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 بسم ا الرمحن الرحيم



أ 

  
  

  قال تعالى :
  

( رب أوزعن��ي أن أش��كر نعمت��ك الت��ي أنعم��ت عل��ي 

وعل��ى وال��دي وأن أعم��ل ص��الحاً ترض��اه وأدخلن��ي 

  برحمتك في عبادك الصالحین) 

  
]١٩[النمل :           



ب 

  
 داءـــــإھ

 
فالفضل لھما بعد هللا  -متعھما هللا بالصحة والعافیة –إلى والديَّ الحبیبین 

  وفي وجودي ، أعانني هللا على برھما . عّزوجل فیما وصلت إلیھ ، بل 
لدعواتھّن الصالحات  –أدام هللا المودة بیننا وبینھن  –ألى عّماتي الحبیبات 

  لي بالتوفیق والسداد . 
  لدعمھ لي مادیاً ومعنویاً.  -سدد هللا خطاه  -إلى أخي الحبیب : نجم الدین 

وفقھن هللا لما  -طمةإلى أخواتي الحبیبات : تھاني ، وأماني ، وأسماء ، وفا
  ، لعونھن لي.  -فیھ الخیر والصالح

  وإلى كل الذین تبّوءوا من نفسي مكاناً ............
 إلیھم جمیعاً ...................أُھِدي جھدي المتواضع .
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ج 

  

  التقدیر و الشكرُ                                  
  

الغفــــور ، الوهــــاب الشــــكور ، حمــــدًا یلیــــق بجــــالل وجهــــه ، وعظــــیم هللا الحمــــد الحلــــیم 

ســلطانه ، وصــّلي یــارب وســلم علــى صـــفیِّك وحبیِبــك محمــد بــن عبــداهللا ، وعلــى آلـــه 

  وصحبه ومن وااله . 

ثم أسوق شكري وخـالص تقـدیري إلـى أحـد شـموس العلـم ، وأعـالم العربیـة فـي 

د غالـب عبـدالرحمن وراق المشـرف هذا الزمان : فضیلة العالمة األستاذ الدكتور محمـ

علـى هــذا العمــل ، أشــكره علــى مــا كنــت ُأالقـي منــه مــن بشاشــة وجــه ، ورحابــة صــدر 

ونصــح وٕارشــاد . أمــا عــن إخالصــه فــي عملــه وٕاحساســه بمســؤلیته ،فــذلك دأبــه وذلــك 

دیدنه ، وقد عرفه الجمیع بهـذا ، ولیسـوا بحاجـة فـي أن ُأفـیض فـي هـذا الشـأن ، جـزاه 

مـا جـزى معلمـًا عـن طالبـه ، وبـارك فـي حیاتـه وعلمـه ، وأقـرَّ اهللا عینـه  اهللا عني خیر

  بذریته ، إنه وليُّ ذلك والقادر علیه . 

ثـــم أســـوق شـــكري إلـــى األســـتاذین الجلیلـــین الفاضـــلین : فضـــیلة الـــدكتور عبـــد 

رئــــیس قســــم الدراســــات اللغویــــة والنحویــــة بجامعــــة أم درمــــان  –الجبــــار منیــــر بــــالل 

المرابطین في سبیل الدعوة إلى اهللا في هذا الزمان الذي ُسبطت فیه وأحد  -اإلسالمیة

الهمم ، وضعفت فیه العزائم، سدد اهللا خطاه دومًا،  وفضـیلة الـدكتور حسـین منصـور 

أشـكرهما -ولید جامعة أم درمان اإلسـالمیة وأحـد أعـالم جامعـة السـودان  -سوركوتي 

أسـأل أن ینـال رضـاهما ، وأسـأله جـّل على قبولهما تقویم جهدي المتواضع هذا ، واهللا 

شــأنه أن یوفقهمــا دومــًا علــى مــا فیــه خیــر أمــة اإلســالم وصــالح أبنائهــا ، جــزاهم اهللا 

  جمیعًا عني خیر ماُجزي به نبٌي عن أمته .

ثـــم الشـــكر الـــى أســـرة مكتبـــة جامعـــة أم درمـــان ، ومكتبـــة جامعـــة القـــرآن وكـــل 

فــي مســیرة البحــث والدراســة ، والشــكر  العـاملین ، لخــدماتهم العظیمــة التــي تمتعــت بهـا

  إلى كل من قدم لي عونًا أودعوًة ، أونصحًا . 

وال یبلغ الشكر مداه وتستوفي أركانـه حتـى أعـود بـه إلـى اهللا كمـا بـدأت بـه فللـه الحمـد 

  من قبل ومن بعد . 



د 

  المقدمة

الحمد هللا ربِّ العالمین ، قیٌّوم السماوات واألرضین ، سبحانه وبحمده ، 

خلقه ، ورضى نفسه ، وزنة عرشه ، ومداد كلماته ، وأصّلي ُوأسلِّم على عدد 

المبعوث رحمًة للعالمین ، شرح اهللا به الصدور ، وأنار به العقول ، وفتح به 

أعینًا ُعمیًا ، وآذانًا ُصمًَّا ، وقلوبًا ُغلفًا ، اللهم صلِّي وسلِّم وبارك علیه وعلى 

  ى یوم الدین .  صحابتِه والتابعین لهم بإحساٍن إل

  وبعد            

جرت العادُة عند الطالب والباحثین عند اختیارهم لموضوعات البحث أن 

قوا للموضوعات التي لم ُتسبق لها دراسة ؛ حتى یكون قد أسهم هذا الباحث  یتطرَّ

الطالب في إضافة لبنة جدیدة في صرح العلم والمعرفة . والتراث العربًيِ◌  وهذا

واإلسالمي حافٌل بما خلَّفه األجداد واآلباء ، سیما إن ُحِققت هذه المخطوطات 

وظهرت في الواقع ، فهي تمثِّل ظهور علماٍء أفذاذ لم یمهلهم الزمان حتى 

راسًة وتحقیقًا ؛ لنحقق الهدف یشتهروا ، فمن األولى أن نعكف على هذا التراث د

  األساسي للبحث العلمي وهو إضافة الجدید المبتكر .  

  أسباب اختیار الموضوع:

التعریف بالشارح ومكانته العلمیة ، والتعرف على مجهوداته النحویة  -١

  والصرفیة ، وٕادراجه بین علماء النحو ورجاله الذین أسهموا في تقعیده وبنائه . 



ه 

لشذرة الذهبیة ، ضمن المتون التي ألفت في تیسیر علم إبراز متن ا -٢

  النحو . 

  أهمیة البحث:

* تكمن أهمیه البحث في اّنه قد أسهم وشارك في  ظهور هذا الكتاب  

ومؤلفه ، و أتاح للطالب والباحثین التعرف علیهما وعلى ثروتهما الغزیرة ، حیث 

للهجرة، ما یوافق عام ألفین ُحقق هذا الكتاب عام أربعة وعشرین وأربعمائة وألف 

  وثالثة للمیالد .

  أهداف االبحث:

  . إضافة الجدید إلى المكتبة العربیة في وطالب البحث العلمي 

  إغناء المكتبة العربیة بدراسة لعالمین جلیلین ، وٕاضافة سلسلة ذهبیة

  ضمن السلسالت التي ألفت في علم العربیة .

  مشكلة البحث وصعوبته:

ه ، لم تواجهني مشكلة كبیرة في جمع المادة من هذا الكتاب ، فقد بحمد اهللا وفضل

كان أسلوب الشارح سهل ومیسر ، كما أّن التمییز بین كالم الشارح والمصنف 

واضح ؛ ألّن الشارح یورده بقوله : (قال المصنف ، أو قال ). فإن كانت ثّمة مشاكل 

عاتكي لم تكن متوفرة مثل كتاب تذكر ، فإّن المصادر الرئیسیة التي ترجمت لألمام ال

معجم الشیخ والقالئد الجوهریة .  أّما الصعوبات فهي تتمثل في أنني عانیت في 



و 

دراسة عصر هذا العالم ، وفي معرفة أي العصور عاصرها اإلمام العاتكي ، كما أّن 

دراسة عالٍم ما ومعرفة جهوده تتطلب الصدق في القول ، والتحري في إصدار الرأي 

انة في النقل ؛ لذلك عانیت مرارًا في مراجعة الكتاب عند إخراج كل مبحث ، واألم

والكتاب ضخم وكبیر، كما عانیت من حمله إلى المكتبة في كل یوم ، كما أّن هناك 

  معاناٌة في طبع البحوث ومراجعتها . 

  الدراسات السابقة:

ر إّال لم تكن هناك دراسات سابقة في متن الشذرة الذهبیة ، فهو لم یظه

  مع كتاب الفضة ، كما أّن كتاب الفضة لم یر النور اّال متأخرًا .  

  المنهج المتبع:

هذا النوع من البحوث یحتاج الى الوصف والتحلیل ؛ لهذا فإّن المنهج 

  المتبع هو المنهج الوصفي التحلیلي . 

  هیكل البحث:

  التمهید ، وأربعة فصول . 

     :   ه وحیاته وهو من ثالثة مباحثالفصل األّول :جاء عن  العاتكي عصر 

  تناو لت في المبحث األول عصر هذا العالم ، ونسبته إلى عهد الممالیك، 

  المبحث الثاني :   حیاة العاتكي .  

  البحث الثالث :مصادر الكتاب ومنهجه ومكانته العلمیة



ز 

ل : شواهده من القرءان الكریم وقراءاته .    المبحث األوَّ

  شواهده من الحدیث النبوي وأقوال الصحابة .  المبحث الثاني :

  المبحث الثالث : شواهده من كالم العرب . 

  الفصل الرابع : موقف العاتكي من أبي حیَّان ومذهبه النحوي واختیاراته . 

  المبحث األّول : موقفه من أبي حیان تأییدًا ومعارضًة . 

  المبحث الثاني : مذهبه النحوي . 

  ختیاراته النحویة . المبحث الثالث : ا

 . ملخص البحث  

 . الخاتمة 

    . الفهرس الفنیة 
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  التمهید

  

إّن طبیعَة هذا البحث ال تتطلب أن أخص أبا حیان بترجمة مفصلة؛ ألن أبا 

حّیان قد أخذ نصیبه من الشهرة ، وحسبه في ذلك أن یكون صاحب البحر المحیط ، 

والمعروف لدى أهل العلم والدارسین أنَّ هذا الكتاب قد خضع لدراسات كثیره من 

األولى أن ُیدرس صاحبه، كما أنَّ أبا حیان الباحثین في بحوثهم  العلمیة ، فمن 

اشتهر بشرح كتاب التسهیل البن مالك، وله من المؤلفات ما أغنته عن التعریف ؛ 

لذلك أكتفي بأن أفرد له مساحًة صغیرة في البحث ولتكن هذه المساحة هي التمهید . 

  أّما العاتكي فسُتفرد له مساحٌة وافرة ؛ لعدم شهرته . 

  اسمه وصفاته: 

هو محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیَّان الغرناطي ، أثیر الدین أبو حیَّان 

  .    )١(األندلسي الجیَّاني

كان أبو حیَّان شیخًا ملیح الوجه ، ظاهر اللون ُمشربًا بُحمرِة ، ذا نفٍس عفیفٍة 

  . )٢(خاشعة ، وكان عظیم التقدیر لطلبته األذكیاء ، ُیقبل علیهم ویشید بقدراتهم

                                                

لثامنة تألیف: ابن حجر العسقالني، دار الجیل بیروت، ) أنظر ترجمته في الدرر الكامنة في أعیان المائة ا١(

  . ٧٠ص ٥محمد سید جاد الحق، دار الكتب الحدیثة ج-. واآلخر ت٣٠٢ص ٤ج

 ١) طبقات المفسرین تألیف محمد بن على الداوودي، تحقیق علي محمد عمر، مكتبة وهبة بالقاهرة، ط٢(

  . ٢٨٩ص ٢. ج١٩٧٢
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  شیوخه:

تلّقى أبو حیَّان على مشایخ كثر ، ولم یقصر نفسه على علم واحد بل أخذ من     

  شتى الثقافات العربیة واإلسالمیة ، ولنقف عند بعض مشایخه : 

  : )ھـ٦٨٠- أبو جعفر بن الطّباع (ت

قرأ على أجلِّ علماء عصره ، وقرأ علیه جماعة من الناس . حدثت ت بینه وبین  

تنٌة مّما دعى أبا حیَّان أن یؤلف في ذلك كتابًا سّماه : (اإللماع في إفساد أبي حیَّان ف

إجازة ابن الطبّاع ) فشكاه إلى األمیر، و لّما علم أبو حّیان بذلك  اختفى وهرب إلى 

  .  )١(المشرق

  : )ھـ٦٨٠- أبو الحسن بن الضائع اإلشبیلي (ت

ائع ، عده أبوحیَّان من وهو علي بن محمد بن علي بن یوسف ، المعروف بابن الض

 )٣(،  له مؤلفات منها :شرح الجمل ، وكتاب سیبویه )٢(أشهر شیوخه الذین أخذ عنهم

 .  

 ) : ھـ٦٨٠- أبو الحسن األبذٌي (ت

  وهو علي بن محمد بن عبد الرحیم الخشنٌي األبذیٌي ، أخذ علمه على أبي علي 

  
                                                

  .٢٨٩-٢٨٨ص ٢) طبقات المفسرین ج١(

 ١حسن المحاضرة في تاریخ مصر والقاهرة: تألیف جالل الدین السیوطي، دار إحیاء الكتب العربیة ط )٢(

  .٥٣٤ص ٢، ج١٩٦٧

، ١٩٧٩٢) بغیة الوعاة طبقات اللغویین والنحاة لجالل الدین السیوطي، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، ط ٣(

  .٢٠٤ص ٢ج
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وقال عنه : ((أحفظ من الشلوبین ، والزمه ، عده أبو حیَّان من اكبر شیوخه ، 

  . )١(رأیناه بعلم العربیة )) 

 ): ھـ٦٩٨ -ابن النحَّاس المصرٌي (ت

وهومحمد بن إبراهیم بن محمد بن النصر الحلبُي بهاء الدین ، كان شیخ األدب 

بمصر ، عالمًا بالنحو والتصریف ، له كتاب: إمالء على كتاب المقرب البن 

 . )٢(عصفور

 ).ھـ٧٠٨ –قفُي (ت أبو جعفر بن الزبیر الث

شیخ في كثیٍر من العلوم وخاصة علم النحو. قال عنه أبو حیَّان : ((كان محدِّثًا 

جلیًال ناقدًا ، نحویًا ، أصولیًا فصیحًا، ........كان كثیر اإلنصاف ناصحًا في 

 . )٣( اإلقراء))

                                                

  . ١٩٩ص ٢) بغیة الوعاة ج١(

  . ١٤- ١٣ص ١ج ) المرجع السابق٢(

  .٢٩٢-٢٩١ص ١)المرجع السابق ج٣(
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  تالمیُذُه : 

  من أهّم تالمیذه : 

 ) : ھـ٧٤٢ –السفا قسٌي (ت 

بن محمد بن إبراهیم ، أخذ العلم من أبي حیَّان ، له من الكتب إعراب  وهو إبراهیم

  . )١(القرءان المجید

 ): ھـ٧٤٩ –المرادٌي (ت 

وهو الحسن بن قاسم بن عبد اهللا بن علي المرادٌي بابن أم قاسم ، وهي جدته أم أبیه 

 . )٢(. صاحب كتاب : الجنى الداني في حروف المعاني ، ، وشرح التسهیل

  ):ھـ٧٤٩ –مكتوم ( ت ابن 

وهو تاج الدین أحمد بن عبدالقادر بن أحمد بن مكتوم ، تتلمذ على أبي حیَّان وابن 

النحاس ، من مؤلفاته : الدر اللقیط من البحر المحیط ، قصره على مناقشة شیخه 

  .)٣(أبي حیان

                                                

، ١٩٨٢) هدیة العارفین في أسماء المؤلفین والمصنفین: تألیف اسماعیل باشا البغدادي، دار الفكر بیروت، ١(

  .١٥ص ١ج

  .١٣٩ص ١) طبقات المفسرین ج٢(

  . ٣٢٧ص ١) بغیة الوعاة ج٣(
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 ) : ھـ٧٥٦–السمین الحلبٌي (ت 

 )١(د الحلبُيٌ◌ ، العروف بالسمینوهو شهاب أحمد بن یوسف بن عبدا لدائم بن محم

. أخذ العلم من علماء كثر منهم أبو حیَّان ، الزمه كثیرًا وتأّثر به ، له من الكتب 

 . )٢(الدر المصون في علوم الكتاب المكنون

  ) :ھـ٧٦٤ –الصفدٌي (ت 

وهو خلیل الدین بن أیبك صالح الدین الصفدٌي ، تتلمذ على أبي حیَّان ، اشتهر 

تاریخ والفقه ، من كتبه : نْكُت الِهمیان في ُنَكت العمیان، وأعیان العصر باألدب وال

  . )٣(وأعوان النصر

  ) : ھـ٧٦٩ –ابن عقیل ( ت 

هو عبد اهللا بن عبد الرحمن بن عبد اهللا بن محمد بن عقیل القرشٌي بهاء الدین ، 

((ما تحت أخذ القراءات عن بعض شیوخها ، والزم أبا حیَّان ، قال عنه أبو حیان : 

، له من التصانیف : شرح ألفیة ابن مالك ،  )٤( أدیم السماء أنحى من ابن عقیل))

  .  )٥(وشح التسهیل

  ) : ھـ٧٧٨ –ناظر الجیش ( ت 

                                                

  . ٣٨٩ص ١) الدرر الكامنة ج١(

  .١٠٠ص ١) طبقات المفسرین ج٢(

  .٣٥ص ١، وهدیة العارفین ج٨٧ص ٢) الدرر الكامنة ج٣(

  .٢٨٧ص ٢) الدرر الكامنة ج٤(

  .٢٤١ص ١، وطبقات المفسرین ج٢٦٨ص ٢)الدرر الكامنة ج٥(
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هو محمد بن یوسف بن عبد الدائم الحلبٌي ، محب الدین ناظر الجیش ، أخذ على 

یص ، وشرح أبي حیَّا ن وغیره من علماء عصره ، له  من الكتب شرح التلخ

  . )١(التسهیل

  تصانیف أبي حیَّان النحويِّ : 

أبو حیان له من المؤلفات ما ال تخفو عمن بحث في علم العربیة والقرءان ، وكتبه 

  التي ألَّفها منها ما هو مطبوع ، وما هو مفقود ، فمن كتبه المطبوعة مثًال : 

یٌر من القضایا النحویٌة : وهو كتاب في تفسیر القرآن الكریم ، به كث البحر المحیط

مما جعل بعض الباحثین یسارعون في معرفة جهوده النحویة في كتابه البحر، یتكّون 

  هذا الكتاب من ثمانیة أجزاء . 

:  شرح فیه مفردات القرءان الكریم ، تحفة األریب بما في القرءان من الغریب

 وتوضیح معانیه . 

 .  النكُت الحسان في شرح غایة اإلحسان

 ریب المقّرب . تق

 .  التذكرة في النحو

 ارتشاف الضرب من كالم العرب . 

   الشذرة الذهبیة في علم العربیة ::  من الكتب المفقودة

                                                

  .١٩٩٢ ١٠، وكتاب األعالم لخیر الدین الزركلي، دار العلم للمالیین بیروت، ط٢٧٦ص ١) بغیة الوعاة ج١(
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وهو متن مختصر ، یمثل مقدمة نحویة صغیرة ، نسبه إلیه بعض المصنفین ، حیث 

لمفسرین جاء باسم الشذرة الذهبیة في كثیر من الكتب مثل هدیة العارفین  وطبقات ا

. وقد شرحه العاتكي هذا الشرح الذي حفظ أصل الكتاب، وهو موضوع )١(للداوودي

  دراستنا.

  وفاة أبي حیَّان :  

بمنزله  یوم السبت الثامن من صفر سنة سبعمائة  -رحمه اهللا -ُتوِفَي أبو حیَّان

 .  )٢(وخمس وأربعین ، ودفن بمقبرة الصوفیة خارج باب النصر

                                                

  .١٥٣ص ٢. وهدیة العارفین ج٢٩٠ص ١) طبقات المفسرین للداؤودي، ج١(

  . وهذه المقبرة بالقاهرة.٢٩٠ص ١) المرجع السابق ج٢(
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  ر العاتكي  المبحث األول: عص

  الحالة السیاسیة: 

هــ) والتـي كانـت مركـزًا للعلـم ٦٥٦بعد أن سقطت مدینة بغـداد علـى یـد التتـار (

والعلمــاء ، ومحیطــَا لإلســـالم والمســلمین،  اتجهـــت األنظــار إلــى مصـــر العربیــة التـــي 

ــة العلمــاء وأهــل العلــم وطلبتــه ،  وصــارت القــاهرة محــط أنظــار  صــارت بعــد ذلــك قبل

انت مصر وقتذاك تخضع لسیطرة الممالیك الذین حكموا الدیار المصریة الساسة . وك

حقبة من الزمان . ولقد انقسمت دولة الممالیك إلى قسمین : األّول منهـا یسـمى بدولـة 

واألخــرى تســمى بدولــة الممالیــك الجركســیة، و أصــل الممالیــك هــم ‘الممالیــك البحریــة 

نت تتم سرقتهم وخطفهم ثـم بـیعهم . حیث كا‘من الذین انتشروا في العصور الوسطى 

وكذلك عن طریق الغارات الحربیة التي كانت تقوم بین الحین واآلخر.  ولقد بلغ ملـك 

  )١(مصر في عهد الممالیك بالد الشام والحجاز والسودان والمغرب

ویعتبــر العــاتكي مــن العلمــاء الــذین عایشــوا وعاصــروا دولــة الممالیــك الثانیــة ، والتــي 

الممالیك الجركسـیة والتـي امتـد عهـدها مـن عـام أربعـة وثمـانین وسـبعمائة تسمى بدولة 

إلـــى عـــام ثالثـــة وعشـــرین وتســـعمائة ، وهـــي التـــي ولـــد فیهـــا العـــاتكي ، وكانـــت لغـــتهم 

                                                

 –مكتبة اآلداب بالجمامیز  -محمود رزق سلیم   –) كتاب عصر سالطین الممالیك ونتاجه العلمي د ١(

  .١١، ١٠، ٩ص ٣، وج٤١، ١٣ص  ١الطبعة الثانیة .ج  –المطبعة النموذجیة 
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السائدة هي اللغة التركیة . ولقـد ورد فـي بعـض المصـادر أن أّول مـن جلـب الممالیـك 

  .)١(إلى الدیار المصریة هو أحمد ابن طولون

كانـــت سیاســـة الممالیـــك منبســـطًة فـــي نـــواٍح شـــتى ، حیـــث كانـــت دولـــتهم  وقـــد

تحارب التتار والفرنجة . وكـان ملـوكهم یحبـون الظهـور بمظهـر المحافظـة علـى الـدین 

والغیــرة علــى الشــریعة ؛ فكانــت سیاســتهم تتمثــل فــي الهیبــة مــن العلمــاء وتقریــب أهــل 

ــــــیهم ، وأقــــــاموا عــــــددًا مــــــن ــــــدین والصــــــالحین والتقــــــرب إل المســــــاجد والمستشــــــفیات  ال

  .)٢(والمدارس

هــــ) ، ٧٩٠-٧٨٤أول ملـــوك الجراكســـة ( )٣(ویعـــد برقـــوق ابـــن آنـــص العثمـــاني

وكانت سیاسته تقوم علـى إهـداء الهـدایا الثمینـة والمناصـب الرفیعـة إلـى أتباعـه . وفـي 

عهده أبطل كثیرًا من العادات السیئة والذمیمة. وخلف برقوق رجـل یـدعى  أمیـر حـاج 

لــم یمكــث فــي عرشــه كثیــرًا بســبب بعــض الفــتن والمناواشــات حتــى ســقط لیعــود والــذي 

برقوق مرة أخرى إلى عرشه. ولقد كانت مصر في عهد الممالیـك تنتقـل مـن ملـك إلـى 

آخـــر ، وكـــان لكـــل ملـــك سیاســـته بمـــا اتســـعت مـــن محاســـن ومســـاوئ . ولقـــد عاصـــر 

                                                

. وأنظر: صبح األعشى في ١ص-٢) األعالم ج٢٧٠-٢٢٠األمیر أبو العباس التركي ( - ) أحمد بن طواون١(

المؤسسة المصریة العامة للطباعة والتألیف  –صناعة اإلنشاء تألیف أبي العباس أحمد ابن علي القلقشندي 

  ١٣ص ١عصر سالطین الممالیك ج ٤٢٤ -ص ٤  ٣م . ج  ١٩٦٢ -هـ١٣٨١والنشر. مطبعة كوستماس 

   ٤١ص  – ١الطین الممالیك ج عصر س)٢(

  ٤٨، ص٢) األعالم ج٨٠١-٧٣٨) هو أبو سعید سیف الدین الملك الظاهر أول ملوك مصر الجراكسة (٣(
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ام ثمانیــة وثمــانین العــاتكي عــددًا مــن خلفــاء بنــي العبــاس الــذین امتــد عهــدهم حتــى عــ

  وسبعمائة إلى عام ثمانین وثمانمائة.

أّما عن نظم دولـه الممالیـك ، فكـان علـى رأسـهم السـلطان الـذي یعـین مـن قیـل 

. تلـي مرتبـة السـلطان ،الـوزارة )١(األمراء، وكلمة السلطان تعني صـاحب السـلطة العلیـا

لدینیـــة والدیوانیـــة وكانـــت توكـــل إلـــى الـــوزیر مهمـــة تعیـــین األمـــراء وتعـــین الوظـــائف ا‘

والتصرف المطلق فـي كـل األمـور . وكانـت نظمهـم الدیوانیـة نظمـًا وراثیـة ،وقـد كانـت 

طبقة الكتاب هي عماد الدواوین ویتم تعیینهم بإقامة االحتفاالت  ، وقد شـهدت مصـر 

في عهد الممالیك عمرانًا ال بأس به ، حیث أقیمت فیها المـدارس والمسـاجد كمـا اتسـم 

  .)٢(یك بظهور بعض األمراض مثل مرض الطاعونعهد الممال

  الحالة االجتماعیة : 

یعد المجتمع المملوكي مجتمعًا جامدًا طبقي البنیان، كما هو حال المجتمعات 

اإلقطاعیة األخرى . وقد كان مجتمع الممالیك متعادًال، بحیث ال یمكن وصف فئة 

ى مستوى واحد ، وٕانما كانت ما بالفقر ، فمثًال طبقة الممالیك الحاكمة لم تكن عل

  تشمل الغني والفقیر كما هو حال الشعب . 

ولقد انتشرت هناك أسماء لوصف طبقات الشعب عند الممالیك ، فقد كان المثقفون 

یطلق علیهم لقب أو مصطلح الفقهاء والمنعمین .، ویطلق مصطلح المصریین على 

                                                

ج )نظم دولة الممالیك ورسومهم في مصر، تألیف عبد المنعم ماجد، مكتبة األنجلو المصریة، مطبعة الرسالة ١(

  ٢٢ص  – ١

  بتصرف. ٥٢، ٤٢ص ١والمرجع السابق ج .٤٩- ٤٨ص ١) عصر سالطین الممالیك ج٢(



 11

الهم شيء من الرِّق كآبائهم والسالطین الذین ولدوا في مصر ولم ین ءأبناء األمرا

وأجدادهم . واختص أوالد السالطین بلقب األسیاد ، أما كلمة العوام فقد كانت تطلق 

على  جمیع الرعایا من سكان المدن ، وأما العرب فقد كان یطلق علیهم لقب 

  .)١(العربان

ولقد كان الشعب في عصر الممالیك یعبر عن سخطه وغضبه بالثورات  

د حرص الممالیك على التقرب من الشعب وٕارضائه سیما عندما یمرون الشعبیة ، وق

باألزمات التي یتعرضون لها بین الحین واآلخر ، كالمنازعات في الحكم أو تعرض 

البالد لخطر خارجي . و قد عاش المجتمع المملوكي حاله من الغالء والقحط ال 

میاه النیل وكثرة األوبئة  تنسب للطبقة الحاكمة وٕانما كانت ألسباب أخرى ، كانتقاص

،حیث اشتهر عهد الممالیك بكثرة األوبئة التي في عهد الجراكسه . وربما تعرض 

الشعب العتداءات شنیعة من قبل الممالیك ، وذلك  خالل األزمات وٕاعداد الحمالت 

  .)٢(یعتدون ویغتصبون الدواب التي تستخدم في الطحن االحربیة ، فقد كانو 

اتصفت الحیاة االجتماعیة في عصر سالطین الممالیك في وعلى العموم فقد 

مصر بأنها كانت حیاة صاخبة ملیئة بالحركة والنشاط . ولقد كان للممالیك بجانب 

قسوتهم وظلمهم بعض المحاسن الجدیرة بالذكر مثل إنشائهم للفنادق والخانات 

االحترام مكنها  والوكاالت . وقد كان للمرأة دور عظیم ،حیث تمتعت المرأة  بقدر من
                                                

) كتاب مصر في عصر دولة الممالیك الجراكسة، تألیف إبراهیم على طرخان، مكتبة النهضة المصریة ١(

  .٢٥٣-٢٥٠ص

   ٢٥٦- ٢٥٤)المرجع السابق، ص٢(
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من المشاركة في الحیاة العامة كما كانت لها حریة التنقل بین األسواق . وقد ُعِرف 

والبذخ ، هذا في المدن . أما  القرى فلم تكن لها صلة بحیاة  والمجتمع المصري بالله

. وقد ظهرت األمراض والطواعین )١(الترف واللهو،  وكان مجتمعها مجتمعا محافظاً 

ع المصري أیام دولة الممالیك ، كما أنَّ الدولة شهدت عاصفة من الغالء في المجتم

  .)٢(في أسعار المأكوالت والمشروبات ،  وانعدمت بها بعض مصادر الغذاء

  الحیاة العلمیة في عصر العاتكي 

ازدهرت الحیاة العلمیة في مصر على عصر سالطین الممالیك ازدهارًا واسعًا 

شاط علمي متعدد األطراف . ویرجع ذلك إلى ما أصاب ، فغدت البالد محورًا لن

البالد والعالم اإلسالمي على أیدي المغول والصلیبیین ، مما أّهل مصر أن تكون 

محضنًا للعلم وأهله. ولم یكن الممالیك على بعد من هذه الحركة العلمیة ، فقد كان 

أمثال الظاهر   لبعضهم بعض اآلثار العلمیة في ازدهار النشاط العلمي في مصر ،

  الذي كان یهتم بسماع التاریخ ، )٣(بیبرس

  

                                                

  .٩٦م)، ص١٩٩٩( ١) كتاب األدب في العصر المملوكي، تألیف محمد زغلول سالم، منشأة المعارف، ط١(

  . ٩٩لمرجع السابق ص) ا٢(

)  هو بیبرس العالئي البندقباري ركن الدین الملك الظاهر، تولى السلطة في مصر والشام ولقب بالظاهر، ٣(

  .٧٩ص ٢األعالم ج

 ٥هـ) لقب بالملك األشرف سلطان مصر. األعالم ج٩٢٢-٨٥٠) هو قانصوه بن عبد اهللا الظاهري (٤(

  .١٨٧ص
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. ومما )١(على عقد المجالس العلمیة والدینیة وحضورها )٤(كما حرص الغوري 

یدل على ازدهار الحیاة العلمیة في عصر سالطین الممالیك الثورة العلمیة في ذلك 

صیب األوفر في العصر في شتى جوانب العلم و المعرفة ، حیث كان للممالیك الن

جمیع مجاالت العلم ، فمثًال في األدب : فقد ُعِ◌رف سالطین الممالیك بتقریبهم 

األدباء بالرغم من الضعف الذي لحق باللغة نتیجة اختالطها بالعجمي واألعاجم. 

وكذلك اشتهر عهد سالطین الممالیك باحتفائه بالشعر والشعراء . وأشهر األدباء في 

صاحب كتاب (صبح األعشى في  صناعة اإلنشاء)  )٢(ديذلك العصر هو القلقشن

.وكذلك اشتهر عصر سالطین الممالیك باشتغاله باللغة وعلومها ، وظهر في ذلك 

العصر كثیرون . وُیعد علم التاریخ هو من أبرز العلوم في عصر العاتكي أي 

 ید بارزة في علوم كعصر سالطین الممالیك في تلك الفترة ، كما كان للممالی

السیاسة والجغرافیة واإلدارة. وقد امتازت الحیاة الفكریة في عصر سالطین الممالیك 

الشدید على تألیف الموسوعات الضخمة ، مثل كتاب صبح األعشى  لباإلقبا

. ومما  )٣( )٧٣٥(-للقلقشندي  ، وكتاب نهایة اإلرب في فنون األدب للنویري ت

                                                

الهیئة العامة  –القاهرة تألیف ابن تغري بردي األتباكي ت محمد شلتوت )النجوم الزاهرة في تاریخ مصر و ١(

  ١ص – ٧ج –م) ١٩٢٩ - ھ ١٣٤٨مطبعة دارالكتب المصریة بالقاهرة(  –للكتب 

م) مؤرُخ وأدیب ولد في قلقشند . من كتاب ١٣٥٥ -  ھ٨٢١) هو أحمد ابن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي (٢(

    ١٧٧ص  ١ج  ٤ط  –دار العلم للمالیین  – األعالم لخیر الدین الزركلي

هـ)  ٧٣٣-٦٧٧) هو أحمد بن عبد الوهاب بن محمد شهاب الدین النویري، تولى بعض السلطة في مصر (٣(

  .١٦٥ص ١األعالم ج
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تمامهم الشدید بإنشاء المؤسسات التعلیمیة یدل على ازدهار الحیاة العلمیة أیضًا : اه

  ، كالمدارس والمكاتب وغیرها ، وكانت المدارس بمثابة معاهد التعلیم العالي .

وقد ذكر بعضهم أسبابًا ساعدت على نشاط الحركة العلمیة منها : وقوع كثیٍر 

 من البالد اإلسالمیة على ید المغول ، وزوال الخالفة العباسیة وغیرة السالطین

.وقد قام  سالطین الممالیك بإنشاء )١(واألمراء ، وتعظیم أهل العلم وغیرها من أسباب

دور العلم التي تمثلت في المدارس والمساجد ،كما كانت توجد مكاتب صغیرة ملحقة 

بتلك المنشآت تعنى بتعلیم الصبیة مبادئ القراءة والكتابة وتحفیظ القرآن الكریم  . 

  )٢(سة الظاهریة التي أنشأها الملك برقوقولقد عاصر العاتكي المدر 

                                                

   ٢٨ -١٧ص  – ٣) أنظر عصر سالطین الممالیك ج ١(

  .٤٠ص ٣) المرجع السابق ج٢(
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  المبحث الثاني : حیاة العاتكي : 

  اسمه ونسبه وكنیته 

هو اإلمام أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن محمد بن زید الشهاب 

،الدمشقي العاتكٌي الحنبلٌي . وقد  )٢(الموصلي األصل )١(،أبو العباس بن الشمس

وفي البعض اآلخر بالموصلي . وأعتقد أنه كان  )٣(اشتهر بابن زید في بعض الكتب

  .)٤(یلقب بالشهاب ؛ لورود ذلك كثیرًا في الكتب التي ترجمت له

  مولده :

ولد العاتكي في شهر صفر لعام تسعة وثمانین وسبعمائة ، وهو المیالد أو التاریخ 

خین . وقد اختلف بعض المؤر )٥(الذي حدده تلمیذه السخاوي في كتاب الضؤ الالمع

  في تحدید تاریخ میالده ، فمنهم من قال أنه ولد عام ثمان وثمانین وسبعمائة

  

  

                                                

ط األولى .ج  –مكتبة القدس -–لتاسع لإلمام شمس الدین السخاوي ألهل القرن ا ع)أنظر كتاب الضوء الالم١(

       . ٧٢ – ٧١ص  ٢

. وهي نسبه لمدینة  ١٣٢ -ص – ١) هدیه العارفین أسماء المؤلفین تألیف إسماعیل باشا البغدادي ج ٢(

   .    الموصل بالعراق

    ٧٢  -٧١ص  ٢ج  ع) الضوء الالم٣(

دار إحیاء التراث العربي  –ألبي الفالح عبد الرحمن بن العماد الحنبلي ) شذرات الذهب في أخبار من ذهب ٤(

   ٣١٠ص ٢ج ١٣٥٠بیروت . طبعة مصورة عن طبعة حسام الدین القدسي ، القاهرة 

  ) ستأتي ترجمة السخاوي ضمن تالمیذ العاتكي٥(
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وسبعمائة ، إال أنَّ السخاوي  أنكر ذلك وقال : ((ومن قال سنة ثمان فقد 

. وقد أورد صاحب كتاب النعت األكمل نقًال عن النعیمي، وهو أحد  )١( أخطأ ))

  .)٢(ي عام ثمانیة وثمانین وثمانمائةتالمیذ العاتكي أنَّ میالد العاتكي كان ف

    شیوخ العاتكي: 

اقتضت سنة اهللا في خلقه و كونه أن یكون طلب العلم مصاحبًا للتذلل 

والخضوع للعلماء ، وطول صحبتهم ومجالستهم ، والصبر علیهم والتأدب معهم ؛ 

ها ، ولذلك ال تجد عالمًا من العلماء وضع بصماته لینهض بهذه األمة ویقوم  بخدمت

إال وذكرت األیادي التي صنعته وروته من معینها العذب . فمن أولئك األخیار كان 

العاتكي الذي أسهم بقدر ال بأس به في خدمة هذه األمة ، وما  ذلك إال بتلمذته 

وخضوعه ألیاٍد علمیٍة مؤهلٍة ، حیث ظهرت آثار تلك الثقافات على شرحه للشذرة 

أسلوبه ، وفي شواهده التي كان یأتي بها من مختلف الذهبیة ، وُیلتمس ذلك منه في 

مظان اللغة ومصادرها ، كالقرآن الكریم ، والحدیث ، وكالم العرب من شعر وأمثال 

 .  

