بمعنى (وجد)، و (  (

فاعله، وال خبر لها، و(  ٥() جواب الشرط(.  

الكوفیین أن تكون (كان) ناقصة هنا، وتقدیر الخبر "وٕان كان وأجاز بعض 

  . )٦(من غرمائكم ذو عسرة فحذف الجار والمجرور هو الخبر" من قرمائكم

وفي اإلتحاف خالف في (میسرة)، قرأ نافع بضم السین، ووافقه ابن محیصن، 

؛ ألنها لغة والباقون بالفتح، وهو األشهر؛ ألن مفعلة بالفتح كثیر، وبالضم قلیل جداً 

  .)٧(أهل الحجاز

  

  

  

  
                                                        

 ).٤) سورة الحجر، اآلیة (١(

 ).٢/٥٧٤) شرح األجرومیة للسنهوري، (٢(

 ).١/٥٨٧)، وشرح التصریح (٢/٣٣٢)، وشرح التسهیل (٢/٣٨٧() الكشاف، ٣(

 ).٢٨٠) سورة البقرة، اآلیة (٤(

 ).١/٢٧٢) شرح األجرومیة، للسنهوري، (٥(

 ).٣٤٠-٣/٢٢٨) تفسیر البحر المحیط، (٦(

 ).١٦٦) اإلتحاف، (٧(



٩٦ 

 

  أما قراءته:

  

  . )١(یقال قرأت: إذا صرت قارئًا ناسكًا، وتقرأت بهذا المعنى، ومعناها تفهمت

أنواع القراءات: تنقسم القراءات إلى متواترة، وهي القراءات السبع المشهورة، 

 وآحاد: وهي القراءات الثالث، التي هي تمام العشر وتلحق بها الصحابة، وشاذ:

  .)٢(وهي قراءة التابعین كاألعمش ویحیى بن ثابت وابن جبیر وغیرهم"

قال ابن جني: أول من تكلم في هذه القراءات أبو الخیر یسن الجزري في 

كتابه النشر في القراءات العشر، حیث قال: "كل قراءة وافقت العربیة ولو بوجه 

فهي قراءة صحیحة ال  ووافقت أحد المصاحف العثمانیة، ولو احتماًال، وصح سندها،

  .)٣(یجوز ردها

فقد ذكرت القراءات القرآنیة كثیرًا جدًا في كتاب شرح اآلجرومیة للسنهوري، 

وهذا یدل على اهتمام الشیخ بالقراءات القرآنیة؛ ألنها كانت في غایة الكثرة في 

شرحه، وكان ینسب أغلب القراءات إلى قرائها، وبعضها كان یقول: (في قراءة 

وفي قراءة من قرأ وفي قراءة بعض السبعة قرئ بكذا)، وكان یستعمل لفظة بعضهم، 

  (شاذة)، (واهللا أعلم).

وهذا یدل على تمسكه بالدین الحنیف، ومن الذین نسب إلیهم قراءتهم على 

سبیل المثال ال الحصر منهم: الكسائي، ونافع، واألعمش، وورش، وعلقمة، وابن 

  قراءات، وتجنبًا لإلطالة.عامر. سأورد بعض األمثلة لهذه ال

                                                        

عبـــد ) المحتســب فـــي تبیــین وجـــوه شــواذ القـــراءات واإلیضــاح عنهـــا، البــن جنـــي، تحقیــق محمـــد ١(

 ).١/٢٢م، (١٩٩٨هـ=١٤١٩، ١القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

 ).٢٣-٢٢) المرج نفسه، (٢(

 ).١/٤)، والخزانة، (٢٣) المحتسب، ص(٣(



٩٧ 

 

: باب اإلعراب، حیث قال: "فلو وجدنا تفسیرًا في )١(ذكر روایة ورش في

 اآلخر لكن ال لعامل كالتغییر في (نون) (من) في قوله تعالى:    

)فإن أصلها السكون، لكن فتحت اللتقاء الساكنین، وكذا التغییر في دال (قد) )٢ ،

  في قراءة ورش في قوله تعالى:       )فإن أصلها السكون، )٣ ،

  .)٤(فتحت لنقل حركة الهمزة إلیها، ثم إن حذفها لم یكن إعرابًا، إذ لم یجلبه عامل

: في باب نائب الفاعل، إذ قال: الفعل المضعف )٥(وقد ذكر قراءة (علقمة)

  نحو (شد ورد)، تجري فیه ثالثة من أوله: 

الضم والكسر واإلشمام، والصحیح الضم وقد قرئ به في المتواتر، وجاء 

 الكسر أیضًا، لكن في روایة شاذة قرأ علقمة:           

)٦( ،         )٨(، بكسر الراء)٧( .  

وهي قراءة إبراهیم ویحیى بن وثاب واألعمش، على نقل حركة الدال من ردت 

  . )٩(إلى الراء

                                                        

) ورش: هـو عثمـان بــن سـعید بــن عبـد اهللا القرشــي المصـري القیروانــي، الملقـب بــورش، ولـد فــي ١(

ه. ١٩٧صـــیرًا بالعربیـــة، وتـــوفى بمصـــر ســـنة هــــ. تتلمـــذ علـــى نـــافع، كـــان ب١١٠مصـــر ســـنة 

 ).٢/١٥٥النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، (

 ).٨) سورة البقرة، اآلیة (٢(

 ).١) سورة المؤمنون، اآلیة (٣(

 ).١/١٥٢) الشرح، (٤(

) علقمـة هــو: علقمــة بـن قــیس بــن عبــد اهللا بـن مالــك النخعــي الهمــداني، أبـو شــبل، تــابعي، فقیــه ٥(

هـــ. ٦٢د فــي حیــاة النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم، أقــام بخــوارزم ســنتین، تــوفى ســنة العــراق، ولــ

 ).٤/٢٤٨انظر األعالم، للزركلي، (

 ).٦٥) سورة یوسف، اآلیة (٦(

 ).٢٨) سورة األنعام، اآلیة (٧(

 ).١/٢٤٧) شرح األجرومیة، للسنهوري، (٨(

 ).٤/١٠٤) البحر المحیط، (٩(



٩٨ 

 

: في الخبر إذا كان جملة، فتارة تكون اسمیة )١(وذكر قراءة (ابن عامر)

كـ(جاریته ذاهبة)، في: زید جاریته ذاهبه، وتارة فعلیة كـ(قام أبوه) في: زید قام أبوه، 

فإن كانت غیر المبتدأ في المعنى؛ فال بد لها من رابط یربطها به: أما ضمیر مذكور 

 كهذین المثالین، وٕاما مقدر كقوله تعالى:           )في )٢ ،

  .)٤(. حیث رفع الم (وكال)، وقرأ الباقون بالنصب)٣(قراءة ابن عامر: أي: وعده

في: فإذا كان العطف على الجواب فلك في المعطوف  )٥(وذكر قراءة (السبعة)

  ثالثة أوجه: 

  الجزم، والرفع، والنصب، كقوله تعالى:          

               )قد قرئ بجزم (یغفر، )٦ ،

ویعذب) عطفًا على الجواب، وبرفعه على االستئناف، وهي قراءة ابن عامر وعاصم 

  .)٧(وأبو جعفر ویعقوب، والباقون یجزمونها

فاء مجزومًا على وفي الكشاف قال الزمخشري: "وقرأ األعمش (یغفر) بغیر 

البدل من یحاسبه، ومعنى هذا البدل التفصیل لجملة الحساب؛ ألن التفصیل أوضح 

في المفصل، فهو جار مجرى البعض من الكل، أو بدل االشتمال، كقولك: ضربت 

  .)٨(زیدًا رأسه، وهذا البدل واقع في األفعال وقوعه في األسماء، لحاجة إلى البیان

                                                        

مر بن یزید أبو عمران، الیحصبي الشـامي، أحـد القـراء السـبعة، ) ابن عامر هو: عبد اهللا بن عا١(

ولد في البلقاء في قریـة (رحـاب)، وانتقـل إلـى دمشـق بعـد فتحهـا، وتـوفى بهـا سـنة ثمـاني عشـرة 

 ).٤/٢٢٨هـ)، األعالم، (١١٨من الهجرة، (

 ).١٠) سورة الحدید، اآلیة (٢(

 ).١/٢٥٧) شرح األجرومیة، (٣(

 ).٢/٣٨٤) النشر، (٤(

 ) قراءة السبع: هي قراءة نافع وابن كثیر، وأبي عمرو، وابن عامر، وعاصم وحمزة والكسائي.٥(

 ).٢٨٤) سورة البقرة، اآلیة (٦(

 ).١٦٧)، واإلتحاف، ص(٢/٢٣٧) النشر، (٧(

 ).١/٤٠٧) الكشاف، (٨(



٩٩ 

 

الراء على القطع، أي فهو یغفر، وبالجزم عطفًا  وفي البحر المحیط: برفع

على یحاسبه، وبالنصب على إضمار (أن)، وقرئت من غیر فاء یغفر مجزومًا، 

  .)١(وخرج على البدل من یحاسبكم

وهاتان القراءتان في السبع، وقرئ بنصبه بإضمار (أن) وهي شاذة واهللا 

  .)٢(أعلم

وابن عامر  )٥(وحمزة )٤(ى عاصمیعیبون عل )٣(كان قوم من النحاة المتقدمین

قراءات بعیدة في العربیة، وینسبونها إلى اللحن، وهم مخطئون في ذلك، فإن قراءاتهم 

ثابتة باألسانید المتواترة الصحیحة التي ال مطعن فیها، وثبوت ذلك دلیل على جوازه 

  .)٦(في العربیة

  ثانیًا: الحدیث النبوي الشریف:

لمنهج الحق أن یتقدم الحدیث على سائر كالم من الطبیعي أو البداهة في ا

العرب من نثر وشعر في باب االحتجاج في اللغة وقواعد اإلعراب، إذا ال تعهد 

العربیة في تاریخها بعد القرآن الكریم بیانًا أبلغ من الكالم النبوي وال أروع تأثیرًا وال 

                                                        

 ).٢/٣٦٠) البحر المحیط، (١(

 ).١/٢٢٣) شرح األجرومیة، (٢(

 المتأخرین الزمخشري.) كالمبرد وتبعه من ٣(

) عاصــم هــو: هــو عاصــم بــن أبــي النجــود بــن بهدلــة، أحــد أصــحاب القــراءات الســبع عــاش فــي ٤(

الكوفــة، وكــان عالمــًا بالحــدیث، أخــذ ســماعًا عــن عــدد مــن التــابعین، كمــا كــان عالمــًا بقــراءات 

ي، هـــ. انظــر غایــة النهایــة فــي طبقــات القــراء، محمــد بــن محمــد بــن الجــزر ١٢٧القــرآن، تــوفى 

 ).١/٣٤٦م، (١٩٣٢هـ=١٣٥١نشر ج. براجتشراسر، القاهرة، مكتبة الخانجي، 

) حمــزة هــو: ابــن حبیــب بــن عمــارة الزیــات التمیمــي، أحــد أصــحاب القــراءات الســبع الصــحیحة، ٥(

ــد بالكوفــة ســنة  هـــ، وكــان عالمــًا بــالقراءات بصــیرًا بــالفرائض، ذكــر ابــن النــدیم لــه كتــاب ٨٠ول

هـــــ. انظــــر غایـــــة النهایــــة فــــي طبقــــات القـــــراء، ١٥٦، تـــــوفى ســــنة القــــراءات وكتــــاب الفــــرائض

)١/٢٦١.( 

 ).٧٩) االقتراح للسیوطي، (٦(



١٠٠ 

 

ع كما ینبغي النصراف أفعل في النفس وال أصح لفظًا وال أقوم معنى؛ ولكن هذا لم یق

  .)١(اللغویین والنحویین المتقدمین إلى ثقافة ما یزودهم به رواة األشعار خاصة

  وأكثر النحاة الذین استشهدوا بالحدیث هم: 

، وتبعهم وتأثر بهم الشیخ السنهوري، فهو لم یهمل )٢(ابن مالك، وابن هشام

لتي استشهد بها سبعة االستشهاد بالحدیث النبوي الشریف، وقد بلغت األحادیث ا

  وأربعین حدیثًا، إذ لم یتوفر ذلك إلى النحاة المتأخرین.

فهو غالبًا ال یذكر راوي الحدیث، بل كان یقول: (ومنه الحدیث، وعلیه قوله 

  صلى اهللا علیه وسلم، وكقول الراوي).

سأورد بعض من األحادیث التي استشهد بها في كتابه على سبیل المثال في 

منها: باب الكالم وأجزائه، في معاني حروف الجر، فقد استشهد  بعض األبواب

  بالحدیث النبوي الشریف في معاني (في) حیث قال: ولـ(في) تسعة معاٍن:

الثاني: السببیة كقوله صلى اهللا علیه وسلم: (إن امرأة دخلت النار في هرة 

  .)٤)(٣(حبستها)

، )٥(جمعة إلى الجمعة)وفي الباب نفسه: یقول: یقول الراوي: (فمطرنا من ال

وهذا استدل به في معاني (من) في المعنى الثالث، وهو ابتداء الغایة، وابتداء الغایة 

  .)١(یكون في األزمنة واألمكنة، والحدیث ثبوته في األزمنة

                                                        

 ).٤٧-٤٦) االقتراح للسیوطي، (١(

 ).٥٨) المرجع نفسه، (٢(

) أخرجه مسلم فـي صـحیحه، كتـاب البـر والصـلة واألدب، بـاب تحـریم تعـذیب الهـرة ونحوهـا مـن ٣(

)، تحقیـــق محمـــد فـــؤاد عبـــد ٢٦١٩(-١٣٥، حـــدیث رقــم )٣/٢٠٢٣الحیــوان الـــذي ال یـــؤذي  (

 م. ١٩٩٣هـ=١٤١٣، تونس، دار سحنون، ٢الباقي، ط

  ).١/١١٨) شرح األجرومیة، (٤(

  
 

كتـاب االستقصـاء، بـاب إذا اســتیقظ  -١٥) أخرجـه اإلمـام البخـاري فـي كتابـه صـحیح البخـاري، ٥(

دار الحـــدیث، القـــاهرة، ، ١٠١٩)، حـــدیث رقـــم ١/٢٥٨إلـــى اإلمـــام یستســـقي لهـــم لـــم یـــردهم. (

 م.٢٠٠٤هـ=١٤٢٥



١٠١ 

 

قد یحذف الموصوف فتقام الصفة مقامه، مثل: (سوداء ولود خیر من حسناء 

  . )٣(. أي امرأة سوداء)٢(عقیم)

باب االستثناء بـ(حاشا) أنها ال تقترن بـ(ما)، وقیل: یجوز االقتران، وفي 

وتمسك علیه بقوله صلى اهللا علیه وسلم: (أسامة أحب الناس إلّى ما حاشا 

، وأجیب بأن (ما) فیه نافیة، وكالمنا في المصدریة وأنه من كالم الراوي، )٤(فاطمة)

  .)٥(والمعنى أنه لم یستثن فاطمة من الحكم

اب التوكید قال الشیخ السنهوري: "وٕان كان التوكید بمفرد، فإن یكون وفي ب

فعًال، أو اسمًا ظاهرًا، أو ضمیرًا منفصًال فأمره واضح واستشهد بالحدیث، في االسم 

الظاهر، حیث قال: ومثال االسم الظاهر قوله صلى اهللا علیه وسلم: (أیما امرأة 

  .)٧)(٦(اطل باطل)نكحت نفسها بغیر إذن ولیها فنكاحها باطل ب

وفي تمییز العدد ذكر أنه: األعداد من ثالثة إلى عشرة فتمییزها مجرور 

 باإلضافة مجموع جمع تكسیر من أبنیة القلة، كقوله تعالى:     )٩)(٨( ،

وقال: ویجوز مجئ التمییز جمع سالمة إن لم یسمع له جمع تكسیر، أو سمع له 
                                                                                                                                                               

، ١هــــ، تحقیـــق عبـــد الفتـــاح بحیـــري، ط٩٠٥) التصــریح بمضـــمون التوضـــیح، لخالـــد األزهـــري، تــــ١(

 ).٢٢-٣/٢١م، (١٩٩٧هـ=١٤١٨

)، بـــــاب تـــــزویج النســـــاء، ورواه الطبرانـــــي وهـــــو ٤/٢٥٨) أورده الهیثمـــــي فـــــي مجمـــــع الزوائـــــد، (٢(

 هـ. ١٣٥٢ضعیف، ط القاهرة، مكتبة القدسي، 

 ).١/٥٤٤)، والتصریح (٢٦٣-١/٢٦٢) الشرح، (٣(

 ).٣/٥٩٦) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحیحین مع التلخیص، طبعة الریاض، (٤(

 ).٢/٦٣٠) شرح األجرومیة، للسنهوري، (٥(

)، تحقیــق بــدر الـدین جیتــین آر، موســوعة الســنة، ٦/٦٦) أخرجـه أحمــد بــن حنبــل فـي المســند، (٦(

م، وأخرجــه الحمیــدي ١٩٩٢هـــ=١٤١٣ة، تــونس، دار ســحنون للطباعــة والنشــر، الطبعــة الثانیــ

، بیــــــــروت، دار الكتــــــــب العلمیــــــــة، ١فــــــــي المســــــــند، تحقیــــــــق حبیــــــــب الحســــــــن األعظمــــــــي، ط

 ).٢٢٨)، حدیث رقم (١/١١٢م، (١٩٨٨هـ=١٤٠٩

 ).٢/٤٨٨) شرح األجرومیة، للسنهوري، (٧(

 ).٢٧) سورة لقمان، اآلیة (٨(

 ).٢/٦٠٣للسنهوري، () شرح األجرومیة، ٩(



١٠٢ 

 

، فاألول، كقوله صلى اهللا علیه وسلم: (خمس )١(یسمع له ذلكذلك لكن جاور ما لم 

  .)٣)(٢(صلوات كتبهم اهللا في الیوم واللیلة)

إن كثرة األحادیث النبویة في شرح الشارح تدل على ورعه وتصوفه، إذ هو 

من المالكیة، وهذا یدل على أنه تبع ابن مالك؛ ألن ابن مالك جوز االستدالل بحدیث 

  لیه وسلم، كما هو معروف.النبي صلى اهللا ع

  أما ابن الصائغ وأبو حیان فقد منعوا االستدالل به وسندهما أمران:

:أن األحادیث لم تنقل كما سمعت من النبي صلى اهللا علیه وسلم، وٕانما أحدهما

  رویت بالمعنى.

  .)٥(لم یحتجوا بسئ منه )٤(: أن أئمة النحو المتقدمین من الِمصرینوثانیهما

اهللا علیه وسلم أفصح العرب، كما هو معروف لدى كل البشریة والنبي صلى 

  اإلسالمیة، وصلى اهللا علیه وعلى آله وصحبه وسلم تسلیمًا كثیرًا إلى یوم یبعثون.

  

  

  

                                                        

]، فـإن جمـع تكسـیره سـنابل، كقولـه تعـالى: ٤٣) الثاني كقوله تعـالى: (وسـبع سـنبالت) [یوسـف، ١(

ــــذي هــــو ٢٦٢(أنبتــــت ســــبع ســــنابل) [البقــــرة،  ]، لكــــن جــــاء مصــــححًا لمجاورتــــه المصــــحح، ال

 ).٢/٦٠٤(بقرات). الشرح (

بـــاب فــــي المحافظــــة علـــى وقــــت الصــــالة،  -٩) أخرجـــه أبــــو داؤد فــــي ســـننه، كتــــاب الصــــالة، ٢(

 . ٤٢٥، حدیث رقم ١/٢٩٦

)، (خمــــــس صــــــلوات مــــــن النكــــــرات العاملــــــة للنكــــــرة ٢/٦٠٤) شــــــرح األجرومیــــــة، للســــــنهوري، (٣(

المضــافة؛ ألن المضــاف عامــل فــي المضــاف إلیــه الجــر). فخمــس مبتــدأ، وســوغ االبتــداء بــه 

 ).٥٤٥-١/٥٤٤ في المضاف إلیه. التصریح (كونه عامالً 

 ) مفردها (مصر)، وجمعها أمصار، وهي تعني اإلقلیم، . ٤(

  ).١/٩) خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، (٥(

  

  
 



١٠٣ 

 

  ثالثًا: الشواهد الشعریة أواألقوال المأثورة:

أنه ال یجوز االحتجاج بشعر أو نثر ال یعرف قائله، صرح بذلك ابن األنباري 

اإلنصاف، في مسائل الخالف، وعلة ذلك مما یجب فیه أن یكون ذلك  في كتابه

  .)١(الكالم مصنوعًا، أو لمولد، أو لمن ال یوثق بكالمه

ولهذا الكالم كان الشیخ السنهوري قد خرج أبیات الشعر، وفحص عن قائلیها 

  ونسب بعضها إلى شعرائها ولم ینسب معظمها. مثل:

توكید هو الفتح، ثم إن كان آخر الفعل قوله في حكم آخر الفعل مع نون ال

واوًا أو یاءًا تحذف مع نون التوكید، وٕان كان ألفًا قلبت (یاء) لتقبل الحركة، تقول: 

  (أخشین یا زید)، والحذف في قول الشاعر: 

  )٢(وَاْبكنَّ ْعیشًا َتولَّي َبْعَد ِجدَِّته     ***  َطاَبْت َأَصاِئُلُه ِفي َذِلَك اْلَبَلدِ 

الیاء) اللتقاء الساكنین مع نون التوكید، وعوض عنها بالكسرة على حذفت (

  .)٣(الكاف في (أبكى)

  وكان قد استشهد بأكثر من أربعمائة بیت.

وفي بعض األحیان ال یتم البیت، بل یذكر موطن الشاهد، ال غیر، مثًال: في 

ي تمییزهم غنیة باب تمییز العدد، إذ قال: واعلم أن الواحد، واالثنین، ال یمیزان، إذ ف

عنهما، فال یقال: "واحد رجل"، وال "اثنان رجالن"، إذ الرجل یفید الجنسیة وشفع 

  : )٤(الواحد، فضم العدد إلیهما لم یفد فائدة، وشذ قول الشاعر

                                                        

 ).١/١٥) خزانة األدب، (١(

)، وشـــــرح شـــــواهد ١٧١-٥/١٧٠)، والـــــدرر (١/٤٣٥) البیـــــت قائلـــــه مجهـــــول، خزانـــــة األدب، (٢(

تصحیح الشیخ محمد محمـود، ط دار مكتبـة الحیـاة للطباعـة والنشـر، د.ط،  المغني للسیوطي،

)، وهــذه هــي لغــة فــزارة فــي حــذف آخــر الفعــل األجــل ٢١٤)، ومغنــي اللبیــب (٢/٥٦١د. ت، (

 النون إن كانت یاء تلي كسرة.

 ).١/١٤١) الشرح، (٣(

) قائله جندل بن المثنى، وقیل قائله سلمى الهذلیة ، وصـدره: كـأن خصـییة مـن التـدلل المقاصـد ٤(

)، الحنظــل: العلقــم، ویقــال إنــه الثــوم، وظــرف العجــوز: هــو مزودهــا الــذي تخــزن فیــه ٣/٤٤٨(

متاعهـا، وهــذا یمكــن أن یكــون مـدحًا وذمــًا، ألن البطــل یوصــف بطـول الخصــیة وقلــة تقلصــها. 



١٠٤ 

 

  ظرف عجوز فیه ثنتا حنظل

  وهذا البیت نجده في معظم الكتب یذكر موطن الشاهد فقط. 

استشهد على أن تمییز االثنین هنا ألجل ، )١(حیث جمع بین التمییز والعدد

، وبعض األحیان، یستشهد بأكثر من )٢(الضرورة، وكان القیاس أن یقول فیه حنظلتان

  بیت في موضع واحد، مثًال.

قال السنهوري: ویجوز في نون المثنى الموصول خاصة أن تحذف طلبًا 

  : )٣(للتخفیف، كقول الشاعر

ـــــــــــا لـــــــــــو ولـــــــــــدت تمـــــــــــیم   همـــــــــــا اللت
 

  )٤(فخــــــــــــــــر لهــــــــــــــــم صــــــــــــــــمیم لقیــــــــــــــــل ***
 

 . )٥(وفي شرح المفصل مثل هذا الحذف ضرورة

  : )٦(وقول اآلخر

ــــــــــــذا        ــــــــــــيَّ الَل ــــــــــــٍب ِإنَّ َعمَّ ــــــــــــي ُكَلی َأَبن
 

ـــــــــوَك َوَفكَّكـــــــــا اَألغـــــــــالال *** ـــــــــَتال الُمل   )٧( َق
 

  . )٨(وفي الكتاب تحذف النون تخفیفًا، لطول الكالم بالصلة

                                                                                                                                                               

)، وشــــــرح ٢٢٣)، والمفصــــــل (٢/١٥٣)، والمقتضــــــب (٤/٤٩)، الكتــــــاب (٣/٤٤٩المقاصــــــد (

 ).  ٢/٢٥٣)، والهمع (١٤٤-٤/١٢٣المفصل (

 ).٦٠٣-٢/٦٠٢) شرح األجرومیة، (١(

) المقــرب ومعـــه مثـــل المقــرب البـــن عصـــفور، تحقیــق عـــادل أحمـــد عبــد الموجـــود، علـــي محمـــد ٢(

)، والـــــدرر ٣٨٣م، (١٩٩٨هــــــ=١٤١٨، ١معـــــوض، دار الكتـــــب العلمیـــــة، بیـــــروت، لبنـــــان، ط

)٤/٣٨.( 

 ).٣/١٨٥)، والخزانة (١/٤٩) نسب إلى األخطل ولیس في دیوانه، الهمع، (٣(

 ).١/٤١١) شرح األجرومیة، (٤(

 ).٣/١٥٥) شرح المفصل (٥(

م، ١٩٩١، ١) البیـــت لألخطـــل، دیوانـــه، تقـــدیم وشـــرح كـــارین صـــادر، دار صـــادر، بیـــروت، ط٦(

 ).١/١٤٠)، أوضح المسالك، (١٩٨(

  ).١/٤١٢شرح األجرومیة، ( )٧(

  
 

)، وأوضـــــــح المســـــــالك ٣/١٨٥)، وخزانـــــــة األدب (٤/١٤٦)، والمقتضـــــــب (١/٢٤٥) الكتـــــــاب (٨(

)، األغــالل جمــع غــل، وهــو الحدیــد الــذي جعــل ٢/٥٣٦)، وســر صــناعة اإلعــراب (١/١٤٠(



١٠٥ 

 

وفي سرح صناعة اإلعراب: أراد  وال یجوز ذلك في (ذان وتان) لإللباس،

(اللذان)، فحذف النون تخفیفًا لطول االسم، وال یجوز أن یكون حذفها لإلضافة، ألن 

األسماء الموصولة ال یجوز أن تضاف أبدًا إال ما كان من (أي) نحو: ألضربن أیهم 

یقوم، وهذا هو معرف بصلته ال بإضافته، وفي بیت األخطل یمتنع من أن (اللذا)، 

  .)١(افًا؛ ألن ما بعده فعل، وهو قتال، واألفعال لیست مما یضاف إلیهمض

وفي شرح المفصل تحذف من مثناه ومن الجمع، فقالوا: جاءني اللذا قاما،  

  . )٢(والذي قاموا

قال السنهوري: إن (أل) توصل بالمضارع قلیًال، أجازه ابن مالك، مثل: قول 

  : )٣(الشاعر

ــــول الخنــــا وأبغــــض العجــــم    ناطقــــاً یق

 

  )٤(إلــــى ربنــــا صــــوت الحمــــار الیجــــدع ***

 

  .)٥(وفي المغني: هذا دلیل على أنها لیست حرف تعریف

  .)٦(وفي المسائل العسكریات وهو من أقبح ضرورات الشعر

وصل (ال) بالظرف أو بجملة اسمیة أو فعلیة فعلها مضارع، ذلك دلیل على 

  .)٧(أنها لیست حرف تعریف

                                                                                                                                                               

فـي الرقبــة، والمعنــى یـا بنــي كلیــب إن عمــي همـا اللــذان كــان قــتال الملـوك وفككــا األغــالل عــن 

)، الشــــاهد: إن عمـــي اللــــذا حیـــث حــــذف النـــون تخفیفــــًا ١/٢٤٧ألســـارى. المقاصــــد النحویـــة (ا

 ).١/٢٤٧الملوك. (

 ).٢/٥٣٦) سر صناعة اإلعراب، (١(

 ).١٥٥-٣/١٥٤) شرح المفصل (٢(

ـــــدرر ١/٨٥)، والهمـــــع (١/١٤) قائلـــــه ذو الخـــــرق الطهـــــوي، اإلنصـــــاف، خزانـــــة األدب، (٣( )، وال

)١/٢٧٥.( 

 ).١/٤٢٣)، والشرح (١/٨٥)، والهمع، (٥٩( ) مغني اللبیب،٤(

 ).٦١) المغني (٥(

 .٢٩) المسائل العسكریات، ألبي علي الفارسي، منشورات الجامعة األردنیة، ص٦(

 ).١/١٤)، والخزانة (٦٤) شرح شواهد المغني للسیوطي، رقم (٧(



١٠٦ 

 

صل به اتفاقًا، فینبغي أن توصل بهذا، ومنع ألنه أشبه الوصف وهي تو 

جمهور المحققین، كالزمخشري، والجرجاني وابن الحاجب من ذلك، وقالوا: ال یجوز 

. فأدخلوها )١(ذلك، إال للضرورة، ألن (أل) من خصائص األسماء، وهذا لیس باسم

  .)٢(على الفعل المشابه السم الفاعل، وهو المضارع

ضافة اللفظیة، وفیها عنوان سماه دخول األلف وفي باب اإلضافة: في اإل

  والالم على المضاف إضافة لفظیة.

كانت جمیع الشواهد تحت هذا العنوان، شواهد شعریة قد خلت تمامًا من 

  الشاهد القرآني، والنبوي، واألقوال، كتب تحت هذا العنوان:

  مسألة: 

لفظیة إال في قال ابن مالك: ال تدخل األلف والالم على المضاف إضافة 

  خمس مسائل، (وفي شرح التصریح لخالد األزهري جواز الحذف).

  أولها: أن یكون المضاف إلیه مقرونًا بـ(ال) كقول الشاعر: 

َأَبأنـــــا ِبِهـــــم َقتلـــــى َومـــــا فـــــي ِدمـــــاِئِهم       

 

ــــــنَّ الشــــــاِفیاُت الَحــــــواِئمِ  ***   )٤)(٣( َوفــــــاٌء َوُه

 

  .)٥(یجر الحوائم بإضافة الشافیات

                                                        

 ).٤٢٤-١/٤٢٣) شرح األجرومیة، (١(

 ).١/٢٠٢) شرح التسهیل، (٢(

)، وشرح األشموني علـى ألفیـة ابـن ٣/٩٢). أوضح المسالك (٢/٣١٠) قائله الفرزدق، دیوانه، (٣(

)، المعنــــى (أبانــــا): (قتلنــــا) (والحــــوائم) العطــــاش ٢/٥٢٣)، المقاصــــد النحویــــة (٢/٢٩مالـــك، (

 ٢/٥٢٣التي تحوم حـول المـاء جمـع حائمـة، مـن الحـوم وهـو الطـواف حـول الشـيء المقاصـد، 

ـــد ماء التـــي تهرقهـــا الســـویف، وٕانمـــا هـــي الشـــافیات، ألنـــه لوالهـــا لمـــا ســـفكت المعنـــى: یعنـــي ال

الـــدماء. الشــــاهد (الشــــافیات الحــــوائم)، حیــــث دخلــــت األلــــف والــــالم علــــى الشــــافیات التــــي هــــو 

مضـــاف إلـــى (الحـــوائم)، وذلـــك ألن اإلضـــافة فیـــه لفظیـــة، وتقتضـــي اإلضـــافة اللفظیـــة بجـــواز 

-٢/٥٢٤منــه مثــل هــذا الموضــع. المقاصــد ( دخــول األلــف والــالم علــى المضــاف فــي مســائل

 ).٣/١١٨)، والتصریح (٥٢٥

 ).٢/٧٠٦) شرح األجرومیة، (٤(

 ).٢/٢٩) شرح التسهیل، (٥(



١٠٧ 

 

  :)٢)(١(ثانیها: أن یكون المضاف إلیه مضافًا لما فیه (ال) كقول اآلخر

ـــــــر الـــــــزوار أقفیـــــــة العـــــــدى ـــــــد ظف   لق

 

  )٣(بمـــا جـــاوز اآلمـــال مـــال شـــر والقتـــل ***

 

  :)٤(ثالثها:  أن یكون المضاف إلیه مضافًا لضمیر ما فیه (ال) كقول اآلخر

  الـــــــــــود أنـــــــــــت المســـــــــــتحقة صـــــــــــفوة

 

  )٥(منــــــــــى وٕان لــــــــــم أرج منــــــــــك نــــــــــواال ***

 

رابعتها وخامستها: أن یكون المضاف مثنى أو مجموعًا جمع سالمة لمذكر، مثال 

  األول قول الشاعر: 

  إن یغنیـــــــا غنـــــــى المســـــــتوطنا عـــــــدن

 

  )٧)(٦(فــــإنني لســــت یومــــًا عنهمــــا بغنــــى ***

 

  :)٨(ومثال الثاني قول اآلخر
                                                        

) المعنــى: الــزوار (بضــم الــزاي) جمــع زائــر، (واألوقفــة) جمــع قفــا، (والعــدي) بكســر العــین جمــع ١(

دو التــي هـــي مضـــافة إلـــى عــدو، واآلمـــال جمـــع أمــل، وهـــو الرجـــاء. الشـــاهد الــزوار: أقفیـــة العـــ

(العــدا) التــي  بـــاأللف والــالم كمــا فـــي قولــك: (الضــارب راس الجـــاني)، وذلــك لكــون اإلضـــافة 

 . ٥٢٦-٢/٥٢٥لفظیة. المقاصد النحویة، 

 ).٢/٣٠٨) قائله مجهول، شرح األشموني، (٢(

 ).٢/٧٠٦) شرح األجرومیة، (٣(

حق صـــفوه، حیـــث أضـــاف االســــم ). الشــــاهد المســـت٣/٩٥) قائلـــه مجهـــول، أوضـــح المســـالك، (٤(

المقتــرن بــأل، وهــو قولــه: المســتحقه؛ لكونــه وصــفًا مــع كــون المضــاف إلیــه مضــافًا إلــى ضــمیر 

)، والمقاصــد النحویــة ٢/٤٨)، والهمـد (٢/٢٩یعـود إلــى مـا یــه أل، وهـو الــود. شـرح التصــریح (

)٢/٥٢٧.( 

فـــي جمیـــع مـــداخل  ). (الـــود) مصـــدر المـــودة، وهـــو الحـــب، یكـــون٢/٧٠٧) شـــرح األجرومیـــة، (٥(

 الخیر. اللسان (ود).

ــــه مجهــــول، أوضــــح المســــالك، (٦( )، والمقاصــــد ٢/٤٨)، والهمــــع (٢/٥٧)، الــــدرر، (٣/٩٦) قائل

 ).  ٢/٥٢٦النحویة (

). الشــــاهد قولــــه: المســــتوطنة عــــدن، حیــــث ألحــــق األلــــف والــــالم ٢/٧٠٧) شــــرح األجرومیــــة، (٧(

)، وأوضــــح المســــالك، ٢/٥٢٦ة (المضــــاف،  وحــــذفت النــــون، ألنــــه مثنــــى. المقاصــــد النحویــــ

)٣/٩٦  .( 

 ).٢/٤٨)، وهمع الهوامع (٣/٩٧)، وأوضح المسالك، (٥/١١) قائله مجهول، الدرر (٨(



١٠٨ 

 

  لــــیس األخــــالء بالمصــــفى مســــامعهم
 

ـــــو كـــــانوا ذوي رحـــــم ***   )١(إلـــــى الوشـــــاة ول
 

  وقد یأتي ببعض األبیات لإلیضاح، مثًال:

في باب اإلغراء والتحذیر، التحذیر بأیا، ویجب فیه حذف العامل، سواء  

  عطفت أم كررت، أم لم تعطف، ولم تكرر، مثال التكرار: 

ـــــــــــــــاك إیـــــــــــــــاك المـــــــــــــــراء فإنـــــــــــــــه   فإی
 

ــــــى الشــــــر دعــــــاء وللشــــــر جالــــــب ***   )٢(إل
 

  .)٣(أي ق نفسك المراء

  .)٤((ِق) واستغنى بالتكرار عن العطفحذف العامل وجوبًا وهو 

أما األقوال المأثورة من أمثال وغیرها فقد استشهد بها السنهوري في بعض 

مواضع شرحه، وقد بلغت ثالثة عشر مثًال، وصف بعض منها بالشاذ، مثل: (خذ 

؛ ألن المضارع )٦(، وقولهم: (تسمع بالمعیدي خیر من أن تراه))٥(اللص قبل یأخذك)

  ضمرة وجوبًا في مواضع منها: ینصب بأن م

                                                        

)، الشــــاهد بالمصــــفي (مســــامعه)، حیــــث لحقــــت (ال) ٢/٧٠٨) شــــرح األجرومیــــة، للســــنهوري، (١(

 ).٢/٥٢٧بالمضاف، وحذف النون ألنه جمع مذكر سالم للتخفیف. المقاصد النحویة (

)، والمقتضــــب ٣/٦٣)، وخزانــــة األدب (١/٣٣٥) البیــــت للفضــــل بــــن عبــــد الــــرحمن. الكتــــاب، (٢(

)، وشـــرح شـــواهد ٥/١١)، وشـــرح األشـــموني، والـــدرر (٣/٣٣٦)، وأوضـــح المســـالك (٣/٢١٣(

 )، ولم أجده في الدیوان. ٢/٥٤٩المغني، (

 ).٣/١٠٢)، والخصائص، (٢/٥١٧) الشرح (٣(

 ).٢/١٩٣() شرح التصریح، ٤(

) مجمــع األمثــال، للمیــداني، تحقیــق محمــد أبــو الفضــل إبــراهیم، وعیســى البــابي، د. ط، د. ت، ٥(

)، والمستطرف في كل فن مستظرف، لشـهاب الـدین محمـد بـن أحمـد األبشـیهي، دار ١/٤٦٢(

 )، في أمثال العامة والموالید.٣٥م، (٢٠٠٤هـ=١٤٢٥، ١المنار، القاهرة، ط

)، أن تســــمع. الكتــــاب، ١/٣٧٠م، (١٩٧٧، ٢أمثــــال العــــرب للزمخشــــري، ط) المستقصــــى فــــي ٦(

)، كتـاب الجمـل فـي النحــو، تصـنیف الخلیـل بـن أحمــد الفراهیـدي، تحقیـق فخـر الــدین ٤/١٥٥(

)، وأوضـح ٦٠٤)، والمغنـي (١٤١م، (١٩٨٥هـ=١٤٠٥، ١قباوة، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط

هكـــــذا رواه األصـــــمعي، ورواه غیـــــره: أن ).  تســـــمع بالمعیـــــدي ال أن تـــــراه، ٤/١٩٧المســـــالك (

تسـمع بالمعیـدي خیـر مــن أن تـراه. جمهـرة األمثــال للعكبـري، تحقیـق محمــد أبـو الفضـل إبــراهیم 



١٠٩ 

 

 أن تقع بعد الم الجحود:  :أوالً 

  : بعد (حتى).ثانیاً 

  .)١(: أن یكون المضارع بعدي (أو)  (إلى) أو (إال) وغیرهاثالثاً 

  .)٢(والذي سهل حذفها وجود (أن) أخرى في قولهم: (أن تراه)

  قال السنهوري: ذكر المؤلف خواص االسم أربعة منها: 

وهي الكسرة التي یحدثها العامل سواء كان ذلك العامل خاصیة الخفض، 

  ، أو مجاورة عند بعضهم.)٤(أو تبعیة )٣(حرفًا أو مضافاً 

وقد اجتمعت الثالث األولى في البسملة، فـ(اسم) مجرورة بالباء، ولفظ الجاللة 

  .)٥((اهللا) مجرور بالمضاف، و(الرحمن الرحیم) مجرور بالتبعیة؛ ألنها صفات

بالمجاورة قولهم: (جحر ضب خرب)، بخفض (خرب)، هو في ومثل الجر 

  .)٦(األصل مرفوع صفة لـ(جحر) ولكن خفض لمجاورة ضب

وذكر المثل نفسه في باب: مخفوضات األسماء، قال: قال بعض النحاة: إن 

  المخفوض ثالثة:

أحدها: أنواع الجر: المخفوض بالتبعیة كـ(الفاضل)، في (مررت بزید 

من الرحیم)، في البسملة، والصحیح، أن ال خفض بالتبعیة، وٕانما الفاضل)، وكـ(الرح

  العامل في التابع هو العامل في المتبوع.

                                                                                                                                                               

)، ومجمـع ١/٢٦٦م، (١٩٦٤هــ=١٣٨٤، ١عبد الحمید، المؤسسة العربیة الحدیثة، القاهرة، ط

 ).١/١٣٦األمثال، (

 ).٢٤١-٢/٢٤٠)، وشرح الكافیة للرضي (١٠-٢/٨) الهمع، (١(

 ).٤/١٩٧) أوضح المسالك (٢(

 ).٩٤-١/٩٣)، والشرح (١/٤٢) الكتاب (٣(

 ).  ٨/٨٨) شرح المفصل (٤(

 ).  ١/٨٩)، وحاشیة الصبان (٤٨٩-١/٤٨٨)، والكتاب (١/٢١٧) الخصائص البن جني (٥(

)، والـــرد ٦٤٦)، ومغنـــي اللبیـــب (٥٠١-١/٥٠٠)، والكتـــاب (٩٤-١/٩٣) شـــرح األجرومیـــة، (٦(

 ).١/٢١٧)، والخصائص، (٩٣اة، (على النح



١١٠ 

 

الثاني: الخفض على الجواب: المجرور بالمجاورة، وله أمثلة منها: قولهم: 

(هذا جحر ضب خرب)، والقیاس (خرب) بالضم؛ ألنه صفة (للجحر) الذي هو خبر 

تتبع الموصوف في الحركات اإلعرابیة. إن خفض الجوار ؛ ألن الصفة )١(المبتدأ

یكون في النعت قلیًال كما في المثال السابق، ففي التوكید نادرا نحو: جاء القوم 

  .)٢(كلهم، وال یكون في النسق؛ ألن العطف یمنع المجاورة

قال السنهوري: ال یستعمل حذف حرف النداء في اسم اهللا، والمستغاث، 

  ا).والمتعجب إال (ی

ُیوُسُف  ویجوز حذف حرف النداء مستغنى عنه بظهور المعنى نحو: 

  .)٣( َأْعِرْض َعْن َهـَذا

وفي شرح التصریح: یجوز حذف المنادى به وهو یاء، سواء كان المنادى 

، والثاني )٤(مفردًا أو جاریًا مجراه، أو مضافًا، فاألول نحو: (ُیوُسُف َأْعِرْض َعْن َهـَذا)

، أي یا أیها الثقالن، والثالث نحو: (َأْن َأدُّوا ِإَليَّ )٥((َسَنْفُرُغ َلُكْم َأیَُّها الثََّقالِن)نحو: 

، أي یا عباد اهللا على أحد الوجهین، إال في ثمان مسائل، فإنه یمتنع فیه )٦(ِعَباَد اللَِّه)

  حذف النداء:

هللا، والمتعجب منه أحدها المندوب، نحو یا عمرًا، والثانیة المستغاث نحو: یا ا

  . )٧(نحو: یا للماء، وللعشب، إذا تعجبوا من كثرتها

  :)٨(ویستثنى من هذه القاعدة ثماني مسائل، فال یجوز الحذف فیها

  السابعة: اسم الجنس المعین، وفیها مذهبان:

                                                        

 ).٢/٦٩٥) شرح األجرومیة، (١(

 ).٦٤٧)، وفیه خالفات (٦٤٦) المغني (٢(

 ).٢٩) سورة یوسف، اآلیة (٣(

 ).٢٩) سورة یوسف، اآلیة (٤(

 ).٣١) سورة الرحمن، اآلیة (٥(

 ).١٨) سورة الدخان، اآلیة (٦(

 ).٩٨داني ()، والجنى ال٢/٢٠٦)، شرح التصریح، (٢/٢٢) الكتاب (٧(

 ).٢/٦٤٦) شرح األجرومیة، (٨(



١١١ 

 

  أحدهما: وهو الظاهر جواز حذف الحرف، وهو مذهب الكوفیین. 

واز، وحجة األول قول العرب في اسم الجنس والثاني: هو مذهب البصریین عدم الج

  المعین:

  .  )٢(، وأجاب البصریون بأنه شاذ)١((أصبح لیل أصبح لیل)

  . )٣(فیقال ذلك للیلة الشدیدة، أي اللیلة التي فیها تضجر

  .)٤(وأطرق كرًا إن النعام من القرى

  . )٥(وأصل الكالم (أطرق یا كرًا نكرة غیر مقصودة

إذا تكلم في موضع جلیل، والمعنى: اسكت یا حقیر، یضرب للرجل الحقیر 

  .)٦(حتى یتكلم األجالء

  ومن األقوال:

ذكر السنهوري حروف الجر، وقال: ثالثة الجر بها قلیل، وهي: كي، ولعل، 

  . )٧(ومتى"

: وقال صاحب الجنى: (المشهور فیها أنها اسم )٨(وشاهد (متى) قول بعضهم

ألنها تكون شرطًا واستفهامًا حرف جر بمعنى من الظرف، تكون وٕانما ذكرتها هنا 

                                                        

)، وشـــــــرح ٧٥-٧٤)، والمفصـــــــل (١/٤٠٣)، ومجمـــــــع األمثـــــــال (١/١٩٢) جمهـــــــرة األمثـــــــال، (١(

) وارتشــاف الضــرب فــي لســان العــرب، ألبــي حیــان، ٢/٢٣٧)، والكتــاب، (٢/٢١٠التصــریح (

 ).١١٨-٢/١١٧م، (١٩٨٤، القاهرة، ١تحقیق مصطفى أحمد النحاس، ط

 ).١/١٧٣)، والهمع (١١٨-٢/١١٧)، واالرتشاف (٦٤٩-٢/٦٤٨() الشرح، ٢(

 ).١/١٩٢) انظر حكایة المثل في جمهرة األمثال (٣(

 ).١٩٤) الجمهرة (٤(

 ).٢/٢٣٧) الكتاب (٥(

 ).١/١٩٤) جمهرة األمثال (٦(

 ).٧٥-٧٤)، والمفصل (١/٩٩) شرح األجرومیة، (٧(

 ).  ٣/٦)، وأوضح المسالك (٥٠٥) الجنى الداني (٨(



١١٢ 

 

، أي من وسط، وهي "ما" استفهامیة مجرورة )١("من" كالمهم (أخرجها متى كمة)

  .)٢(بـ"كي" حذفت ألفها لدخول حرف الجر علیها، وجيء بها السكت

وفي الكتاب: (وبعض العرب یجعل "كي" بمنزلة حتـى، وذلـك أنهـم یقولـون "كیمـه" فـي 

).وهنــا ٣عملونهــا فــي األســماء كمــا قــالوا "حتامــه" "وحتــى متــى"، و""لمــه)(االســتفهام، فی

یجب اضمار (أن) بعد ( كي ) في لغـة كیمـه ، نحـو : جئـت كـي أقـرأ ، تقـدیره : كـي 

أن أقرأ وال یوجد موضع یتعین فیه اضمار (أن) بعد (كـي ) ألنـه یمكـن أن تكـون هـي 

   )٤( .الناصب بنفسها 

األمثال واألقوال المأثورة كأقوال سیبویه وابن وكان قد استشهد بكثیر من 

مالك، وهذا على سبیل المثال ال الحصر؛ ألنه یطول بالباحث إذا أراد تعدد األمثال 

  واألقوال. 