  فمن الشیوخ الذین تتلمذ على أیدیهم العاتكي : 

  

 

                                                

  . وقائل ھذا التاریخ ھو أحمد بن طولون ٧٢ – ٧١، ص ٢ج  عالضوء الالم) ١(

محمد  –ب النعت األكمل ألصحاب اإلمام أحمد بن أحمد ، تألیف كمال الدین بن محمد الغزي  ت كتا  )٢(

  ١٣١م) ص .١٩٨٢ ھ١٤٠٢دار الفكر بیروت ( –مطیع العامري 
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  عائشة بنت عبد الهادي .1 -

وسف ، وهي عائشُة بنت عبد الهادي بن عبد الحمید بن عبد الهادي بن ی

ُمحدثة دمشق في عصرها ، ُوِلدت سنة ثالث وعشرین وسبعمائة . قرأت صحیح 

. حدثت )١(البخاري، وانفردت بعلم الحدیث . وقد أخذ عنها ابن زید السیرة لالبن هشام

  . )٢(وفاتها في عام عشرة وثمانمائة للهجرة

  الشهاب بن حجي :- ٢

مشقي الشهیر بابن وهو أحمد بن ِحجي بن موسى ابن أحمد بن سعید الد

ِحجي .ُوِلد عام واحد وخمسین وسبعمائة . حفظ القرآن وكان مفتیًا ، أخذ الفقه عن 

ل منهما المفترق ، واآلخر الدارس في أخبار  والده ،وقد ألف كتابین سمى األوَّ

أخذ عنه ابن زید إجازة بعد أن قرأ علیه  )٣(المدارس. توفى عام عشرة وثمانمائة

  .)٤(صحیح البخاري

  

  

  
                                                

.  ، ١٢١ص  ٧ - . ، وشذرات الذهب البن العماد ، ج ٧٢ – ٧١ - ص ٢، ج  ع)كتاب الضوء الالم١(

   .  ٦ -٥ص  ٢واألعالم ، ج

م) ١٩٩١ -١٤١٤العاشرة ( - مؤسسة الرسالة بیروت ، ط –عالم النساء ، تألیف عمر رضا كحالة ) كتاب أ٢(

  . ١٨٨ – ١٨٧ -ص ٣. ج 

ط األولى  –مؤسسة الرسالة  –) كتاب معجم المؤلفین تراجم مصنفي الكتب العربیة ، تألیف عمر رضا كحالة ٣(

    ١١٨ -ص ١م) ج ١٩٩٣ - ه ١٤١٤(

    ٧٢ -٧١ص – ٢، ج ع) الضوء الالم٤(
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  ابن الشرائحي : - ٣ 

وهو جمال الدین عبد اهللا بن إبراهیم بن خلیل البعلبكٌي الدمشقٌي المعروف 

. وقد قرأ علیه ابن زید صحیح )١(بابن الشرائحي .ُوِلد سنة ثمان وأربعین وسبعمائة

  .)٢(البخاري

  ابن الُمِحب : - ٤ 

مشقيُّ الحنبليُّ . وهو شمس الدین أبو عبد اهللا  محمد بن أحمد بن الُمِحب الد

ُوِلد عام خمسة وخمسین وسبعمائة .  كان یصاحب أبا ه في مجالس الذكر 

. وقد قرأ علیه ابن زید )٣( ةوالحدیث ، توفى بمكة عام ثمانیة وعشرین وثمانمائ

صحیح البخاري وغیره من كتب الحدیث . قال السخاوي : (وسمع الكثیر على 

   .)٤( لُمِحب )عائشة بنت عبد الهادي والشمس بن ا

  :  ابن طولو بغا- ٥

واسمه عبد الرحمن بن طولو بغا ، وُیلقَّب بأسد الدین ، ُمحدث  دمشقُي ، ُوِلد 

عام ستة وأربعین وسبعمائة ، اعتنى به أبوه ،وحّدث كثیرًا،  ُأختلف في تحدید تاریخ 

                                                

  ٣١٧ص  – ٧، وشذرات الذهب البن العماد ، ج ١٩٥ – ١٩٤ - ص – ٩) المرجع السابق ، ج ١(

    ١٣١ –) النعت األكمل ، ص ٢(

  ٣١٧ –ص  ٧) شذرات الذهب البن العماد ، ج٣(

  ٧٢ – ٧١ –ص  ٢، ج  ع) الضوء الالم٤(
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خمٍس وفاته ، فقیل أنها حدثت في عام أربعة وعشرین وثمانمائة ، وقیل أنها سنة 

  . )٢(. وقد قرأ علیه العاتكي صحیح البخاري)١(وعشرین

  ابن زكنون : -٦

واسمه علُي بن حسین بن عروَة الدمشقٌي الحنبلٌي ، وُیعرف بابن زكنون ، نشأ 

حماًال، وحفظ القرآن أّلف كتبًا منها الكواكب الدراري . وقد رتبه على أبواب البخاري 

رتیب مسند اإلمام أحمد على أبواب البخاري).  ثم سّما ه : (الكواكب الدراري في ت

وفي تلمذة العاتكي على یده قال السخاوي : (والزم العالء ابن زكنون حتى قرأ علیه 

الكتب الستة ومسند إمامها  ، والسیر ة النبویة البن( هشام...)،حدثت وفاته عام 

  . )٣(سبعة وثالثین وثمانمائة

  :  ابن ناصر الدین-٧

 محمد بن أبي بكر بن محمد بن مجاهد بن یوسف ، واشتهر بابن أبو عبد اهللا   

ناصر الدین ،ُلِقب  بحافظ دمشق ، ُوِلد سنة سبع وسبعین وسبعمائة بدمشق ، ونشأ 

بها وحفظ القرآن . له منها : افتتاح القارى لصحیح البخاري ، وعقود الدرر في علوم 

                                                

  ٣٠١ -ص ٧) شذرات الذهب البن العماد ، ج ١(

  .١٣٢ - ص ٤ج  )أنظر الضوء الالمع ،٢(

    . ٢١٤ص  ٦، والثاني ج  ٣٥١ص  ١) المرجعین السابقین : األّول ج ٣(
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عض المصنفات ، ووصفه بالشیخ . وقد قرأ علیه العاتكي صحیح البخاري وب)١(األثر

  . )٢(المقرئ والعالم المحدث . حدثت وفاته عام اثنین وعشرین وثمانمائة

  ابن حجر : -٨

 )٣(وهو أحمد بن علي بن محمد بن علي بن أحمد الشهاب أبو الفضل الكنانيٌ 

.  یعرف بابن حجر. حفظ القرآن وعمل في نشر الحدیث ، وكانت  )٤(العسقالنيُ 

. تولى كثیرًا من الوظائف ، كتدریس الحدیث )٥(ه في فنون الحدیثمعظم تصانیف

. له عدة مؤلفات اشهرها : فتح الباري شرح صحیح البخاري ، وتعلیق )٦(وغیره

. )٧(التعلیق ، واإلصابة في تمییز الصحابة ، والدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة

  .)٨(العاتكي أكثر كتبه وسمعتوفى عام اثنین وخمسین وثمانمائة ،وقد أخذ عنه 

  تالمیذ العاتكي :  

بالرغم من أنَّ العاتكيَّ قد  تتلمذ على ید كثیٍر من الشیوخ، وبالرغم مما ُعِرف عنه 

من علم وفیٍر، فإنَّ المصادر لم تورد لتالمیذه الذین أخذوا عنه ، ولم تصرح إال 

  فمن تالمیذه: باثنین منهم ، وهذا من خالل المصادر التي اطلعت علیها  

                                                

  .   ٢٣٧ص  ٦، وكتاب األعالم ج  ٢٤٥ص  ٧) شذرات الذهب ج ١(

    - ٧٢  -٧١ص  ٢) الضوء الالمع ج ٢(

  ) نسبًة إلى قبیلة كنانه .٣(

  . ) نسبًة إلى مدینة عسقالن بفلسطین٤(

  . ٣٧ – ٣٦ص  – ٢ج ) أنظر : الضوء االمع ٥(

    ٥٣ – ٤٥تحریر فیلیب حتى  المطبعة األمریكیة ص  –) كتاب نظم العقیان ، تألیف جالل الدین السیوطي ٦(

    ٣٦٦ – ٣٦٣ص  – ١) یرجع إلى حسن المحاضرة ج ٧(

  .١٧٨ص  – ١) األعالم ج ٨(
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  : )١(السخاوي -١

وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن عثمان بن محمد ،الملقب شمس    

الدین أبو الخیر، ،السخاوُي األصل القاهرُي الشافعُي . كان میالده في عام واحد 

وثالثین وسبعمائة ، تلقى تعلیمه متنقًال بین المشایخ ، وقد تتلمذ على ید كثیر من 

وحظي عنده بمكانة رفیعة . له عدة  )٢(صره أشهرهم ابن حجر العسقالنيمشایخ ع

تصانیف ، أشهرها الضوء الالمع ألهل القرن التاسع وقد صنفه في اثني عشر جزءًا، 

وشرح ألفیة العراقي في مصطلح الحدیث ، وكتاب اإلعالن بالتوبیخ لمن ذم التاریخ 

لفاته حدثت وفاته في عام اثنین ،والذیل التام على دول اإلسالم وغیرها من مؤ 

. وفي تلمذة السخاوي على بن زید قال السخاوي:(( لقیته بدمشق فحملت )٣(وتسعمائة

  .)٥( . وقال أیضًا: ((أحد من أخذت عنهم )))٤( عنه أشیاء وعلقت من نظمه ))

  النعیمي : 

واسمه ُمحيِّ الدین أبو المفاخر عبد القادر بن محمد بن عمر بن محمد بن 

وسف بن ُنعیم .أحد محدِّثي دمشق ، له مؤلفات عدیدة منها إفادة التعقل في الكالم ی

                                                

  ) نسبًة إلى مدینة ، أو قریة سخا بفلسطین. ١(

  .١٩٤ص  ٦، واألعالم ج  ١٩٦ص  ٨، وشذرات الذهب  ج  ٣٦ص  ٢) الضوء الالمع ج ٢(

  ٧١ص  ٢) الضوء الالمع ج ٣(

) اإلعالن بالتوبیخ لمن ذمَّ التاریخ، تألیف شمس الدین السخاوي تحقیق فرانزور زونتال، مطبعة بغداد ٤(

  . ٣٧٥هـ ص ١٣٨٢

  . ٣٧٥لمرجع السابق، ص )٥(
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عن العقل ، وكتاب التبیین في تراجم العلماء والصالحین . حدثت في عام سبعة 

  . )١(وعشرین وتسعمائة

ومما دعاني للقول بأّنه من تالمیذ العاتكي هو ما  ورد عنه في كتاب النعت 

(سمعت بقراءته الصحیحین مرارًا في وظیفته قراءة الصحیحین األكمل حیث قال: (

. ولقد أورد محقق )٣(. حیث أخذ علوم الحدیث عن العاتكي)٢( بالمدرسة الركنیة))

الكتاب شخصًا ثالثًا هو : حسن بن علي بن إبراهیم المقدسي ، وعدة أحد تالمیذ 

له من التالمیذ ؛ ألنه العاتكي ، وقال أنه ناسخ النسخة األولى لهذا الشرح ، وجع

كتب شرح الشذرة في حیاة العاتكي وقرأه علیه ؛ وألنني لم أجد ما یدلل على تلمذته 

  للعاتكي لم أُعده من تالمیذه غیر أنني أكتفي بقول المحقق.

  آثاره العلمیة:   

وردت اإلشارة في المبحث السابق بأنَّ العاتكي لم ُیحَظ بكثرة التالمیذ ، إال 

ِ◌مة وعلومًا جّمًة ، ومع أنني لم أطلع على واحد أنَّه خلَ  ف لمن جاء من بعده آثارًا قيِّ

منها إال أنَّ قیمتها العلمیة تبدو جلیًة من خالل عنوانها، ویجدر بي أن أشیر إلى أنَّ 

المصادر التي ترجمت للعاتكي قد اكتفت بذكر أسماء مؤلفاته دون أن تشیر إلیها من 

  ها أو نشرها   فمن آثاره : ناحیة طباعتها أو تحقیق

  
                                                

    ٥٩٨ص  ١) أنظر إلى ترجمته في كتاب هدیة العارفین ج ١(

    ٣٢ – ٣١) هي مدرسة خارج باب الجابیة بمصر ، نقًال من كتاب  النعت األكمل ص ٢(

  ٣٢ – ٣١) كتاب  النعت األكمل ص ٣(
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   كتاب تحفة الساري إلى زیارة تمیم الداري:-١

یبدو أن العاتكي أّلف هذا الكتاب وأفرد فیه مناقب تمیم الداري ، وقد نسبه 

إلیه تلمیذه السخاوي وقال :(وأفرد كًال من مناقب تمیم الداري واألزواعي وسمى 

داري ، والثاني محاسن المساعي في مناقب األّول منه تحفة الساري إلى زیارة تمیم ال

.ولم یصل إلینا هذا الكتاب بعد ،ولعله مازال مخطوطًا أو أنه )١(أبي عمر األوزاعي

  قد فقد . 

  محاسن المساعي في مناقب أبي عمر األوزاعي: -٢

وهو كسابقه في موضوع الكتاب ، حیث أفرد فیه مناقب أبي عمر األوزاعي  

وقد   )٢(نا أیة معلومات عنه ، وقد نسبه إلیه عدد من المترجمین،وهو أیضًا لم ترد إلی

  .)٣(ورد في كتاب األعالم أنه قد طبع

 دیوان خطب:-٣

ویعد هذا الكتاب من أشهر كتب العاتكي لوروده كثیرًا في المصادر التي 

  . )٤( ترجمت له قال السخاوي : ((وله دیوان خطب أعجوبة ))

  

  
                                                

  . ٢٣٠ص  ١، واألعالم ج  ١٣٢ص  ١، وكتلب هدیة العارفین ج  ٧٢ص  ٢) أنظر الضوء االمع ج ١(

  .٧٢ص  ٢)الضوء االمع ج ٢(

  .٢٣٠ص  ٢)ج ٣(

، وهدیة  ١٣٢، والنعت األكمل ص  ٣١٠ص  ٢، وشذرلت الذهب ج  ٧٢ص  ٢ج  عء الالم) كتاب الضو ٤(

    ٢٣٠ص  ٢، واألعالم ج  ١٣٢ص  ١العارفین ج 
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  المناسك:إیضاح المسالك في أداء  -٤

واسمه یدل على أنه تكلم فیه عن مناسك الحج ، قال السخاوي في ذلك: 

.، كما ورد )١( (وعمل منسكًا على منهجه وسّماه إیضاح المسالك في أداء المناسك )

  . )٢(ذكره أیضٍا في إیضاح المكنون ب: بمناسك الموصلي

  تحفة السامع والقاري في ختم صحیح البخاري: -٥

ن في شكل كراسة قال السخاوي: ((:وله كراسة في ختم البخاري ویبدو أّنه كا

  .)٣( سماه تحفة السامع والقاري في ختم صحیح البخاري ))

 الفضة المضیُة في شرح الشذرة الذهبیُة :-٦

وهو كتاب حوى متن الشذرة الذهبیة في علم العربیة الذي أّلفه أبو حیان  وقام 

لكتاب وطبع عام أربعة وعشرین وأربعمائة وألف العاتكي بشرح متنه ، وقد حقق هذا ا

للهجرة الموافق عام ثالثة وألفین بالمیالد، وهو ما تدور حوله دراستي اآلن وقد ذكره 

  . ٩المحقق في مقدمته ص

  وفاة العاتكي: 

اختلفت اآلراُء وتضاربت حول تحدید وفاة العالم العاتكي ، فمنهم من ذهب إلى أن 

،  )٤(عام ثمانمائة وأربعین ، وهو ما نقله محقق الكتابوفاة العاتكي حدثت في 

                                                

   ٥٥٨ص  ٢هـ  ج ١٤٠٢، وٕایضاح المكنون إلسماعیل باشا ، دار الفكر بیروت ط  ٧٢ص   ٢ج عالضوء الالم) ١(

  ٧٢ص  ٢ج ع) الضوء الالم٢(

  ٢٣٠ص  ١، واألعالم ج  ٧٢لمرجع السابق ص ا)٣(

  .٣٧) مقدمة المحقق ص٤(
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المذكور أعاله . وورد أیضًا في النعت األكمل أن وفاة العاتكي حدثت في عام 

  . )١(سبعین وتسعمائة

واعتقد أن التاریخ الذي یؤكد وفاة العاتكي هو التاریخ الذي حدده تلمیذه 

  . )٢( مانمائة )السخاوي، حیث قال : (ما ت في صفر سنة سبعین وث

ولم یكتف السخاوي بذكر التاریخ فقط ، بل وذكر أیضًا محمل نعشه ومن 

ابن مفلح وحمل نعشه  )٣(صلى علیه فقال : (وصلى علیه في مشهد حافل البرهان

  .   )٤( على الرؤوس)

  آراء العلماء فیه: 

ه من نسبة ألنَّ العاتكي لم تكن له شهرة واسعة كسائر العلماء ، جاءت تزكیت  

  قبل تالمیذه الذین ترجموا له وتتبعوا أثره ، وٕالیك آراءهم .

:(( أشیر إلیه بالفضائل )) وقال أیضًا: ((كان خیر عالمة عارفًا قال عنه السخاوي

بالفقه والعربیة وغیرها مفیدًا كثیر التواضع والدیانة محببًا عند الخاصة  تلمذ له كثیر 

 . )٥( خوضه في شئ من الفضول ))من الشافعیة ... لمزید  علمه وعدم 

                                                

  . ١٣١) ص١(

  . ٧٢-٧١ص ٢) الضوء الالمع ج٢(

  .٨٩) هو إبراهیم بن عمر بن إبراهیم بن محمد بن عبد اهللا بن مفلح، النعت األكمل ص٣(

  .٧٢-٧١ص ٢) الضوء الالمع ج٤(

  .٧٢-٧١ص ٢) الضوء الالمع ج٥(
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: ((كان أستاذًا في العربیة وله ید طولى في التفسیر وانتفع به  )١(قال عنه العلیمي

  . )٢( الناس وكان أستاذًا في الوعظ ))

((كانت له ید حسنة في التفسیر والوعظ شیخ في العربیة یقرئ  قال عنه النعیمي :

  .)٣( الناس ))

                                                

رحمن بن یوسف والعلیمي نسبة الى بن علیم المشهور بعلي بن علیم ) هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد ال١(

  .٩٩هـ، النعت األكمل ص٩٢٨وتوفي سنة 

  . ٣١٠ص ٧) شذرات الذهب ج٢(

  .٣٢- ٣١) النعت األكمل ص٣(
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  الكتاب ومنهجه ومكانته العلمیة:  المبحث الثالث: مصادر

  مصادر كتاب العاتكي: 

مصادر ومراجع یستند إلیها  البد لكل كتاب علمي ذي قیمة علمیة رفیعة من

ویأخذ عنها ؛ألن العلم ودیعة اهللا في خلقه ، وورثة أنبیائه لخلیقته ،یتوارثونه جیًال 

كل شخص بما یراه من  عن جیل ، یأخذون القدیم ویضیفون إلیه الحدیث ، ثم ینفرد

مذهب . وكتاب الفضة المضیة قد سلك درب سابقیه في اتخاذ مصادره ومراجعه 

التي كّونته وتضافرت في إخراجه . وكما أن الكتب التي حوت علم العربیة بفرعیه 

اللغة واألدب لم تتخذ مصادَر سوى القرآن الكریم والحدیث النبوي وكالم العرب من 

تاب الفضة لم یكن لیخالف سلفه في هذا ، بل كانت له من هذه شعر وأمثال ؛ فإن ك

المصادر ما جعله معدودًا ضمن مراجع علم النحو والصرف التي ال غنًى للباحث 

  عنها . 

وسأسوق في هذه الفقرة مصادره التي أخذ عنها ، مكتفیة بمثال لكل منها ،     

اهللا علیهم وأعانهم لوضع وأعني بذلك أعالم العربیة ورجالها السابقین ممن أنعم 

قواعد هذا العلم . أما الحدیث عن القرآن وقراءاته والحدیث وكالم  العرب فسیأتي 

  مفصالً  مستقًال بفصل بمشیئة اهللا تعالى. 
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: یونس بن حبیب ، واسمه  یونس بن حبیب الضبيِّ كان أّول هذه المصادر هو

  . )١(ومائة ُیكنى بأبي عبد الرحمن ،توّفى عام اثنتین وثمانین

لم ُیعرف له كتاب وٕانما جاءت آراؤه في كتب النحو . أخذ منه العاتكي قوله 

عندما أشار إلى جواز العطف على الضمیر المجرور، حیث یرى العاتكي امتناع 

ذلك عند األكثرین بشرط قال:((وأما العطف على الضمیر المجرور فال یجوز 

ار..وذهب یونس والفراء ومالك إلى جواز العطف علیه عند األكثرین إال بإعادة الج

. وقول یونس هو ما ورد في )٢( العطف على الضمیر المجرور بغیر إعادة الجار))

شرح التصریح فقال صاحبه :((ولیس بعود الضمیر الخافض بالزم وفاقًا لیونس 

  . )٣( والكوفیین ))

ن عثمان بن أیضًا تأثر العاتكيُّ بإمام النحویین وشیخهم ، أبو بشر عمرو ب

قنبر ، الشهیر بسیبویه ، وهو من أهل فارس أجاد العربیة فصار إمامًا فیها ، تتلمذ 

، ویعد كتابه  )٤(على ید الخلیل بن أحمد ، وتأثر به كثیرًا وظهر أثر ذلك في كتابه

أّول الكتب التي حملت للناس قواعد النحو ، وصار مرجعًا للخلف الذین أّتوا من 

  ل كتاب سیبویه إّال من ال همة له.  بعدهم ، وال یجه

                                                

  . ٢١دار الفكر ط الثانیة ص  –) مراتب اّلحویین ألبي الطّیب اللغوي ، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم ١(

  ١٢٣ ) الفضة ص ٢(

 ٢ج - دار إحیاء الكتب العربیة فیصل عیسى البابي –) شرح التصریح على التوضیح ، تألیف خالد األزهري ٣(

   ١٥١ص

   .٦٥) مراتب النحویین ص ٤(
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تأثر به العاتكُي في كتابه ، فوقف معه في مواقف كثیرة ، وحسبي أن أورد مثاًال لكل 

  منهم. 

ففي حدیث العاتكي عن فتح همزة (إن) وكسرها ، ذكر المواضع التي یجوز 

رم فیها الكسر والفتح ، ومن ضمن تلك المواضع قال :(( إذا وقعت (إن) بعد ال ج

، أّما سیبویه فیرى الفتح على اإلطالق إذا وقعت (إن) بعد (ال  )١( والغالب الفتح ))

َ◌ اهللا  جرم ) ؛ ألن (ال جرم) عنده تمثل فعًال فقال:(( وأما قوله تعالى :﴿ال ِجَ◌َرَم أنَّ

ونَ  فق . وهكذا وا )٣( فإن جرم فیها فعُل ومعناه لقد حق لهم النار))  )٢(﴾ َیْعَلُم َما ُیِسرُّ

  العاتكي سیبویه غیر أنه یرى الفتح في الغالب ویراه سیبوبه مطلقًا.

وكذلك من أئمة العربیة الذین أخذوا مكانًا من العاتكي اإلمام  الكسائي وهو: 

أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي ، إمام أهل الكوفة ، وأعلمهم بعلم العربیة والقرآن 

ویه  توّفى عام تسعة وثمانین ومائة ، ، ومما ُعِرف عنه أنه كان مناوشًا لسیب

.اكتسب هذه التسمیة من مهنته ، حیث كان بائعاً لألكسیة كما ورد في بعض 

  . )٤(المصادر

أیضًا لم یعرف له كتاب ، ولقد وقف العاتكي معه في بعض المواقف، ففي 

حدیثه عن الجزم بعد (إن) الشرطیة ، قال العاتكٌي : ((وأما بعد النهي فالجزم 
                                                

  . ١٢٣ص  –) الفضة ١(

  . ٢٣) سورة النحل، آیة ٢(

 ٣م) . ج١٩٨٨- ھ١٤٠٦( ٣ –مكتبة الخانجي القاهرة ط  –عبد السالم هارون  -) الكتاب ، لسیبویه ، ت٣(

   ١٣٨ص

  . ٧٥- ٧٤) مراتب النحویین ص٤(
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شروط بصحة وقوع (إن) قبل (ال) الناهیة ویصح المعنى ، والكسائٌي  ال یشترط م

. أما الكسائي ومعه بعض الكوفیین فقد احتجوا بالقیاس على النصب )١( ذلك...))

حیث یجوز عندهم (ال تدن من األسد فیأكلك بالنصب مستدلین بقوله تعالى :﴿ ال 

. وقد )٣(. ورد ذلك في شرح التصریح)٢(ُكْم  ِبَعذاٍب ﴾تْفَتُروا َعَلى  اهللا َكِذبًا َفُیْسِحتَ 

وافقه العاتكٌي عندما تحّدث عن معاني حروف الجر ، وذكر أنَّ من معاني (من) 

  . )٤(التنصیص على العموم وهي الزائدة ، مقتفیًا في ذلك أثر الكسائي

لكوفة ومنهم أیضًا الفراء، واسمه یحیى أبو زكریا بن زیاد الفراء ،أعلم أهل ا

عام سبعة -بعد الكسائي أخذ علم النحو عن األعراب وكان صاحب ورٍع ودین .ت

. أخذ العاتكي برأي الفراء عندما تكلم عن معاني (إلى) من حروف الجر ، )٥(نومائتی

فذ كر العاتكي لها ست معان، منها التوكید ، وهو في ذلك یأخذ برأي الفراء فقال 

..أثبت ذلك الفراء مستدالً بقراءة بعضهم ﴿ واْجَعْل :((وأما (إلى) فلها ست معاني .

  .)٦( أْفِئَدًة ِمن الناِس َتْهوى إَلْیِهْم﴾ .))

                                                

    ٢٤٠ص –) الفضة ١(

  ). ٦١) طه، آیة (٢(

  .٢٤٣ص  – ٢) شرح التصریح ، ج ٣(

.   و همع الهومع شرح جمع الجوامع ، تألیف اإلمام جالل الدین  ٢٧٤ – ٢٧٣-) كتب الفضة ، ص ٤(

  ١٩٧٧یع ، ط عام دار البحوث للنشر والتوز  –عبد العال سالم  -السیوطي ت

  . ٨٦)مراتب النحویین ص ٥(

) وهي قراءة على بن أبي طالب، أنظرها في البحر المحیط ألبي حیان، دار التراث العربي، ٣٧) إبراهیم آیة (٦(

  .٤٣٣ص ٥م) ج١٩٩٠هـ، ١٤١١الطبعة الثانیة (
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أما الفراء فقد قال:((في قوله تعالى عن ﴿ تهوي إلیهم ﴾ اجعل أفئدة من الناس 

  .  )١(تریدهم ، كقولك : رأیُت فالنًا یهوي نحوك أي یریدك))

اتكي األصمعٌي وهو: أبو سعید عبد الملك بن وكذلك من الذین تأثر بهم الع 

قریب األصمعي أحد أئمة اللغة والنحو ، وكان من أعلم الناس بالشعر ، وعلیه 

. أخذ العاتكي برأیه )٢(عام ستة عشر ومائتین -قرأ أهل الكوفة أشعارهم ، ت

عندما تكلم عن حروف القسم التي یتلقى بها الكالم فقال :((وتقول واهللا إن قام 

زید أي ما قام زید .... وحكى األصمعي أنه قیل ألعرابي: أ لك بنون فقال نعم 

وبهذا النص ورد رأي األصمعي في كتاب  )٣( وخالقهم لم تقم عن مثلهم منجبة ))

  . )٤(همع الهوامع

أیضًا من مصادره المبرد واسمه أبو العباس محمد بن یزید األذدي أشهر 

أخذ عنه العاتكي قوله عن رافع المضارع الواقع  )٥(علماء العربیة باللغة واألدب

جوابًا للشرط ، حیث یرى المبرد أنَّ عامل الرفع هو الفاء فقال ((وعند أبي 

. أما قول المبرد هو ما ورد في كتابه المقتضب ،  )٦( العباس على تقدیر الفاء ))

                                                

 ٢ج –م ١٩٧٢-  ھ١٣٧٤ط  –دار الكتب المصریة  –أحمد یوسف نجاتي  -) معاني القرءان للفراء ت١(

   ٧٨ص

    ٤٨ – ٤٧) مراتب النحویین ص ٢(

   .٢٨٨الفضة ص )٣(

  ٤٨٥ص  ٢) همع الهوامع ، ج٤(

مطبعة دار  –محمد أبو الفضل إبراهیم  -) إنباه الرواة بأنباء النحاة تألیف جما الدین أبي الحسن القفطي  ت٥(

  ٢٤١ص  ٣ج – ١٩٥٥الكتب 

    ٣٣٠) الفضة ص ٦(
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مبتداًء حیث قال : ((ولكّن القول عندي أن یكون الكالم ، إذا لم یجز الجواب 

  على معنى ما یقع بعد الفاء .......مثل قول الشاعر:

     )١(وٕان أَتاُه خلیُل یوَم مسغبٍة       َیقُوُل ال غائٌب مالي وَال حِرمُ      

. ویكون تقدیرها الذي یقصده: )٢( فقوله:( یقوُل) على إرادة الفاء كما ذكرت ))

  (فیقوُل).

ن بن أحمد ابن عبد الغّفار بن ومنهم أیضًا أبو علي الفارسي وهو الحس

عام سبعة وسبعین وثالثمائة ، صاحب كتاب األمالي  -سلیمان الفارسي ت

.أخذ عنه العاتكي قوله في عطف البیان، عطف نكرة على نكرة فقال )٣(والتكملة

العاتكي:(( كما یكون عطف البیان من معرفتین یكون أیضًا من نكرتین كقوله 

وأجاز أبو علي في التذكرة في (طعام) من  )٤(َماٍء َصِدید ﴾تعالى : ﴿وُیْسَقى ِمْن 

  .)٦( العطف واإلبدال)) )٥(قوله تعالى : ﴿أو كّفاٌرة َطَعاُم ِمْسِكین ﴾

                                                

   ١٢٠ ص –م ١٩٦٤ -  ھ١٣٨٤درا صادر للطباعة والنشر  –َمى في دیوانه ) لزهیر بن أبي ُسلْ ١(

لجنة إحیاء التراث  –محمد عبد الخالق عضیمة  -) كتاب المقتضب تألیف محمد بن یزید المبرد ، ت٢(

  .   ٧٠ص  ٤، ج٢ط –اإلسالمي 

   ٣٧٣ص  ١) إنباه الرواة ج٣(

  ).١٦) سورة إبراهیم، آیة (٤(

  ).٩٥( ) سورة المائدة، آیة٥(

    ٤٢٣)الفضة ص ٦(
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أما كتاب أبي علي التذكرة ، فلم أعثر علیه ، وقد ورد قوله في كتاب شرح 

  .)١(األلفیة

إلمام عبد العظیم ومن أئمة السنة الذین تأثر بهم العاتكي وأخذ برأیهم ا

عام ستة وخمسین وستمائة ، من أئمة  -المنذري بن سالمة الحافظ ذكي الدین ت

، له كتاب الترغیب والترهیب ، ولما كان من منهج العاتكي في  )٢(الحدیث وشراحه

شرحه للشذرة الذهبیة التعرض لشرح ما یغمض على القارئ من كلمات الحدیث ، 

ماء الستة  ، فأخذ منه العاتكيُّ  معنى( الحمو) فقال وقف على كلمة الحمو في األس

، وهو )٣( : (( قال المنذريُّ والحمو هم أقارب زوج المرأة كأخیه وعمه .........))

  .)٤(قول المرادٌي أیضًا في توضیح المقاصد

تأثر العاتكي أیضًا باإلمام مالك صاحب األلفیة وهو : أبو عبد اهللا جمال الدین بن 

. أشار العاتكي إلى )٥(هـ) من أبرز علماء العربیة وله مؤلفات كثیرة٦٧٢-٦٠٠مالك (

ابن مالك لّما تناول الوقف على األفعال المعتلة فقال:((من خصائص الوقف أن یزاد 

                                                

دار الجیل  –محمد محي الدین  -)شرح األلفیة البن الناظم تألیف العالمة بدر الدین بن محمد بن مالك ت١(

  ٥١٦بیروت ص

.و في قوله: أنظر الترغیب والترهیب للحافظ عبد العظیم المنذري ، دار إحیاء  ٥٨٦ص  ١)هدیة العارفین ج ٢(

  ١١٠ص  ٤ج –التراث العربي بیروت 

  . ٤٤) الفضة ص ٣(

كتاب الجنى الداني في حروف المعاني ،  )المرادي هو:الحسن بن قاسم بن عبداهللا ،تلمیذ أبي حیان ، صاحب٤(

.  توضیح القاصد والمسالك بشرح ألبفیة بن مالك ت عبد الرحمن علي  ٣٢ص  ٢من كتاب الدرر الكامنة ج 

  م ٢٠٠١ ھ١٤٢٢عام  ١دار الفكر العربي ط  –سلیمان 

)كتاب بغیة الوعاة طبقات اللغویین والنحاة : جالل الدین السیوطي ت محمد أبو الفضل إبراهیم  المكتبة ٥(

  ١٣٠ص  ١م . ج١٩٧٩ ھ١٣٩٩ ٢العصریة ط 
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على الموقوف علیه هاء ساكنة تسمى هاء السكت، وتلحقه في ثالثة مواضع منها : 

م مضارع األفعال المذكورة ، لم یعه ولم الفعل المعتل إذا حذف آخره ... كما إذا جز 

. أما اإلمام مالٌك فقد  قال :((ویجب أیضًا إلحاق )١( یقه ، هذا اختیار ابن مالك ))

هذه الهاء في الوقف على ما كان من األفعال على حرٍف واحد ،أو حرفین أحدهما 

أنَّه إذا وقف  . حیث یرى مالكُ )٢( زائُد كقولك ق زید والتق عمرو ، قه وال تقه  ...))

  القارئ على فعٍل من األفعال المعتلة ، فإنَّه یجب علیه إلحاق هذا الفعل بهاء السكت.

لم یقف العاتكي مع اإلمام مالك كثیرًا بینما وقف مع ابنه بدر الدین ، آخذًا فیها  

برأیه ومقتدیًا به وهو أبو عبد اهللا بدر الدین محمد اشتهر بابن الناظم ، له كتاب 

. ففي حدیث العاتكي عن )٣(عام ست وثمانین وستمائة -ح األلفیة البن الناظم تشر 

ناصب المستثنى ، ذكر العاتكي اّنه اختلف في ذلك ، ولم یذكر رأي أحٍد سوى بدر 

الدین ، كأنه یوافقه في ذلك فقال :(( اختلف في ناصب المستثنى فقیل (إال) ورجحه 

  . )٤( بدر الدین بن مالك ))

بدر الدین فهو : (( والنصب لهذا المستثنى هو (إّال) ، ال ما قبلها بتعدیتها  أما قول

  .  )٥( ، وبه مستقًال ، وال بأستثنى مضمرًا ، خالفًا لزاعمي ذلك. ))

                                                

  ٤٧٣ – ٤٧٢ - ) الفضة ص١(

ون دار التراث اإلسالمي د –عبد المنعم هریدي  -) كتاب الكافیة الشافیة تألیف جمال الدین بن مالك ، ت٢(

  ذكر الطبعة.

  . ٢٢٥ص  ١)بغیة الوعاه ج ٣(

  . ٢٢٠) الفضة ص٤(

  ٢٩٢) شرح األلفیة ص ٥(
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كذلك من األعالم الذین أخذ عنهم العاتكي أبي حّیان النحوي ،استعان به 

فقال :(( .أما قول أبي حّیان عندما تناول( أفعل) التفضیل حیث ذكر رأي أبي حّیان 

هو الوصُف الَمصوُغ على أفعل داًال على زیادة في محل بالنسبة إلى محلِّ آخر 

  . )١( ...وصْوغه مما صیغ منه فعل التعجب ، وما شّذ هنا شذ هناك ))

وكذلك من الذین أخذ عنهم العاتكي السّید ركن الدین ، وهو أحمد بن عبد 

من علماء هذا  الفن ،  له كتاب آدُب  عضد الدین ،  الغّفار البكري ،  أیضًا 

. أخذ عنه العاتكي تعریفه للتعجب فقال )٢(توفى عام سٍتة وخمسین وسبعمائة

:((وقال السید ركن الدین هو: انفعال النفس  عند رؤیة شئ خفي سببه أو خرج 

  . )٣( عن أمثاله باعتبار أنه یقل وقوعه ))

مد علیها العاتكي في شرحه للشذرة الذهبیة ، وكذلك من المصادر التي اعت   

ابن هشام األنصاري واسمه عبد اهللا بن یوسف بن أحمد بن عبد اهللا ، من أبرز 

علماء العربیة ، اّلف كثیرًا من الكتب والمراجع أشهرها كتاب أوضح المسالك إلى 

  . )٤(عام واحد وستین  وسبعمائة -ألفیة ابن مالك .  ت

                                                

مكتبة  –ت رجب عثمان محمد  –) أنظر: إرتشاف الضرب من كالم العرب ، تألیف أبو حیان النحوي ١(

  .  ٢١٩ ص ٣م ) ج ١٩٩٨ ھ١٤١٨( ١ط  –الخانجي بمصر 

  .٥٢٧ص ١) هدیة العارفین ج٢(

  .٣٥٦)الفضة ص٣(

  . ٦٨ص ٢). بغیة الوعاة ج٤(
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كثیرًا،  من ذلك لما تحدث عن أسماء األفعال واألصوات ، ذكر وقف معه العاتكي 

)قال: (( أي )١(معنى (ویكأن) ، من قوله تعالى : ﴿ َوْیَكأّنه  ال ُیْفِلُح الكاِفروْن ﴾

. وقول ابن هشام هو : (( ویكأّن )٢( أعجُب لعدم فالح الكفرین قاله ابن هشام ))

  . )٣( معناه : أعجُب ))

الذین برعوا في العربیة ، وأخذ عنهم اإلمام ابن القیم ، ومن علماء السنة   

واسمه برهان الدین إبراهیم بن محمد بن بكر بن أّیوب بن قیم الجوزیه ، له مؤلفات 

كثیرُة . أّما في العربیة فقد أّلف كتابه: إرشاد السالك إلى حل ألفیة ابن ما لك من 

العاتكي قولة عن معنى (عن) . أخذ عنه  )٤(عام سبعة وستین وسبعمائة- جزأین ت

كحرف من حروف الجر فقال:(وأما عن فلها  معاٍن خمسة ...... الخامس البدلیة 

أما نص ابن القیم فقد قال: (( ومن معانیها المشهورة  البدلیة  )٥( ذكره ابن القیم )

  نحو

د أصاب من . وهكذا تجد العاتكي ق )١( )) )٦(:﴿َال َتْجِز َنْفٌس َعْن َنْفٍس َشْیِئًا ﴾ 

  سابقیه واقتدى بهم في وضع كتابه الفضة المضیة .

                                                

  ٨٢) سورة القصص، آیة ١(

  .٤٥٦) الفضة ٢(

 ٥محمد محي الدین، المطلعة التجاریة الكبرى القاهرة، ط- )أنظر: أوضح المسالك الى ألفیة بن مالك ت٣(

  ..٨٣ص ٤م) ج١٩٦٦هـ، ١٣٨٦(

  .١٢ص ١) بغیة الوعاة ج٤(

  . ٢٧٧).الفضة ص ٥(

    ٤٨) البقرة آیة ٦(
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  منهجه في شرح الشذرة الذهبیة :  

القارئ لكتاب الفضة المضیة یجد أن العاتكي لم یختلف كثیرًا عن السابقین 

  في وضع منهج كتابه ، وقد تعددت طرقه في ذلك فمن منهجه رحمه اهللا :

اصطالحًا ،ثم یشرع في شرحه مفصًال التعریف بالموضوعات النحویة لغة و  -١

  له بتفصیالت دقیقة حتى یوفي الموضوع حقه .

یذكر العاتكي العلماء الذین سبقوه في هذا الفن بأسمائهم كذكره لسیبویه  -٢

والفراء المبرد ،وقد مثل هؤالء وغیرهم مصادر كتابه،  وال یشیر إلى كتبهم التي 

أبي حیان( ارتشاف الضرب من كالم  حملت أقوالهم ، غیر أنه أشار إلى كتاب

، وكذلك أشار إلى كتاب التذكرة ألبي  )٢(العرب ) في ثالثة مواضع من كتابه

  .  )٣(علي الفارسي في موضع واحد من الكتاب

وكتاب شذور الذهب في أخبار من ذهب البن هشام األنصاري في موضعین من  

  )٤(الكتاب

الكریم وقراءاته والحدیث  نة كالقرآاكثر العاتكي من االستشهاد بمصادر اللغ -٣

  والشعر. 