في باب ""إن" بمعنى "نعم" ذكره السنهوري في  )٥(ومن األقوال: قول ابن الزبیر

حكي (أن شخصًا جاء إلى ضمیر الفصل تأتي إن بمعنى نعم، فال تعمل شیئًا، كما 

ابن الزبیر لیطلب منه شیئًا، فلم یعطه، فقال السائل: لعن اهللا ناقة حملتني إلیك، 

  .)٧(، أي نعم ولعن اهللا راكبها)٦(فقال له ابن الزبیر: إن وراكبها)

                                                        

 ).١/١٠٠) شرح األجرومیة، (١(

 ).  ٣/٣) شرح ابن عقیل (٢(

 ).  ٣/٤) الكتاب (٣(

 ).١٤٥) النكت الحسان (٤(

) ابن الزبیر: عبد اهللا بن الزبیر بن العوام بن خویلد بن أسد بن عبد العزى بـن قصـي األسـدي، ٥(

ــد بالمدینــة بعــد  فــي الســنة  شــهرًا مــن الهجــرة، وقیــل ٢٠كنیتــه أبــو بكــر، وقیــل: أبــو خبیــب، ول

األولــى، وهــو أول مولــود ولــد للمهــاجرین بعــد الهجــرة، تــوفى یــوم الثالثــاء الســابع والعشــرین مــن 

جمــادى األولـــى، وقیـــل األخیــرة ســـنة ثـــالث وســبعین. تـــاریخ الخلفـــاء للســیوطي، تحقیـــق محمـــد 

ــــد الحمیــــد، مطبعــــة الســــعادة، مصــــر، الطبعــــة األولــــى،  ــــدین عب م، ١٩٥٢هـــــ=١٣٧١محــــي ال

 .٢١٤-٢١١ص

) البیــان فـــي غریـــب إعـــراب القـــرآن ألبـــي البركـــات بـــن األنبـــاري، تحقیـــق طـــه عبـــد الحمیـــد طـــه، ٦(

 ).٢/١٤٥م، (١٩٨٠-١٤٠٠مراجعة مصطفى السقا، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 

 ).١/٣١٦) الشرح (٧(



١١٣ 

 

  : )١(ومنه قول الشاعر

   ویقـــــــــــــولن شـــــــــــــیُبُ◌ قـــــــــــــد عـــــــــــــالك
 

  وقــــــــــــــــــــــــــد كبــــــــــــــــــــــــــرت فقلــــــــــــــــــــــــــت إنَّ  ***
 

(مذهب سیبویه واألخفش أن "إن" ترادف نعم، فال إعمال وقال في االرتشاف: 

لها، واختاره ابن مالك، وأنكر البعض، واختاره ابن عصفور، وتأولوا ما ورد  مما 

  . )٢(ظاهره أنها بمعنى نعم

وقال السیوطي في الهمع: خرج األخفش علیها قراءة (ِإْن َهَذاِن 

  ،)٤)(٣(َلَساِحَراِن)

به: (وأما قول العرب في یو بأجل". إذ قال سوفي الكتاب: إنها بمعنى "

الجواب: "إنه" فهو بمنزلة "أجل". وٕاذا وصلت قلت: "إن یا فتى"، وهي التي بمنزلة 

  .)٥("أجل")

وذكر قول الصدیق في حروف القسم هي ثالثة على قول المؤلف: الباء 

وفها على والواو والتاء، وقد ذكر في معاني "الالم" أن من جملتها القسم، فتكون حر 

هذا أربعة، وزاد بعض العلماء خامسًا، وهو "هاء التنبیه"، في مثل قول الصدیق 

  .)٧)(٦(رضي اهللا عنه: (الها اهللا ال یعمد إلّي أسد من أسد اهللا فیعطیك سلبه)

    

                                                        

)، مـن شـواهد سـیبویه ولـم یعـرف لـه ٢/١٤٥) البیان في غریب إعـراب القـرآن، البـن األنبـاري، (١(

،  ١ائـل، شـرح أبیـات ســبیویه لسـیرافي ، تحقیـق / محمـد الــریح هاشـم، دار الجیـل بیــروت ، طق

 ).٢/٢٤٨م ، (١٩٩٦-هـ ١٤١٦

 ).٢/١٤٨) االرتشاف (٢(

 ).٦٣) سورة طه، اآلیة (٣(

 ).١/١٤١) الهمع (٤(

 ).٣/١٧٢) الكتاب (٥(

یمـین النبـي صــلى ) أخرجـه البخـاري فـي صـحیحه، فـي كتـاب اإلیمــان والنـزور، بـاب كیـف كـان ٦(

اهللا علیه وسلم بلفظ قال أبو بكر عند النبي صلى اهللا علیه وسـلم: (هـا اهللا إذ یقـال: واهللا وبـاهللا 

 ).٦٧-٣/٦٦) معلقًا. والمغازي (٣٥٢-٤/٣٥١وتاهللا)، (

 ).٩/١٠٥)، وشرح المفصل (١/١٣٢) الشرح (٧(
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ا ا  
ا راري واا   

  و  

  

  المبحث األول: مذهبه النحوي.

  المبحث الثاني: اآلراء البصریة في الشرح.

  المبحث الثالث: اآلراء الكوفیة في الشرح.

  المبحث الرابع: مسائل الخالف في الشرح.

  المبحث الخامس: ترجیحاته النحویة.

  

   



١١٥ 

 

  ا اول
   اي 

  

كــان یؤیــد مــذهب البصــریین ویــنص علــي ذلــك صــراحة والســنهوري فــي بعــض 

أییـــده للبصـــریین إذ یقـــول وهــو الصـــحیح ، وهـــذا نجـــده فـــي األمثلـــة المســائل یصـــرح بت

  اآلتیة: 

  قال المؤلف: (باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر...الخ).

یقول السنهوري: (الخامس والسادس من المرفوعات، اسم كان وأخواتها، وخبـر 

  .)١(إن وأخواتها، قال البصریون: الرافع لهما الناسخ وهذا هو الصحیح)

وفي اإلنصاف قال البصریون: (إن هذه األحرف تعمل في الخبر، وذلك ألنها 

  .)٢(قویت مشابهتها للفعل؛ ألنها أشبهته لفظًا ومعنى)

  .)٣(قال السنهوري: (ال خالف في كان وأخواتها، وٕان وأخواتها في المنصوب)

وفي المقـرب البـن عصـفور قـال: (واعلـم أن هـذه الحـروف لمـا كانـت مختصـة 

ـــم تكـــن كـــالجزء منهـــا أشـــبهت األفعـــال، فعملـــت ورفعـــت أحـــد االســـمین،  باألســـماء، ول

ونصبت اآلخر؛ ألنها أشبهت منها مـا یطلـب اسـمین، ومـا یطلـب مـن األفعـال اسـمین 

  .)٤(یرفع األول وینصب اآلخر)

   

                                                        

ف بـــــین النحــــــویین )، واإلنصـــــاف فــــــي مســـــائل الخـــــال٢/٧٢)، واالرتشـــــاف (١/٢٦٨) الشـــــرح (١(

والبصــــریین والكــــوفیین، البــــن األنبــــاري، تــــألیف محمــــد محــــي الــــدین عبــــد الحمیــــد، ا لمكتبــــة 

 ).١/١١١)، والهمع (١/١٧٦م (١٩٩٨-هـ١٤١٩العصریة، بیروت، صیدا، 

 ).١/١٧٧) اإلنصاف (٢(

 ) .١/٢٦٨) الشرح (٣(

اهللا الجبــــوري، مطبعــــة ) المقــــرب، البــــن عصــــفور، تحقیــــق أحمــــد عبــــد الســــتار الجــــواري، وعبــــد ٤(

  ).٤/٣٤١)، وشرح الكافیة، للرضي (١/١٠٦، (١٩٧١هـ=١٣٩١، ١العاني، بغداد، ط
 



١١٦ 

 

  

  وفي نعم وبئس: وفیهما مذهبان:

من كالم بعضـهم فقالت طائفة : إنهما اسمان بدلیل قبولها لحرف الجر وسمع 

وقــد بشــر ببنــت:(واهللا مــا هــي بــنعم الولــد). وقــال آخــر (نعــم الســیر علــي بــئس العیــر) 

ــــئس) باألصــــالة ، بــــل علــــي   ــــي (نعــــم وب ــــیس داخــــًال عل والجــــواب: أن حــــرف الجــــر ل

موصــوف مقــدر تقــدیره (نعــم الســیر علــي غیــر مقــول فیــه بــئس العیــر) و(مــا هــي بولــد 

  .)١(ذلك كله بمقول فیه وحذف القول كثیر مقول فیه نعم الولد). والتقدیر في

  .)٢(والصحیح أنهما فعالن جامدان ماضیان ، لقبولهما لتاء التأنیث

وفـــي الكتـــاب (نعـــم) تؤنـــث بـــدخول تـــاء التأنیـــث علیهـــا، وتـــذكر، وذلـــك قولـــك: 

نعمت المرأة، وٕان شئت قلت: نعم المرأة، كما قـالوا: ذهـب المـرأة، والحـذف فـي نعمـت 

  . )٣(أكثر

اإلنصــاف: ذهــب الكوفیــون إلــى أن (نعــم وبــئس) اســمان مبتــدأن، وذهــب وفــي 

. )٤(البصریون إلى أنهما فعالن ال ینصرفان، وعلیه ذهب حمزة والكسائي من الكوفیین

  وتبعهم السنهوري

قـــال الســـنهوري: االســـم فـــي اللغـــة: ســـمة الشـــيء، أي: عالمتـــه علـــي مـــذهب، 

ء معوضـــًا عنهـــا الهمـــزة، وقـــال الكـــوفیین، وأصـــله عنـــدهم (وســـم) فهـــو محـــذوف الفـــا

البصــریون ، مشــتق مــن الســمو، وهــو العلــو ،(اّســمو) فهــو محــذوف الــالم، ثــم ســكنت 

  .)٥(فاؤه ، وعوضت عن المه همزة وصل وهذا الثاني هو الصحیح

  وفي أفعال المقاربة: جواز تجرد خبر (عسي) من (أن) هو مذهب سیبویه.

                                                        

) اللبــاب فــي علــل البنــاء واإلعــراب للعكبــري، دار الفكــر المعاصــر، بیــروت، لبنــان، دار الفكــر، ١(

 ).١/١٨٠م، (٢٠٠١-هـ١٤٢٢م، إعادة ١٩٩٥، ١دمشق، سوریا، ط

 ).١٤٨-١/١٤٧) الشرح (٢(

 ).٢/١٨٠) الكتاب، (٣(

 ).٢/٨٤)، والهمع (١/١٨٠)، واللباب (١/٩٧) اإلنصاف (٤(

 ).   ١/١٠٥) واألنصاف ( ١/٩) الشرح (٥(
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عســینا" وعســوا وعســت وعســتا قــال ســیبویه: (ومــن العــرب مــن یقــول: "عســى" "

وعســین)، فمــن قــال ذلــك كانــت (أن) فــیهن بمنزلتهــا فــي (عســیت) فــي أنهــا منصــوبة 

وتركـــــوا االســـــم فـــــي وضـــــع أن (یفعـــــل)؛ ألن مـــــن كالمهـــــم االســـــتغناء بالشـــــيء عـــــن 

  . )١(الشيء

  . )٢(ومذهب جمهور البصریین أن التجرد خاص بالشعر. أي: ضرورة

ــــأتي بعــــدها  ــــرون وفــــي المغنــــي: أن ی ــــل، أو المق المضــــارع المجــــرد، وهــــذا قلی

بالســین، أو االســم المفــرد، نحــو عســى زیــد یقــوم، وعســى زیــد ســیقوم، أو عســى زیــد 

  .)٤)(٣(قائماً 

قال السنهوري في باب التنـازع: وٕانمـا الخـالف فـي أي الفعلـین أولـي بالظـاهر، 

ي أولــي، فــذهب الكوفیــون إلــي أن األول أولــي لســبقه وذهــب البصــریون إلــي أن الثــان

  أتـوني أفـرغ علیـه قطـراً  لقربه. ومذهب البصریین هو الصحیح ، ودلیله قوله تعالي: 

)٥( ،  َهاُؤُم اْقَرُؤوا ِكتَاِبیْه)٧)(٦( .  

قال في بـاب نائـب الفاعـل: "وال ینـوب المفعـول لـه، والمفعـول معـه ، والحـال ، 

إال بالنصــب، ففـــي رفعهـــا والتمیــز عـــن الفاعــل ، إذ ال تفـــاد المعـــاني المقصــودة منهـــا 

إخالل بتلك المعاني، فلم یجز رفعها وٕاذا ذكر المفعول به وغیره وجب عند البصـریین 

 إقامة المفعول به ، فإن أقیم غیره فللضرورة كقول رؤبة: 

                                                        

)، وحاشـــــیة الدســـــوقي علـــــى مغنـــــي ١٦٠)، والمغنـــــي (١/١٠٠)، والمقـــــرب (١/١٨٠) الكتـــــاب (١(

م، ٢٠٠٠-هـــ١٤٢١، ١اللبیــب البــن هشــام األنصــاري، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، لبنــان، ط

 ) وما بعدها.٤٦٣)، والجنى الداني (١/٤١٣(

 ).٢/١٢٠)، االرتشاف (١/٢٩٥) الشرح (٢(

 ).٤٦٣-٢/٤٦٢)، والجنى الداني (١٥٩) المغني (٣(

 ).١/٢٩٥) الشرح (٤(

 ).  ٩٦) الكهف (٥(

 ).  ١٩) الحاقة (٦(

 ).١/٢٤١) الشرح (٧(



١١٨ 

 

   مل يعــــــــــــــــــــــــــــن بالعليـــــــــــــــــــــــــــــاء إال ســـــــــــــــــــــــــــــيدا
 

 )١( وال شفي ذا الغي إال ذو هدى. ***

أنـاب الجـار والمجــرور بالعلیـاء، عــن الشـاهد: "ولـم یعــن بالعلیـا إال سـیدًا حیــث 

ـــد الكـــوفیین، وضـــرورة عنـــد  ـــه (ســـیدا)، وهـــذا جـــائز عن الفاعـــل مـــع وجـــود المفعـــول ب

  .)٢(البصریین"

المعنــى: لــم یهــتم بالســمو والعلــو إال أصــحاب المكانــة العالیــة، أي الســادة، وال 

  یهدي أصحاب الضاللة إال أصحاب الهدایة. 

فـي القـرآن الكـریم علـي مـا هـو الكثیـر الغالـب  ومن اتجاهاته أنـه یحمـل مـا ورد 

ومــن ذلــك قولــه فــي بــاب (إن): (فلــو عطــف بــالرفع قبــل مجــيء الخبــر لــم  -والمعهــود

یجز خالفًا للكوفیین)، ألنـه (إن) وأخواتهـا ال تعمـل عنـد الكـوفیین فـي الخبـر، فالعامـل 

كوا بــه علــي . ومــا تمســ)٣(فــي خبــر (إن) اســمها؛ ألن المبتــدأ والخبــر یترافعــان عنــدهم

ـــاِبُؤوَن  ـــِذیَن َهـــاُدوْا َوالصَّ ـــوْا َوالَّ ـــِذیَن آَمُن ـــه تعـــالي (ِإنَّ الَّ العطـــف قبـــل مجـــيء الخبـــر قول

  .)٤(َوالنََّصاَرى)

  . )٥(یعطف على أسماء (إن) وأخواتها بالنصب، قبل مجيء الخبر، وبعده

واآلیـة  وفي شرح الكافیة الفراء لم یمنع رفع المعطوف مطلقًا، ولم یجزه مطلقًا،

السابقة أن الـواو فـي (الصـابئون) اعتراضـیة، ال للعطـف، وهـو مبتـدأ محـذوف الخبـر، 

  . )١(أي والصابئون كذلك

                                                        

). الغـــــي: ١/٢٤٩)، والشـــــرح (١/١٦٢، والهمـــــع (٢/١٥٠) البیـــــت لرؤبـــــة، أوضـــــح المســـــالك، ١(

 )١/٤٢٢الضالل، أوضح المسالك (

) شرح األشموني البـن الحسـن نـور الـدین علـي بـن محمـد بـن عیسـى علـى ألفیـة ابـن مالـك، قـدم ٢(

ضـح )، أو ١/٤٢٢م، (١٩٩٨هــ=١٤١٩، ١حسن حمد، دار الكتب العلمیة، بیـروت، لبنـان، ط

 ).١/٤٢٩)، وشرح التصریع (١/١٦٢)، والهمع (٢/١٥٠المسالك (

 ).٤/٣٧٠) شرح الكافیة (٣(

 ).٦٩) المائدة (٤(

  ).١/٣٥١) أوضح المسالك، البن هشام (٥(
 



١١٩ 

 

   .)٢(  ِإنَّ اللََّه َوَمَالِئَكَتُه ُیَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ  وقوله تعالي:  

ذف مـن برفع مالئكته، وجوابه : أما في اآلیة األولي فبالتقدیم والتأخیر أو بالح

لداللــة الثــاني علیــه، وأمــا فــي اآلیــة الثانیــة فبالوجــه الثــاني ال غیــر، وال یجـــز  )٣(األول

   .)٥)(٤( َقاَل َربِّ اْرِجُعونِ  الوجه األول إال إذا قدرت الواو للعظمة ومثالها: 

وفي شرح الكافیة اسم (إن) المنصوب في محل رفع؛ ألنهـا كالعـدم، إذ فائـدتها 

  .)٦(ویجاز العطف على محل االسم بالرفعالتأكید فقط، 

   

  

                                                                                                                                                               

)، والجــدول فــي إعــراب القــرآن وصــرفه وبیانــه مــع قواعــد نحویــة هامــة، ٤/٣٧١) شــرح الكافیــة (١(

، ٤ومؤسســــــة اإلیمــــــان، بیــــــروت، لبنــــــان، ط تصــــــنیف محمــــــد صــــــافي، دار الرشــــــید، دمشــــــق،

 ).٦/٤١١-٥م، (٢٠٠١هـ=١٤٢١

 .٥٦) األحزاب، ٢(

 ).١/٣٦٢) أوضح المسالك، (٣(

 ).٩٩) المؤمنون(٤(

 ).٣١٤-١/٣١٣) الشرح (٥(

  ).٤/٣٦٥) شرح الكافیة (٦(
 



١٢٠ 

 

ما ا  
  اراء ا  اب

  

لقد كثرت اآلراء البصریة في كتاب شرح اآلجرومیة للسنهوري وهذا یؤكد علي 

  أن اتجاهه بصري.

ٍفلنأخــذ اآلراء البصـــریة فـــي الشـــرح علـــى قــدر المســـتطاع والمعقـــول حســـب مـــا 

تقتضیه طبیعة المبحث، وأول اآلراء هو: في عالمات الفعل المضارع (سین وسـوف) 

  تختصان بالمضارع وهما للتنفیس الزمان علي السواء. 

وفیــه خـــالف هـــل جعلهمــا فـــي التنفـــیس علــى حـــد الســـواء أو ســوف أكثـــر مـــن 

  .)١(یسًا؟ فیه قوالن: رجح بعض البصریین التسویةالسین، تنف

وهــــل الســــین مختصــــرة فــــي ســــوف أو كلمــــة مســــتقلة؟ فیــــه قــــوالن: والصــــحیح 

  .)٢(الثاني

أنـــواع البنـــاء (ضــــم، فـــتح وكســــر، ســـكون) البصـــریون یفرقــــون بـــین اإلعــــراب 

  . )٣(والبناء

ــــالرفع والجــــر والنصــــب والجــــزم لحــــروف اإلعــــراب، وحــــروف  قــــال ســــیبویه: ف

اب لألســماء المتمكنــة ولألفعــال المضــارعة. وأمــا الفــتح والكســر والضــم والوقــف اإلعــر 

                                                        

 ). ١٤٧-١٤٦)، والمغني (١/١٤٦)، والشرح (٢٤٧-٢/٢٤٦) اإلنصاف (١(

)، انظـــــر المغنـــــي ١/٢٦)، وشـــــرح التســـــهیل (١/١٢٢مغنـــــي اللبیـــــب، () حاشـــــیة األمیـــــر علـــــى ٢(

)١٤٧-١٤٦.( 

) وفــي النكــت الحســان قــال أبــو حیــان: " البنــاء بقــاء الكلمــة علــى حالهــا عنــد ١/١٥٦) الشــرح (٣(

جعلهـا جـزء كالم".وٕانمـا قـال الكلمــة ولـم یقـل أخـر الكلمـة ؛ أن مــن المبنیـات مـاهو علـى حــرف 

 یتحقــق لــه آخــر. وقولــه : " عنــد جعلهــا جــزء كــالم "، عــام فــي وأحــد كالكــاف فــي أكرمتــك فــال

سـائر المبینیــات وهــو أعـم مــن قــولهم : عنــد دخـول العامــل ؛ ألن فــي المبینـات مــا یــدخل علیــه 

عامل كالحروف، ومع ذلك یكون جزء كالم . قوله : " وأصل البنـاء سـكون "، إنمـا كـان ذلـك؛ 

 ).١٥٨.النكت الحسان (ألنه قبل اإلعراب ، واإلعراب أصل الحركات



١٢١ 

 

والســكون، فلألســماء غیــر المتمكنـــة (المبنیــة) المضــارعة، وهـــي لــیس باســم وال فعـــل، 

  .)١(مثل: الحروف التي هي لمعنى، مثل: سوف، وقد

  . )٢(وفي المضارع:  قال البصریون: البناء فرع في األسماء وأصل في األفعال

  .)٣(وفي رافع المضارع: ذهب البصریون إلي أن رافعه حلول محل االسم

وفــي شــرح الكافیــة قــال: إذا وقــع موقــع اســم مرفــوع، كمــا فــي زیــد یضــرب، أي 

  ضارب، أو مجرور، نحو مررت برجل یضرب، ورأیت رجًال یضرب. 

وعلل: وٕانما ارتفع بوقوعه موقع االسم؛ ألنه یكون إذن كاالسم، فـأعطى أسـبق 

  .)٤(إعراب االسم وأقواه، وهو الرفع

وفـــي حاشـــیة الصـــبان: اإلعـــراب واجـــب لالســـم، وجـــائز للمضـــارع، ألن االســـم 

لــیس لـــه مـــا یغنیـــه عــن اإلعـــراب، ألن معانیـــه مقصـــورة علیــه، والمضـــارع یغنیـــه عـــن 

  .)٥(اإلعراب وضع اسم مكانه كما في نحو: ال تأكل السمك وتشرب اللبن

 أجـاز البصـریون الجـزم بهـا إذا تجـردت مـن (مـا) وفي جوازم المضارع (كیفما)

)٦(.  

وفـــي بـــاب التنـــازع : ذهـــب البصـــریون إلـــي أن الفعـــل الثـــاني هـــو الـــذي یرفـــع 

  . )٨)(٧( أتوني أفرغ علیه قطراً  الفاعل لقربه ، مثل قوله تعالي: 

  .)٣)(٢(، واختاره ابن مالك في بعض كتبه)١(وجزم به ابن الحاجب

                                                        

 ).١/٢٠)، والهمع (٤٢-١/٤١) الكتاب (١(

 ).١/١٥)، والهمع (١/٤١٤)، االرتشاف، (١/١٩٩) الشرح (٢(

 ).٣١٦)، ، والمفصل (١/٢٠٠) الشرح (٣(

 ).٤/٢٤) شرح الكافیة للرضي (٤(

 ).١/٦٠) حاشیة الصبان (٥(

 ).٤/٨٣وشرح الكافیة ()، ٢/٢٨)، والهمع (٢/٥٥١)، واالرتشاف (١/٢٢٠) الشرح (٦(

 ).٩٦) الكهف اآلیة (٧(

) آئـــتالف النصـــره فـــي أخـــتالف نحـــاة الكوفـــة والبصـــرة ، لعبـــد اللطیـــف الزبیـــدي، تحقیـــق/ طـــارق ٨(

، الشـرح ١١٤م ، ص ١٩٨٧-هــ ١٤٠٧، ١الجنابي، عالم الكتـب مكتبـة النهضـة العربیـة ، ط

)١/٢٤١.( 
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بر: الخبر هو: الجزء الذي تتم به الفائدة مع المبتدأ غیر وفي باب المبتدأ والخ

الوصف المذكور. وهو إما مفرد كـ(قائم) في (زیـد قـائم). فـإن كـان مشـتقًا رفـع ضـمیر 

المبتــدأ مثــل المثــال الســابق، أي هــو: إال إذا رفــع ظــاهرًا قولــك: زیــد قــائم أبــوه. وهــذا 

مـا هـو لـه ، فیبـرز سـواء كـان الضمیر یكون مستترًا إال إذا جـري الوصـف علـي غیـر 

  . )٥)(٤(هناك لبس أم ال ، وهو مذهب البصریین وجزم به ابن الحاجب

وفي المبتدأ والخبر: في النواسـخ (اسـم كـان وأخواتهـا ، وخبـر إن وأخواتهـا قـال 

  . )٦(البصریون الرافع لهم ناسخ)

وفـــي االرتشـــاف ذهـــب البصـــریون إلـــى أنـــه مرفـــوع بهـــا، شـــبهت "كـــان" بالفعـــل 

  .)٧(الصحیح، نحو: یضرب، فعمل عمله

وفي كان وأخواتها : تقدیم معمـول الخبـر علـي االسـم أجـازه جمهـور البصـریین 

  . نحو: كان عندك أو في الدار زید.)٨(إذا كان ظرفًا أو جار ومجرورًا وال غیر

وفي ضمیر الفصل: یتوسط بین المبتـدأ والخبـر ضـمیر مرفـوع منفصـل یسـمي 

  . )١٠(؛ ألنه فصل بین الخبر والتابع)٩(عند البصریین فصالً 

وفي اإلنصاف قـال ابـن األنبـاري: یسـمى فصـًال؛ ألنـه یفصـل بـین النعـت والخبـر، إذا 

كان الخبر مضارعًا لنعـت االسـم لیخـرج مـن معنـى النعـت، كقولـك: "زیـد هـو العاقـل"، 

  )٢( )؛ ألنه دخل لمعنى الفصل والتأكید ال غیر١وال موضع له من اإلعراب(

                                                                                                                                                               

موســى بنــاري العلیلــي، مطبعــة العنــاني،  ) اإلیضــاح فــي شــرح المفصــل، البــن الحاجــب، تحقیــق١(

 ).١/١٨٧بغدادي، د.ط، د. ت، (

 ).١/٢٠٧) شرح ابن عقیل (٢(

 ).٢/٤٧)، واالرتشاف (١/٢٥٥) الشرح (٣(

 ).١/١٨٧) اإلیضاح في شرح المفصل (٤(

 ).١/٢٥٥) الشرح  (٥(

 ).١/٢٦٨) الشرح (٦(

 ).١/١١١)، والهمع (٢/٧٢) االرتشاف (٧(

 ).١/٢٧٩) الشرح (٨(

 ).١٦٩)، والمفصل (١/٣٩٣) الشرح (٩(

 ).٤٧٠) المغني (١٠(
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العلــم: إذا كــان مفــردین كـــ( ســعید كــرز) یجــب إضــافة األول إلــي الثــاني وفــي 

  . )٣(عند البصریین

وفــي صــلة الموصــول: إذا لــم تطــل الصــلة الحــذف نــذر. أي: ال حــذف، ألن 

  .)٤(الضمیر فاعل ، والفاعل ال یحذف بل یستتر

وفي شرح الكافیة قال الرضي: (قال البصریون: إن كان في أصله "أي" جاز 

، )٥(بال شرط آخر، في نحو قوله تعالى: (َأیُُّهْم َأَشدُّ َعَلى الرَّْحَمِن ِعِتّیًا) الحذف

لحصول االستطالة في نفس الموصول بسبب اإلضافة، وٕان لم تطل الصلة، ولم تكن 

في صلة أي، لم یحذف إال بشرط استطالة الصلة، كقوله تعالى (ُهَو الَِّذي ِفي 

  .)٧(، طالت الصلة بالعطف علیها))٦(ْرِض ِإَلٌه)السََّماء ِإَلٌه َوِفي اْألَ 

وفي عامل المفعـول المطلـق: ذهـب البصـریون علـي أن المصـدر أصـل الفعـل 

  . )٨(والوصف

مثــل: أكـــرم أصـــلها اإلكـــرام، عمـــل المصـــدر عمـــل الفعـــل؛ ألنـــه أصـــل والفعـــل 

فرعــه. فلــم یتقیــد بزمــان دون زمــان، بــل یعمــل الماضــي والحاضــر، والمســتقبل؛ ألنــه 

. وفــي إعمــال ضــمیر المصــدر: ذهــب البصــریون إلــي عــدم )٩(صــل لكــل واحــد منهمــاأ

  . )١٠(جواز إعمال ضمیر المصدر

                                                                                                                                                               

 ).٢/٧٠٦) اإلنصاف (١(

 )٦٧) أئتالف البصرة (٢(

 ).  ١/٧١)، والهمع (١/٣٩٨) الشرح (٣(

 ).١/٤٢٦) الشرح (٤(

 .٦٩) سورة مریم، اآلیة ٥(

 ).٨٤) الزخرف اآلیة (٦(

 ).١١١-٣/١١٠) شرح الكافیة للرضي (٧(

) ، وشرح الكافیة للرضي ١١١)، آئتالف النصره (١/١٤٤واإلنصاف  ()، ٢/٥٧٢) الشرح (٨(

 ).٢/١٧٨)، وشرح التسهیل (٢/٢٠٢)، واالرتشاف (١٩٢-٢/١٩١(

 ).٣/١٠٦) شرح التسهیل، (٩(

 ).٢/٥٣٠) الشرح (١٠(



١٢٤ 

 

وٕان أردت إعماله، وهذا جوزه الكوفیون مثـل: مـروري بزیـد حسـن، وهـو بعمـرو 

قبیح)، فبعمرو عندهم متعلق بهو، وال یوجد في كالم العرب یعجبني ضرب زید عمـرًا 

  .)١(وهو بكراً 

حـــال: ذهـــب البصـــریون إلـــي أن الحـــال ال یكـــون معرفـــة ، فـــإن جـــاءت وفـــي ال

من (جاءوا الجمـاء الغفیـر)  )٢( معرفة وجب تأویلها بنكرة فیجب تأویل (الجماء الغفیر)

  .  )٣(بـ( جمیعًا)

  .)٤(وفي الهمع: هذا مذهب الجمهور

وفــــي كــــم االســــتفهامیة: ذهــــب البصــــریون إلــــي أنــــه یمتنــــع الفصــــل بــــین كــــم 

؟ )٥(وتمییزها، إال إذا فصل فمحمول علي الحالیة ، مثل (كم لـك شـهودًا؟) االستفهامیة

  .)٦(والتمییز محذوف، تقدیره "وكم نفسًا لك شهیدًا"، وال یجوز كم شهیدًا لك

وفي إعـراب اسـم (ال) وخبرهـا: أنهـا بمنزلـة أتمنـي فـال خبـر لهـا، وبمنزلـة(لیت) 

ا تكـــررت، وهـــذا مـــذهب ســـیبویه فـــال یجـــوز مراعـــاة محلهـــا مـــع اســـمها وال إلغاؤهـــا إذ

  والخلیل وهما مؤسسا المدرسة البصریة.

  وهذا إذا دخلت همزة االستفهام علیها فهي للتمني. 

  وهذا كثیر مثل:   

  أال عمـــــــر ولـــــــي مســـــــتطاع رجوعـــــــه
 

  )٧(فیـــــــراب مـــــــا شـــــــاءت یـــــــد الغفـــــــالت ***
 

                                                        

  ).٣/١٧٣) االرتشاف، (١(
 

تنزیـل العزیـز: ) لسان العرب (جمم). والجم: والجم الكثیر في كل شيء، ومـال جـم كثیـر، وفـي ال٢(

 ).٢/١٠٤)). لسان العرب، ( ٢٠((َوُتِحبُّوَن اْلَماَل ُحّبًا َجّمًا) (الفجر : 

 ).٢/٥٧٢) الشرح (٣(

 ).١/٢٣٩) الهمع (٤(

 ) بتصرف.٦٠٨/٦٠٩) الشرح (٥(

 ).٢/٤٢٠)، وشرح التسهیل (٢٤٠-٢/٢٣٩) شرح الكافیة (٦(

)، والمقاصـــــد النحویـــــة ١/١٥٣األشـــــموني ()، وشـــــرح ٤/٧٠) البیـــــت مجهـــــول، خزانـــــة األدب، (٧(

)٢/١١٧.( 



١٢٥ 

 

یغیــر "أال" للتمنــي، باعتبارهــا كلمــة واحــدة. فهــي تكــون باقیــة علــى عملهــا فــال 

  .)١(االستفهام فیها والشاهد (أال عمر) حین عملت "ال"

  .)٢(وكذلك نصب "یراب" في جواب الطلب المقرون بالفاء

  .)٣("والفاء" للسببیة، وهذا یدل على أن "أال" للتمني

  .)٤(وأرید باالستفهام مع "ال" مجرد التمني وهو كثیر

حـرف النـداء،  وفي حذف حرف النداء: ذهب البصریون إلى عدم جواز حـذف

  .)٥(في اسم الجنس المعین، واسم اإلشارة، ووصف بأنه شاذ

وفــي الفصــل بــین المضــاف والمضــاف إلیــه: ذهــب البصــریون إلــى أن الفصــل 

  .)٦(بین المضاف والمضاف إلیه ال یجوز إال في الشعر

ویـــونس، أن هـــذا كلـــه ســـواء، وهـــي لغـــة للعـــرب  –رحمـــه اهللا  –وزعـــم الخلیـــل 

 جیدة. وقال جریر: 

ــــــــُم        ــــــــیَم َعــــــــِديٍّ ال َأبــــــــا َلُك ــــــــیُم َت یــــــــا َت

 

  ◌ُ )٧(ال یوِقَعنَُّكُم في َسوَأٍة ُعَمر ***

 

وفـــي شـــرح الكافیـــة (یـــا تـــیم تـــیم عـــدي) فربمـــا یفتقـــر فیـــه؛ ألن الفاصـــل بلفـــظ 

  . )٨(نه ال فصلالمضاف، ومعناه فكأ

                                                        

 ).٦٤٣-٢/٦٤٢) بتصرف من الشرح (١(

 ).٨٠) المغني (٢(

 ).٢/٢٦) أوضح المسالك (٣(

 ). "فیراب" معناه یجیر ویصلح.٢/١١٩) المقاصد النحویة (٤(

)، والهمــــع ٣/١٧١)، واالرتشــــاف (٧٠)، والمفصـــل (٢/٦٤٨)، الشــــرح (٥٧) آئـــتالف النصــــرة (٥(

 ).٣٨٧-٣/٣٨٦)، وشرح التسهیل (١٧٣(

 ).٢/٥٣٣)، واالرتشاف (٢/٤٢٧) واإلنصاف (١/٩٦)، والكتاب (٢/٧٤٠) الشرح (٦(

)، ٧٢)، المفصـــــــل (٢١٠-٢/٢٠٩)،( ١/٩٦، والكــــــــتاب (٢٨٥) البیــــــت لجـــــــریر، دیوانــــــه، ص٧(

 )،  وفـــــي روایـــــة الـــــدیوان: ال أبـــــاً ٢/١٢٢)، والهمـــــع (٣/١٣٥)، واالرتشـــــاف (٦/٢٩والـــــدرر (

 یوقعنكم.

 ).٢/٢٨٨) شرح الكافیة (٨(



١٢٦ 

 

وقال صاحب المفصل: (ویجوز الفصل بین المضاف والمضاف إلیه والظرف 

  .)١(في الشعر، ومن ذلك قول الفرزدق: بین زراعي وجبهة األسد)

وقــال الشـــارح للمفصـــل: الفصـــل بـــین المضــاف والمضـــاف إلیـــه قبـــیح؛ ألنهمـــا 

نـــوین، فكمـــا ال كالشـــيء الواحـــد، فالمضـــاف إلیـــه مـــن تمـــام المضـــاف، ویقـــوم مقـــام الت

یحسن الفصل بین التنوین والمنون، كذلك ال یحسن الفصل بینهما، "وقد فصل بینهمـا 

  .)٢(بالظرف"، في الشعر ضرورة التساع الظرف)

 :  )٣(وجاء ذلك في قول عمر بن قمیئة

 لمــــــــــــــا رأت ســــــــــــــاتیدما اســـــــــــــــتعبرت

    

 )٤هللا در الیــــــــــــــــــوم مــــــــــــــــــن المهــــــــــــــــــا( ***

 

ف(من) في موضع خفض بإضافة (در) إلیه، والیوم نصب على الظرف، وقد   

فصل به، وبینهما، وال یجوز إضافة (در) إلى یوم على سبیل االتساع في الظرف 

  .)٥(وجعله مفعول به

  

                                                        

 ).١٧٦-٢/١٧٥)، والخصائص (١٣٤) المفصل للزمخشري (١(

 ).٢٠-٣/١٩) شرح المفصل البن یعیش، (٢(

) عمـر بــن قمیئــة بــن دریــج بــن ســعد بــن مالــك بــن ضــیعة بــن قــیس بــن ثعلبــة. الشــعر والشــعراء، ٣(

)١/٣٩٤.( 

، ٢خلیـل إبـراهیم العطیـة، دار صـادر، بیـروت، ط)، تحقیـق ٧١) البیت لعمر بن قمیئـة، دیوانـه (٤(

)، و(ســـاتیدما): اســـم جبـــل ٤/٣٧٧)، والمقتضـــب (٤/٤٠٥)، وخزانـــة األدب، (٧١م، (١٩٩٤

متصل مـن بحـر إلـى بحـر الهنـد یقـال: إنـه سـمي بـذلك ألنـه لـیس فـي یـوم إال ویسـفك علیـه دم 

تیدما بكـت شـوقًا لبالدهـا، فیـا كأنهما اسمان جعال اسمًا واحدًا. المعنى: لما رأت المرأة جبل سـا

  عجبًا من یلومها على بكائها.  وروایة الدیوان: 

  لما رأت ساتیدما واستعبرت     أخوالها فیها وأعمامها                     

  الیوم من المها –هللا در     تذكـرت أرضًا بها أهلها

الشاهد فیه الفصل بین المتضافین بالظرف واألصل، هللا در من المها الیوم. الدیوان 

 ).٧١ص(

 ).٣/٢٠) ، شرح المفصل (٥٣-٥٢) آئتالف النصرة (٥(



١٢٧ 

 

  

    



١٢٨ 

 

ا ا  
راء اا  

  

المسـائل كان السـنهوري یأخـذ مـن مـذهب الكـوفیین وهـذا نجـده كثیـرًا وأثبتـه فـي 

  اآلتیة:

االسم في اللغة: سمة الشيء أي عالمته على مذهب الكـوفیین وأصـله عنـدهم 

  .)١((وسم) فهو محذوف الفاء معوض عنها الهمزة

ومـــــن نواصـــــب المضـــــارع: (الم كـــــي، وال الجحـــــود، وحتـــــى)، نواصـــــب عنـــــد 

  .)٢(الكوفیین، ولكنه مذهب ضعیف

غیــر تقــدیر (أن)، نحــو: (جئتــك ذهــب الكوفیــون إلــى أن (الم كــي) هــي الناصــبة مــن 

لتكرمنــي).(الم كــي)، إنمــا یعنــون  بهــا أنهــا تفیــد التعلیــل ، كمــا تفیــد (كــي)؛ ألن كــي 

  )٣( مضمرة بعدها

وقــالوا: إنمــا یقــال إنهــا هــي الناصــبة؛ ألنهــا قامــت مقــام (كــي)، ولهــذا تشــتمل 

  .  )٤(على معنى (كي)، كما أن (كي) تنصب الفعل، فهي قامت مقامها

كوفیون إلى أن الم الجحود هي الناصبة لنفسها، ویجـوز إظهـار (إن) وذهب ال

بعــدها للتوكیــد، نحــو: مــا كــان زیــد ألن یــدخل دارك. وهــذا هــو دلیــل علــى أنهــا عاملــة 

  . )٥(بنفسها

وفي الكتاب: ذهب الكوفیون إلى أن (حتى) تكون حرف نصـب ینصـب الفعـل 

الجنــة)، و(أذكــر اهللا حتــى  مــن غیــر تقــدیر (أن) نحــو قولــك: (أطــع اهللا حتــى یــدخلك

  .)٦(تطلع الشمس)

                                                        

 ).١/١٤)، والبحر المحیط، ألبي حیان، (١/٦)، واإلنصاف (١/٩٢) الشرح (١(

 ).١/٢٠) الشرح (٢(

 ).١٤٥) النكت الحسان (٣(

 ).٢/٥٧٥() اإلنصاف ٤(

 ).١٥٣).وآئتالف النصرة (٤/٩٣)، وشرح الكافیة، (٢/٥٩٣) اإلنصاف، (٥(

 ).٤/٩٣)، وشرح الكافیة (٢/٥٩٧)، واإلنصاف (٣/٢٣) الكتاب (٦(



١٢٩ 

 

وفي شرح الكافیة للرضـي: عنـد الكـوفیین أن (حتـى) والالمـین تنصـب بنفسـها؛ 

  .  )١(لقیامها مقام الناصب، فالالم قامت مقام كي، فعملت عملها

  .)٢(وفي اإلعراب والبناء: الكوفیون ال یفرقون بین لقب اإلعراب والبناء

  .)٣(ون: البناء فرع في األسماء وفرع في األفعالوفي البناء قال الكوفی

وعلیــه أن اإلعــراب أصــل فــي األفعــال، كمــا هــو أصــل فــي األســماء، نحــو: ال 

  .)٤(تأكل السمك وتشرب اللبن

وعند البصریین أصل في األسـماء فـرع فـي األفعـال، وعنـد الكـوفیین أصـل فـي 

  . )٥(األسماء واألفعال

جمعـًا جـاز تـذكیر الفعـل وتأنیثـه، سـواء كـان في بـاب الفاعـل: إذا كـان الفاعـل 

، )٦(جمـــع ذكــور أو إنــاث، ســالمًا أو مكســورًا، وهــذا القــول منقــول عــن بعــض الكــوفیین

  مثـل: قال الهندات، قالت الهندات. قال األعراب وقالت األعراب. 

وفي باب التنازع: ذهب الكوفیون إلـى أن الفعـل األول هـو أولـى برفـع الفاعـل، 

  .)٧(لسبقه

وفي نیابة الجار والمجرور مع وجود المفعول به قال الكوفیون: یجوز نیابة 

 المجرور، ولكن المفعول به أولى، واحتجوا على الجواز بقول اهللا تعالى:   

                                                        

 ).٦٢-٤/٥٣) شرح الكافیة (١(

 ).١/٢٠) الهمع (٢(

 ).١/١٩٩) الشرح (٣(

یــل علــي كتــاب كثیــر ألبــن )، والمســاعد علــى تســهیل الفوائــد،ألبن عق١/٦٠) شــرح األشــموني، (٤(

ـــــق محمـــــد كامـــــل بركـــــات ، دار الفكـــــر دمشـــــق ال طبعـــــة  ـــــك تحقی م، ١٩٩٨٠ -هــــــ١٤٠٠مال

)١/٢٠.( 

 ).١/٢٠) الشرح  (٥(

 ).١/٤٠٣)، وشرح التصریح (٢/١١٦)، وأوضح المسالك (١/٢٣٧) الشرح (٦(

)، ١/٤٥٠()، وشــرح األشـــموني، ٨٨)، والــرد علــى النحــاة (٤٩)، والمفصــل (١/٢٤١) الشــرح (٧(

 ).٢/١٠٩)، والهمع (١/٤٨٣)، وشرح التصریح (٢/١٩٨وأوضح المسالك (
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       )فقد أقیم الجار مجرور مع )٢(، في قراءة أبي جعفر)١ ،

  .)٣(المطلوب وجود المفعول به، وهو

  .)٤(بشرط أن یتقدم الجار والمجرور وهذا هو قول األخفش

. ورافع )٥(وفي باب المبتدأ والخبر: رافع المبتدأ هو االبتداء، عند البصریین

. وقال الكوفیون: رافع المبتدأ هو )٦(الخبر هو المبتدأ وهما یترافعان، مثل: زید أخوك

  .)٧(الخبر

ن: المبتدأ األول یرتفع بالضمیر العائد من الخبر وفي شرح الكافیة قال الكوفیو 

إلیه؛ الشتراطهم الضمیر في الخبر الجامد، وهما یترافعان، وهذا هو قول الكسائي 

  .)٨(والفراء

وفي عالمات الفعل: (س، وسوف)، تختصان بالمضارع فهما لتسویف 

. )٩(لتفاوتالزمان، وسوف أكثر من السین تسویفًا وهذا رأي الكوفیین، على ترجیح ا

أي: أوسع منها، (السین) توسع زمن االستقبال، ومفیدة له، وللوعد وتثبت معناها في 

قوله تعالى:(َسَیُقوُل السَُّفَهاء ِمَن النَّاِس َما َوالَُّهْم َعن ِقْبَلِتِهُم الَِّتي َكاُنوْا َعَلْیَها ُقل لِّّلِه 

ْسَتِقیٍم) اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب َیْهِدي َمن َیَشاُء ِإلَ  ، ومفیدة للرحمة،( )١٠(ى ِصَراٍط مُّ

{َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم َأْوِلَیاء َبْعٍض َیْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَیْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر 

                                                        

 ).١٤) سورة الجاثیة، اآلیة (١(

) أبو جعفر هو: یزید بن القعقاع، أبـو جعفـر المخزومـي التـابعي، أحـد القـراء العشـرة، تـوفى سـنة ٢(

 ).٢/٣٨٢هـ) غایة النهایة، (١٣٠(

 ).١/٢٤٩) الشرح (٣(

 ).٢/١٩٤) االرتشاف (٤(

 ).١/١٩٩) شرح الكافیة (٥(

 ).١/١٩٤) الهمع (٦(

 ).١/٤٤)، واإلنصاف (١/٢٥٤) الشرح (٧(

 ).١/٢٠٠) شرح الكافیة، للرضي، (٨(

 ).٤١٢)، والمفصل (١/١٤٦) الشرح (٩(

 ).١٤٢) سورة البقرة، اآلیة (١٠(
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َكاَة َوُیِطیُعوَن الّلَه َوَرُسوَلُه ُأْوَلـِئكَ  َالَة َوُیْؤُتوَن الزَّ َسَیْرَحُمُهُم الّلُه ِإنَّ الّلَه  َوُیِقیُموَن الصَّ

  ).١(َعِزیٌز َحِكیٌم)

وكثرة الحروف تدل على المعنى، ویقال فیها: (سف) و(سو) و(سي) فهذه 

  .)٢(األخیرة مبالغة في التحقیق

وفي اإلنصاف ذهب الكوفیون إلى أن (السین) أصلها سوف، وذهب 

ا: (ألن األصل في كل البصریون إلى أنها أصل بنفسها، واحتج البصریون فقالو 

حرف یدل على معنى أال یدخله الحذف، وأن یكون أصًال في نفسه، و(السین) حرف 

  .)٣(یدل على معنى؛ فینبغي أن یكون أصًال في نفسه، ال مأخوذًا من غیره)

وفي الفاعل: إذا تقدم الفاعل على الفعل، مثل: (زید قام)، فزید هو الفاعل 

  . وزید لیس بفاعل بل مبتدأ عند البصریین. )٤(عند الكوفیین

ومن الجوازم المضارع: (كیفما) الكوفیون یجزمون بها نحو: كیفما تكن 

  ، ولم یسمع.)٥(أكن

وفي نواسخ المبتدأ والخبر: اسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها قال 

، )٦(قبله الكوفیون في رافعهما: هما مرفوعان بعد وجود الناسخ بما كانا مرفوعین به

  أي النواسخ ال تؤثر.