                                                                                                                                       

مكتبة أضواء  –السالك إلى حل ألفیة ابن مالك البن قیم الجوزیة ، ت محمد عوض بن محمد السهلي  ) إرشاد١(

   ٤٥٥ص  ١م . ج ٢٠٠٢ ھ١٤٢٢ ١السلف بالریاض ، ط 

  .٣٩٥، ٣٨٦، ٢٧٤) ص٢(

  . ٤٣٣) ص ٣(

  .١١٦، ١٢)  ص٤(
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یبین العاتكي مذاهب النحاة من خالل استعراضه لقضایا النحو ومسائله  -٤

  فینسب للبصریین رأیهم ویشیر للكوفیین بمذهبهم وللجمهور بما أدلوا به .

  إهتم العاتكي بذكر مصادر  األفعال واألسماء وأكثر من ذلك .  -٥

اهللا إلى المسائل العقدیة الواردة من خالل النصوص یتعرض العاتكي رحمه  -٦ 

حین استدالله بها ،مثل قوله في لن للتأبید قال:((وأما لن فهي حرف نصب ونفي 

للمستقبل من غیر داللة على التأبید ، وال منافاة له خالفًا للمعتذلة في قولهم أنها 

یامة وال في الجنة ، تقضي تأبید النفي ، وقالوا : أن اهللا تعالى ال یرى یوم الق

ورد علیهم أهل السنة  )١(واستدلوا بقوله تعالى لموسى علیه السالم:﴿ َلْن َتَراِني ﴾

بأن هذا النفي یختص بالدنیا ال باآلخرة بدلیل األحادیث المتواترة في ذلك ، وقوله 

. أي في )٣(ًا﴾﴿ َوَلْن َیَتَمنَّْوُه أ َبدَ  )٢(تعالى في حق الیهود ﴿ َفَتَمّنْوا َاْلَمْوَت ﴾

  . )٤( الدنیا ثم أخذ یسرد األدلة على ذلك مبطًال مذهب المعتذلة))

یشیر العاتكي في كتابه إلى أقوال المفسرین من خالل تناوله آلیات الذكر  -٧

الحكیم التي یستعصي فهمها على بعض المفسرین ویغمض مرادها ، وذلك في 

اإلْنَساِن ِحْیٌن ِمْن الَّدْهِر َلْم  مثل قوله عن قوله تعالى: ﴿َهْل َأَتَى َعَلىَ 

                                                

  ١٤٣) األعراف، آیة ١(

  .٩٤) البقرة، آیة ٢(

  .٩٥) البقرة، آیة ٣(

   .٢٢٧) الفضة ٤(
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. وذلك في حدیثه عن( لم ) فقال: ((ویجوز انقطاع نفي )١(َیُكْنَ ْشیئًاَ مْذ ُكُوَرا﴾

منفیها ومن ثم جاز لم یكن  كذا ثم كان ...........ثم كان بعد ذلك شیئًا 

  .  )٢( مذكوراً وهل المراد آدم علیه السالم أو كل إنسان ؟.قوالن للمفسرین))

وكذلك یوضح العاتكي  أحادیث رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم سالمة لها  -٨

من الفهم الخطأ ،أو حملها على غیر مراده صلى اهللا علیه وسلم ، وذلك في 

حدیثه عن (أَنى)التي تأتي بمعنى ظرف المكان فقال: ((وقد تستعمل للداللة على 

َ◌َى ِشْئُتْم ﴾األحوال ك ،  كیف نحو قوله تعالى :﴿ فأَتو  وتكون  )٣(ا َحْرَثُكْم أنَّ

أَنى بمعنى االستفهام االستبعادي ومنه قوله صلى اهللا علیه وسلم 

َ◌َىُ ْیَسَتَجاُب َلْه ))   .  )٥( واهللا أعلم ولكنه ال یدل على اإلیاس )) )٤( ((أنَّ

                                                

  .١) اإلنسان، آلیة ١(

  .٣٢١) الفضة ص ٢(

   ٢٢٣) البقرة، آیة ٣(

فواد عبد الباقي، دار إحیاء الكتب العربیة، فیصل العیسى الحلبي، كتاب الزكاة قبول -) صحیح مسلم، ت٤(

  . ٣٠٧الصدقة من الكسب الطیب وتربیتها ص

  .٢٢٨) الفضة ٥(
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  مكانة الكتاب العلمیة : 

والظهور ، كسائر  الشك في أن كتاب الفضة المضیة لم یجد حظه في الشهرة

الكتب التي حوت شرح المتون . ولكنه ال یقل عنها قیمة وعلما ، والقارئ لهذا الكتاب 

یجده موسوعة علمیة ضخمة شملت بین دفتیها تراث السابقین ، وصارت منهًال 

للظامئین . وحري بي أن أقول :أن كتاب الفضة المضیة قد أفاد الباحثین وغیرهم 

  ألبي حیان الذي كان في عداد المفقودین .  بمتن الشذرة الذهبیة

كذلك تمیز كتاب العاتكي باإلسهاب في الشرح وكثرة األمثلة، وتنبیهاته التي تمثل 

كتابًا مستقًال فیما تحمله من تفصیالت وتدقیقات . ویبدو الطابع الدیني واالعتقاد 

الشرح ، وذلك مثل السلیم والمنهج القویم الذي تحلى به العاتكي من خالل أسلوبه في 

تمثیله بأسماء الصحابة ، وتفسیر القرآن واألحادیث واالستشهاد بأقوال ا ألنبیاء 

صلوات اهللا علیهم أجمعین ، والصحابة رضي اهللا عنهم أجمعین . وقد أشار في 

خاتمة كتابه إلى الحدیث عن تعریف علم النحو ،والتنویه بأهمیته وأسباب وضعه. 

للشذرة فقط بل أضاف موضوعات لم یتطرق لها أبو حیان في  ولم یكن الكتاب شرحاً 

  متنه المختصر.   
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  نشأة الّنحو وواضعه، وأسباب وضعه ورجاله ودور البصرة في ذلك:   

إَن الحدیث عن مدارس النحو یتطلب في الغالب إعطاء نبذة موجزة عن         

عالم ما تجاه تاریخ نشأة النحو وأسباب وضعه ، كما أن الحدیث عن موقف 

المدارس النحویة ونشأتها ومؤسسیها ، ثم معرفة موقف هذا العالم منها ؛ لذلك یجب 

  عن نشأة النحو ورجاله األوائل  ءعلي أن أبتدئ بشي

ال یشك أحد في أَن اللغة العربیة نشأت في محیط جزیرة العرب ، خالیة من 

رى . والعرب بطبیعتهم الشوائب ، سلیمة من األدران التي قد تصیب اللغات األخ

معروفون من بین الشعوب بالمقدرة على العیش في ضنك الحیاة وشظفها ، وال 

یتطلعون إلى نعیم الدنیا وزخارفها ، ولقد كان للبداوة واألراضي الجدباء أكبر األثر 

في تكوین بنیاتهم األساسیة وتوجیه معامالتهم  ، ومع هذا فإن بالدهم قد عرفت 

اتخذتها العرب مقامًا لمنتدیاتها األدبیة، حیث یعمدون إلیها في باألسواق التي 

 المواسم لالستماع إلى الخطباء واألدباء والشعراء الذین ینحدرون من القبائل المختلفة

  ، وكانت هذه المجالس بمثابة االحتفاالت التي یفتخرون فیها بأنسابهم وقبائلهم . 

األعراب تغدوا وتروح تسلل    ولما جاء اإلسالم وكثرت الفتوحات وأخذت

لبالد العرب األعاجم من كل حدب وصوب ؛ مما أدخل الضعف في لغة العرب 

وكثر فیها الخطأ ؛ حتى صاروا بحاجة ألن یضعوا قوانین وأسس لحفظ لغتهم من 

  األعداء الدخیلة
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:((واعلم أن أول ما اختل من كالم العرب فأحوج  )١(قال أبو الطیب اللغوي

م اإلعراب ؛ألَن اللحن ظهر في كالم الموالي والمتعربین من عهد النبي إلى التعل

صلى اهللا علیه وسلم ، فقد روینا أَن رجًال لحن بحضرته فقال: (أرشدوا أخاكم فقد 

ضَل) )).وقد كانوا یرون أن النطق الخطأ في الكالم العربي من العیوب التي 

في كتابه عن علي بن أبي طالب  یستعیذون منها، كما أورد ذلك أبو الطیب اللغوي

. وروي عن عمر بن الخطاب )٢( قال: ((ألن أقرأ فأسقط أحبُّ إلي من أقرأ فألحن))

رضي اهللا عنه أنه كان یضرب أبنائه على اللحن وال یضربهم على الخطأ وأَن أعرابیًا 

. وهكذا ترى أَن  )٣(دخل السوق فسمعهم یلحنون فقال: العجب یلحنون ویربحون

  ب كانت تعد اللحن عیبًا وفحشًا ال ینبغي لصاحب الهِمة أن یرتع فیه .العر 

ولما شاعت األخطاء وكثر اللحن في اللغة صاحت النزعة العربیة بالعلماء 

في الصدر األول لإلسالم أن یتصدوا لهذا السیل الجارف الذي كاد أن یذهب 

وقصة سورة  - لكریم ،بالعربیة ، ولیس هذا فحسب ، بل تسربت شظایاه إلى القرآن ا

إلي أن توصلوا ألن  یضعوا لهذا العدو حدًا ؛ فكان ذلك  -التوبة في ذلك معلومة

  میالد علم النحو العربي . 

قال ابن خلدون :((فلما جاء اإلسالم وفارقوا الحجاز لطلب الملك الذي كان 

لسمع من في أیدي األمم والدول وخالطوا العجم تغیرت تلك الملكة بما أضفى إلیها ا
                                                

  ٢٣مراتب النحویین ، ص                                           ) ھو عبد الواحد أبو الطیب اللغوي           )١(

  . ٢٣)المرجع السبق ص ٢(

  . ٨٧٩٠ص  ١ج  ھ١٤٠٠ ٢ط –دار الفكر للطباعة والنشر  –) معجم األدباء لیاقوت الحموي ٣(
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المخالفات التي للمستعربین .... وخشي أهل العلم منهم أن تفسد تلك الملكة رأسًا 

ویطول العهد بها فینفلت القرآن والحدیث على المفهوم فاستنبطوا من مجاري كالمهم 

قوانین لتك الملكة...فاصطلحوا على تسمیته إعرابًا وتسمیة الموجب لذلك التغییر 

ارت كلها اصطالحات خاصة بهم فقیدوها بالكتاب وجعلوها عامًال وأمثال ذلك. وص

  . )١( صناعة لهم مخصوصة واصطلحوا على تسمیتها بعلم النحو))

ولقد جاء في الكتب أَن علم النحو وضع في الصدر األول لإلسالم؛ ألّن 

العرب لم تكن بحاجة ألن تضع للغتها قوانین تخضع إلیها. وعلى هذا أكثر 

نشأة النحو األولى كانت بالعراق الذي عرف بأنه ملتقى العرب الجمهور، كما أن 

وعلى حدود البادیة وأّنُه قد امتاز برخاء الحیاة وسهولتها  ، فكثر فیه اللحن الذي 

  . )٢(كان مدعاة لوضع علم النحو

وقد اختلف العلماء في أّول ما ُوِضع من علم النحو على رأیین: أحدهما أن 

هو ما وقع فیه اللحن ثم استمر فیه الوضع على هذا النمط  أّول ما وضع من أبوابه

،وهو ما علیه الجمهور. الثاني: أَن أّول ما وضع منه ما كان أقرب إلى متناول 

الفكر واالستنباط ؛ ألّنه مبني على أساس من التفكیر في استخراج القواعد من 

                                                

  . ٧٥٤ص  ١م ) ج ١٩٨١ ھ١٤٠١( ١دار الفكر ط  –)مقدمة بن خلدون ١(

  ٦دار المنار ص  –أشهر النحاة ، تألیف الشیخ محمد الطنطاوي )كتاب نشأة النحو وتاریخ ٢(
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، وأّن أّول ما وضع هو الكالم، فالموضوع أوًال ما كثر دورانه في اللسان ثم ما یلیه

  .)١(الفاعل ثم ردفه المفعول ثم المبتدأ والخبر وهكذا

كما اختلفت اآلراء في أّول ما وِضع من علم النحو،كذلك اختلفت فیمن وضع علم 

النحو ، وهو وٕان تضاربت اآلراء واختلفت ، ال یعدو  عن شخصین عند األكثرین 

لي .   فاألول رجحه أبو الطیب هما : علي بن أبي طالب ، وأبو األسود الدؤ 

  . )٣(، والثاني رجحه ابن األنباري  )٢(اللغوي

  .  )٤(وهناك روایة تقول بأنَّ واضع علم النحو هو نصر بن عاصم

والباحثة ترى أنَّ الصواب في هذا أنَّ واضع النحو هو أبو األسود بأمٍر من عليِّ بن 

  أبي طالب.

النحو ، هو ما ُرْوَي عن أبي األسود قال : وقد ذكرت المصادر أنَّ سبب وضع علم 

(( دخلت على علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه ، فوجدت في یده رقعًة ، فقلت : 

ما هذه یا أمیر المؤمنین ؟ فقال : إنِّي تأملُت كالم العرب ، فوجدته قد فسد بمخالطة 

ألقى إليَّ الرقعة  هذه الحمراء فأردت أن أضع شیئًا یرجعون إلیه ویعتمدون علیه ، ثمَّ 

                                                

  . ١٠) نشأة النحو ص ١(

    . ٢٤) صاحب مراتب النحویین ص ٢(

هـ). أنظر إشارة التعیین ٥٧٧-٥١٣)هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد اهللا بن أبي سعید األنباري النحوث (٣(

مركز الملك فیصل  ١المجید، تحقیق عبد المجید دیاب، طفي تراجم النحاة واللغویین تألیف عبد الباقي عبد 

م).نزهة األلباء في طبقات األدباء تألیف كمال الدین عبد الرحمن ١٩٨٦هـ، ١٤٠٦للبحوث والدراسات اإلسالمیة (

   ١٨ص –مكتبة المنار األردن  –بن األنباري ، ت إبراهیم السامرائي 

و نصر بن عاصم اللیثي من فصحاء العربیة وهو من تالمیذ ، ه٢٣ص –) نزهة األلباء في طبقات األدباء ٤(

  بن األسود.
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وفیها مكتوب : الكالم أسٌم وفعٌل وحرُف ، ........وكنت كلما وضعت شیئًا عرضته 

علیه ، إلى أن حصلت ما فیه الكفایة ، فقال ما أحسن هذا النحو الذي نحوت ولذلك 

  . )١( سمي النحو ))

وروي عنه أیضًا أي عن أبي األسود أّنه دخل منزله فقالت بعض بناته: ما  

السماء قال أي بنیة نجومها، فقالت إني لم أرد أّي شيء منها أحسن وٕانما ’ أحسن

. وهناك )٢(تعجبت من حسنها فقال إذًا فقولي ما أحسَن السماء فحینئٍذ وضعت كتاباً 

روایة تقول أّن الذي أمر بوضع النحو ، هو عمر بن الخطاب ، وذلك لّما ُقِرأت 

 )٣(﴾إنَّ اَهللا بريٌء من الُمْشرِكیَن وَرُسوُلُه  ﴿تعالى : سورة التوبة قراءة خاطئة في قوله 

، حیث قرأها بالكسر على (رسول ) مما كاد أن یذهب بإسالم أحد األعراب ، فأمر 

  .)٤(عمر أال یقرأ القرءان إال عالم بالغة وأمر أبو األسود بوضعه

ور الوضع وقد مّر الّنحو في مراحل تكوینه بأربعة أطوار : الطور األّول ،ط  

والتكوین وهو البصري، والطور الثاني طور النشوء والنمو وهو بصري كوفي، والثالث 

طور الكمال والنضوج بصري كوفي، الرابع طور الترجیح والبسط والتصنیف وهو 

  .)٥(بغدادي أندلسي ومصري وشامي

                                                

  . ١٢) نشأة النحو ص١(

  .١٦، ص١) إنباه الرواة على أنباه النحاة ج٢(

  . ٣) سورة التوبة، آیة ٣(

  ٥، ص١) إنباه الرواة  على أنباه النحاة ج٤(

   ٢٠- ١٩) نشأة النحو ص٥(
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وتعد البصرة أّول البیئات التي حازت شرف السبق في وضع علم النحو،حیث تم 

أسسه وتكوین قواعده من البصرة، ویعتبر ذلك من عهد أبي األسود حتى  وضع

عصر الخلیل بن أحمد الفراهیدي، بینما كانت الكوفة في ذلك الوقت مشغولة 

  . )١(باألشعار واألخبار والنوادر

ور الثاني: فهو طور الّنشوء والنمو ، وهو من عهد الخلیل بن أحمد إلى أول طَ أما الَ 

، وهو مبدأ اشتراك بین البصرة والكوفة بزعامة )٣(، وبن السكیت )٢(عصر المازني

  . )٥(والرؤاسي من الكوفة  )٤(أشهر نحاتها وأوائلهم كالخلیل بن أحمد من البصرة

وهذا الّنحو یقصد به معناه العام الذي شمل مباحث الصرف ؛ألّن رجال الطور  

الثالث فهو طور النضوج األّول كانت منصرفة حول أواخر الكلمات . أما الطور 

والكمال ، وهو بصري، كوفي ، یمتد من عهد أبي عثمان المازني حتى عصر 

المبرد، وسطع في سماء هذا الطور نجوم أضاءت الطریق بوضع المصطلحات ، 

وشرح ما أجمل من كالم سابقیهم ، وفي عهدهم انفرد الصرف عن النحو فسلك دربه 

  .  )٦(في التألیف

                                                

    . ٢٠) نشأة النحو ص ١(

    . ٨٧، مراتب النحویین ص  ھ٢٣٦أبو عثمان بكر بن محمد بن عثمان المازني ت  ) المازنُي هو٢(

    . ١٨٠) ابن السكیت هو أبو حنیفة أحمد بن السكیت ، مراتب النحویین ص ٣(

    . ٣٤١ص  ١، إنباه الرواة ج ه) ١٧٥ - ١٠٠) الخلیل بن أحمد بن عبد الرحمن الفراهیدي األزدي (٤(

    . ٥٠ارة بن معاذ الهراء ، استاذ الكسائي والفراء ، مراتب النحویین ص ) أبو جعفر محمد بن س٥(

  . ٢٢) نشأة النحاة ص ٦(
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وتبعه تلمیذاه )١(صرة الذین عرفوا بالبصریین هو أبو إسحاق الحضرميوأّول نحاة الب

،  ویونس وغیرهم وأولئك هم ّرواد  )٣(، وأبي عمرو بن العالء )٢(عیسى بن عمرو

  المدرسة البصریة وأهّم مؤسسوها . 

وأول الكتب التي جمعت نحو البصرة هو الكتاب لسیبویه ،فقد جعله  

ن ثّم ظهر كتاب المقتضب للمبرد، ولم تكن له مراجع البصریون قبلة أنظارهم ، وم

سوى الكتاب ،  وكتب أخرى مثل كتاب التصریف للمازني وكتاب الخصائص البن 

. ولقد اتخذت المدرسة البصریة )٤(جني، وكلها قد استمدت مسائلها من كتاب سیبویه

  ي.في وضعها للّنحو مصادر هي: القرءآن الكریم، والشعر الجاهلي واإلسالم

وكان لكل مدرسة من مدارس الّنحو خصائصها وممیزاتها، فمدرسة البصرة  

مثًال تمیزت بسالمة من أخذوا عنه من العرب الذین لم تتعرض ألسنتهم لرطانة 

الحضارة فقد حرصوا على أن یأخذوا من سكان البوادي، كما كانوا یشترطون في 

لك امتازت مدرسة البصرة بأن . وكذ)٥(الراوي أن یكون موثوقًا ومتحفظًا في نقله

                                                

،  ھ١١٧)هو أبو بحر عبد اهللا بن أبي اسحق الحضرمي كان ملمًا بالعربیة ، وكان شدید التجرید للقیاس ت ١(

   .  ٢٦نزهة األلباء ص 

  ة. ٣٠. نزهة األلباء ص  ھ١٤٩لمًا بالعربیة والنحو ت ) هو أبو سلیمان عیسى ابن عمر الثقفي كان عا٢(

   ٣٠. نزهة األلباء ص  ھ١٥٤) هو أبي عمرو بن العالء تلمیذ نصر بن عاصم ، حیث أخذ عنه النحو ت ٣(

  . ٢٢ص  ٧دار المعارف ط  –) المدارس النحویة ، تألیف شوقي ضیف ٤(

    . ٨١ص   ،٣) المدارس النحویة لخدیجة الحدیثي، مكتبة األمل ط٥(
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وضعت األقیسة على الكثیر المّطرد من كالم العرب المسموع ووقفوا من القرآن 

  .)١(الكریم وقراءاته موقف المدافع عما یرد في الكتاب العظیم

                                                

  .٧٧-٧٥،  ص ٣)المدارس النحویة لخدیجة الحدیثي، مكتبة األمل ط١(
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  المبحث األول: العاتكي ومدرسة البصرة: 

وبین  وافق العتاكي البصریین في كثیر من مسائل الخالف التي دارت بینهم

الكوفیین، فله مع جمهور البصریین وقفات وله مع أفراد منهم وقفات أخرى، 

  -وسأعرض وقفاته مع الجمهور أوًال، فأّول المسائل التي وافقهم فیها هي:

  بناء فعل األمر على السكون:  -١

اختلف البصریون والكوفیون في هذه المسألة، فذهب البصریون إلى أّن فعل 

السكون كسائر األفعال وٕانما أعربت بعض األفعال لشبهها األمر مبنُي على 

، أما الكوفیون فذهبوا إلى أّنه معرٌب مجزوم بالم األمر المحذوفة فاألصل ءباألسما

. أما العاتكي فقد وافق البصریین بقوله:((أما فعل األمر فمبنُي )١(عندهم لتأخذ ولتأكل

. والباحثة )٢( واقعد واركع........))على السكون إذا كان آخره حرفًا صحیحًا نحو:قم 

ترى أنَّ حجة الكوفیین غیر مقنعة ؛ ألنَّهم جعلوا فعل األمر مضارعًا ُحِذف منه 

  حرف المضارعة الملحق بالم األمر . 

  تقدیم الخبر على المبتدأ:  -٢

كذلك وافق العاتكي البصریین في القول بجواز تقدیم الخبر على المبتدأ حیث 

المبتدأ التقدیم ورتبة الخبر التأخیر نحو قوله تعالى:﴿واهللا َخَلَقُكم  َوَما قال:((رتبة 

                                                

دار  –فلیز زكي محمد دیاب  –)أنظر توجیه اللمع شرح كتاب اللمع ، تألیف أحمد بن الحسین الخباز ، ت ١(

    . ٧٣ص  ١ط  –السالم للطباعة والنشر 

    . ٣٥) الفضة ص  ٢(
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. واحتج البصریون بأّن ذلك واردعن ) ٢( فتارة یجوز التقدیم والتأخیر)) )١(َتْعَملُون﴾

العرب، أما الكوفیون فمنعوا ذلك بحجة أّنه إذا تقدم الخبر على المبتدأ في نحو:(قائم 

ر عائد إلى زید بعد (قائم) وفي الجملة في نحو:(أبوه قائم زید) زید) یكون هناك ضمی

أّن الهاء عائدة إلى زید، وهو عندهم ممنوع؛ ألّن ضمیر االسم رتبته أن یأتي بعد 

. والباحثة توافق العاتكي َّ والبصریین ؛ لورود ذلك في القرءان ، )٣(الظاهر ولیس قبله

  وكالم العرب . 

  إعراب خبر كان : -٣

ف النحاة في الناصب لخبر كان، فقال البصریون أّنه منصوب على اختل

المفعولیة ؛ألنه یقع ضمیرًا في نحو قولهم:(كناهم، وٕاذا لم نكنهم) ووافقهم العاتكٌي في 

ذلك وقال شارحًا:((ذكر ثالثة عشر فعًال تدخل على المبتدأ والخبر فترفع المبتدأ 

 لشبهه بالمفعول ویسّمى خبرها......))لشبهه بالفاعل ویسّمى اسمها وتنصب الخبر 

. وخالفهم الكوفّیون على أّن خبر كان منصوب على الحال؛ ألّن (كان) فعل غیر )٤(

متعٍدٍ◌ وٕاذا لم یكن متعدیًا وجب أن یكون منصوبًا نصب الحال ال نصب المفعول 

                                                

  ).٩٦) سورة الصافات، آیة (١(

    . ٨١ – ٨٠الفضة ص  )٢(

ت محمد   –أنظر اإلنصاف في مسائل الخالف ، تألیف أبوالبركات عبد الرحمن بن محمد بن األنباري ) )٣(

    ٤٨ص ١)، ج٩مكتبة قومسیون،  المسألة ( –محي الین عبد الحمید 

  ٨٤) الفضة ص ٤(
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ون حاًال . والباحثة ترجح رأي الكوفیین ألن قولك بات الرجل ساهرًا فإن ساهرًا تك)١(به

  إذا لم تكن خبر بات، فمن باب أولى أن ینصب نصب الحال. 

  جواز تقدیم ما نفي من أخوات كان: -٤

كذلك اختلف النحاة في جواز تقدیم ما نفي من أخوات كان، حیث منع البصریون  

ذلك واحتجوا لرأیهم بأن قالوا: إّن (ما) حرف نفٍي ، والنفي له صدر الكالم وبذلك 

ى حروف االستفهام في أّن له صدر الكالم . أما العاتكي فقد فإّنه یجري مجر 

. )٢( قال:((وكذلك ال یجوز تقدیم ما نفي من أفعال هذا الباب..............))

وخالفهم الكوفّیون الذین جوزوا ذلك وقالوا محتجین: أّن (مازال) لیس بنفٍي للفعل ، 

 . )٣(لى النفيِّ صار إیجاباً وٕانما هو نفُي لمفارقة الفعل ؛ فلّما دخل النفُي ع

  السم النكرة: بناء ا -٥

اتفق العاتكي مع جمهور البصریین في بناء االسم الّنكرة على الفتح ؛ إذا 

بنى على الفتح، دخلت علیه (ال) التي لنفي الجنس، حیث قال البصریون أنه یُ 

ر) فلما واحتجوا بقولهم أّن األصل في قولك:( ال رجل في الدار..ال من رجل في الدا

حذفت(من) من اللفظ وركبت مع( ال) تضمنت معنى الحرف فوجب لها البناء 

بالفتح؛ ألّن الفتح أخّف. ووافقهم العاتكي فقال:(( ویبنى االسم النكرة إذا دخلت علیه 

                                                

ت طارق  –أبي بكر الشرجي الزبیدي )إئتالف النصرة في اختالف نحاة الكوفة والبصرة ، تألیف عبد اللطیف ١(

  م ) .١٩٨٧ ھ١٤٠٧( ١ط  –عالم الكتب مكتبة النهضة  –الجنا بي 

  ٩١) الفضة ص ٢(

    ).١٧المسألة (  -) اإلنصاف ٣(
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- .أما الكوفّیون فیرون أنه معرب منصوب ب)١( (ال) التي لنفي الجنس على الفتح))

(ال) من الفعل ؛ ألّن التقدیر عندهم في قولك: ال -تفى ب(ال) وقالوا أّن االسم قد اك

 . )٢( رجل في الدار أي ال أجد رجًال  في الدار، فاكتفوا (بال) من العامل.

  والباحثة ترى أنَّه ال فرق ، طالما أّنه منصوب في الحالتین وعلى رأي الفریقین .

  العامل في نصب المفعول به: -٦

فیها بین البصریین والكوفیین مسألة  أیضًا من المسائل المختلف    

العامل في نصب المفعول به ، فذهب البصریون إلى أّن العامل في نصب المفعول 

به هو الفعل وما بعده فرع علیه ، محتجین بأّن الفعل له تأثیر في العمل بخالف 

الفاعل ؛ ألّنّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ه اسم واألسماء ال تعمل. ووافقهم العاتكي 

هم من تقدیمه الفعل على باقي النواصب أ نَّه األصل في العمل وما بعده قائًال:((وف

. أّما الكوفّیون فیرون أّن العامل في نصب المفعول هو الفعل )٣(فرع علیه.......))

والفاعل معًا، واحتجوا على ذلك بقولهم: أّنه ال یكون مفعوٌل إّال بعد فعٍل وفاعل لفظًا 

  ، وسردوا عدة أدلة على ذلك )٤(الواحد ءمنزلة الشيوتقدیرًا ، والفعل والفاعل ب

  بناء المنادى المعرفة مفردًا أو نكرة مقصودة على الضم: -٦

                                                

   .  ١٣٦) الفضة ص ١(

 –ت غازي مختار  –) اللباب في علل البناء واإلعراب ، تألیف أبي البغاء عبد الرحمن أبي الحسین الُعكَبري ٢(

   ٢٢٨ – ٢٢٧ص  ١ج  ١ط  –دار الفكر 

  . ١٤٥) الفضة ص ٣(

  . ٣٤) ائتالف النصرة ص ٤(
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وكذلك كان للنحاة خالف في بناء المنادى مفردًا، أو نكرًة مقصودًة. فوافق 

العاتكي البصریین في أّن المنادى المعرفة المفرد والنكرة المقصودة مبنیان على 

احتج البصریون على قولهم بأّن المنادى أشبه (كاف الخطاب)وهي  الضم، وقد

مبنیة؛ فكذلك ما أشبهها یكون  مبنیًا على حد قولهم. ویوافقهم العاتكي حیث 

قال:((یشیر إلى أّن المنادى المعرفة المفرد والنكرة المقصودة مبنیان على 

دى المفرد معرٌب ؛ ألنه . وخالفهم الكوفیون الذین یرون أّن المنا)١( الضم.......))

مفعول في المعنى، فلم یخفضوه حتى ال یشبه المضاف ولم ینصبوه حتى ال یشبه ما 

. وخالفهم )٢(ال ینصرف، ورفعوه بغیر تنوین للتفرقة بینه وبین ما هو مرفوع برافع

الفراء الذي یرى أّنه مبني على الضم، فلیس بفاعل وال مفعول به قائال: أّن (( 

لنداء أن یقال (یا زیداه) واالسم فیه لیس بفاعل وال مفعول ، وال مضاف األصل في ا

  .)٣( إلیه....))

   

  ترخیم االسم : -٧

منع البصریون ترخیم االسم الثالثي؛ ألّن الترخیم في ُعرف النحویین، إنما هو 

حذٌف دخل في االسم المنادى الذي كثرت حروفه طلبًا للتخفیف، والثالثي خفیف ال 

لحذف إذ الحذف في حقه إجحاف به. وعبارة العاتكٌي تدل على موافقته لهم یحتمل ا
                                                

  ١٥١) الفضة ص١(

  .٤٥) اإلنصاف ، المسألة ٢(

    ٢٠٤ص  – ٤) لم أجد كالم الفراء في كتابه ، أنظر المقتضب ج ج ٣(
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قال: ((وال یرخم إّال العلم المفرد الزائد على ثالثة أحرف فال یرخم المستغاث وال 

. أما ترخیم االسم الثالثي عند )١( المندوب وال المضاف وال الجملة وال الثالثي))

كًا مثل: (عُنق) یقال (یا عُن) ؛ وألنَّه وارٌد في الكوفّیین فجائٌز إذا كان وسطه متحر 

  . )٢(األسماء نحو:(ید ودم ) إذ األصل یدي ودمي

  إضمار (أن) بعد الم الجر : - ٨

وفي إضمار (أن) بعد الم الجحود أو الم الجر، اتفق العاتكي مع البصریین 

وقالوا ّن  في وجوب إضمارها، وأّن (أن) المقدرة هي الناصبة وال یجوز إظهارها ،

التقدیر في قولهم:(ما كان زید لیدخل هو ألن یدخل . وأما العاتكي فقد قال موافقًا 

لهم: ((وأما واجبة اإلضمار ففي خمسة مواضع ......بعد الم الجر الواقعة بعد كان 

. والكوفّیون یرون أّن الم هي الناصبة وأّن )٣( المنفیة .......وتسمى بالم الجحود))

  .)٤(اإلضمار واإلظهار وتظهر للتوكید(أن) جائزة 

  األصل المصدر أو الفعل ؟:   - ٩

أیضًا من المسائل الخالفیة بین علماء البصرة والكوفة: مسألة ما هو األصل:   

المصدر أم الفعل؟، فالبصریون یرون أّن المصدر هو األصل واألفعال مشتقة منه؛ 

ى زمان معّین، ووافقهم ذلك أّن المصدر یدل على زمان مطلق والفعل یدل عل
                                                

  . ١٦١) الفضة ص١(

  . ٣٤٧، ص١) اللباب في علل البناء واإلعراب، ج٢(

  . ٢٣٢ص) الفضة، ٣(

مكتبة هجرللطباعة والنشر  –) أنظر شرح التسهیل البن مالك ، ت عبد الرحمن السید و محمد بدوي المختون ٤(

    ٢٣ص  ٣ج  – ١ط  –
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 العاتكي بقوله: ((المصدر هو الذي تصدر عنه األفعال والصفات تنشّق منه))

.وعند الكوفیین أّن المصدر مشتق من الفعل مستدلین، على رأیهم بأّن المصدر )١(

یصح لصحة الفعل ویعتّل العتالله ، وبعضهم یرى أّن  الفعل أصل؛ ألّنه یعمل في 

. والباحثة ترى أنَّ حجة الكوفیین ضعیفة: ألنه ال )٢(ضرباً المصدر مثل: ضربت 

  یعرف أصل الفعل المعتل إال بالرجوع الى المصد . 

  إضمار (أن) بعد (حتى): - ١٠

وكذلك وافق العاتكي البصریین في وجوب إضمار (أن) بعد( حتى ) الجارة سواء 

ا یجب فیه إضمار (أن) كانت إلنتهاء الغایة أو للتعلیل، فقال: ((الموضع الثالث فیم

وذلك بعد(حتى) الجارة سواء كانت النتهاء الغایة نحو قوله تعالى:﴿ وُزْلِزُلوا حّتى 

، في قراءة من نصب( یقول)، أو للتعلیل نحو قوله تعالى: )٣(َیُقوَل الّرُسوُل﴾

ما نحو قوله ، أو محتملة له )٤(﴿الَ تُْنِفُقوا َعَلى َمْن عنّد َرُسوِل اِهللا حّتى َيْ◌نَفّضوا ﴾

. وعلَّل البصریون لرأیهم بأّن  )٦( ... )) )٥(تعالى :﴿فقاِتُلوْا اّلِتي َتْبِغي حّتى َتِفيَء﴾

(حتى) صارت بدًال من النطق( بأن) ، كما صارت (ما) بدًال عن الفعل في قول 

القائل(أما أنت منطلق انطلقت معك) والتقدیر فیه: إذا كنت منطلق انطلقت معك ، 
                                                

  . ١٧٥) الفضة ص ١(

  . ٢٨)اإلنصاف المسألة ٢(

ت ألبي بكر بن ) وهي قراءة العامة عدا نافعًا وقد وردت في كتاب السبعة في القراءا٢١٤)  سورة البقرة، آیة (٣(

  .١٨١، ص٢شوقي ضیف، دار المعارف ، القاهرة، ط-مجاهد، ت

  ).٧) سورة المنافقون، آیة (٤(

  ). ٩) سورة الحجرات، آیة (٥(

  .٢٣٤-٢٣٣) فضة ص٦(
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عل، وجعلت (ما) عوضًا عنه. وخالفهم الكوفّیون الذین یرون جواز إضمار فحذف الف

  .)١( (أن) بعد(حتى)

  القول في (كي):  - ١٢

وفي حدیث العاتكي عن(كي) قال:((أّنها إذا سبقها (الم) التعلیل كانت 

 )٢(﴾١آَتاُكمْ مصدریة نحو قوله تعالى:﴿ ِلَكْیَال َتأَسْوا َعَلَى ما َفَاتُكْم َوَال َتْفَرُحوا ِبَما 

ویتعّین أن تكون جارًة بمعنى الم العلة، وذلك إذا وقع بعدها حرٌف 

  . )٣( مصدري........))

وقد وافق البصریین في ذلك، غیر أ ّنه عبر بقوله ( یتعین )  ، أّما    

البصریون فإنهم  یرون أّنها تكون حرف مصدري إذا دخلت على االسم وهو(ما) 

–موضع الخفض إذا دخلت علیها أحرف الجر مثل:( فیم االستفهامیة، وتكون في 

نصب ؛ ألنَّ    ولما )، وأما الكوفّیون فقد خالفوا وقالوا: أّن(كي) ال تكون األحرف

(كي ) من عوامل األفعال وعوامل األفعال  ال یجوز أن تكون حرف خفض ؛ ألنَّ 

    .  )٤(الخفض من عوامل األسماء

  ؛ ألنَّ فیه سعٌة، والسعة من سمات العربیة. والباحثة ترجح رأيَّ البصریین

  اإلضافة:  -١٣

                                                

  . ٢٤ص  ١) شرح التسهیل ج ١(

  ). ٢٣) الحدید، آیة (٢(

  .٢٤٥)  الفضة، ٣(

  . ٧٨) اإلنصاف م ٤(
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قال العاتكي موافقًا البصریین أّنه ال یضاف اسٌم ألسم مماثل فقال رحمه 

اهللا:((قد تقدم أّن المضاف یتعرف أو یتخّصص بالمضاف إلیه فیلزم، حینئذ أن یكون 

. )١( لمعنى.....))المضاف غیر المضاف إلیه،  فال یضاف اسم إلى مماثل له في ا

وقد احتج البصریون بقولهم: أنه ال یجوز ذلك ؛ألّن اإلضافة إنما یراد منها التعریف 

ال یتعرف بنفسه؛ ألّنه لو كان تعریفًا لكان مستغنیًا عن  ءأو التخصیص، والشي

إلى نفسه إذا اختلف  ءاإلضافة. وخالفهم الكوفّیون الذین یرون جواز إضافة الشي

ین بأّن ذلك قد وردفي القرآن مثل قوله تعالى:﴿إّن َهَذا َلُهوَ َحُق اللفظان معلل

. والباحثة توافق الكوفیین ؛ ألّنه ورد )٣(فالیقین هو الحق والحق هو الیقین )٢(اْلَیِقین﴾

  في القرءان ، وألّن رأیهم فیه سعة. 

  حكم فعل التعجب-  ١٤

ل التعجب، حیث یرى أیضًا من المسائل التي وافقهم علیها القول في حكم فع

البصریون أّن فعل التعجب فعل ماض ؛ ألّنه إذا وصل بیاء الضمیر دخلت علیه 

نون الوقایة نحو: ما أحسنني عندك. وٕانما تدخل نون الوقایة على األفعال ال على 

ما نكرة تاّمة ومحلها  -األسماء. فقال العاتكي شارحًا مثال أبي حیان:((ما أحسن زید

. وخالفهم الكوفّیون الذین )٤( وأحسن فعل ماض ال یتصرف........))رفع باالبتداء 

                                                

  ٢٩٥الفضة ص ) ١(

  ). ٩٥آیة () الواقعة، ٢(

    ٣٤ص  ٢دار إحیاء الكتب العربیة  ج  –) شرح التصریح على التوضیح ،تألیف خالد بن عبد اهللا األزهري ٣(

  . ٣٧٧) الفضة، ص٤(
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یرون أّن (أفعل) في التعجب اسم وقالوا بأّنه جامد ال تصرف ، ولو كان فعًال لوجب 

له التصرف ؛ ذلك أّن التصرف من خصائص األفعال، فلّما لم یتصرف وكان جامدًا 

  .)١(وجب أن یلحق باألسماء

  ل: عطف الضمیر المتص- ١٥ 

یذهب العاتكي مذهب البصریین الذین یرون عدم جواز العطف على الضمیر 

المتصل المرفوع بال فاصل فقال رحمه اهللا ((واّما العطف على ضمائر الرفع 

. )٢( المتصلة بارزة أو مستكنه فال یجوز العطف علیها إال بعد الفصل بالضمیر...))