وفي كان وأخواتها: في تقدیم معمول الخبر على االسم أجازه الكوفیون مطلقًا 

  : )٧(بقول الشاعر

ــــــــــوتهم   قناقیــــــــــذ هــــــــــداجون حــــــــــول بی

 

  )١( بمــــــــا كــــــــان إیــــــــاهم عطیــــــــة عــــــــودا ***
 

                                                        

 ).٧١) سورة التوبة، اآلیة ( ١(

 )١٤٧-١٤٦) المغني (٢(

 )٦٤٧-٢/٦٤٦) اإلنصاف (٣(

 ).١/١٥٩)، والهمع (١٨٠-٢/١٧٩)، واالرتشاف (٢٣٢) الشرح (٤(

 ).٢/٥٨)، والهمع (٢/٥٥١)، واالرتشاف (١/٢٢٠) الشرح (٥(

 ).١/٢١٠)، واللباب (٢/٧٢)، واالرتشاف (١/١٧٦)، واإلنصاف (١/٢٦٨) الشرح (٦(

ـــدیوان (قناقـــذ دراجـــون خلـــف جحاشـــه١/١٨١) البیـــت للفـــرزدق، دیوانـــه، (٧( م)، شـــرح )، وروایـــة ال

 ).١/١١٨)، والهمع (١/٣٤٩األشموني (
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  .)٢(وفي المقتضب: كل ما جاز أن یتقدم من األخبار جاز تقدیم مفعوله

  .)٣(استشهد به على أن یلي (كان) غیر ظرفوفي الدرر: 

  وجمهور البصریین، إذا كان ظرفًا أو جارًا ومجرور ال غیر.

وفـــي المغنـــي: وأوضـــح المســـالك یـــرد علـــى البصـــریین الـــذین یمنعـــون مطلقـــًا بأفصـــح 

، و(له) جار ومجرور متعلـق بقولـه )٤(الكالم، نحو قوله تعالى: (َوَلْم َیُكن لَُّه ُكُفوًا َأَحٌد)

  ).٥(كفوًا)(

وفي إن وأخواتها: معنى (لعل) لتوقع وهو یعبر عنه بالترجي في المحبوب 

ولتعلیل، وأجاز الكوفیون أن تأتي لالستفهام، مثل قوله  )٦(وباإلشفاق في المكروه

  .)٨)(٧(َوَما ُیْدِریَك َلَعلَّ السَّاَعَة َتُكوُن َقِریبًا  تعالى: 

التمني من قرأ: (فاطلع) بالنصب، وهي قال الزمخشري: وقد لمح فیها معنى 

  .)٩(في حرف عاصم)، أي قراءة عاصم

                                                                                                                                                               

) كــان آبــاءهم، حیــث أتــى بعــد كــان أبــاءهم غیــر ظــرف أو جــار ومجــرور، المعنــى: یحتمــل أن ١(

یكــون مــدحًا وثنــاء لقــوم، أنهــم یتفقــدون باللیــل قاصــدیهم، وال ینــامون عمــن ینــزل بهــم. المقاصــد 

 ).١/٤١١النحویة، (

 ).٤/١٠١) المقتضب (٢(

 ).٢/٧١) الدرر (٣(

 ).٤) سورة األخالص اآلیة (٤(

 )، ١/٢٤٨)، وأوضح المسالك (٥٧٣) المغني (٥(

 ).٥٧٩)، والجنى الداني، (٣٨٨) المفصل، (٦(

 ).  ٣) سورة عبس، اآلیة (٧(

)، ورصــــف ٥٨٨)، والجنــــى الــــداني (٢٨٥)، والمغنــــي (١/١٣٤)، والهمــــع (١/٣٠١) الشــــرح، (٨(

الحــــروف فــــي اللغـــة العربیــــة ألمیـــل بــــدیع یعقــــوب ، دار )، وموســـوعة ٣٧٤المبـــاني للمــــالقي (

 ).١٥٨)، وآئتالف النصرة (٣٩٥م. (١٩٩٥-هـ ١٤١٥، ٢الجیل بیروت ط

)، ٢/٣٦٥)، والنشــــــر (٧/٤٦٥)، والبحــــــر المحــــــیط (٣/٤٢٨)، والكشــــــاف، (٣٨٨) المفصــــــل (٩(

 ).١/١٦٧)، وشرح التسهیل (٢٩وتسهیل الفوائد (



١٣٣ 

 

، یعني )١(وفي المعارف: ذهب الكوفیون إلى أن اسم اإلشارة أعرف من العلم

أن (هذا الرجل) في الحقیقة یكون، أما في غیر الواقع لو قلت "خالد" وهو اسم علم 

  یحتمل البعد.

إذا كان  )٢(العائد على الموصول (أیا)وفي الموصول: أجاز الكوفیون حذف 

  ، إن طالت الصلة أم لم تطل.)٣((الذي) من الصلة معرب، نحو (أیهم أفضل)

مع وجود  )٤(وفي نوني التوكید: إذا اختل شرط من شروط التوكید الثالثة

  . وهذا رأي الكوفیین.)٥(القسم لم یجز التوكید وتكون مبنیة على أن الحال مقسمًا علیه

 تعــاىل: ( ازه فــي قــراءة ابــن كثیــر فــي قولــهوقــد أجــ        ()(أقســم) )٦ .

نَساُن َألَّـن َنْجَمـَع ِعَظاَمـُه . وجواب القسم ما يدل عليه قوله ()٧(حال والمعنـي  )٨( )َأَیْحَسُب اْإلِ

نجمعهـــا بعـــد تفرقهـــا ورجوعهـــا رمیمـــا ورفاتـــًا مختلطـــًا بـــالتراب وبعـــد مـــا تفتتهـــا الریـــاح 

  وطیرتها في أبعد األرض .

ـــه قیـــل : بلـــى نجمعهـــا.    فنزلـــت (بلـــى) وأوجـــد مـــا بعـــد النفـــى وهـــو الجمـــع فكأن

و(قادرین) حال  مـن الضـمیر نجمـع .أي : نجمـع العظـام قـادرین علـى تـألیف جمعهـا 

  .)٩(إلي التركیب األول إلي أن تستوى بنانها وٕاعادتها

( ألقســـم ) بـــالم بعـــدها همـــزة دون ألـــف . وفیهـــا أربعـــة  )١( وقـــرأ بخـــالف عنـــه  

  أوجه:

                                                        

 ).١/٤٦٠)، واالرتشاف (١/٧٠٧( )، واإلنصاف٣٧٨-١/٣٧٧) الشرح (١(

 ).١/٤٢٦) الشرح، (٢(

 ).٧١٠-٢/٧٠٩) اإلنصاف، (٣(

 .–االستقبال  –) اإلثبات عدم وجود فاصل بین الالم والفعل ٤(

 ).١/١٣٦) الشرح (٥(

 .١) سورة القیامة، اآلیة ٦(

ــــــى حاشــــــیة الصــــــبان ٢/٥٧٢)، واإلتحــــــاف ( ١٩٠-١٨٩/  ٤) الكشــــــاف، (٧( )، واألشــــــموني عل

)٢١٦-٣/٢١٥.( 

 ).٣) سورة القیامة اآلیة (٨(

 )٩١-١٨٩) الكشاف (٩(
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أحـدها : أنهـا جــواب القسـم مقـدر، تقــدیره واهللا ألقسـم ، والفعـل للحــال ؛ فلـذلك لـم تــأت 

أن یقـع فعـل الحـال نون التوكید ، وهذا مذهب الكوفیین . وأما البصریون فال یجیـزون 

  جوابًا للقسم .

  الثاني : أنه فعل مستقبل؛ ألن أفعال اهللا حق صدق.

  .)٢( الثالث : أنها الم ابتداء ولیست بالم قسم 

(ولم أجد الوجه الرابع فـي المرجـع) وفـي المفصـل هـذا هـو إضـمار عـن الحـال   

  )٣((بلى قادرین) أي : مجمعها قادرین . 

  .)٤(لیفعل زید اآلن) ومنع البصریون نحو: (واهللا

  ال یجوز العطف على الضمیر المجرور إال بإعادة الجار، كقوله تعــالى: 

   )ألن المجرور لما ینزل منزلة الجزء بما قبله كان العطف علیه )٥ ،

. وفي )٦(بدون إعادة الجار كأنه عطف على جزء كلمة وهو باطل وُاجازُه للكوفیون

التوكید المعنوي: جوز الكوفیون إن كان اللفظ نكرة والتأكید أن تحصل الفائدة، وذلك 

أن تكون النكرة محدودة والتأكید  بألفاظ اإلحاطة مثل (صمت أسبوعًا كله، واعتكفت 

  .)٧(شهرًا جمیعه)

                                                                                                                                                               

 ) قنبل والبزي (ُقراء). ١(

 ).٥٦٥-١٠/٥٦٣) الدر المصون (٢(

 ).٩٣) الفصل (٣(

 ) تكملة للسیاق.٤(

 .}١١{) سورة فصلت، اآلیة ٥(

حیـــان  "، والبحـــــر المحـــیط ألبــي٣/٣٧٦). اختــاره ابـــن مالــك (شـــرح التســهیل "٢/٤٨٢) الشــرح (٦(

 )،.٢/٤٦٣)، واإلنصاف (٢/٦٥٨)، ارتشاف الضرب، ٣/١٥٨(

 ).٢/١٢٤)، والهمع (٢/٤٥١)، واإلنصاف (٤٩٣-٢/٤٩٢) الشرح (٧(
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ومنه  )١(وفي البدل جوز الكوفیون بدل مضمر من مضمر مثل:(رأیتك إیاك) 

، ومثل على هذا المثال؛ نسبة لتقلید )٢(ابن مالك، فقال: "ال یجوز( قمت أنت)"

  المصنفین. 

وقال ابن مالك: "الصحیح عندي أن نحو: رأیت زیدًا إیاه، لم یستعمل في 

كالم العرب نثره ونظمه، ولو استعمل لكان توكیدًا ال بدًال. وأما: رأیتك إیاك أن 

وأن الكوفیین یجعلونه توكیدًا، وأن قول الكوفیین عندي  البصریین یجعلونه بدًال،

  . )٣(أصح"

وفي عامل المفعول المطلق: ذهب الكوفیون إلى أن الفعل أصل للمصدر 

  . )٥(. نحو: ضرب ضربًا، وقام قیاماً )٤(والوصف

وفي باب الحال: ذهب الكوفیون إلى أن الحال ال یجب أن یكون نكرة، وٕاذا 

یله، وأجازوا أن تقول: عبد اهللا المحسن أفضل منه المسیئ، جاء معرفة ال یجب تأو 

وعبد اهللا عندنا الغني، فأما الفقیر، فال. والتقدیر: عبد اهللا إذا أحسن أفضل منه إذا 

  .)٦(أساء.وأجازوا هذا إذا كان فیه معني للشر 

وفي باب العدد قال النحاة: یجوز إضافة العدد المركب غیر (اثني عشر 

) أن یضاف إلى مستحق المعدود فیستغنى عن التمییز، وحكى واثنتي عشرة

أن من العرب من یعرب الجزء الثاني مثل: (جاء خمسة عشَرِ◌ِ◌ رجًال)،  )٧(سیبویه

  تعرب على المفعولیة. وأما مجروره على اإلضافة. 

                                                        

 ).١٥٦) المفصل (١(

 ).٢/٤٩٧) الشرح (٢(

 ).٣٣٣-٣/٣٣٢) شرح التسهیل (٣(

 ).١/٢٣٥)، واإلنصاف، (٢/٥٢٣) الشرح (٤(

 ).١٧٩-٢/١٧٨)، وشرح التسهیل (٢/٢٠٢) االرتشاف (٥(

 ).١/٢٣٩)، والهمع (٢/٣٣٧)، واالرتشاف (٢/٥٧٣) الشرح (٦(

 ).٤/٢٥٩)، وأوضح المسالك (١/٣٦٦)، واالرتشاف (٢/٤٠٢) شرح التسهیل (٧(
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وجهًا آخر ثالث وهو إضافة أول الجزءین لآلخر، مثل:  )١(وحكي الكوفیون

  . هذا الوجه دون إضافة إلى مستحق المعدود.)٢(ِرك)(ما فعلْت خمسُة عش

وفي باب المنادى: جّوز الكوفیون حـذف حـرف النـداء مـن اسـم الجـنس المعـین، واسـم 

.وأسم )٣(اإلشارة، وحجتهم قول العرب في اسم الجنس المعین: (أْصبْح لیٌل أصبح لیل)

  )٤(األشارة ، قوله تعالى : (ثُمَّ َأنُتْم َهـؤُالء َتْقــُتُلوَن َأنُفـَسُكْم ) 

والقول الذي استشهد به السنهوري من كالم العرب: هو قول سیبویه، حیث 

  .)٥(قال سیبویه: "لیس هذا بكثیر وال بقوي"

یون عمـا فقـال: وقـد أجـاب البصـر  )٦(وفي الشرح أجاب السنهوري عن قـول البصـریین 

استشهد به الكوفیون من كالم العرب لـألول بأنـه شـاذ، وعـن اآلیـة بأنهـا محتملـة لغیـر 

مــا ذكــروا، لیجــوز أن یكــون (هــؤالء) خبــرًا "ألنــتم" علــى حــذف المضــاف والتقــدیر: (ثــم 

أنــــــتم مثــــــل هــــــؤالء)، وأن یكــــــون مفعــــــوًال لفعــــــل محــــــذوف، وعنــــــد االحتمــــــال یســــــقط 

  ). ٧االستدالل(

باألداة: التمییز ال یعرف ولكنه أجازه الكوفیون فال تتعین زیادة وفي المعرف 

  : )٨((الـ) قال الشاعر

                                                        

 ).٢/٢٥٩) أوضح المسالك (١(

 ).٢/٦٠٦) الشرح (٢(

)، والشـــــــرح ١/٣٨٦)، وشــــــرح الكافیــــــة البــــــن الحاجــــــب (١/١٩٢) جمهــــــرة األمثــــــال، للعكبــــــري (٣(

)٦٤٩-٢/٦٤٨.( 

 .}٨٥{) سورة البقرة االیة ٤(

 )٢/٢٣٧) الكتاب (٥(

 ) الیجب حذف حرف النداء من اسم الجنس أو األشارة .٦(

 ).١/١٧٣)، والهمع (٣/١١٧) بتصرف، واالرتشاف (٢/٦٤٢) الشرح (٧(

)، الهمـــــع ١/٥٠٢)، المقاصـــــد النحویـــــة (١/٣٥) البیـــــت لشـــــهاب بـــــن رشـــــید الیشـــــكري، الـــــدر (٨(

)، ١/٨٥)، وشـرح األشـموني (١/١٨١)، وأوضـح المسـالك (٤/٣٨)، والدرر (٢٥٢-١/٥٨٠(

). الشــاهد: (طیبــة الــنفس)، ومنــه الحــدیث أن ١/٣١٤)، والمقاصــد النحویــة (١/٢٥٠والهمــع (

ل تهـــراق دماؤهـــا، فأســـند الفعـــل إلـــى ضـــمیر المـــرأة مبالغـــة، امـــرأة كانـــت تهـــرق الـــدماء، واألصـــ



١٣٧ 

 

  رأیتــــــك لمــــــا أن عرفــــــت وجوهنــــــا
 

 )١(صددت وطبت النفس یا قیس بن عمرو ***

  استشهد به على جواز تعریف التمییز عند الكوفیین. 

فیه، ولكن وفي باب الترخیم: وفي المركب تركیب إضافي ال یجوز الترخیم 

  :)٢(الكوفیین أجازوا ترخیم المضاف إلیه، بحذف آخر عجزه، كقول الشاعر

  أبـــــا عـــــرو ال تبعـــــد فكـــــل ابـــــن حـــــر
 

  )٣(ســــــــــیدعوه داعــــــــــي میتــــــــــه فیجیــــــــــب ***
 

مفردًا علمًا، غیر  )٤(والترخیم من خصائص النداء، ویكون بشرط المنادى

مضاف، وأن ال یكون مندوبًا، وال مستغاثًا،وال النكرة الغیر مقصودة؛ ألن الطلوب 

فیهن إطالة الصوت والحزف الیكون إال في ذلك وأن یزید عن الثالثة أحرف. 

. حیث )٥(الشاهد: (أبا عرو) حیث رخم المضاف إلیه (عرو) واألصل: (یا أبا عروة)

م المضاف إلیه بحذف عجزه، وهذا على مذهب الكوفیین، حذف حرف النداء، ورخ

ومنعه البصریون؛ ألنه لیس هو المنادى، وخرجوا ذلك على الضرورة، ومثله ما 

 أنشده سیبویه من قول زهیر بن أبي سلمى: 

َوِاذُكروا        ُخذواَحظَُّكم یا آَل ِعكِرمَ 
 

 )٦( َأواِصَرنا َوالِرحُم ِبالَغیِب ُتذَكرُ  ***

وهذا أن المضاف والمضاف إلیه صارا بمنزلة االسم الواحد. وقال ابن جني 

في اللمع بعد التعریف " هو على ضربین: أحدهما : أن تحذف آخر االسم ، وتزع 

  ما قبله ما كان علیه من الحركة والسكون .

                                                                                                                                                               

وصار المسند إلیـه منصـوبًا علـى التمییـز، ثـم أدخـل علیـه حـرف التعریـف زائـدًا. شـرح التسـهیل 

)١/٢٦٠  .( 

 ).١/٤٣٦) الشرح (١(

)، وشــــــرح المفصــــــل ٣٣٧-٢/٣٣٦)، وخزانــــــة األدب (١/٣٤٨) قائلــــــه مجهــــــول، اإلنصــــــاف، (٢(

 ).٤/٥٦)، وأوضح المسالك (٣/٢٧١نحویة ()، والمقاصد ال٢/٢٠(

 ).٢/٦٧٤) الشرح (٣(

 ).٢/٢٨٠)، والكتاب (٢/٦٧٤) الشرح (٤(

 ).٢/١٩) انظر شرح المفصل (٥(

) دیــوان زهیــر بــن أبــي ســلمى، شــرحه عمــر فــاروق الطبــاع ، شــركة دار األرقــم ابــن دار األرقــم ٦(

 .٣١للطباعة ، بیروت لبنان.(ال ط، ال ت) ص 
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واآلخر : أن تحذف ،وتجعل مـا بقـى بعـد الحـذف أسـمًا قائمـًا بنفسـه ، كـأن لـم تحـذف 

  )١( . شیئًا "منه 

  .)٢(وعد البصریون ذلك شاذا

وفي باب اإلضافة، وفي حذف المضاف: جوز الكوفیون جر المضاف إلیه 

  : )٣(المذكور بالمضاف المحذوف من غیر وجود العاطف مثال قول الشاعر

  رحـــــــــــــــــــم اهللا أعظمــــــــــــــــــــا دفنوهــــــــــــــــــــا

 

  )٤(بسجســــــــــــــتان طلحــــــــــــــة الطلحــــــــــــــات ***

 

  من غیر عطف.الشاهد حذف (أعظم) وبقاء طلحة على جره 

وفیه شاهد آخر هو: جمـع الطلحـات بالتـاء. وهـو شـاذ لـورود السـماع واالسـتعمال فـي 

وهو كل علم مذكر مختوم بالهـاء جمعـه بـاأللف والتـاء، ولـم یسـمع جمعـه  نحو: طلحة

وهـذا هـو قـول البصـریین علـى االصـح ؛ ألن فـي . )٥(بالواو والنون، فال تقول: طلحـون

والــــواو والنــــون عالمـــة التــــذكیر ، فتجــــویزه یــــؤدي علــــى جمــــع واحـــده عالمــــة التأنیــــث 

عالمتــین متضــادتین فــي اســـم واحــد، وذكــر ممتنـــع ؛ألنــه لــم یســـمع جمــع هــذا االســـم 

  .) ٦(ونحوه إال باأللف والتاء كما في البیت السابق

  

                                                        

 ).٧٦العربیة ( ) اللمع في١(

 ).٢/٢٨٠) انظر كتاب سیبویه (باب ما رخمت الشعراء في غیر النداء اضطرارًا)، (٢(

)،شـرح عمـر فـاروق الطبـاع ، شـركة دار االرقـم ٦١) البیت لعبید اهللا بن غیـث الرقیـات، دیوانـه (٣(

)، ١/٤١لبنــــان،ال ط ، ال ت،  واإلنصــــاف، ( –بــــن أبــــي األرقــــم للطباعــــة والنشــــر ، بیــــروت 

 ).٦/٥٧)، والدرر (٢/١٢٧)، والهمع (٤/٤١٤وخزانة األدب، (

ــــح)، واالرتشــــاف (٢/٧٣١) الشــــرح (٤( )، وفیــــه ٢/١٢٧)، والهمــــع (٢/٥٣٢)، واللســــان مــــادة (طل

یمـــدح طلحـــة بـــن عبـــد اهللا بـــن خلـــف ابـــن اســـید بـــن خلـــف، ولقـــب بطلحـــة الطلحـــات لســـخائه، 

 نضر اهللا أعظمًا .... .) ، وراویة الدیوان: ٢٩١المستطرف لكل فن مستظرف ، ص(

 ).٦/٥٧)، والدرر (١/١٤٠) انظر اإلنصاف (٥(

 ).٣٠) آئتالف النصره (٦(



١٣٩ 

 

  .)١(وفي المسائل العسكریات ألبي علي الفارسي نضر اهللا أعظماً 

أعن غالبًا بترجیح رأي على رأي ومذهب على ومما أوكد علیه هذا أنني لم 

مذهب، ذلك بأن الترجیح بین هذه المسائل المبحوثة هذا لیس غایتي بل كان هدفي 

ومقصودي إبراز بعض من اآلراء البصریة والكوفیة في كتاب شرح اآلجرومیة 

  للسنهوري.

                                                        

) انظر المسائل العسكریات، ألبي علي الفارسي، تحقیق إسـماعیل عمـارة، راجعـه نهـاد الموسـي، ١(

 ).١٢٩ال طبع وال تاریخ، ص(



١٤٠ 

 

اا ا  
رف اا     

   

من قبل بموافقته للنحاة، إال أنه أیضًا اشتهر بمخالفتهم كما عرف السنهوري 

  في بعض آرائهم النحویة، ومن ذلك مثًال: 

في الملحق بالمثنى في الرفع باأللف والجر والنصب بالیاء، یجئ خمسة 

  ألفاظ: 

  ، ویشترط أن یضافا لضمیر نحو:)١(األول والثاني: (كال وكلتا) 

أضیفتا لظاهر، أعربا بالحركات المقدرات على (جاء كالهما وكلتاهما)، فلو 

األلف نحو: (جاء كال الرجلین، وكلتا المرأتین)، وهذه التفرقة هي الصحیحة وعلیها 

. )٣(. ومن الناس من یعربهما بالحروف مطلقًا، أضیفا لظاهر أو مضمر)٢(الجمهور

. )٤(مضمرومن الناس من یعربهما بالحركات المقدرات على األلف أضیفا لظاهر أو 

  .)٦(المقصور مطلقاً  )٥(وبعضهم یعربهما إعراب المثنى

المنقوص: یعرب بالحركات المقدرات على األلف منع من ظهورها التعذر 

  (الضم والكسر)، أما النصب فیكون ظاهرًا لخفته).

ــــت رفعــــًا وال یجــــوز  وٕاذا أضــــیفت إلــــى مضــــمر انقلبــــت ألفهــــا یــــاء نصــــب وجــــرًا وتثب

  ).٧هب الكوفیون إلى أنهما مثنیان حقیقة(البصریون غیر هذا، وذ

في عود الضمیر  )٨(وفي عود الضمیر على المتأخر لفظًا ورتبة: وقد اختلف

  على المتأخر لفظًا ورتبة على أقوال:

                                                        

 وثنتان".) والثالث والرابع والخامس : "اثنان ، واثنتان ، ١(

 ).١/٢٥٧) واالرتشاف (١٧٢-١/١٧١) الشرح (٢(

 ).١/٢٥٧) المرجع نفسه (٣(

 ).١/٤١) الهمع (٤(

 ).١/٢٥٧) االرتشاف (٥(

 ).١/٥٦) شرح االشموني على ألفیة ابي مالك (٦(

 ).١/٤١) والهمع (٦/٦) شرح المفصل (٧(

 )٦٦-١/٦٥)، الهمع (٤٦٤) المغني (٨(



١٤١ 

 

، الثاني: منعه مطلقًا، والثالث: منعه ابن هشام في النثر، )١(أحدها: جوازه مطلقاً 

 ، لوروده في النظم كثیرًا، كقوله: )٢(وجوازه في الشعر، وقد اختیر هذا الثالث

ـــــن حـــــاِتٍم        ـــــي َعـــــديَّ ِب ـــــُه َعّن ـــــزى َربُّ َج

 

  )٣(َجزاَء الِكالِب العاویاِت َوَقد َفَعل ***

 

  جفـــــــــــوني ولــــــــــــم أجـــــــــــف األخــــــــــــالء 

 

  )٤(لغیر جمیل من خـلیلي مهمل ***

 

البصریون یضمرونه المتناع حذف العمدة؛ ألن اإلضمار قبل الذكر قد أورده 

  في باب الفاعل، نحو: (ربه رجًال).

الشاهد في البیت قوله (جفوني ولم أجف األخالء)، حیث أعمـل المعمـول الثـاني وهـو 

(لم أجف)، في لفظ المعمول المتأخر وهو (األخالء) فنصبوه على أنه مفعول بـه. وال 

  ).٥یجوز أكثر النحویین (زان نوره الشجر) (

الضمیر على مضمره إذا كان معموًال وفي الدرر: استشهد به على تقدیم 

لألول المتنازعین، األول یطلبه فاعًال، والثاني یطلبه مفعوًال، فأعمل الثاني لقربه، 

  .)٦(وأضمر في األول

وفي باب المبتدأ والخبر: مبتدأ له خبر، ومبتدأ له مرفوع یغني عن الخبر، 

  وهذا له ثالثة شروط:

  عن أسماء األفعال نحو: (دراك زیدًا).(الصفة)، وتحترز بهذا الشرط  األول:

والثاني: بقولنا: بعد حرف النفي أو االستفهام، نحو: (لیس قائم الزیدان)، واالستفهام 

مثل: (كیف جالس العمران)، فلو لم تقع الصفة بعد  واحد منهما لم تكن مبتدأ، خالفًا 

                                                        

 ).١/٤٨٤رح التصریح () وش٤/١٢٥) أوضح المسالك (١(

 ).٢٤٠-١/٢٣٩) الشرح (٢(

 ).١/١٧١البیت ألبي األسود الدؤلي، الدرر ( )٣(

 ).٤٦٤)، والمغني (٢/٢٠٠) قائله مجهول أوضح المسالك (٤(

 ).٢/١٢٥) أوضح المسالك (٥(

 ).١/٢١٩) الدرر (٦(



١٤٢ 

 

وما بعده مرفوعًا ؛ ألنهم یجعلون الوصف مرفوعًا بما بعده، )١(لألخفش والكوفیون

  .)٢(به

مجـئ المصـدر منهـا بعضـهم صـحح أن )٣(وفي أقسام كان: فـي كـان الناقصـة، خـالف

 لهــــا مصدروتتصــــرف تصــــرفًا تامــــًا ، فالمضــــارع قولــــه تعـــــالى:       

         )٤(.  

 واألمر كقوله تعالى:         )٥(.  

    )٦( واسم الفاعل كقول الشاعر: 

  ومــــا كــــل مــــا یبــــدي البشاشــــة كائنــــاً 

 

ــــــــــه لــــــــــك منجــــــــــداً  ***   أخــــــــــاك إذا لــــــــــم تلق

 

  ): ٧والمصدر كقول اآلخر (

 )١(وكــونك أیــاه علیك یــسر *** ببذل وحكم ساد في قومه الفتى 

                                                        

 ).١/٢٥٣) الشرح (١(

 ).١/٩٤)، والهمع (٤٢٣والمغني ()، ١٩٨-١/١٩٧)، وشرح الكافیة (٢/٢٧)  واالرتشاف (٢(

 ).١/٢٤٠) ، وشرح التصریح (١/٢٣١)، وحاشیة الصبان (١/٢٧٧) الشرح (٣(

 ).١٤٣) سورة البقرة، اآلیة (٤(

 ).٥٠) سورة اإلسراء، اآلیة(٥(

) ، وشــرح اللمحــة البدریــة ١/٢٤٠)، وشــرح التصــریح (١/٢٣٩) قائلــه مجهــول أوضــح لمســالك (٦(

ـــم العربیـــة ، للهـــاد األدرن ، ال ط ، ال ت ،  –ي نهـــر ، دار البـــازوري العالمیـــة، عنـــان فـــي عل

) اللغــة : "یبــدي" مــن البشاشــة ، بفــتح (بالبــاء) بششـــت ١/٤٠٦)، والمقاصــد النحویــة (٢/١٠(

)  ، الشـاهد : ١/٤٠٧وهي طالقة الوجه  (منجدا) من أنجده معینًا لك في مهماتـك المقاصـد (

مـن (كـان) وعمـل عمـل فعلـه وقولـه (ص) " إن هـذا القـرآن  (كائنًا أخـاك) فـإن كائنـًا اسـم فاعـل

كــائن لكــم أجــرًا ، وكــائن علــیكم وزرًا " وفیــه أیضــًا إعمــال (مــا) النافیــة عمــل ( لــیس) المقاصــد 

)١/٤٠٧  .( 

)، ٢/٥٦)، الــــــدرر (١٨٦-١٨٥)، والمغنــــــي (١/٢٣٩)  قائلــــــة مجهــــــول ، أوضــــــح المســــــالك (٧(

 )  .١/٤٠٤المقاصد (



١٤٣ 

 

  

 وفي الحروف الجارة منها اسمًا ومنها حرفًا، والخالف في الكاف هل هـي اسـم

  : )٢(أم حرف؟ فجاءت اسمًا في قول الشاعر

  بــــــــــــــیض ثــــــــــــــالث كنعــــــــــــــاج جـــــــــــــــم

 

  یضــــــــــــحكن عــــــــــــن كــــــــــــالبرد المــــــــــــنهم ***

 

  .)٣(والدلیل على اسمیتها دخول عن علیها، وهنا بمعنى (مثل) وهي اسم 

ویجــوز (زیــد كاألســد)، أي تكــون (الكــاف) فــي موضــع رفــع واألســد مخفــوض 

المحل وما بعـدها جـر باإلضـافة وال تقـدیر . الكاف االسمیة تكون مرفوعة )٤(باإلضافة

  .)٥(باالتفاق

  )١وكذلك یوجد خالف هل اسمیتها جائزة في النظم والنثر، أو خاصة بالنظم؟(

                                                                                                                                                               

قوله " ساد" من السیادة. المعني:أن الرجـل یسـود قومـه ببـذل  –البذل هو العطاء ) اللغة (ببذل) ١(

) ، الشــاهد: فــي ١/٤٠٥المــال والحلــم ، وهــو یســیر علــه إذا أردت أن تكــون مثلــه . المقاصــد (

قوله= ="وكونك أیاه" حیث أعمل فیه مصدر (كـان) كعمـل (كـان)  وفیـه داللـة أیضـًا علـى أن 

 ).١/٤٠٦ادر كغیرها من األفعال ، المقاصد (األفعال الناقصة لها مص

) ، روایــــة وشــــرح عبـــد الملــــك بــــن غریــــب األصــــمعي ، تحقیــــق/ ٤١٥) العجـــاج ملحــــق دیوانــــه (٢(

) وشــــرح ٣٧١المفصــــل ( -م١٩٩٧،  ١لبنــــان ، ط –ســــعدي ضــــناوي ، دار صــــادر بیــــروت 

ــــن الحاجــــب ( ــــة ب ــــدرر(١/٥٠٣) ، شــــرح شــــواهد المغنــــي(٤/٣٣٦كافی ع )، والهمــــ٤/١٥٦)، ال

). اللغـــة: بـــیض جمـــع بیضـــاء، النعـــاج: جمـــع نعجـــة، ٤٤-٨/٤٢) ، شـــرح المفصـــل (٢/٣١(

وهـــي البقـــرة الوحشـــیة، وال یقـــال لغیـــر البقـــر الـــوحش نعـــاج، وقـــد شـــبه النســـاء بهـــا فـــي العیـــون 

واألعنـــاق، والجـــم: بضـــم الجـــیم جمـــع جمـــاء، وهـــي التـــي ال قـــرن لهـــا صـــفة للنعـــاج، وجعلهـــا 

لكثیـر، البــرد: صـب الغمــام. المعنـى: یصـف نســوة یضـحكن مــن السـیوطي بفـتح الجــیم بمعنـى ا

)، والــــدرر ١/٥٠٤أســـنان كـــالبرد الـــذائب لطافــــة ونظافـــة. شـــرح شــــواهد المغنـــي، للســـیوطي، (

)،  الشاهد عن كالبرد، حیث جاءت الكـاف اسـمًا لمعنـى (مثـل) والـدلیل دخـول حـرف ٤/١٥٦(

 ).٣/٥٤الجر علیها. أوضح المسالك (

)، ٣٤٠)، انظـر موسـوعة الحـروف اللغـة العربیـة (٣/٥٤، وأوضح المسـالك ()١/١٢٦) الشرح (٣(

 ).  ١/٥٠٣)، شرح شواهد المعنى (٢/٣١٠) وشرح كتاب سبیویه (٧٩والجنى الداني (

 ).١٨٦-١٨٥) المغني (٤(

 ).٥٣٤) المرجع نفسه (٥(



١٤٤ 

 

  .)٢( في شرح الكافیة: تتعین اسمیتها إذا جرت، كما في البیت السابق

وفـــي المغنـــي: الكـــاف االســـمیة الجـــارة: فمرادفـــه لــــ (مثـــل) وال تقـــع كـــذلك عنـــد 

  یه والمحققین إال في الضرورة.سیبو 

  .)٣(ومثل البیت السابق، یعني أنها تكون في الشعر، أي:خاصة بالنظم كثیراً 

وفـي نــون كـان قــال السـنهوري: حــذف نــون مضـارع (كــان) جـائز بشــرط الجــزم 

بالســــكون، وأن ال یتلوهــــا ســــاكن خالفــــًا لیــــونس، فأجــــاز الحــــذف حینئــــٍذ تمســــكًا بقــــول 

  : )٤(الشاعر

ـــــم تـــــك  ـــــدت وســـــامةفـــــإن ل   المـــــرأة أب

 

  فقـــــــــد أبـــــــــدت المـــــــــرأة جبهـــــــــة ضـــــــــیقم ***

 

  فحذف النون مع مالقاة الساكن.

وفــي أوضــح المســالك: استشــهد بــه علــى قــراءة مــن قــرأ (َلــْم یــُك الَّــِذیَن َكَفــُروا ِمــْن َأْهــِل 

  ).٧)، وفي شرح األشموني: قراءة شاذة(٦) (٥اْلِكَتاِب ) (

  .)٨(وفي مثل هذا روى أیضًا عن الكوفیین

وفي الباب نفسه، وفي تقدیم الخبر على المبتدأ، إذا كان بالمبتدأ ضمیر یعود 

على جزء متعلق بالخبر كان تقدیم الخبر وافیًا مثل: (كان في الدار صاحبها)، وكون 

، وخـالف ابن درسـتویه في )٩(تقـدیم الخبر جائز في غیر مـانع منه هو الصحیح

                                                                                                                                                               

 ).٢/٣١)، والهمع (١٨٦-١٨٥) والمغني (٩٧) ، والجني (٢/١٧٠) شرح التسهیل (١(

 ).٤/٣٣٦شرح الكافیة ( )٢(

 ).١٨٦-١٨٥) المغني (٣(

)، وســـــر ٢/٩٦)، والــــدرر (١/٢٦٩) البیــــت لخنجبــــر بــــن صــــخر األســـــدي، أوضــــح المســــالك (٤(

)، وشـرح ١/٣٦٠)، وشـرح األشـموني (١/٢٦٠)، وشـرح التصـریح (٢/٥٤٢صناعة اإلعراب (

 )، واللسان (كون).١/٣٦٦التسهیل  (

 ).١) سورة البینة اآلیة (٥(

 ) بالهامش.١/٢٧٠ح المسالك ()أوض٦(

 ).١/٣٦١) شرح األشموني (٧(

 ).١/٤٣٢) المقاصد النحویة (٨(

 )١/١٧٧) الهمع (٩(



١٤٥ 

 

. )٣)(٢(، بنصب "البر")١(لَّْیَس اْلِبرَّ َأن ُتَولُّوْا  حفص: "لیس" ویرد عـلیه قــراءة حـمزة و 

على أنه خبر (لیس) مقدم (وأن تولوا) اسمها مؤخر فقد توسط خبر (لیس) بینها 

  وبین اسمها.

  : )٤(وخالف ابن معط في (دام)، ویرد علیه قول الشاعر

  ال طیـــب للعـــیش مـــا دامـــت منقصـــة
 

  لذاتـــــــــــــه بأوكـــــــــــــار المـــــــــــــوت والهـــــــــــــرم ***
 

فـ (منقصة) خبر (دام) مقدم، و(لذاته) اسمها مؤخر، فقد توسط خبر (دام) 

  .)٦(.ألنه یقول: إنه ضرورة)٥(بینها وبین اسمها

وفـــي ضـــمیر الفصـــل قـــال: ویجـــوز أن یعطـــف علـــى اســـم (إن) مرفـــوع بشـــرط 

  : )٧(مضى الخبر، أي استكماله، كقول الشاعر

  فمـــــــن یـــــــك لـــــــم یتجـــــــب أبـــــــوه وأمـــــــه
 

ـــــــــــــــــا األم  *** ـــــــــــــــــإن لن   النجیبـــــــــــــــــة واألبف
 

والمحققــون مــن البصــریین مجمعــون علــى أن رفــع ذلــك ونحــوه لــیس بــالعطف 

على محل االسـم؛ بـل علـى أنـه مبتـدأ حـذف خبـره، لداللـة خبـر الناسـخ علیـه فهـو مـن 

  .)٨(عطف جملة على جملة، والتقدیر: (ولنا األب النجیب)

فــي األصــل الشــاهد فیــه: (واألب)، حیــث رفــع عطفــًا علــى محــل االســم؛ ألنــه 

  .)٩(مبتدأ

                                                        

 ).١٧٧) سورة البقرة، اآلیة (١(

 ). ٢/ ٢)، والبحر المحیط (  ١/٣٣٠)، والكشاف (١/٤٢٩) االتحاف (٢(

 ).٢/٦٩)، وحاشیة الصبان على شرح األشموني (٢٧٩-١/٢٧٨) الشرح (٣(

 ).١/٢٤٢) قائله مجهول، أوضح المسالك، (٤(

 )٢/٦٩)، والدرر (٣٤٢-١/٣٤١)، وحاشیة الصبان (١/٢٤٢) شرح التصریح (٥(

 ).١/١١٧)، والهمع (٢/٨٦)، واالرتشاف (٢٧٩-١/٢٧٨) الشرح (٦(

)، وحاشـــیة الصـــبان ١/٤٢٠). وشـــرح األشـــموني (١/٣٥٣) قائلـــه مجهـــول، أوضـــح المســـالك، (٧(

 ).٢/٦٣)، والمقاصد النحویة (٢/١٤٤)، والهمع (١/٣٢٠صریح ()، وشرح الت١/٢٨٥(

 ).٢٨٦-١/٢٨٥)، وحاشیة الصبان (١/٣٢١) شرح التصریح (٨(

 ).٢/٦٤) المقاصد النحویة (٩(



١٤٦ 

 

؛ ألن (إن) لــم )١(فلــو عطــف بــالرفع قبــل مجــئ الخبــر لــم یجــز خالفــًا للكــوفیین

  .)٢(تعمل عندهم في الخبر شیئًا، بل هو مرفوع قبل دخولها

  : )٣(وحجتهم قول الشاعر

  فمــــــن یـــــــك أمســـــــى بالمدینـــــــة رحلـــــــه

 

  فـــــــــــــــــإني وقیــــــــــــــــــار بهــــــــــــــــــا لقریــــــــــــــــــب ***

 

ن في خبر (إن) ال في خبـر المبتـدأ، (لقریب) خبر إن، ال غیر؛ ألن الالم تكو 

  .)٤(و(قیار) یجوز أن تكون مبتدأ، وبها خبره، والجملة حال

ـــل: إن "قیـــارا" معطـــوف علـــى محـــل الیـــاء قبـــل مجـــيء الخبـــر . وهـــو )٥(فقـــد قی

  (لقریب).

ــاِبُؤوَن  َوالنََّصــاَرى ومـن القــرآن قولــه تعــالى: (ِإنَّ الَّــِذیَن آَمُنــوْا َوالَّــِذیَن َهــاُدوْا َوالصَّ

وهـو مـن ) ٧(. عطف (الصابؤون) على موضع (إن) قبل تمـام الخبـر)٦(َمْن آَمَن ِبالّلِه )

  أمن باهللا والیوم اآلخر.

وفـي شـرح الشــافیة : جـاز العطـف علــي محـل اسـم (أْن، أّن)  بــالرفع ؛ ألنهمـا حرفــان 

قـائم وعمـرو) مؤكدان أصلهما وأحد ، فیجوز العطف بالرفع في نحو : "بلغني ن زیدًا 

)٨(  

  

                                                        

 ).١٨٦-١/١٨٥) اإلنصاف (١(

 ).  ٤٥١) النغني (٢(

ــــــن  الحــــــارث البرجمــــــي،  الكتــــــاب (٣( ــــــة األدب، (١/١٢٤) البیــــــت للضــــــابئ ب )، ٩/٣٢٦) ، خزان

)، شـــرح التصـــریح ١/٣٥٨) ، أوضـــح المســـالك (٤٥٢،٥٨٤) ، والمغنـــي (١/٩٤واإلنصـــاف (

)١/٣٢٢.( 

 ).١/٢١٣) اللباب، (٤(

 ).١٨٦-١/١٨٥)، واإلنصاف، (٣١٣-١/٣١٢) الشرح (٥(

 ).٦٩) سورة المائدة، اآلیة (٦(

) ، المغنـــــــي ١٦٨-١٦٧) ، آئـــــــتالف النصـــــــره (٦/٤١١-٥) الجــــــدول فـــــــي اإلعـــــــراب القـــــــرآن (٧(

)٤٥١.( 

 ).٤/٣٦٧) شرح الكافیة : (٨(



١٤٧ 

 

وفـي ضــمیر الفصـل (لیــت) و(لعـل) و(كــأن) فـال یجــوز العطـف علــى أســمائها 

إال بالنصـــب فـــي األصـــح، وعلـــة ذلـــك أنهـــا لمـــا غیـــرت معنـــى االبتـــداء لـــم یبـــق وجـــه 

  : )١(لمراعاة أسمائها، وخالف الفراء فالحق الثالثة (بأن) و(أن) متمسكًا یقول الشاعر

یـــــــــــا َلْیَتِنــــــــــــي َوَأْنـــــــــــِت یــــــــــــا َلِمــــــــــــیُس       

 

  فــــــــــــــي َبَلـــــــــــــــٍد َلـــــــــــــــْیَس ِبـــــــــــــــه َأِنـــــــــــــــیُس  ***

 

  وفي ظن وأخواتها قال: 

َأْیَن  یجـوز حذف المفعولین معًا باتفاق إذا دل علیهما دلیل كقـوله تعالى: 

  . )٣(، أى: تزعمونهم شركاء)٢(ُشَرَكآُؤُكُم الَِّذیَن ُكنُتْم َتْزُعُمونَ 

وفـي بـاب المنـادى، قسـم یجـوز رفعـه ونصـبه: فـي المنسـوق المقـرون (بالــ)، مثـل: (یــا 

زیـد والحـارث ویازیـد والعبـاس أقـبال)، واختلـف العلمـاء فـي أي الـوجهین أرجـح؟ فــذهب 

إلــى أن الرفــع أرجــح، قــال الخلیــل: "إن النصــب كأنــه یریــد الشــيء  )٤(الخلیـل وســیبویه 

ِبـي َمَعـُه َوالطَّْیـَر َوَأَلنَّـا َلـُه اْلَحِدیـَد)" ( )، فرفـع، وقـال ٥لنفسه، وقـرأ األقـرع: ( َیـا ِجَبـاُل َأوِّ

الخلیــل: (هــو القیــاس؛ ألن العــرب كــانوا یكثــرون الرفــع، ویقولــون: (یــا زیــد والنضــر)، 

).وحجــتهم إذا قلــت : (یازیــد والحــارث) فإنمــا أریــد (یازیــُد ویــا ٦رث)(و(یــا عمــرو والحــا

  ).٧حارث) (

  

وذهب أبو عمرو وعیسى بن عمر عن هذا االستدالل بأن ال نسلم أن 

(الطیر) معطوفة على (جبال) ولما ال یجوز أن یكون معطوفًا على (فضًال) ، من 

                                                        

)، والـدرر اللوامـع، ٤٢٣) البیت ما أنشد العجـاج ولغیـره، والـراحج انـه لـیس لـه   دیـوان العجـاج (١(

 ).٢/١٤٤)، والهمع (١/٣٦٤)، وأوضح المسالك (٦/٢٢(

 ).٦٢) سورة القصص، اآلیة (٢(

 ).١/٣٧٧)، وشرح التصریح (١/٣٣٣) الشرح (٣(

 ).٢/١٨٨) الكتاب (٤(

 ).١٠) سورة سبأ، اآلیة (٥(

 )، وفیه قراءة األعرج. ٢/٣٤٩)، والنشر (٢/١٨٨) الكتاب (٦(

  ).٤/٢١٢) المقتضب (٧(
 



١٤٨ 

 

، ومع االحتمال یسقط )١(ًال َیا ِجَباُل)قوله تعالى: (َوَلَقْد آَتْیَنا َداُووَد ِمنَّا َفضْ 

  .)٢(االستدالل

ومــع هــذا یكــون الســنهوري قــد أســـقط االحتمــال الــذي أورده الخلیــل وســیبویه، ویكـــون 

الرفع أرجح.السنهوري أخذ في كتابه منهجًا ثالثًا من أبي العباس المبـرد، فهـو النصـب 

مــا فـــي الطیــر فالمختـــار ففصــل فیــه ، فقـــال: "إن كانــت األلـــف والــالم للتعریــف مثـــل 

النصــب وفاقــًا ألبــي عمــرو بــن العــالء وعیســى بــن عمــرو الثقفــي ) ، وٕان كانــت زائــدة 

  )٣(مثل ما في (العباس) فالمختار الرفع وفقًا للخلیل وسبیویه". 