میر المتصل المرفوع  ال یجوز؛ ألّنه وقد احتج البصریون وقالوا إّن العطف على الض

ال یخلو من شیئین: إّما أن یكون مقدرًا فى الفعل ،أو ملفوظًا به. فإن كان مقدرًا فیه 

نحو: (قام زبد)فكأّنه عطف اسمًا على فعل ، وٕان كان ملفوظًا به نحو:(قمت وزید) 

فقد خالفوا محتجین فالتاء تنزل منزلة الجزء من الفعل ، وذلك ال یجوز. أّما الكوفّیون 

، وقالوا بجواز العطف على الضمیر؛ ألّن ذلك قد ورد في القرءان الكریم عند قوله 

،فعطف (هو) على الضمیر )٣(تعالى:﴿ ُذو ِمرٍَّة َفَاْستَوى َوُهَو ِبْاُألٌُ◌ُفِق ْاَألَْعْلَى﴾

  .)٤(المستكن في استوى ، والمعنى استوى جبریل ومحمد صّلى اهللا علیه وسلم باألفق

  :العطف على الضمیر المجرور -١٦

                                                

  . ١١٨) ائتالف النصرة ص ١(

  .٤٣٦) الفضة ٢(

  ٧- ٦) النجم، آیة ٣(

    .٦٦) اإلنصاف م ٤(
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وفي العطف على الضمیر المجرور، أیضًا اختلف الكوفّیون والبصرّیون ،   

فقال البصرّیون أّنه ال یجوز العطف على الضمیر المجرور، ووافقهم العتكي 

وقال:((أّما العطف على الضمیر المجرور فال یجوز العطف علیه عند األكثرین إال 

. وقد قال بن مالك:((إذا كان المعطوف علیه ضمیر جر )١( ......))بإعادة الجار.

. وقد )٢( لزم عند جمیع الّنحویین إال عند یونس والفراء فال یجوز  إال بإعادة الجار))

انتصر البصرّیون لقولهم وقالوا إّن ذلك ال یجوز ؛ ألّن الجار مع المجرور بمنزلة 

لوا بجوازه واستدلوا على قولهم أّن ذلك ورد في الواحد،  وخالفهم الكوفّیون وقا ءالشي

على  )٣(﴾ القرآن الكریم ثّم استشهدوا باآلیة ﴿َواَتُقوا اَهللا اّلِذي َتَساَءُلُوَن ِبِه َواْألَْرَحاِم◌ِ 

  . )٥(بالخفض )٤(قراءة حمزة

  نقل حركة الموقوف علیه إلى الساكن قبله:  -١٧

ه من أوجه الوقف نقل حركة وفي حدیث العاتكي عن أوجه الوقف، ذكر أنّ 

الموقوف علیه إلى ما قبله،  وذكر شروط ذلك ثّم قال:(( فال یجوز النقل في 

نحو:هذا (جعفٌر) لتحرك ما قبله وال في (إنسان وامتدّ) ؛ ألّن األلف والمدغم ال 

                                                

  . ٤٣٧الفضة ص ) ١(

  ١٢٤٦ ص  ٢أنظر الكافیة الشافیة ج ) ٢(

  . ١) النساء أ آیة ٣(

  ٣٢) هو حمزة بن حبیب الزیات ویكنى بأبي عمارة آل عكرمة من أشهر القراء، مراتب النحویین ص٤(

مصورة عن  –دار الفكر بیروت  –تصحیح محمد علي الضباع  –) النشر في القراءات العشر البن الجزري ٥(

    ٦٥ة في اإلنصاف م . والمسأل ٢٤٧ص  ٢طبعة المكتبة التجاریة الكبرى ج 
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، وهو  )١( یقبالن الحركة ..........وال في نحو سمعت العلم ألّن الحركة فتحة ...))

تبع البصریین الذین یمنعون النقل في الحرف  المفتوح ما قبله وخالفهم بهذا ی

  . )٢(الكوفّیون بالجواز

  األصل في األسماء اإلعراب:  - ١٨

ولّما تناول العاتكي الحدیث عن ما ینصرف وما ل أینصرف، ذكر أّن األصل 

في األسماء اإلعراب فقال:((واألصل في األسماء الصرف كما أّن األصل فیها 

. وقد وافق برأیه هذا البصریین ، قال المبرد: ((اعلم أّن حّق  )٣( اإلعراب.....))

 األسماء أن تعرب وتصرف فما امتنع منه من الصرف فلمضارعته األفعال........))

  . بینما یرى الكوفیون أّن اإلعراب أصل في األسماء واألفعال.)٤(

  مفارقة اسم الفعل مسّماه: -١٩

ن مفارقة اسم الفعل مسّماه: ((ویفارق اسم الفعل مسّماه في قال العاتكي ع   

. وقد وافق )٥(كونه ال یجوز تقدیم معموله علیه كما یجوز ذلك في الفعل.... ..))

البصریین في هذا الرأي حیث یرى البصرّیون أّنه ال یجوز تقدیم المعمول على 

یامها مقامه فینبغي أن ال العامل ؛ ألّن هذه األلفاظ فرع عن األفعال في العمل ؛ لق

تتصرف تصرفه لذلك؛ ال یجوز تقدیم معموالتها علیها ، وخالفهم الكوفّیون وقالوا 
                                                

  ٤٧١) الفضة ص ١(

  .١٠٦)اإلنصاف م ٢(

   ٤٤٢) الفضة ٣(

  .  ١٧١ص  ٣) المقتضب ج ٤(

   ٤٦٠) الفضة ٥(
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وأّنه قد ورد في القیاس أّن هذه  )١(بالجواز، واستدلوا بقوله تعالى:﴿ ِكَتاُب اِهللا َعَلْیُكْم﴾

  .  )٢( األلفاظ تقوم مقام الفعل ، كقولك : (علیك زیدًا أي الزمه )

. )٣(وعّلق العاتكٌي على استداللهم وقال هو على عامل مقدر عند الجمهور   

  فعلى رأي البصریین والعاتكي یكون تقدیر العامل: (حكموا كتاب اهللا، والزم زیدًا) 

  موافقاته ألفراد من البصریّین:  -٢

  آلة التعریف:  -١

م هما آلة وافق العاتكي سیبویه وشیخه الخلیل بن أحمد في أّن األلف والال

التعریف، حیث قال وهو یتناول المعّرف باأللف والالم((هي في داللتها على التعریف 

أما سیبویه فقد قال: ((وأما األلف والالم فنحو الرجل و  )٤( على ثالثة أقسام.......)

بنفسه دون سائر  ءالفرس والبعیر،وٕانما صار معرفة ألّنك أردت باأللف والالم الشي

   )٥( ))غیره.......

  القول في (خال):   - ٢

                                                

  .٤) النساء، آیة ١(

  .٢٧) اإلنصاف م ٢(

  . ٤٦١) الفضة ٣(

  ٢٤) الفضة ٤(

  .١٨٠، ص٤) الكتاب لسیبویه ج٥(
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وافق المبرد والمازني في أّن (خال فعل) فقال: ((وأما (حاشا) فهي ( كخال) في جواز 

. أما المبرد فقد قال:((وما كان فعًال فحاشا )١( النصب بها على أّنها فعل......))

 . )٢( وخال وٕان وافقا لفظ الحروف....))

 فیما یبنى منه أفعل التفضیل:  -٣

افق العاتكي المبرد في القول ببناء أفعل التفضیل من الثالثي المجرد من و 

الزیادة فقال رحمه اهللا: ((أن یكون ثالثیًا هذا إذا كانت الهمزة فیه للفعل فلو كانت 

. أما المبرد فقد قال:((واعلم أّن ما )٣( لغیره نحو: ما أظلم اّللیل فهو شاذ........))

  . )٤( لم یجز أن یقال فیه: (ما أفعله))جاوز الثالثة بغیر زیادة 

  تنوین جواري: -٤

قال العاتكي موافقًا سیبویه أّن التنوین في (جواٍر وغواٍش) عوٌض عن الیاء 

المحذوفة فقال:((ما كان من هذا الجمع معتًال بالیاء وال ُیتَصَوُر ذلك إال في موازن 

الجر مجرى(قاٍض وساٍر) (مفاعل ) كالجواري و(الغواشي).......یجري في الرفع و 

  .  )٥( ونحوهما   من المنقوص المنّكر فتحذف یاؤه ویعوض عنها بالتنوین..))

أما سیبویه فیقول:((سألت الخلیل عن رجل یسّمى جواٍر فقال:هو في حال الرفع 

والجر بمنزلته قبل أن یكون اسمًا ولو كان من سألتهم أن یدعوا صرفه في المعرفة 
                                                

  ٢١٨) الفضة ١(

  ٣٩١ص  ٤) المقتضب ج ٢(

  . ٣٧٧) الفضة ٣(

    ١٨٠ص  ٤) المقتضب ج ٤(

  . ٤٤٦) الفضة ٥(
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 ن یكون معرفة ألّنه لیس شيء من االنصراف بأبعد  من مفاعل))لتركوا صرفه قبل أ

)١(   .  

  :القول في ( ما ) – ٥

وكذلك وافق العاتكٌي البصریین في قولهم عن (ما) في ما أفعله بأنَّ ما نكرٌة 

تاّمة ، ومحلها رفع باالبتداء فقال : ((أّما صیغة( ما أفعله) فنحو قوله تعالى ﴿ َفَما 

، وقد قال  )٣( فما نكرٌة تامة ومحلها رفع باالبتداء ........)) )٢(َلى اْلنَّاِر﴾أْصَبَرُهْم عَ 

البصریون أّن (ما ) اسٌم ؛ألنَّ في أحسن ضمیٌر یعود علیها ، وال یعود الضمیر أّال 

  .)٤(على األسماء ، كما قالوا أّنها مبتدأ 

                                                

  ٣١٠ص ٣الكتاب ج ) ١(

  ).١٧٥) البقرة، آیة (٢(

  . ٤٧٦) الفضة ٣(

  ٨٧ص ٢) شرح التصریح ج ٤(
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  المبحث الثاني العاتكٌي ومدرسَتْي الكوفة وبغداد: 

  ومدرسة الكوفة:  العاتكيٌ 

سبق الحدیث في المبحث السابق عن نشأة علم النحو وتطُوره وأسباب 

وضعه، والمراحل األولى في تكوینه،  وٕاسهام كل من البصرة والكوفة في االهتمام به 

وأهّم الشخصیات التي مثلت المدرستین ، وأضیف في هذه الفقرة جزء یسیر في 

  ها وما اختصت به.  التعریف عن مدرسة الكوفة وممیزات

تلت مدرسة البصرة في االهتمام بالنحو وأحكامه مدرسة الكوفة الحاضرة 

الثانیة لبالد العراق . فبینما كانت البصرة مهتّمة بوضع قوانین النحو وأحكامه، كانت 

الكوفة مشغولة بالقرآن الكریم وقراءاته، وبالفقه ومقاییسه وفتاواه ؛ وذلك ما جعلها 

،  )١(فقهي، بل وبقّراء القرآن الكریم المشهورین كحمزة ،  وعاصمتحظى بمذهب 

  . )٢(والكسائي

أما الكسائي وتلمیذه الفراء فهما اللذان أّسسا  المدرسة الكوفیة ، وقد أخذا نحو 

البصرة ثّم غّیرا فیه ، ونهجا فیه نهجًا سار علیه كل من أراد أن یسیر على نهج 

   )٣(المدرسة الكوفیة

                                                

  . ٤٩، مراتب النحویین ص  ھ١٢٧ -)  هو عاصم بن أبي النجود أحد القراء السبعة ت ١(

    . ١٥٣،  ص ٩) المدارس النحویة، شوقي ضیف، دار المعارف ط٢(

 ٢مطبعة البابلي ط  –) كتاب: مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو، تألیف د مهدي المخزومي ٣(

  . ٧٤م ) ص ١٩٥٨ - ه ١٣٧٧(
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ي بعض المصادر أّن أول من أسس المدرسة الكوفیة هو أبو جعفر وقد ورد ف

محمد بن سارة الرؤاسي ،  وأّن الخلیل بن أحمد كان معاصرًا له واستفاد من بعض 

  .)١(مصنفاته

 وكذلك من أعالم المدرسة الكوفیة أبو عمرو بن إسحاق ، واحمد بن یحیى ثعلب)

)٢( .  

بأّنها كانت تتسع في روایة األشعار، ولقد تمیزت مدرسة الكوفة عن البصرة ، 

وعبارات اللغة عن جمیع العرب ، بینما تشّددت البصرة في الروایات ، حیث ال 

یثبتون في كتبهم النحویة إال ما سمعوه عن العرب الفصحاء ، وهذا ال یعني أّن 

 الكوفیین لم یكونوا یرحلون إلى القبائل الفصیحة ، بل كانوا یرحلون إلیها ویأخذون

عن األعراب ، وعن من سكن البوادي منهم والحضر. وتمیزت المدرسة الكوفیة أیضًا 

بتكوین مادتها من لغات العرب والقبائل التي كانت بجوار الكوفة . ومن ممیزاتها 

االحتجاج بالقراءات القرآنیة المتواترة والشاذة ؛ ألّن ذلك مبنٌي على مذهبهم القائم 

  .)٣(على التوسع في الروایة

                                                

    ١٥٤) المدارس ، لشوقي ص ١(

ه ٢٩١) هو أبو العباس ، یحي بن زید بن یسار الشهیر بثعلب أعلم أهل الكوفه باللغة والنحو في زمانه (ت ٢(

  ١٧٣هة األلباء ص نز  –) 

  ١٣٩ – ١٣٨) المدارس النحویة لخدیجة الحدیثي ص ٣(
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  المسائل التي وافق فیها الكوفّیین: 

  القول في المندوب:  -١

وفي حدیث العاتكي عن المندوب قال:((ویندب الموصول إذا كان مشهورًا 

. وهو بهذا یوافق الكوفیین الذین یرون ذلك، واحتجوا لرأیهم بأن )١( بصلته.......))

تها كما أّن األسماء قالوا: إنما قلنا ذلك ؛ألّن األسماء الموصولة معارف بصال

األعالم معارف ، وكما یجوز ندبة األسماء األعالم یجوز ندبة ما یشبهها ویقرب 

منها ، واستدلوا لرأیهم بقول العرب:(وا من حفر بئر زمزماه) ألّن الذي حفرها هو(عبد 

المطلب ) ومنعه البصریون بحجة أّن النكرة مبهم ال یخص واحد بعینه ، والمقصود 

. والباحثة ترجح رأي )٢(ن یظهر النادب عذره في تفجعه على المندوببالندبة أ

الكوفیین، ألن العبارة تدل على صاحبها، ویسمى ذلك أسلوب التعریض وهو من 

  أسالیب العربیة. 

  معمول الصفة المشبهة باسم الفاعل:  -٢

قال العاتكي:(( وال یكون معمولها إال سببًا أو متلبسًا بضمیر موصوفها إما 

لفظًا نحو:زید حسن وجهه، أو تقدیرًا نحو: زید حسن الوجه أي:منه وقیل أّن (ال) 

                                                

  .١٦٧)  الفضة ١(

  . ١٨٢ص ٢. وشرح التصریح ج٥١)اإلنصاف م ٢(
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. وعبارة التعریض (قیل) التي أتى بها العاتكي هي ما )١( فیه خلف عن الضمیر))

  . )٢(ثبتت للكوفیین في كتاب شرح التصریح

  حكم (لو) الشرطیة:  - ٣

في ذلك كله  وفي حدیث العاتكي عن(لو) الشرطیة قال:((وهي مختصة

بالفعل مثل(إن) الشرطیة إال أنه قد یقترن بها (أن) المفتوحة المشّددة نحو قوله 

ّ◌ُهْم إْذ َظَلُمْوا أْنُفَسُهْم َجَاُؤْوَك..﴾ ّ◌ُهْم  )٣( تعالى:﴿ َوَلوْ أنَّ وقوله تعالى:﴿ َوَلْو أنَّ

فاعل لفعل محذوف فعند المبرد والكوفیین أنها  )٤(َصَبُروا َحَتَى َتْخُرِج إْلَ◌ْیِهْم ﴾

 تقدیره: لوثبت أّنهم و،   وعند سیبویه واألكثرین أنها في محل رفع باالبتداء.......))

)٥( .  

أّما المبرد فقوله : (( ولو ال تقع إّال على فعل ، فإن قدمت االسم قبل الفعل فیها 

، )٦(َرْحَمِة َربِّي﴾ كان على فعل مضمر وذلك كقوله تعالى : ﴿ َلْو َأْنُتْم َتْمِلُكوَن َخَزاَئنَ 

. ولعّله یرید أّنها رفعت بالفعل المقدر (  )٧( إنما أنتم ُرِفَع بفعٍل یفسره ما بعده..... ))

كنتم ) واهللا أعلم .   وأعربها سیبویه مبتدًأ ، حیث قال : (( وتقول لوال أّنه منطلق 

                                                

  .١٧٢) الفضة ١(

  .٨٢، ص٢) ج٢(

  ).٦٤) النساء، آیة (٣(

  ).٥) الحجرات، آیة (٤(

  .٣٣٩) الفضة ٥(

  . ١٠٠) اإلسراء، آیة ٦(

  .  ٧٧ص  ٣المقتضب ج ) )٧(
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فریق من . وتبعه )١( لفعلت فإّن مبنیة على لوال كما تبنى علیها األسماء ))

البصریین، وتبع العاتكي الكوفیین حیث قال:((وعلى قول الكوفیین لم تخرج(لو) عن 

  )٢( اختصاصها بالفعل....))

  جواز ترك ما ینصرف للضرورة الّشعریة: - ٤

قال العاتكي:((یجوز صرف ما ال ینصرف للضرورة وهذا كثیر ال اختالف 

ففیه خالف والصحیح جوازه  فیه .............وأما منع صرف المصروف للضرورة

، فقد جوز الكوفّیون ذلك ، واحتجوا لرأیهم بأّنه  )٣( كما ذهب إلیه الكوفیون .......))

  ورد عن العرب وأتوا بالبیت:

  .      )٤(غائلة النفوس غدور طلب األزارق بالكتائب إذ هوت       بشبیبَ   

  فالشاهد في قوله: (بشبیب) حیث ترك صرفه وهو منصرف . 

أما البصریون فقد احتجوا وقالوا إنما قلنا أّنه ال یجوز ؛ ألّن األصل في األسماء  

الصرف فلو جوزنا ترك صرف ما ینصرف  ألدى ذلك إلى رده عن األصل إلى غیر 

  . )٥(األصل واللتبس ما ینصرف بما ال ینصرف

                                                

    . ١٢٠ص  ٣)الكتاب ج ١(

  .   ٣٣٩) الفضة ص ٢(

  . ٤٥٣الفضة ص ) ٣(

  .١٩٨، ص٢، وشرح التصریح ج٦٦١) األزارقة هم الخوارج والبیت منسوب الى األخطل في شرح األلفیة ص٤(

  ٢٩٠ص ١، ج ٧٠) اإلنصاف م ٥(
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 :ةالمدرسة البغدادی

االعتناء بالنحو واالهتمام  بما أّن مدرستي البصرة والكوفة هما اللتان تصدرتا

به، إال أّنه قد نشأت مدارس أخرى ، تقتفي أثر تینك المدرستین وتغتدي بهما ، ومن 

تلك المدارس المدرسة البغدادیة. نشأت مدرسة بغداد وكان مذهبها یقوم على انتخاب 

جدید، اآلراء بین المدرستین الكوفیة والبصریة ، وقیل أّن أهّم ما هیأ لهذا االتجاه ال

أّن أوائل هؤالء النحاة تتلمذوا للمبرد وثعلب ، وبذا یكون قد نشأ جیل جدید من النحاة 

  . )١(یحمل آراء المدرستین وٌیعنى بالتعمق في مصنفات أصحابها

ولقد كان مؤسسو هذه المدرسة بعد انتخاب آراء المدرستین یتحیز بعضهم 

، وابن )٢(ثال أبي علي الفارسيإلى المذهب البصري واآلخر إلى المذهب الكوفي أم

، وربما لم  تنفرد المدرسة البغدادیة بأعالم مستقلین أو شخصّیات جدیدة ؛ )٣(جنيّ 

ذلك أّن األقوال تضاربت واختلفت فیمن أسسوا المدرسة البغدادیة ، حیث یذهب 

هما اللذان أسسا  )٥(وأبا حنیفة الدینوري )٤(صاحب الفهرست إلى أّن ابن قتیبة

ة البغدادیة فقال:(أّول مؤسس للمدرسة البغدادیة هو ابن قتیبة ........وأبو المدرس

حنیفة الدینوري. وأنكر علیه شوقي ضیف ذلك بل  وأنكر أن  یكون لهما دور بارز 
                                                

    . ٢٤٥) المدارس النحویة شوقي ص ١(

  . ٢٣٣ص  ٧) معجم األدباء ج ٢(

وهو تلمیذ أبي الفارسي . نزهة  ھ٣٩٢ -ح عثمان بن جني أعلم أهل زمانه بالنحو والتصریف ت) أبو الفت٣(

  . ٢٤٤األلباء ص 

هـ) له كتاب معاني الشعر ٢٧٠) ابن قتیبة هو أبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتیبة الكوفي، ولد في الكوفة (٤(

  .١٠٥،  ص٢بیروت، طالفهرست البن الندیم اعتنى به إبراهیم رمضان، دار الفتوى 

  .١٠٦هـ) الفهرست ١٠٦) أبو حنیفة الدینوري هو أحمد بن داوود، من أهل دینور تتلمذ على ابن سكیت (٥(
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في تأسیس المدرسة، كما أّن غازي مختار محقق كتاب اللباب أنكر على ضیف أن 

  ن. بغدادیًا وعده من البصریی )١(یكون العكبريُ 

لقد كان لمدرسة بغداد ما یمیزها عن األخریات فقد تمیزت باالبتكار ،واالختیار 

  والمزج. 

والعاتكي لم یقف في شرحه كثیرًا مع من أطلق علیهم أّنهم بغدادیون . فقد 

، وذلك مثل أبي )٢(ورد في كتاب المدارس بعض من أطلق علیهم أّنهم بغدادیون

جني والُعكبرُي وغیرهم ، ذكر العاتكي منهم أبا  وابن )٣(علي الفارسي وابن كیسان

  علي الفارسي، وذلك في مثل : 

  األسماء التي تالزم اإلضافة : -١

 ءوبعد) وذكر أّن هذه األسما -ذكر العاتكي عدة أسماء تالزم اإلضافة مثل (قبل

تبنى على الضم إذا عن اإلضافة:((ومثل قبل وبعد في جمیع ما ذكر حسب ودون 

. ثّم ذكر رأي أبي علي الفارسي في )٤( وأسماء الجهات الست)) وأّول وعلٌ 

قوله:((وابدأ بذا من أّوٌلٍ◌َ◌ بالضم على البناء والفتح على اإلعراب وبالخفض على 

  .  )٥( نیة ثبوت المضاف إلیه.......))

                                                

ص  ٢بغیة الوعاء ج ھ٦١٦)هو عبد اهللا بن الحسین ابن عبد اهللا أبو البقاء العكبري البغدادي النحوي ت ١(

٣٩٨  

  . ٢٤٨-٢٤٥) المدارس النحویة لشوقي ضیف، ٢(

  .١٧٨هـ)، نزهة األلیاء ص٢٩٩) هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن كیسان النحوي تتلمذ على المبر (٣(

  ) الفضة ص  ٤(

  .٩٦٦ص  ٢)شرح الكافیة الشافیة ج ٥(
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  عطف البیان : (عطف نكرة على نكرة). -٢

أن یعطف بین قال العاتكي رحمه اهللا أّنه كما یجوز في عطف البیان 

معرفتین ، فإّنه یجوز أیضًا أن یعطف بین نكرتین فقال: (( كما یكون عطف البیان 

))، ثّم  )١(من معرفتین یكون من نكرتین قال تعالى:﴿ وَيُ◌ْسَقَى ِمْن َماٍء َصِدْیٍد ﴾

استند إلى رأي أبي علي الفارسي الذي أجاز العطف واإلبدال في طعام من قوله 

، وقد ورد قول أبي علي الفارسي في كتاب شرح )٢(اُرة َطَعاُم ِمْسِكْیٍن ﴾تعالى ﴿ أوْ َكفَّ 

  .  )٣(األلفیة فقال مؤلفه : وأجاز أبو علي في التذكرة في (طعام) العطف واإلبدال

                                                

  .١١٦) إبراهیم، آیة ١(

  ٩٥) المائدة، آیة ٢(

  . ٤٢٣. والفضة ص  ٥١٦) شرح األلفیه البن الناظم ص ٣(
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  المبحث الثالث: المسائل التي عرضها دون أن ینتخب منها مذهبًا:  

اء النحاة وتبیین المسائل التي اهتّم العاتكي في كتابه الفضة المضیة بإبراز آر 

كانت محور خالف دار بینهم، وكان حریصًا في نسبة اآلراء إلى أصحابها من 

البصریین والكوفیین وأفراد كٍل من المدرستین ، وقد مضى بنا الحدیث في المبحثین 

السابقین عن موافقاته لكٍل من الفریقین ، وبجانب هذا ، فقد كانت هناك مسائل 

رها العاتكي وبّین آراء النحاة فیها، إّال أّنه لم یّتخذ منها موقفّا محدّدًا أو خالفیة ذك

  مذهبًا معینًا ،  وهاهي تلك المسائل: 

  -:وقوع المصدر النكرة موقع الحال -١

قال العاتكي رحمه اهللا: (( یقع المصدر النكرة موقع الحال نحو قوله تعالى   

........ثّم اختلفوا فمنهم من أّوله باسم  )١(ًا َوَعْدَالً﴾:﴿ وَتّمْت  َكِلَمُة َرِبَك ِصْدقَ 

الفاعل ، ومنهم من قال هو مصدٌر مؤكد لعامل محذوف وذلك العامل هو الحال 

((........ )٢(  .  

أّما من قال أّنه مؤوٌل باسم الفاعل فهو سیبویه حیث قال:((ولیس كل مصدٍر    

اب یوضع هذا الموضع ألّن المصدر وٕان كان في القیاس مثل ما مضى من هذا الب

.  والذي أّوله بأّنه مصدٌر مؤكد هو المبرد )٣( ها هنا في موقع الفاعل......))

                                                

  .١١٥) األنعام، آیة ١(

  . ٢٠٠لفضة ص ) ا٢(

    ٣٧٠ص  ١) الكتاب ج ٣(
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. وعلى هذا )١( قال:((جاء زیٌد مشیًا إنما معناه ماشیًا ألّن تقدیره جاء زید یمشي..))

یه یكون فالشاهد في اآلیة الكریمة هو قوله تعالى:{صدقًا وعدًال } فعلى رأي سیبو 

التقدیر فیها : صادق وعادل. وعلى رأي المبرد یكون التقدیر فیها یصدق صدقًا 

  ویعدل عدًال. والعاتكي لم ینتمي ألحد منهم . 

  : ترّدد الخبر بین الجملة والمفرد - ٢

قال العاتكي: وقد یكون الخبر مترّددًا بین الجملة والمفرد مثل قوله تعالى:﴿ 

، فمنهم من قدر فیه كائنًا أو مستّقرًا فیكون من قبیل المفرد  )٢(ُكْم ﴾َواْلَرْكُب أْسَفَل ِمنْ 

  .  )٣( ومنهم فیه كان أو استقّر فیكون من قبیل الجملة ........))

وهي مسألة خالفیة بین النحویین ، فمن قدر كائنًا أو مستقرًا هم البصریون ، 

صل أن یكون الخبر مفردًا . أما وقالوا أنَّ المحذوف هو الخبر في الحقیقة ؛ ألنَّ األ

الرأي اآلخر فهو اختیار الفارسي ومعه آخرون ، وقالوا أنَّ المحذوف هو عامل 

. إذن عامل )٤(النصب في لفظ الظرف ؛ ألنَّ األصل في العامل أن یكون مقدراً 

  النصب المقدر عند هؤالء هو : كان أو استقرَّ ، وال أرى فرقًا بین القولین . 

                                                

  .  ٣١٢ص  ٤) المقتضب ج ١(

  .).٤٢) األنفال، آیة (٢(

  .٧٨) الفضة ص٣(

 ١ط  –دار المعرفة بیروت  –ت محمد خیر طعمه  –)شرح قطر الندى وبل الصدى البن هشام األنصاري ٤(

  ٩٤م ص  ١٩٩٧ ھ١٤١٨(
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تخفف إن المكسورة فتهمل غالبًا نحو قوله تعالى: ﴿ وٕان كل لعاتكي: (( قال ا  - ٣

عرض العاتكي المسألة دون أن یتجه فیها اتجاهًا معینًا ) ١(لم جمیع لدینا محضرون﴾

فالذین قالوا بالعمل هم البصریون وخالفهم الكوفیون  ،  ) ٢( ثم قال: (( وقد تعمل))

ملت المشّددة لشبهها بالفعل الماضي في الوضع على واحتجوا لرأیهم بأّن قالوا إنما ُأع

ثالثة أحرف وفي البناء على الفتح . وأّما الفریق الثاني وهو فریق البصریین فقد قالوا 

بإعمالها واحتجوا بورود ذلك في القرآن وأتوا  باآلیة ﴿وٕان كًال لما لیوفینهم ربك 

   )٣( أعمالهم﴾

   القول في اللهّم: - ٤

لعاتكي عن النداء تناول  الحدیث عن مباشرة حرف النداء عند ما تحّدث ا

السم (اهللا) تعالى في مثل قولهم :(اللهّم اغفر لنا ) فقال رحمه اهللا ((تلحق المیم 

المشّددة اسم اهللا تعالى فتقول اللهّم اغفر لنا وهل هي عوٌض عن حرف النداء فال 

  یجمع بینهما إّال في الضرورة مثل قول الشاعر: 

  )٤(أقول یا اللهم یا اللهم       إّني إذا ما حدٌث ألّما                

                                                

   ١٢٩ص ٢اف ج. والفضة ص والمسألة في اإلنص٣٢) سورة یس، آیة ١(

    ١٢٩) الفضة ص ٢(

، وهي قراءة بن كثیر أنظر: السبعة في القراءات العشر تألیف أبي بكر أحمد بن موسي ١١١)سورة هود، آیة ٣(

  .  ٣٣٩هـ. ص١٤٠٠ ٢شوقي ضیف، دار المعارف ط-بن العباس، ت

ت عبد  –حسین السكري ) هو ألبي خراش الهذلي في شرح أشعار الهذلیین ، تألیف أبي سعید الحسن بن ال٤(

  .٣٤٦ص  ٣مكتبة دار العروبه ج  –الستار أحمد 
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. أّما قوله:(فهل هي   عوض ) فهو )١( هذا قول األكثرین، وقیل أصله اهللا أمنا ))

رأّي البصریین ، حیث قالوا بأّن هذه المیم عوض عن حرف النداء ؛ ولذلك ال 

ن یرون أّن( المیم) لیست عوضًا عن یجتمع( یاء) مع (میم ) وخالفهم الكوفّیون الذی

الیاء؛ ألّن األصل فیها:( یا اهللا أمّنا)، ولّما كثر في كالمهم حذفوا بعض الكالم كما 

  . )٢(هو عادة العرب في الحذف ألجل التخفیف

  :  تقدیم التمییز على ممَیزه - 4

كان  قال العاتكٌي: ((قد تقدم أّن العامل في التمییز هو العامل في الممیز فإن

العامل اسمًا جامدًا أو غیر متصرف ك: (نعم وبئس) فال یجوز تقدیم التمییز علیه 

. وقد اختلف )٣( وٕان كان فعًال متصرفًا فتقدیمه قلیل نحو: نفسًا طاب زید........))

البصرّیون والكوفیون في هذه المسألة ، فذهب البصرّیون إلى عدم جواز تقدیم التمییز 

فاعل في المعنى فتقدیره في مثال العتكي مثًال: طابت نفس زید . على ممیزه ؛ ألّنه 

هذا هو تأویل البصریین . أّما الكوفّیون فجّوزوه ؛ ألّنه وارد في النقل والقیاس على 

  حّد قولهم، وأتوا بقول الشاعر: 

  . )٤(أتهجر لیلى للفراق حبیبها      وما كان نفسًا بالفراق تطیبُ           

  

                                                

    ١٥٩)الفضة ص ١(

    ٢١١م ص ١٩٩٥ ھ١٤١٥-  ١دار الجیل ط  –ت فخر صالح قدارة  –)) أسرار العربیة البن األنباري ٢(

  ٢٠٦)الفضه ص ٣(

  بن الملوح. )ورد في شرح األلفیة البن الناظم أنه للمخبل السعدي أو أعشى همدان أو قیس٤(
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  سًا منصوبة على التمییز قیاسًا ؛ ألّن العامل فعل متصرف جاز على أًن نف

  . )١(تقدیم معموله علیه كسائر األفعال المتصرفة

    توكید النكرة : - ٥

وفي توكید النكرة المحدودة، صّرح العاتكُي بأّن هناك خالف بین الكوفیین   

ع وأكتعین) غیر (اكت-والبصریین في توكید النكرة المحدودة فقال:((وربما أّكدوا ب

  اجمع وأجمعین) ومنه قول الراجز: -مسبوقین ب(

  .. )٣( )) )٢(تحملني الَذلفاُء حوًال اكتعا  

أما الكوفّیون فقد أجازوا توكید النكرة المحدودة ، واحتجوا بأّنه قد ورد في القیاس 

  والنقل واستدلوا على قولهم بالبیت: 

   )٤(لیَت عُدة حوٍل كّله رجبُ لكّنه شاقه أن قیل ذا رجُب    یا         

وخالف البصریون الذین یمنعون توكید النكرة مطلقًا محدودة أو غیر محدودة ؛ ألّن 

  .)٥(النكرة تدٌل على الشیاع والعموم ، والتأكید یدُل على التخصیص والتعیین

  

  

                                                

  .٤٠ص ١)شرح التصریح، ج١(

  .   ٥٥٠و شرح األلفیه ص ٩٥ص  ٣)بال عزٍو في كتب النحو أنظر : شرح التسهیل ج٢(

  .٤١٠) الفضة ص٣(

، بروایة (كلها   ٩١٠ص ٢شرح أشعار الهذلیین تألیف أبي سعید السكري  ج  –) لعبد اهللا بن مسلم الهذلي ٤(

  رجبا).

  ٤٩٣ص ١. ج١٢٠)اإلنصاف م ٥(
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  توكید الضمیر:  - 6

مرفوعًا كان  قال العاتكي :((ویؤكد بضمیر الرفع المنفصل كِل ضمیر متصلٍّ    

أو منصوبًا أو مجرورًا مثل: قمت أنت، ورأیتك أنت ومررت بك أنت وأكرمته هو. 

وال یؤكد المرفوع والمجرور بغیر ذلك....... أّما المنصوب فإذا قیل أكرمتك إیاك 

  .)١( فهو بدُل عند البصریین وتوكید عند الكوفّیین))

   :إلحاق الفعل المسند الى جمع التصحیح بالتاء - ٧

عندما تحدث العاتكٌي عن إلحاق جمع التصحیح بالتاء ذكر أّنه یمنع ذلك إذ 

ا كان الفعل مذّكرًا ، أّما إذا كان مؤنثًا فقد اختلف الُنحاة في إلحاقه بالتاء على 

فریقین: حیث یرى البصرّیون أّن إلحاقه بالتاء واجٌب ، بینما یرى الكوفّیون فیه 

جمع المؤنث السالم نحو: جاءت المسلمات فمنهم من  الجواز. قال العاتكٌي:((وأّما

. وقد ورد ت آراء الكوفیین )٢( أوجب التاء ومنهم جّوز الوجهین ..........))

  .)٣(والبصریین في كتاب شرح التصریح

  

  : حذف حرف النداء من اسم اإلشارة- ٨

                                                

  . ٤١٢) الفضه ص ١(

  .  ٦٩) الفضة ص٢(

  .٢٨٠ص ١) ج٣(
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وفي حدیث العاتكي عن حذف خرف النداء من اسم اإلشارة ذكر أّن بعضهم 

جاز ذلك ، وهو قول الكوفیین وابن مالك فقال:((واسم اإلشارة نحو: یا ذا الرجل، قد أ

. أّما قول ابن مالك فقد ورد في شرح   )١( ویا هؤالء القوم وأجازه بعضهم .......))

الكافیة قوله:((وأّما إذا جئت به بعد وصف اسم اإلشارة فیجوز فیه األمران، ألّن اسم 

 . )٢( ن وصفه.......))اإلشارة قد یستبد من دو 

 :  في عامل الجّر في اإلضافة - ٩

اختلف الُنحاة في عامل الجّر في المضاف والمضاف إلیه ، قال العاتكُي :((والسم األّول 

یسّمى مضافًا واالسم الثاني یسّمى مضافًا إلیه ثّم إّن األّول یعرب بما یقتضیه اإلعراب 

باإلضافة أو بالمضاف إلیه أو بالحرف  والثاني یجُر على كِل حال وهل هو مجرور

. أّما من قال بأّنه مجرور بالمضاف ؛ فهو سیبویه حیث )٣( .....ثالثة أقول ))

قال:((والجُر إنما یكون في كٍل اسم مضاف إلیه واعلم أّن المضاف إلیه ینجُر بثالثة أشیاء 

. أما )٤( ........))یكون ظرفًا وباسٍم ال یكون ظرفًا  ءلیس باسم وال ظرف وبشي ء..بشي

فهو قول أبي حیان الوارد في كتابه النكت الحسان ، حیث  القول بأّنه مجرور باإلضافة

  . )٥(یرى أنَّ عامل الجر في المضاف إلیه هو المضاف

                                                

  . ١٥٥) الفضة ١(

  .٧٧ص ١، ج١عبد العال سالم، عالم الكتب، ط- ) أنظر شرح الكافیة لرضي االستیربازي، ت٢(

   ٤١٢) الفضة ص٣(

  .   ٤١٩ص  ١)الكتاب ج ٤(

  . ١١٧ص  ٢لة ط مؤسسة الرسا –)النكت الحسان في شرح غایة اإلحسان ت عبد الحسین الفتلي ٥(
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حیث یقول (( إنما وقع في  )١(والرأي الثالث القائل بأنه مضمٌن معنى اإلضافة فهو للزجاج

 .)٢( اإلضافة بمعنى الالم ))

 تقدیم الفعل على الفاعل:  -١٠

. وقد )٣( قال العاتكُي: ((وأّما الفاعل فال یقّدم على الفعل عند الجمهور........))  

أورد قول الجمهور الُعكَبري فقال:((الفاعل عند النحویین االسم المسند إلیه الفعل أو ما قام 

  . )٤( مقامه مقدمًا علیه...))

 : تقدیم الحال على صاحبها -١١

وفي ذلك یقول العاتكي:((وٕان كان مجرورًا باإلضافة فحیث جاز وقوع الحال منه 

. وخالفهم ابن الّناظم حیث قال: ((یمنع )٥( ال یجوز تقدیم الحال علیه إجماعًا .......))