وفي الندبة: اختلف العلماء هل تلحق ألف الندبة وصف المندوب كما تلحقه 

، )٤(یلحقها الوصف، مثل: (وازید الظریفاه)التاء؟ ذهب یونس إلى أن ألف الندبة 

. وصححه ابن الحاجب فقال: وال یندب إال المعروف، فال )٥(ومذهب الخلیل ال تلحقه

  .)٦( یقال: (وازید الطویاله) خالفًا لیونس

                                                        

 ). ١٠) سورة سبأ، اآلیة(١(

 ).١٣٣-٣/١٣٢)، واالرتشاف (٢/٣) بتصرف، وشرح المفصل (٦٧٠-٢/٦٦٩) الشرح (٢(

 ).٦٧٠، ٢/٦٦٩) ، الشرح (٤/٢١٣) المقتضب (٣(

 ).٢/٢٢٦() الكتاب ٤(

) انظــر الكتــاب (بــاب مــا ال تلحقــه األلــف التــي  تلحــق المنــدوب، وذلــك قولــك: یــا زیــد الظریــف، ٥(

وزعم الخلیل أنـه منعـه مـن أن یقـول: الظریفـاه أن الظریـف لـیس بمنـادى، ولـو جـاز هـذا لقلـت: 

ن قبـل وا زید أنت الفارس الـبطاله"؛ ألن هـذا غیـر نـداء، ولـیس هـذا مثـل: "وا أمیـر المؤمنـاه" مـ

أن المضـاف والمضـاف إلیـه بمنزلـة االســم الواحـد منفـرد، والمضـاف إلیــه هـو تمـام االسـم، ولــو 

قلت: "هذا زید" كنت في الصفة بالخیـار، وٕان شـئت وصـفت وٕان شـئت لـم تصـف، ولیسـت فـي 

المضاف إلیه بالخیار؛ ألنه مـن تمـام االسـم، وٕانمـا هـو یـدل علـى التنـوین). وأمـا یـونس فیلحـق 

)، ٢/٢٣١لـــــف فیقـــــول: وا زیـــــد الظریفـــــاه، وزعـــــم الخلیـــــل أن هـــــذا خطـــــأ. الكتـــــاب (الصـــــفة األ

)، واســـتدل الكوفیـــون بـــأن قـــالوا: فـــإذا جـــاز أن تلقـــي عالمـــة الندبـــة علـــى ٤/٢٧٥والمقتضـــب (

المضـــاف إلیـــه فكـــذلك یجـــوز أن تلقـــى علـــى الصـــفة، مثـــل: وا غـــالم عمـــراه. انظـــر اإلنصـــاف 

)٣٦٥-١/٣٦٤.( 

 ).١/٣٨٠،٣٨٤) شرح الكافیة، (٦(



١٤٩ 

 

): اختلف النحاة في متبوعه، هل یكون في النكرات أو ال یكـون ١وفي عطف البیان (

 : هــو إيضــاح املعرفــة (متفــق عليــه) عنــد البصــريني والكــوفيني.ألولاإال فــي المعــارف؟ فیــه قــوالن: 

: هو ختصيص النكرة، نفاه مجهور البصريني وأثبته الكوفيون ومجاعة من البصـريني مـنهم الفارسـي، والثاني

  ، وولده.  )٤(وابن مالك )٣(وابن عصفور )٢(من املتأخرين منهم الزخمشريوابن جين، ومجاعة 

).والشـیخ الســنهوري ٦) واختــار الثـاني ابـن الحاجـب(٥اختـار األول ابـن مالـك وطائفـة(

  .)٨(وفي النكت الحسان لم یقید بتعریف )٧( رجح األول

   

وفي حروف العطف قال: "وحروف العطف (الواو، والفاء، وثم، وحتى)، 

. ویعربون ما بعدها )٩(خالفًا للكوفیین إنهم أبعدو (حتى) من حروف العطف

  . )١٠(بإضمار، والعطف بها رواه سیبویه وغیره من العرب"

العطف "بحتى" قلیل وأهل الكوفة ینكرونه، ویحملون نحو: جاء القوم حتى 

، وأن "أبوك"، ورأیتهم حتى أباك، ومررت بهم حتى أبیك على أن "حتى" فیه ابتدائیة

  .)١١(ما بعدها على إضمار عامل

                                                        

) وهو تابع یشبه الصـفه فـي توضـیح متبوعـه إن كـان معرفـة وتخصیصـه ان كـان نكـرة ، الشـرح ١(

 ).١٢٦)، وهو جامدًا للفرق بینه وبین الصفة النكت الحسان (٢/٤٦٧(

)، حیث قال: هـو اسـم یكشـف عـن المـراد كشـفها، وینـزل مـن المتبـوع منزلـة ١/١٥٧) المفصل، (٢(

 ریبة، إذا ترجمت بها، وذلك نحو: اقسم باهللا أبو حصف عمر.الكلمة المستعملة من الق

 ).١/٢٤٨) المغرب (٣(

 ).٣/١١٩٤) شرح الكافیة الشافیة البن مالك (٤(

 ).٣/١١٩٤)، وشرح الكافیة الشافیة (٣/٣٢٦) شرح التسهیل (٥(

) أنمــــوذج الزمخشــــري، شــــرح ودراســــة ، یســــریة محمــــد إبــــراهیم حســــن، جامعــــة األزهــــري القــــاهرة ٦(

 ).٣/٣٤٨)، وأوضح المسالك (٣٨٠-١/٣٧٩م، (١٩٩٥هـ ،١٤١٦

 ).٢/٦٣١) ، االرتشاف (٢/٤٦٧) الشرح (٧(

 ).١٢٩) النكت الحسان (٨(

 ).٢/٤٧١) الشرح (٩(

 ).٢/٦٢٩،٦٣٠) ، ارتشاف الضرب (٣/٢٤) الكتاب (١٠(

 ).٢٤٤)، وموسوعة الحروف (٢/١٦٥)، وشرح التصریح (١٣٧) المغني (١١(



١٥٠ 

 

  وهذا هو إعراب ما بعد (حتى).

. وقال: "هي )١("بل، وال، ولكن" هي حروف عطف، خالفًا لیونس أنكر (لكن)

حرف استدراك والعطف بالواو وتقول: ما قام زید ولكن سعید"، وهي عطف مفرد 

  . )٢(على مفرد

النحویین منهم الفارسي، فتكون والثاني: إنها حرف عطف، وهو مذهب أكثر 

  عاطفة، وال تحتاج إلى الواو، تقول: ما قام زید، لكن عمرو.

الثالث: إنها عاطفة بنفسها، والبد في العطف بها من الواو قبلها، والواو زائدة 

  . )٣(قبلها إذا عطفت، وهو اختیار ابن عصفور

ها مخففة مـن الثقیلـة، وفي شرح الكافیة للرضي: ذهب یونس إلى أنها في جمیع مواقع

  .)٤(ولیست بحرف عطف، وذلك یجوز دخول الواو علیها 

  وفي التوكید المعنوي، إذا كان اللفظ نكرة فهل یجوز تأكیده؟ 

فیه قوالن: المنع للبصریة، والجواز للكوفیه بشرط أن تحصل الفائدة، وذلك 

. )٥(أسبوعًا كله"بأن تكون النكرة محدودة، والتأكید من ألفاظ اإلحاطة مثل: "صمت 

.وبهذا یكون السنهوري قد أختار المنع ؛ ألن أغلب إختیاراته )٦(أي بغیر لفظها

  بصریة .

أن یؤتى بالتوكید مع حذف  )٧(قال السنهوري:" أجاز الخلیل وسیبویه والمازني

وأبو علي، وصحح مثل: (رأیت نفسه)، أي: (زیدًا) وال  )٨(متبوعه ومنعه األخفش

                                                        

 ).٢/٤٧١() الشرح ١(

)، توضـــیح المقاصـــد والمســالك بشـــرح ألفیـــة بـــن مالــك للمـــرادي، تحقیـــق محمـــد ٣٩١) المفصــل (٢(

 ) .٣/١٩٣، (دون تاریخ) ، ( ٢أحمد على سلیمان، مكتبة الكلیات األزهریة للنشر، ط

 .)١٥٥-٢/١٥٤) شرح التصریح (٣(

 ).٤/٤٤٨) شرح الكافیة (٤(

 ).٤٩٣-٢/٤٩٢) الشرح (٥(

 ).  ٢/١٢٤)، والهمع (١٤٧)، والمفصل (٢/٤٥١) اإلنصاف (٦(

 ).٣/٢٩٨) ، شرح التسهیل (٢/٦١٣) االرتشاف (٧(

 ).٣/٢٩٩)، وشرح التسهیل (٢/٦١٣) االرتشاف (٨(



١٥١ 

 

والفراء مثل: (رأیت القوم إما كلهم أو بعضهم)  )١(أما) خالفًا للكسائيیفصل بینهما بـ(

")٢ (.  

وال یجوز عطف ألفاظه بعضها على بعض، ال یجوز قام زید نفسه وعینه، 

. وهنا أجده قد خالف البصریین )٤(. یجزه البصریون)٣(وال جاء القوم كلهم أجمعون

  وأختار عدم الجواز وهذاهو الصحیح.

  األسماء:  وفي منصوبات

قال: ذكر المصنف أن منصوبات األسماء خمسة عشر، وبدأ منها بالمفعول 

وابن الحاجب البداءة  )٦(، والذي اختاره الزمخشري)٥(به وفاقًا البن مالك وأتباعه

بالمفعول المطلق، واحتج األولون على اختبار ما قالوا بأنه عند حذف الفاعل یقدم 

  وبًا أو رجحانًا على اختالف المذهبین.المفعول به في النیابة إما وج

واستدل اآلخرون بان المفعول المطلق هو مفعول للفاعل حقیقة إذا هو 

الصادر منه؛ ألنه یصدق علیه أنه مفعول صدقا غیر مقید بحرف جر واإلطالق 

  .)٧(عالمة الحقیقة

، أْن) مع مدخولهما  وفي تعدي الفعل ولزومه: اختلف العلماء في محل (أنَّ

ونقل عن الخلیل والكسائي األول  )١(بعد حرف الجر فنقل عن سیبویه أنه النصب

                                                        

 ).٢/٦١٣) االرتشاف (١(

 ).٤٩٤-٢/٤٩٣) الشرح (٢(

 ).٢/٦١٣) االرتشاف (٣(

 )٣/٢٩٨) شرح التسهیل، (٤(

)، ١٧٨-٢/١٢٤)، وشــــــرح التســــــهیل (٦٠٣-٢/٦٠٢() شــــــرح الشــــــافیة الكافیــــــة البــــــن مالــــــك، ٥(

 ) .٢١٣) وابن هشام في شرح شذور الذهب (١/١١٣والمغرب (

)، وشرح الكافیة للرضي  تحقیـق عبـد المعـنم أحمـد هریـدي ، والمـأمون ١/١٠٩) شرح المفصل (٦(

) ، شــرح الكافیـة ألبــي الحاجــب، ٢٤١)، وأنمــوذج الزمخشـري (٢/٢٦٥للتـراث، الط ، ال ت، (

)٢/٢٦٥.( 

 ).٢/٥٠١) الشرح (٧(



١٥٢ 

 

أولى، أي النصب؛ لضعف حرف الجر على أن یعمل مضمرًا، لهذا حكم بشذوذ في 

  .)٢((خیرًا) لمن قیل له: كیف أصبحت؟ أي على خیر

  واستشهد الخلیل بقول الفرزدق:

ـــــًة       ـــــلمى َأن َتكـــــوَن َحبیَب َومـــــا ُزرُت َس

 

ـــــــــه ***   )٣( ِإَلـــــــــيَّ َوال دیـــــــــٍن َلهـــــــــا َأنـــــــــا طاِلُب

 

وفي شرح التسهیل: مذهب سیبویه والفراء أنهما في محل نصب وهو األصح؛ 

ألن بقاء الجر بعد حذف عامله قلیل، والنصب كثیر، والحمل على الكثیر أولى من 

  .)٤(الحمل على القلیل

وفي شرح اآلجرومیة للسنهوري: (ما زرت لیلى)، حیث قال السنهوري: "وفي 

  .)٥(هذه المساحة نظر؛ ألن العطف على التوهم على خالف  األصل" 

والشاهد قوله: (أن تكون حبیبة) حیث حذف حرف الجر والتقدیر: "ألن تكون 

  .)٦(حبیبة" ، وهو حذف قیاسي؛ ألنه مع (أّن) و(أْن) یكون الحكم النصب

ووجه االستشهاد أنه عطف (دینًا) المخفوض على أن تكون فعلم أنه في 

فقال: "یجوز أن تكون (دین)  )٧(محل خفض وشاع في هذا االستدالل بعضهم

  المخفوضة عطفًا على (أن تكون) وأن كان منصوبًا من باب العطف على التوهم"  .

                                                                                                                                                               

) قــال ســیبویه: واعلــم أن الــالم ونحوهــا مــن حــروف الجــر، قــد تحــذف مــن( أْن) كمــا حــذفت مــن ١(

(أّن) جعلوهــا بمنزلــة المصــدر، حیــث قلــت: فعلـــت ذاك حــذر الشــر، أي لحــذر الشــر، ویكـــون 

 ).٣/١٧٦مجرورًا على التفسیر اآلخر. الكتاب (

 ).٤/١٣٩) شرح الكافیة، (٢(

) ، ٢/٨١) الهمـــع (١/٣٨٥)، االنصـــاف (٣/٢٨)، الكتـــاب (١/٨٤البیـــت للفـــرزدق، دیوانـــه، () ٣(

 ) .١٨٤-٥/١٨٣الدرر (

 ).٢/١٠٥) شرح التسهیل (٤(

 ).٢/٥٠٦) الشرح (٥(

  ).٢/٥٠٦)، الشرح (٢/٥٥٩)، والمقاصد النحویة (١/٤١٨) شرح التصریح (٦(

  
 

ـــــاب بــــان ٧( القــــــواعد ال تثبــــت باالحتمــــاالت". المغنــــي ) وقــــال ابــــن هشــــام ردًا علــــى هــــذا : " ویجـ

)٤٩٦-٤٩٥.( 



١٥٣ 

 

ا ا  
ري اا ت ا  

  

الشیخ السنهوري مجرد ناقل، بل رجح، واختار وحلل وناقش، ومن ذلك لیس 

قوله في باب األفعال: في إعراب وبناء المضارع قال السنهوري: "الفعل المضارع 

  على قسمین: مبني ومعرب".

 نـــون التوكیــد الشــدیدة أو الخفیفـــة كقولــه تعـــــالى:  .) إن باشــرته١فیبنــى علــى الفـــتح(

             )ال لفظـًا وال تقـدیرًا كقولـه  )٣().فإن لـم تباشـره٢

 تعــالى:             )أصـــله (یصــدونك) فحـــذفت النـــون ٤ ،(

األولى ألجل الجازم ثم التقـى سـاكنان: الـواو واألولـى مـن نـون التوكیـد الشـدید فحـذفت 

وصارت النون مباشرة للفعل في الصورة الظاهرة فمعرب، وهـذا الواو اللتقاء الساكنین 

  .)٥(التفصیل هو الصحیح

من یرى أنه معرب مطلقًا مع النون باشرته أو لم تباشره  )٦(ومن العلماء

، )٨(من یرى أنه مبني مطلقًا. ویبنى على السكون أن اتصلت به نون اإلناث )٧(ومنهم

                                                        

 ).٤/١٨) شرح كافیة ابن الحاجب ١(

 ).٣٢) سورة یوسف اآلیة( ٢(

 ).١٧٦-١/١٧٥) شرح الشافیة الكافیة  (٣(

 ).٨٧) سورة القصص، اآلیة (٤(

 ).١٣-٣/٩) ، (٤-١/٣) الكتاب (٥(

 ) .٤/١٨) ، شرح الكافیة(١/٣٠٥) االرتشاف (٦(

 ).١/٩حاشیة الصبان () ٧(

 ).٤٦-١/٤٥) الكتاب (٨(



١٥٤ 

 

 كقوله تعالى:         )ولم یحك ابن مالك في بناء ما )١ ،

  .)٤(وصح البناء )٣(. وحكى بعضهم فیه قولین)٢(اتصلت به نون اإلناث خالفاً 

  وفي باب األفعال: فعل األمر: 

قال السنهوري: "ما دل على الطلب مع قبول یاء المخاطبة، واختلف في بنائه 

  .)٥(والصحیح البناء"

  قال السنهوري في المضارع: وفي رافعه أقوال: 

، وذهــــب البصــــریون إلــــى أن رافعــــه حلولــــه محــــل )٦(أحــــدها التجــــرد، وهــــو الصــــحیح

فیعنـي بالزوائـد حـروف المضـارع وهـي ) ٨(، وفي الهمع قال الكسـائي: "الزوائـد")٧(االسم

مجموعــة فــي كلمــة " أنیــت " وهــي التــي تكــون رافعــة للفعــل. وضــعف بــأن المضــارع 

نحو: (هال تضرب زیدًا) مرفوع مع أنه لیس حـاًال محـل االسـم،  لواقع في التحضیضا

  ). ٩إذ األسماء ال تلي أداة التحضیض(

وفي نواصب المضارع، تكلم عن (إذن) فقال: إذا وقعت بعد العاطف، ففي 

  مدخولها وجهان: 
                                                        

  ) ، شرح الشافیة الكافیة.٢٢٨) سورة البقرة، اآلیة (١(
 

)، ١/٥٢) ، شــــــرح التصــــــریح (١/٦١) ، حاشــــــیة الصــــــبان (١٧٧-١/١٧٦) الشـــــافیة الكافیــــــة (٢(

 ).٣٧-١/٣٦)، وشرح التسهیل (١/٤١٤االرتشاف (

إذا أتصــلت بــه نــون األنــاث فــالجمهور علــى أنــه ) كــابي حیــان ، فقــال : " المضــارع معــرب إال ٣(

االرتشـــاف  –مبنــي خالفــًا لقـــوم مــنهم ابـــن درســتوریه ، فإنـــه زعــم أنـــه معــرب وتـــبعهم الســیهلي 

 ) .١/٥٢) ، شرح التصریح (١/٣١٥(

 ).١٩٩-١١٩٨). ، الشرح (٤١٤-١/٣١٥) االرتشاف (٤(

 ).١/١٩٣) الشرح (٥(

 ).٣/٤٠٥وشرح األشموني ( )،٤/٢٣)، شرح الكافیة (١/٢٠٠) الشرح (٦(

 )١٥-٣/١٩)، وشرح الكافیة الشفافیة (١٠٠/١٦٤)، والهمع (١/٢٠٠١) الشرح (٧(

 ) .١/١٦٤) الهمع (٨(

  ).١/٢٠٠) الشرح (٩(

  
 



١٥٥ 

 

 الرفع والنصب، والغالب الرفع، مثاله قوله تعالى:       

      )فروي بإثبات النون وهو على الغالب، وبحذفها وهو على )١ ،

.في الدرر المصون اثبات النون وعدم إعمال (إذن) فیه ثالثة أوجه أحدهما )٢(مقابلة

: أنها توسطت  بین المعطوف والمعطوف علیه، فقد عطف فیها الفعل ، وهو مرفوع 

(كاد) واقع موقع االســم ، " ال یلبثون عطفًا على قوله : " لوقوعه خبر (كاد)  وخبر 

  لیستفذونك" .

الثاني : أنها متوسطة بین قسم مخذوف وجوابه فألقیت لذلك ، والتقدیر "وواهللا" إذن ال 

  یلبثون".

) ٣(الثالث: أنها متوسط بین مبتدأ محذوف ، فالقیت لذلك ، التقدیر وهـم إذن ال یلبثـون

.  

وفي باب الفاعل، في عود الضمیر على متأخر لفظًا ورتبة قال: إذا اتصل 

الفاعل بضمیر المفعول وجب تقدیمه، كئال یؤدي تأخیره إلى عود الضمیر على 

   المتأخر لفظًا ورتبة، كقوله تعالى:              )٤( .

على متأخر لفظًا ورتبه على أقوال: "أحدها: جوازه )٥(وقد اختلف في عود الضمیر 

  .)٦(مطلقًا " 

والثـــاني: منعـــه مطلقـــًا ، ال یجـــوز أكثـــر النحـــویین نحـــو" زان نـــوره الشـــجر" فـــي تقـــدیم 

  ).  ٧الفاعل على المفعول ( ال في الشعر وال في النثر) واجازه ابن جني (

                                                        

 ).٧٦) سورة اإلسراء، اآلیة ( ١(

 ) .٦/٦٥)، البحر المحیط (٢/٢٦٢) ، والكشاف (١/٢٠٧) الشرح (٢(

المكنــون ألحمــد بــن یوســف الحلبــي ، تحقیــق أحمــد محمــد  ) الــدرر المصــون فــي علــوم الكتــاب٣(

 ).٣٩٤-٧/٣٩٣م ، (١٩٩١-هـ ١٤٠٧،  ١الخراط، دار العلم ، ط

 ).١٢٤) سورة البقرة، اآلیة (٤(

 )١/٦٦) ، والهمع (٤٢٥-٤٢٤) راجعه في المغني (٥(

 )  ١/٤١٦) ، وشرح التصریح (٢/١٢٥) أوضح المسالك (٦(

 ).٤١٦-١/٤١٥) شرح التصریح (٧(



١٥٦ 

 

  والثالث: منعه في (النثر)، وجوازه في الشعر. 

وقد اختیر هذا الثالث، فال یجوز نحو: (زان نوره الشجر)، إال شذوذًا، ویجوز 

  نحو قول الشاعر: 

ـــــن حـــــاتم    جـــــزى ربـــــه عنـــــي عـــــدي ب

 

  )١(جــــزاء الكــــالب العاویــــات وقــــد فعــــل ***

 

فـ ( ربه ) فاعل وهومتصل بالضمیر عائـد إلـي (عـدي) وهـو مفعـول ورتبتـه التـأخیر ، 

  ).٢والصحیح جوازه في الشعر فقط (و (جزاء الكالب) مفعول مطلق. 

وأما إذا اتصل المفعول بضمیر الفاعل نحو: (خاف ربه عمرو)، فتقدیمه   

  .)٣(وتأخیره جائز

وفي باب المبتدأ والخبر كتب السنهوري مسألة: یجوز في الخبر أن یكون 

، ولیـس منه: (للرمان حلو حامض)؛ ألنه في معنى خبر واحد، أي: مـر، )٤(متعدداً 

   قوله تعالى: وال         )٦(؛ ألن الثاني معطـوف، ومنهم)٥( 

 من منع تعدد الخبر والصحیح األول وعلیه قوله تعالى:       

  اْلَمِجیدُ  اْلَعْرشِ  ُذو )٧(.  

                                                        

) ، تحقیــق كــرم البســتاني ، بیــروت ، دار صــادر للطباعــة ١٣٠) النابغــة الــذبیاني فــي دیوانــه، (١(

) ، الـــــدرر ٢/١٢٥) أوضـــــح المســـــالك (٢٧٨-١/٢٧٧، خزانـــــة األدب ( ١٩٦٣ -هــــــ ١٣٨٣

)١/٢١٧.( 

 ).١/٤١٦) ، شرح التصریح (٢/١٢٥) أوضح المسالك (٢(

 ).٦٦-١/٦٥) ، الهمع (٤٢٥-٤٢٤) ،راجعها في  المغني (٢٤٠-١/٢٣٩) الشرح، (٣(

 ).١/٢٣٠)، وشرح التصریح (٢/٢٦٦) الشرح (٤(

 ).٣٩) سورة األنعام، اآلیة (٥(

) ابن عصفور حین قال: وال یقضـي المبتـدأ أن یزیـد مـن خبـر واحـد مـن غیـر عطـف، إال بشـرط ٦(

أن یكـــون الخبـــران فصـــاعدًا فـــي معنـــى خبـــر واحـــد نحـــو قـــولهم: هـــذا حلـــو حـــامض أي: مـــر. 

 )١/٨٦رب (المغ

 ).١٥-١٤) سورة البروج، اآلیتان( ٧(



١٥٧ 

 

قول بعضهم: وفي جوازم المضارع، ینصب المضارع بأن مضمرة شذوذًا مثل 

  .)٢(، وبقولهم: (تسمع بالمعدي خیر من أن تراه))١((خذ اللص قبل یأخذك)

، ألنه لم یسبقه )٣(فمن رواه بنصب (تسمع) وبرفعه، والصحیح في تسمع الرفع

  . ناصب وال جازم

وفي شرح الكافیة یروى رفعًا ونصبًا، والكوفیون یجوزون النصب في مثله 

  .)٤(قیاساً 

  السنهوري قد تبع الكوفیین في الرفع.وهنا أجد 

(ال) لكثرة أحكامها  )٥(وفي (إن) وأخواتها: قال السنهوري لم یذكر المصنف

فأفردها بباب یخصها، ولم یذكر (عسى)، ألن عملها هذا العمل ضعیف ولغة 

  .)٦(قلیلة

  وفي كونها حرفًا او فعًال ثالثة أقوال: الصحیح منها:

ال فعل، ولهذه األحرف صدر الكالم إال (أن) إن عملت عمل "إن" فحرف، وإ 

  .)٧(المفتوحة، والمصدریة لم تتقدم معمولتها علیها 

إذا كان بعدها (أن) والفعل اكتفت به، ولم تحتاج إلى خبره مثل: عسى أن 

یخرج زیدًا إنه على اإلعمال، وٕاذا تقدم على عسى اسم فقیل: ال یضمر فیها ضمیره 

أن) والفعل فتقول: زید عسى أن یخرج والزیدان عسى أن وال تكون إال مسنده إلى (

یخرجا، وهكذا، وهند عسى أن تخرج والهندان عسى أن یخرجا، والهندات عسى أن 

                                                        

) ، والمســتطرف إظهــار (أن ) فــي المثــل، فــي أمثــال ٦٤٠)، والمغنــي (٤٦٢) مجمــع األمثــال، (١(

 .٣٥العام والمولدین ، ص 

، شـرح كافیــة ٤/١٥٥، والكتــاب، ١/٢٦٦، جمهـرة األمثــال للعسـكري، ١/١٣٦) مجمـع األمثــال، ٢(

 .٤/٨١ابن الحاجب، 

 ).١/٢١٧الشرح () ٣(

 ).٤/٨٢) شرح الكافیة البن الحاجب (٤(

 ) ابن أجروم.٥(

 ).١/٢٩٩) الشرح (٦(

 ).١/٣٠٠) الشرح (٧(



١٥٨ 

 

یخرجن، والصحیح أن ذلك فیه لغتان إحداهما هذه، واللغة األخرى مطابقة الضمیر 

یخرجوا ، وهند في عسى لما قبله فتقول: الزیدان عسیا أن یخرجا، والزیدون عسوا أن 

  عسى أن تخرج.

إن تقدیم ضمیر متكلم أو مخاطب أضمر في عسى ما یناسب ذلك وقال 

: ترك اإلضمار أجود في هذا كله إال أن یكون ما قبله (ما) أو (قد) أو (هل) )١(درید

فالبد من اإلضما رتقول: ما عسیتما أن تقوال، وما عسیتم أن تقولوا، قال تعالى: 

  .)٣)(٢(ِإْن َتَولَّْیُتْم َأْن ُتْفِسُدوا ِفي اْألَْرِض) (َفَهْل َعَسْیُتمْ 

، وفي )٤(وفي الجنى الداني: ذهب الجمهور إلى أنها فعل، وهو الصحیح

  .)٥(المغنى: فعل مطلقاً 

. وهي فعل بدلیل اتصال الضمیر بها وتاء التأنیث )٦(وكذلك في اللباب

  الساكنة نحو: عسیت وعسوا وعسیت وعسین، وعست.

وكــذلك فــي (إن) وأخواتهــا قــال الســنهوري: " وٕاذا اتصــلت "مــا" الزائــدة بهــذه األحـــرف 

أبطلت عملها على االفصح، فتدخل حینئذ علـى الفعلیـة واالسـمیة كقولـه تعـالى : (ُقـْل 

لـة إال (لیـت)؛ فإنهـا باقیـة علـى انتصـابها بالجم )٧( ِإنََّما ُیوَحى ِإَليَّ َأنََّما ِإَلُهُكْم ِإَلٌه َواِحد)

  )٨االسمیة ، وعملها وترك عملها قویان " كقول الشاعر(

  ِإلى َحمـاَمِتنا َوِنصـــُفُه َفَقـدِ  ***قاَلـــــــت َأال َلیَتمـــــــا َهـــــــذا الَحمـــــــاُم َلنـــــــا       

                                                        

هــ، فـي ٣٢١) هو أبو بكر محمد بـن الحــسن بـن دریـد بـم عتاهیـة األزدي اللغـوي، المتـوفى سـنة ١(

 ).٣٠٤كثیر : كتاب الجكهرة وكتاب االشتقاقوغیرها ، وأشارة التعیین (

 ).٢٢) سورة محمد اآلیة (٢(

 ). ٣٤٨-٣٤٦) المفصل، (٣(

 ).٤٦١) الجني الداني(٤(

 ).٣/٧١، والمقتضب،( ١٥٨) المغني، ٥(

ـــــــــــــــــــــــــــــاب، ( ١٩١/ ١) اللبـــــــــــــــــــــــــــــاب،( ٦( )، ١٢٤-٢/١٢٣)، واالرتشـــــــــــــــــــــــــــــاف، ( ٣/١٨٠)، الكت

)، وشــــــرح ٤/٣٥٣)، وشـــــرح الكافیــــــة،(  ١/٣٤٩)، أوضــــــح المســــــالك،(  ٢/٤٧٩اإلنصـــــاف،(

 ).٢١٦/ ١)، والدرر،(  ١/١٤٣)، والهـمع،( ١/٤١٩األشموني، (

 ).١٠٨) سورة األنبیاء اآلیة (٧(

 ).٣٥) البیت للنابغة الذبیاني، زیاد بن معاویة، دیوانه، (٨(



١٥٩ 

 

  

، ومن الناس من )١(یروي بنصب (الحمام) على األعمال، وبالرفع على اإللغاء

الكافة لعمل هذه األحرف نافیة، متمسكًا بكون (إنما) للحصر وهو  )٢(زعم أن (ما)

إثبات المذكور ونفي غیره، وال شك أن اإلثبات لـ (إن) فالنفي لـ(ما) والصحیح هو 

  . وهو مذهب البصریین، والكوفیون ال یجوزونه.)٣(األول

وجوب  )٤(وكذلك في ضمیر الفصل، قال: وٕاذا خففت (لكن) فالصحیح

  یرتفع ما بعدها على االبتداء، والخبر كقوله تعالى: إهمالها، ف  

          )في قراءة ابن عامر واألخوین (هما )٥ ،

. وجب إعمالها وهو االختصاص إذ صارت یلیها االسم والفعل )٧) (٦(حمزة والكسائي)

على (أّن، إْن، وكأن)، فهي ال تعمل أصًال  وأجاز یونس واألخفش إعمالها قیاساً 

  .)٨(لعدم السماع

  

                                                        

، وفـــي شـــرح ٢/١٣٨) وروایــة الـــدیوان بـــالرفع، وقــال ســـیبویه: فـــإن اإللغــاء فیـــه حســـن، الكتــاب، ١(

موصــولة ولیســت وهــذا خبــر مبتــدأ محــذوف التصــریح أجــاز ســیبویه الرفــع، علــى أن تكــون مــا 

والحمام نعت هذا، و(لنا) خبر( لیت)، والتقـدیر: لیـت الـذي هـو هـذا الحمـام لنـا، وحـذف صـدر 

 ) .١/١١٠) ، والمعرب (٢٨٠) ، وشرح شذور الذهب ( ١/٣١٧الصلة، لطلولها بالنعت، ( 

واالرتشــاف  ١/٤١٩وشــرح األشـموني  ٣٧٦، وفـي المفصــل علـى الـوجهین ٢/١٣٨)( الكتـاب)، ٢(

 ). ٣٥٤ -٤/٣٥٣) ، وشرح الكافیة (٢/١٥٧، (-

 ).٣١٢- ١/٣٠١) الشرح ( ٣(

 ).١/٤٩٥) البحر المحیط(١/١٤٣) الهمع (٤(

 ).١٠٢) سورة البقرة، اآلیة (٥(

 ).٢/٤١٩) ، والنشر (١/٤١٠) اإلتحاف (٦(

  ).١/٣٢٢) الشرح (٧(

  
 

 ).١/١٤٣) الهمع (٨(



١٦٠ 

 

وفي ظن وأخواتها قال السنهوري: وذكر المؤلف أن من األفعال الناصبة 

تعدت إلي واحد نحو : سمعت كالم زید، .للجزئین (سمع) فإن دخلت علي مسموع 

األول مما  سمعت زیدًا یتكلم ) بخالف لكنه مقید بما إذا كان المفعول (وهو صحیح 

ال یسمع نحو: (سمع زیدًا یتكلم)، أما إذا كان مما یسمع استغنى به نحو: (سمعت 

كالمك)، وقد تضمن (سمع) معني صفي فتتعدى تعدیته . نحو  (َال َیسَّمَُّعوَن ِإَلى 

 ومعني استجاب فتعدى تعدیته، نحو سمع )١( اْلَمَإلِ اْألَْعَلى َوُیْقَذُفوَن ِمن ُكلِّ َجاِنٍب )

فذهب قوم إلي أنها  والصحیح أن (ضرب) مع المثل، وأما (ضرب) )٢(اهللا لمن حمده

وذهب قوم   )٣( بمعني (ّصیر) مع المثل قال تعالي: (َأن َیْضِرَب َمَثًال مَّا َبُعوَضًة)

إلي أنه ال یجوز، وأجاز بعضهم كونها بمعني (صبر) مع غیر المثل في نحو : 

وعرف بالتخفیف وأبصر وأصاب  )٤(ین خزفاً ضربت الفضة خاتمًا، وضربت الط

وصادق وغادر لیست تصییریة، فلیس الثاني من المنصوبین مفعوًال، بل هو مع 

  .)٥(الفعل األول بدل ومع الباقي حال

وفي باب النكرة والمعرفة قال السنهوري: "االسم ضربان: نكرة ومعرفة، فالنكرة 

ألنها تحتاج في داللتها إلي قرینه ،  كل معرفة تحت النكرة؛ )٦(هي األصل؛ الندراج

  .)٧(بخالف المعرفة 

، والنكرة ما وضعت لشيء ال بعینه، وعالمتها قبول )٨(وهذا مذهب المحققین 

معناها (ال)  )٩((رب)، وقال ابن مالك: (عالمتها أن تقبل "الـ" المؤثرة للتعریف

                                                        

 ).٨) الصافات اآلیة (١(

 ).٨٥- ٢/٨٤شرح التسهیل : () ٢(

 ).٢٦) سورة البقرة اآلیة (٣(

 ).٦٣ - ٦٢/ ٣) االرتشاف : (٤(

 ).١/٣٣٢) الشرح (٥(

 ) في الكتاب النداراج.٦(

 ).١/٩٣) شرح التصریح (٧(

 )١/٥٥)والهمع (١/١١٩)، شرح التسهیل (٥/٨٥). شرح المفصل (٣٧٦/ ١) الشرح (٨(

 )١/٣٧٦) الشرح (٩(



١٦١ 

 

 -لكن هذا لیس بكاف، لورود "من، وما، وذا وصه   )١(ولیست (أل) الموصولة

فاندفع  الوارد منونًا" وما أشبه ذلك فاحتاج إلى زیادة قوله: أو یقع موقع ما یقبل "ال" 

، وشيء، وصاحب وسكوت)، ، ألن هذه وٕان لم تقبل (الـ) فهي واقعة موقع (انسان) 

تین وتعریفهما، والصحیح وهي تقبل "ال"، واختلف في تنكیر (َمْن، وما) االستفهامی

ن تعریف الجواب غیر الزم، في مثل قولك : من عندك؟ الجواب : أل ؛)٢(هو األول

رجل من بني فالن ، ومن دعاك إلي كذا ؟ الجواب أمٌر مهم والنكرات أصل 

  .)٤(. خالفًا البن كیسان)٣(المعارف ، أي : التعریف فرع 

تفامتین مـن المعـارف واسـتدل وفي الهمع : عـدا أبـن كسـیات (مـن ، ومـا) االسـ

بتعریــف جوابهــا نحــو (مــن عنــدك ) فیقــال : زیــد ، ومــا دعــاك إلــي كــذا فیقــال: لقــاؤك 

  . )٥(والجواب یطابق السؤال 

وفي شـرح التصریح : (ذي) بمعني صـاحب؛ ألنهـا نعــت لنكـرة ، و(مـن ، مـا) 

  )٦( نعتًا لنكره واقعة موقع ما یقبل (ال) ، اإلنسان.

  وفي ضمیر الفصل قال السنهوري: "واختلفوا في ضمیر الفصل: 

أحرف هو أم اسم؟ والصحیح هو الثاني، وعلیه اختلف: أله محل أم ال؟ 

والصحیح الثاني أیضًا، إذ لو كان له محل لطابق في اإلعراب ما قبله أو ما بعده 

ع في "زید هو : (هو مطابق لما بعده فمحله الرف)٧(  لكنه لم یطابق، وقال الكسائي

  .)٨(القائم" والنصب في: (كان زید هو القائم)"

                                                        

 ).١/٩٤() شرح التصریح ١(

 ).١/٣٧٦) الشرح  (٢(

 ).١/١١٩) شرح التسهیل (٣(

) ابن كسـیان هـو محمـد بـن أحمـد بـن إبـراهیم بـن كسـیان أبـو الحسـن النحـوي طبقـات، النحـویین ٤(

 )١٩- ١/١٨والبقیة ( ١٥٣واللغویین : ص

 ).١/٥٥) الهمع (٥(

  ) .١/٩٤) شرح التصریح (٦(
 

 ).١/٤٩٤) االرتشاف (٧(

 ).١/٣٩٥) الشرح (٨(
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وهذا هو مذهب الخلیل وسبیویه  وطائفه. وتبعهم السنهوري، أنـه بـاِقِ◌ علـي أسـمیته، 

وذهـب أكثــر النحـاه إلــي أنـه حــرف مــنهم ابـن عصــفور كالكـاف فــي اإلشـارة (فــي ذلــك 

باســمیته فالصــحیح أنــه ال . وٕاذا قــال )١(وتلـك) تثنــي وتجمــع وال حــظ لهــا فـي اإلعــراب 

محل لـه مـن األعـراب . وهـذا هـو أیضـًا مـذهب الخلیـل ، ألنـه قـال : یـراد بـه اإلعـالم 

فیتعــین  ) .٢(، وان انتفــي لــم یتعــین الفصــل  فــي أول وهلــه یكــون الخبــر خبــرًا ال صــفه 

كــون الضــمیر فصــًال أن ولیــه منصــوب، واقتــران هــو بــالالم أو ولیــه ظهــرًا منصــوب 

إن كان زید لهو القائم والثاني نحو"ظننت زیدًا هو القـائم")، وٕاذا لـم تتعـین األول نحو (

وكونـه  )٣(فصلیته فهو مبتدأ ومـا بعـده خبـر، والجمـل خبـر عمـا قبلهـا وهـذا هـو الجـائز

بِِّهـْم َوُأْوَلــِئَك ُهـُم اْلُمْفِلُحـوَن) فقــس   ).٤( فصـًال فـي قولـه تعـالى: (ُأْوَلــِئَك َعَلـى ُهـًدى مِّـن رَّ

   )٥(علیها من القرآن ما أشبهها

وفي العلم قال: وانقسام العلم إلى المرتجل والمنقول هو الصحیح من 

  . )٧)(٦(األقوال

وفي باب العطف قال: ویجوز عطف الفعل على االسم المشبه له، كقوله 

غرن)، ویجوز ، ألن تقدیره: فالالئي (أ)٨(َفاْلُمِغیَراِت ُصْبحًا* َفَأَثْرَن ِبِه َنْقعاً  تعالى: 

    أیضًا عكسه، كقوله تعالى:            

                                                        

 ).١/٩٨)، والهمع (١/٤٩٤) ، االرتشاف (٧٠٧- ١/٧٠٦) األنصاف (١(

 ).١/٩٨)،والهمع (١/٤٩٤) أنظر االرتشاف (٢(

 ).١/٣٩٥) الشرح (٣(

 ).٥) سورة البقرة االیة (٤(

ـــافُّوَن [الصــــافات :  ) مثـــل قولـــه تعــــالى :(٥( ])، وقولـــه : ( ِإنَّــــَك َأنـــَت َعــــالَُّم ١٦٥َوإِنَّـــا َلــــَنْحُن الصَّ

 ])١١٦ُیوِب [المائدة : اْلغُ 

) ینقسم العلم إلـى منقـول ومرتجـل: واسـطة بینهمـا ال توصـف بنقـل وال ارتجـال هـذا رأي األكثـرین ٦(

 ).١/٧١وذهب بعضهم أن األعالم كلها منقولة، وذهب الزجاج إلى أنها كلها مرتجلة (الهمع 

 ).١/٤٠٠) الشرح (٧(

 ).٤-٣) سورة العادیات، اآلیتان (٨(



١٦٣ 

 

             )وقیل: مخرج، معطوف على فالق، وقد )١ ،

  .)٢(أعلم یرجح األول بالقرب والجوار، والثاني: باالتحاد في النوعیة، واهللا

وأرى ترجیح األول؛ لقوة ترجیحه، كیف قال مخرج المیـت مـن الحـي بلفـظ اسـم 

الفاعــل بعــد قولــه تخــرج الحــي مــن المیــت؟ عطفــه علــي فــالق الحــب والنــوى، ال علــى 

  الفعل.

وهذا هو العطف بالفاء التي تقتضي التعقیب؛ ألنها ألوصاف ذات أصناف 

  .)٣(ي في ذلك الوقتواحدة، والضمیر في به راجع إلي الصبح. أ

وفي باب التوكید قال السنهوري: وٕان كان التوكید بحرف غیر جوابي وجب 

الفصل بین التأكید والمؤكد، وأن یعاد مع الثاني ما مع األول، إن كان ضمیرًا، كقوله 

، وأما إن كان )٤(ونَ َأَیِعُدُكْم َأنَُّكْم ِإَذا ِمتُّْم َوُكنُتْم ُتَرابًا َوِعَظامًا َأنَُّكم مُّْخَرجُ تعالى: 

ظاهرًا أعید هو أو ضمیره ونحو: (إن زیدًا إن زیدًا قائم، وٕان زیدًا إنه قائم)، لكن 

  .)٥(الثاني أولى

وفي بـاب االسـتثناء فـي أدوات االسـتثناء، قـال السـنهوري: "فـإن كـان المسـتثنى 

، )٦("ناءمنه مذكورًا إال أنه منفي أو في حكمه جاز في المسـتثنى النصـب علـى االسـتث

، وجــاز أیضــًا اإلتبــاع وهــو المختــار، وهــل اإلتبــاع )٧(قــال ســیبویه: "وهــو عربــي جیــد"

على سبیل البدلیة؟ أم علي سبیل العطـف؟ علـى سـبیل البدلیـة وهـو رأي بصـري وهـذا 

                                                        

 ).٩٥األنعام، اآلیة () سورة ١(

 ).٢/٤٨٦) الشرح (٢(

 )  .٨/٥٠٣) البحر المحیط (٣(

 ).٣٥) سورة المؤمنون، اآلیة (٤(

)، وٕان التأكیـــد بضـــمیر متصـــل عمـــل فـــي الثـــاني مثـــل مـــا عمـــا فـــي األول أو ٢/٤٨٨) الشـــرح (٥(

المنفصــل اتصـال بالثــاني مثـل مــا اتصــل بـاألول نحــو : " رغبـت فیــك فیــك " والضـمیر المرفــوع 

یؤكد به كل ضمیر متصل نحو " قمـت انـت" التوضـیح والتكمیـل لشـرح ابـن عقیـل لمحمـد عبـد 

 ).٢/١٩٤العزیز النجار ، مكتبة  ابن تیمیة القاهرة ، ( ال ط ، وال ت) ، (

 ).  ٢/٤٨٨) الشرح (٦(

 ).٢/٣٢٥) الكتاب (٧(



١٦٤ 

 

؛ ألن (إال) عنـدهم  )١(هو الصحیح أو علي سبیل عطـف النسـق، وهـو رأي الكـوفیین 

حــرف عطــف؛ وألنــه مخــالف لــألول ، والمخالفــة ال تكــون فــي البــدل، ولكــن تكــون فــي 

  .)٢(العطف ببل ولكن

  )٣(وفي الباب نفسه قال السنهوري: "اختلفوا الناس في ناصب المستثنى ما هو؟

ــه مــن الكــالم كمــا   والصــحیح منهــا مــذهب ســیبویه (النصــب) ألنــه یعمــل فیــه، مــا قبل

  .)٤( فیما بعدها نحو : (عشرون درهمًا ) عشرون)تعمل (

وقــال الســیرافي : "بأنــه بــدل منــه فــي عمــل العامــل فیــه، وتخالفهمــا فــي التفــي   

واإلیجــاب ال یمنــع (البدلیــة ؛ ألن ســبیل البــدل أن یجعــل األول كأنــه لــم یــذكر والثــاني 

  )٥( في موضعه"

وضـــعف بأنـــه فـــي االســـتثناء إلـــى أنـــه مـــا قبـــل (إال) بواســـطتها،  .)٦( فـــذهب الســـیرافي

المكــرر مثــل: (قبضــت عشــرة إال أربعــة إال واحــدًا)، یقتضــي تــارة الحــیط وتــارة الجبــر، 

:" الناصب )٧(ولیس لهم فعل یتعدى  بحرف إلى شیئین هما ضدان، وقال ابن خروف

مـــا قبـــل (إال) ال بتعـــدیتها، وهـــو أیضـــًا ضـــعیف؛ ألن المقتضـــى للمســـتثنى مـــن حیـــث 

                                                        

- ٢١٣/ ٢ان ()، وحاشــــیة الصــــب٣٠١- ٢/٣٠٠) ، االرتشــــاف (٣٢٥- ٢/٣٢٤)الكتــــاب : (١(

٢١٤.( 

 ).١/٢٢٤) الهمع : (٢(

 ).٥١٧-٥١٦) راجعه في الجني الداني (٣(

) شــرع الكتــاب لســیرافي ، تحقیــق أحمــد حســن مهــدولي، علــي ســید علــي، دار الكتــب العلمیــة ـ ٤(

)،  راجعـــه فـــي االســـتغناء فـــي أحكـــام ٢/٦٠م، (٢٠٠٨ -هــــ ١٤٢٩ ١بیـــروت ـ لبنـــان ، ط

 -هـــ ١٤٠٢الغرافــي، تحقیــق / طــه حســین، مطبعــة االرشــاد /بغــداد االســتثناء لشـــهاب الــدین 

 ).١٤٥- ١٤٤م (١٩٨٢

 ).٣/٦٠) شرع الكتاب لسیرافي(٥(

 ) المرجع نفسه ،  الصفحة نفسها .٦(

) ابــن خروف:هــو علــى بــن محمــد بــن علــى بــن هشــام الــدین أبــو الحســن بــن خــروف األندلســي ٧(

لعربیــة وأخــذ النحــو مــن ابــن طــاهر ، صــنف النحــوي ، حضــر مــن أشــبیلیة ، وكــان إمامــًا فــي ا

شــرح ســبیویه وشــرح الجمــل ، كتــاب فــي الفــرائض ، تــوفى ســنة تســع وتســعمائة ، وقیــل خمــس 

 ).٢/٢٠٣وقیل عشر ، البقیة (



١٦٥ 

 

إذ مــع حــذفها یفــوت المعنــى المقصــود فلــو لــم تكــن عاملــة فیــه وال  المعنــى هــو (إال)؛

موصـولة أثــر الغیــر إلیــه مــع اقتضــائها إیــاه، لكـان حكمــًا بمــا ال نظیــر لــه وهــو باطــل، 

  .)١(وربما یعترض هذا التضعیف باالستثناء المفرغ

وفي حاشیة الصبان : ناصب المستثني هو (إال) ال ما قبلها بواسطها هذا هو مـذهب 

  .)٢(یویه ، وال مستقًال ، وهذا هو مذهب ابن خروفسب

، وفــي  )٣(وفــي المقتضــب: إن الناصــب مــا قبــل (إال) مــن فعــل أو غیــره بتعدیــة (إال) 

  . )٤(االنصاف: ذهب الزجاج إلي أن العامل (إال) 

:" الناصـب للمسـتثنى هـو اسـتثنى مضـمرًا،" وضـعف مـا قـال بــأنهم ال )٥( وقـال الزجـاج

وحــرف یــدل علــى معنــى ذلــك الفعــل ال بإظهــار وال بإضــمار، ولــو یجمعــون بــین فعــل 

جــاز نصــب المســتثنى بـــ(استثنى) مضــمرًا لجــاز نصــب مــا بعــد (لیــت) بـــ(أتمنى)، ومــا 

بعــد (لعـــل) بــــ(أترجى) مقـــدرین، ولكـــن أجمعــوا علـــى خالفـــه وفـــي إجمـــاعهم رد لمقالـــة 

  .)٦(الزجاج

غیرهـا إلیهـا ؛ الختصاصـها باالسـم ، وأختار ابن مالك إن العمل (إال) بغیـر ضـمینة  

ونسبه إلي سبیویه وفسر (من) في قول سـبیویه : عـامًال فیـه مـا قبلـه مـن الكـالم بأنهـا 

ــــى نكــــرة، وأن ســــبیویه شــــبهها بعشــــرین  للتبعــــیض؛ ألنهــــا ال تــــدخل بعــــد (مــــا) إال عل

ـــرأي للمبـــرد  ، وأؤیـــد هـــذا الـــرأي ؛ ألنـــه لـــوال وجـــود المســـثني مـــا)٧(درهمًاونســـب هـــذا ال

  ووجدت (إال) فعملت (إال) نائبه عن الفعل " استثني" .

                                                        

 ) .٢٢٤-١) ، والهمع (٢/٦٠٠) ، واالرتشاف (٦٢١-٢/٦٢٠) الشرح (١(

 ) .٢/١٤٣) حاشیة الصبان (٢(

 ).٤/٣٩٦) المقتضب : (٣(

 ).١٤٧).وٕائتالف النصرة (٠١/٢٦١االنصاف : ) ٤(

) وهذا هو ما افترضه الشارع في مراد الزجاج وعلى هذا یكـون مذهبـه علـى ٢/٦٢١) الشرح : (٥(

 رأي صحیح.

) مراد الزجاج: إن األصل في العمل واألخراج اسـتثناء لكـن حـذف وأقیمـت (إال) مقامـه، وحینئـٍذ ٦(

 ).١/٦٢١(ال یلزم شيء من هذا التضعیف .الشرح 

 ).٥١٦) ، والجني الداني (٢٧٣-٢/٢٧١) شرح التسهیل (٧(
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وفي المستثنى المفرغ: إذا تأخرت المستثنیات، فإن كان الكالم إیجابیًا،  

نصبت كلها نحو: (قام القوم إال زیدًا إال بكرًا إال عمرًا) أن الكالم غیر ایجاب جاز 

ناء وال یتعین األول لك في واحد منها البدلیة على المختار، والنصب على االستث

لذلك بل هو أولى، ونصب ما عدا ذلك متعین، مثال ذلك: ما قام القوم إال زیدًا إال 

  بكرًا إال عمرًا.

فلك في زید مثًال متعین مثال ذلك ( ما قام إال زیدًا إال بكرًا إال عمرا) فلك في 

ثناء، وٕان شئت "زید" مثًال الوجهان ، وأما الثاني والثالث فنصبهما واجب على االست

جعلت الوجهین في األخیر، ونصبت األولین، وفي الوسط ونصبت الطرفین هذا كله 

بالنظر إلى اللفظ، وأما بالنظر إلى المعنى، فغیر األول تبع لألول في أن الكل 

  .)١(مستثنى من أصل واحد

فـتح وفي إعراب اسم (ال) وخبرها قال السنهوري: إذا كان اسـم (ال) مفـردًا بنـي علـى ال

أو نائبـه، ونائــب الفــتح هـو الیــاء، أو الكســرة فیبنـى علــى الفــتح فـي نحــو: (ال رجــل وال 

رجــال)، وعلــى الیــاء فــي النحــو (ال رجلــین وال مســلمین)، وعلــى الكســر أو الفــتح وهــو 

  ؛ ألن جمع المؤنث السالم ینصب ویجر بالكسرة.  ) ٢( األولى في نحو: (ال مسلمات)

وهـو رأي والصـحیح مـا  ) ٤(معـرب. قـال السـنهوري أنـه )٣(وظاهر كـالم المؤلـف

قتضـــب قـــال :" وكـــان الخلیـــل وســـبیویه یزعمــــان أنـــك إذا قــــلت (ال قـــدم لـــك. وفـــي الم

غالمین مع (ال)أسم واحد وتثبت النون؛ كما تثبت مـع األلـف والـالم  أنغالمین لك)  

                                                        

 ).٢/٦٢٦) الشرح (١(

 ).٣٣٦-٦٣٥) الشرح : (٢(

) حیـث قــال: اعلــم أن (ال) تنصــب النكــرات بغیــر تنــوین، إذا باشــرت النكــرة ولــم تكــرر ال، نحــو: ٣(

دار رجــل وال ال رجــل فــي الــدار، فــإن لــم تباشــرها وجــب الرفــع وجــب تكــرار ال، نحــو ال فــي الــ

امــرأة، فــإن تكــررت جــاز إعمالهــا وٕالغاؤهــا، فــإن شــئت قلــت: وال رجــل فــي الــدر وال امــرأة، وٕان 

شــئت قلــت: ال رجــل فــي الــدار وال امــرأة. مــتن األجرومیــة فــي النحــو والصــرف البــن آجــروم، 

 ).٣٢م، (٢٠٠٦هـ=١٤٢٧، ١ومعه الدرة الیتیمة لسعید الحضرمي، القاهرة، دار السالم، ط

 ).٢/٦٣٥الشرح : () ٤(
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 )١(نحو قولك : هذان أحمران، هذان المسلمان فـالتنوین ال یثبـت واحـد فـي موضـعین" 

  ؛ ألن التنوین مع األلف والالم ال یجتمعان .

وفـــي شـــرح التســـهیل إلبـــن مالـــك: أن حـــزف التنـــوین فـــي األســـماء المتمكنـــة ال   

منــع ســاكن صــرف ، أو لالضــافة ، أو لــدخول األلــف والــالم ، أو لمالقــاة یكــون إال ل

ســاكن، أو لوقــف، أو لبنــاء .واالســم المشــار إلیــه لــیس ممنوعــًا مــن الصــرف وال لغیــر 

  .)٢(وأحد مما ذكر ؛لذلك تعین كونه مبنیاً 

وفي باب مخفوضات األسماء قال: "المخفوضات ثالثة منها المخفوضات 

في مررت بزید الفاضل، والصحیح ال خفض في التبعیة. وٕانما بالتبعیة: كالفاضل 

  . )٣(العامل في التابع هو العامل المتبوع"

في شرح التسهیل البدل تـابع للمبـدل منـه، وهـو مـع تبعیتـه فـي تقـدیر المسـتقیل   

بمقتضــى العامــل، وفــي حكــم تكریــره، لــذلك یعــاد معــه العامــل كثیــرًا نحو:قولــه تعــالى :  

  )٥) (٤(َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ) (َلَقْد َكانَ 

وفــي البــاب نفســه العامـــل فــي المضـــاف إلیــه، ویخــــفض إن اقتضــى نحـــو: (بســـم اهللا 

الــرحمن الــرحیم)، وأمــا المضــاف إلیــه فــال یكــون إال مجــرورًا واختلــف فــي جــاره فقیــل: 

 الحریر قال فـي شـرح ملحتـه: اإلضافة وهو ظاهر كالم طائفة من النحاة كأبي القاسم

)٦(  

  وقد یجر االسم باإلضــافة    ***    كقـــولهم دار أبي قحــــافة

                                                        

 ).٤/٣٦٦المغتضب () ١(

 ).٢/٥٨) شرح التسهیل : ألبن مالك : (٢(

 ).٣٩٩-٢٩٥)، المقتضب(٥٠١-١/٥٠٠) الكتاب: : (٣(

 ).٢١) سورة األحزاب اآلیة (٤(

 ).٣/٣٢٩) شرح التسیهل (٥(

) ، وحاشـیة الخضـري علـي شـرح بـن عقیـل علـى ألفیـة ١١٨) شرح ملحة اإلعراب للحریـري  ، (٦(

لبنــــــان ،  –بیــــــروت  –بــــــن مالــــــك شــــــرحها تركــــــي فرحــــــان المصــــــطفى ، دار الكتــــــب العلمیــــــة 

 ). ٢/٤م، (١٩٩٨هـ ـ١١٤١٩ط
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حیـــث قـــال الحریـــري: األضـــافة هـــي : ضـــم اســـم إلـــي اســـم ، یســـمى األول المضـــاف 

والثاني المضاف إلیه . ویصـیران باالضـافة، كاالسـم الواحـد ؛ ولهـذا لـم ینـون (األول) 

التنــوین فــي حشــو الكلمــة ، فــإذا أضــفت أســمًا إلــي اســم أعربــت منهــا ، كمــا ال یــدخل 

  )١(  األول مما یستحقه من رفع ، أو نصب أوجر ، وجررت الثاني على كل حال

ـــــى )٢(وقـــــال الزجـــــاج   ـــــو قـــــال معن ـــــالم المالحظـــــة ، ول ـــــى ال ـــــه معن : الجـــــار ل

نى الحرف(الالم ، من ، في ) لكان أحسن إال أن یرى أن اإلضافة لیست إال على مع

الـــالم والصـــحیح هـــو مـــذهب ســـیبویه. إن الجـــار للمضـــاف إلیـــه المضـــاف، التصـــال 

، ألن الجــر الحــق باألســماء ولــیس باألفعــال وٕاذا )٣(الضــمیر بــه وال یتصــل إال بعاملــه

اتصل أخذ شبه الفعل وناب المضاف محل حرف الجر فبالتالي أصبح المضاف إلیه 

االضافة تكـون معنـي الـالم عنـد جمیـع  وهو الصحیح من األقوال، ثم أن. )٤( ◌ً مجرورا

  . )٥( النحویین

  

وفي لبیك وأمثاله: (ما أضاف لضمیر المخاطب خاصة)، قال السنهوري: إن 

الكاف الحرفیة ال تلحق األسماء المعربة، إال إذا كانت فیها شبه الحرف، وكون هذه 

المصادر مثناه لفظًا والمشهور بین العلماء هو الصحیح، وهذا هو المشهور بین 

  العلماء، مثل: لبیك وسعدیك. 

امة على إجابتك بعد إقامة.وسعدیك: بمعنى إسعادًا لك بعد لبیك: بمعنى إق

إسعاد، وال یستعمل إال بعد لبیك. ویجوز أن تستعمل لبیك دونه. دوالیك: بمعنى 

  .)٦(تداوًال بعد تداول

                                                        

 ).  ١١٨) شرح ملحة اإلعراب (١(

 ). ٢/٥٠١االرتشاف، ( )٢(

 ).٢/٤٦)، والهمع (٢/٧٠٠الشرح ( )٣(

 ).٢/٤٦)، والهمع : (٥٠١-١/٥٠٠) الكتاب : (٤(

 ).٣-٢/٢) حاشیة الخضري : (٥(

 .٢/٧٢٢) الشرح، ٦(
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ومنها بحنانیك بمعنى تحنانا بعد تحنن، وهذه األلفاظ كلها مصادرها جاءت 

  .)١(نزلة حوالیكبلفظ التثنیة، وزعم الخلیل أنها تثنیة بم

لبیك وسعدیك: یعني بذلك اهللا عز وجل فكأنه قال: أي رب ال أنائي عنك في 

شيء تأمرني به، وٕاذا فعل ذلك فقد تقرب إلى اهللا بهواه. أما قوله: سعدیك، فكأنه 

  .)٢(یقول: أنا متابع أمرك ووالءك، غیر مخالف، فإذا فعل ذلك فقد تابع وطاوع وأطاع

، ویشبه في المجيء بلفظ التثنیة والمعنى على التكثیر، لكن معناها التكثیر

َتْیِن) ، أي كرة بعد كرة، ولیس المراد االثنین فقط، )٣(قوله تعالى: (ثُمَّ اْرِجِع اْلَبَصَر َكرَّ

، أي مزدجرًا، وهو كلیل، )٤(بدلیل قوله تعالى: (َینَقِلْب ِإَلْیَك اْلَبَصُر َخاِسًأ َوُهَو َحِسیٌر)

  .)٥(نقلب مزدجرًا كلیًال من مرتین فقط، واهللا أعلموالبصر ال ی

  .)٦(وقد خالف یونس فزعم أنها مفردة، وأواخرها ألفات انقلبت للحوق أي للحقوق

  
  

   

                                                        

 .١/٤١٧الكتاب،  )١(

 ).٤١٩/ ١)، والكتاب، ( ١٥٤ -١٥٣كتاب الجمل في النحو،( )٢(

 ).٤سورة الملك، اآلیة ( )٣(

 ).٤سورة الملك، اآلیة ( )٤(

 .٨/٢٩٣، والبحر المحیط، ٢/٧٢٣الشرح  )٥(

 .١/٤١٧الكتاب،  )٦(
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اا ا  
ل اا  ريا   

 

  وفیھ ثالثة مباحث :
  المبحث األول : السماع
  المبحث الثاني : القیاس

  الثالث : اإلجماعالمبحث 
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  ا اول
  اع

  

الســـماع هـــو األصـــل األول مـــن أصـــول النحـــو، ویســـمى النقـــل أیضـــًا، وعـــرف 

بعــض الصــرفیین الســماع فــي االصــطالح بقــولهم: "مــا یقــدر بــه وجــود شــيء بــالوقف، 

  .)١(بحیث، لو قطع النظر عن الوقف، لم یقم به ضابط یشعر به، ویرشد إلیه

"وأعنــي بـه مــا ثبـت فـي كــالم یؤلـف بفصــاحته فشـمل كــالم اهللا قـال السـیوطي: 

تعالى، وهو القرآن الكریم، وكالم نبیه صـلى اهللا علیـه وسـلم وكـالم العـرب فهـذه ثالثـة 

  . )٢(أنواع البد في كل منها من الثبوت"

أبــرز فــرق بــین اللغــة وعلــم الصــرف والنحــو إن األول طریقــة الســماع والثــاني 

  النحو بأنه: (علم بمقاییس مستنبطة من استقراء كالم العرب).القیاس ولذلك عرفوا 

  وأدق من ذلك في رأي قول الكسائي:

  .)٣"("وٕانما النحو قیاس یتبع

  وللسماع شروط : ـ

  أوًال : أن یكون عربیًا.

  ثانیًا : أن یكون في عصر الفصاحة ومكانها.

  ثالثًا : أن یكون سنده صحیحًا.

رابعًا : أن یكون النقل شائعًا ، فإذا كـان قلـیًال نـادرًا فـال یعـد نقـال وهـذه الشـروط       

  )٤غیر متفق علیها  (

  وهذه الشروط لعلها تكون تفسیرًا لكالم السیوطي السابق ذكره.

ـــم یهمـــل الشـــیخ الســـنهوري الســـماع بـــل اعتمـــد علیـــه فـــي اســـتنباط القواعـــد   ل

  النحویة، ومن أمثلة ذلك:
                                                        

 ).٧٤) االقتراح في علم أصول النحو، (هامش ١(

 ).٧٥-٧٤نفسه، ( ) المرجع٢(

 ).١٣/١٩) في أصول النحو، لألفغاني، (٣(

) اسباب اختالف النحاة من خالل كتاب االنصاف البي االنباري لنـوري حسـن حامـد المسـالتي ٤(

 ).٨٢-٨١لیبیا ( –، دار الفضیل بنغازي 
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  في باب حروف الجر عن الالم: قال 

وفــي المعنــى الحــادي عشــر: التعجــب المجــرد عــن القســم، ویكــون فــي النـــداء 

، أي هللا )١(كقـولهم: (یـا للمـاء) إذا تعجبـوا مـن كثرتهـا، وفـي غیـره نحـو: (هللا دره فارسـًا)

  .)٢(أنت

وفي هذه الحالة تكون الالم مقویة للعامل الضعیف بتأخره عن معمولـه ویكـون 

  .)٣(، وتكون علمًا لالستغاثة أو التعجبمقدراً 

ویجــــوز حــــذف غیــــر (رب) (مــــن حــــروف الجــــر وٕابقــــاء عملــــه وهــــو ضــــربین، 

  سماعي وقیاسي، فسماعي، مثل:

  : )٤(كقول الشاعر

  ِإذا قیـــــــــَل َأيُّ النـــــــــاِس َشـــــــــرُّ َقبیَلـــــــــةً 
 

  َأشــــــــاَرت ُكَلیــــــــٍب ِبــــــــاَألُكفِّ اَألصــــــــاِبعُ  ***
 

قیــل لــه: كیــف أصــبحت؟ قــال: (خیــر وقــد  –أي "إلــى كلیــب" وكقــول بعضــهم 

. وهـــذا هـــو حكـــم الـــالزم، أن یتعـــدى بالجـــار )٥(والحمـــد هللا)، أي: بخیـــر أو علـــى خیـــر

(كعجبت منه) و(مررت به) و(غضـبت علیـه). وقـد یحـذف ویبقـى الخبـر شـذوذًا، كمـا 

  . )٦(في البیت السابق

  وأصل الكالم: أشارت األصابع مع األكف إلى كلیب.

ذف المضـاف وٕابقـاء عملـه فیـه ضـعف، والعطـف علـى وفي شرح المفصـل: حـ

عاملین كذلك فیه ضـعف، فـإن حملـه علـى الجـار أولـى مـن حملـه علـى العطـف علـى 

  .)٧(عاملین؛ ألن حذف الجار قد جاء في كالم العرب، وله وجه في القیاس

                                                        

 ).٩٨)، والجنى الداني، (٢/٢٢٢) الكتاب (١(

 ).١/١١٦) الشرح (٢(

 ).٤/٢٩٢الحاجب، () شرح كافیة ابن ٣(

 ).١/٤٢٠) البیت للفرزدق، دیوانه،  (٤(

)، وشــــرح الكافیــــة ٢٨-٣/٢٧)، وشــــرح المفصــــل، (١/٣٩٤)، واإلنصــــاف، (١/١٣١) الشــــرح (٥(

 ).١٤٠-٤/١٣٩البن الحاجب، (

 .٢/١٧٨) أوضح المسالك، ٦(

 ).٢٨-٣/٢٧) شرح المفصل، (٧(
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) ١)(َواَألْرَحـامَ  وقد جاء في قراءة، حمزة في قوله تعالى: (َواتَُّقـوْا الّلـَه الَّـِذي َتَسـاءُلوَن ِبـهِ 

)٢(.  

وهــذا فیـــه رد علـــى البصـــریین الـــذین یمنعــون ذلـــك العطـــف إال بإعـــادة الجـــار، 

  والصحیح قول الكوفیین بثبوته في القراءة وفي النظم والنثر.

وفــي بـــاب كـــان وأخواتهــا: ســـمع مـــن كــالم العـــرب: (أفعـــل هــذا إمـــاًال) بحـــذف 

وٕابقـــاء (ال) النافیـــة للخبـــر، وفـــي "كـــان" ومعمولیهـــا وتعـــویض (مـــا) بعـــد إن الشـــرطیة، 

  .)٣(االرتشاف: واألحوط التوقف مع السماع

؛ ألنــه ال یجــوز الجمــع بــین )٤(واألصــل : ( أفعــل هــذا إن كنــت ال تفعــل غیــره)

  .)٥((كان) وما

  ومما حمل على (لیس) في رفع االسم ونصب الخبر:

  ،)٦(لعالیةفي الثالث مما حمل على (لیس) أن النافیة، لكن عملها خاص بأهل ا

  قال شاعرهم:

ــــــــــــــى أضــــــــــــــعف المجــــــــــــــانین ــــــــــــــى أحــــــــــــــد   *** إال عل   )٧(إن هــــــــــــــو مســــــــــــــتولیًا عل

  

ســمع مـــن كـــالم بعضــهم: (إن أحـــد خیـــرًا مـــن أحــد إال بالعافیـــة)، وعلیـــه قـــراءة 

  :)٨(سعید بن جبیر

                                                        

 ).١) سورة النساء اآلیة (١(

 ).٣/١٥٨، ألبي حیان،( ) تفسیر البحر المحیط٢(

 ).١/١٢٢)، والهمع (١٠١-٢/١٠٠) االرتشاف، (٣(

 ).١/٢٦٨)، وأوضح المسالك (٢٨٣-١/٢٨٢) الشرح (٤(

 ).١٥٠-٢/١٤٩) المقتضب، (٥(

) العالیــة: مــا فــوق أرض نجــد إلــى أرض تهامــة إلــى مــا وراء مكــة، وهــي الحجــاز، ومــا واالهمــا، ٦(

 ).١/٢٨٩أي لغة أهل الحجاز . الشرح (

 ).١/١٢٥)، والهمع (٤/١٦٦) الخزانة (٧(

هـــ). غایــة ٩٥) ســعید بــن جبیــر بــن هاشــم األســعدي الــوالي علــى الكــوفیین وقتلــه الحجــاج ســنة (٨(

 ).١٩٧)، المعارف (١/٣٠٥النهایة (
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ـــادًا أمثـــالكم) ـــذین تـــدعون مـــن دون اهللا عب . والصـــحیح ســـماع ذلـــك )٢)(١((إن ال

  .)٣(والقلةولكنه في غایة الشذوذ 

، الثالــث: االســتعالء، ســمع )٤(وفــي معــاني حــروف الجــر: وللكــاف أربعــة معــان

  .)٥(من كالم بعضهم: (كن كما أنت علیه). أي (على ما أنت علیه)

وقد ذكر هذا المعنى للكاف في قول بعضهم: (كیف أصبحت؟ في الجواب 

العرب أنه  (كخیر)، وهذا هو مذهب الكوفیین، واألخفش، وحكى األخفش (عن بعض

قیل له: ( كیف أنت؟) قال: (كخیر)، یرید على خیر. وعلى هذا خرج األخفش 

قولهم: (كن كما أنت). وقد أوله قوله "كخیر" على حذف المضاف، أي: (كصاحب 

  خیر). وأما قولهم: كن كما أنت، ففیه أربعة أوجه: 

أنــت) مبتــدأ وخبــره األول: التشــبیه، ومــا زائــدة، والثــاني: أن (مــا) كافــة عــن العمــل، و(

  محذوف. أي تقدیره كائن.

والثالـــث: أن تكـــون (مـــا) كافـــة أیضـــًا أو مهیئـــة لـــدخول الكـــاف علـــى الجملـــة الفعلیـــة، 

  و(أنت) مرفوع بفعل مقدر، أي كما كنت، فلما حذف الفعل اتصل الضمیر.

  . )٦(الرابع: أن تكون (ما) موصولة، وأنت خبر مبتدأ محذوف، أي: كالذي هو أنت

  اب الموصول: من الموصوالت المشتركة.وفي ب

  الثالث: (ذو) سمع من كالمهم: (ال وذو في السماء عرشه).

  . ولو كانت معربة لجاءت بالیاء. )٧(المشهور بناؤها على كونه واو، وقد تعرب

                                                        

 ).١٩٤) األعراف، (١(

 ).١/٢٨٩)، والشرح (١/٣٨٤)، والمحتسب (٤/٤٤٢)، والبحر المحیط، (٢/١٣٨) الكشاف، (٢(

 ).١/٢٩١)، وأوضح المسالك، (٢/١١٠االرتشاف، () ٣(

) التشـــبیه، التعلیـــل، واالســـتعالء والزائـــدة للتوكیـــد. وفـــي المغنـــي خمـــس معـــاني: والخامســـة هـــي: ٤(

 .٣/١٧٠،  وشرح التسهیل، ٨٥-٨٤. والجنى الداني، ١٨٣المبادرة. المغني، 

 ).١/١٢١) الشرح (٥(

)، وشــــــرح التســــــهیل، ١٨٤-١٨٣اللبیــــــب ()، ومغنــــــي ٤/٣٤٢) شــــــرح كافیــــــة ابــــــن الحاجــــــب، (٦(

 ).١٩٥)، ورصف المباني (٣/١٧٠(

 ).١/٨٣) الهمع، (٧(



١٧٥ 

 

  .)١(وبعضهم یعربها وتشهد له الروایة التي جاءت بالیاء

  بالواو (حرف قسم).أي: (ال وذي في السماء عرشه)، فهي في محل جر 

  .  )٢(قال ابن السراج:" ویجوز أن تثنى وتجمع"

وفـــي المعـــرف بـــاألداة: (دخـــول (ال) علـــى (المصـــدر المنقـــول) وأصـــله جامـــد 

  .)٣("كالفصل"، والنعمان، وهي فیهما مسموعة ولیست بمقیسة)

العلــم المنقــول ممــا یقبــل أل، قــد یلمــح أصــله، وهــو التنكیــر، (فتــدخل علیــه أل) 

صل به، (وأثـر وقـوع ذلـك فـي المنقـول عـن صـفة، كحـارث وقاسـم مـن أسـماء للمح األ

الفاعلین، (حسن وحسین) مـن الصـفات المشـبهة مكبـرة أو مصـغرة، وعبـاس وضـحاك 

مــن أمثلــة المبالغــة، وقــد یقــع ذلــك فــي المنقــول عــن مصــدر كفضــل، فإنــه فــي األصــل 

ن كنعمــان مصــدر فضــل الرجــل یفضــل فضــًال، إذا صــار ذا فضــل، أو عــن اســم عــی

  .)٤(بضم النون والعین كله سماعي یقتصر فیه على ورود السماع)

وفي حذف عامل المصدر الواقع خبرًا، یحـذف عامـل المصـدر سـماعًا، إذا لـم 

، فـي تـذكر )٥( یوجد له ضابط یضبط به، ودلت القرینـة علـى عاملـه، كقـولهم: (حمـدًا)

، و(مســرة) عنــد خطــاب النعمــة، و(صــبرًا) عــن ضــدها، و(عجبــًا) عنــد ظهــور معجــب

  مرتضى عنه.

َأَلْم َتَر وفي تعدد الحال: البد للحال من رابط، وهو الواو في قوله تعالى: 

  .)٦(ِإَلى الَِّذیَن َخَرُجوْا ِمن ِدَیاِرِهْم َوُهْم ُأُلوفٌ 
                                                        

 ).٤١٧-١/٤١٦) الشرح (١(

م، ١٩٩٩-هـــــ ١٤٢٠، ٤) األصــــول فــــي النحــــو، البــــن ســــراج النحــــوي ، مؤسســــة الرســــالة ، ط٢(

)٢٦٣-٢/٢٦٢.( 

 ).١/٤٣٧) الشرح (٣(

)، ١٨٥ -١/١٨٤وشـــــرح التصـــــریح،( )،  ٣/٣٤١)، وشـــــرح الكافیـــــة، ( ٤٠-٣٩) المفصـــــل، (٤(

 ).٦٣والمغني (

) ومنــــه قولــــه غفرانــــك ، ومعــــاذ اهللا ٣/٤٠٦) أحمــــد اهللا حمــــدًا. شــــرح الرضــــي علــــى الكافیــــة، (٥(

) بـاب مــا ٣٧٠وسـبحان اهللا وریحانـه بمعنـى اسـترزقه، الریحـان الـرزق. شـرح  جمـل الزجـاجي (

 ینتصب على إضمار المتروك إظهاره

 ).٢/٥٢٦) ، الشرح، (٢٤٣()سورة البقرة اآلیة ٦(



١٧٦ 

 

جملة (هم ألوف)، والرابط لها  )١(فصاحب الحال (الواو) في (خرجوا)، والحال

به (الواو، وهم)، وفي الرابط الضمیر وحده ضعف، لعدم ما یشعر من أول األمر 

بالحالیة، ولكنه صحیح لورود السماع به. مثل: جاء زید یده على رأسه، ووصفه 

الفراء وتبعه الزمخشري أنه شاذ في الجملة االسمیة، ویجب انفراد الضمیر، وال یجوز 

  .)٢(وذلك في الجملة االبتدائیة الواقعة حاالً الواو، 

وٕاذا عطفت على حال: (َوَكم مِّن َقْرَیٍة َأْهَلْكَناَها َفَجاءَها َبْأُسَنا َبَیاتًا َأْو ُهْم 

  .)٤)(٣(َقآِئُلوَن)

قال السنهوري: خاتمة: (الصحیح عند ابن مالك جواز القیاس على ما سمع 

  .)٦(، وقیل: بل هو سماعي)٥(شرائطمن كالم المفعول معه عند استیفاء ال

وفي إضافة كال وكلتا: سمع إضافة (كال) السم اإلشارة المفرد، كما في قول 

  : )٨)(٧(عبد اهللا بن الزبعري

ــــــــــــــــــــدًى        ــــــــــــــــــــرِّ َم ــــــــــــــــــــِر َوِللشَّ ِإنَّ ِللَخی
 

  )٩(َوِكال َذِلَك َوجٌه َوقبل ***
 

وساغ ذلك؛ ألنه مثنى في الشاهد: حیث أضاف (كال) إلى مفرد لفظًا، وهو (ذلك) 

  . )١٠(المعني بسبب عوده على اثنین هما الخیر والشر

                                                        

 ). ١/٥١٥) الجدول في إعراب القرآن،( ١(

 .٩٨) المفصل، ص٢(

 ).٤) األعراف، اآلیة (٣(

 ).٢/٣٦٧) االرتشاف، (٤(

، أن یعمــــل فــــي المفعــــول معــــه الظــــرف، وحــــرف الجــــر. شــــرح التســــهیل ٢/٢٩١) االرتشــــاف، ٥(

٢/٢٦٣. 

 ).٢/٦٩٤) الشرح (٦(

 ).٤١الزبعري، دیوانه () البیت لعبد اهللا بن ٧(

 ).١٢٤) المفصل، (٨(

 ).٢/٧١٦) الشرح (٩(

 ).١/٢٥٧)، واالرتشاف،( ٣/١٣٩) أوضح المسالك،( ١٠(
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قال السنهوري: " وٕان كان مفردًا لفظًا، فهو مثنى لرجوعه إلى الخیر والشر، 

، وقال هذا القدر )١(وهو قریب من قوله تعالى: (الَّ َفاِرٌض َوَال ِبْكٌر َعَواٌن َبْیَن َذِلَك)

  .)٢( كاٍف في تحصیل الشرط "

وفي شرح المفصل: إذا أضفت إلى اسم واحد ثم عطفت علیه اسمًا آخر 

  .)٣(بالواو، نحو: كال زید وعمرو؛ ألن العطف بالواو نظیر التثنیة

وفي (وحد) اختلف فیه، هل سمع له فعل أم ال؟ الصواب إنه سمع له فعل، 

  .)٥(عن العرب (وحد الرجل یحد)، أي: انفرد فوجد وحده )٤(فقد حكى األصمعي

وحد یحد یدل على انتصابه على الظرف قول العرب: زید وحده فهذا خبر ال 

  .)٦(حال

وفي شرح جمل الزجاجي قال ابن هشام : " أعلـم أن وحـده فـي كـالم العـرب منصـوب 

المضـمر المتصـل بـه أبدًا على المصـدر وال یثنـي وال یجمـع ، وال یؤنـث / ولكـن یثنـي 

  . )٧( ویجمع ویؤنث كقولك : مررت بزید وحده"

وحده : مصدر ، وبالزیدین وحدهم وقامـت هنـد وحـدها وكـذلك یضـاف إلیـه ویخفـض، 

  )٨(نحو: قولك بالرجل إذا مدحته : هو نسیج وحده

  

                                                        

 ).٦٨) سورة البقرة، اآلیة (١(

 ).٢٠٧)، والمغني (٢/٧١٧) الشرح : (٢(

 ).٥-٣/٣) انظر شرح المفصل (٣(

ـــن أصـــمع البـــاهلى األصـــمعي أبـــو ســـعید ٤( ) األصـــمعي هـــو: عبـــد الملـــك بـــن غریـــب بـــن علـــى ب

) ، صــاحب النحــو واللغــة وكــان أتغــن النــاس لغــة ، وكــان متحــرزًا ٨٢٥-٧٥٢هـــ/ ١٢٥٢١٠(

 ).١٥٤-١٥٣في التفسیر. أشارة التعیین (

 ).٢/٥٠)، والهمع (٢/٣٤٠) ارتشاف الضرب (٥(

 ).٢/٣٤٠)، وارتشاف الضرب (٢/٥٠)، والهمع (٧٢٢-٢/٧٢١) الشرح (٦(

 ).٢٧٢) شرح جمل الزجاجي (٧(

) إعرابـــه : هـــو إبتـــداء ، (نســـیج) خبـــره وحـــده : خفـــض باضـــافه نســـیج إلیـــه ومعنـــاه أن الثـــوب ٨(

النفـیس ال ینسـج علــى منوالـه غیـره فــإذا كـان الرجـل منفــردًا بالخصـال الجمیلـة ال نظیــر لـه قیــل 

 ).٢٧٢( له هو نسیج وحده ، شرح جمل الزجاجي
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وفي الفعل المتعدي بحرف الجر أن تحذف الحرف من مفعوله وتنصبه، وهذا 

  ال یكون إال في الضرورة. الحذف نوعان: نوع 

  ونوع جائز في غیر الضرورة، وهو صنفان: 

. )١(صنف سماعي، كقوله تعالى: (َواْختَاَر ُموَسى َقْوَمُه َسْبِعیَن َرُجًال لِِّمیَقاِتَنا)  /١

وفي أوضح المسالك ثالثة أقسام: سماعي، جائز في الكالم المنثور، نحو" 

. و(َأِن اْشُكْر )٢(نحو (َوَنَصْحُت َلُكْم)نصحته، وشكرته"، واألكثر ذكر الالم 

  .)٣(ِلي)

  وسماعي خاص بالشعر.  /٢

  .)٤(وقیاسي  /٣

                                                        

 ). أي (من قومه)، واهللا أعلم.١٥٥) سورة األعراف، اآلیة (١(

 ).٧٩) سورة األعراف، اآلیة ( ٢(

 ).١٤) سورة لقمان، اآلیة( ٣(

 ).٢/١٨٢) أوضح المسالك (٤(
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ما ا  
  اس

  

قــال ابــن األنبــاري: "اعلــم أن القیــاس فــي وضــع اللســان بمعنــى التقــدیر، وهــو 

                  مصدر.قایست الشـيء بالشـيء مقایسـة وقیاسـًا، ومنـه: المقیـاس، أي المقـدار، وقـیس،    

أي قـــّدر، وهـــو فـــي ُعـــُرف العلمـــاء عبـــارة عـــن تقـــدیر الفـــرع، وقیـــل: هـــو إلحـــاق الفـــرع 

باألصــــل بجــــامع، وقیــــل: هــــو اعتبــــار الشــــيء بالشــــيء بجــــامع، وهــــذه الحــــدود كلهــــا 

. فكم مـن شـاهد سـماعي رّد ألجـل مختلـف للقیـاس ومعـارض إیـاه ، مـع أن )١(متقاربة"

  .)٢رع ال ینحط أبدًا عن رتبته (القیاس فرع من السماع والف

  للقیاس نوعان جلي وخفي:

  القیاس الجلي: واضــح وظــاهر لوضوح جامعة علته لألصل والفرع، 

  والقیاس الخفي: هو الذي خفى معناه، فلم یعرف إال باالستدالل، ویكون 

  .  )٣(معناه الئحاً 

  وللقیاس أربعة أركان:

  المقیس، وحكم، وعلة جامعة.أصل: وهو المقیس علیه، وفرع: وهو 

وفي داللة ما لم یسم فاعله قیاسًا فنقول: اسم أسند إلیه مقـدمًا علیـه فوجـب أن 

  یكون مرفوعًا قیاسًا على الفاعل. 

فاألصـــل: هـــو الفاعـــل، الفـــرع هـــو: مـــا لـــم یســـم فاعلـــه، الحكـــم هـــو الرفـــع،  -١

  .)٤(والصلة الجامعة هي: اإلسناد

اطاه المتكلم: إذا یحذو حذوه غیره من أبنـاء یوجد نوعان من القیاس: قیاس یتع

  الجماعة اللغویة.

  

                                                        

 ).١٧٠) اسباب اختالف النحاه: (١(

 ).١٦٧)، واسباب اختالف النحاة (٢/١١) و (١/١٦٧) الخصائص : (٢(

 ).٥/٣٩المحیط،(  ) انظر البحر٣(

 ).١٠٨) في أصول النحو، لألفغاني، ص(٤(



١٨٠ 

 

  ).١وقیاس آخر: هو الذي عرف عند النحویین، واتسمت به مدرسة البصرة(

  لم یغفل الشیخ السنهوري القیاس ومن أمثلة اهتمامه بالقیاس ما یأتي:

  في معاني حروف الجر: 

ـــه قیاســـًا كقـــولهم: ( بكـــم درهـــم اشـــتریت یجـــوز حـــذف حـــرف الجـــر وٕابقـــاء عمل

  .)٣(. وقد قیل: كیف أصبحت؟ (خیر عافاك اهللا))٢(ثوبك؟)

فجـــر (درهـــم) بــــ(من) محذوفـــة كقـــولهم: (إن فـــي الـــدار زیـــدًا)، والحجـــرة عمـــرًا، 

فجرت الحجرة بـ (في) مقدرة، إذ لو لم تقدر (في) لكان من باب العطف على معملین 

  لعاملین مختلفین.

مــا حكــاه یــونس: (مــررت برجــل صــالح إال  وممــا حــذف فیــه حــرف الجــر قیاســاً 

صـــالح فطـــالح)، أي: (أن ال أمـــر بصـــالح فقـــد مـــررت بطـــالح)، فحـــذف حـــرف الجـــر 

  .)٤(وٕابقاء العمل في هذا الضرب كله قاعدة مطردة

  .)٥(وفي نواصب الفعل المضارع: الطلب المحض یشتمل على سبعة معاني

ـــــي كُ  الخـــــامس: التمنـــــي: كقولـــــه تعـــــالى:  ـــــا َلیَتِن ـــــْوزًا ٌ◌ َی ـــــَأُفوَز َف ـــــْم َف نـــــُت َمَعُه

، وقیــاس بعــض النحــاة الترجــي علــى التمنــي بجــامع الطلبیــة، وحمــل علیــه )٦(َعِظیمــا

لََّعلِّي َأْبُلُغ اْألَْسـَباَب َوَقـاَل ِفْرَعـْوُن َیـا َهاَمـاُن اْبـِن ِلـي َصـْرحًا لََّعلِّـي َأْبلُـُغ  كقوله تعالى: 

ــِه ُموَســى  ــى ِإَل ــَأطَِّلَع ِإَل ــَماَواِت َف ، بالنصــب فــي قــراءة حفــص، )٧(اْألَْســَباَب َأْســَباَب السَّ

اء فــي جــواب وهــذا هــو مــذهب الكــوفیین فــي النصــب، وقــالوا: یجــوز النصــب بعــد الفــ

                                                        

) القیاس في النحو مع تحقیق باب الشـاذ مـن المسـائل العسـكریات ألبـي علـي الفارسـي، الـدكتورة ١(

م، دار الفكر للطباعة والنشـر والتوزیـع، دمشـق، ١٩٨٥-هـ١٤٠٥منى الیاس، الطبعة األولى، 

 ).٩سوریا، ص(

 ).٦٠٤) المغني، (٢(

 ).٦٠٤، والمغني، (٣٧٤) المفصل، ٣(

 ).٤/١٧٧)، وشرح الكافیة (١٣٢-١/١٣١) الشرح (٤(

 ) هي األمر والنهي والدعاء والتحضیض والتمني واالستفهام والم األمر.٥(

 ).٧٣) سورة النساء، (٦(

 ).٣٧-٣٦) سورة غافر، (٧(



١٨١ 

 

الرجاء، وزعمـوا أن (لعـل) یكـون اسـتفهامًا، نحـو: (لعلـك تشـتمنا، فـأقوم إلیـك)، وذهـب 

  . )١(البصریون سماعًا إلى المنع

  .)٢(والصحیح مذهب الكوفیین؛ ألن ابن مالك: قال لثبوته في النثر والنظم

وســــبب منــــع البصــــریین هــــو الفــــاء للعطــــف، وعلیــــه أكثــــر النحــــویین والجــــواز 

  .)٣(ن؛ ألن الفاء عندهم لیست عاطفةللكوفیی

وكذلك قال الزمشخري في كشافه: "وقرئ فاطلع" بالنصب على جـواب الترجـي 

  .)٤(تشبیهًا للترجي بالتمني)

وفي باب الفاعل: أما مـا حكـاه سـیبویه، مـن نحـو: (قـال فالنـة)  وعلیـه (ذهـب 

.أي: (قالـت )٦(الفعـل، بالتذكیر فضعیف ال یعول علیـه والقیـاس التأنیـث فـي )٥(المرآة )

  فالنة) ، (وذهبت المرآة).

وفـي نائــب الفاعــل: نائــب الفاعـل قــد یكــون ظــاهرًا: نحـو قولــك: ُضــَرب زیــد، ویضــرب 

زیــد، وأُكــرم عمــرو، وُیكــرم عمــرو. وقــد یكــون مضــمرًا وهــو اثنــا عشــر: اثنــان للمــتكلم، 

وخمســــة للمخاطــــب، وخمســــة للغائــــب، نحــــو: ضــــربت وضــــربن وضــــربتما وضــــربتن، 

   )٨(والباقي مقیس وهي ضربت:، )٧( ب، وضربت، وضربا، وضربنوضر 

                                                        

 ).٣/١٥٤٦) ، وشرح الشافیة الكافیة (٢/٤١١) االرتشاف، (١(

 ). ١٥٥٥-٣/١٥٥٤) شرح الشافیة الكافیة، (٢(

 .٢/١٢) الهمع/ ٣(

 .٣/٤٢٨) الكشاف، ٤(

 ).٢/١٨٠)، الكتاب (١/٢١٤) الشرح (٥(

 ).١/٢٣٨) الشرح (٦(

) متن االجرومیة في النحو والصـرف ألبـن آجـروم ومعـه الـدر الیتیمـة لسـعید الخضـري ، القـاهرة ٧(

 ).١٦م، (٢٠٠٦÷هـ ١٤٢٧، ٤/ دار السالم ، ط

 ).١/٢٥١) الشرح (٨(



١٨٢ 

 

  فصل في إن وأخواتها: 

إذا أرید تقویة التوكید جئ بـ(الم االبتداء) بعد (إن) المكسورة وكـان القیـاس أن 

  .)٢(، نحو: (ألن محمدًا رسوٌل)، واألصح (أن محمدًا لرسوٌل))١(تكون في أول الكالم

  َمْن) فرقًا من أربعة أوجه: وفي باب الحكایة: بین (أي،

األول: أن الحكایة (بأي) ثابتة وصًال ووقفـًا، فـإذا قیـل (رأیـت رجـًال) قلـت: فـي حكایـة 

إعرابه (أیا) في الوقف و(أیـا یـا هـذا)، فـي الوصـل، وأمـا (مـن) فـال یحكـى بهـا إال فـي 

  : )٣(الوقف، وشذ قول الشاعر

َأتـــــــــوا نـــــــــاري َفُقلـــــــــُت َمنـــــــــوَن َأنــــــــــُتم       
 

  َفقــــــــالوا الِجــــــــنَّ ُقلــــــــُت ِعمــــــــوا َظالمـــــــــا ***
 

  .)٤(حكى بها في الوصل، وكان القیاس أن یقول: (من) أنتم

واألفصح فیها مطابقة المحكي، إعرابًا، تذكیرًا وٕافـرادًا وغیرهـا، أي تأنیثـًا وتثنیـة 

وجمعًا، فیقال في: حكایة قام رجل، أي، وفي قامت امرأة أیـه، وفـي قـام رجـالن أیـان، 

امرأتـان أیتـان، وفـي قـام رجـال أیـون، وفـي قامـت فتیـات آیـات، وفـي رأیـت  وفـي قامـت

  .)٥(رجًال أیًا، وفي مررت برجل أٍيِ◌، وهكذا

ویجــوز فــي تــرك المطابقــة فــي  مــا عــدا اإلفــراد والتأنیــث، وكــذلك (مــن)، وقفــًا 

ووصًال، أي فاألفصـح المطابقـة فیمـا ذكـر، ولكـن (تشـبع نونهـا فـي اإلفـراد، فیقـال فـي 

  .)٦(رجل منو، وضربت رجًال منا، ومررت برجل مني)قام 

                                                        

 ).١/٣٠٦) الشرح (١(

 )ألن الالم تدخل على خبر ( إن ) فتقویه . ١/١٤٠)، والهمع،( ٣/٣٠) شرح التسهیل، (٢(

) ٩٦م، (١٩٩٦)دیـــوان تـــأبط شـــرًا ، إعـــداد وتقـــددیم طـــالل حـــرب دار صـــادر للطباعـــة والنشـــر ٣(

  الكتاب،

 ).٢/٢٠٤)، الدرر (٢/٤٣٠( 

 ).١/٣٤٣) الشرح  (٤(

 ).٣٩٧) ، وشرح جمل الزجاجي (٢/١٥٢،( همع) ال٥(

  ).٢/١٥) الهمع، (٦(
 



١٨٣ 

 

وفـي بــاب الموصــول: الموصــول األسـمي منهــا مــا یكــون نصـًا ومنهــا مــا یكــون 

، وفــي الرابــع: اللتـــان: للمــؤنثتین كــذلك وكــان القیــاس فـــي )١(مشــترك، فالنصــي ثمانیــة

تیـان، وذیـان، تثنیة الذي والتي. وفـي تثنیـة (ذا، وتـا) فـي اإلشـارة أن یقـال (اللـذیان والل

  .)٢(وتیان)

وفي تعدي الفعل ولزومه: لك في الفعل المتعدي بحرف الجر أن یحذف 

الحرف من مفعوله وتنصبه وهذا هو مذهب سیبویه والفراء، وهو األصح؛ ألن بقاء 

الجر بعد حزف عامله قلیل، والنصب كثیر، والحمل على الكثیر أولى من الحمل 

ان سماعي وقیاسي، القیاسي: مع (أن، أن) مثال . وهذا الحذف نوع)٣(على القلیل

   (أّن) قوله تعالى:         )أي (بأنه) ومثال (أْن) )٤ ،

   قوله تعالى:           )أي (من) أن )٥ .