من تقدیم الحال على )) صاحبها أسباب منها أن یكون صاحبها مجرورًا باإلضافة 

وهذا شارب السویق ملتونًا .... ؛ لئال یلزم الفصل بین نحو:عرفت قیام زید مسرعًا 

 المضاف والمضاف إلیه ؛ ألّن نسبة المضاف للمضاف إلیه كنسیة الصلة للموصول ..))

)٦(.  

                                                

  ٤١١ص  ١بغیة الوعاء ج  –)الزجاج هو إبراهیم بن محمد بن السري بن سهل أبو اسحق الزجاج ١(

  . ١٠ص  ٢)ما ال ینصرف  ت هدى محمود مكتبة الخانجي ط ٢(

  .٦٥) الفضة ص٣(

  ١٤٨ص  ١) اللباب ج ٤(

  ١٦٧) الفضة ص٥(

  .٣٢٢) شرح األلفیة ص ٦(
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الشّك أّن لكل علم من العلوم ، أو فٍن من الفنون قواعده التي یرتكز علیها ، 

اسٌع في مساحته، وله أركانه وأركانه التي یقوم بها ، وعلم النحو العربي علم ش

وقواعده التي ال یقوم إّال مستندًا علیها ومستعینًا بها . والذي یشّكُل أركان الّنحو 

وقواعده وُأسسه هي الشواهد الّنحویة والتي تحتٌل مكانة واسعًة في علم الّنحو العربي، 

یًا كان هذا إذ ال تكون هناك قاعدَة نحویٌة إال ویستدٌل على وجودها بشاهد نحوي أ

الشاهد . وهي مع ذلك تشكُل تراثًا عربیًا ثّرًا في الٌلغة عامة وفي الّنحو بصفة خاصة 

  ، وحولها دارت خالفات العلماء في مذاهبهم الّنحویة المختلفة. 

والعاتكي من علماء الّنحو الذین أكثروا من االستشهاد بمصادر الٌلغة كالقرآن 

العرب من أشعاٍر وأمثال في كتابه الفّضة .  الكریم ، والحدیث النبوي وكالم

وستتعّرض الباحثة أّوًال في هذا المقام إن شاء اهللا إلى موقف العاتكي من شواهد 

القرءان الكریم وقراءاته ، وقبل البدء في هذا المبحث یجب على الباحثة أن تعطي 

  نبذًة عن االستشهاد وسیكون ذلك في مقدمة كل مبحث.
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 :  شواهده من القرآن وقراءاته :المبحث األّول

ال یشك أحٌد أّن علماء الٌلغة متفقون على أّن القرآن الكریم بالٌغ من الفصاحة   

ذروتها، وأّنه أصدق نصٍّ لغوٌي یمكن أن یعتمد علیه، وقراءاته كذلك سواء كانت هذه 

خالفت القراءة متواترة أو ُأحادیة أو شاذٌة ؛ فإنها یجب أن تقبل وال ترد حتى وٕان 

رحمه اهللا: ((أّما القرآن، فكل ما ورد أّنه قرء به جاز  )١(القیاس. قال السیوطيُ 

االحتجاج به في العربیة، سواء كان متواترًا أم آحادًا أم شاذًا، وقد أطبق الناس على 

االحتجاج بالقراءات الشاذة في العربیة ؛إذا لم تخالف قیاسًا معروفًا ، بل وٕان خالفته 

ي مثل ذلك الحرف بعینه ، وٕان لم یجز القیاس علیه. كما یحتج بالمجمع یحتج بها ف

. )٢( على وروده ومخالفته القیاس في ذلك الوارد بعینه ، وال یقاس علیه نحو(استحوذ)

وقال صاحب الخزانة : ((أّما ربنا تبارك وتعالى فكالمه عّز اسمه أفصح وأبلغ 

  .)٣( ویجوز االستشهاد بمتواتره وشاذه........))

ومع هذا االعتراف بحجیة القرآن من العلماء كالسیوطي والبغدادي ؛ فإّن هناك من 

  .)١(كبار علماء النحو من لم یتعرض كثیرًا للقرآن في مؤلفاته كسیبویه والمبرد وغیرهم

                                                

، ٨هـ)، شذرات الذهب ج٩١١بد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السیوطي () هو جالل الدین أبو الفضل ع١(

  . ٨٧ص

) االقتراح : تألیف جالل الدین السیوطي ، تصحیح وشرح محمد الحمصي سلیم ومحمد أحمد قاسم نشر ٢(

  ٣٦ص – ١ط  –جروس برس 

 –بد السالم هارون ) ،خزاتة األدب ولب لباب العرب  ، ت ع ھ١٠٩٣) هو عبد القادر بن عمر البغدادي (٣(

  ١٢٣ص  ١م ) ج ١٩٨٩ - ھ١٤٠٩( ٢ط  –مكتبة الخانجي 

  .  ١٢٣م )ص ١٩٧٦ط سنة ( –مكتبة عالم الكتب  –د محمد عید  –) الروایة واالستشهاد باللغة ت ١(
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. واإلشارات في )١(وأّول من أكثر من االستشهاد بالقرآن هو العالمة بن هشام

  عاتكي قد تأثر به كثیرًا في مواضع كتابه.كتاب الفضة توحي بأّن ال

استشهد العاتكي بالقرآن الكریم فیما ال یقل عن تسعة وثمانین و ألف موضع في 

  كتابه ، وهو العدد الذي تمّكنت الباحثة من إحصائه بعد إبعاد المكررات . 

فقد لم یتخذ العاتكي منهجًا محددًا في تعبیره عن ما یورده من آیات الذكر الحكیم، 

كان یورد النص كاآلتي: (قال تعالى) أو(نحو قوله تعالى) أو(نحو ) أو(مثل). مثال 

  ذلك : 

ما أورده بقوله:(قال تعالى) وذلك لّما تكّلم عن جمع المذّكر السالم فیما الحق به من 

األسماء التي لم تستكمل الشروط فقال رحمه اهللا:((ومن ذلك( األهلون )جمع أهل 

. وفي )٣()))٢( ول لك المخّلفون من األعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا﴾قال تعالى: ﴿سیق

حدیثه عن عالمات األفعال ذكر أّن للفعل ثالثة أقسام ماض ومضارع وأمر ثّم 

تحدث عن عالمات الماضي ، فقال رحمه اهللا:((ماض ویعرف بلحوق تاء التأنیث 

ذا في قوله (نحو قوله . ه)١( في آخره نحو قوله تعالى:﴿ إذا وقعت الواقعة...﴾

. أما تعبیره بنحو ففي مثل حدیثه عن الكالم وتعریفه فقال:((الكالم المفید )٢( تعالى)

هو الجملة المركبة من اسمین فصاعدًا نحو:﴿ َواَللُه َیْهِدِي َمْن َیَشاُء  إَلْى ِصَراٍط 
                                                

   ١٢٣) المرجع السابق، ص ١(

  )١١) سورة الفتح، آیة (٢(

  .٥٢) الفضة ص٣(

  ). ١) سورة الواقعة، آیة (١(

  ٩ة ص) الفض٢(
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سماء قال:((أن . ومثال ما أورده بقول مثل حدیثه عن عالمات األ)٢( )) )١(ُمْسَتِقْیٍم﴾

  .)٤( )) )٣(یكون فاعًال ومفعوالً ومثله:﴿ َوَوِرَث ُسَلْیَماُن َدْاُووَد﴾

ولم یتخذ العاتكٌي في ترتیبه للشواهد القرآنیة وضعًا معینًا، فأحیانًا یستشهد بالقرآن أّوًال  

، ثّم یأتي بالمثال من عنده ، وذلك في معظم مواضع الشرح من كتابه . مثاله : في 

یثه عن األسماء الموصولة، فقال إّن( التي ) تستعمل للمؤنثة فقال:((والتي للمؤنثة حد

ومثله جاءت التي لبست نعلها التي  )٥(كذلك نحو ﴿ َواْلِتْي َأْحَصَنْتَ فْرَجَها ﴾

  . )٦( اتخذت....))

ي وتارًة یمّثل أّوًال ثّم یأتي بالشاهد من القرءان الكریم مدعّمًا له، وذلك مثًال ، فـ

حدیثه عن تعدد الخبِر والمبتدُأ واحٌد فقال:((یجوز تعداد الخبر والمبتـدأ واحـد بـالعطف 

  .)٢( )) )١(ودونه نحو:زید كاتب فقیه شاعر......قال تعالى:﴿ َوُهوَ اْلَغُفُوُر اْلَوُدْوُد﴾

أّما عن عرضه لآلیات ، فغالبًا ما یكتفي العاتكي بموضع الشاهد منها، ویندر عنده 

  ي باآلیة كاملة . أن یأت

                                                

  ).٢١٣) سورة البقرة، آیة (١(

  ١١) الفضة ص٢(

  .١٦) سورة سورة النما، آیة ٣(

  ٨) الفضة ص٤(

  ).١٠٣) سورة األنبیاء، آیة (٥(

  ٢٧) الفضة ص٦(

  ).١٤) سورة البروج، آیة (١(

  .٨٣) الفضة ص٢(
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تلك كانت نماذجًا لكیفیة تناوله لآلیات ، ولنقف معه في أغراضه وقضایاه التي  

 استشهد لها من القرآن الكریم: 

یأتي باآلیات الكریمة في مناقشة القضایا النحویة ، مثل التقدیم والتأخیر بین  -١

قدیم ویلیه الفاعل ثّم الفعل والفاعل والمفعول ، فقال رحمه اهللا: ((رتبة الفعل الت

وأما الفاعل فال یقدم عند  )١(المفعول نحو قوله تعالى:﴿ َوَوِرَثُ سَلْیَماُن َداَوُوَد﴾

الجمهور ،وأّما المفعول به فیجوز تقدیمه على الفاعل و على الفعل أیضًا نحو:﴿ 

التي جاءت متقدمًة  . فالشاهد في قوله تعالى:(كًال))٣( )) )٢(َوُكال�ً◌ َوَعَد اُهللا اْلُحْسَنْى﴾

  على الفعل والفاعل ،  وهي تمثل المفعول.

                                                

  ).١٦) سورة النمل، آیة (١(

  ).٩٥) سورة النساء، آیة (٢(

  ٦٥) الفضة ص٣(
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وكذلك یأتي باآلیات في تقریر القواعد وتأییدها ،وذلك في حدیثه عن الفاعل ؛  -٢

فیقول أّن الفاعل قد یأتیه ما یجعله منصوبًا لفظًا مثل قوله تعالى:﴿ أنَا اْكَثُر ِمْنَك 

  . فذكر أّن التقدیر كثر مالي وعّز نفري.  )٢( ))  )١(َماَالً َوأَعٌزُ◌ َنَفَرًا﴾

وأیضًا یستشهد باآلیات قیاسًا لألمثلة التي جاء بها مثل ، تجویزه اتباع (كل)  -٣

(أجمعین) ، ویعّلل لذلك بأنه فیه -(اجمع )، و(كلها ) (بجمعا) ، و(كلهم ) ب-ب

......لزیادة (جمع)......-زیادة للتوكید وتقریر له فقال : ((یجوز أن یتبع (كل) ب

وتقول  )٣(التوكید وتقریًا له........قال تعالى:﴿ َفَسَجَد اْلَمَالِئَكُة ُكُلُهْم  أْجَمُعْوَن﴾

  . )٤( جاءت القبیلة جمعاء))

وكذلك یسوق آیات الذكر الحكیم عند انتصاره لمذهب من المذاهب الّنحویة ،  -٤

ر ( أن ) بعد الم الجحود فمن ذلك مثًال : انتصاره للبصریین في قضیة وجوب إضما

، وقد مضت هذه المسألة في الفصل السابق ضمن موافقاته للبصریین؛ لذلك أكتفي 

بذكر اآلیة التي استشهد بها العاتكي وهي: قوله تعالى: ﴿ما كان اهللا لیذر المؤمنین 

(أن) المضمرة -فالشاهد في قوله :(لیذر) التي نصبت ب  )٥( على ما انتم علیه﴾

  . )٦(د الم الجحودوجوبًا بع

                                                

  ). ٣٤، آیة () سورة الكهف١(

  ٦٧) الفضة ص٢(

  ). ٣٠)سورة الحجر، آیة (٣(

  .٤٠٩) الفضة ص٤(

  ).١٧٩) سورة آل عمران ، آیة (٥(

   ٢٣٢) الفضة ص٦(
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كثیرًا ما یتعرض العاتكي للمسائل الصرفیة وهو یشرح متن أبي حّیان ، ویستدل  -٥

على ما یثبت من قواعد بآیات القرآن الكریم ، من ذلك حدیثه عن تعّدي الفعل 

وتصریفاته . أما في التصریف فقد تكلم عن الفعل (أعلم وأرى)فقال: ((وما تصّرف 

مل عمله نحو قوله تعالى:﴿ إْذ ُیِرْیَكُهُم اُهللا ِفي َمَناِمَك َقِلْیَالً◌ َوْلْو من( أعلم وأرى ) یع

. فالشاهد في قوله تعالى:﴿ )٢( ، وتقول أعلم زیدًا عمرًا  منطلقًا)))١(أَراَكُهْم َكِثیَرًا﴾ 

َوْلْو أَراَكُهْم َكِثْیَرًا ﴾ حیث نصب بالفعل (أرى) ثالثة مفاعیل وهي( الكاف) والضمیر 

  هم) و(كثیرًا) .(

وفي التعدیة  تناول الفعل( نّبأ) ، و(أنبأ)بأّنها تنصب ثالثة مفاعیل فقال:((وكذلك نّبأ 

وأنبأ قال عزّ وجل ﴿ َوٕاْذ أسَّّر الّنبُي إَلْى َبْعِض أزواجه َحِدیثًا َفَلّما َنّبأْت ِبِه َوأْظَهَرُه 

َفَلّما َنبَّأَها ِبِه َقاَلْت َمْن أْنَبأَك َهَذا َقاَل اُهللا َعَلْیِه َعّرَف َبْعَضُه َوأْعَرَض َعْن َبْعٍض 

فُعدي (نبأ) إلى المفعول الثاني با (لباء) وعدي (أنبأ) إلى  )٣(َنّبأِنَي الَعِلیُم اْلَخِبیُر ﴾

. فالشاهد في قوله:(نّبأها به) )٤( مفعولین بال حرف ، وٕالى ثالث تقدیره (أنبأني)  ))

ولین : هما (الها) في (نبأها) و(الها) الثانیة في(به) ، حیث نصب بالفعل (نّبأ) مفع

  وفي (أنبأني) ثالث: الیاء والهاء وهذا فیكون التقدیر أنبأنیه هذا. 

                                                

  ).٤٣) سورة األنفال، آیة (١(

  ٣٦٥) الفضة ص٢(

  ) ٣) سورة التحریم، آیة (٣(

  ٣٦٧) الفضة ٤(
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تلك بعض النماذج التي استشهد بها العاتكي من القرآن الكریم ، وال تكاد مسألة 

عاتكُي كان یؤمن نحویة ،أو تعریف ،إال وفیه شاهد من القرءان ، مما یدلل على أّن ال

  بحجیة القرءان الكریم في الدرس النحوي.

  القراءات القرآنیة في كتاب الفضة. 

الذي یثیر انتباه القارئ لكتاب الفّضة هو كثرة استشهاد العاتكي بالقراءات   

القرآنیة. أكثر العاتكي من القراءات القرآنیة في تدعیم آرائه وتعزیز موقفه، حیث 

ن خمس وتسعین قراءًة في المفردات النحویة الواردة في كتابه. استشهد بما ال یقل ع

وكان یعرض القراءة بقوله: (قرأ كذا)، أو بقوله: (في قراءة)،أو:(كقراءة بعضهم)،أو( 

  . ولیقف القارئ على بعض نماذجه في استدالله بالقراءة: )١( ٌقِرئ)

یة ، عندما تناول أّول المواضع التي استشهد بها العاتكي بالقراءات القرآن -١

عالمات الفعل ، فذكر أّن للفعل الماضي عالمات، منها لحوق (تاء) التأنیث به في 

آخره فقال رحمه اهللا:((ماض ویعرف بلحوق (تاء) التأنیث في آخره نحو قوله 

.......وبالكسر للمخاطبة كقوله تعالى:﴿  )٢( تعالى:﴿ َقاَلْت ِاْمَرأ ُة اْلَعِزْیِز........﴾

. فأتى بقراءة ابن عباس رضي اهللا عنهما  )٤( في قراءة)) )٣( َأْعَلُم  ِبَما َوَضْعِت﴾َواهللاُ 

  وهي قراءة الكسر في  ( تاء ) المخاطبة الملحقة بالفعل بالماضي. 

                                                

  . ٧٧،٩٠،١٣،٤٥، ١٦٢) الفضة ص١(

  ).٥١) سورة یوسف، آیة (٢(

  .٤٣٩ص ٢. والقراءة في كتاب البحر المحیط ج٣٦) سورة آل عمران، آیة ٣(

  . ٩١)الفضة ص ٤(
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وكذلك یستشهد بالقراءات القرآنیة فیما یراه شائعًا عند العرب، من ذلك حدیثه  -٢

یكون هناك ضمیُر رابٌط بین الصلة  عن صلة الموصول، فیرى أّنه البد أن

والموصول في اإلفراد وضده ، ثّم یفصل ما إذا كان مرفوعًا ،أو منصوبًا والحالة 

المنطبقة على ذلك.قال ((والضمیر العائد على الموصول تارة یكون في موضع الرفع 

فالبد من ذكره وال یجوز حذفه ........وتارًة یكون في موضع النصب ، فأن انتصب 

بحرف فالبد من ذكره ، وٕان انتصب بفعل جاز حذفه وذكره والحذف 

اكثر.........وُقريء بالحذف واإلثبات قوله تعالى:﴿ َوِفْیَها َما َتْشَتِهي اْألَْنُفُس ﴾ َو﴿ 

فالشاهد في اآلیة هو إثبات الضمیر (ها) العائد على الموصول   )٢( )) )١(َتْشَتِهیْه﴾

  . )٣(في قراءة بعضهم 

م یكتف العاتكي بذكر القواعد فقط، بل إّنه یتعرض للكلمات وطرق نطقها ول -٣

وحركات حروفها، ویثبت لها قواعدها. من ذلك حدیثه عن االسم المؤنث الثالثي 

ساكن الوسط، الصحیحة عینه فذكر أّنه في حالة أن یكون مضموم ( الفاء) له ثالثة 

 أوجه مّتبعُة هي:

  ُجرات بالضم.حُ  -راتباع عینه لفائه مثل: ُحجْ -أ

   

                                                

  )٧١) الزخرف آیه (١(

)  هي قراءة ابي جعفر ونافع وحفص عن عاصم ، أنظر حجة القراءات ،تألیف عبد الرحمن بن محمد زنجله ٢(

  . ١٦٤ص  ١م) ج ١٩٨٢ - ھ١٤٠٢(  ٢مؤسسة الرسالة ط  –ت سعید األفغاني 

  .٣١)  الفضة ص٣(
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  ُحَجرات.  –فتح العین: ُحْجر  -ب

ُحْجرات فقال رحمه اهللا:((وُقرئ باألوجه  –إبقاء العین على السكون: ُحْجر  -ت

. واآلیة لم یذكرها العاتكي وهي قوله تعالى :﴿إّن الِذیَن ُیَناُدوَنَك ِمْن )١( الثالثة فیها))

لجمهور والتي جاءت بضم العین لحوقًا لها بالفاء. .وهي قراءة ا)٢(َوَرآِء اْلُحُجَراِت ﴾

  والوجهین اآلخریین:( حجرات)، (حجرات).

وكذلك یأتي العاتكي بالقراءات القرآنیة لبیان ما قد یحدث من تقدیم وتأخیر،  -٤

وذلك في بعض المرفوعات . من ذلك حدیثه عن (كان وأخواتها)، فذكر أّن األصل 

تأخیر الخبر، ثّم بین جواز ذلك فقال:((األصل في هذا في هذا الباب تقدیم االسم و 

الباب تقدیم االسم وتأخیر الخبر فمثال ما یجوز فیه تقدیم الخبر على االسم قوله 

، فاستشهد بالقراءة   )٥( )) )٤(في قراءة حمزة )٣(تعالى:﴿ َلْیَس اْلِبرُّ أْن ُتَوّلوا ُوجْوَهُكم﴾

سم وهو المصدر المؤول وتقدیره (تولیة وجوهكم في تقدیم الخبر وهو (البر ) على اال

  ) في تقدیم االسم على الخبر في قراءة  حمزة. 

وأیضًا یأتي بالقراءات في قراءة الكلمات إذا أضیفت إلیها الحروف ، مثال ذلك  -٥

لّما تكّلم عن (عسى) إذا اسند إلى (نا) الفاعلین، أو(نون النسوة)،أو(تا) المتكلم 

                                                

  األولى قراءة أبو جعفر والثانیة البن عبلة. ١٠٨ص ٨، القراءات في البحر المحیط، ج٤٠) الفضة ص١(

  ). ٥) سورة الحجرات، آیة (٢(

  ).١٧٧) سورة البقرة، آیة (٣(

اب العربي ط دار الكت –) القراءة في التیسیر في علوم القراءات للغمام أبي عمرو عثمان بن سعید بن عثمان ٤(

  .  ٦٣ص ١ج ھ١٤٠٤ ٢

  ) الفضة ص  . ٥(
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أّنه یجوز في السین: إبقاؤها على حالها ،أو كسرها .قال رحمه وفروعها ، فبین 

اهللا:((إذا أسندت (عسى) الى (نا) من قولك :( نحن عسینا) جاز تبقیة السین على 

حالها وهو الفتح وهو المختار، وجاز كسرها وبه قرأ نافع :﴿َعِسِ◌یُتم إْن َتَولَّیُتْم 

﴾)٢()))١( .  

، ذكر العاتكي أّنه یجوز حذف المنادى مع بقاء  وفي حدیثه عن المنادى وأحواله-٦

حرف النداء ؛ لیكون دلیًال علیه. فقال:((وقد یحذف المنادى ویبقى حرف النداء دلیًال 

وتقدیره یا قوم لیتني كنت معهم  )٣(علیه نحو قوله تعالى :{یا لیتني كنُت معهم

. فالشاهد في )٥( ....))بتخفیف (أال) ...  )٤(............وُقرئ ﴿ َأَال یْسُجُدوا﴾

  اآلیات هو حذف المنادى وتقدیره أال یا قوم اسجدوا . 

یأتي العاتكي بالقراءة أیضًا في بیان معاني األحرف العربیة، من ذلك مثًال  -٧

حدیثه عن حرف الجر (من) ؛ فذكر أّن لها معاني سبعُة ، منها التبعیض واستدّل 

فقال: ((أحدها التبعیض  )٦(َر َحتى تُْنِفُقوا ِمّما ُتِحبوَن ﴾بقوله تعالى :﴿َلْن َتَناُلْوا البِّ 

                                                

واسمه نافع بن عبد الرحمن بن نعیم من  ١٨٦، ص١). والقراءة في السبعة ج٢٢) سورة محمد، آیة (١(

  .٨٠ص ١هـ) معجم القراءات تألیف عبد اللطیف الخطیب، دار سعد الدین للطباعة والنشر، ط١٢٧أصفهان(

  ) الفضة ص    ٢(

  ).٧٣ء، آیة () سورة النسا٣(

  ).٢٥)سورة النمل، آیة (٤(

   ١٥٥)الفضة ص٥(

  ).٩٢) سورة آل عمران، آیة (٦(
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. فالشاهد في هذه القراءة ورود كلمة (بعض) )١(......وقد ُقريء ﴿ َبْعَض َما ُتِحبْوَن﴾

  بدًال من(من) حمًال لها على معنى التبعیض.

یأتي بالقراءة أیضًا في ترجیح بعض القواعد على بعضها ، من ذلك حدیثه عن 

إذا) فیما یجوز فیه من  –ماء الزمان ؛ فتناول اسم الزمان المحمول على (إذ أس

إعراب ؛ فذكر أّنه یجوز فیه اإلعراب على األصل ، والبناء ثّم فّصل القول 

فقال:((فإن كان ما ولیه فعًال مبنیًا فالبناء أرجح .........وٕان كان ما ولیه فعًال 

اِدِقْیَن  معربًا أو جملًة اسمیة فاإلعراب أرجح وبه قرا األكثرون ﴿ َهَذا َیوُم َیْنَفُع الصَّ

  . )٣( برفع (یوم) وقرأ نافع بالفتح)) )٢(ِصْدُقُهْم ﴾

استدل بقراءة بعضهم في قوله بأّن األفعال قد ترد لغیر المعاني التي وضعت   -٩

لّما تكلم عن  ، وذلك)٤(لها ، وذلك في قوله تعالى: ﴿َوَما ُهَو َعَلى اْلَغْیِب ِبَضِنْیٍن﴾

الفعل المتعدي فقال رحمه اهللا:((یرد بعض أفعال هذا الباب لغیر المعاني المتقدمة 

من الداللة على الیقین والرجحان ، فتعمل عمل ما هي لمعناه من تعدٍّ أو لزوم 

أي  )٥(.......وورد (ظّن) بمعنى (اتهم) كقوله تعالى:﴿وَما ُهَو َعَلى اْلَغیِب ِبَظِنیٍن﴾

  . )٦(بمتهم 

                                                

  . ٢٩٩، ص٢) قراءة بن مسعود، الكشاف تألیف محمد بن عمر بن أحمد الزمخشري، دار المعرفة ج١(

  ). ١١٩) سورة المائدة آیه(٢(

  . ٦٧ص ٥، والقراءة في البحر المحیط ج٣٠٣) الفضة ص٣(

  ). ٢٤لتكویر آیه () سورة ا٤(

  .   ٧٠ص ١)وهي قراءة أبي عمر وبن كثیر والكسائي ، النشر ج٥(

  .  ٣٦٢) الفضة ص ٦(
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وكذلك یأتي بالقراءات القرآنیة ؛ لبیان ما یكون تغییرًا في معاني األفعال  -١٠

وتصریفاتها، من ذلك حدیثه عن األفعال المتعدیة ، فذكر أّن من األفعال المتعدیة ما 

یتعدى به الفعل من همزة ، وتضعیف فقال:((وتارة یتعّدى الفعل بتضعیف العین نحو 

لعلم......ویقرُأ قوله تعالى:﴿وُنْنِزُل ِمن الُقْرَءاِن َما ُهوَ ِشَفاٌء خّرجت زیدًا وعّلمته ا

  .   )٢( بتخفیف الزاي من (أنزل) وبتشدیدها من (نّزل)  )١(َوَرْحَمٌة ِللُمؤِمنیَن﴾

تلك بعض النماذج التي استشهد بها العاتكي من القراءات القرآنیة الكریمة ، 

أقول إن استشهاد العاتكي بالقراءات في حدیثه  والكتاب یحوي الكثیر منها. ثم أنني

عن قواعد النحو وتقعیدها یدل على عمق علمه بالنحو واللغة والقراءات، ویعكس 

إیمانه وورعه وتقواه، وهذا الموقف الذي یقفه هذا العالم افتقدناه عند كثیر من علماء 

بأوصاف ال تلیق  النحو المشاهیر الذین أنكروا وضعفوا ووصفوا القراءات القرآنیة

بها. ویدل هذا على تأثره بأبي حیان نفسه، فأبو حیان كان صاحب منهج واضح في 

االعتناء بالقراءات القرآنیة وجعلها في سقف المراجع التي تستقى منها الشواهد على 

  قواعد النحو.

                                                

  . ٨٢) سورة االسراء آیه ١(

  .  ٣٦٤، وانظر الفضه ص  ١٦٥ص ١) قراءة أبي عمر ، النشر ج٢(
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  :  المبحث الثاني: شواهد كتاب الفّضة من الحدیث وأقوال الصحابة

الرسول صلى اهللا علیه وسلم، وسنته المتبعة المكملة للقرآن  الحدیث هو كالم  

الكریم، وهو النص الذي یحتل المرتبة الثانیة بعد القرءان الكریم في استنباط األحكام 

الشرعیة، لیس هذا فحسب ، بل یعتبر الحدیث مفسرًا لما جاء مجمًال في القرءان 

یع الصلوات الخمس ، حیث جاء األمر الكریم ، وذلك یبدو جلیًا إذا ما تأملنا في تشر 

بإقامتها من اهللا سبحانه وتعالى ، وتولت السنة المطهرة عبر أحادیثه صلى اهللا علیه 

وسام بیان كیفیة أدائها ومعرفة أوقاتها ، وتفصیل أركانها، وشروطها، وواجباتها ، 

فكان جدیر فمن ذلك یدرك المتأمل أهمیة السنة ومكانتها في تأسیس قواعد اإلسالم ؛ 

بها أن تكون قاعدة استنباط للقواعد النحویة ومصدر من مصادر االستشهاد في اللغة 

  العربیة ، إذ تصدر عن أفصح العرب قاطبة سید المرسلین صلى اهللا علیه وسلم .

ولكن الحدیث النبوي لم یجد مساحته في االستشهاد كالقرآن والشعر في    

الزمرة األولى للنحاة ، ولنقف على سبب ذلك ،  المراحل األولى لوضع النحو، وعند

  وعلى موقف السابقین منه حتى یتبین الغموض . 

أثارت قضیة االستشهاد بالحدیث النبوي الشریف ضجًة في وسط علماء 

النحو، فقد انقسموا في ذلك إلى موافق ومعارض ومتوسط ،  والذي اشتهر عند 
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عرضوا للحدیث كثیرًا في مؤلفاتهم ووضع النحاة األوائل كسیبویه وغیره أنهم لم یت

  . )١(آرائهم

ولقد تزعم فریق المانعین أبو حیان النحوي فقال:((وٕانما منعت الكالم في هذه 

المسألة لئال یقول مبتدئ ما بال النحویین یستدلون بقول العرب ، وفیهم المسلم 

ومسلم وأضرابهما   والكافروال یستدلون بما روي عنه في الحدیث بنقل العدول كالبخاري

 ، فمن طالع ما ذكرناه أدرك السبب الذي ألجله لم یستدل النحاة بالحدیث ........))

)٢( .  

ولعل السبب الذي ذكره أبو حیان في مقولته هذه هو ما أورده السیوطي في    

االقتراح قال:((وٕانما كان ذلك ألمرین أحدهما :أّن الُرواة جّوزوا النقل ...فتجد قصة 

ة قد جرت في زمانه صلى اهللا علیه وسلم لم تنقل بتلك األلفاظ جمیعها نحو ما واحد

روي من قوله (زوجتكها بما معك من القرءان وملكتكها بما معك خذها بما معك ..) 

الثاني أّنه وقع اللحن كثیرا فیما روي من الحدیث الّن كثیرًا من الرواة كانوا غیر 

  لك فقد ُعرف كثیر من النحاة . وبالرغم من ذ)٣( عرب .......))

  

  

  
                                                

  .  ٥ص ١) انظر : خزانة األدب ولب لباب العرب ، تألیف عبد القادر بن عمر البغدادي ، ، ج١(

  .  ٦ص ١) المرجع السابق ، ج٢(

  .  ٤٢) االقتراح في علم أصول النحو : تألیف جالل الدین السبوطي  ، ص٣(
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. وعلى هذا فقد انقسم النحاة في )١(باستشهادهم بالحدیث أمثال بن مالك وبن هشام

  هذه القضیة إلى ثالثة فرق : 

الفریق األّول: یمنع االستشهاد بالحدیث النبوي  ،وهم الرعیل األّول للنحاة وتبعهم أبو 

  حیان . 

، حیث یرى جواز االحتجاج   )٢(اإلمام الشاطبيالثاني فریق توسط في ذلك ، منهم 

بالحدیث شریطة أن یكون قد ُأعتني به في نقله وألفاظه قال :((لم نجد أحدًا من 

النحویین استشهد بحدیث رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم، وهم یستشهدون بكالم 

ألحادیث أجالف العرب وسفهائهم الذین یبولون على أعقابهم ، وأشعارهم ، ویتركون ا

الصحیحة؛  ألّنها تنقل بالمعنى وتختلف روایاتها وألفاظها بخالف كالم العرب 

وشعرهم فإّن رواته اعتنوا بألفاظه لما یبنى علیه من النحو، ولو وقفت على اجتهادهم 

، قضیت منه العجب ........وأما الحدیث فهو قسمان : قسم ُیعنى ناقله بمعناه دون 

ستشهاد أهل اللسان ، وقسم ُعرف اعتناء ناقله بلفظه لمقصود لفظه فهذا لم یقع به ا

  . )٣( خاص ..........فهذا یصح االستشهاد به في العربیة .....))

الفریق الثالث : هو الفریق الذي یرى مطلق االستشهاد بالحدیث النبوي أمثال ابن 

  . )٤(مالك وبن هشام األنصاري

                                                

  .  ٤٣) المرجع السابق ص ١(

  .  ٧٥ص  ١) ، األعالم ج٧٩٠) هو إبراهیم بن موسى بن محمد ، من أهل قرناطه (٢(

  .  ٦ص  ١) نقال من كتاب خزانة األدب ج٣(

  . .  ١٤٣م) ص ١٩٧٦( ٢واإلستشهاد باللغة ، تألیف محمد عید ، القاهرة ، ط ) الروایة ٤(
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  تي: وقد رّد هؤالء اعتراضات السابقین باآل

إن كانت الروایة قد نقلت إلینا بالمعنى ،أو إن كان الحدیث قد ُرِوَي بالمعنى ،  -١

فإّن األصل الروایة باللفظ ، والروایة بالمعنى احتماُل عقلٌي ال یقیَن فیه ، فإن حدث 

  فیه تغییٌر فإّنه ُیَغیَُّر لفُظ  بلفٍظ عربي في معناه . 

دیث المرویة ، فهو قلیل ال یبنى علیه إن حدث أو وقع لحُن في بعض األحا -٢

). أما موقف المتأخرین في عصرنا هذا فقد نوقشت قضیة االستشهاد ١حكم(

بالحدیث النبوي فمثًال: تجد أّن علماء مجمع اللغة العربیة بالقاهرة توصلوا ألن 

 یضعوا أسس وضوابط في االحتجاج بالحدیث هي: 

لكتب المدونة في الصدر األّول كالكتب ال یحتج في العربیة بحدیث ال یوجد في ا

  الصحاح الستة وما فوقها.

 یحتج بالحدیث المدون في هذه الكتب اآلنفة الذكر على الوجه اآلتي : 

  األحادیث المتواترة المشهورة . - أ

 األحادیث التي تستعمل ألفاظها في العبادات . - ب

 األحادیث التي تعد من جوامع الكلم .  - ت

 ه وسلم .(أي رسائله لألمراء والملوك). كتب النبي صلى اهللا علی - ث

األحادیث المرویة لبیان أّنه كان صلى اهللا علیه وسلم یخاطب بها كل قوم  - ج

 بلغتهم . 
                                                

  بتصرف .  ٥٢ -٥١م) ص  ١٩٨٨( ٣) كتاب االحتجاج في اللغة ، تألیف محمد عید ، القاهرة ، ط١(
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 األحادیث التي دّونها من نشأ بین فصحاء العرب .  - ح

األحادیث التي عرف من حال رواتها أنهم ال یجیزون روایة الحدیث بالمعنى  - خ

     . 

  )١(طرق متعددة وألفاظها واحدةاألحادیث المرویة ب -  د

ولعل المانع الرئیس الذي منع القدماء ومن تابعهم من ا لمتأخرین من االستشهاد 

بالحدیث النبوي هو التحرج الذي كان ینتابهم عند تطبیقهم القواعد على نصوص 

السنة والهیبة منها قال صاحب الروایة:((كانت السنة بین أیدیهم وهي صالحة 

غویة كما كان بین أیدیهم القرءان أیضًا لكنهم صرفوا أنفسهم عنها قصدًا للدراسة الل

للسبب نفسه الذي لم یعتمدوا على القرءان من أجله وهو( التحرز الدیني ) إذ وقف 

هذا اإلحساس الشدید بتنزیه السنة مانعًا لهم عن االتجاه إلى نصوصها بالتحلیل 

  . )٢( والدراسة والستنباط ........))

باحثة تأخذ بهذا الرأي ؛ ألّن فیه درٌء الشبهات عن السابقین ولعدم الیقین وال

في معرفة موقفهم والتأكد منه، كما یجب على المتأخرین أن ینزلوهم منازلهم ، وأن 

یحملوهم على المحمل الحسن  ، فقد قدموا وأفادوا واجتهدوا وكُل یؤخذ برأیه ویرد إال 

  .رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم 

                                                

) ٢٠٠٥) انظر : مواقف النحاة من القراءات القرآنیة ، تألیف سفیان صالح ، دار غریب للطباعة وانشر،(١(

  .   ٧٢ص

  .  ١٢٦) صاحب الروایة هو : محمد عید ، الروایة ص ٢(
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ولقد أكثر العاتكي من االستشهاد بالحدیث النبوي في شرحه للشذرة الذهبیة، 

حیث استشهد بما ال یقل عن مائة وستة عشر حدیثًا نبویًا، وكان یأتي بالحدیث 

قائًال:  (كقوله صلى اهللا علیه وسلم)، أو(نحو قوله صلى اهللا علیه وسلم)، أو(قال 

جاء في الحدیث)، و(ما روي عن النبي صلى  النبُي صلى اهللا علیه وسلم )، أو(كما

  . )١( اهللا علیه وسلم)

وفي ترتیبه للشواهد فقد كان یأتي بالقرآن أوًال ثّم یأتي بالحدیث ، هذا إذا   

  جمع بین شاهدین في موضع واحد،إال أّن ذلك كان نادر الحدوث. 

  بعض النماذج من استشهاده بالحدیث:

خمسة قال یشتهر اإلعراب في (هن) دون لما تحدث العاتكي عن األسماء ال

البناء ثم أتى بالحدیث مدعّمًا هذا الرأي فقال رحمه اهللا :((وأما الهن فإعرابه 

بالحركات اشهر كما جاء في الحدیث عن النبي صلى اهللا علیه وسلم أنه قال:(َمْن 

ِ◌ أِبیِه َوَال َتْكنُ  . فالشاهد في الحدیث )٣( )) )٢( وا )َتَعزَّى ِبَعَزاِء اْلَجاِهِلیِة فأِعُضوُه ِبَهنِّ

  في قوله صلى اهللا علیه وسلم (هِن) حیث جّرها بالباء فجاءت مكسورة .

وفي تعریف بعض المصطلحات كاألحمران واألبیضان واألسودان ،وذلك في  

شرحه للمثنى ، ذكر أّن هذه المصطلحات یجوز تجرید بعضها كاألحمران ، وال 

                                                

  .  ١١٠، ٦٧، ٤٨، ٤٣،  ٥) الفضه ص ١(

م) والحدیث ١٩٩١ – ١٤١١( ١) سنن النسائي ، تحقیق مكتب التراث اإلسالمي ، بدار المعرفه بیروت ، ط٢(

  .  ٨٤٠في باب عمل الیوم واللیلة ، ص

  .  ٤٥) الفضة ص٣(



 99

وعطف مثله علیه خرج األبوان والقمران فإّنه صالح یعطف مثله علیه فقال: ((

للتجرید ولكن ال یعطف مثله علیه .......واألحمران كما في الحدیث:(أهلك النساء 

  )٢( وهما الذهب والفضة) ))  )١( األحمران )

یستشهد بالحدیث النبوي في إثبات بعض القواعد ، وذلك مثًال في حدیثه عن 

أّن بعض النحاة أعرب (سنین) إعراب (حین) ، واستشهد جمع المذكر السالم ، ذكر 

لهم بحدیث الرسول صلى اهللا علیه وسلم فقال رحمه اهللا:((وبعضهم أعرب سنین 

وبابه إعراب حین فیجيء به بالیاء في جمیع أحواله ، ویجعل اإلعراب على النون 

د له قول النبي رفعًا ونصبًا وجرا مع التنوین وال یسقطها في اإلضافة .........ویشه

  . )٤( )) )٣( صلى اهللا علیه وسلم:(اللهّم اْجَعْلَها َعَلْیِهْمِ سِنینًا َكِسِنیِن ُیوُسَف)

  فالشاهد في نصب سنین األولى على المفعولیة وجر الثانیة لإلضافة .