  .)٦(جاءكم

، أي (لكیال)، وذلك إذا قدرت (كي) )٧(ُدوَلًة )ومثلها ( َكْي َال َیُكوَن 

  . )٨(المصدریة

وفي االرتشاف: واطرد حذف حرف الجر المتعین مع (أن)، نحو: غضبت أن 

تخرج، وعجبت أنك تقوم، أي: من أن تخرج، ومن أنك تقوم، فإن لم یتعین الحرف لم 

                                                        

) (الذي) للمفرد المذكر، و(التي) للعاقلة، و(اللذان) للمـذكرین رفعـًا، و(اللـذین) لهمـا نصـبًا وجـرًا، ١(

(الـــذین) لجمـــع الـــذكور رفعـــًا ونصـــبًا وجـــرًا، (الالئـــي) لجمـــع الـــذكور و(الالتـــي والالئـــي) لجمـــع 

 .٤١٣-١/٤١٢اإلناث. الشرح، 

 ).١/٤١١)، والشرح،( ١/٨٨)، والهمع، (١/٥٢٦) االرتشاف، (٢(

   ).٢/١٥٠)، وشرح التسهیل، (٣٨٣، ١/١٩٩) معاني القرآن للفراء،( ٣(

 ).١٨) سورة آل عمران اآلیة ، (٤(

 ).٦٩-٦٣) سورة األعراف اآلیات، (٥(

 .٦٠٤، والمغني، ٢/١٨٢)، وأوضح المسالك، ٢/٥٠٥) الشرح (٦(

 ).٧سورة الحشر، اآلیة ( ) ٧(

 ).١/٤٦٨) شرح التصریح (٨(



١٨٤ 

 

حو: رغبت في یجز الحذف، وذلك بأن یكون الفعل یتعدى لحرفین مختلفین المعنى ن

  .)١(أنك تقوم

وفي أفعال المقاربة: قال السنهوري: "واألكثر واألقیس في عسى فتح السین 

 َفَهْل َعَسْیُتْم ِإن َتَولَّْیُتْم  إذا أسندت إلى تاء الضمیر أو نونه أو (نا)"، كقوله تعالى: 

)٢(.  

ین في وفي الهمع: جاز فیها الفتح والكسر والفتح أكثر وأشهر وقرئ بالوجه

  . )٣(السبع، أما مع ضمیر النصب فلیس إال الفتح

  .)٤(وقرأ نافع بالكسر، والباقون بالفتح

وفي حذف عامل المصدر: فالقیاس في ست مسائل للمصدر القائم مقام فعله 

  الواقع خبرًا: 

 أن یكون تفصًال ألثر مضمون لجملة قبله، كقوله تعالى:   :أولها    

)في قوله تعالى: )٦(ومضمونها األمر بشد الوثاق ،)٥ .  َفُشدُّوا اْلَوثَاَق َفِإمَّا

  .)٨(، والتقدیر فإما تمنون منًا وٕاما تفدون فداء)٧( َمّنًا َبْعُد َوإِمَّا ِفَداء

: أن یكون بعد (إال) أو معنى (إنم) أو كان مكررًا، وعامله في الجمیع خبر ثانیها

  زید إال سیرًا). وٕانما زید سید البرید، وزید سیرًا سیراً عن اسم عین، مثل: (ما 

                                                        

 .٢/١٥٠، وشرح التسهیل، ٣/٥١) االرتشاف، ١(

 ).٢٩) سورة  محمد اآلیة (٢(

 ).١/١٢٩) الهمع، (٣(

، والهمــــــــــع، ٣/١٠٨، والكتــــــــــاب، ٢/٢٣٠، والنشــــــــــر، ٣٩٤)، واالتحــــــــــاف، ١/٢٩٧) الشــــــــــرح (٤(

١/١٢٩. 

 ).٤) سورة محمد (٥(

 ).٢/٥٢٦) الشرح (٦(

 ).٤) سورة محمد (٧(

، وشـــــــرح األشـــــــموني بحاشـــــــیة الصـــــــبان، ٣٣٧-١/٣٣٦، والكتـــــــاب، ٥٢٧-٢/٥٢٦) الشـــــــرح، ٨(

  .٢/٢١٤، واالرتشاف ١١٩-٢/١١٨

  
 



١٨٥ 

 

: أن یكون المصدر عالجًا جئ به لتشبیه تالیًا لجملة مشتملة علیه، وعلى ثالثها

. وفي هذا ضعف في )١(صاحبه نحو: مررت فإذا زید له صوُت صوَت حمار

  .)٢(النصب ویكون على الحال

نص في معناه، نحو: (له علّي ألف : المصدر المؤكد بجملة هي رابعًا وخامساً 

اعترافا)، وفي الشرح (له على ..الخ )، وهذا هو مؤكد لنفسه، والثاني المؤكد 

  .)٣(بجملة تصیریة نصًا، أیضًا، نحو: (زید ابني حقًا)

المصدر المثنى إذا كان معناه التكرار (نحو لبیك وسعدیك). واألصح منع سادسًا: 

على ما قبله، فال تقول: اعترافًا له علّى ألف كل هذین المصدرین من التقدم 

  .)٤(درهم، والحقًا هو ابني والتوسط مسموع في كالمهم، هذا حقًا عبد اهللا

والعامل المقدر في (لبیك) (وهذا ذیك) من معناهما وفي البواقي من 

  . )٥(لفظهما

، وأنا أرى األشموني أصح من )٦(وفي شرح األشموني التقدیر: ألب لبیك

  السنهوري.

                                                        

 ).٢/٥٢٧) الشرح (١(

 .٢١٦-٢/٢١٥، واالرتشاف، ٢/٥٢٧) الشرح، ٢(

 ).٢/٥٢٩) الشرح (٣(

 ).٢/٢١٥) االرتشاف، (٤(

 ).١/٤٢٠)، والكتاب،( ١٥٤-١٥٣لخلیل،( )، كتاب الجمل ٢/٥٣٠) الشرح، (٥(

 ).٢/٢٥٢) األشموني بحاشیة الصبان،( ٦(



١٨٦ 

 

ا ا  
  اع

   

المراد باإلجماع، إجماع نحاة البلدین: البصرة والكوفة. واإلجماع: االتفاق 

على الشيء، تقول أجمعوا على كذا إجماعًا، أي اتفقوا علیه. وقال اإلمام أبو حامد 

الكتاب  الغزالي عن اإلجماع في علم أصول الفقه:" اإلجماع دلیل قاطع یحكم على

  .)١(والسنة المتواترة"

وقد قیل إن اإلجماع أقوى من النص؛ لتطرق النسخ إلى ” وقال ابن قدامة:

  .)٢(النص، وسالمة اإلجماع منه" 

قال في الخصائص: إنما یكون حجة إذا لم یخالف المنصوص، وال المقیس 

عون على على المنصوص، وٕاال فال؛ ألنه لم یرد في القرآن أو السنة أنهم ال یجتم

الخطأ، كما جاء النص عن الرسول صلى اهللا علیه وسلم من قوله: (أمتي ال تجتمع 

  .)٤(، وٕانما هو علم منتزع من استقراء هذه اللغة)٣(على الضاللة)

كما جاء النص بذلك في كل األمة، یعني من یجمعهم زمان واحد، ال األمة 

  .)٥(من أولها إلى آخرها

یة على أن عله هذا الحكم كذا، كإجماعهم أن اإلجماع أن یجمع أهل العرب

  .)٦(علة تقدیر الحركات في المقصور التعزیر، والمنقوص االشتغال

  

                                                        

بیـروت ،  –) المستصفى، للغزالي،  تحقیق /محمدعبد السالم عبد الشـافي ، دار الكتـب العلمیـة ١(

 .١٥٨هـ  ، ص١٤١٣، ١ط

 ).١٨٧) هامش االقتراح،( ٢(

-٧٦جـاء لـزوم الجماعـة ، حـدیث رقـم ( ) مـا٧) أخرجه اإلمام الترمـذي فـي كتـاب الفـتن، بـاب (٣(

٤/٤٦٦) (٢١. ( 

 ).١/٢١٦) الخصائص، (٤(

 ).١٨٨-١٨٧) هامش االقتراح،( ٥(

  ).١/١٨٩) انظر الخصائص، (٦(
 



١٨٧ 

 

وردت في الشرح للسنهوري مسائل إجماعیة كثیرة، وقد أتى بها من الكتب 

السالفة له، وفي هذا المبحث أورد منها المستطاع، وأخرجها من الكتب التي أخذها 

  ي باب حروف الجر.منها، فلنبدأ ف

ذكر السنهوري حروف الجر ومعانیها كما ذكر سابقًا، ومن معاني حروف 

  الجر التي ورد فیها اإلجماع، الحرف (من) فقال السنهوري ولـ(من) تسعة معان:

  . )١(أولها: التبعیض، وذكر لها هذا المعنى الجمهور

  .)٢(وصححه ابن عصفور نحو قولك: قبض من الدراهم  

بقوله:" أكلت من الرغیف، قال: (وهو من أشهر معانیها، وهو راجع إلى ابتداء فمثل 

  .)٣(الغایة"

وفي المغني ذكر ابن هشام (من) فقال: (تأتي على خمسة عشر وجهًا، 

ْلَنا َبْعَضُهْم َعَلى َبْعٍض ) ُسُل َفضَّ   .)٥)(٤(المعنى الثاني التبعیض، نحو: (ِتْلَك الرُّ

بالمثنى بالرفع باأللف والنصب والجر بالیاء خمسة وفي باب المثنى: یلتحق 

  .)٦(ألفاظ

األول والثاني (كال وكلتا)، ولكن بشرط أن یضافا لضمیر نحو: جاء كالهما 

وكلتاهما، ولو اضیفا لظاهر أعربا بالحركات المقدران على األلف، نحو: جاء كال 

  .)٧(لجمهورالرجلین، وكلتا المرأتین، وهذه التفرقة هي الصحیحة وعلیها ا

                                                        

-٣١٥-٣٠٩)، والجنــى الــداني، (٣٦٥) والمفصــل،( ٢/٢٢٥)، والكتــاب، ( ١/١٠٤) الشــرح (١(

 ،.٢/٤٤٢) ، واالرتشاف، ٣١٩

 ).٣٦٥) ، المفصل (١/١٠٤( )، الشرح١/١٩٨) المقرب، (٢(

 ).١/١٩٨) المغرب، (٣(

 ).٢٥٣) سورة البقرة، اآلیة (٤(

 ).٣١٣) المغني، (٥(

) تعرب إعـراب المثنـى إذا أخـذتها ١/١٧٢) الثالث والرابع والخامس اثنان واثنتان وثنتان الشرح (٦(

ویعــرب  لظــاهر أو مضــمر أو لــم تضــفها، وفیهــا لغــة أخــرى تلزمهــا األلــف فــي جمیــع األحــوال

بحركات مقدرات، نحـو: (جـاء الزیـدان ورأیـت الزیـدان ومـررت بزیـدان)، وعلـى هـذا قـرأ بعضـهم 

 ).١/١٧٢) ، الشرح (٦٣(إن هذان لساحران) طه،( 

 .١/٢٥٧، واالرتشاف ١/١٧١) الشرح ٧(



١٨٨ 

 

وفــي شــرح المفصــل (كلتــا) اســم مفــرد یفیــد معنــى التثنیــة بإجمــاع مــن البصــریین، فــال 

وفـي شـرح كتـاب اللمـع (كـال ، .)١(یجوز أن تكون (التاء) فیه لتأنیثهـا، ومـا قبلهـا سـاكن

  .)٢( كلتا ) اسمان مفردان غیر مثنین ، وٕان أفاد معني التثنیة

  وفي نواصب المضارع:

(َوَما َكاَن ِلَبَشٍر َأن ُیَكلَِّمُه اللَُّه ِإالَّ َوْحیًا َأْو ِمن َوَراء ِحَجاٍب َأْو في قوله تعالى: 

  .)٣(ُیْرِسَل َرُسوًال)

فنصب (یرسل) في قراءة الجمهور، إذ هو واقع بعد عاطف مسبوق باسم 

  .)٤(خالص وهو (الوحي)، فیكون نصبه (بأن) مضمرة جوازاً 

  وفي جوازم الفعل المضارع:

ن اللذان تجزمها أدوات الجزم یجوز أن یكونا مضارعین نحو قوله الفعال

، وأن یكون ماضیین نحو قوله تعالى: ( َوإِْن ُعدتُّْم ُعْدَنا )٥(تعالى: (َوإِن َتُعوُدوْا َنُعْد)

. )٧(، وأن یكون األول ماضیًا والثاني مضارعًا كقوله تعالى: (َمن َكاَن ُیِریُد..الخ))٦()

  . )٨(سام متفق علیهافهذه الثالثة أق

  .)٩(وأما كون األول مضارعًا والثاني ماضیًا، فأنكره الجمهور

                                                        

 ).٧٧/ ١)، انظر حاشیة الصبان،(٦/ ٦) شرح المفصل (١(

اللمـع البـن جنـي، تحقیـق فـائز زكـي محمـد دیــاب ، دار )وتوجیـه اللمـع البـن الخبـاز شـرح كتـاب ٢(

 ) .٢٧٢م ، ( ٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٢،  ١السالم القاهرة ، ط

 ).٥١) سورة  الشورى اآلیة (٣(

 ).١/٢٠٨) والشرح ( ٢/٣٦٨)، والنشر( ٣٨٤) إتحاف فضالء البشر( ٤(

 ).١٩)سورة  األنفال اآلیة ( ٥(

 ).٨) سورة  اإلسراء  أالیة (٦(

 ) .٢٠شورىاآلیة () سورة ال٧(

 .٢/٥٥١، االرتشاف، ١/٢٢١) الشرح ٨(

  ).٢/٥٨)،  والهمع ( ١٥٨٨-٣/١٥٨٦) شرح الكافیة الشافیة،(٩(

  
 



١٨٩ 

 

وقــالوا: ال یوجـــد ذلــك إال فـــي الشـــعر وأثبتــه ابـــن مالـــك وأتباعــه واحتجـــوا علیـــه 

بقولـه صـلى اهللا علیــه وسـلم (مــن یْقـم لیلـة القــدر إیمانـًا واحتســابًا غفـر لـه مــا تقـدم مــن 

  ).٢)(١(ذنبه)

  )٣الجزم التي تجزم فعلین (إن) (ومن أدوات  

  .)٥)(٤(وهي حرف باتفاق نحو قوله: (َوإِن َتُعوُدوْا َنُعْد) 

وفي كان وأخواتها: ومما جاء في كان أنها (ناقصة وتامة)، كقوله تعالى: 

(َوإِن َكاَنْت َواِحَدًة َفَلَها النِّْصُف)
)٦(.  

  .)٧(على التمام قراءة الجمهور بنصب (واحدة) على النقصان ونافع برفعها

وفي الكشاف: قرئ (واحدة) بالرفع على كان التامة والقراءة بالنصب وافقه 

  .)٨(لقوله

وفي البحر المحیط: قرأ الجمهور بالنصب؛ على أنه خبر كان، أي: وٕان 

كانت هي، أي البنت فذة لیس منها أخرى، وقرأ نافع(واحدة) بالرفع على أن (كان) 

  .)٩(تامة و(واحدة) الفاعل

وفي االتحاف: نافع وذكر معه أبو جعفر بالرفع والباقون بالنصب على أنها 

  .)١(ناقصة

                                                        

، عــن ١/١٤) أخرجـه البخــاري فـي صــحیحه، كتــاب اإلیمـان، بــاب قیـام لیلــة القــدر مـن اإلیمــان، ١(

 .٨/١١٨قدر، أ[ي هریرة والنسائي (سننه) كتاب اإلیمان وشرائعه، باب قیام لیلة ال

 )..١/٢٢١) الشرح (٢(

) "إذ ما " حرف علـي األصـح ، ومهمـا اسـم علـى األصـح واالقـي األداوات أسـماء بتفـاق (مـن ، ٣(

 ).٢١٩-١/٢١٨ما ، أي ، كأین ، أیان ، أني ، كیفما)، الشرح (

 ).١٩) سورة األنفال، اآلیة (٤(

 ).١/٢١٨) الشرح، (٥(

 ).١١) سورة النساءاآلیة (٦(

 ).١/٢٧٢الشرح () ٧(

 ).١/٥٠٦) الكشاف، (٨(

  ).٣/١٨٣) البحر المحیط،( ٩(
 



١٩٠ 

 

وفـــي الضـــمیر: (الصـــدیق ظننتكـــه)، فمـــذهب الجمهـــور تـــرجیح الفصـــل؛ ألن 

). حســبتك إیــاه، وحســبتني إیــاه؛ ألن حســبتنیه وحســبتكه ٢العامــل فــي الفصــل ناســخ(

  .)٣(قلیل في كالمهم؛ ذلك ألن حسبت بمنزلة كان 

ي بــاب العــدد: تجــوز إضـافة العــدد المركــب إلــى مسـتحق المعــدود، فیســتغنى حینئــٍذ وفـ

عن التمییز، نحو: (هذه أحد عشر زید، وخمسة عشر عمرو) إال (اثني عشـر واثنتـي 

عشرة)، فال یضـافان؛ ألن العشـر قائمـة فیهمـا مقـام النـون، والنـون ال تجـامع اإلضـافة 

قبل اإلضافة مستصـحب بعـدها، وحكـى سـیبویه  فكذا ما قام مقامها، والبناء الذي كان

أن مــــن العــــرب مــــن یعــــرب الجــــزء الثــــاني، قــــال: (وهــــي لغــــة ردیئة)هــــذا فــــي شــــرح 

  )٥(، وحكي الكوفیون )٤(التسهیل

وجهــًا ثالثــًا وهــو إضـــافة أول الجــزئین إلــى اآلخــر، نحـــو: (مــا فعلــت خمســة عشـــرك، 

  )٦وأجازه الفراء (

أجـــازه الفـــراء بالضـــرورة حاكیـــًا علیـــه ) اختصـــاص مـــا ٧وادعـــى ابـــن مالـــك ( 

اإلجماع، ورد علیه بأن من أجـازه قـد أجـازه مطلقـًا، أي: الضـرورة وغیرهـا فـي (ثمـاني 

عشــرة) وغیرهـــا، فحكایـــة اإلجمـــاع لیســـت بصـــحیحة والعقـــود فـــي جـــواز إضـــافتها إلـــى 

مستحق المعدود واالسـتغناء عـن التمییـز، كالمركبـات نحـو: (هـذه عشـرو زیـد وخمسـو 

  ).٨) مثل ذلك الثالثة والعشر وما بینهما نحو: هذه ثالئتك وعشرة األمیر(بكر 

                                                                                                                                                               

 ).١/١٨٧) اإلتحاف، ( ١(

 ).١/٣٨٧) الشرح ( ٢(

 ).١/٦٣،) والهمع (٢/٣٦٥) الكتاب، (٣(

   ).١/٣٦٦) االرتشاف (٢/٤٠٢) شرح التسهیل (٤(

 ).٤/٢٥٩) أوضح المسالك (٥(

 ) .٢/٤٠٢) شرح التسهیل (٦(

-٢/٤٦٣)، وشــــرح التصــــریح (٢/٤٠٢) ، وشــــرح التســــهیل (١/٣٧٩الشــــافیة () شــــرح الكافیــــة ٧(

٤٦٤( 

 ).٦٠٧-٢/٦٠٦) الشرح (٨(



١٩١ 

 

وفي االستثناء بـ(حاشا) مذهب الزجاج وابن مالك أن (سوى) كـ(غیر) معنى 

وٕاعرابًا بدلیل ما حكاه الفراء: (أتاني سواك)، وفصلت طائفة فقالوا: تستعمل ظرفًا 

مذهب سیبویه والجمهور، نحو: جاء الذي غالبًا، وكـ(غیر) قلیًال . والقول األول هو 

.قال ابن )٢(، وصححه ابن الحاجب وطـائفة)١(سواك والدلیل وصل الموصول بها

  الحاجب : " وٕاعراب "ســوى"، " وسواء" النصب على الظرف ، على األصح ".

وفــي شــرح التســهیل: وتســاویها أیضــًا فــي قبــول تــأثیر العوامــل رافعــة وناصــبة 

م كقــول النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم: "مــا أنــتم فــي ســواكم مــن وخافضــة فــي نثــر ونظــ

األمــم إال كالشــعرة البیضــاء فــي جلــد الثــور األســود وكالشــعرة الســوداء فــي جلــد الثــور 

  .)٤)(٣(األبیض"

وفي المغني: كـ(غیر) في المعنى والتصدیق. فتقول: (جاءني سواك) بالرفع 

المفعولیة، و(ما جاءني أحد سواك) على الفاعلیة، و(رأیت سواك) بالنصب على 

  .)٥(بالنصب والرفع، وهو األرجح، فهي ظرف مكان مالزم النصب

وفي حذف حرف النداء: قال السنهوري: "والمتجدد تعریفه بالنداء الموصوف 

. وفي )٦(یجب نصبه كقوله صلى اهللا علیه وسلم: (یا عظیمًا یرجى لكل عظیم ) "

جح، قال ابن مالك في شرح التسهیل: ویجوز للمفرد كالم الفراء یشعر بأن النصب أر 

المعرف بالقصد واإلقبال إجراؤه مجرى العلم المفرد في البناء، وٕاجراؤه مجرى النكرة 

في النصب. قال الفراء: والنكرة المقصودة الموصوفة المناداة تؤثر العرب نصبها، 

. فإن لم یوصف )٧(ینصبونیقولون: یا رجًال كریمًا أقبل، فإذا أفردوا رفعوا أكثر ما 

                                                        

 .٢٨٢-٢/٢٨١) وأوضح المسالك ١(

 ).٢/١٦٢) شرح الكافیة : البن الحاجب (٢(

 .٤٩٧، ص٦) الحدیث في صحیح مسلم ، ج٣(

 .٢/٣٢٦، واالرتشاف ٣١٥-٢/٣١٤) شرح التسهیل، ٤(

 ).١٤٨) هامش المغني،( ٥(

) ســـــبق ٣/١٢٨) بروایـــــة: یــــا عظـــــیم، ومجمـــــع الزوائـــــد (٧/٤٦٦) الحــــدیث فـــــي كنـــــز العمـــــال (٦(

 تخریجه.

 ).٥/٤١٢)، التصریح (٣٩٣-٣/٣٩٢) انظر شرح التسهیل، ( ٧(



١٩٢ 

 

بالنصب، أي: مبني على الضم في محل نصب، وما قلناه من وصف المنادي مبني 

  .)١(هو الصحیح وفاقًا لسیبویه والجمهور

وفــي اإلضــافة الشــبیهة بالمحضــة: كتــب الســنهوري فائــدة: قــال: "مــا قدمتــه فــي كــون 

)أن ٢ابــن مالــك(اإلضــافة تنقســم إلــى معنویــة ولفظیــة وهــو مــذهب الجمهــور"، وذكــر 

هنــاك ألفاظــًا لیســت إضـــافتها لفظیــة وال محضــة، بــل شـــبیهة بالمحضــة منهــا: االســـم 

)، وصــالة األولــى)، ٣المضــاف إلــى الصــفة، مثــل: (مســجد الجــامع، وحبــة الحمقــاء(

وهــذا مبنــي علــى أن هــذه اإلضــافة ال تأویــل فیهــا، وأمــا أن أولناهــا بــأن المضــاف إلیــه 

الجامع، وحبة البقلة الحمقاء، وصالة الساعة األولـى)، محذوف تقدیره: مسجد المكان 

) ٤لــم یكــن مــن إضــافة االســم إلــى الصــفة، والتأویــل هــو التحقیــق، ومــذهب الجمهــور(

  . )٥(ینبغي أن یعلم أن االسم ال یضاف إلى الصفة لما قال بعضهم

وفي حاشیة الصبان: فإذا أوهم إضافة الموصوف إلى صفته وجب التأویل 

موصوف، أي: حبة البقلة الحمقاء، وصالة الساعة األولى ومسجد المكان بأن یقدر 

  .)٦(الجامع

وأن الصفة یجب متابعتها للموصوف في إعرابه، فلو خففت بإضافته إلیها لم 

تكن تابعة له في ذلك، وقیل: ألن الصفة مع الموصوف متصادقان في الذات، فلو 

  . )٧(أضفته إلیها للزم إضافة الشيء إلى نفسه

  .)١(فإذا قلت:  جاءني زید العاقل، فالعاقل هو زید، وزید هو العاقل

                                                        

 ).٣/١٢١)، والخلیل على الضم، واالرتشاف ( ٢/١٨٤)، والكتاب( ٢/٦٥٤) الشرح (١(

 ) ،٢٣٠-٣/٢٢٩) شرح التسهیل : (٢(

 ).٢٣٠-٣/٢٢٩ن، (حمق). الشرح( )اللسا٣(

)، ٢/٥٠٦)، واالرتشـــــــــاف (٤٣٧-٢/٤٣٦)، واإلنصـــــــــاف (٢٣٠-٣/٢٢٩) شـــــــــرح التســـــــــهیل (٤(

  واإلیضاح

     )١/٢٧١.( 

  ).٢/٢٦٧) شرح الكافیة للرضي ( ٥(
 

 .٢/٢٤٩) حاشیة الصبان ٦(

 .٣/١٠) شرح المفصل ٧(



١٩٣ 

 

وفي اإلضافة الشبیهة بالمحضة، منها: المسمى المضاف لالسم إال أن هذه 

  .)٢(على التأویل الذي ذكره السنهوري نحو: (جاءني سعید كرز)

واعلم أن األصل أن ال یضاف أحد المترادفین إلى اآلخر، ألنه من إضافة 

شيء إلى نفسه وهي ممتنعة، فإن ورد من كالم العرب شيء ظاهره إضافة أحد ال

المترادفین إلى اآلخر أولناه بأن المراد باألول المسمى، وبالثاني االسم، قال 

: وٕانما أولناهما بذلك دون عكسه، ألن الثاني أعرف من األول، وأخص )٣(بعضهم

إضافة أحد المترادفین إلى اآلخر  )٤(وضعًا، والتأویل مذهب الجمهور، وأجاز الفراء

. أو )٦(كقوله تعالى: (ِإنَّ َهَذا َلُهَو َحقُّ اْلَیِقیِن) )٥(من غیر تأویل، الختالف اللفظین

  یوم الخمیس. 

وفي حكم المضاف إلى یاء المتكلم:  الذي لیس بمثنى، وال مجموعـًا علـى حـد 

ابــه، وهـو مـذهب الجمهــور المثنـى، فیـه أربعــة مـذاهب، أحـدها: ذكــره السـنهوري فـي كت

ــــة( ) واعلــــم أن األصــــح مــــذهب ٧أنــــه یعــــرب بحركــــات مقــــدارات فــــي األحــــوال الثالث

) بقــاء إعــراب المعــرب عنــد إضــافته إلـى یــاء المــتكلم؛ لشــغل آخــره بحركــة ٨المحققـین(

). ثـم إن كـان مثنـى فإعرابــه ظـاهر ومثلـه المجمـوع جمــع ٩التـي تقتضـیها یـاء المــتكلم(

سـالمة منصـوبًا أو مجـرورًا، ومثلهمـا غیرهمـا عنـد جـره، فـإذا قلـت: (مـررت بغالمــي)، 

كانت الكسرة التي تحت المیم كسرة اإلعـراب اسـتغنى بهـا عـن الكسـرة التـي ألجـل یـاء 

قول مـن قـال: إن )، ی١) وشبهه بعض المتأخرین(١٠المتكلم، وهذا مذهب ابن مالك (
                                                                                                                                                               

 ).٧٠٩-٢/٧٠٨) الشرح (١(

 ).٧٠٩-٢/٧٠٨() اللسان،( مادة كرز) والشرح ٢(

 .٢/٢٤٩)، وحاشیة الصبان، ٢٦٩-٢/٢٦٨) شرح الكافیة للرضي (٣(

 ).٢/٢٧٥)، وشرح الكافیة للرضي (٣٣١-١/٣٣٠) معاني القرآن للفراء (٤(

 )٧١٠-٧٠٩) الشرح : (٥(

 ).٩٥) سورة الواقعة، اآلیة (٦(

 ).٢/٢٨٣) شرح حاشیة الصبان (٧(

 ).٣/٢٩٧) شرح التسهیل (٨(

 ).٢/٥٣٥) االرتشاف (٩(

 ).٢/٥٣٦)االرتشاف  (٣/٢٧٩) شرح التسهیل (١٠(



١٩٤ 

 

الضــمة فــي (مــن زیــد) جوابــًا لـــ(جاء زیــد)، حركــة إعــراب قــال الســنهوري : " هــذا هــو 

)  فتكــون الكســرة علــى مــذهب الجمهــور فــي القســم األول الكســرة ٢مــذهب الجمهــور" (

التــي ألجــل یــاء المــتكلم، والضــمة فــي القســم الثــاني ضــمة الحكایــة وحركــة اإلعـــراب 

ن جمع السالمة مرفوعًا ، لكـان إعرابـه مقـدرًا ، وبیانـه : أن )، اما لو كا٣مقدرة فیهما(

رفعـــه بـــالواو وقـــد انقلبـــت (یـــاء)، لمـــا تقـــدم، فعالمـــة اإلعـــراب التـــي هـــي الـــواو لیســـت 

وابن مالك  )٤( بموجودة بل بدلها فیكون اإلعراب مقدرًا ، هذا هو مذهب ابن الحاجب 

 )٥( ارضة والعارض ال یعتد بـه واعترضه بعض المتأخرین بأن انقالب الواو (یاء ) ع

.  

خاتمة: قد یجتمع السماع واإلجماع والقیاس دلیًال على مسألة في شرح 

  .)٦(التسهیل البن مالك

ویجوز دخول الباء في خبر (ما) التمیمیة، خالفًا للفارسي والزمخشري، ویدل 

  علیه السماع والقیاس واإلجماع. 

  م ونثره.أما السماع فلوجود ذلك في أشعار بني تمی

وأما القیاس فألن الباء دخلت الخبر؛ لكونه منفیًا، ال لكونه منصوبًا، بدلیل 

  دخولها بعد (ما) المكفوفة، وبعد (هل).

وأما اإلجماع: ال عبرة بمخالفة أبي علي الفارسي والزمخشري لضعفه، أو 

  .)٧(لكونه بعد انعقاد إجماع من قبلها من نحاة البصرة والكوفة

                                                                                                                                                               

 ).٢٩٤/ ٢) شرح الكافیة للرضى (١(

 ).٧٤٥-٢/٧٤٤)  الشرح : (٢(

 ).٢/٢٨٣) وشرح األشمنوني لحاشیة الصبان (٧٤٥-٢/٧٤٤) الشرح (٣(

 ).٣/٢٧٩)، وشرح التسهیل (١/٤٣١).اإلیضاح في شرح المفصل (٢/٢٩٤) شرح الكافیة : (٤(

)، الشـرح ٢/٥٣٦)، االرتشـاف (٢/١٠٠١)، شـرح الكافیـة الشـافیة  : (٣/٢٧٩التسهیل () شرح ٥(

) :٧٤٥-٢/٧٤٤.( 

 )٣٨٥-١/٣٨٢)  شرح التسهیل (٦(

 ).٣٧٣) هامش االقتراح ص(٧(



١٩٥ 

 

من الكتاب مقسمًة هذه  بعت الباحثة مصادر االحتجاج في النحوفیم تقدم تت  

المصادر إلي قسمین مصادر نقلیة أخرى عقلیة ، ثم أعتمد النحاة في النقل عن 

العرب الفصحاء الموثق بعروبتهم ، واعتمدوا في القسم الثاني على عقلوهم مستفین 

علوم المستجدة كالفقه في ذلك مما طرأ على عقلهم من أفكار وفلسفاٍت أتت بها ال

وأصوله وطوائف الفقهاء في االستدالل والتعلیل كما استفادوا من علوم الكالم 

  والمنطق .

  

  

   



١٩٦ 

 

  ا وات

  

الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصـالحات والصـالة والسـالم علـى سـیدنا محمـد ذي 

ـــه  وصـــحبه المعجـــزات الظـــاهرات، الـــذي حصـــل مـــن نـــوره وجـــود الكائنـــات، وعلـــى آل

  القادات...

  وبعد،،

ــــي هــــذا (الجهــــود النحویــــة للشــــیخ الســــنهوري مــــن خــــالل شــــرح  فقــــد كــــان بحث

  اآلجرومیة في علم العربیة).

وبمـــا أن الشـــیخ آجـــروم كـــان ســـابقًا للســـنهوري إال أنـــي بـــدأت بترجمـــة الشـــیخ 

السنهوري ألنه محور البحث والدراسة، أي: الكتاب الذي كان محور الموضوع للشـیخ 

ل السنهوري العالمة ثانیًا مؤلف المقدمة التي یبدأ بهـا كـل مبتـدئ وینتهـي عنـدها الجلی

  المنتهي.

اتبعــــت فــــي ترجمــــة الشــــیخین أجــــروم والســــنهوري، المــــنهج التــــاریخي، وبــــدأت 

  بالشیخ السنهوري  وذكرت ، مولده ونشأته وعصره وحیاته، ومنزلته العلمیة.

ي بدایـة القـرن الثـامن الهجـري تحدثت عن الحیاة السیاسیة، عـاش السـنهوري فـ

  ونهایته.

كانت تلك هي فترة دولة الممالیك التي تعاقب علیها عـدد مـن الملـوك واألمـراء 

من سلطنة الملك المؤید أبو النصر سیف الدین شیخ بن عبد اهللا الحمودي الظاهري، 

وهي سنة خمـس عشـر وثمانمائـة حتـى مملكـة قیتبـاي التـي بـدأت سـنة اثنتـین وسـبعین 

  مانمائة هجریة. وث

ـــاة  وتحـــدثت عـــن ازدهـــار الحیـــاة فـــي مصـــر سیاســـیًا ومـــا حـــدث فیهـــا ثـــم الحی

االجتماعیــة ثــم الحیــاة العلمیــة. وذكــرت أنــه عــاش فــي ظــل حیــاة السیاســیة مضــطربة 

ورغم ذلك ازدهرت علمیًا وفكریًا بسبب العلماء وتغلبهم على الممالیك واألمـراء، وكـان 

فــي المســائل التــي تستقصــى علــیهم، ولــم تكــن الحیــاة  الممالیــك یرجعــون إلــى العلمــاء

  السیاسیة سلبیة على الحیاة العلمیة بل العكس.



١٩٧ 

 

وجـال أهــل مصــر فــي فنـون العلــوم فــي تحقیــق اإلنصـاف فــي شــأنهم، فــإذا هــم 

  أحرص الناس على التمیز:

والعالم المتمیز معّظم عند العامة والخاصة یشـار إلیـه ویخـال علیـه ویكـرم ومـا 

  .أشبه ذلك

مع هذا فلیس ألهل مصر مـدارس تعیـنهم علـى طلـب العلـم بـل یقـرؤون جمیـع 

العلوم في المساجد حتى أنشأت بعض المدارس، وذكرت نموذجًا لهـا، وكـذلك نموذجـًا 

لبعض العلماء في هذا العصر خطوا بهم خطوات واسعة نحـو الكمـال، مـنهم الشـهاب 

  سم وغیرهم.السكندري، الزین الطاهر، والزین عباده وأبو القا

وبعــد ذلــك تحــدثت عــن العالمــة ابــن آجــروم وعــن رحالتــه، عــاش ابــن آجــروم 

شــطرین فــي فــاس حیــث ولــد وتلقــى علومــه األولــى، وشــطر فــي المشــرق حیــث نظــم 

مقدمته اآلجرومیة المشهورة، ورحـل إلـى القـاهرة وسـمع مـن ابـن حیـان صـاحب البحـر 

  المحیط، أخذ عنه النحو وأجازه وروى عنه. 

  ت عن ثقافته وشیوخه وتالمیذه، ومصنفاته، ثم وفاته.ثم تحدث

ثم تحدثت عن التعریف بالمقدمة وشروحها وهي مقدمة نافعة وواضحة وضوح 

  الشمس، كما قال أحد الشراح: 

 أما في طریقة تنظیم الكتاب وتبویبه سار الشیخ كابن أجروم. -

كألفیة ابن  كثیرٌا یأخذ الشیخ السنهوري األمثلة من أمهات الكتب والحواشي -

 مالك وكتب ابن الحاجب والكفراوي، ونحو ذلك من الكتب العمد.

قمت بتوضیح  المصـادر التـي أخـذ منهـا والتبویـب، وترتیـب الموضـوعات،  -

 المنهج، التحلیل، وشرح الكتاب وبعض الشواهد.

  فهي كثیرة تحتاج إلى إلمام من هذا الكتاب.

ل  المــولى عــز وجــل حســن مــا قمــت بــه مــن دراســة وتحلیــل لهــذا الكتــاب اســأ

المثوبة فیه وللباحثین حسن االنتفاع، ومن القراء حسن النصیحة. إذا رأوا نقصـًا أتمـوه 

  أو خطأ أصلحوه.

ال أدعــي أنــي بلغــت الكمــال، أو أتیــت بــالقول الفصــل، فمــا زال البــاب مفتوحــًا 

هـذه أمام الدارسین، وما من جهد إال وهو مفتقر إلى مـن یكمـل مواضـع الـنقص فیـه، و 



١٩٨ 

 

سمة البشر، فإن وفقت فبعون اهللا وفضله وٕان تكن األخرى فحسبي أنـي بـذلت مـا فـي 

وســعي، والحمــد والشــكر هللا وحــده، أحمــده حمــدًا كثیــرًا أن وفقنــي إلنجــاز هــذا البحــث 

الذي كان فكرة في رحم الغیب وحلمًا أهیم به في الخیـال فصـار واقعـًا أتلمسـه ومنطقـًا 

  اسة إلى النتائج والتوصیات التالیة:أتحسسه، وقد خلصت هذه الدر 

  أوًال: النتائج:

إن ابن آجروم كوفي المذهب؛ ألنه كان یعبر بالخفض، لكن الشیخ  -١

 السنهوري بصري المذهب، ألنه كان یمیل الي مساع المسائل البصریة.

إن ابن آجروم في الفقه مالكي المذهب؛ ألني وجدت ترجمته ذكرت في  -٢

 طبقات المالكیة.شجرة النور الذكیة في 

وكذلك الشیخ السنهوري مالكي المذهب، وعرفت ذلك ألن كتب التراجم  -٣

ذكرت ذلك فكان فقیهًا أصولیًا وفوق ذلك نحوي مقرئ وله ثقافة عالیة 

 والمعة فصلها صاحب الضوء الالمع، فهو عالم بالقراءات السبعة.

الكتب كانت إضافات علمیة واضحة، كان ینقل كالمًا بالنص من أمهات  -٤

 خاصة كتب أبن مالك، وابن الحاجب فهو یمیل إلیهم خاصة في مسألة 

كان الشیخ السنهوري قد خرَّج أبیات الشعر ونسبها الي قائلیها ولم ینسب  -٥

 بعضها.

من نتائج البحث أن البحث إستدرك على د. شوقى ضیف إغفاله ذكر  -٦

 السنهوي من قائمة علماء ذلك العصر.

 

  ثانیًا: التوصیات:

  ي الباحثین أن یتناولوا الكتب التي لم تتناول بالتحلیل والشرح الوافي.أوص -١

 أوصي الجامعة بأن تقوم بجمع الكتب التي حققت من المخطوطات. -٢

أوصي بأن الكتاب واسع وملئ بالموضوعات والشواهد خاصة القرآنیة  -٣

 شعریة). -حدیثیة  –منها، أوصي بالبحث في هذه الشواهد (قرآنیة 

ة بأن توفر مثل هذه الكتب؛ ألنها مفیدة وواضحة بنسبة أوصي الجامع -٤

لطالب المبتدئین الذین یصعب علیهم النحو فمن هنا أقول: إن النحو 



١٩٩ 

 

سهل لیس بصعب كما یقول بعض طالب العربیة، فهم یجدون صعوبته 

في أمهات الكتب القدیمة فإذا بدأوا بالحدیثة فهي شرح أو توضیح للكتب 

صریة فهي شرح أو تحلیل أو تحقیق للكتب السالفة العمد فكل البحوث الع

 فلم یجدوا صعوبة في الكتب القدیمة.

والكتاب في حاجة إلى النظر إلیه من مختلف الزوایا، والبحث فیه مرارًا  -٥

 وتكرارًا كشفًا لبعض خبایاه التي تحتاج إلى تدقیق وفحص.

  للفائدة أرجو من إدارة الجامعة وغیرها من الجامعات فتح الباب  -٦

  لالستمرار في إتمام هذا الكتاب، فهو من مجلدین ضخمین، أرجو       

  توزیعه في المستقبل، ومن اهللا التوفیق والسداد.      

 

  وبعد،،

فهذه خالصة هذا البحث والتي تأمل فیها الباحثة أن تكون قد أضافت شیئًا 

اسات النحویة وأن تكون قد وضعت بعض جوانبها وسلطت علیها الضوء بما للدر 

یتیح للمتعلمین أن یقبلوا على هذا العلم مزودین بالوسائل التي تعینهم على فهم 

جوانبه، فإن وفقت فذلك غایة المراد الذي أسعى إلیه وٕاال فحسبي أني اجتهدت في 

  ذلك ولكل مجتهد نصیب، وما توفیقي إال باهللا.

  

  وهللا الموفق والمستعان،،

  

  

  

  

    



٢٠٠ 

 

  
  

رس اا  

  

  وتحتوي على:

 فهرس اآلیات القرآنیة. -١

 فهرس األحادیث النبویة. -٢

 فهرس األشعار. -٣

 فهرس األمثال. -٤

 فهرس األعالم. -٥

 فهرس المصادر والمراجع. -٦

 فهرس الموضوعات. -٧

  



٢٠١ 

 

آمت اس ا  

  

 ا     ا 
        ر  

    ا 

 رة اة:  

١  أُْولَـِئَك َعَلى ُهًدى مِّن رَّ�ِِّْم َوأُْولَـِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن . ١٥٨ ٥ 

٢  َوِمَن النَّاِس َمن يـَُقوُل آَمنَّا بِالّلِه َوبِاْليَـْوِم اآلِخِر َوَما ُهم ِمبُْؤِمِنَني. ٩٠-٧٠ ٨ 

٣   فَـِإن ملَّْ تـَْفَعلُـوْا َولَــن تـَْفَعلُـوْا َفــاتـَُّقوْا النَّـاَر الَّـِيت َوُقوُدَهــا النَّـاُس َواحلَِْجــارَُة

ْت لِْلَكاِفرِينَ   . أُِعدَّ

٨٧ ٢٤ 

٤   ًأَْن َيْضِرَب َمَثًال َما بـَُعوَضة. ١٥٦  ٢٦  

٥   َقاُلوْا ادُْع لََنا رَبََّك يـُبَـنيِّ لَّنا َما ِهَي َقاَل إِنَُّه يـَُقوُل إِنـََّها بـََقرٌَة الَّ َفاِرٌض

َعُلوْا َما تـُْؤَمروَن   . َوالَ ِبْكٌر َعَواٌن بـَْنيَ َذِلَك َفافـْ

١٧٣ ٦٨ 

٦   َــارِِهْم ــن ِدي ــنُكم مِّ ـــُؤالء تـَْقتُـلُــوَن أَنُفَســُكْم َوُختْرُِجــوَن َفرِيقــاً مِّ ــُتْم َه مثَُّ أَن

َتظَاَهُروَن َعَلْيِهم بِاِإلمثِْ َواْلُعْدَواِن َوِإن يَأُتوُكْم أَُساَرى تـَُفاُدوُهْم َوُهَو ُحمَرٌَّم 

َتاِب َوَتْكُفُروَن بِبَـْعٍض َفَمـا َجـزَاء َعَلْيُكْم ِإْخرَاُجُهْم أَفَـتُـْؤِمُنوَن بِبَـْعِض اْلكِ 

ــِة يـُــَردُّوَن  ــْوَم اْلِقَياَم نْـَيا َويـَ ــَك ِمــنُكْم ِإالَّ ِخــْزٌي ِيف اْحلََيــاِة الــدُّ ــُل َذِل َمــن يـَْفَع

 .ِإَىل َأَشدِّ اْلَعَذاِب َوَما الّلهُ ِبَغاِفٍل َعمَّا تـَْعَمُلوَن 

١٣١ ٨٥ 

٧  ـــرَاِهيَم رَبـُّــ ـــى إِبْـ ـــَك لِلنَّـــاِس َوِإِذ ابْـتَـَل ـــَأَمتَُّهنَّ قَـــاَل ِإينِّ َجاِعُل هُ ِبَكِلَمـــاٍت َف

 . ِإَماماً َقاَل َوِمن ُذرِّيَِّيت َقاَل َال يـََناُل َعْهِدي الظَّاِلِمنيَ 

١٥١ ١٢٤ 

٨  َها ُقل َلِتِهُم الَِّيت َكانُواْ َعَليـْ َفَهاء ِمَن النَّاِس َما َوالَُّهْم َعن ِقبـْ َسيَـُقوُل السُّ

 . لِّّلِه اْلَمْشرُِق َواْلَمْغِرُب يـَْهِدي َمن َيَشاءُ ِإَىل صـِرَاٍط مُّْسَتِقيمٍ 

١٢٥ ١٤٢ 

٩   وََكــَذِلَك َجَعْلنَــاُكْم أُمَّــًة َوَســطاً لَِّتُكونُــوْا ُشــَهَداء َعلَــى النَّــاِس َوَيُكــوَن

َها ِإالَّ لِنَـْعَلَم َمن  َلَة الَِّيت ُكنَت َعَليـْ الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيداً َوَما َجَعْلَنا اْلِقبـْ

َكانَـْت َلَكبِـريًَة ِإالَّ َعلَـى الَّـِذيَن يـَتَِّبُع الرَُّسوَل ِممَّن يَنَقِلُب َعَلى َعِقبَـْيـِه َوِإن  

 َهـَدى الّلــُه َوَمـا َكــاَن الّلــهُ لُِيِضـيَع ِإميـَـاَنُكْم ِإنَّ الّلــَه بِالنَّـاِس لَــَرُؤوٌف رَِّحــيمٌ 

. 

١٣٧ ١٤٣ 

١٠   ََّمـْن لَّْيَس اْلِربَّ أَن تـَُولُّـوْا ُوُجـوَهُكْم ِقَبـَل اْلَمْشـرِِق َواْلَمْغـِرِب َولَــِكنَّ اْلـِرب

آَمَن بِالّلِه َواْليَـْوِم اآلِخِر َواْلَمآلِئَكِة َواْلِكتَـاِب َوالنَِّبيِّـَني َوآتَـى اْلَمـاَل َعلَـى 

١٤٠ ١٧٧ 



٢٠٢ 

 

ــــآئِِلَني َوِيف  ــــِبيِل َوالسَّ ــــَن السَّ ــــاَمى َواْلَمَســــاِكَني َواْب ُحبِّــــِه َذِوي اْلُقــــْرَىب َواْلَيَت

ــــاِب َوأَقَــــاَم الصَّــــالَة َوآتَــــى الزََّكــــاَة َوالْ  ُموفُــــوَن ِبَعْهــــِدِهْم ِإَذا َعاَهــــُدوْا الرَِّق

ـــــِئَك الَّــــِذيَن َصــــَدُقوا  ــــْأِس أُوَل ــــرَّاء َوِحــــَني اْلَب ــــاِبرِيَن ِيف اْلَبْأَســــاء والضَّ َوالصَّ

 .   َوأُولَـِئَك ُهُم اْلُمتـَُّقوَن 

١١  ــُرَوٍء َوَال حيَِـ لُّ َهلـُـنَّ أَن َيْكــُتْمَن َواْلُمطَلََّقـاُت يـَتَـرَبَّْصــَن بِأَنُفِسـِهنَّ َثالَثَــَة قـُ

َمـا َخَلـَق الّلـُه ِيف أَْرَحـاِمِهنَّ ِإن ُكــنَّ يـُـْؤِمنَّ بِالّلـِه َواْليَــْوِم اآلِخـِر َوبـُُعــولَتُـُهنَّ 

ــــَردِِّهنَّ ِيف َذلِــــَك ِإْن أَرَاُدواْ ِإْصــــَالحاً َوَهلُــــنَّ ِمثْــــُل الَّــــِذي َعلَــــْيِهنَّ  َأَحــــقُّ ِب

 .َعَلْيِهنَّ َدَرَجٌة َوالّلُه َعزِيٌز َحُكيٌم   بِاْلَمْعُروِف َولِلرَِّجالِ 

١٤٩ ٢٢٨ 

١٢  ٌَأملَْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن ِديَارِِهْم َوُهْم أُُلوف  ١٧٢  ٢٤٣  

١٣   ـا َفَصـَل طَــاُلوُت بِـاْجلُُنوِد قَــاَل ِإنَّ الّلـَه ُمْبَتلِـيُكم بِنَـَهــٍر َفَمـن َشــِرَب فَـَلمَّ

ـــِدِه  ـــَرَف ُغْرفَــًة بَِي ِمْنــُه فَـلَــْيَس ِمـــينِّ َوَمــن ملَّْ َيْطَعْمــُه َفِإنَّـــُه ِمــينِّ ِإالَّ َمــِن اْغتَـ

ـا َجـاَوزَ  ُهْم فَـَلمَّ ــنـْ ُه ُهـَو َوالَّــِذيَن آَمنُـوْا َمَعـُه َقــاُلوْا َال َفَشـرِبُوْا ِمْنـهُ ِإالَّ َقلِـيًال مِّ

طَاَقَة لََنا اْليَـْوَم ِجبَاُلوَت َوُجنوِدِه َقاَل الَّـِذيَن َيظُنُّـوَن أَنـَُّهـم مَُّالقُـو الّلـِه َكـم 

 . مِّن ِفَئٍة َقِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثريًَة بِِإْذِن الّلِه َوالّلُه َمَع الصَّاِبرِيَن 

٨٤ ٢٤٩ 

١٤  ُهم مَّــن َكلَّــَم اللّــُه َوَرفَــَع ــٍض مِّــنـْ تِْلــَك الرُُّســُل َفضَّــْلَنا بـَْعَضــُهْم َعَلــى بـَْع

َنا ِعيَسى ابْـَن َمـْرَميَ اْلبَـيـِّنَـاِت َوأَيـَّْدنَاُه بِـُروِح اْلُقـُدِس  بـَْعَضُهْم َدَرَجاٍت َوآتـَيـْ

َتَتَل الَِّذيَن ِمن بـَْعِدِهم مِّن بـَعْ  ِد َما َجـاءتْـُهُم اْلبَـيـِّنَـاُت َوَلْو َشاء الّلُه َما اقـْ

َتتَـُلوْا  ُهم مَّن َكَفَر َوَلْو َشاء الّلُه َما اقـْ ُهم مَّْن آَمَن َوِمنـْ َولَـِكِن اْختَـَلُفواْ َفِمنـْ

 . َولَـِكنَّ الّلَه يـَْفَعُل َما يُرِيُد  

١٨٣ ٢٥٣ 

١٥  َنـاُكم مِّـ ن قَـْبـِل أَن يَـْأِيتَ يـَـْوٌم الَّ بـَْيـٌع يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ أَنِفُقـوْا ِممـَّا َرَزقـْ

 .ِفيِه َوالَ ُخلٌَّة َوَال َشَفاَعٌة َواْلَكاِفُروَن ُهُم الظَّاِلُموَن 

٧٩ ٢٥٤ 

١٦    ـــٌر لَُّكــــْم ِإن ُقواْ َخيـْ َوِإن َكـــاَن ُذو ُعْســـرٍَة فَـَنِظــــرٌَة ِإَىل َمْيَســـرٍَة َوأَن َتَصــــدَّ

 . ُكنُتْم تـَْعَلُمونَ 

٨٩-٧١ ٢٨٠ 

١٧   ــا ِيف أَنُفِســُكْم َأْو ــُدوْا َم ــا ِيف اَألْرِض َوِإن تـُْب ــَماواِت َوَم لِّلَّــِه مــا ِيف السَّ

ُب َمن َيَشـاُء َوالّلـُه َعلَـى   ُختُْفوُه ُحيَاِسْبُكم ِبِه الّلُه فَـيَـْغِفُر ِلَمن َيَشاُء َويـَُعذِّ

 . ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر 

٩٢ ٢٨٤ 

 رة آل ان:  



٢٠٣ 

 

١٨   َشـِهَد الّلـهُ أَنـَُّه الَ إِلَــَه ِإالَّ ُهــَو َواْلَمالَِئَكـُة َوأُْولُـوْا اْلِعْلـِم َقآئَِمـاً بِاْلِقْســِط

 . الَ إِلَـَه ِإالَّ ُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ 

١٧٩-٧٢ ١٨ 

 رة اء:

١٩  ََواتـَُّقوا اللََّه الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواْألَْرَحام ١٦٩  ١  

٢٠   يُوِصـيُكُم الّلــُه ِيف َأْوَالدُِكــْم لِلــذََّكِر ِمْثــُل َحــظِّ األُنثـَيَـــْنيِ َفــِإن ُكــنَّ ِنَســاء

فَـْوَق اثْـَنتَـْنيِ فَـَلُهنَّ ثـُلُثَا َما تـََرَك َوِإن َكاَنْت َواِحَدًة فَـَلَها النِّْصُف َوألَبـََويْـِه 

ُهَما السُُّدُس ِممَّا تـََرَك ِإن َكا َن َلُه َوَلٌد َفِإن ملَّْ َيُكن لَّـُه َولَـٌد ِلُكلِّ َواِحٍد مِّنـْ

ــِد  ــن بـَْع ــُدُس ِم ــهُ ِإْخــَوٌة َفُألمِّــِه السُّ ــُث فَــِإن َكــاَن َل َــهُ أَبـَــَواُه َفُألمِّــِه الثـُُّل َوَورِث

ـَرُب َلُكـْم  َوِصـيٍَّة يُوِصـي ِ�َـا َأْو َديْـٍن آبَـآؤُُكْم َوأَبنـاؤُُكْم الَ تَـْدُروَن أَيـُُّهـْم أَقـْ

 . رِيَضًة مَِّن الّلِه ِإنَّ الّلَه َكاَن َعِليما َحِكيماً نـَْفعاً فَ 

١٨٥ ١١ 

٢١   َنُه َمـَودٌَّة َنُكْم َوبـَيـْ َولَِئْن َأَصاَبُكْم َفْضٌل مَِّن اهللا لَيَـُقوَلنَّ َكَأن ملَّْ َتُكن بـَيـْ

 . يَا لَيَتِين ُكنُت َمَعُهْم َفَأُفوَز فَـْوزاً َعِظيماً 

١٧٦ ٧٣ 

 رة اة:

٢٢  يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَىل الصَّالِة َفاْغِسُلوا ُوُجـوَهُكْم َوأَيْـِدَيُكْم

  ِإَىل اْلَمرَاِفقِ 

٧٢  ٦ 

٢٣   يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َمن يـَْرَتدَّ ِمنُكْم َعـن ِديِنـِه َفَسـْوَف يَـْأِيت الّلـهُ ِبَقـْوٍم

ــبـُُّهْم َوحيُِبُّونَــهُ أَِذلَّـــٍة َعَلــى اْلُمــْؤِمِنَني أَِعـــزٍَّة َعَلــى اْلَكــاِفرِيَن ُجيَاِهـــُدوَن ِيف  حيُِ

َك َفْضـُل الّلـِه يـُْؤتِيـِه َمـن َيَشـاُء َوالّلـُه َسِبيِل الّلِه َوَال َخيَاُفوَن َلْوَمَة آلئٍِم َذلِـ

 . َواِسٌع َعِليمٌ 

٨٤ ٥٤  

٢٤   ــاِبُؤوَن َوالنََّصــاَرى َمــْن آَمــَن بِاللّــِه ــوْا َوالَّــِذيَن َهــاُدوْا َوالصَّ ِإنَّ الَّــِذيَن آَمُن

 .َواْليَـْوِم اآلِخِر وَعِمَل َصاِحلاً َفالَ َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َحيْزَنُونَ 

١١٣  ٦٩- 

١٤١ 

٢٥   ِإْن ُكْنُت قـُْلُتُه فَـَقْد َعِلْمَتُه  ٦٢  ١٦٩  

 ام:رة 

٢٦   بَـْل بَـَدا َهلـُـم مَّـا َكــانُوْا ُخيُْفـوَن ِمــن قَـْبـُل َوَلــْو ُردُّواْ َلَعـاُدواْ ِلَمــا نـُُهـوْا َعْنــُه

 . َوإِنـَُّهْم َلَكاِذبُونَ 

٩١ ٢٨ 

٢٧   بُواْ بِآيَاتَِنــا ُصــمٌّ َوبُْكــٌم ِيف الظُُّلَمــاِت َمــن َيَشــِإ الّلــهُ ُيْضــِلْلُه َوالَّــِذيَن َكــذَّ

 . َيَشْأ َجيَْعْلُه َعَلى ِصرَاٍط مُّْسَتِقيمٍ َوَمن 

١٥٢ ٣٩ 



٢٠٤ 

 

٢٨  ِإنَّ اللََّه َفاِلُق احلَْبِّ َوالنـََّوى ُخيْـرُِج اْحلَـيَّ ِمـَن اْلَميِّـِت َوُخمْـرُِج اْلَميِّـِت ِمـَن

 .احلَْيِّ 

١٥٩ ٩٥ 

٢٩   ََّولَـْو أَنـََّنــا نـَزَّْلَنـا إِلَــْيِهُم اْلَمآلِئَكـَة وََكلََّمُهــُم اْلَمـْوَتى َوَحَشــْرنَا َعلَـْيِهْم ُكــل

ــَرُهْم َجيَْهلُــونَ  ـــِكنَّ َأْكثـَ ــواْ ِإالَّ أَن َيَشــاَء اللّــُه َوَل ــا َكــانُواْ لِيُـْؤِمُن ــُبًال مَّ  َشــْيٍء قـُ

. 

٧٤ ١١١ 

٣٠   ــاَب ُمَفصَّــًال ــْيُكُم اْلِكَت ــَزَل إَِل ــَر اللّــِه أَبْـَتِغــي َحَكمــاً َوُهــَو الَّــِذي أَنـَ أَفَـَغيـْ

َناُهُم اْلِكَتاَب يـَْعَلُموَن أَنَُّه ُمنَــزٌَّل مِّـن رَّبـَِّك بِـاحلَْقِّ فَـالَ َتُكـوَننَّ  َوالَِّذيَن آتـَيـْ

 . ِمَن اْلُمْمَرتِيَن 

٧٣ ١١٤ 

 رة ااف:

٣١   َوََكم مِّن قَـْريٍَة أَْهَلْكَناَها َفَجاءَها بَْأُسَنا بـََياتاً َأْو ُهْم َقآئُِلون . ١٧٢ ٤ 

٣٢   ــــنُكْم لِيُنــــِذرَُكْم ــــن رَّبُِّكـــْم َعَلــــى َرُجـــٍل مِّ َأَوَعِجْبـــُتْم أَن َجــــاءُكْم ذِْكـــٌر مِّ

 . َولَِتتـَُّقوْا َوَلَعلَُّكْم تـُْرَمحُونَ 

١٧٩ ٦٣ 

٣٣   ــــنُكْم لِيُنــــِذرَُكْم ــــن رَّبُِّكـــْم َعَلــــى َرُجـــٍل مِّ َأَوَعِجْبـــُتْم أَن َجــــاءُكْم ذِْكـــٌر مِّ

َواذُكـُرواْ ِإْذ َجَعَلُكـْم ُخَلَفـاء ِمــن بـَْعـِد قَــْوِم نُــوٍح َوزَادَُكـْم ِيف اْخلَْلـِق َبْســَطًة 

 . َفاذُْكُروْا آالء الّلِه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن  

١٧٩ ٦٩ 

٣٤   ــْوِم َلَقــْد أَبْـَلْغــُتُكْم رَِســاَلَة َريبِّ َوَنَصــْحُت َلُكــْم ُهْم َوقَــاَل يَــا قَـ فَـتَــَوىلَّ َعــنـْ

 . َوَلِكن الَّ حتُِبُّوَن النَّاِصِحَني 

١٧٤ ٧٩ 

٣٥   َلـًة َوأَْمتَْمَناَهـا ِبَعْشـٍر فَــَتمَّ ِميَقـاُت رَبـِِّه أَْربَِعـَني َوَواَعْدنَا ُموَسـى َثالَثِـَني لَيـْ

ـــْع لَيْـ  ـــْوِمي َوَأْصـــِلْح َوَال تـَتَِّب ـــِين ِيف قَـ ـــاُروَن اْخُلْف ـــاَل ُموَســـى َألِخيـــِه َه َلـــًة َوَق

 . َسِبيَل اْلُمْفِسِديَن 

٨٧ ١٤٢ 

٣٦   ـا ُسـِقَط َيف أَيْـِديِهْم َورََأْواْ أَنـَُّهـْم قَـْد َضـلُّوْا قَـاُلواْ لَـِئن ملَّْ يـَْرَمحَْنـا رَبـَُّنــا َوَلمَّ

 .َويـَْغِفْر لََنا لََنُكوَننَّ ِمَن اْخلَاِسرِيَن 

٤٠ ١٤٩ 

٣٧   ــا َأَخــَذتْـُهُم الرَّْجَفــُة ــاَر ُموَســى قَـْوَمــُه َســْبِعَني َرُجــالً لِِّميَقاتَِنــا فَـَلمَّ َواْخَت

ـَفَهاء  َقاَل َربِّ َلْو ِشْئَت أَْهَلْكتَـُهم مِّن قَـْبُل َوإِيَّاَي أَتـُْهِلُكَنا ِمبَـا فَـَعـَل السُّ

َنُتَك ُتِضلُّ ِ�َا َمن َتَشاء وَ  تـَْهِدي َمن َتَشاء أَنَت َولِيـُّنَـا ِمنَّا ِإْن ِهَي ِإالَّ ِفتـْ

ُر اْلَغاِفرِيَن   . َفاْغفـِْر لََنا َواْرَمحَْنا َوأَنَت َخيـْ

١٧٤ ١٥٥ 

٣٨   ١٧٠ ١٩٤ِإنَّ الَّـِذيَن تَـْدُعوَن ِمـن ُدوِن الّلـِه ِعَبـاٌد أَْمثَـاُلُكْم فَـاْدُعوُهْم فَـْلَيْسـَتِجيُبوْا 



٢٠٥ 

 

 . َلُكْم ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنيَ 

 امل:رة 

٣٩   ـــٌر لَُّكـــْم َوِإن ِإن َتْســتَـْفِتُحوْا فَـَقـــْد َجــاءُكُم اْلَفـــْتُح َوِإن تَنتَـُهـــوْا فَـُهــَو َخيـْ

ـــَع  ـــَه َم ـــَرْت َوأَنَّ الّل ـــْو َكثـُ ـــُتُكْم َشـــْيئاً َوَل ـــنُكْم ِفَئ ـــِينَ َع ـــن تـُْغ ـــْد َوَل تـَُعـــوُدوْا نـَُع

 . اْلُمْؤِمِنَني 

١٨٤ ١٩ 

:رة ا 

٤٠   َُّــَن اْلُمْشــرِِكَني اْســَتَجاَرَك َفــَأِجْرُه َحــىتَّ َيْســَمَع َكــَالَم الّلــِه مث َوِإْن َأَحــٌد مِّ

 . أَْبِلْغُه َمْأَمَنُه َذِلَك بِأَنـَُّهْم قَـْوٌم الَّ يـَْعَلُمونَ 

٨٥ ٦ 

٤١   ِــــاْلَمْعُروِف ــــاء بـَْعــــٍض يَــــْأُمُروَن ب ــــوَن َواْلُمْؤِمَنــــاُت بـَْعُضــــُهْم َأْولَِي َواْلُمْؤِمُن

ـــَه  ـــوَن الّل ُـــوَن الزََّكـــاَة َويُِطيُع ـــَالَة َويـُْؤت ـــوَن الصَّ ـــِن اْلُمنَكـــِر َويُِقيُم َهـــْوَن َع َويـَنـْ

 . ِكيٌم َوَرُسوَلهُ أُْولَـِئَك َسيَـْرَمحُُهُم الّلهُ ِإنَّ الّلَه َعزِيٌز حَ 

١٢٦ ٧١ 

: رة 

٤٢   قَـــاَل ِهـــَي َراَوَدتْـــِين َعـــن نـَّْفِســــي َوَشـــِهَد َشـــاِهٌد مِّـــْن أَْهِلَهـــا ِإن َكــــاَن

 . َقِميُصُه ُقدَّ ِمن قـُُبٍل َفَصَدَقْت َوُهَو ِمَن الَكاِذِبنيَ 

٨٣ ٢٦ 

٤٣   َيُوُسُف أَْعِرْض َعْن َهـَذا َواْستَـْغِفرِي ِلَذنِبِك إِنَِّك ُكنـِت ِمـَن اْخلَـاِطِئني 

. 

١٠٤ ٢٩ 

٤٤   َقالَــْت َفــَذِلُكنَّ الَّــِذي ُلْمتُـنَّــِين ِفيــِه َوَلَقــْد َراَودتُّــُه َعــن نـَّْفِســِه َفاَستَـْعَصــَم

 .ناً مَِّن الصَّاِغرِيَن َولَِئن ملَّْ يـَْفَعْل َما آُمرُُه لَُيْسَجَننَّ َولََيُكو 

١٤٩ ٣٢ 

٤٥    ا فَـَتُحوْا َمَتاَعُهْم َوَجُدواْ ِبَضـاَعتَـُهْم ُردَّْت إِلَـْيِهْم قَـاُلواْ يَـا أَبَانَـا َمـا َوَلمَّ

ــْزَداُد َكْيــَل  ــا َوَحنَْفــُظ َأَخانَــا َونـَ ــا َوَمنِــُري أَْهَلَن َن ـــِذِه ِبَضــاَعتُـَنا ُردَّْت إِلَيـْ نـَْبِغــي َه

 .بَِعٍري َذِلَك َكْيٌل َيِسٌري 

٩١ ٦٥ 

٤٦  ِإْن َيْســرِْق فَـَقـْد َســَرَق َأٌخ لَـُه ِمــْن قَـْبـُل َفَأَســرََّها يُوُسـُف ِيف نـَْفِســِه قَـاُلوا

 وَملَْ يـُْبِدَها َهلُْم َقاَل أَنْـُتْم َشرٌّ َمَكاناً َواللَّهُ أَْعَلُم ِمبَا َتِصُفونَ 

٨٤  ٧٧  

٤٧   َوَرَفَع أَبـََوْيِه َعَلى اْلَعْرِش َوَخرُّواْ َلُه ُسجَّداً َوَقاَل يَـا أَبَـِت َهــَذا َتْأِويـُل ُرْؤيَـاَي

ِمن قـَْبُل َقْد َجَعَلَها َريبِّ َحّقاً َوقَـْد َأْحَسـَن َيب ِإْذ َأْخـَرَجِين ِمـَن السِّـْجِن َوَجـاء 

ْيَطاُن بـَْيـِين َوبـَـْنيَ ِإْخـَوِيت ِإنَّ َريبِّ َلِطيـٌف ِبُكم مَِّن اْلبَـْدِو ِمـن بـَْعـِد َأن نـَّزَغ الشَّـ

 . لَِّما َيَشاُء ِإنَُّه ُهَو اْلَعِليُم احلَِْكيُم 

٨٨ ١٠٠ 

:ارة إ 



٢٠٦ 

 

٤٨   َوِإْذ تََأذََّن رَبُُّكْم لَِئن َشَكْرمتُْ َألزِيـَدنَُّكْم َولَـِئن َكَفـْرمتُْ ِإنَّ َعـَذاِيب َلَشـِديٌد 

. 

 ج ٧

 ا:رة 

٤٩   َوَما أَْهَلْكَنا ِمن قَـْريٍَة ِإالَّ َوَهلَا ِكَتاٌب مَّْعُلوٌم . ٨٨ ٤ 

 رة ااء:

٥٠   َعَســى رَبُُّكــْم أَن يـَــْرَمحَُكْم َوِإْن ُعــدمتُّْ ُعــْدنَا َوَجَعْلنَــا َجَهــنََّم لِْلَكــاِفرِيَن

 . َحِصرياً 

١٨٤ ٨ 

٥١   ًُقل ُكونُواْ ِحَجارًَة َأْو َحِديدا . ١٣٧ ٥٠ 

٥٢   َهـــا َوِإذاً الَّ يـَْلَبثُـــوَن َوِإن َكـــاُدواْ لََيْســـَتِفزُّوَنَك ِمـــَن اَألْرِض لُِيْخرِجـــوَك ِمنـْ

 . ِخالَفَك ِإالَّ َقِليالً 

١٥١ ٧٦ 

:رة ا 

٥٣   آتُوِين زُبـََر احلَِْديِد َحىتَّ ِإَذا َساَوى بـَْنيَ الصََّدفَـْنيِ َقاَل انُفُخوا َحىتَّ ِإَذا

 .َجَعَلهُ نَاراً َقاَل آتُوِين أُْفرِْغ َعَلْيِه ِقْطراً 

١١٦ ٩٦-

١١٢ 

: رة 

٥٤   ًَفَأَشاَرْت إِلَْيِه َقاُلوا َكْيَف نَُكلُِّم َمن َكاَن ِيف اْلَمْهِد َصِبّيا . ٨٦ ٢٩ 

٥٥    ًمثَُّ لََننزَِعنَّ ِمن ُكلِّ ِشيَعٍة أَيـُُّهْم َأَشدُّ َعَلى الرَّْمحَِن ِعِتّيا. ١١٨ ٦٩ 

:رة ط 

٥٦   َقاُلوا ِإْن َهَذاِن َلَسـاِحرَاِن يُرِيـَداِن أَن ُخيْــرَِجاُكم مِّـْن أَْرِضـُكم ِبِسـْحرِِمهَا

 . َويَْذَهَبا ِبَطرِيَقِتُكُم اْلُمثْـَلى 

١٠٧ ٦٣ 

 رة امء:

٥٧   تَـَرَب اْلَوْعُد احلَْقُّ فَـِإَذا ِهـَي َشاِخَصـةٌ أَْبَصـاُر الَّـِذيَن َكَفـُروا يَـا َويْـَلنَـا َواقـْ

 . َقْد ُكنَّا ِيف َغْفَلٍة مِّْن َهَذا َبْل ُكنَّا ظَاِلِمَني 

٨٨ ٩٧ 

٥٨   ََا ِإَهلُُكْم إَِلٌه َواِحٌد فَـَهْل أَنُتم مُّْسِلُمون َا يُوَحى ِإَيلَّ أَمنَّ  ١٥٤ ١٠٨ . ُقْل ِإمنَّ

:رة ا 

٥٩   ــِه ــٌر اْطَمــَأنَّ ِب ــُد اللَّــَه َعَلــى َحــْرٍف َفــِإْن َأَصــابَهُ َخيـْ َوِمــَن النَّــاِس َمــن يـَْعُب

ــَك ُهــَو  نْـَيا َواْآلِخـــرََة َذِل ــَب َعَلــى َوْجِهــِه َخِســَر الــدُّ ــٌة انَقَل َن َوِإْن َأَصــابـَْتُه ِفتـْ

 . اْخلُْسـرَاُن اْلُمِبُني 

٦١ ١١ 

 رة ان:



٢٠٧ 

 

٦٠   ََلَح اْلُمْؤِمُنون  ٩٠ ١ . َقْد أَفـْ

٦١   أَيَِعدُُكْم أَنَُّكْم ِإَذا ِمتُّْم وَُكنُتْم تـُرَاباً َوِعظَاماً أَنَُّكم خمَُّْرُجوَن. ١٥٩ ٣٥ 

٦٢   َِحىتَّ ِإَذا َجاء َأَحَدُهُم اْلَمْوُت َقاَل َربِّ اْرِجُعون . ١١٤ ٩٩ 

٦٣  َنا ِشْقَوتـَُنا وَُكنَّا قَـْوماً َضالَِّني [املؤمنون  ٦٢ ١٠٦ . َقاُلوا رَبـََّنا َغَلَبْت َعَليـْ

 رة ار:

٦٤   ِِّيف بـُُيوٍت أَِذَن اللَّـهُ أَن تـُْرفَـَع َويُـْذَكَر ِفيَهـا اْمسُـهُ ُيَسـبُِّح لَـُه ِفيَهـا بِاْلغُـُدو

 . َواْآلَصاِل 

٨٥ ٣٦ 

:رة ا 

٦٥  َويـَْوَم يـَُناِديِهْم فَـيَـُقوُل أَْيَن ُشرََكاِئَي الَِّذيَن ُكنُتْم تـَْزُعُمون . ١٤٢ ٦٢ 

٦٦   نََّك َعْن آيَـاِت اللَّـِه بـَْعـَد ِإْذ أُنزِلَـْت إِلَْيـَك َوادُْع ِإَىل رَبـَِّك َوَال َوَال َيُصدُّ

 . َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ 

١٤٩ ٨٧ 

 رة ات:

٦٧   َأْم َحِسَب الَِّذيَن يـَْعَمُلوَن السَّيَِّئاِت َأن َيْسِبُقونَا َساء َما َحيُْكُموَن . ٧٦ ٤ 

 رة ن

٦٨   ـــُه َوْهنـــاً َعلَـــى َوْهـــٍن َوِفَصـــاُلُه ِيف نَســـاَن ِبَواِلَديْـــِه َمحََلْتـــهُ أُمُّ َنا اْإلِ َوَوصَّـــيـْ

 . َعاَمْنيِ أَِن اْشُكْر ِيل َوِلَواِلَدْيَك ِإَيلَّ اْلَمِصريُ 

  ١٧٤ -ج  ١٤

 

٦٩    َعُة ُه ِمـن بـَْعــِدِه َســبـْ ـَـا ِيف اْألَْرِض ِمـن َشــَجرٍَة أَْقــَالٌم َواْلَبْحـُر َميـُـدُّ َولَـْو أَمنَّ

 . َأْحبٍُر مَّا نَِفَدْت َكِلَماُت اللَِّه ِإنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيٌم 

٩٥ ٢٧ 

 رةااب:

٧٠   َلَقْد َكاَن َلُكْم ِيف َرُسوِل اللَِّه أُْسَوٌة َحَسَنةٌ لَِّمن َكاَن يـَْرُجو اللََّه َواْليَـْوَم

 .اْآلِخَر َوذََكَر اللََّه َكِثرياً 

١٦٣ ٢١ 

٧١   ِإنَّ اللََّه َوَمَالِئَكَتهُ ُيَصلُّوَن َعَلى النَّـِيبِّ يَـا أَيـَُّهـا الَّـِذيَن آَمنُـوا َصـلُّوا َعَلْيـِه

 . َوَسلُِّموا َتْسِليماً 

١١٤ ٥٦ 

:رة 

٧٢   ـــَر َوأَلَنَّـــا لَـــُه ـــُه َوالطَّيـْ نَـــا َداُووَد ِمنَّـــا َفْضـــالً يَـــا ِجبَـــاُل َأوِِّيب َمَع َوَلَقـــْد آتـَيـْ

 . احلَِْديدَ 

١٤٣ ١٠ 

 رة ات:

٧٣   َال َيسَّمَُّعوَن ِإَىل اْلَمَإلِ اْألَْعَلى َويـُْقَذُفوَن ِمن ُكلِّ َجاِنٍب . ١٥٦ ٨ 



٢٠٨ 

 

 رة ص:

٧٤   ا يَُذوُقوا أَأُنزَِل َعَلْيِه الذِّْكُر ِمن بـَْيِنَنا َبْل ُهْم ِيف َشكٍّ مِّن ذِْكرِي َبْل َلمَّ

 . َعَذابِ 

٨٧ ٨ 

٧٥   ِــَواَرْت بِاحلَِْجــاب  فَـَقــاَل ِإينِّ َأْحَبْبــُت ُحــبَّ اْخلَــْريِ َعــن ذِْكــِر َريبِّ َحــىتَّ تـَ

. 

٨٤ ٣٢ 

٧٦    ٍَكْم أَْهَلْكَنا ِمن قَـْبِلِهم مِّن قَـْرٍن فَـَناَدْوا َوَالَت ِحَني َمَناص . ٧٨ ٣٦ 

: رة 

٧٧   ََوَقاَل ِفْرَعْوُن يَا َهاَماُن اْبِن ِيل َصْرحاً لََّعلِّي أَبْـُلُغ اْألَْسَباب . ١٧٦ ٣٦ 

٧٨  ــِه ُموَســى ــَأطَِّلَع ِإَىل إَِل ــَماَواِت َف َوِإينِّ َألَظُنُّــُه َكاِذبــاً وََكــَذِلَك َأْســَباَب السَّ

ـــِبيِل َوَمـــا َكْيـــُد ِفْرَعـــْوَن ِإالَّ ِيف  ـــِن السَّ ـــِه َوُصـــدَّ َع ـــوُء َعَمِل ـــْوَن ُس زُيِّـــَن ِلِفْرَع

  .تـََبابٍ 

١٧٦ ٣٧ 

: رة 

٧٩  َواتـََها ِيف أَْربـََعِة َر ِفيَها أَقـْ َوَجَعَل ِفيَها َرَواِسَي ِمن فَـْوِقَها َوبَاَرَك ِفيَها َوَقدَّ

 .أَيَّاٍم َسَواء لِّلسَّائِِلَني  

٧٤-٧٣ ١٠ 

٨٠   مثَُّ اْستَـَوى ِإَىل السََّماء َوِهَي ُدَخاٌن فَـَقاَل َهلَا َوِلْألَْرِض اِْئِتَيا َطْوعاً َأْو

َنا طَائِِعَني   .َكْرهاً َقالََتا أَتـَيـْ

١٢٩ ١١ 

  رة ارى:
٨١   َمن َكاَن يُرِيُد َحْرَث اْآلِخرَِة نَزِْد َلُه ِيف َحْرثِِه َوَمن َكاَن يُرِيُد َحْرَث

َها َوَما َلُه ِيف اْآلِخرَِة ِمن نَِّصيٍب   نْـَيا نُؤتِِه ِمنـْ  .الدُّ

١٨٤ ٢٠ 

٨٢   َوَما َكاَن لَِبَشٍر أَن يَُكلَِّمُه اللَّهُ ِإالَّ َوْحياً َأْو ِمن َورَاء ِحَجاٍب َأْو

 .يـُْرِسَل َرُسوالً فَـُيوِحَي بِِإْذنِِه َما َيَشاءُ إِنَُّه َعِليٌّ َحِكيٌم 

١٨٤-٧٥ ٥١ 

  رة اف:
٨٣   َوُهَو الَِّذي ِيف السََّماء إَِلٌه َوِيف اْألَْرِض إَِلٌه َوُهَو احلَِْكيُم اْلَعِليُم.  

 

١١٨ ٨٤ 

 رة ان:

٨٤   ٍِفيَها يـُْفَرُق ُكلُّ أَْمٍر َحِكيم. ٧٣ ٤ 

٨٥   أَْمراً مِّْن ِعنِدنَا إِنَّا ُكنَّا ُمْرِسِلَني. ٧٣ ٥ 

٨٦   أَْن أَدُّوا ِإَيلَّ ِعَباَد اللَِّه ِإينِّ َلُكْم َرُسوٌل أَِمٌني. ١٠٤ ١٨ 



٢٠٩ 

 

٨٧   ِإنَّ اْلُمتَِّقَني ِيف َمَقاٍم أَِمٍني. ٨٧ ٥١ 

:رة ا 

٨٨    ُقل لِّلَِّذيَن آَمُنوا يـَْغِفُروا لِلَِّذيَن ال يـَْرُجون أَيَّاَم اللَِّه لَِيْجزَِي قَـْوماً ِمبا

 .َكانُوا َيْكِسُبوَن  

١٢٥ ١٤ 

: رة 

٨٩   وا َفِإذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروا َفَضْرَب الرِّقَاِب َحىتَّ ِإَذا أَْثَخنُتُموُهْم َفُشدُّ

اْلَوثَاَق َفِإمَّا َمّناً بـَْعُد َوِإمَّا ِفَداء َحىتَّ َتَضَع اْحلَْرُب َأْوزَاَرَها َذِلَك َوَلْو 

ُلَو بَـ  ُهْم َوَلِكن لَِّيبـْ ْعَضُكم بِبَـْعٍض َوالَِّذيَن قُِتُلوا ِيف َيَشاُء اللَُّه َالنَتَصَر ِمنـْ

 .َسِبيِل اللَِّه فَـَلن ُيِضلَّ أَْعَماَهلُْم 

١٨٠ ٤ 

٩٠   فـََهْل َعَسْيُتْم ِإن تـََولَّْيُتْم أَن تـُْفِسُدوا ِيف اْألَْرِض َوتـَُقطُِّعوا َأْرَحاَمُكْم. ١٥٤ ٢٢ 

٩١   أَْم َحِسَب الَِّذيَن ِيف قـُُلوِ�ِم مََّرٌض أَن لَّن ُخيْرَِج اللَّهُ َأْضَغانـَُهْم. ١٨٠ ٢٩ 

:رة ا 

٩٢   َسنَـْفرُُغ َلُكْم أَيـَُّها الثـََّقَالِن. ١٠٤ ٣١ 

:ارة ا 

٩٣  ِِإنَّ َهَذا َهلَُو َحقُّ اْلَيِقني. ١٨٩ ٩٥ 

:رة ا 

٩٤   َماَواِت َواْألَْرِض َال َوَما َلُكْم َأالَّ تُنِفُقوا ِيف َسِبيِل اللَِّه َولِلَِّه ِمريَاُث السَّ

َيْسَتِوي ِمنُكم مَّْن أَنَفَق ِمن قَـْبِل اْلَفْتِح َوقَاَتَل أُْولَِئَك أَْعَظُم َدَرَجًة مَِّن 

اللَُّه احلُْْسَىن َواللَُّه ِمبَا تـَْعَمُلوَن الَِّذيَن أَنَفُقوا ِمن بـَْعُد َوقَاتـَُلوا وَُكّالً َوَعَد 

 .َخِبٌري  

٩١ ١٠ 

:رة ا 

٩٥   مَّا أََفاء اللَُّه َعَلى َرُسوِلِه ِمْن أَْهِل اْلُقَرى فَِللَِّه َولِلرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَىب

ِبيِل َكْي َال َيُكوَن ُدوَلًة بـَْنيَ اْألَْغِنَياء  َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكِني َواْبِن السَّ

َعْنُه فَانتَـُهوا َواتـَُّقوا اللََّه ِإنَّ ِمنُكْم َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نـََهاُكْم 

 .اللََّه َشِديُد اْلِعَقابِ 

١٧٩ ٧ 

 رة اق:

٩٦   َأْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيُث َسَكنُتم مِّن ُوْجدُِكْم َوَال ُتَضارُّوُهنَّ لُِتَضيـُِّقوا

َعَلْيِهنَّ َوِإن ُكنَّ أُوَالِت َمحٍْل َفأَنِفُقوا َعَلْيِهنَّ َحىتَّ َيَضْعَن َمحَْلُهنَّ َفِإْن 

َنُكم مبَِ  ُروا بـَيـْ
ْعُروٍف َوِإن تـََعاَسْرمتُْ أَْرَضْعَن َلُكْم َفآتُوُهنَّ أُُجورَُهنَّ َوْأمتَِ

٧٨-٧٧ ٦ 



٢١٠ 

 

  .َفَستُـْرِضُع َلهُ أُْخَرى  

 
:رة ا 

٩٧   مثَُّ اْرِجِع اْلَبَصَر َكرَّتـَْنيِ يَنَقِلْب إِلَْيَك اْلَبَصُر َخاِسًأ َوُهَو َحِسٌري. ١٦٥ ٤ 

:رة ا 

٩٨   َفَأمَّا َمْن أُوِيتَ ِكَتابَهُ بَِيِميِنِه فَـيَـُقوُل َهاُؤُم اقـَْرُؤوا ِكَتابِيْه. ١١٢ ١٩ 

:رة ا 

٩٩   َال أُْقِسُم بِيَـْوِم اْلِقَياَمِة. ١٢٩ ١ 

١٠٠    ُنَساُن أَلَّن َجنَْمَع ِعظَاَمه  ١٢٩ ٣ .َأَحيَْسُب اْإلِ

١٠١    َكالَّ ِإَذا بـََلَغْت التـَّرَاِقَي . ٨٤ ٢٦  

 رة امن:

١٠٢   ًَعْيناً َيْشَرُب ِ�َا ِعَباُد اللَِّه يـَُفجُِّرونـََها تـَْفِجريا. ٧٢ ٦ 

: رة 

١٠٣   ََّعَبَس َوتـََوىل. ٨٤ ١ 

١٠٤   أَن َجاءُه اْألَْعَمى. ٨٤ ٢ 

١٠٥  َوَما يُْدرِيَك َلَعلَّهُ يـَزَّكَّى. ١٢٧ ٣ 

 رة اوج:

١٠٦   َوُهَو اْلَغُفوُر اْلَوُدوُد. ١٥٢ ١٤ 

١٠٧   ُذو اْلَعْرِش اْلَمِجيُد. ١٥٢ ١٥ 

:رة ا 

١٠٨   َأملَْ جيَِْدَك يَِتيماً َفآَوى. ٨٧ ٦ 

 رة اح:

١٠٩   َأَملْ َنْشرَْح َلَك َصْدَرَك. ٨٧ ١ 

رة ا: 

١١٠    َملْ َيُكِن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب َواْلُمْشرِِكَني ُمنَفكَِّني َحىتَّ تَْأتِيَـُهُم اْلبَـيـَِّنُة. ١٣٩ ١ 

 رة ادت:

١١١    ًَفاْلُمِغريَاِت ُصْبحا. ١٥٨ ٣ 

١١٢    ًَفأَثـَْرَن ِبِه نـَْقعا. ١٥٨ ٤ 

 رة اص:



٢١١ 

 

١١٣    وََملْ َيُكن لَُّه ُكُفواً َأَحٌد. ١٢٧ ٤ 



٢١٢ 

 

ا دس ا  

  

ا ف اط ا ر 

 ٩٥ "أسامة أحب الناس إلّى ما حاشة فاطمة".  ١

 ١٨٢ " أمتي ال تجتمع علي الضاللة".  ٢

 ٩٤ " إن إمرأة دخلت النار في هرة حبستها".  ٣

ولیهـــا فنكاحهـــا باطـــل " أیمـــا إمـــرأة نكحـــت نفســـها بغیـــر إذن   ٤

 باطل باطل".

٩٥ 

 ٦٩ " البكر تستأذن وٕاذنها صماتها، والثیب تعرب عن نفسها".  ٥

 ٥٦ "خمس صلوات كتبهن اهللا في الیوم واللیلة".  ٦

 ٩٤ "سوداء ولود خیر من حسناء عقیم".  ٧

 ٩٤ " فمطرنا من الجمعة إلي الجمعة".  ٨

  فیعطیك سلبه"." الها اهللا ال یعمد إلّي أسد من أسد اهللا   ٩

 (قول أبوبكر)

١٠٨ 

 ج "من لم یشكر الناس لم یشكر اهللا".  ١٠

" مــن یقــم لیلـــة القــدر إیمانـــًا وٕاحتســابًا غفـــر لــه مـــا تقــدم مـــن   ١١

 ذنبه".