الفعل بعالمات التثنیة أو الجمع إذا اسند  إلحاقیرون  تكي من العلماء الذین الاالع 

وفي تناوله لهذه القضیة تعرض ألقوال بعض العرب في ذلك فقال:((یسّمى هذا ها ، یإل

ثم ذكر اّن بعض النحاة استشهد بالحدیث(یتعاقبون فیكم  ) ،كلوني البراغیث)أبلغة( 

                                                

 ٥م) ، مصنف عبد الرزاق ج١٩٩٨ –١٤١٩، بیت األفكار الدولیة للنشر والتوزیع ، ط() مسند اإلمام أحمد ١(

  . ٢٥٩ص

  .  ٤٨) الفضة ص ٢(

   ٤٨. ، وقد وردت روایة النصب في كتاب سرح األلفیة ص ٤٩٣ص  ١٥) مسند أحمد مسند أبي هریرة ج٣(

  .  ٥٥) الفضه ص٤(
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أنه أنكر  مثنى ، اال الى جمع أو بأنها دالة على الفعل إذا اسند )١( ..).لیلمالئكة بال

 لیللباّ  كةُ الئِ مَ  مْ یكُ فِ  نَ بوْ اقَ تعَ ه اهللا ((وجاء في الحدیث (یَ ً◌فقال رحم أن یكون ذلك جائزا

........) لكن هذا مختصر من حدیث أتم منه رواه البخاري في باب  ارِ هَ بالنَّ  الئكةٌ مَ وَ 

المالئكة ولفظه :(أّنّ هللا مالئكة) فالواو في یتعاقبون تعود على المالئكة المتقدم ذكرهم 

   .)٢( واهللا أعلم))

تعود على المالئكة) أّنه یعرب المالئكة مبتدأ والضمیر  (الواو :اهد في قولهفالش

  عائد على متأخر في اللفظ متقدم في الرتبة . 

یستدل بالحدیث النبوي الشریف فیما قد یطرأ على القواعد الثابتة من ذلك مثًال    

ه اهللا :((قد أّن الفاعل حكمه الرفع ، وربما یعرض له ما یوجب نصبه لفظًا فقال رحم

یعرض للفاعل ما یوجب نصبه لفظًا كالتمییز المحول عن الفاعل نحو قوله تعالى: ﴿ 

أي كثر مالي وعز نفري ،أو جره لفظًا نحو ما روي  )٣(أَنا ْأكَثُر ِمْنَك َماًال َوأَعزُّ َنَفرًا﴾

  عن الرسول صلى اهللا علیه وسلم :

                                                

بة دار بن حزم ، كتاب بدء الخلق ، باب فضل ) صحیح البخاري ، تألیف : ابن حجر العسقالني ، مكت١(

  .  ٥٢٩ص ١صالة العصر ، ج

  .  ٦٦) الفضه ص ٢(

  ) . ٣٣) الكهف آیه (٣(
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. فالشاهد في الحدیث جُر لفظة (الرجل) )٢( )) )١( (ِمْن ُقبلِة الرَّجِل اْمَرأُتُه اُلوُضوء)

  وأّن اصله الرفع ؛ ألنه فاعل على تقدیر(إذا قبل الرجل امرأته ).  ةباإلضاف

یستشهد العاتكي أیضًا بالحدیث النبوي في بیان معاني بعض األفعال، 

عل وذلك لما تكلم عن أخوات (كان ) فقال إّن (ظّل) معناه فعل نهارًا فقال:((وظل ف

نهارًا هكذا ذكر أهل العلم بهذا الفن ، ولكن وقع في حدیث النبي صلى اهللا علیه 

وسلم: (إّن الشَّیَطاَن َیْخُطُر َبْیَن اْلَمرِء َوَنفِسِه َیقوُل:اذُكْر َكَذا اْذُكر َكَذا 

ة وهذا موجود في صال)٣( ..................َحتَّى یظلَّ اْلَرُجُل َال َیْدِري َكْم َصلََّى )

اللیل والنهار ویحتمل أّنه غلب جانب النهار على اللیل الشتغال النفوس بالمعاش 

 . )٤( فیه))

یأتي بالحدیث النبوي لیستدل به على أّن بعض ما حقه الذكر یجوز حذفه ،  

وذلك في حدیثه عن حذف (كان) بعد (لو) فقال: ((ومثال الحذف بعد (لو) قوله 

). أي:لو كان ذلك خاتمًا من  )٥( لو خاتمًا من حدیٍد)صلى اهللا علیه وسلم: (التمس و 

  حدید. 

                                                

م) كتاب الطهارة ، ١٩٨٧ – ١٤٠٧( ١٠)موطأ مالك ، إعداد أحمد راتب موش ، دار النقاش بیروت ، ط١(

  .   ٤٠باب الوضوء ص

  .  ٦٧) الفضه ص٢(

  .   ٦٠٨ص ١ان ، باب فضل التأذین ، ج)فتح الباري ، كتاب األذ٣(

  .  ٨٦)الفصه ص ٤(

  .  ٥١٢ ١) فتح الباري ، كتاب النكاح ، باب هبة المرأة نفسها للرجل ، ح٥(



 102

یسوق الحدیث النبوي عند إثبات بعض القواعد ، وذلك في حدیثه عما یبطل  

عمل الحروف مثل: (إن). فقال: ((إذا زیدت (ما) بعد شئ من هذه األحرف الستة 

وسلم : (إنما أبطلت عمله ؛  ولهذا تسمى الكافة مثل قول النبي صلى اهللا علیه 

. لما دخلت (ما) على(إّن) أبطلت عملها ، فجاءت )٢( )) )١( األعماُل بالنَّیَاِت)

كلمة(األعماُل ) مرفوعة بدًال من أن تكون منصوبة، وهو موضع الشاهد من 

  الحدیث. 

وفي تناوله لقضیة المفعول به ،  تحدث العاتكي عما ینصبه ؛ فذكر أّن من 

قال رحمه اهللا:((ثم قال:(وبالمصدر) یعني أّن المفعول به ضمن ناصباته المصدر ، ف

ینتصب بالمصدر أیضًا ؛ ألّن المصدر یعمل عمل فعله إذا قصد به مقصد الفعل 

من التجدد.......وتارًة یضاف إلى فاعله ، وهو األكثر وینصب المفعول ومثله قوله 

 )) )٣(ُبْغُض َبریرَة ُمِغیثاً صلى اهللا علیه وسلم : (أال تعجب من حبِّ ُمِغیٍث بریرَةَ◌ و 

)٤( .  

( مغیث) مضاف الى  فالشاهد في الحدیث في موضعین: األول: جرُّ

  المصدر،  والثاني نصبه بالمصدر وهو( بغض). 

                                                

  .   ٢٥٦ص ١) فتح الباري ، كتاب بدء الوحي ، باب كیف بدأ الوحي على الرسول ج١(

  .  ١٢٥) الفضه ص٢(

  .  ٦٣٦ص  ٨شفاعة الحاكم للخصوم قیل فصل الحكم ، ج) سنن النسائي ، كتاب آداي القضاء ، باب ٣(

  .  ١٤٨-١٤٧) الفضه ص ٤(
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وكذلك من إثباتاته لبعض القواعد واستشهاده بالحدیث علیها ، حدیثه عن 

بن) النصب ، أما العلم العلم الموصوف ب (ابن) إذا أضیف لعلم ، فإّنه یتعین في (ا

الموصوف فیجوز فیه الفتح على اإلتباع ،اي اتباع الصفة للموصوف فقال رحمه اهللا 

:  ((إذا نودي علم موصوف ب(ابن) مضافا إلى علم تعین في االبن النصب وجاز 

في العلم الموصوف الرفع على القاعدة والفتح على االتباع والتخفیف نحو قوله صلى 

  .  )٢())))١(م : (یاعتبُةَ◌ بن ربیعة ویاشیبًةٌ◌ بن ربیعة ویاولیٌدً◌بن عقبةاهللا علیه وسل

فالشاهد في كل من ربیعة وعتبة وولید التي جاءت مرفوعًة على القاعدة ، وهي 

  قاعدة المنادى المفرد ، ومفتوحًة على اتباع الصفة للموصوف. 

، تحدث وفي حدیثه عن أحوال المصادر ، وما قد یتفرع عنها من أفعال 

العاتكي عن أبنیة المصادر ، فذكر أّن المصدر یأتي على وزن (ُفِ◌َ◌علة) 

الذي یأتي للمّرة ، والهیئة ، ثم ذكر للفاء ثالثة اوجًا: أن تكون مفتوحًة وعندها 

یدل المصدر على المّرة (َفعل) وٕاذا أتى مكسورًا فإنه یكون داًال على الهیئة 

به على ما أثبته من قاعدة فقال:((قد یأتي فعلة (ِفعلة) ثم استشهد بالحدیث لیدلل 

مثلث الفاء كاِلُ◌أكلة والِلُ◌ُ◌قمة والِفٌ◌رقة..........فالفتح للمرة والكسر للهیئة 

                                                

  .  ٢٨٧ص ٣) مسند أحمد ، حدیث أنس ، ج١(

  . ١٥٦) الفضه ص ٢(
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والضم للقدر الملتقم والمغترف نحو قوله صلى اهللا علیه وسلم:(َلْیَس الِمْسِكیُن 

 .)٢( )) )١( الِذي َتُرُدُه اْألْكَلُة َواُألْكَلتاِن)

وفیما یشترط فیه النصب بعد (حتى )، ذكر العاتكي أّن من مواضع   

إضمار (أن) إتیانها بعد (حتى) ، وشرط النصب بعدها أن یكون الفعل مستقبًال 

، ولو كان حاًال أو مؤوًال بالحال تعین في الفعل الرفع بعد (حتى)  ، فقال رحمه 

ما مثل ، فإن كان حاًال اهللا: (( وشرط النصب بعدها أن یكون الفعل مستقبًال ك

أو مؤوًال بالحال تعین رفعه ........ومثله قوله صلى اهللا علیه وسلم: (َفاْنَطلقُت 

  . )٤( )) )٣( َحتَى أُمرُّ َعَلى ُموَسى َوَحتى أْدُخُل اْلَجنََّة)

وأدخل) المرفوعتان بعد(حتى) ؛ ألنها  –فالشاهد في الحدیث في كلمتي (أمر  

  مؤولة بالحال.

تشهد ایضًا بالحدیث النبوي للداللة على بعض معاني الحروف ، من یس  

ذلك حدیث عن حروف الجر ، فذكر العاتكي أّن لُربَّ معانَي ، ومن معانیها 

التكثیر ، فقال رحمه اهللا :((وتارًة تفید التكثیر نحو قوله صلى اهللا علیه 

                                                

  .  ٤٥٧ص ٢) مسند أحمد ، مسند أبي هریرة ، ج١(

  .  ١٨٤) الفضه ص ٢(

  .  ١٤٩) صحیح مسلم ص ٣(

  . ٢٣٣) الفضه ص٤(
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. فمعنى( )٢( )) )١( َواْلَعَطُش ) وسلم:(ربَّ َصائٍم َلیَس َلُه ِمْن َصْوِمِه إالَّ اْلُجوعُ 

  رّب) هنا كثیر، أي كثیر من الناس.

وفي حدیثه عن (ال) الناهیة ویعبر عنها بقوله:(ال في الترك)، تناول العاتكي 

(ال) وما تدخل علیه ، فقال رحمه اهللا : ((أما ال في الترك ، یعني ترك الفعل 

مى الناهیة الطلبیة ..............واكثر ما وتس )٣(نحو﴿ َال ُتَصِعْر َخَدَك ِللنَّاِس ﴾

تدخل على فعل المخاطب، ودخولها على فعل المتكلم نادر ، وقد جاء في 

 الحدیث (ال أْعِرَفّن أْحَدُكْم َجاَء َیوَم الِقَیامِة َعَلى َرَقَبِتِه َبِعیٌر أو َبَقرُة أوْ َشاُة)

)٥(....)))٤(  .  

حیث دخلت (ال) الناهیة على فعل المتكلم فالشاهد في الحدیث في (ال أعرفّن) 

  أعرف ) . 

ویستشهد أیضًا بالحدیث لیؤید بعض ما جاء مسموعًا عن العرب ، وٕان 

خالف فیه بعض النحاة، وذلك مثل الجمع بین الفاعل الظاهر والتمییز، فقال 

رحمه اهللا:((اختلف النحاة في الجمع بین الفاعل الظاهر والتمییز وأجازه قوم وهو 

لصواب ؛ لورود السماع به ........وقد روي الجمع عن افصح الخلق نطقًا ا

                                                

ه) تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي ، مكتبة إحیاء ٢٧٥لحافظ أبي عبداهللا القزویني () سنن ابن ماجه ، تألیف ا١(

  .  ٥٣٩الكتب العربیة ، فیصل العربي ، كتاب الصیام ، باب ما جاء في الغیبة والرفث للصائم ، ص

  .  ٢٥١) الفضه ص٢(

  )١٨) لغمان آیه (٣(

  ، برواي :(ال یأتین أحدكم) .  ٢٥ص ٢)سنن النسائي، كتاب الزكاة، باب مانع زكاة اإلبل ج٤(

   ٣٢٣- ٣٢٢) الفضة ص٥(
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الَصِفٌي ِمْنحًة َواَلشاُة الَصِفيُّ َتْغُدوا بإناٍء َوتروُح  )١(........(ِنْعَم اْلِمْنَحُة الِِّلْقَحةُ 

  . )٣( فهذا قطُع للنزاع )) )٢( بإناٍء)

المنحة الِلقحة والشاهد في الحدیث قوله صلى اهللا علیه وسلم:(نعم 

.....منحًة) حیث جمع بین الفاعل الظاهر وهو فاعل نعم (المنحة ...والتمییز 

  وهو (منحًة ). 

 : شواهده من أقوال الصحابة رضي اهللا عنهم أجمعین

لم یتناول العاتكي حدیث رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم فحسب ، بل 

وأرضاهم ، ولنقف مع  تعّرض في كتابه هذا ألقوال صحابته رضي اهللا عنهم

  بعض النماذج  من أقوالهم التي اعتمدها العاتكي في االستدالل : 

ثم  )٤( في حدیثه عن كسر همزة (إن) ذكر المواضع التي تكسر فیها همزة (إّن) -١

ذكر من المواضع : أن یتلقى بها القسم فذكر قول الصحابي الجلیل عمر بن 

یتلقى بها القسم ..........ومثله قول الخطاب ، فقال رحمه اهللا: ((الرابع أن 

، فجاءت مكسورة  )٥( عمر في أبي بكر (واِهللا إّنُه َلَصاِدُق َباٌر اشُد تابٌع ِللَحِق)

  بعد القسم .

                                                

  لسان العرب مادة (لقح) –) اللقحة   بكسر الالم هي الناقة الحلوب الغزیرة اللبن ١(

  . بروایة (نعم الصدقة اللِّقحة) ٥٦٠٨ص  ٣باب شرب اللبن ج  –كتاب األشربة  –فتح الباري ) ٢(

  .٣٧٢- ٣٧١) الفضة ص٣(

   ١١٦) الفضة ص٤(

  ، بروایة (وااه یعلم إنَّه ) . ١٣٧٩باب حكم الفيء ص  –كتاب الجهاد والسیر  –صحیح مسلم  )٥(
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أتى بقول السیدة عائشة رضي اهللا عنها في حدیثه عن أسماء األفعال التي  -٢

ة رضي اهللا تنصب المفعول ، حیث ذكر الفعل وبین معناه فقال: ((قالت عائش

 . )٢( أي اكثروا من ذكره)) )١( عنها (إَذا ُذِكَر اْلَصاِلُحوَن فَحَیهل ِبُعَمَر)

فالشاهد في الحدیث نصب عمر على المحل باسم الفعل وهو(حیهل) الذي معناه 

  إیتوا  أو اقبلوا أو جیئوا أو اكثروا على حد قول العاتكي.                  

الجلیلة فاطمة رضي اهللا عنها في حدیثه عن كذلك أورد قول الصحابیة  -٣

 المندوب ، وعّرفه 

. فقال: (نحو قول فاطمة رضي اهللا )٣(بأّنه نداء المتوجع منه أو المتفجع علیه

  .      )٤(عنها:(وا أبتاه) 

وفي حدیثه عن أسماء الزمان والمكان ، تناول العانكي النصب فیها ، فقال بأّن 

فقال رحمه  بان على الظرفیة إذا ضمنتا معنى (في)أسماء الزمان والمكان تنتص

اهللا :(( إنما ینتصب الزمان والمكان على الظرفیة إذا ضمنا معنى (في) نحو قول 

ابن عباس رضي اهللا عنه :(ُوِلَد َنِبُیُكْم َصلَّى اُهللا َعَلیِه َوَسلََّم َیْوَم االْثَنْیِن َوُنِبَئ َیْوَم 

                                                

    . ١٤٨ص  ٦ج  –مسند عائشة  –) مسند أحمد ١(

   ١٤٩) الفضة ص٢(

  ١٦٦) الفضة ص٣(

  . ٥٤ص  ٢ج -باب ذكر وفاته ودفنه  –))سنن ابن ماجة  كتاب الجنائز ٤(
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 . )))١( اْال ْسَوَدِ◌ َیْوَم اْالثنیِن َوَهاَجَر َیْوَم االْثِنیِن........) االْثِنیِن َوَوَضَع اْلَحَجرَ 

)٢(.  

فالشاهد في الحدیث هو انتصاب اسم الزمان (یوم) علي الظرفیة ؛ألّنه متضمن 

لمعنى (في) أي في یوم االثنین.                                                                           

وفي جزم جواب الشرط بعد النهي قال العاتكُي ، انه یشترط في الجزم بعد النهي 

صحة وقوع (إن) الشرطیة قبل (ال) الناهیة ویصح المعنى فقال:((وأما بعد النهي 

فالجزم مشروط بصحة وقوع (إن) الشرطیة قبل (ال) الناهیة ویصح المعنى ، 

في قول أبي طلحة رضي اهللا عنه نحو: ال تعِص اَهللا یدخْلَك الجنة ، والجزم 

للنبي صلَّى اهللا علیه وسلم : ( ِبَأبي َوُأِمي َال ُتْشِرْف ُیِصْبَك َسْهٌم من ِسهاِم الَقْوِم 

، عند من ضبط (یصبك) مجزومًا ، فهو على البدل عند األكثرین ، ال  )٣( )

ان . فالشاهد في الحدیث في ( تشرف  ویصبك ) المجزومت )٤( على الجواب ))

بعد النهي ، ولكن إذا قیل : إن ال تشرف یصبك ...... ال یستقیم المعنى ، 

وشرط الجزم هو استقامة المعنى ؛ لذلك ترجح الباحثة رأي من قال أنَّه بدل ، 

  فیكون : ال یصبك سهم.. واهللا أعلم .  

  

                                                

  بروایة (ولد النبي). ٢٧٧ص ١عباس، ج) مسند أحمد، مسند عبد اهللا بن ١(

  ١٨٧) الفضة ص٢(

  .١٧٠٢ص ٢) فتح الباري، كتاب مناقب األنصار، باب مناقب أبي طلحة، ج٣(

  .٢٤٠) الفضة ص٤(



 109

   

  المبحث الثالث: شواهده من كالم العرب:

  أوًال الشعر العربي:  

النحو القدیمة والحدیثة یدرك تمامًا أّن النحاة قد اعتمدوا  الناظر في كتب

على الشعر العربي في استنباط القواعد النحویة، وتحلیل المسائل ، اعتمادًا یجعل 

من الشعر منبعًا أساسیًا ، ومصدرًا ال غنًى للباحث عنه. فاالستشهاد بالشعر عرف 

عباس رضي اهللا عنه، حیث كان  منذ القدم ، من أیام الصحابي الجلیل عبد اهللا بن

القوم یسألونه عن غریب القرءان فیجیب علیهم معتمدًا على أبیات من الشعر. وقد 

أورد السیوطي ذلك في اإلتقان ، قال:(وٕانه قد كان بعض الصحابة والتابعین 

یحتجون على غریب القرءان بالشعر حتى أنِكر ذلك علیهم فقالوا إنما أردنا تبیین 

 )١(یب من القرءان بالشعر ؛ ألّن اهللا قال:﴿إّنا َجَعْلَناُه ُقْرءانًا َعَربیًا﴾الحرف الغر 

ِوِقاِل ابُن َعبَّاٍس : (الشِّعرُ ِدیَواُن اْلَعرِب َفإَذا َخِفَي  )٢(وقال:﴿ ِبِلَساٍن َعَربيٍّ ُمبیٍن﴾

َرَجعَنا إَلى ِدْیَواِنَها َفالتَمْسنا َعَلْیَنا اْلَحْرُف ِمَن الُقْرءاِن الذي أْنَزَلُه اُهللا ِبُلغِة اْلَعَرِب 

َمْعِرَفُة َذِلَك ِمْنُه ) وقال:(إذا َسأْلُتُموِني َعن َغِریِب القْرَءان َفالتمُسوُه في الّشعِر فإّن 

  . )٣(الشَّعَر دیواُن اْلَعَرِب ) 

                                                

  ) ٣) سورة الزخرف، آیة (١(

  ) ١٨٥) سورة الشعراء، آیة (٢(

هـ، ١٣٧٠ي وأوالده بمصر، ) اإلتقان في علوم القرآن تألیف جالل الدین السیوطي، مطبعة مصطفى الدان٣(

  . ١١٩، ص١ج
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ولقد اختلف العلماء في قضیة االستشهاد بالحدیث النبوي والقرءان كما قد 

ر،  فقد  حظي باهتمامهم واتفاقهم علیه، وجعلوه مورد األحكام سلف، أّما الشع

والقواعد النحویة إال ما كان من بعضهم كابن مالك الذي اعتمد كثیرًا على الحدیث 

  . )١(، وابن هشام الذي وّجه عنایة خاصة لنصوص القرءان

أّما العاتكي فقد توسط بین هؤالء النحاة، ولم یهمل مصدرًا من مصادر 

شهاد، بل حظیت كل مصادر االستشهاد منه بعنایة فائقة ، فقد أتى من االست

الشعر بما ال یقل عن ثالثمائة وتسعة وسبعین بیتًا في القضایا التي ناقشها في 

كتابه الفضة. ولم ینتهج العاتكي منهجًا معینًا في استشهاده بالشعر، وأقول أّنه إذا 

  أوًال ثّم یلتفت إلى بقیة الشواهد . اجتمع لدیه شاهدان ؛ فإّنه یقدم القرءان 

وفي تناوله ألبیات الشعراء، فإّنه لم یكن ینحاز إلى فئة معینة من الشعراء، فقد  

ظفر كتابه بمجموعة كبیرة لشعراء العرب من جاهلیین وٕاسالمیین  ، حیث أورد كثیرًا 

رهم من ، وغی )٤(، وجمیل بثینة )٣(والنابغة الذبیاني )٢(من أبیات إمرئ القیس

   )٦(. أّما من اإلسالمیین فمثل :  حسا ن بن ثابت وجریر )٥(الجاهلیین

                                                

  ١٣٨) الروایة واالستشهاد، ص ١(

  ١١ص ٢م). األعالم ج ١٣٠هـ، ٨٠) هو ابن حجر بن الحارث الكندي(٢(

) هو زیاد بن معاویة بن جابر بن جناب بن سعد بن زبیان، جمهرة أشعار العرب، تألیف بن زید محمد بن ٣(

  ٧١دار نهضة مصر صعلي محمد البجاوي، -الخطاب القرشي، ت

  .١٣٨ص ٢م) األعالم ج٧٠١هـ، ٨٢) جمیل بن معمر العذري القضاعي من شعراء العرب (٤(

  وهذه مجرد أمثلة ٢٣٨، ١١،٢٢٨، ١٢٦) الفضة ص٥(

  . ١١٩، ص٢م) األعالم ج١٨٨هـ، ١١٠) هو جریر بن عبد الحمید بن قرد الرازي الیربوعي من تمیم (٦(
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  . )٢(وعبد اهللا بن رواحة وغیرهم )١(والفرزدق

أما عن منهجه لما یورده من الشعر، فإّنه في الغالب یورد البیت بقوله: 

ء (كقول الشاعر) ، وهذا في كل الكتاب إال في ثالثة عشر موضعًا صّرح فیها بأسما

الشعراء ونسب األبیات إلیهم . والجدیر بالذكر في هذا أّنه لم یصّرح إال بأسماء 

الصحابة رضي اهللا عنهم كحسان بن ثابت ومن أئمة اإلسالم كاإلمام أحمد واإلمام 

  . )٣(الشافعي رضي اهللا عنهم أجمعین

بعة ومن منهجه رحمه اهللا أن یورد األبیات كاملًة ، ولم یوردها ناقصة إال في س

، و  )٤(وعشرین موضعًا من الكتاب ، فكان یورد الصدر أحیانًا، والعجز أحیانًا أخرى

في غیر هذه المواضع التي ذكرت، فقد اكتملت عنده أبیات الشعر ، ولم یتعرض 

  العاتكي لشرح األبیات التي وردت في كتابه. 

   نماذج االستشهاد بالشعر عند العاتكي:

  المرفوعات : 

تكي عن الكلمة وتعریفها، فّصل القول في ذلك وقال بأّن الكلمة یمكن في حدیث العا

ِ◌رة عن الفعل دون القول . فقال رحمه اهللا:((القول یعم جمیع ما ذكر من  أن تكون معبِّ

  الكلمة والكالم، ویزید على بإطالقه على ما لیس بلفظ ومنه بعضهم: 
                                                

بن صعصعة بن ناجیة بن عقال من شعراء العرب، جمهرة أشعار العرب ) الفرزدق هو همام بن غالب ١(

  . ٦٩٤ص

  .١٦٥،٢٦٠، ١٦٤، ١٠٧، ١٠٣، ٩٧) الفضةص٢(

  .٤٥٣، ١١٣، ٩٤، ٨٥) الفضة ص٣(

  . ١٥٧، ١٠٣، ٢٥) الفضة ص٤(
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  ِمْن َبْطِشي َوَفْتِكي  َحَذاِر َحَذارِ   هَي الدنَیا َتقوُل ِبملِء فْیَها   

  )). )١(َوَال َیْغُرْرُكُم ِمّني ْابِتَساِمي       َفقْوِلي ُمْضِحٌك َواْلفعُل ُمْبِكي   

فالشاهد في البیت في قوله:(تقول بملء فیها) ، حیث عبر عّما یحدث لإلنسان من 

في  مصائب  بأّنه من بطش الدنیا وفتكها، كما أّنه نسب إلیها االبتسام والضحك

حالة الرخاء والبكاء في حالة الشدة ویسّمى هذا األسلوب  باالستعارة عند 

  البالغیین. 

كان یستشهد باألشعار أیضًا في بیان بعض لغات العرب وقبائلها، من ذلك استشهاده 

  بالبیت: 

   )٢(َنْحُن الَّذوَن َصبَُّحوا اْلَصَباَحا                       

  .)٣(َیْوَم الَّنِخیِل َغارًة ِمْلَحاَحا                         

حیث استشهد به على لغة (هذیل) وبني أسد اللتان تنطقان اسم الموصول (الذین) 

بالواو في حالة الرفع فقال رحمه اهللا: ((وهذیل وبنو أسد ینطقون به في حالة الرفع 

  . )٤( بالواو........))

  و على لغة قبیلتي (هذیل وبني أسد).                فالشاهد في قوله: (اللذون) التي جاءت بالوا 

  واستشهد بالبیت:                      
                                                

ص  ٢، ج١٩٥٦ ٢)ألبي الفرج الساوي في یتیمة الدهر، تألیف محمد محي الدین، دار الفكر بیروت، ط١(

  .٢١البیت في الفضة ص. و ٣٩٣

  . ١٦٨هـ  ص١٤٠٠م، ١٩٨٠ ٢) لرؤبه في دیوانه ، تحقیق ولین الورد البروسي  ، دار اآلفاق ط٢(

  )الملحاح هو أسنان الرمح ، وقیل :هو الرمح ، لسان العرب مادة (ملح) .  ٣(

  .  ٢٨) الفضه ص ٤(
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  .   )١(أِسرُب الَقَطا َهْل َمْن ُیِعیرُ َجَناَحُه               َلَعلِّي إَلى َمْن َقد َهَوْیُت أِطیرُ 

یر العاقل استشهد به في أنَّ (من) ترد للعاقل ، ولغیره ، حیث جاءت في البیت لغ

في ( من یعیر)التي خاطب بها هذا النوع من الطیور .            وفي األسماء 

الستة ذكر العاتكي أّن لها أوجهًا في اإلعراب، والمعلوم أّن األسماء الخمسة  ترفع 

حم ) وجهان آخران ،  –أخ  –بالواو، وتنصب باأللف، وتجر بالیاء. أّما في (أب 

  ل األحوال رفعًا ونصبًا وجّرأ واستشهد بالبیت: في ك فوهوان تكون باألل

    )٢(قد َبَلغَا في الَمْجِد غایتَاها  إنَّ أباها وأبا أباها                   

فقال رحمه اهللا:((وفي أب وأخ وحم وجهان آخران غیر ما ذكر ، أحدها أن تكون 

على األلف باأللف في الرفع والنصب والجر .......فیكون اإلعراب فیها مقدرًا 

  . ثم ذكر البیت . )٣( كالمقصور ))

والشاهد فیه قوله :(أبا أباها) حیث جاءت مرفوعة باأللف ، وكان حقها أن تكون  

  بالیاء لإلضافة فتكون هكذا: (أبا أبیها)، والوجه اآلخر الذي ذكره هو:  

  أّما الوجه اآلخر فهو اإلعراب بالحركات الثالث وأتى بالبیت :  -٥

  . )١(ْه ْاقَتَدَى ُعدُي في الَكرْم           َوَمْن ُیَشاِبْه أَبَ◌ُه َفَما َظَلَ◌ْم َبأِب◌ِ     

  فالشاهد في أب التي جاءت مجرورًة بالباء ، ومنصوبه بالفعل : (یشابه) .  
                                                

 ٢٨م ، والبیت في الفضة ص ١٩٥٦نشر،  ) ألبي العباس ابن األحنف في دیوانه ، ، دار صادر للطباعة وال١(

 .  

  .  ١٦٨) لرؤبه في دیوانه ، ص٢(

  .  ٤٥ – ٤٤) الفضه ص٣(

  .  ٤٥،  والفضه ص ١٨٢) لرؤبه ، ص١(
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وفي حدیثه عن تقدیم المبتدأ وتأخیر الخبر، وهو في ذلك یتبع البصریین، فیرى  -٦

وهي من مسائل الخالف التي قد سبق ذكرها  جواز تقدیم الخبر على المبتدأ ،

  ؛لذلك اكتفي بذكر شاهده من الشعر، حیث أتى بالبیت: 

  )١(َبُنوَنا  َبنو أْبنَائَنا َوَبَناتنَا                   َبُنوُهّن أْبَناءُ الرِّجاِل األَباِعدِ    

ا) على فالشاهد في البیت قوله:(بنونا بنو أبنائنا) حیث قدّم الخبر وهو(بنون

المبتدأ وهو(بنو أبنائنا) ، وكان حقه أن یقال:(بنو أبنائنا بنونا)؛ألّن الغرض تشبیه 

  بني األبناء باألبناء. 

تناول العاتكي في شرحه الحدیث عن أفعال المقاربة ، وفي حدیثه عن (عسى)،  -٧

ل على ما ذكر أّنها لم ترد في القرءان إّال مقترنًة (بأن) ، وأّما عملها ، فإّنها تدخ

أصله المبتدأ والخبر، فترفع االسم وتنصب الخبر، ثّم بّین أّنه قد یخلوا خبرها من 

  (أن) نادرًا في لغة العرب، واستدّل على قوله بالبیت:  

      )٢(َیكوُن َوَراَءُه َفَرٌج َقِریبُ                َعَسى الَكْرَب الذي أْمَسیَت فیهِ       

في القرءان خبر(عسى)إّال مقترنًا (بأن) نحو:﴿ َعَسى اُهللا  فقال رحمه اهللا:((ولم یرد

  . )٢( وندر تجرده من (أن) )) )١(أْن َیأِتَي ِباْلَفْتِح﴾

                                                

والبیت في الفضة  ١١٥، وهو له في شرح األلفیة، ص ٢١٣ص  ١)نسبه البغدادي للفرزدق : ، الخزانه ج١(

  .  ٨٠ص 

  ١٥٥. وشرح األلفیة ص ٨٢ص ٤رم ، الخزانة ج) نسبه البغدادي لهدبة ابن الخش٢(

  ) .٥٢) سورة المائدة آیه (١(

  .  ١٠٠) الفضه ص ٢(
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فالشاهد في بیته الوارد في قوله:(یكون وراءه) وهو خبر (عسى) الذي  جاء مجردًا  

                                       من (أن) المصدریة على غیر المشهور، وكان تقدیره ( أن یكون ) .        

وأضاف أّن أفعال المقاربة ال تأتي إّال على الماضي ، ما عدا كاد فقد وردت  -٨ 

في القرءان بصیغة المضارع في قوله تعالى :﴿ یكاد زیتها ُیِضُئ  ولو لم تْمَسْسُه 

  ى بالبیت :  ثم ذكر أّن أوشك یأتي على المضارع وعلى اسم الفاعل ، وأت )١(ناُر﴾

  )٢(فموشكٌةَ أرُضَنا أْن َتُعوَد                       خالَف األنیِس وُحوَشًا َیَباَبا   

  ، ثم استشهد بالبیت :    )٣(كما أشار إلى أّنه یندر مجيء خبر هذه األفعال مفردًا 

ًا دائما     ال ُتْكِثرْن إنِّي َعَسیُت ص             )٤(ائماً أكثرَت في العذِل ُمِلحِّ

فالشاهد في إتیان خبر (عسى ) مفردًا وهو (صائما)  وفي البیت األول أتیان فعل 

  المقاربه  على اسم الفاعل (موِشكٌة) . 

وفي حدیثه عن (ما) الحجازیة، فّصل العاتكي القول فیها ، وذكر أّن أهل  -٨

ن انتقض النفُي( الحجاز ُیعملونها بثالثة شروط، منها أن یكون النفٌي بها باقیًا ؛ فإ

بإّال ) بطل عملها ، ثّم أشار إلى أّنه قد ورد إعمالها بعد (إّال) نادرًا وذلك في مثل 

  قول الشاعر:

         

                                                

  ) .  ٣٥) سورة النور آیه (١(

  .  ١٠٣.، والبیت في الفضة ص  ١٢٩٣)ألبي سهم ابن الحارث الهذلي ، شرح أشعار الهذلیین ، ص ٢(

  .  ١٠١) الفضة ص ٣(

  .  ١٨٥)  لرؤیة في دیوانه ص ٤(
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  )١(وما صاحب الحاجات إال معّذبا  بأهله   منجنوناً وما الدهر إال        

جازیین ؛ قال العاتكٌي:((ومن المرفوعات اسم(ما) التي بمعنى(لیس) وقیدها بلغة الح

ألّن بني تمیم یهملونها ........وٕاّنما ُیعملها أهل الحجاز بثالثة شروط،منها أحدها 

فالشاهد البیت في كلمتي:(منجنونًا و معّذبا) اللتان جاءتا  )٢( بقاء النفي....))

منصوبتان على خبر (لیس) بالرغم من انتقاض النفُي (بإّال).  ثم أشار إلى إعمالها 

  ر علیها واستدل بالبیت : بعد تقدم الخب

  

،  )٣(فأصبحوا قد أعاد اهللا نعمتهم            إذا هم  قریش وٕاذا ما مثلهم بشر  

  حیث نصب (مثل) بما وهي متقدمة علیها في النادر. 

وفي العطف على أسماء (إن) وأخواتها ، ناقش العاتكي أحوال العطف علیها ، -٩

على األسماء قبل مجيء الخبر وبعده . فذكر أّنه في حالة النصب یجوز العطف 

أّما في حالة الرفع فذكر أّن العطف یكون بشرطین: أّولهما استكمال الخبر، والثاني 

  الرفع قبل مجيء الخبر، وهو نادرُ وذكر قول الشاعر :

   )١(فمن یُك أمسى بالمدینة رحله             فإّني وغّیاُر بها لغریبُ   

                                                

نسب ألحد بني سعد في المعجم المفصل في الشواهد النحویة  ، تألیف إمیل یعقوب ، دار الكتب العلمیة ، ) ١(

  . والمنجنون هو آلة الساعة التي تدور لسان العرب مادة (منج).  ٣٨ص ١ج

  .  ١٠٦) الفضه ص ٢(

  ١٨٥ص ١ج-طبعة الصاوي القاهرة -) للفرزدق في دیوانه ، دار صادر٣(

، وغیار من الغیر وهو المیل، ٣٢٦ص ٩، والخزانة ج٧٥ص ١س بن الخطیم في الكتاب، ج)نسب الى قی١(

  غارت الشمس أي مالت للغروب، الصحاح باب الراء فصل الغین.
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مجيء الخبر فالجمهور على منعه، فال یقال:أّن فقال :((وأّما الرفع قبل 

لشاهد في البیت في قوله:(فإّني  )١( زیدًاً وعمرو وقائمان وأجازه الكسائُي وغیره.))

  وغّیار ) حیث عطف على االسم وهو(الیاء) (غّیار) قبل الخبر وهو(غریب).         

إّال (لیت) ، )٢(ها وذكر العاتكي أّنه یبطل عمل (إّن) وأخواتها بدخول (ما ) علی

  فإّنه یكثر العمل معها ، ثم ذكر البیت : 

قالت أال لیتما هذا الحماَمُ◌ُ◌ لنا               إلى حماماتنا أو نصَفُ◌ه          

(  فالشاهد في كلمة ( الحمام) حیث یجوز فیهما الرفع                      )٣(فقِد◌ِ 

  لدخول (ما ) علیها .  على إهمال ( لیت ) والنصب على إعمالها ؛ 

  المنصوبات :

في حدیث العاتكي عن النداء، ذكر أّن هناك مواضع یمنع فیها حذف حرف  -١

النداء ، وهي سبعة مواضع ذكرها مفصلًة، واستدّل على أقواله بشواهد مختلفة 

من القرءان والحدیث والشعر، فمن تلك المواضع : حذف حرف النداء من اسم 

لحق آخره المیم المشّددة ، وبین أّن من النحاة من أجاز ذلك اهللا تعالى ؛إذا لم ی

  ، ثّم استشهد لهم بقول الشاعر:  

   )١(رضیت بك اللهّم ربًا فلن ُأرى             أِدیُن إلهًا غیرك اهللا راضیاً   

                                                

  . ١٢٧) الفضة ص١(

  ١٢٨) الفضة ص ٢(

  . ١٦دار الفكر ص  –صنعه ابن السكیت ت شكري فیصل   - ) للنابغة الذبیاني الدیوان٣(

  ١٦٥ص٢.وشرح التصریح ج ١٧٧ص  ٢المعجم ج –ابن الصلت ولم أعثر على دیوانه  ) منسوب ألمیة١(
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فقال رحمه اهللا:((ویمنع حذف حرف النداء في مواضَع سبعٍة السادس،اسم اهللا إذا لم 

. فالشاهد في )١( لمیم المشّددة ،وأجاز الحذف بعضهم........))یعرض في آخره ا

البیت في قوله:( اهللا راضیًا) حیث حذف حرف النداء من الفظ الجاللة (اهللا) مع 

  خلّوِه من المیم المشددة.      