١٨٥ 

 ١٨٧ "یا عظیمًا یرجى لكل عظیم".  ١٢

  



٢١٣ 

 

 س ار

    

ا 
 ر

ا 

ب ا 

  .لـــــــــم ُیعـــــــــَن بالعلیـــــــــاِء إال ســـــــــیداً ١

      

 وال شـفى ذا الغــيِّ إال ذو ُهــدى *
١١٣ 

 ب اء

  . فمـــن یـــك لـــم یتجـــب أبـــوه وأمـــه٢

 

ــــــــــــة واألب * ــــــــــــا األم النجیب ــــــــــــإن لن   ف

 
١٤٠ 

  .َهــــــذا َلَعمـــــــِرُكُم الَصـــــــغاُر ِبَعیِنـــــــهِ ٣

 

  ال ُأمَّ لــــــــــــي ِإن كــــــــــــاَن ذاَك َوال َأبُ  *

 
٨٠ 

ـــــــــــه٤   .فإیـــــــــــاك إیـــــــــــاك المـــــــــــراء فإن

 

ـــــى الشـــــر دعـــــاء وللشـــــر جالـــــب *   إل

 
١٠٢ 

. َومــــــــا ُزرُت َســــــــلمى َأن َتكــــــــوَن ٥

َحبیَبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًة       

 

ــــــــه * ــــــــا طاِلُب ــــــــيَّ َوال دیــــــــٍن َلهــــــــا َأن    ِإَل

 ١٤٧ 

  .أبــا عــرو ال تبعــد فكــل ابــن حــر٦

 

  ســــــــیدعوه داعــــــــي میتــــــــه فیجیــــــــب *

 
١٣٢ 

  . فمــن یــك أمســى بالمدینــة رحلــه٧

 

  فــــــــــــــإني وقیــــــــــــــار بهــــــــــــــا لقریــــــــــــــب *

 
١٤١ 

 ب اء

  .رحــــــــــــــم اهللا أعظمــــــــــــــا دفنوهــــــــــــــا٨

 

  بسجســــــــــــتان طلحــــــــــــة الطلحــــــــــــات *

 
١٣٣ 

  .أال عمــر ولــي مســتطاع رجوعـــه٩

 

ـــــــالت *   فیـــــــراب مـــــــا شـــــــأت یـــــــد الغف

 
١٢٠ 

 ب اء

 ٥٤ رسیس في الهوى من حب مي یبرح * . إذا غیر الهجر المحبین لم یكـد١٠

 ب اال

  . وما كـل مـا یبـدي البشاشـة كائنـاً ١١

 

  أخـــــــاك إذا لـــــــم تلقـــــــه لـــــــك منجـــــــداً  *

 
١٣٧ 



٢١٤ 

 

  .قناقیــــذ هــــداجون حــــول بیــــوتهم١٢

 

   بمـــــــا كـــــــان إیـــــــاهم عطیـــــــة عـــــــودا *
 

١٢٦ 

. قاَلت َأال َلیَتما َهـذا الَحمـاُم َلنـا       ١٣

 

  ِإلى َحمــاَمِتنا َوِنصـــُفُه َفـــَقـدِ  *

 
١٥٤ 

 ٩٧ طــابت أصــائله في ذلك البــــلد * . وأبكى عشیًا تولي بعد جـدته     ١٤

 ب ااء

  .َفَأصـَبحوا َقـد َأعــاَد الَلـُه ِنعَمــَتُهم١٥
 

م قُـــــَریٌش َوإِذ مـــــا ِمـــــثَلُهم ١٣٢ِإذ هُ  *

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُر    َبَش
 

٥٣ 

ــــیَم َعــــِديٍّ ال َأبــــا َلُكــــُم       ١٦ ــــیُم َت .یــــا َت
 

ــــــــــر * ــــــــــي َســــــــــوَأٍة ُعَم   ال یــــــــــوِقَعنَُّكُم ف
 

 

َوِاذُكروا        .ُخذواَحظَُّكم یا آَل ِعكِرمَ ١٧
 

  َوالــــــِرحُم ِبالَغیــــــِب تُــــــذَكرُ َأواِصــــــَرنا  *

 

١٣٢ 

 ١٣٧ وكـــــونك أیــاه عـلیك یــسر * . ببذل وحكم ساد في قومه الفتى ١٨

ب ا 

ــــــیُس       ١٩ ــــــِت یــــــا َلِم ــــــي َوَأْن . یــــــا َلْیَتِن
 

  فـــــــــــي َبَلـــــــــــٍد َلــــــــــــْیَس ِبـــــــــــه َأِنــــــــــــیُس  *
 

١٤٢ 

ب ا 

  َأشــــاَرت ُكَلیـــــٍب ِبــــاَألُكفِّ اَألصـــــاِبعُ  * ِإذا قیَل َأيُّ النـــاِس َشــــرُّ َقبیَلةً 
 

١٦٨ 

  .ال نســــــــــــب الیــــــــــــوم وال خلــــــــــــة٢٢
 

  اتســـــــــــع الخـــــــــــرق علـــــــــــى الراقـــــــــــع *
 

٨١ 

 ب اء

ـــــــي٢٢ ـــــــّر عْین ـــــــْبُس عبـــــــاءٍة وتَق   .وُل
 

ــــــفوفِ  * ــــــْبِس الشُّ ــــــيَّ مــــــن ِل   أحــــــبُّ إل
 

٧٥ 

ب ا 

ــــــــــــرِّ َمــــــــــــدًى       ٢٣ ــــــــــــِر َوِللشَّ .ِإنَّ ِللَخی
 

  َوجٌه َوقبلَوِكال َذِلَك  *
 

١٧٢ 

ــــي عــــدي بــــن حــــاتم  ــــه عن جــــزى رب
 

  جـــزاه الكـــالب العاویـــات وقـــد فعـــل *
 

١٥٢ 

ــــــذا       ٢٥ ــــــيَّ الَل ــــــٍب ِإنَّ َعمَّ .َأَبنــــــي ُكَلی
 

   َقــــــــَتال الُملــــــــوَك َوَفكَّكــــــــا اَألغــــــــالال *
 ج

٩٨ 

  .الـــــود أنـــــت المســـــتحقة صـــــفوة٢٦
 

ـــــــــواال * ـــــــــك ن ـــــــــم أرج من ـــــــــى وٕان ل   من
 

١٠١ 

.َلنـــــا الَفضـــــُل فــــــي الـــــُدنیا َوَأنفُـــــَك راغــــــٌم       ٢٧
 

  َوَنحـــــُن َلُكـــــم َیــــــوَم الِقیاَمـــــِة َأفَضــــــُل  *
 

٥٢ 

.جفـــــوني ولــــــم أجـــــف األخــــــالء ٢٨
 ج

  لغــیر جـمیل مــن خـلیلي مــهمل *

 
١٣٦ 

  .لقــد ظفــر الـــزوار أقفیــة العـــدى٢٩
 

  بمــا جــاوز اآلمــال مــال شــر والقتــل *
 

١٠١ 



٢١٥ 

 

ــــــــــل٣٠   .أنــــــــــت تكــــــــــون ماجــــــــــد نبی
 

  إذا تهـــــــــــــــــــــب شـــــــــــــــــــــمال بلیـــــــــــــــــــــل *
 

٥٤ 

ب ا 

ــــــــاري َفُقلــــــــُت َمنــــــــوَن َأنــــــــُتم        َأتــــــــوا ن
 

ـــــالوا الِجـــــنَّ ُقلـــــُت ِعمـــــوا َظالمـــــا *   َفق
 

١٧٨ 

ــــــــــأثیَم فیهــــــــــا٣٢ ــــــــــال َلغــــــــــَو َوال َت   .َف
 

ـــــــــــه أبـــــــــــدًا مقـــــــــــیم *   ومـــــــــــا فـــــــــــاهوا ب
 

٨١ 

  .همــــــا اللتــــــا لـــــــو ولــــــدت تمـــــــیم٣٣
 

  لقیــــــــــــــل فخـــــــــــــــر لهــــــــــــــم صـــــــــــــــمیم *
 

٩٨ 

.َأَبأنا ِبِهـم َقتلـى َومـا فـي ِدمـاِئِهم       ٣٤
 

  َوفــــــــاٌء َوُهــــــــنَّ الشــــــــاِفیاُت الَحــــــــواِئمِ  *
 

١٠٠ 

ـــــــــیس األخـــــــــالء بالمصـــــــــفى مســـــــــامعهم٣٥   .ل
 

  إلــــى الوشــــاة ولــــو كــــانوا ذوي رحــــم *
 

١٠٢ 

ـــت ٣٦ ــ ــ ــا دامـــ ــ ــ ــ ـــیش مـ ــ ــ ــب للعـــ ــ ــ ــ .ال طیـ

ـــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   منقصــ
 

  لذاتـــــــــه بأوكـــــــــار المـــــــــوت والهـــــــــرم *
 ١٤٠ 

ــــدت ٣٧ ــــم تــــك المــــرأة أب   وســــامة. فــــإن ل
 

  فقــــــد أبــــــدت المــــــرأة جبهــــــة ضــــــیقم *
 

١٣٩ 

  . بـــــــیض ثـــــــالث كنعـــــــاج جـــــــم٣٨
 

  یضــــــــحكن عــــــــن كــــــــالبرد المـــــــــنهم *
 

١٣٨ 

 ب ان

   .ویقـــــــــولن شـــــــــیبًا قـــــــــد عـــــــــالك٣٩
 

ـــــــــــــــــــــد كبـــــــــــــــــــــرت فقلـــــــــــــــــــــت إنَّ  *   وق
 

١٦٩ 

 ١٦٩ إال عــلى أضــعف المجــــانین  * . إن هو مســـتولیًا عــلى أحــد   ٤٠

  المســتوطنا عــدن. إن یغنیــا غنــى ٤١
 

ـــــإنني لســـــت یومـــــًا عنهمـــــا بغنـــــى *   ف
 

١٠١ 

 ب اء

.رضـــیت بـــك اللهـــم ربـــًا ولـــم أر ٤٢
 

  أدیـــــــــن إلهـــــــــًا غیـــــــــرك اهللا راضـــــــــیا *
 

٥٥ 

  



٢١٦ 

 

  س ال واال ارة
  

ال ال  واا ا ر 

 ١٠٦ أخرجها متى كمه ١

 ١٠٥ أصبح لیل أصبح لیل (مثل) ٢

 ١٠٥ كرًا إن النعام من القري (مثل)أطرق  ٣

 ١٦٩ افعل هذا وٕاما ال ٤

 ١٠٧ إن وراكبها (قول) ٥

 ١٦٩ إن أحد خیرًا من أحد إال بالعافیة ٦

 ١٠٢ تسمع بالمعیدي خیر من أن تراه (مثل) ٧

 ١١٩ جاءوا والجماء الفقیر (مثل) ٨

 ١٠٣ جحر ضب خرب (قول) ٩

 ٧٢ حبة الحمقاء ١٠

 ١٠٢ یأخذك خذ اللص قبل ١١

 ١٧٠ خیر والحمد هللا ١٢

 ٧٢ صالة األولي ١٣

 ١٠٦ كَمْیهْ  ١٤

 ١٧٠ كن كما أنت علیه ١٥

 ١٦٨ هللا دره فارساً  ١٦

 ١٠٨ الها اهللا ال یعمد إلي من أسد اهللا فیعطیك سلبه ١٧

 ١٨١ له علّي ألف احترافاً  ١٨

 ١٣١ ما فعلت خمسُة عشرِ  ١٩

 ١٨١ حمارِ  مررت فإذا زید له صوُت صوتَ  ٢٠

 ٧٢ مسجد الجامع ٢١

 ١١١ نعمة السیر علي بئس العیر ٢٢

 ١٠٤ هذا جحر ضب خرب (قول) ٢٣



٢١٧ 

 

 ١١١ واهللا ماهي بنعمة الولد ٢٤

 ١٧٣ وحد الرجل یحد (حكاه األصمعي) ٢٥

 ١٦٨ یا للماء ، یا للعشب ٢٦

  



٢١٨ 

 

 ا ا 

  

ا ا  ر
ا 

أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن تـ األبدي : هو  ١

 هـ٨٦٠

٢٢ 

ابن أجروم : هو عبد اهللا بن محمد بن محمد الصنهاجي  ٢

 هـ٧٢٣تـ

٢٨ 

 ٥٢ األخطل : هو غوث بن غیاث بن تغلب. ٣

األصمعي: هو عبد الملك بن غریب بن علي بن أصمع  ٤

 هـ ١٢٥الباهلي األصمعي أبو سعید. ـ 

١٧٣ 

الصلت: هو عبد اهللا بن أبي ربیعة بن عوف أمیة بن أبي  ٥

 الثقفي.

٥٥ 

إبن األنباري: هو محمد بن القاسم محمد بن بشار بن الحسن  ٦

 هـ٥٧٧األنباري أبو بكر تـ 

٣٠ 

 ٢٢ هـ ٨٤٦البساطي: هو محمد بن أحمد بن عثمان الطائي تـ  ٧

الجاربردي: هو أحمد بن الحسن الجاربردي فخر الدین تـ  ٨

 هـ٧٤٦

٤٨ 

 ٥٢ جریر:هو جریر بن عطیة بن حزیفة الخطفي ٩

أبو جعفر: هو یزید بن القطاع أبو جعفر المخزومي التابعي تـ  ١٠

 هـ ١٣٠

١٢٥ 

 ٥٥ هـ٣٩٢الجوهري: هو إسماعیل بن حماد الجوهري أبو نصر  ١١

ابن الحاجب: هو عثمان بن عمر جمال الدین أبو عمر بن  ١٢

 هـ٦٤٦الحاجب تـ 

٤٦ 

أبو حیان: هو محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیان  ١٣

 هـ٧٤٥أثیر أبو حیان األندلس القرناطي تـ 

٣٠ 



٢١٩ 

 

 ٢٣ الحربي: هو إبراهیم بن سعد بن إبراهیم بن محمد ١٤

 ٤٢ هـ ٥١٦الحریري: هو القاسم بن علي بن محمد بن عثمان تـ ١٥

 ٥٠ الحلبي: هو محمد بن یوسف بن أحمد بن عبد الدائم ١٦

 ٩٣ هـ١٥٦حمزة: هو بن حبیب بن عمارة الزیات التمیمي تـ  ١٧

 ٦٣٧أبن الخباز: هو محمد بن الحسین األربلي الموصلي تـ  ١٨

 هـ

٤٥ 

ابن خروف: هو علي بن محمد بن علي بن هشام الدین أبو  ١٩

 هـ ٩٠٩الحسن بن الخروف األندلسي تـ 

١٦١ 

 ٤٠ هـ٣٤٧دستوریة تـ ابن دستوریة: هو عبد اهللا بن جعفر بن  ٢٠

ابن درید: هو أبو بكر محمد بن الحسن بن درید بن عتاهیة   ٢١

 هـ ٣٢١األزدي تـ 

١٥٤ 

الدمامیني: هو محمد بن أبي بكر بن عمر األسكندراني تـ  ٢٢

 هـ٨٣٧

٥٠ 

 ٥٤ ذو الرمة: هو غیالن بن عقبة بن بهیش ٢٣

شهاب أحمد تـ ابن الرسام: هو عبد الكافي بن عبد القادر بن  ٢٤

 هـ٨٨٤

٢٣ 

ابن الزبیر: هو عبد اهللا بن الزبیر بن العوام بن خویلد بن أسد  ٢٥

 هـ ٧٣بن عزي تـ 

١٠٧ 

 ٣٩ هـ ٣١٠الزجاج: هو أبو أسحاق إبراهیم بن السري بن سهل تـ  ٢٦

الزمخشري: هو بن عمر بن محمد بن عمر أبو القاسم  ٢٧

 هـ ٥٣٨الزمخشري تـ 

٤٢ 

 ٣٩ هـ ٣١٦هو أبكر محمد بن السري تـ  ابن السراج:  ٢٨

 ٩٥سعید بن جبیر: هو سعید بن جبیر بن هاشم األسعدي تـ  ٢٩

 هـ

١٦٩ 

 ٢٢ السنباطي: هو عبد اهللا بن أبي بكر بن حسن ٣٠



٢٢٠ 

 

السنهوري: هو علي بن عبد اهللا بن علي نور الدین بن الحسن  ٣١

 هـ٨٨٩النطبوسي السنهوري القاهري األزهري تـ 

١١٠ 

السهیلي: هو عبد الرحمن بن عبد اهللا بن أحمد بن أسبق بن  ٣٢

 هـ ٥٨١حیبشي السهیلي تـ 

٤٣ 

 ٣٦ هـ١٨٠سیبویه: هو عمرو بن عثمان بن قنبر تـ  ٣٣

 ٤٨ السیوطي: هو عبد الرحمن بن بكر بن محمد بن أبي ٣٤

 ٥٠ هـ ٨٣٢شمس الدین الشطنوفي: هو محمد بن إبراهیم تـ  ٣٥

 ٥١ هـ ٨٧٢أحمد بن محمد الشمني تـ الشمني: هو  ٣٦

 ٢٢ هـ٨٤٨الشهاب: هو أحمد بن محمد إبراهیم بن شافع تـ  ٣٧

 ٥٠ هـ ٤٧٦ابن الصائع: هو محمد بن عبد الرحمن بن علي تـ  ٣٨

 ٩٣ هـ ١٢٧عاصم: هو عاصم بن أبي النجود بن بهدلة تـ  ٣٩

الشامي ابن عامر: هو عبد اهللا بن عامر بن یزید بن عمران  ٤٠

 هـ١١٨تـ 

٩٤ 

ابن عصفور: هو علي بن مؤمن بن محمد بن علي أبو  ٤١

 هـ٦٦٩الحسن بن عصفور تـ 

٤٦ 

 ٤٩ هـ٧٦٩ابن عقیل: هو عبد اهللا بن عبد الرحمن تـ  ٤٢

أم عقیل: هي فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف زوج  ٤٣

 أبي طالب بن عب المطلب.

٥٣ 

عبد اهللا بن مالك النخعي  علقمة: هو علقمة بن غیث بن ٤٤

 هـ٦٢الهمداني أبو شب تـ 

٩١ 

 ٤٠ هـ٣٧٧أبو علي الفارسي: هو أحمد بن عبد الغفار تـ  ٤٥

 ٣٠ الغساني: هو محمد بن علي بن عمر ٤٦

 ٣٧ الفراء: یحي بن زیادة بن عبد اهللا. ٤٧

 ٥٣ الفرزدق: هو تمام بن غالب بن صعصعة بن ناجیة بن عقال ٤٨

 ١٢١قنبئة: هو عمر بن قنبئه بن دریج بن سعد بن مالك بن ابن  ٤٩



٢٢١ 

 

 ضیعة

 ٢٤ هـ٨٩٤ابن القوي: جعفر بن یحي بن محمد بن عبد القوي تـ  ٥٠

 ٣٧ هـ١٨٩الكسائي: هو أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي تـ  ٥١

ابن كسیان: هو محمد بن أحمد بن إبراهیم بن كسیان أبو  ٥٢

 الحسن

١٥٧ 

 ٥٤ لبید بن ربیعة بن مالك بن عقیل العامريلبید: هو  ٥٣

 ٣٨ المازني: هو بكر بن محمد بن بقیة ٥٤

ابن مالك: هو محمد بن عبد اهللا بن مالك العالمة جمال الدین  ٥٥

 هـ٦٧٢أبو عبد اهللا الطائي تـ 

٤٧ 

 ٢٣ هـ٨٠٥المجدي : هو أحمد بن رجب بن طنبتا المصري تـ   ٥٦

أبو العباس أحمد عبد الرحمن بن ابن مضاء القرطبي: هو  ٥٧

 هـ ٥٩٢محمد تـ 

٤٤ 

ابن مكتوم: أحمد بن عبد القادر بن أحمد بن مكتوم بن محمد  ٥٨

 هـ٧٤٩تاج الدین تـ 

٢٩ 

ابن هشام األنصاري: هو عبد اهللا بن یوسف بن أحمد بن عبد  ٥٩

 هـ ٧٦١اهللا بن هشام األنصاري تـ 

٤٨ 

اهللا القرشي المصري ورش : هو عثمان بن سعید بن عبد  ٦٠

 هـ١٩٧القیرواني تـ

٩٠ 

الوقاد : هو زین الدین خالد بن عبد اهللا بن أبي بكر بن محمد  ٦١

 هـ٩٠٥بن أحمد تـ

٢٤ 

 ٣٤ هـ ٢٩٨والد : هو الولید بن محمد التمیمي المصري تـ ٦٢

  

   



٢٢٢ 

 

ادر واا  

    

إتحاف فضالء البشر في القراءات األربع عشر للشیخ احمد بن محمد بم أحمد  -١

هـ الشهیر بالبناء ، تعلیق ١١١٧بن محمد بن عبد الغني الدمیاطي الشافعي المتوفى 

 لبنان ، دون طبعة وتاریخ    –علي محمد الضیاع دار الندوة الجدیدة  بیروت 

م ٢٠٠٣، ٣٩البیان الكویت ع  –الراوني اآلجرومیة أهمیتها وشروحها ، لطیفة  -٢

 ٣٨- ٤٣ص 

مجدي إبراهیم  –هـ : دراسة لغویة ٧٢٣اآلجرومیة في النحو ألبن أجروم توفي  -٣

 م .٢٠٠٨،  ٢، ع  ٨یوسف ، مجلة علوم اللغة ، مج 

اآلجرومیة ألبن أجروم دراسة وتعلیق مجدي إبراهیم یوسف ، مجلة علوم اللغة ،  -٤

 . م٢٠٠٧، ٤، ع ٧مج 

مصطفي احمد  –اكتشاف الضرب من لسان العرب ألبي حیان ، تحقیق  -٥

 م . ١٩٨٤القاهرة ،  ١النحاس ط

االستغناء في أحكام االستثناء لشهاب الدین القرافي ، تحقیق طه محسن ،  -٦

 م . ١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢مطبعة اإلرشاد بغداد ، 

-هـ ١٤٢٠،  ٤الة، طاألصول في النحو ألبن السراج النحوي ، مؤسسة الرس -٧

 م . ١٩٩٩

 م .١٩٧٩،  ٤األعالم لخیر الدین الزركلي ، دار العلم للمالیین ، ط -٨

اإلختراح في علم أصول النحو العربي للسیوطي ، علق علیه محمود سلیمان  -٩

 م . ٢٠٠٦یاقوت ، دار المعرفة الجامعیة 

هـ ، ٦٢٤القفطي توفي أبناة الرواة لجمال الدین أبو الحسن علي بن یوسف  -١٠

تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم ، دار الفكر العربي ، القاهرة مؤسسة الكتب الثقافیة 

 م.١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦،  ١بیروت ، ط 

األنصاف في مسائل الخالف بین النحویین البصریین والكوفیین ألبن األنباري  -١١

بیروت ،  –صیدا ، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید ، المكتبة العصریة 

 م . ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩



٢٢٣ 

 

أنموذج الزمخشري شرح ودراسة یسریة محمد إبراهیم حسن ، جامعة األزهر  -١٢

 م .١٩٩٥ -هـ ١٤١٦القاهرة ، 

أوضح المسالك إلي ألفیة بن مالك ألبن هشام ومعه كتاب عدة المسالك إلي  -١٣

لبنان ،  -الجیل بیروتتحقیق أوضح المسالك لمحمد محي الدین عبد الحمید ، دار 

 .١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩،  ٥ط

ائتالف النصرة في اختالف نحات الكوفة والبصرة لعبد اللطیف بن أبي بكر  -١٤

هـ ، تحقیق الدكتور طارق الجنابي ، عالم الكتب ،  ٨٠٢الشرجي الزبیدي ، توفي 

 م . ١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧،  ١مكتبة النهضة العربیة ط

ل ألبن الحاجب ، تحقیق وتقدیم موسي بناي العلیلي اإلیضاح في شرح المفص -١٥

 بغداد ، دون تاریخ وطبعة . –، مطبعة العاني 

بدائع الزهور في وقائع الدهور لمحمد بن احمد بن إیاس الحنفي ، تحقیق  -١٦

 . ١٩٧٢ –م ١٩٣٢،  ١محمد مصطفي ، بیروت ، دار أحیاء الكتب العربیة ط

،  ٢ن كثیر الدمشقي مكتبة المعارف بیروت طالبدایة والنهایة للحافظ ب -١٧

 م .١٩٧٧

بقیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة للحافظ جالل الدین إبراهیم السیوطي ،  -١٨

 لبنان .  –تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم بیروت 

البیان في غریب إعراب القرآن ألبن األنباري ، تحقیق طه عبد الحمید طه ،  -١٩

 م .١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠المصریة العامة للكتاب ،الهیئة 

تاج العروس لإلمام اللغوي السید محمد مرتضي الزبیدي دار صابر بیروت  -٢٠

 هـ .  ١٣٠٦، المطبعة الخیریة بمصر  ١ط

تاریخ بغداد للحافظ أبي بكر احمد بن علي الخطیب البغدادي ، دار الكتب  -٢١

 لبنان .  –العلمیة بیروت 

لخلفاء لسیوطي ، تحقیق / محمد محي الدین عبد الحمید ، مطبعة تاریخ ا -٢٢

 م .١٩٥٢ -هـ ١٣٧١ ١السعادة بمصر ، ط

هـ ، عبد الفتاح بحیري ٩٠٥التصریح بمضمون التوضیح لخالد األزهري توفي  -٢٣



٢٢٤ 

 

 م .١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ ١إبراهیم ، ط

ار تطور تاریخ مصر االجتماعي واالقتصادي ألحمد عطیة رمضان ، د -٢٤

 م .١٩٩١النهضة العربیة القاهرة / طبعة 

 -هـ ١٤٠٣،  ٢تفسیر البحر المحیط ألبي حیالي األندلسي دار الفكر ط -٢٥

 م .١٩٨٣

توجیه اللمع البن الخباز شرح كتاب اللمع ألبن جني ، تحقیق / فایز زكي  -٢٦

 م .٢٠٠٢-هـ ١٤٢٢ ١القاهرة ، ط –محمد دیاب ، دار السالم 

مقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك للمرادي ، تحقیق / محمد توضیح ال -٢٧

 دون تاریخ .   ٢احمد علي سلیمان ، مكتبة الكلیات األزهریة للنشر، ط

التوضیح والتكمیل لشرح ابن عقیل تألیف / محمد عبد العزیز النجار ، النشر  -٢٨

 / مكتبة ابن تیمیه القاهرة بدون تاریخ . 

الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبیانه مع قواعد نحویة هامة تصنیف محمد  -٢٩

، ٤لبنان ط –بیروت ومؤسسة اإلیمان بیروت  –صافي ، دار الرشید دمشق 

 م . ٢٠٠١ -هـ ١٤٢١

الجمل في النحو تصنیف الخلیل بن احمد الفراهیدي ، تحقیق / فخر الدین  -٣٠

 م .١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ ، ١قباوة ، مؤسسة الرسالة بیروت ط

جمهرة األمثال للعبكري ، تحقیق / محمد أبو الفضل إبراهیم عبد المجید  -٣١

 م .١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤،  ١قطامش المؤسسة العربیة الحدیثة ، القاهرة  ط

الجني الداني في حروف المعاني للمرادي / تحقیق / فخر الدین قباوة ومحمد  -٣٢

 م .١٩٩٢ -هـ ١٤١٣،  ١لبنان ط –بیروت ندیم فاضل ، دار الكتب العلمیة 

هـ مكتبة الرشید المملكة ١٤٢١ -هـ ١٣٤٧الجهود النحویة للشیخ العثیمیني  -٣٣

 م .٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩ ١العربیة السعودیة الریاض ، ط

حاشیة الخضري علي شرح ابن عقیل علي ألفیة ابن مالك ، شرحها تركي  -٣٤

م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩،  ١لبنان  ط –بیروت فرحان المصطفي ، دار الكتب العلمیة 

 . 



٢٢٥ 

 

حاشیة الدسوقي علي مغني اللبیب ألبن هشام األنصاري ، دار الكتب العلمیة  -٣٥

 م .٢٠٠٠-هـ ١٤٢١،  ١لبنان ط –بیروت 

حوادث الدهور في مدي األیام والشهود لجمال الدین أبي المحاسن یوسف بن  -٣٦

 م .١٩٩٠ -هـ ١٤١١لقاهرة تقري بردي تحقیق / فهیم محمد شلتوت ، ا

، تحقیق وشرح  ١٠٩٣-١٠٣٠خزانة األدب لعبد القادر بن عمر البغدادي  -٣٧

-هـ ١٣٨٧عبد السالم محمد هارون ، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر القاهرة ، 

 م . ١٩٦٧

الخصائص ألبن جني  تحقیق / عبد الحمید هنداوي ، دار الكتب العلمیة ،  -٣٨

 م  .٢٠٠٢-هـ ١٤٢٤  ٢ط

 دائرة المعارف اإلسالمیة إعادة طبعة باالوفست مكتبة المثني بغداد . -٣٩

م دار المعرفة ١٩٧١،  ٣دائرة معارف القرن العشرین لمحمد فرید وجدي ط -٤٠

 لبنان . –بیروت 

الدرر اللوامع علي همع الهوامع شرح جمع الجوامع ، تألیف / أحمد بن األمین  -٤١

م ٢٠٠١- هـ ١٤٢١ي ، تحقیق / عبد العال سالم مكرم عالم الكتب القاهرة ، الشنقیط

 . 

الدر المصون في الكتاب المكنون ألحمد بن یوسف الحلبي ، تحقیق / احمد  -٤٢

 م .١٩٩١ -هـ ١٤١١، ١محمد الخراط ، دار العلم ط

 م .١٩٧٥دروس في كتب النحو لعبده الزاجحي دار النهضة العربیة بیروت  -٤٣

 م .١٩٩٩ ١لبنان ط -دیوان األخطل تقدیم كارین دار صادر بیروت  -٤٤

بیروت دار صادر للطباعة  ١دیوان تأبط شرًا إعداد وتقدیم طالل حرب ط -٤٥

 م .١٩٩٦والنشر 

دیوان زهیر بن أبي سلمي ، شرحه عمر فاروق الطباع ، شركة دار األرقم بن  -٤٦

 ون طبعة وبدون تاریخ.لبنان بد –أبي األرقم للطباعة بیروت 

دیوان شعر ذي الرمة عني بتصحیحه وتنقیحه كاولیل همربي هیس مكارتي ،  -٤٧

 م . ١٩١٩ -هـ ١٣٣٧طبعة علي نفقة كلیة كامبریدج في مطبعة الكلیة 



٢٢٦ 

 

دیوان عبید اهللا بن غیث الرقیات ، شرح / عمر فاروق الطباع ، شركة دار  - ٤٨

 األرقم بن أبي األرقم للطباعة والنشر بیروت لبنان بدون طبعة ولدون تاریخ.  

دیوان العجاج ، روایة وشرح عبد الملك غریب األصمعي تحقیق / سعدي  -٤٩

 .م ١٩٩٧،  ١لبنان  ط –قنطاوي / دار صادر بیروت 

،  ٢دیوان عمر بن قنبیة تحقیق / خلیل إبراهیم العطیة ، دار صادر بیروت ط -٥٠

 م . ١٩٩٤

دیوان الفرزدق ألبي همام بن غالب الفرزدق ، مكتبة أنجلو المصریة القاهرة  -٥١

 م .١٩٧٠

دیوان النابغة الزبیاني تحقیق / كرم البستاني بیروت دار صادر للطباعة  -٥٢

 م .١٩٦٣ -هـ ١٣٨٣والنشر

هـ ٥٩٢الرد علي النحاة ألبن مضاء القرطبي أحمد بن عبد الرحمن ، توفي  -٥٣

 م .١٩٧٩القاهرة ، دار اإلعتصام  ١تحقیق محمد إبراهیم ، ط

رصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي تحقیق احمد محمد الخراط  -٥٤

 مجمع اللغة العربیة بدمشق بدون طبعة وبدون تاریخ. 

 م .١٩٧٦عالم الكتب  –لروایة واالستشهاد باللغة لمحمد عید القاهرة ا -٥٥

 ١سر صناعة اإلعراب ألبن جني تحقیق / حسن هزاوي دار العلم دمشق ،ط -٥٦

 م .١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥

سنن أبي داود للحافظ أبي داود سلیمان بن األشعث السجستاني تحقیق / بدر  -٥٧

 م .١٩٩٢ -هـ ١٤١٣للطباعة والنشر تونس دار سحنون  ٢الدین جبتین آرر ط

سنن الترمذي ألبي عیسي محمد بن عیسي بن سورة ، تحقیق إبراهیم عطیة  -٥٨

 عوض دار سحنون تونس .

شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة تألیف العالمة محمد بن محمد مخلوف  -٥٩

 دار الفكر بیروت دون طبعة .

ألبن عماد الحنبلي تحقیق / مصطفي عبد شجرات الذهب في أخبار من ذهب  -٦٠

 م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٩لبنان طبعة  –القادر عطا ، دار الكتب العلمیة بیروت 



٢٢٧ 

 

شرح بن عقیل أللفیة بن مالك بحاشیة أضواء علي الشرح تألیف بهجة البیطار  -٦١

هـ مكان الطبعة المملكة العربیة السعودیة جامعة اإلمام محمد ١٤١٢،  ٥وآخرون ط

 د اإلسالمیة .بن سعو 

شرح أبیات سیبویه للسیرافي تحقیق / محمد الریح هاشم دار الجیل بیروت ،  -٦٢

 م . ١٩٩٦ -هـ ١٤١٦ ١ط

شرح اآلجرومیة في علم العربیة للسنهوري تحقیق / محمد خلیل عبد العزیز   -٦٣

 م . ٢٠٠٦ ١شرف ، دار السالم للطباعة والنشر ط

ر الدین علي بن محمد بن عیسي علي ألفیة بن شرح األشموني ألبن الحسن نو  -٦٤

 -هـ  ١٤١٩،  ١لبنان ط –مالك ، قدم له  حسن حمد دار الكتب العلمیة ، بیروت 

 م .١٩٩٨

شرح التسهیل ألبن مالك تحقیق عبد الرحمن السید ، محمد بدوي المختون  -٦٥

 م.١٩٩٠ -هـ ١٤١٠ ١هجر للطباعة ط

ریح بمضمون التوضیح في النحو لخالد شرح التصریح علي التوضیح والتص -٦٦

األزهري علي أوضح المسالك إلي ألفیة أبن مالك ألبن هشام تحقیق محمد باسل 

 م .٢٠٠٢ -هـ ١٤٢١ ١عیون السود دار الكتب العلمیة بیروت لبنان ط

شرح جمل الزجاجي ألبن هشام األنصاري تحقیق / علي محمد عیسي عبد اهللا  -٦٧

 م .١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦،  ٢بیروت ط مكتبة النهضة العربیة

شرح دیوان أمیة بن أبي الصلت قدم له سیف الدین الكاتب /أحمد عصام  -٦٨

 لبنان بدون طبعة وبدون تاریخ .  –الكاتب منشورات دار مكتبة الحیاة بیروت 

شرح دیوان جریر ، تألیف محمد إسماعیل عبد اهللا الصاوي دار مكتبة الحیاة .  -٦٩

شرح شزور الذهب في معرفة كالم العرب ألبن هشام األنصاري ومعه كتاب  -٧٠

منتهي األدب ، بتحقیق شرح شزور الذهب تألیف / محمد محي الدین عبد الحمید 

 دون طبعة ونشر . 

شرح شواهد المغني لسیوطي ، تصحیح الشیخ محمد محمود ، دار مكتبة  -٧١

 الحیاء للطباعة والنشر.



٢٢٨ 

 

الكافیة لرضي تحقیق / عبد المنعم أحمد هریري ، دار المأمون للتراث شرح  -٧٢

 بدون طبعة وبدون تاریخ .

 –شرح الكافیة لرضي ، قدم له إمیل بدیع یعقوب ، دار الكتب العلمیة بیروت  -٧٣

 م .١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ ١لبنان ، ط

ري ، دار شرح الكافیة الشافعیة ألبن مالك ، تحقیق / عبد المنعم أحمد هری -٧٤

 المأمون للتراث ، بدون طبعة وبدون تاریخ .

شرح كتاب سبویه لسیرافي تحقیق / أحمد حسن مهدلي ، علي سید علي دار  -٧٥

 م .٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩لبنان ، الطبعة األولي  –الكتب العلمیة بیروت 

میة شرح اللمحة البدریة في علم اللغة العربیة للهادي نهر ، دار المیازوري العل -٧٦

 األردن . –عمان 

 شرح المفصل ألبن یعیش ، مكتبة المتنبي القاهرة ، بدون طبعة وبدون تاریخ  -٧٧

شرح ملحة اإلعراب لحریري ، تحقیق / سمیر إبراهیم بسیوني ، مكتبة اإلیمان  -٧٨

 م .٢٠٠٩ ١المنصورة ، ط

الحدیث الشعر والشعراء البن قتیبیة ، تحقیق / احمد محمد شاكر ، دار  -٧٩

 م .٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣، ١القاهرة ، ط

م ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥صحیح البخاري لإلمام البخاري ، دار الحدیث القاهرة ،  -٨٠

. 

هـ ١٤١٣تونس دار سحنون  ٢صحیح مسلم تحقیق / محمد فؤاد عبد الباقي ط -٨١

 م .١٩٩٣ -

صور ومظالم من عصر الممالیك لنظیر حسان سعداوي ، مكتبة النهضة  -٨٢

 م .١٩٦٦لمصریة ا

الضوء الالمع ألهل القرن التاسع تألیف / شمس الدین محمد عبد الرحمن  -٨٣

 م .١٣٥٤السخاوي القاهرة 

غایة النهایة في طبقات القراءة لشمس الدین أبي الخیر محمد بن محمد بن  -٨٤

 م . ١٩٣٢ -هـ ١٣٥١هـ مكتبة القاهرة ٨٣٣الجزري توفي 



٢٢٩ 

 

علق علیها الشیخ إبراهیم رمضان ، دار الفتوى بیروت ،  الفهرس البن الندیم ، -٨٥

 م .١٩٩٧ -هـ ١٤١٧ ٢لبنان ط –دار المعرفة بیروت 

 م.١٩٨٧-هـ ١٤٠٧في أصول النحو لألفقاني ، المكتب اإلسالمي بیروت  -٨٦

م من جوهرة القائد إلي الجبرتي المؤرخ ، ١٨٢٥-٩٦٩القاهرة تاریخها وآثارها  -٨٧

م ، دار ١٩٦٦ -هـ ١٣٨٦/ الدار المصریة للتألیف والترجمة عبد الرحمن زكي 

 الطباعة الحدیثة .    

القواعد النحویة مادتها وطریقتها لعبد الحمید حسین ، مكتبة األنجلو المصریة  -٨٨

 م. ١٩٥٢،  ٢ط

القیاس في النحو مع تحقیق باب الشاز من المسائل العسكریات لمني الیأس  -٨٩

 م ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع دمشق ، سوریا١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥،  ١ط

) قبتباي المحمودي لعبد الرحمن محمود عبد التواب ، الهیئة المصریة ٢٠( -٩٠

 م . ١٩٧٨العامة للكتاب 

الكتاب لسیبویه / علق علیه ووضع حواشیه وفهارسه أمیل بدیع یعقوب ، دار  -٩١

 م . ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠،  ١لبنان ط –الكتب العلمیة بیروت 

 م .١٩٧٧ -هـ ١٢٩٧،  ١الكشاف لزمخشري ، دار الفكر ، ط -٩٢

كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون لمصطفي بن عبد اهللا الشهیر  -٩٣

 م .١٣٦٠بحجاجي طبع بستانبول سنة 

الكواكب الدریة شرح الشیخ محمد أحمد عبد الباري األهدل تألیف الشیخ محمد  -٩٤

 لبنان. –رعیني الشهیر بالخطاب بیروت بن محمد ال

الكواكب السائرة باعیان المائة العاشرة لشیخ نجم الدین الغزي تحقیق / جبریل  -٩٥

 سلیمان جبور .

لبنان  –اللباب في علل البناء واإلعراب للعبكري ، دار الفكر المعاصر بیروت  -٩٦

 م .٢٠٠١-هـ ١٤٢٢م إعادة ١٩٩٥،  ١سوریا ، ط –، دار الفكر دمشق 

 م .٢٠٠٠،  ١بیروت ط –لسان العرب ألبن منظور  ، دار صادر  -٩٧

مكتبة  –اللمع في العربیة ألبن جني تحقیق / حامد المؤمن عالم الكتب  -٩٨



٢٣٠ 

 

 النهضة العربیة ، بدون طبعة وبدون تاریخ .

متن األروجومیة في النحو والصرف ألبن أجروم ومعه الدرة الیتیمة نظم سعید  -٩٩

 م .٢٠٠١-هـ ١٤٢٧،  ٤بن نبهان الحضرمي ، دار السالم القاهرة ط

المجتمع المصري في عصر سالطین الممالیك لسعید عبد الفتاح عاشور ،  -١٠٠

 م . ١٩٦٢دار النهضة العربیة ، الطبعة األولي 

مجمع األمثال للمیداني ، تحقیق / محمد أبو الفضل إبراهیم / عیسي البابي  -١٠١

 الحلبي وشركاه ، دون طبعة وتاریخ .  

 هـ .١٣٥٢مجمع الزوائد للهیثمي ، طبعة القاهرة ، مكتبة القدسي  -١٠٢

 ، القاهرة . ٨المدارس النحویة لشوقي ضیف دار الفكر ط -١٠٣

وجوه شواذ القراءات واإلیضاح عنها ، تألیف / ابن جني المحتسب في تبیین  -١٠٤

هـ ١٤١٩،  ١لبنان ط –، تحقیق / محمد عبد القادر عطا دار الكتب العلمیة بیروت 

 م . ١٩٩٨ -

مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو لمهدي المخزومي ، دار الرائد  -١٠٥

 م .١٩٨٩ - هـ ١٤٠٩،  ٣لبنان ط –العربي بیروت 

المدرسة النحویة في مصر والشام في القرنین السابع والثامن من الهجرة لعبد  -١٠٦

 م .١٩٩٠بیروت ، مؤسسة الرسالة  ٢العال سالم مكرم ، ط

مراتب النحویین ألبي الطیب اللغوي تحقیق / محمد إبراهیم أبو الفضل ، دار  -١٠٧

 الفكر العربي .

عقیل تحقیق / محمد كامل بركات ، دار المساعد علي تسهیل الفوائد ألبن  -١٠٨

 م .١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠الفكر ، دمشق 

المسائل العسكریات ألبي علي الفارسي منشورات الجامعة األردنیة ، بدون  -١٠٩

 طبعة وبدون تاریخ .

المستدرك علي الصحیحین مع التلخیص للحاكم / طبعة الریاض ، مكتبة  -١١٠

 ومطابع النهر الحدیث .

مستصفي / ألبي حامد الغزالي تحقیق / محمد عبد السالم عبد الشافي ال  -١١١



٢٣١ 

 

 هـ.١٤١٣، دار الكتب العلمیة بیروت  ١ط

لبنان  –المستقصي في أمثال العرب لزمخشري ، دار الكتب العلمیة بیروت  -١١٢

 م . ١٩٧٧-١٣٩٧،  ٢ط

سحنون ، تونس دار  ٢المسند تحقیق بدر الدین جیتین آرر موسوعة السنة ط -١١٣

 م . ١٩٩٢ -هـ ١٤١٣للطباعة والنشر 

مصر في دولة الممالیك الجراكسة إلبراهیم علي طرقان ، مكتبة النهضة  -١١٤

 المصریة .

مصر اإلسالمیة ألحمد عبد الرازق مكتبة سعید رأفت ، جامعة عین شمس  -١١٥

 م .١٩٨٤

 م .١٩٨٣ -هـ  ١٤٠٣،  ٣معاني القرآن للفراء ، عالم الكتب ، ط -١١٦

معجم األدباء لیاقوت الحموي الرومي تحقیق / إحسان عباس ، دار العرب  -١١٧

 ، دون تاریخ . ١لبنان ط –اإلسالمي بیروت 

 لبنان  –معجم المؤلفین لعمر رضا كحالة دار أحیاء التراث العربي بیروت  -١١٨

مغني اللبیب عن كتب األعاریب البن هشام األنصاري حققه مازن المبارك /  -١١٩

،  ١لبنان ط –محمد علي حمد اهللا ، راجعه / سعید األفغاني ، دار الفكر بیروت 

 م . ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩

مفتاح السعادة ومصباح السیادة في موضوعات العلوم ألحمد بن مصطفي  -١٢٠

الوهاب أبو النور، دار الكتب الحدیث مطبعة االستقالل  تحقیق / كامل بكري ، وعبد

 الكبري القاهرة. 

المفصل في صنعة اإلعراب لزمخشري  قدم له ووضع حواشیه وفهارسه إمیل  -١٢١

 م ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠،  ١لبنان ط –بدیع یعقوب ، دار الكتب العلمیة بیروت 

الشواهد الكبري للعیني ،  المقاصد النحویة في شرح شواهد شروح األلفیة شرح -١٢٢

،  ١لبنان ط –تحقیق / محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة بیروت 

 م .٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦

-هـ ١٤١٥المقتضب لمبرد ، تحقیق / محمد عبد الخالق عضیمة ، القاهرة  -١٢٣



٢٣٢ 

 

 م .١٩٩٤

المغرب ألبن عصفور ، تحقیق / احمد عبد الستار الجواري وعبد اهللا  -١٢٤

 م .١٩٧١ -هـ ١٣٩١، ١بغداد ط –لجیوري مطبعة العاني ا

المغرب ومعه مثل المغرب البن عصفور تحقیق / عادل أحمد عبد الموجود  -١٢٥

 -هـ ١٤١٨،  ١لبنان ط –، علي محمد معوض ، دار الكتب العلمیة بیروت 

 م . ١٩٩٨

خلیفة  نظم متن اآلجرومیة / نظم عبد اهللا البكري الشنوبطي ، تحقیق / -١٢٦

 م. ١٩٨٩ – ١٣٩٨بدیري العدد السادس 

مؤسسة التاریخ اإلسالمي العصر المملوكي لمفید الزبدي دار أسامة للنشر /  -١٢٧

 م .  ١٩٦٧م مكتبة األنجلو المصریة القاهرة  ٢٠٠٣األردن عمان 

موسوعة الحروف في اللغة العربیة ، إعداد إمیل بدیع یعقوب ، دار الجیل  -١٢٨

 م .١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ ٢بیروت ط

موسوعة السنة الكتب الستة وشروحها ، سنن أبي داود لحافظ أبي داود  -١٢٩

 م .١٩٩٢ -هـ ١٤١٣،  ٢دار سحنون ط –سلیمان شعیث ، دار الدعوة 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر القاهرة لجمال الدین أبو المحاسن ، تحقیق /  -١٣٠

 شلتوت .جمال الدین محمد محرز ، فهیم محمد 

-هـ ١٤١٢نشأة النحو وتاریخ أشهر أنحاء لمحمد الطنطاوي دار المنار  -١٣١

 م . ١٩٩١

النشر في القراءات العشر لحافظ أبي الخیر محمد بن محمد الدمشقي الشهیر  -١٣٢

هـ صححه / علي محمد الضیاع دار الفكر دون ٨٣٣بابن الجزري المتوفي سنة 

 طبعة وتاریخ . 

سالطین الممالیك ورسومهم في قصر / دراسة شاملة لنظم البالط  نظم دولة -١٣٣

 م .١٦٧٠ورسومه لعبد المنعم ماجد / مكتبة األنجلو المصریة القاهرة 

النكت الحسان في شرح غایة اإلحسان ألبي حیان األندلسي ، تحقیق / عبد  -١٣٤

 م .١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨،  ٢بیروت ط –الحسین القیلي مؤسسة الرسالة 



٢٣٣ 

 

هـ) ٨٢٥-٧٧٣النكت علي كتاب ابن الصالح لحافظ بن حجر العسقالني ( -١٣٥

 هـ ١٤١٧،  ٤تحقیق ودراسة یسیع بن معادي عمیر دار الرایة للنشر والتوزیع ط

هدیة العارفین في أسماء المؤلفین وآثار المصنفین إلسماعیل باشا البغدادي  -١٣٦

 م .  ١٩٥١استانبول 

هـ ١٣٢٧،  ١امع لسیوطي / بیروت دار المعرفة طهمع الهوامع وجمع الجو  -١٣٧

. 

وفیات األعیان وأبناء الزمان ألبي العباس احمد بن محمد بن خلكان ،  -١٣٨

لبنان  –تحقیق / یوسف علي طویل ومریم قاسم طویل / دار الكتب العلمیة بیروت 

 م .١٩٩٨ – ١٤١٩، ١ط

  



٢٣٤ 

 

  
ع اا ا 

 أ اإلستهالل  .١

 ب اإلهداء  .٢

 ج الشكر والعرفان  .٣

 د مستخلص الدراسة باللغة العربیة  .٤

 هـ مستخلص الدراسة باللغة اإلنجلیزیة  .٥

 ١ المقدمة  .٦

ه و ريا ر اول: ما ا 

 ٥ المبحث األول: عصر السنهوري  .٧

 ٦ المطلب األول: الحیاة السیاسیة  .٨

 ١٢ الثاني: الحیاة اإلجتماعیةالمطلب   .٩

 ١٦ المطلب الثالث: الحیاة الفكریة  .١٠

 ١٨ المبحث الثاني: التعریف بالسنهوري  .١١

 ١٩ المطلب األول: أسمه ولقبه ونسبه وكنیته  .١٢

 ٢٠ المطلب الثاني: میالده ومنشأه ورحالته العلمیة  .١٣

 ٢١ المطلب الثالث: شیوخه وتالمیذه  .١٤

 ٢٥ وآثاره العلمیةالمطلب الرابع: مألفاته   .١٥

 ١٦ المطلب الخامس: وفاته وآراه العلماء فیه  .١٦

وح ا ب ا :ما ا 

المبحث األول: أصل الكتاب (مقدمة اآلجرومیة) التعریف   .١٧

 بمؤلف المقدمة (ابن آجروم) التعریف بالمقدمة وشروحها

٢٨ 

 ٣٤ المبحث الثاني: مصادر شرح الكتاب  .١٨

 ٥٦ المبحث الثالث: تبویب الكتاب  .١٩

 ٦٥ المبحث الرابع: منهج الشیخ السنهوري في الكتاب  .٢٠



٢٣٥ 

 

 ٨٢ المبحث الخامس: شواهد الكتاب  .٢١

 ر اخا ا : اري وإ

 ١١٠ المبحث األول: مذهبه النحوي  .٢٢

 ١١٥ المبحث الثاني: اآلراء البصریة في الكتاب  .٢٣

 ١٢٣ اآلراء الكوفیة  المبحث الثالث:  .٢٤

 ١٣٥ المبحث الرابع: موقفه من مسائل إختالف المدرستین  .٢٥

 ١٤٩ المبحث الخامس: ترجیحات الشیخ السنهوري النحویة  .٢٦

ل اا  ريا  :اا ا 

 ١٦٧ المبحث األول: السماع  .٢٧

 ١٧٥ المبحث الثاني: القیاس  .٢٨

 ١٨٢ المبحث الثالث: اإلجماع  .٢٩

 ١٩٢ الخاتمة والتوصیات  .٣٠

 ١٩٦ الفهارس العامة  .٣١

 ١٩٧ فهرس اآلیات القرآنیة  .٣٢

 ٢٠٨ فهرس األحادیث  .٣٣

 ٢١٣ فهرس اإلعالم  .٣٤

 ٢٠٩ فهرس األشعار  .٣٥

 ٢١٢ فهرس األمثال واألقوال المشهورة  .٣٦

 ٢١٨ فهرس المصادر والمراجع  .٣٧

 ٢٣٠ فهرس الموضوعات  .٣٨

  