، إذا كان البدل مضافًا وعلى  )٢(جّوز الضم والفتح في العلم المبدل منه مثله -٢

  ذلك أتى بالبیت 

  )٣(یا تیُمَ◌ تیَم عديِّ ال أبا لكم        ال یلفینكم في سوءة عمر             

حیث یجوز في( تیم) األولى الرفع على أّنه منادى معرفة مفرد ، والنصب ، على 

  اإلضافة . 

ذكر أّن للمندوب استعماالن : أولهما أن یجري مجرى غیره من المنادیات ،  -٣

  وعلى ذلك أتى بالبیت :  والثاني أن یلحق به ألف ، 

  ) ٤(ُحِملَت أمرًا عظیمًا فاصطبرَت له        وقمَت فیه بأمِر اهللا یا عمرا        

  فالشاهد في (عمرا) الذي لحقت به األلف ، وصیغة البیت تدلُّ على أّنه مندوب .  

                                                

  .١٥٥- ١٥٤) الفضة ص١(

  .١٥٧) الفضة ص٢(

  ٢١٢ص  ١٩٨٦دار المعارف، القاهرة  –الدیوان شرح محمد صبار  ت نعمان محمد أمین  –) لجریر ٣(

  ١٦٧. وفي الفضة ص  ٧٣٦) دیوان جریر ص ٤(
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في الصفة المشبهة باسم الفاعل ، ذكر العاتكي أّنها تأتي على ثالثة أوجه ،  -٤

الرفع والنصب ، والجر ، فالرفع على الفاعلیة ، والنصب تشبیهًا لها بالمفعول ، ب

  ، وقد اجتمعت األوجه الثالثة في بیت الشاعر :   )١(والجر على اإلضافة

    )٢(لیس له سنام ونأخذ بعده بذناب عیٍش             أجبُّ الظهِرَ◌◌ُ            

  حاالت . فالشاهد في (الظهر ) التي تروى بالثالث

ثم أتى  )٣(ذكر أّن للمصادر معاني ، منها أن تأتي بمعنى االستفهام التوبیخي -٥

  بالبیت:  

   )٤(أعبدًا حّل في ِشعِبي غریبًا          ألؤمًا ال أبا لك واغترابا           

  فالشاهد في (ألؤما) وهي مصدر قد أتى بمعنى االستفهام التوبیخي .   

حال على صاحبها والعكس ، ذكر العاتكٌي أّنه إذا كان وفي قضیة تقدیم ال-٦

صاحب الحال مجرورًا بحرٍف من حروف الجر ؛ فإّن اكثر النحاة یرون المنع ، أي 

  منع تقدیم الحال على صاحبها ، إال أّن بعضهم قد أجازه مستشهدًا بالبیت:      

    )٥(أنكم عنديتسلیُت ُطّرًا عنكم بعد بینكم                بذكراكم حتى ك  

  فقال رحمه اهللا:((وٕان كان صاحب الحال مجرورًا بحرف نحو:مررت بهند جالسة 

                                                

   ١٧٤) الفضة ص١(

  . ٢٣٢النابغة ص  )دیوان٢(

  .١٧٧) الفضة ص٣(

  . .٦٥٠) لجریر في دیوانه ص٤(

  .٣٧٩، ص١، وشرح التصریح ج٣٢١ص ٢) غیر منسوب في كتب النحو أنظر أوضح المسالك ج٥(
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.  فالشاهد في قوله :(ُطّرًا  )١( ، فال یقال جالسة مررت بهند وأجازه بعضهم.....))

عنكم ) حیث قّدم الحال وهي (ُطرًا) على صاحبها وهي (الكاف) من عنكم ، إذ 

  رًا).            التقدیر (تسلیت عنكم طُ 

وفي حدیثه عن المفعول معه ذكر العاتكي أّن لالسم مع الواو خمُس حاالت،  -٧

فذكرها ، ومن ضمن ما ذكر أّن هناك موضعًا ال یصح فیه العطف وال النصب على 

  المعیة وأتى بقول الشاعر شاهدًا له وهو:  

               .  )٢(همالٌة عیناهاعلفتها تبنًا وماًء باردًا                  حتى شتت     

فقال رحمه اهللا: ((اعلم أّن لالسم بعد الواو خمُس حاالت.........الحالة الخامسة : 

. والشاهد في البیت )٣( ما ال یصح فیه العطف وال النصب على المعیة........))

معیة .  قوله:(علفتها تبنًا وماًء باردًا) حیث نصب (ماًء) معطوفًة على( تبن) على ال

  وعنده أّن االسم بعد (الواو) منصوب بفعل مقدر تقدیره:(وسقیتها ماًء باردًا). 

أورد العاتكي في كتابه الفضة كثیرًا من القضایا النحویة ، منها قضیة --٨

المفعول ألجله ، وأّنه إذا كان المفعول مصاحبًا (ألل) ، فإّنه یغلب علیه أن ُیجر 

ریده من حروف الجر ونصبه. فاستشهد على بحرف الجر، ومع ذلك یجوز تج

  قوله بشطر البیت: 

                                                

   ١٩٧) الفضة ص١(

  ٢٨٥ونسبه بن الناظم لذي الرمة في شرح األلفیة ص ١٣٩ص٣) غیر منسوب في ا الخزانة ج٢(

  ٢٠٩)  الفضة ص٣(
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  .)١(ال أقعد الجبن عن الهیجاء      ولو توالت زمر األعداء            

فقال رحمه اهللا: ((إذا استوفى المفعول له الشروط جاز نصبه وجّره بحرف من حروف   

جریده من الحرف .......... وٕان التعلیل ، لكّنه إذا كان مجردًا من (أل) واإلضافة فاألكثر ت

. فالشاهد في شطر البیت المذكور في  )٢( كان مصاحبًا( ألل) فاألكثر جره بالحرف ))

قوله:(الجبن) فإّنه مصدٌر منصوب مع اقترانه (بأل) وكان حقه أن یجر بحرف الجر الذي 

  یدّل على التعلیل فتصیر الكلمة:(للجبن).  

ى : تقدیمه وتأخیره، ذكر العاتكي األحكام المترتبة وفي مناقشته لقضیة المستثن -٩

على الحالتین ، وتكّلم عّما إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه ، فإّنه یتعین نصبه 

في النفي واإلثبات ، وأشار إلى أّن بعض النحاة أجاز اإلبدال في النفي ، واستشهد 

  لهم بقول حسان بن ثابت رضي اهللا عنه:

.   )٣(ون منه شفاعًة                   إذا لم یكن إّال النبیون شافعُ ألنهم یرج    

              

فقال رحمه اهللا:((إذا ُقِدم المستثنى على المستثنى منه تعین النصب في اإلثبات 

والنفي ، نحو: جاء إال زیدًا القوم ..........وبعضهم أجاز اإلبدال في 

لبیت في :(إال النبیون ) مرفوعًة على أنها بدل . فالشاهد في ا )٤( النفُي.......))

                                                

  . ١٤٨. ص  ١٩٧٤دارصادر  –سلسلة جب التذكاریة  –سان بن ثابت في الدیوان ت ولید عرفات ) لح١(

  ٢١٢) الفضة ص ٢(

   ١٤٨) لحسان بن ثابت في دیوانه ص٣(

  .٢١٩) الفضة ٤(
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،وٕاال فقد وجب النصب لها على حد قول العاتكي ومن نقل عنهم ، فیكون تقدیرها 

  (إّال النبیین شافع).        

ذكر العاتكي المواضع التي ینصب فیها (بأن) المضمرة وجوبًا ثّم بین أّنه إذا  -١

  ون ذلك إّال شذوذًا ثم أتى بالبیت:     نصب الفعل في غیر تلك المواضع ،  ال یك

          )١(سأترك منزلي لبني تمیم              واْلَحُق باْلِعراِق فأْسَتِریحا        

فالشاهد في قوله :(أستریحا) حیث نصب الفعل بعد الفاء في غیر المواضع التي 

  . )٢( ینصب فیها الفعل وبال تقدم نفي وال طلب.

لمضارع بإذن شروط ، منها أن یتصل بها الفعل ، وٕان ُفِصل وفي نصب الفعل ا

ثم  )٣(بینهما بشيء یبطل العمل ، إال أن یكون هذا الناصب قسمًا ، فال یبطل العمل

  استشهد بالبیت : 

  )٤(إذن واِهللا َنْرِمَیهْم بحرٍب                  ُتِشیُب الِطفَل من قبِل المشیبِ        

  المنصوبة بإذن مع الفصل ؛ألّن الفاصل هو القسم.فالشاهد في (ارمیهم) 

                                                

. ورصف المباني شرح حروف المعاني تألیف أحمد عبد النور  ٦٠١ص  ١) للمغیرة بن جنادة في الخزانة ج١(

    ٢٤١. والفضة ص  ٣٧٩ص ٢دار القلم ط  –د الخراط ت أحم –المالقي 

  . ٢٣٠) الفضة ص٢(

  . ٢٣٠) الفضة ص٣(

  . ٤٤٦) حسان بن ثابت ٤(



 123

  فالشاهد في( أرمیهم ) المنصوبة بإذن مع الفصل بالقسم . 

  كما استشهد بالبیت  :  – ١٢

   )١(یا ناق سیري عنقًا فسیحًا                   إلى سلیمان فنستریحا       

  ا) . في النصب بأن المضمرة بعد الفاء ، حیث الشاهد في (نستریح

من نواصب الفعل المضارع (حتى ) وشرط النصب بها أن یكون الفعل مستقبًال  -٢

، فإن لم یكن مستقبًال  )٢(، مثل قوله تعالى : ﴿ حتى یلَج الجمُل في سمِّ الخیاط﴾

وعلى ذلك ذكر قول  )٣(كأن یكون حاًال أو مؤّوال بالحال ، لم تعمل فیه النصب

  الشاعر:  

   )٤(دماَءَها        بدجلَة حتى ماُء دجلَة أشكلُ  فما زالِت القتلى تمجُّ  

فالشاهد في (ماء) التي جاءت مرفوعة ؛ ألّن (حتى) ابتدائیة دخلت على الجملة  

  االسمیة .

 : المجرورات

تناول العاتكي حروف الجر مفصلًة، ویستدل على كل قاعدة یشاهد نحوي ، 

(من) والجر بها جاء بلغة  من ذلك حدیثه عن (متى) ، فذكر أّنها تكون بمعنى

                                                

م) ص ١٩٨١ - ھ١٤٠١النادي األدبي الریاض ( –شرحه وصنعه عالء الدین أغا  –) ألبي النجم العجلي ١(

  ٢٣٥. والفضة ص   ٨٢

  ).٤٠) سورة األعراف، آیة (٢(

  .٢٣٥) الفضة ص٣(

  . ١٤٣) لجریر في دیوانه ص ٤(
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الهذلیین ، وأشار إلى بعض أقوالهم مثل: (أخرجها متى كمه) بمعنى من كمه ، 

  واستدل في ذلك بقول الشاعر:  

  )١(شربنا بماء البحر ثّم ترّفعت                 متى لجٍج خضرٍ لهّن نئیج

متى االبتدائیة فقال رحمه اهللا:((وأّما متى فالجربها لغة هذلیة ، وتكون بمعنى   

. فالشاهد في البیت في )٢( ، وٕان من كالمهم (أخرجها متى كمه) .........))

  قوله:(متى لجٍج) حیث جاءت متى بمعنى من ، فالتقدیر :(من لجٍج) .  

وذكر أیضًا أّن دخول حرف الجر على الضمائر أمُر شاُذ ، وال یقاس علیه، إّال  -٢

  ذكر البیت:اّنه قد ورد عند بعض الشعراء ، و 

  .   )٣(ورّبه عطبه أنفذت من عطبه                  

  وقول اآلخر: 

    )٤(ماويَّ یا رّبتّما غارًة                   شعواَء كالّلْذعِة بالمْیَسمِ            

) على تاِء التأنیث.    حیث دخلت (ُربَّ

. فالشاهد في البیت )٥( فقال رحمه اهللا:((وأّما دخول ُرّب على الضمیر فنادُر.......))

  قوله:(ُرّبه) التي لحق بها الضمیر (هاء) . 

                                                

. ونئیج من نئج یقال نأج الثور ونأجت الریح إذا سمع لھم صوت، جمھرة اللغة ١٢٩ألبي ذؤیب الھذلي في شرح أشعار الھذلیین ص)١(

  البن درید مادة نأج

  . ٢٥٠) الفضة ص٢(

  .٢٠٨ص ٢وشرح األشموني ج ١٦٢، ص١) غیر منسوب في شرح التسهیل ج٣(

   ٣٧٧. شرح األلفیة ص٣٨٤، ص٩ب الخزانة لضمرة النهشلي الخزانة ج) نسبه صاح٤(

  .٢٥٧) الفضة ص٥(
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  وكذلك أتى بالبیت :  

    )١(وال ترى بعًال وال حالئال         كه وال كهّن إّال حاظال             

  حیث دخل حرف الجر (ك) على الضمیر(ها).      

ثم استشهد بالبیت  )٢(وأشار إلى أّنه إذا حذف حرف الجر فإّن المجرور ینتصب -٣

 :  

   )٣(تمرون الدیاَر ولم تعوجوا               كالُمكُم إذًا علّي حرامُ              

  فالشاهد فیه في نصب الدیار التي كان حقها الجر ؛ لحذف حرف الجر منها .     

وفي كالمه عن حروف القسم ، ذكر أّنه یقُل عند العرب حذف حرف النفي في  -٣

ظهور معناه ،أي إذا كان معناه ظاهرًا ، وقد ورد ذلك في القرءان الكریم في القسم ؛ ل

  أي ( التفتأ) ، وذكر على ذلك  )٤( قوله تعالى: ﴿تاهللا تفتُأ تذكر یوسف﴾

  بیت الشاعر:  

   )٥(هللا یبقى على األیام ذو حیٍد         بمشمخر به الظیان واآلس      

  . )٦( ي في القسم لظهور المعنى........))فقال رحمه اهللا: ((قد یحذف حرف النف

                                                

  .٢٦٣)  لرؤبة في دیوانه، ص١(

  .  ٢٧٧.ألبي ذؤیب الهذلي في شرح أشعار الهذلیین ، ص ٢٦٣) الفضة ٢(

  .  ٢٧٨)لجریر في دیوانه ص٣(

  . ٨٥) سورة یوسف، آیة ٤(

    ٢٧٧ذلیین ، ص ) ألبي ذؤیب الهذلي في شرح أشعار اله٥(

  . ٢٨٨) الفضة ص٦(
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فالشاهد في قوله: (هللا یبقى) حیث حذف حرف النفي الذي تقدیره: (ال یبقى)؛ ألّن 

  معنى حید الذي یتوارى عن القتال، والحید هو البعد.

وفي حذف المضاف والمضاف إلیه، قال أّنه قد یحذف المضاف ویبقى -٤

لك شرطًا ،وهو أّنه البد أن یكون المحذوف المضاف إلیه على حاله، واشترط لذ

  معطوفًا على مضاٍف بمعناه ، ثم استشهد بقول الشاعر: 

  )١(أكل امرئ تحسبین امرًأ                 ونار توقد بالیل ناراً   

فقال رحمه اهللا:((وقد یحذف المضاف ویبقى المضاف إلیه على حاله وشرط ذلك في 

. فالشاهد في قوله )٢( على مضاٍف بمعناه )) الغالب أن یكون المحذوف معطوفاً 

  :(نار) حیث حذف المضاف وهو(كل) وكان تقدیره (وكل ناٍر). 

وفي حدیثه عن الفصل بین المضاف والمضاف إلیه ، ذكر العاتكي أّنه ال  -٥

یفصل بین المضاف والمضاف إلیه إّال في مواضع ، وذكر أّن الفصل یكون 

لى المفعول وكان الفاصل الفاعل،وعّلق وقال بأّن ذلك ضروریًا إذا أضیف المصدر إ

  لم یرد إّال ضرورًة ، وأتى بالبیت:

   )٣(ما إن وجدنا للهوى من طبٍّ                         

  وال عدمنا قهر وجٌد صبِّ                          

   
                                                

  )  ألبي داؤود في دیوانه ضمن دراسات في األدب العربي ١(

  ) الفضة ص ٢(

  ٢٩٧ص ٢، وهمع الهوامع ج٥٩، ص٢)غیر منسوب أنظر شرح التصریح ج٣(
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 فقال رحمه اهللا:((وٕان كان المصدر مضافًا إلى المفعول والفاصل الفاعل فهو

) حیث فصل بین )١( ضرورًة........)) . فالشاهد في البیت في قوله:(قهر وجُد صبِّ

المفعول وهو(قهر) والمصدر وهو(صب) بالفاعل(وجٌد)على الضرورة وكان التقدیر 

  رفیه: (قهر صبِّ وجُد).    

  وكذلك ورد الفصل بالمفعول ضرورًة وأتى بالبیت : 

              )٢(تها        كما تضمن ماء المزنة الرصفُ یسقي امتیاحًا ندى المسواك ریق      

فالشاهد في قوله : (ندى المسواك ریقتها ) حیث فصل المضاف والمضاف إلیه 

  (ندى ریقتها ) بالمفعول وهو (المسواك ) .  

ذكر العاتكٌي أّنه من خصائص الوقف ، أن یزاد على الموقوف علیه (ها ) --٧

  ت ، وتلحقه هذه الها في ثالثة مواضع ، منها : ساكنُة وُتسّمى هاُء السك

  ، وأتى بالبیت :  )٣(أن یكون على حركة بناء دائما

   )٤( إذا ما ما ترعرع فینا الغالُم                      فما أن ُیقاُل لُه من هوه     

  حیث یكون الوقف على الهاِء الساكنة في (هوه). 

  

  

                                                

  . ٣١٤) الفضة ص١(

  . ١٧١) لجریر في دیوانه ص٢(

  .٤٧٤) الفضة ٣(

  ٤٧٤ضة . الف٥٢٠)  حسان بن ثابت في دیوانه ص٤(
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ماِء والصفاِت  المختومة بالتاء غالبًا ما یكون وذكر أیضًا أّن الوقف على األس-٨

  ،  بالبیت :   )١(بإبدالها (هاًء) ویقٌل أن یوَقف علیه بالتاء ثم أتى

                              

  واهللا أنجـاك بكـفيّْ مسلمـت                        

  من بعدمـا وبعدمـا وبعدمـت                        

  لقوِم عند الَغْلَصَمتْ كادت نفوُس ا

  )٢(وكاد ت الُحرُة أن ُتدعـَى أَمـتْ                        

واستشهد بهذه األبیات في الوقوف على التاء الساكنة من غیر إبدالها هاًء وذلك نادر 

  في اللغة العربیة.

                                                

  .٤٦٦) الفضة ١(

  . ٧٦) ألبي النجم العدلي في دیوانه، ص٢(
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  األمثال العربیة: ثانیًا:

المضیة ، حیث لقد كان للهجة العرب وقبائلها مكانتها في كتاب الفضة 

وقبیلة  )١(استشهد العاتكي بلغة كبار قبائل العرب المشهورین ، أمثال: قبیلة هذیل

. وأشار إلیها في كتابه كثیرًا ، كما أّنه )٤(والحجازیین  )٣(وقبیلة قبیلة تمیم )٢(بني أسد

  أورد بعض األمثال التي اشتهرت عند العرب ، والتي نقلتها إلینا كتب النحو . 

غ عدد األمثال في كتاب الفضة ، أحد عشر مثًال ، استشهد بها في عدد من وقد بل

مواضع الكتاب وفي القضایا المختلفة ، وسأشیر إلى نماذج منها ومواضعها في 

  الكتاب وعلة اإلتیان بها . 

في حدیثه عن حذف  )٥( أتى بالمثل الذي یقول:(أطرق كرا)  و(أصبح لیل) -١

، أّنه قد حذف حرف النداء من المنادى ، وكان تقدیره أن  حرف النداء . فالشاهد فیه

  یقال : أطرق یا كرا،واصبح یا لیل. 

في ذكره للمواضع التي نصب  )٦( أتى بالمثل:(تسمَع بالمعیدي خیُر من أن تراه) -٢

فیها الفعل بأن المضمرة شذوذًا وعلى غیر القیاس حیث نصب الفعل (تسمَع) بأن 

                                                

  ٢٨،٣١٩) الفضة ص١(

  ٢٨،٤٤٥) الفضة ص٢(

  ١٠٦)الفضة ص٣(

  ١٠٦)الفضة ص٤(

. الفضة ٤٠٣ص ١، ج١٩٧٢، ٣محمد محي الدین، دار الفكر، ط-) مجمع األمثال تالیف المبداني، ت٥(

  ١٥٤ص

مثال ألبي هالل العسكري تحقیق محمد أبو الفضل، المؤسسة ، والمثل في كتاب جمهرة األ٢٤٢) الفضة ٦(

   ١٦٢م ج ص١٩٦٤هـ، ١٣٨٤العربیة الحدیة، 
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أي قبل أن )١( ب والنفي. وكذلك:(خذا للّص قبل یأخذك)مضمرة في غیر تقدم طل

  یأخذك. 

مثُل أتى به العاتكي وهو یستعرض معاني حروف  )٢( (الذود إلى الذود إبل) -٣

  الجر ، حیث أثبت بهذا المثل معنى المعیة للحرف(إلى).

                                                

  .١٦٢ص ١ومجمع األمثال ج٢٤٢) الفضة ١(

  .٤٦٢ص ١وجمهرة األمثال ج ٢٨٠)الفضة ص٢(
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  المبحث األّول : موقفه من صاحب الشذرة:   

منهج كتاٍب ما أسهم في تألیفه شخصان من الطبیعي في البحث الذي یتناول    

، أن یتناول الباحث موقف شارح الكتاب من مؤلف الكتاب؛ لذا انعقد المبحث لمعرفة 

  موقف العاتكي من صاحب الشذرة أبي حّیان .   

وبعد أن اطلعت مرارًا على كتاب الفضة المضیة ، اتضح لي أّن موقف 

قد تباین وتعدد. فتارًة تجده یخالف أبا العاتكي من صاحب الشذرة الذهبیة أبي حیان 

حیان ، وأحیانًا یستدرك علیه بعض ما فاته، وأخرى ینتقضه ، كما أّنه أضاف بعض 

الموضوعات النحویة التي لم یذكرها أبو حیان ، ولكن الطابع العام لموقفه من أبي 

من خالل  حیان ، أّنه قد وافقه  في أغلب المواضع والمسائل النحویة ، وسیتبین ذلك

  هذه النماذج . 

  : إعراب جمع التكسیر -١

وافق العاتكي أبا حیان في أّن إعراب جمع التكسیر مثل إعراب المفرد، رفعًا 

وضمًا وجرًا ، فقال رحمه اهللا :((وفهم من سكوته عن بیان جمع التكسیر أّن 

ه عند . والباحثة توافقه على ذلك؛ لورود)١( إعرابه مثل إعراب المفرد  وهو كذلك))

كثیر من النحاة ، منهم ابن جني الذي قال:(هو كل جمع تغیر فیه نظم الواحد 

  .     )٢( وبناؤه وٕاعرابه جاٍر على آخره كما یجري على الواحد الصحیح)

                                                

  .٥٦) الفضة ص١(

  ٨٦)كتاب المع إلبن جني، تحقیق حامد المؤمن، مكتبة النهضة العربیة، ص٢(
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  آلة التعریف: -٢

أیضا من موافقاته ألبي حیان قوله :أّن (ال) هي آلة التعریف، فقال رحمه 

لالم) أّن مذهبه أنهما آلة التعریف كما هو مذهب اهللا: ((وفهم من قوله (باأللف وا

. والدلیل على موافقته له ، أّنه أخذ یفصل القول عن(أل) )١( الخلیل ومن وافقه))

  وأقسامها ، ولم یذكر ما یدلل على مخالفته له. 

       المضارع المعتل من األمثال الخمسة:  -٣

ع المعتل في حالة الجزم لّما تناول أبو حیان األفعال الخمسة ، تناول المضار 

. )٢( ، فقال رحمه اهللا:((وتقول في المعتل  في الجزم: (لم یغُز ، ولم یخَش ) ))

شرح العاتكُي هذا النص ثّم عّقب وقال: ((وُفِهم من سكوته عن الّرفع واّلنصب 

في الفعل المضارع المعتل ، أّنه ال یحذف منه شيء ، وهو كذلك لكن یقدر 

. والباحثة ترى أّن هذا التقدیر الذي ذكره العاتكٌي لیس )٣( .))الرفع في الثالثة.

، الذین یریان أّن هذه  )٤(ضروریًا عند بعض النحاة، كابن مالك ، وابن الّسّراج

األفعال ال یقدر فیها اإلعراب ؛ بحجة أّن اإلعراب في الفعل فرُع وال حاجة 

  .  )٥(لتقدیره فیه

  
                                                

  .٢٤ة ص) الفض١(

  .٥٩) الفضة ص ٢(

  ٥٩) الفضة ص٣(

  .١٠٦ص ١هـ)، بغیة الوعاة، ج٣١٦) هو أبوبكر بن السري بن سهل البغدادي النحوي (٤(

  .٨١ص ١) شرح التصریح على التوضیح، ج٥(
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  ه:  العامل األّول في نصب المفعول ب-٤

في حدیث أبى حیان عن النواصب ، بدأ بالمفعول به ، ففّسر العاتكُي ذلك 

وقال: ((وبدأ بالمفعول به ؛ ألّنه أولى المنصوبات بالنصب )) ثّم بّین أبو حیان 

األشیاء التي ینتصب بها المفعول به ، فبدأ بالفعل ، عندها قال العاتكُي: ((وفهم 

ب ؛أّنه األصل في العمل وما بعده فرُع علیه من تقدیمه الفعل على باقي النواص

. والباحثة تؤیدهما في ذلك ، إذ أّنه ال یوجد خالُف في )١( ، وهو كذلك......))

  هذه المسألة .   

 إدخال المنادى ضمن المفعول به:    -٥

صّنف أبو حیان المنادى ضمن المفعول به فقال:((ومن المفعول به 

.  )٢( ذلك وقال: (( ألّن حرف النداء یقوم مقام الفعل ))المنادى)) فوافقه العاتكُي على 

ُ◌ الذي )٣(والباحثة توافق على هذا إذ صّرح به كثیر من النحاة في كتبهم  مثل الصیرمي

قال: ((وأصل النداء النصب ؛ ألّنك إذا قلت : یا ، زید: ، فأنت داٍع له مناٍد له، كأّنك 

  .  )٤( قلت : أدُع زبدًا ، وأنادي زیدًا ))

                                                

  .١٥٤) الفضة ١(

  .١٤٥) الفضة ٢(

  . ١٦٨هـ)، إشارة التعیین ص٥٤١) هو عبد اهللا بن إسحاق الصیرمي النحوي (٣(

نظر: المقرب تألیف علي بن مؤمن بن عصور، تحقیق أحمد عبد الستار الجواري، مطبعة الهاني بغداد، ) ا٤(

  .١١٣ص ١م، ج١٩٧١
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وهذه بعض الواقف التي وافق فیها العاتكُي أبا حیان في إصداره الحكم على بعض 

القضایا النحویة ، وستتعرض الباحثة في الفقرة القادمة إلى موافقاته لترتیبات أبي 

  حیان في كتابه . 

  تأییده لترتیبات أبي حیان : 

ضها للشرح، فاهتم أّید العاتكي أبا حیان في ترتیباته لقضایا النحو وهو یستعر 

العاتكي بهذه الترتیبات وكان حریصًا على بیانها ، ومن خاللها یبرز رأیه الشخصي 

  . فمن ذلك مثًال: 

أّن أبا حیان لّما تكّلم عن أنواع المعارف ، بدأ بالمعرفة والنكرة ، فقال: 

نكرٌة وهي ((االسم نكرٌة ومعرفة)) ، فأیده العاتكُي وقال: ((یرید أّن االسم ینقسم إلى 

األصل  و إلى معرفة وهي فرٌع عن النكرة ؛ الندراج كل معرفة تحت نكرة  من غیر 

                     )١( عكس ))

ثّم بدأ أبو حیان یسرد في أنواع المعارف ، یبدأ باألول ثّم األول حسب ما 

یملیه علیه مذهبه النحوي ، فبدأ بالضمائر على أّنها اعرف المعارف ، وفي 

مائر بدأ بضمیر المتكلم ؛ألّنه أخصُّ من ضمیر المخاطب .قال أبو حیان: الض

((والمعرفة المضمر نحو: أنا ، وأنت ، وهو)) فعلق العاتكي وقال: ((ففهم من تقدیمه 

المضمر أّنه اعرف المعارف ..............وفهم من تقدیمه ضمیر المتكّلم أّنه 

ب أخص من ضمیر أخص من ضمیر المخاطب ، وأّن ضمیر المخاط
                                                

  .١٤) الفضة ص١(
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. ثم بدأ بالثاني مرتبًة وهو العلم ، والعتكي یؤید ویقول:((فیفهم )١( الغائب..........))

.  وهكذا یمضي أبو حیان في )٢( ـّن العلم اعرف ممن بعده من المعارف ...))

المعارف وأنواعها ، فذكر اسم اإلشارة ، والمعّرف باأللف والالم ، ثم الموصوالت ، 

، وفي هذا كله یوافقه العاتكٌي ویبن علة التقدیم  ٣(إلى معرفة ثم المضاف

  والتخصیص .      

وكذلك في تناول أبي حیان ألنواع اإلعراب وألقابه ، ذكر الرفع أوًال ، ثم 

النصب والجر.، والعاتكٌي یقول : ((ویفهم من تقدیمه الرفع أّنه أعلى مراتب 

أبو حیان یذكر أنواع المعربات ، فذكر  . ثّم أخذ)٤( األنواع األربعة .......))

األشیاء التي تعرب بالحركات ، والتي تعرب بالحروف   حتى وصل إلى األسماء 

الستة ، فذكر العاتكي ذلك وقال: ((ثّم انتقل الشیخ رحمه اهللا إلى إعراب ما تنوب 

ي فیه الحروف عن الحركات ، فبدأ بهذه األسماء الستة ؛ ألّن مفردٌة واإلفراد ف

  .     )٥( األسماء هو األصل  ))

أیضًا من ترتیبات أبي حیان التي وافقه فیها العاتكي حدیثه عن الترخیم قال: 

. وشرح العاتكٌي ذلك وبین  أّن للعرب فیه )٦( ((وفي الترخیم یا ،جعَف ویا، یجعُف ))

                                                

  .١٤) الفضة ص١(

  .١٥) الفضة ص٢(

  ١٨) الفضة ٣(

  .٣٩) الفضة ص٤(

  .٤٣) الفضة ص٥(

  .١٦٨) الفضة ص٦(
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من مذهبان : أولهما وهو األكثر أن ینوي المحذوف فال یغیر ما بقي بعد الحذف ، 

حركة أو سكون.  الثاني: أن ال ینوى المحذوف ، بل یصیر كما لو كان اسمًا تمامًا 

ثّم عّلق العاتكُي وقال:(( وعلى هذین المذهبین نّبه المصنف بتمثیله یا حعَف ، ویا 

. )١( جعُف ، وقّدم تبقیُة الُمرّخم على ما بقي بعد على الضم ؛ لیعلم أّنه األرجح ))

عها على بعض كتب النحو ، لم تجد للنحاة تفصیًال كثیرًا في ذلك والباحثة بعد اطال

، إّال أّن بعضهم أشار إلى ما رآه العاتكي من األولى تقدیم ما نوي بعد الحذف كابن 

  .  )٢(السّراج مثالً 

وكذلك تناول أبو حیان الحروف ، فقسمها إلى حروف الجر، وفي حروف الجر 

فعلق العاتكُي وقال:((ألّن أقل موضوع  بدأ بما هو موضوع على حرف واحد ،

. ، ثّم تناول حروف القسم )٣( الحرف على حرف واحد بخالف األسماء واألفعال .))

ورتبها وبدأ بالباء ؛ ألّنها تدخل على المضمر والظاهر ممثالً لذلك بنحو: أقسمت 

  . )٤(باهللا ، وأقسمت بك

 استدراكات العاتكٌي على أبي حیان :   -٣

العاتكٌي على أبي حیان بعَض ما فاته من فرعیات علم النحو، فیذكره یصرِّح استدرك 

  بأّن أبا حیان لم یذكره ، أو غفل عنه ، ومن أمثلة استدراكاته علیه:    

                                                

  .١٦٨) الفضة ١(

  .٦ج ١مد بن السراج، تحقیق عبد الحسین الفتلي، مؤسسة الرسالة، ط) األصول في النحو ألبي بكر مح٢(

  .٢٥٢، ٢٤٩، ٢٤٨) الفضة ص٣(

  .٢٨٦) الفضة ص٤(



 137

في الحدیث عن (إّن) وأخواتها ، ذكرها أبو حیان ضمن المرفوعات فقال:  -١

لیه العاتكٌي وقال: أّن . فاستدرك ع)١( ((خبر إّن، أّن، لكن، كأّن لیت، لعّل))

هذه الحروف إنما عملت النصب ؛ ألنها تشبه الفعل في الوضع ، أي في 

الوضع على ثالثة أحرف وأربعة وفي المعنى. ثم تناول العاتكي معاني هذه 

الحروف ولم یتطرق إلیها أبو حیان فقال:(( إنما عملت هذه الحروف النصب 

حروف .........؛ألّن معنى إن ؛ لشبهها األفعال في الوضع على ثالثة 

  . ثم تناول بقیة أخوات (أّن).    )٢( المكسورة الهمزة التوكید..))

ذكر أبو حیان التوكید ، ولم یذكر التوكید اللفظي ، فاستدركه علیه العاتكٌي  -٢

وقال: ((والتوكید لفظٌي ومعنوٌي ، ولم یمّثل المصنف للفظي ،ولكن مطلق 

 ، فتناوله العاتكي ومّثل له .    )٣( التوكید یشمله .......))

أیضًا في حدیث أبي حیان عن البدل ، ذكر أبو حیان ثالثة أنواع للبدل ،  -٣

هي: بدل كل من كل ، وبدل بعض من كل ، وبدل االشتمال ، فاستدرك 

علیه العاتكٌي نوعًا رابعًا وهو: بدل اإلضراب . فقال رحمه اهللا:((والرابع الذي 

بدل اإلضراب والغلط والنسیان نحو قولك : ((استِر لي لم یذكره المصنف ، 

 .           )٤( حمارًا فرسًا.........))

                                                

  .١١٢) الفضة ص١(

  .١١٢) الفضة ص٢(

  .٤٠٧) الفضة ص٣(

  .٤١٣) الفضة ص٤(
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لّما تناول أبو حیان حروف العطف لم یذكر من ضمنها (إما) ؛ ألّن 

هناك خالفًا حول (إّما) هل هي من حروف العطف أوال؟ ، فذكرها العاتكٌي ورّجح 

إما) من حروف العطف. قال رحمه أن یكون أبو حیان مع من یرى أّن (

اهللا:((ولم یذكر المصنف (إما) في حروف العطف ، وقد اختلف النحاة في نحو: 

خذ إما درهمًا وٕاما دینارًا ، فمذهب اكثر النحویین أّن (إما) المكسورة الهمزة 

. والذین خالفوا هذه األكثریة هما أبو علي الفارسٌي )١( عاطفة................))

كیسان ، حیث ورد قول أبي علي في كتاب أمالي ابن الشجري یقال: ((ومن وابن 

الفرق بینهما أّن (إما) لیست من حروف العطف ، كما زعم بعض النحویین ؛ 

ألّنه ال یخلو أن تكون األولى منهما عاطفة ،أو الثانیة ، فال یجوز أن تكون 

  .   )٢( العطف........)) الثانیة عاطفة ؛ ألّن الواو معها ، والواو هي األصل في

ذكر أبو حیان أّن البناء إنما یكون في خمسة أبواب ، وهي أسماء الشرط ، 

وأسماء االستفهام ، وأسماء اإلشارة ، والضمائر ، والموصوالت ، فأضاف إلیها 

 .   )٣(العاتكٌي أسماء األصوات ، وأسماء األفعال

(ال) ، فذكرها العاتكٌي ، تناول أبو حیان كل الموصوالت ، ولم یذكر منها  -٤

وقال: أّن أبا حیان لم یذكرها فقال: ((ومن الموصوالت التي لم یذكرها 

                                                

  .٤١٦) الفضة ص ١(

  ١٢٥ص ١، ج١طناحي، ط) أملي بن الشجري، تألیف هبة اهللا بن على بن محمد بن حمزة، تحقیق محمد ال٢(

  .٤٦٤، ٤٦٢، ٤٥٩) الفضة ص٣(
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المصنف: (ال) ، فإنها تكون موصولة بلفظ واحد للمذكر، و، المفرد، 

 . )١( وفروعهما........))

  انتقاداته ألبي حیان :  -٧

من مواضع الكتاب ، وفي صحیُح أّن العاتكَي قد وافق أبا حیان في كثیٍر          

ترتیباته لثنایا الموضوعات ، ولم ُیبدي له أیة اعتراضات أو انتقادات ، إّال في 

مواضع قلة ، أتعرُض لذكرها ؛ لیكتمل البناء في هذا الشأن ووفاًء لهذا الكتاب بحقه 

  . وتتمثل هذه االنتقادات في اآلتي :            

ت ، ذكر منها أفعال المقاربة وهي : جعل ، أّن أبا حیان لّما تناول المرفوعا

طفق، وعلق ، وانبرى، وهلهل، وكرب ، وأوشك ، وعسى ، واخلولق، وحرى ،وأنشأ ، 

’) بدأ العاتكٌي فیها بالشرح ، ثم عّلل لقول أبي حیان : (ومن ذلك أفعال المقاربة

ا هو لغیرها . وانتقده في جمعه لها بأفعال المقاربة ، فأخذ یبین ما هو للمقاربة ، وم

قال رحمه اهللا: ((.........ولیست كلها للمقاربة ، بل منها ما هو للمقاربة وهو: كاد، 

وكرب، أوشك ، وهلهل، ومنها ما هو للرجاء ، وهو:عسى ، وحرى ، واخلولق، ومنها 

. ثّم بین بعد ذلك علة )٢( ما یدل على الشروع وهو: أنشأ ، وطفق ، وجعل ))

  قاربة ؛ ذلك أّن منزلة المقاربة متوسطٌة بین الشروع والرجاء.  تسمیتها بأفعال الم

                                                

  .١٣) الفضة ص١(

  .٩٩) الفضة ص٢(
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وفي حدیث أبي حیان عن حروف الجر ، ذكر أّن ( الفاء) هي عاملة الجر في قول 

  الشاعر :       

         )١(فِمثُلِك ُحبلى قد طرْقُت ومرضعٍ          

حیح الذي علیه أنكر العاتكُي علیه أن تكون (الفاء ) هي الجارة وقال: ((والص

  .      )٢( الجمهور أّن الجّر برب المقدرة))

  بعض تفصیالته لما أجمله أبو حیان : -٨

ذكر أبو حیان المرفوعات ، ومن ذكره لها ذكر اسم(ال) ولم ُیضف لها 

تفصیًال، بینما قام العاتكُي بالتفصیل فیها من حیث معناها ، وما یتصل بها ، وما 

اهللا: ((ومن المرفوعات اسم (ال) النافیة التي بمعنى  یتعلق بعملها . فقال رحمه

(لیس) ، فإّنها ترفع االسم وتنصب الخبر، وقد تزاد التاء مع (ال) لتأنیث الفعل 

 )٣( واألكثر حینئذ حذف اسمها وٕابقاء خبرها ، كقوله تعالى: ﴿والت حین مناص﴾

  .               )٤( لیس هذا الحین حین مناص أي فرار ))

أبو حیان القول في المستثنى ، حیث ذكر االستثناء بصفة عامه ، ولم  أجمل

یفصل ، إّال أّن العاتكَي فصل القول فیه وذكر االستثناء المفرغ، قال: ((وأّما 

االستثناء المفرغ ، وهو ما یطلبه ما قبل ( إّال) ؛لیتّم الكالم به نحو قوله تعالى: 

                                                

  .١٢ص ١) ألمري القیس في دیوانه تحقیق محمد أبو الفضل دار المعارف، د١(

  .٢٤٦) الفضة ص٢(

  )٣) سورة ص، آیة (٣(

  .١١٠) الفضة ص٤(
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و﴿ َفَما آَمَن ِلُموَسى إّال ُذرّیٌة  )١(َقبلِه الٌرسُل﴾ ﴿َوما ُمحمُد إّال رسوُلُ قد َخلت ِمن 

، فما قبل (إّال) یطلب ما بعدها خبرًا في األّول ، وفاعًال في الثاني ،  )٢( ِمِ◌ن َقوِمه﴾

، أو مفعوًال  )٣( وقد یطلبه نائبًا نحو قوله تعالى: ﴿َفهل ُیهَلك إّال الَقوُم الَفاِسقوَن﴾

، وغیر ذلك مما ال تتم الفائدة إّال به )٤( إّال الحق ﴾ نحو ﴿وال تقولوا على اهللا

((...... )٥(        .  

وكذلك ذكر أبو حیان أّن من المرفوعات اسم (ما) دون أن یذكر لها شروطًا 

أو شیئا مما یتعلق بها ، فذكر العاتكُي أنها ال تعمل إال بشروط وأّنه یلحق بخبرها 

تي فّصل فیها مجمالت أبي حیان ، وهناك . وهذه بعض مواضعه ال)٦((باء) الجر

  .)٧(مواضع أخرى بالكتاب

  مصطلحاته التي أطلقها على مسمیات أبي حیان :        

أبـو حیــان فــي كتابـه الشــذرة الذهبیــة ، قــد ال یـذكر كثیــرًا المصــطلحات النحویــة 

التي اشتهرت بها الموضـوعات النحویـة بـین علمـاء النحـو، فهـو یسـوق المـتن دون أن 

جعل هناك فواصل بین الموضـوعات ، وألّن طبیعـة مـتن الشـذرة أّنـه مـتن مختصـر ؛ ی

فتجده یمثل بمثال واحد أو اثنین ، بحیث یكون هـذا المثـال متضـمنًا ومحیطـًا بـأطراف 
                                                

  ). ١٤٤) سورة آل عمران، آیة (١(

  .)٨٣) سورة یونس، آیة( ٢(

  ). ٥٧رة األحقاف، آیة ()سو ٣(

  ).١٧١) سورة النساء، آیة (٤(

  .٢١٥) الفضة ص ٥(

  .١٧٠) الفضة ص٦(

  .١٥٥) الفضة ص٧(
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الموضوع وكلیاته . وستتعرض الباحثة لبعض مصطلحات العـاتكي التـي أطلقهـا علـى 

  مسمیات أبي حیان :        

و حیان في الحدیث عن المنصوبات ، ذكر منها الصفة المشـبهة ، لّما شرع أب - أ

ــالمفعول بــه  ولــم یطلــق علیهــا اســم ( الصــفة المشــبهة) وٕانمــا قــال : ((ویشــبه ب

قولهم مررت بالرجل الحسن الوجه)) ، فعّقب ذلك العاتكي وقال : (( یعني أّن 

؛ وذلــك الصـفة المشــبهة باســم الفاعــل ، تنصــب االســم علــى التشــبیه بــالمفعول 

  .    )١( ألّنه لیس مفعوًال حقیقة ، وٕانما هو فاعل في المعنى.......))

سّمى أبو حیان المفعول له بالمفعول ألجله ، فأقّره العـاتكي وأضـاف إلیـه فقـال  - ب

رحمــه اهللا : ((ومــن المنصــوبات المفعــول مــن أجلــه ، والمفعــول لــه ، والمفعــول 

 .           )٢( ألجله ........))

أطلــق أبــو حیــان علــى (ال) الناهیــة : (ال) فــي التــرك ، فقــال العــاتكُي : وكــذلك  - ت

((وأّمــا (ال) فــي التــرك ، یعنــي تــرك الفعــل نحــو: ؟﴿ال ُتصــعِّر خــدك للنــاِس ﴾ 

 .    )٤( وتسّمى (ال) الناهیة والطلبیة........)))٣(

  

  

                                                

  .١٧١) الفضة ص١(

  .١٧١) الفضة ص٢(

  .١٨)سورة لقمان، آیة ٣(

  .٣٢٢) الفضة ٤(
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، )١( جامــد)وسـّمى العـاتكُي الفعــل المنصـرف لّمـا عبــر عنـه أبـو حیــان بقولـه ((الفعـل ال

  .)٢(وسّمى (نعم، وبئس) بفعلي المدح والذم ، وبالكتاب نماذُج أخرى

  دفاع العاتكِي عن أبي حیان :   

دافــع العــاتكُي عــن أبــي حیــان فــي موضــٍع واحــد ، وذلــك لّمــا تحــدث أبــو حیــان 

عــن األســماء الســتة ، وعــن إعرابهــا ، فعّبــر عــن ( الحمــو) ونســبه إلــى أقــارب الزوجــة 

وه)) ، فظــاهر كــالم أبــي حیــان أّن (الحمــو) مــن أقــارب الزوجــة . ثــم إّن فقــال: ((وحمــ

كاتــب الشــذرة الذهبیــة عّلـــق وقــال أّن غیــر أبــي حیـــان مّثــل بقولــه:(وحموها) علـــى أّن 

  الحمو من أقارب الزوج . فدافع العاتكٌي عن أبي حیان بطریقتین :             

الزوجـة ، سـهٌو مـن الكاتـب ولـیس مـا األولى : أن جعل  (حموه) المنسوبة إلى أقـارب 

  .   )٣( صدر عن أبي حیان ، فقال : ((ولعّله سهٌو من الكاتب ))

الثانیــة: قــام بــإیراد بعــض األقــوال التــي تــدّلل علــى أّن (الحمــو) قــد یكــون مــن أقــارب 

الزوجـــة ، وأّنـــه ال تثریـــب علـــى أبـــي حیـــان فقـــال : ((ثـــّم وجـــدُت الحـــافظ عبـــد العظـــیم 

ًال بـأّن الحمـو قریـب الزوجـة فقـط ، وقـال المـرادي فـي شـرح ألفیـة ابـن المنذري حكى قو 

                                                

  ٣٦٩) الفضة ١(

  .٢٠٣، ٢٠٢، ٣٧٨، ٣٧١)الفضة ص٢(

  ٣٤) الفضة ص٣(
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مالك : ( وقد یطلق الحمو على أقارب الزوجة ،) فال اعتراض على أبي حیـان رحمـه 

  .      )١( اهللا))

وهكذا تجده یدافع عن أبي حیان تارًة بالتشكیك في نقل الكاتب وأخرى بإیراد األدلة 

  حیان إن كان یقصد ذلك ویعنیه.التي تصحح ما ورد عن أبي 

  فرائده التي أضافها إلى متن الشذرة :                

أضاف العاتكٌي رحمه اهللا إلى كتاب الشذرة الكثیر من األشیاء ، فهي قد  - أ

تكون مكملة لموضوع ما ، لم یبینه أبو حیان ، أو تكون إضافة منه ، أو 

في الكتاب  ، وستتناول  یكون الموضوع موضوع مستقل لم یذكره أبو حیان

  الباحثة هذه األشیاء في هذه الفقرة بإذن اهللا . 

تحدث أبو حیان عن المعربات فذكرها ولم یذكر منها (جمع المؤنث السالم )  - ب

، فذكر العاتكُي وبّینه فقال: (لم یبین المصنف كیفیة جمع المؤنث السالم 

  .    )٢( والعبد یبینه ))

تي تنصب المفعول به ، وهو یشرح في أضاف كذلك بعض األفعال ال - ت

نواصب المفعول به ، فقال : (( ومن أسماء األفعال التي تنصب المفعول به 

: دونك زیدًا ، بمعنى خذه ، وعلیك بشرًا ، أي ألزمه ، وٕالیك عني ، بمعنى 

                                                

  .س٤٤) الفضة ١(

  . ٣٩) الفضة ص٢(
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. أضاف أیضًا أبنیة المصادر وهو یشرح المصدر ودالالته )١( تنحى عني ))

ن فتٍح ، وضم ، وكسر . فقال: ((وأما (َفَعَل) المفتوح ، بما یترتب علیه م

العین القاصر ، فیأتي مصدره غالبًا على زنة( الفعول )، كركع ركوع وسجد 

سجود، ........وٕان دّل (َفَعَل) المفتوح العین على امتناٍع ، فیأتي مصدره 

ٕان دّل على زنة (فعال) بكسر (الفاء) نحو: أبىِ إباء ، وجمح ِجماح.........و 

على داٍء ، فیأتي مصدره على زنة (ُفعال) بضم الفاء نحو: زكم ُزكام ، مشى 

 .   )٢( بطنه ُمشاء......))

قوله : أّنه یجوز تعداد الحال ، كما یجوز تعداد الصفة ، إما بالعطف ، أو  - ث

بغیره مثل قوله تعالى: ﴿إّن اهللا یبشِّرِك بحیي مصدقًا بكلمٍة من اهللا وسیدًا و 

، وبدون العطف نحو: جاء زیٌد راكبًا سالمًا  )٣( ونبیًا من الصالحین ﴾ حصوراً 

مسرورًا ، كما أضاف أّن التعداد یكون واجبًا في نحو قوله تعالى: ﴿ إّنا 

  .  )٤( هدیناه السبیَل إّما شاكرًا وٕاّما كفورًا ﴾

 ألحق بفعل الذم (بئس) قولهم : (ساء) فقال: (( ویقال في الذم : ساء الرجل - ج

. فأعرب على إثر ذلك قوله تعالى :  زید ، كما یقال بئس الرجل زیٌد ))

                                                

  .١٤٩) الفضة ص١(

  .١٧٩، ١٧٨) الفضة ص٢(

  .١٣٩) سورة آل عمران، آیة ٣(

  .١٩٨، والفضة ص٣) سورة اإلنسان، آیة ٤(
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.  )٢( . وقوله تعالى: ﴿ ساءت مستقّرًا ﴾)١( ﴿بئس الشراب وساءت مرتفقا﴾

أعربها تمییزًا والفاعل محذوف یفسره التمییز، أي ساءت المرتفق النار مرتفقًا 

 . )٣(، وساءت المستقر النار مستقراً 

الشذرة الذهبیة ، قضیة (أفعل التفضیل) التي لم یذكرها أبو  أضاف إلى متن - ح

حیان ، ولكنه أشار إلى أّنه قد ذكرها في كتابه ( ارتشاف الضرب من كالم 

 .  )٤( العرب)

 . )٥(أضاف كذلك للمتن أسماء األصوات ضمن المبنیات من األسماء - خ

 . )٦(أضاف أیضًا (ألف) اإللحاق ضمن موضوع الممنوع من الصرف -  د

                                                

  .٢٣) سورة الكهف، آیة ١(

  .٢٦) الفرقان، آیة ٢(

  . ٣٧٥) الفضة ٣(

  .٣٨٨) الفضة ص٤(

  .٤٥٩) الفضة ٥(

  .٤٥٢) الفضة ٦(
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  المبحث الثاني: مذهبه النحوٌي: 

لتحدید مذهب عالٍم ما من علماء النحو ولمعرفة اتجاهه النحوي ؛ البد من   

الوقوف معه عند أصول النحو ، ومعرفة موقفه النحوُي منها ؛ حتى یتمّكن الباحث 

أو الدارس من تحدید مذهبه النحوي ؛ لذلك أنعقد هذا المبحث لمعرفة موقف العاتكي 

  ل النحو المتمثلة في : القیاس ، السماع ، اإلجماع . من أصو 

ولقد أطلق العلماء على القیاس والسماع واإلجماع أّنها أصول النحو؛ ألّن 

النحو ال یقوم إّال بأسس وضوابط متفق علیها ، سواء قیست من كالم العرب ، أو 

  سمعت عنهم ، أو أجمع علیها العلماء .    

معناها أساس الشيء، وكلمة القیاس لغًة تعني:  وكلمة األصل في اّللغة ،

.  أّما في اصطالح النحاة ، فیطلق األصل وتكون له عدة معاٍن منها: أّنه )١(التتبع

 الحكم الذي تقتضیه طبیعة كٍل من أجناس الكلم الثالثة ، من حیث البناء واإلعراب.

جامعٍة ، ویكثر  . والقیاس هو حمل غیر المنقول على المنقول في حكم لعلةٍ  )٢(

  .    )٣(عندهم إذا كان المنقول من العرب مستفیضاً 

ویبدو أّن النحاة كانوا یطلقون على ما أسَموه قیاسًا ، هو ما أجَروه من أوزان لم توجد 

  عند العرب بأوزاٍن وجدت عندهم.  

                                                

  ) معجم مقاییس اللغة، باب الهمزة والصاد ١(

  ).١٩٨٥هـ، ١٤٠٥( ١) القیاس للدكتورة منى الیاس، دار الفكر ط٢(

  .٨٤-٨٣، ص١) في أصول النحو تألیف سعید األفغاني المكتبة اإلسالمیة، طبعة٣(



 148

 والقیاس عماد النحو ، بدلیل ما قد ورد عن العلماء الذین عّرفوا النحو ، وذلك مثل

  قول الكسائي :   

  .      )١(إنما النحو قیاٌس یّتبع                         وبه في كل أمر ینتفع  

 - ویقال أّن أّول من عمل بالقیاس هو: أبو عبد اهللا أبي اسحق الحضرمُي ت

). قال عنه ابن األنبارُي : (كان قیمًا بالعربیة إمامًا فیها ، وكان شدید التجرید ١١٧(

. ولقد كان لكبار العلماء باٌع في علم القیاس أمثال الخلیل ابن أحمد )٢( للقیاس)

وسیبویه وأبي علي الفارسي ، وقد نسبوا للخلیل ابن أحمد بعض الكلمات التي قاسها 

، من تلك : النسب إلى تهامة ، قالوا أّنه ینسب إلیها بتهامي، أو تهام ، فاألّول 

ل الخلیل ابن أحمد: ((أّنهم كأّنهم نسبوا إلى مقیس ، والثاني على غیر القیاس ، فقا

(فْعل أو فَعل ) وكأنهم فّكوا صیغة تهامة فأصاروها إلى تْهم أو تَهم  ثم أضافوا 

  .   )٣( وقالوا : تهامي .......))

وللقیاس أركان ثالثة هي: األصل ، وهو المقیس علیه ، وفرٌع وهو المقیس ، وعلٌة 

أن ال یكون شاذًا ، ولیس بالضرورة أن یكون كثیرًا ،  ، وله شروط ، منها) ٤(جامعةُ 

  كما ال یقاس على الشاذ تركًا . 

                                                

  . ٢٦٧، ص٢) إناه الرواة ج١(

  .١٨) نزهبة األلباء، ص٢(

  .٨٥) األصول في النحو ص٣(

  .٣٨) االقتراح ص٤(
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وقد ذكر ابن جني أّن مقاییس العرب ضربان : أحدهما: معنوي ، واآلخر 

لفظي .، واستدل على قوله هذا ، بأّن موانع الصرف في األسماء تسعُة كلها معنویة 

ضربان : أحدهما معنوي ، واآلخر لفظي ، إّال واحد هو اللفظي . قال : ((وهي 

وهذان الضربان فإن عما وفشوا في هذه اللغة ، فإّن أقواهما وأوسعهما هو القیاس 

المعنوي ، أال ترى أّن األسباب المانعة من الصرف تسعة ، وواحد منها لفظي هو : 

  .    )١( شبه الفعل لفظًا نحو : أحمد ..........))

تصرة  تقف الباحثة على كتاب الفضة المضیة ؛ لتبرز بعد هذه المقدمة المخ

 المواضع التي تبین احترام العاتكُي للقیاس ، واحتكامه إلیه .

التي احتكم فیها العاتكي للقیاس قوله عن مصدر الرباعي المجرد  وأّول المواضع

، وفي موضع آخر یقول : ((وما كان الماضي  )٢( (دحرج) أّن قیاس مصدره (فعلله)

  . )٣( على (تفعلل) فقیاس مصدره أن یترك على حاله ویضم رابعه)) منه

: أّنه كان یلحق وزنًا بآخر ، مستخدمًا القیاس في ذلك . منه  ثاني هذه المواضع

. وأّما ما )٤( قوله : ((ومن ذلك تمثیل المصنف لم تخرج ، یقاس علیه ال تخرج ))

ینعته بالضعف والشذوذ مثال ذلك :  كان غیر مطرٍد قیاسًا ، أو استعماًال ، فقد كان

قوله في جمع المذكر السالم أّنه ألحقت به كلمات لم تستكمل الشروط ، فألحقت به 

                                                

  .١٤٩ص ١م، ج٢٠٠٣، ٢الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، ط ) الخصائص البن جني، تحقیق عبد١(

  .١٨٠) الفضة ص٢(

  .١٨٢) الفضة ص٣(

  .٣٢٥) الفضة ص٤(
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وأعربت إعرابه ، من ذلك (أرضون) قال: (( فإنه جمع أرض ، وأرض جمع جنس 

. وكذلك ذكر  )١( لمؤنث ما ال یعقل ، وقد كِسر بتحریك عینه ففیه شذوذ ....))

التي ینصب فیها الفعل بأن المضمرة ثم قال : ((ال ینصب الفعل (بأن) المواضع 

  .   )٢( المضمرة في غیر المواضع المذكورة إّال شذوذًا ، فال یقاس علیه ))

أیضًا في حدیثه عن (أفعل التفضیل) ذكر أوزانه التي یبنى منها ، ثم ذكر أوزانًا وصفها 

  .)٣(بالضعف والشذوذ ؛ ألّنها على غیر القیاس

  السماع عند العاتكي :   

لقد كان للسماع تأثیره في توجیه آراء العاتكي في شرحه للشذرة الذهبیة ، بل 

  ومن أهم العوامل في إصدار أحكامه . ولنقف على بعض أمثلته؛لنستبین ذلك .  

  وأّول األمثلة على ذلك هو: عدم إبطاله روایة بیت الشاعر:

  )٤(یفوقان مرداس في مجمع                  وما كان حصُن وال حابُس        

فالشاهد في قوله: (مرداس ) حیث لم یصرف مع أّنه مصروف ؛ وذلك للضرورة 

الشعریة، وقد مضت هذه المسألة ضمن موافقاته للكوفیین ، وهذا یدل على احترام 

  العاتكي للنص المسموع. 

                                                

  .٥٤) الفضة ص١(

  ٢٤) الفضة ص٢(

  .٣٨١) الفضة ص٣(

  . ١١٢هـ ص١٤١٢) دیوان  العباس بن مرداس، تحقیق یحي الجبوري، مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة ٤(
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وابن مالك في القول بجواز من المواضع أیضًا موافقته لكل من المبرد وابن السراج 

الجمع بین الفاعل الظاهر والتمییز، قائًال إّنه الصواب ؛ لورود السماع به ، وأتى 

  بالبیت: 

  )١(تزّود مثل زاد أبیك فینا                     فنعم الزاد زاد أبیك زاداً         

الظاهر وهو: الزاد  فالشاهد في قوله : (نعم الزاد زاد أبیك زادًا) حیث جمع بین الفاعل

  وبین التمییز وهو: زادًا.  

ومن احترامه للسماع أیضًا: رفضه لكل رأٍي ال یستند إلى السماع ، وذلك مثل: عدم 

تجویزه جمع المذكر السالم المختوم بالتاء والواو والنون .، مثل: طلحة ، فال یقال : 

  .  )٢(طلحون ، وقد وافق فیها البصریین

كُي بالنص السیما إذا كان قرءانًا ، یحمل ألفاظًا مسموعة كذلك اهتمام العات

عن العرب ، دلیُل على اعتنائه بالسماع ، من ذلك حدیثه عن العدل في الصفة ، 

أي التحویل من مثال إلى غیره فقال : ((وهذا العدل مسموُع من الواحد إلى األربعة ، 

. ثم )٣( اٍع ومربع .........))قالوا آحاد وموحد ، وثُناء ومثنى ، وثالث ومثلث وُرب

  ذكر أّن بعض النحاة قد أورد قیاس ذلك إلى العشرة .  

                                                

  .١١٨) دیوان جریر، ص١(

  . ٢٦ص ١في اإلنصاف، ج ٤. والمسألة ٥٠) الفضة ص٢(

  .٤٥٠، ٤٤٩) الفضة ص٣(
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ومن احترام العاتكُي للسماع أیضًا قوله : بأّنه یجوز حذف المنادى ، وبقاء الحرف 

داًال علیه ، معلًال أّنه قد ورد في السماع ، واستدل بقول العرب: (أال یا ارحمونا ) ، 

  .      )١(ارحمونا وتقدیره :یا قوم

ویرتبط بآراء العاتكي في السماع أشیاء منها ، رأیه في مدى مراعاة األصول 

التي جرت علیها العربیة ، والتمسك بها. ومن ذلك موافقته أبا حیان في أّن اإلعراب 

بالحركات هو األصل ، كذلك اتفاقه مع البصریین في أّن اإلفراد في األسماء هو 

  . )٢(الجمع فرُع علیهاألصل والتثنیة و 

ومن األشیاء المرتبطة بآرائه أیضًا أّنه كان یقول بزیادة األحرف سواء كان 

في القرءان الكریم ، أوفي غیره . وقد یتبع في ذلك العلماء الذین یرون أّنه قد تزاد 

  بعض األحرف في الكالم أغراض أو لغیرها . 

: قوله بزیادة( باء) الجر في  فمن المواضع التي استشهد بها العاتكي بالزیادة

خبر(ما) ؛ لتوكید النفي . قال رحمه اهللا: ((كثیرًا ما تزاد (با) الجر في خبر(ما) 

وقوله:  )٣( لتوكید النفي ، فتجره لفظًا نحو قوله تعالى: ﴿وما هم  منه بمخرجین﴾

افل، . فالشاهد في زیادة الباء في كل من ( غ)٤( ﴿وما ربك بغافٍل عّما یعملون﴾) ))

  ومخرجین).  

                                                

  . ١٥٦) الفضة ص١(

  .٤٣) الفضة ص٢(

  .١٤٨) سورة الحجر آیة ٣(

  .١٠٨، والفضة ص١٣٢) سورة األنعام، آیة ٤(
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وكذلك قال أّنها  تزاد في مواضع أخرى ، ومثل بقوله تعالى : ﴿ أولم یروا أّن اهللا 

  .   )١( الذي خلق السماوات واألرض ولم یعي بخلقهّن بقادر ﴾

هذه نمازج من مظاهر احترام العاتكي للنص المسموع ، واحتكامه إلى السماع في 

  به . تطبیق قواعد النحو الواردة في كتا

  اإلجماع عند العاتكي :    

اإلجماع لغًة :هو العزُم على الشيء ، والمجموع : الذي جمع من هنا 

، وكذلك تدل لفظة اإلجماع على التجمع بعد تفرقة ، وجاء في القاموس:  )٢(وهناك

. واإلجماع )٤(. ویأتي اإلجماع بأّنه االتفاق)٣(جمع الشيء عن تفرقة یجمع جمعاً 

. قال ابن جني :((اعلم أّن )٥(إجماع أهل البلدین، البصرة والكوفة اصطالحًا هو:

                      )٦( إجماع أهل البلدین یكون حجة إذا أعطاك خصمك یده أّال یخالف المنصوص ))

وقد جاء في بعض الكتب أّن اإلجماع أّول ما نشأ ، نشأ مع مدرسة الكوفة ، 

.  )٧(یث ال یكون هناك إجماع إّال بین فریقینبعد أن وضعت أصولها ومنهجها ، ح

                                                

  .١٠٩، والفضة ص٣٣) األحقاف، آیة ١(

  ) مختار الصحاح، مادة جمع. ٢(

  جیم باب العین.) القاموس المحیط فصل ال٣(

  ) المصباح المنیر.٤(

  .٦٦) االقتراح ص٥(

  .٢١٦ص ١) الخصائص ج٦(

  م.٢٠٠٥ ١) اإلجماع في الدراسات النحویة لحسین رفعت، مكتبة عالم الكتب، ط٧(
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وأّول ظهور للمصطلح هو ما جاء على ألسنة النحویین ، والمجالس التي كانت 

  . )١(بینهم

أما لفظة اإلجماع بصفة عامة فقد وردت في كتب النحو المعروفة ، والكتب 

لتبیین ، التي اهتمت بمسائل الخالف ، مثل: كتاب اإلنصاف ، وأسرار العربیة ، وا

  وشرح المفصل وغیرها من كتب النحو . 

ولإلجماع مكانة بین أصول النحو ، ولقد حظي عند بعض المؤلفین بأن 

أفردوا له أبوابًا ؛ وذلك لمكانته وأهمیته . قال ابن جني :((من خالف الجماعة ال 

  . )٣( . والسیوطي قال: ((إجماع العرب حجة)))٢( یسمح له باإلقدام ))

العاتكٌي حریصًا على ذكر المواضع التي اجمع علیها العلماء من خالل  ولقد كان

  شرحه لمتن أبي حیان ، ویذكر ذلك وینبه له. 

من ذلك بعد أن ذكر أقسام الكالم وهي : االسم ، والفعل ، والحرف ، بین 

. والباحثة ترى أّن هذا اإلجماع ربما یكون هو )٤(وقال أّن هذه القسمة مجمع علیها

ب عند النحاة ، وٕاّال ، فإّن بعض النحاة یرى أّن الكالم ینقسم إلى أربعة أقسام ، األغل

  .)١(حیث أضافوا نوعًا آخر هو اسم الفعل ؛ لذلك ال یكون هذا اإلجماع على إطالقه

                                                

  ) المرجع السابق ص ١(

  .٢١٦ص ٢) الخصائص ج٢(

  .٨٩) االقتراح ص ٣(

  .٦) الفضة ص٤(

  .٤٣ل والوظیفة: تألیف فاضل مصطفى، مكتبة الخانجي ص) أقسام الكالم العربي من حیث الشك١(



 155

وكذلك عندما تكلم العاتكي عن تقسیم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر ، ذكر 

في ألقاب اإلعراب ، ذكر أّن ألقاب اإلعراب . وكذلك )١(أّن هذه القسمة مجمع علیها

  . )٢(أربعة مجمع علیها ، ال تزید وال تنقص

.   )٣(منع تقدیم صاحب الحال على الحال ، إذا كان مجرورًا باإلضافة ؛ لإلجماع

وأشار إلى اإلجماع أیضًا ، عندما تكلم عن (ما دام) ، حیث ال یجوز تقدیم خبرها 

   )٤(علیها باتفاق النحاة

بعد هذا الطواف حول أصول النحو ، ومعرفة موقف العاتكي منها ، یمكن تحدید و 

  مذهب العاتكي النحوي ، وٕالى أي المدارس والمذاهب ینتمي . 

من خالل هذا العرض ، أقول أّن العاتكي كان بصري المذهب والمنهج ، ذلك أّنه قد 

لثاني ، حیث وافق وافق البصریین في أغلب مسائل الخالف التي وردت في الفصل ا

جمهور البصریین في تسعة عشر موضعًا ، ووافق أفراد من البصریین في خمس 

مسائل مستقلة . وكما وردت مواقفه التي تدل على احتكامه للسماع إذ تجده یوافق 

البصریین في مسائل السماع ، ولم یوافق الكوفیین إال في مسألة واحدة ، ومما یدلل 

ذكره الكثیر ألئمة المدرسة البصریة أمثال سیبویه والمبرد على أّنه بصري المذهب 

  وأستاذهما الخلیل ابن أحمد وغیرهم من نحاة البصرة . 

                                                

  .١٤٣) الفضة ص١(

  .٣٨) الفضة ص٢(

  .٩١) الفضة ص٣(

  ) الفضة ص٤(
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  المبحث الثالث : اختیاراته النحویة : 

                     

لكل شارح كتاب ، ولكل صاحب مؤلف اختیاراته النحویة التي یبرزها ، وآرائه  

كي شارح الشذرة الذهبیة ألبي حیان ، كانت له اختیاراته ، التي یصطفیها ، والعات

سواء كانت فردیة یختص بها ، أو أّنها مجرد آراء متفق علیها بین النحاة ، وكان 

یعبر عن اختیاراته بقوله: (وهو المختار ) ، أو بقوله: ( األولى ) أو (الراجح).  

  تیاراته. وستتعرض الباحثة بمشیئة اهللا في هذه الفقرة لبعض اخ

في حدیث العاتكي عن أحكام صلة الموصول من حیث الذكر والحذف ،  -١

فصل القول في ذلك ، والمواضع التي یقع فیها الضمیر العائد على 

الموصول وماذا یترتب علیه. فقال: ((والضمیر العائد على الموصول تارًة 

..وتارًة یكون في موضع الرفع ، فالبد من ذكره ، وال یجوز حذفه..........

یكون في موضع النصب فإن انتصب بحرف فالبد من ذكره وٕان انتصب 

بفعل جاز حذفه وذكره والحذف أكثر نحو قوله تعالى: ﴿ذرني ومن خلقت 

. والباحثة توافقه في هذا إذ أّنه رأي أغلب )٢( .أي خلقته وحیدا)))١( وحیدا﴾

  .)٣(النحاة

  
                                                

  .١١) المدثر آیة ١(

  .٣١) الفضة ص٢(

  .٢٥٠ص ١) شرح التصریح ج٣(
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سالم ، أو بما ألحق به ، مثل : یرى العاتكي  أّنه إذا ُسمي بجمع المؤنث ال -٢

أذرعات ، أو عرفات ، أو غیرها فإّنه یعرب إعراب مسلمات مخالفًا لبعض 

العرب فقال رحمه اهللا :((إذا ُسمي بجمع المؤنث السالم أو بما الحق به 

كأذرعات ................فالمختار إعرابه إعراب مسلمات ، ومن العرب من 

 .  )١( )یمنعه التنوین ..........)

الفعل المبني للمجهول ، إذا كان یتعّدى إلى مفعولین ، وهو من باب (كسى ،  -٣

وأعطى )، فیجوز في مفعولیه ، نیابة األّول فقال رحمه اهللا : ((وٕان كان 

الفعل یتعّدى إلى مفعولین وكان من باب كسى وأعطى ، فیجوز نحو:ُكِسي 

. والباحثة ترى  )٢( ........))زیُد جبة ، وُاعِطي عمرُ درهمًا ، وهذا أولى .

أّنه ال خالف للنحاة في هذه المسألة ، وأّنهم متفقون على نیابة الثاني إذا ُأِمن 

 . )٣(اللبُس 

في الفعل (عسى) إذا اسند إلى ضمائر الرفع ، فإّنه قد ورد فیه لغتان : إّما  -٤

ه اهللا أن تكسر السین ، أو تفتح ، ویختار العاتكي أن تكون مفتوحة فقال رحم

: ((إذا أسند (عسى) إلى (نا) من قلك : نحن عسینا ، أو إلى نون اإلناث 

نحو: الهندات عسین .............جاز إبقاء السین على حالها وهو الفتح 

                                                

  .٤١) الفضة ص١(

  ٧٢) الفضة ص٢(

  .٣٣ص ٢) توضیح المقاصد ج٣(
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. و العاتكي في هذا یوافق ابن مالك وغیره )١( وهو المختار ، وجاز كسرها ))

 . من  أعالم النحو الذین ورد عنهم هذا االختیار 

(ال) التي لنفي الجنس تدخل على المبتدأ والخبر ، فتنصب المبتدأ ، وترفع  -٥

الخبر ، فإن دخلت (ال) على جمع المؤنث الصحیح ، فإّنه یجوز فیه الفتح ، 

والكسر ، واختار العاتكي الفتح ، فقال : ((وٕان كان جمع صحیح لمؤنث جاز 

.  وهذا رأي كثیر من النحاة )٢( فیه الكسر بال تنوین والمختار فتحه........))

 . )٣(منهم ابن الناظم

االسم الذي یأتي بعد الواو ، إّما أن یعرب مفعوًال ، وٕاّما أن یعرب معطوفًا ،  -٦

وقد یمنع العطف في حالة عدم إعادة الجار وعلى ذلك ورد قوله تعالى : 

تعرب فاألّولین إّما أن تعرب مفعوًال معه، وٕاّما أن  )٤( ﴿جمعناكم واألولین﴾

معطوفًا ، والعاتكي یختار األّول ویقول: ((والعطف أرجح ؛ إلمكانه بال 

. والباحثة ترجح أن یكون ما بعد الواو ، وهو (األولین) مفعوًال )٥( ضعف ))

معه ؛ألّن الجمع المذكور في اآلیة قد حصل لألولین ، واآلخرین ملحقین بهم 

 هللا أعلم .   فربما یكون التقدیر: جمعناكم مع األّولیین وا

                                                

  ٢١٠، ص١) شرح التصریح ج١(

  .٣٧ص) الفضة ٢(

  .١٨٧) شرح األلفیة ألبن الناظم ص٣(

  ٣٨) سورة المرسالت، آیة ٤(

  ٢٠٨) الفضة ص٥(
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في قضیة اإللغاء والتعلیق یرى العاتكي أّن المعّول علیه هو التقدم ، والتوسط ، 

والتأخیر ، فكان یختار اإللغاء ، إذا تأخر العامل بعد المبتدأ والخبر ، ویرى اإلعمال 

إذا توسط العامل فقال: ((وأما اإللغاء ، وهو إبطال عمل العامل وعود المبتدأ والخبر 

حالهما األّول من الرفع ، فبجوز إذا توسط العامل بین المعمولین نحو: زیُد إلى 

ظننت منطلق ، أو تأخر عنهما نحو: زید منطلق ظننت ، لكن مع التوسط اإلعمال 

  .)١( أرجح نحو زید ظننت منطلقًا ومع التأخیر اإللغاء أرجح ))

عضها في أورد بعض العلماء للتعجب معاني كثیرة ، وهي ال تختلف عن ب -٧

یقول في التعجب : ((اعلم أّن التعجب معنًى  )٢(مدلوالتها ، فترى ابن یعیش

یحصل عند مشاهدة ما یجهل سببه ، ویقل في العادة وجود مثله 

.............ولهذا المعنى ال یصح التعجب من القدیم سبحانه ؛ ألّنه عالم ال 

وصف المصوغ على ، كما عّرفه أبو حیان بأّنه ال )٣( یخفى علیه شيء))

. أما العاتكي فقد )٤((أفعل) داًال على زیادة في محل بالنسبة إلى محل آخر

انفرد بقوله: ((وهو اسم على الصحیح ؛ لدخول عالمات األسماء من الجر 

                                                

  .٣٥٦) الفضة ص١(

  هـ)، إنباه الرواة، ج  ص٦٤٣) هو یعیش بن علي بن محمد یعیش المعروف بابن الضائغ (٢(

  .١٤٢ص ٧) ج١٩٢٨) الشرح المفصل، دار صابر بیروت مصور عن طبعة المنیریة بمصر (٣(

  .٢١٩ص ٣ارتشاف الضرب من كالم العرب ج) ٤(
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 واإلضافة و(ال) ، وهو ممتنع الصرف ؛ للزوم الوصفیة ووزن (افعل) ..))

)١(   . 

لعاتكي أّن األصل تقدیم االسم وتأخیر في حدیثه عن كان وأخواتها ، یرى ا -٨

الخبر ، كما هو الحال في المبتدأ والخبر ، وهو أمر متفق علیه عند 

 . )٢(النحاة

اختار العاتكي السكون لالم التي تلحق الفعل المبني للمفعول ، حیث یكثر دخول 

هما نحو : الالم علیه قال : ((أّما إذا بني فعالء المتكلم للمفعول كثر دخول الالم علی

ألكرم ، ولنكرم ، والم الطلب هذه مبنیة على الكسر ، ویختار تسكینها بعد (الواو 

  . )٣( والفاء ) العاطفتین ))

                                                

  .٣٨٦) الفضة ص١(

  .٨٩) الفضة ص٢(

. ١٩٤ص ١) أنظر: شرح شذور الذهب البن هشام، تحقیق محمد محي الدین دار الكتب العصریة بیروت، ط٣(

  .٣٢٤والفضة ص
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  الخاتمة:   

الحمد هللا رب العالمین، الذي وفقني وأعانني في تقدیم هذا الجهد المتواضع  

ومفید ة ، تجولت من فقد كانت رحلة السیر مع هذا العالم وكتابه الفضة رحلة ممتعة 

خاللها على مصادر علم العربیة ، وشواهدها ، وموقف النحاة منها ، كما ُأتیحت لي 

الفرصة  لمعرفة المدارس النحویة وأسباب نشأة النحو ، فإّن طبیعة هذا النوع من 

البحوث یمكن الباحث من التعرف على الكثیر والمثیر المفید ، وقبل أن أضع عصا 

  ر النتائج التي توصلت إلیها من خالل هذه الرحلة وهي: الترحال ، أذك

أّن العلماء الذین جاءوا  بعد الرعیل األّول لم تكن لهم إضافات كثیرة في  -١

القواعد التي أسسها األولون ، وٕانما كانت مجهوداتهم منحصرة في الترجیح  

  والتفصیل . 

دیث النبوي ، فبینما أّن العاتكي قد خالف أبا حیَّان في مبدأ االستشهاد بالح -٢

عاب أبو حیَّان على ابن ملك استكثاره من الحدیث ، یأتي العاتكي ویستشهد 

 بأكثر من مائة حدیث في شرحه لمتن أبي حیَّان . 

أن العاتكي تأثر بأبي حیان كثیرًا فوافقه في كثیر من مواضع الكتاب، وظهر  -٣

 أثر ذلك في ذكره لكتابه (ارتشاف الضرب) كثیرًا. 

العاتكي باإلمام ابن هشام في كتابه مغني اللبیب ، وذلك یبدو واضحًا  تأثر -٤

 في شرحه ، من حیث تفصیالته الدقیقة في ثنایا الموضوعات ومفرداتها . 



 162

أّن البحث في مجهودات عالٍم ما یحصر الباحث على كتبه التي أخذ منها ،  -٥

فقد الباحث كما یقصره على العلماء الذین تأثر بهم هذا العالم ، وبذلك ی

حریته في الطواف على كتب النحو المختلفة ، كما أّنه یجد نفسه رهین 

 نصوص ُأجِبر على إیرادها ؛ لیمكن القارئ من صحة ما ذكره . 

أن كتاب الفضة أسهم بإظهار متن الشذرة الذهبیة إذ أن متنه األصلي   -٦

 مفقود، ولوال شرح العاتكي لضاع كتاب الشذرة الذهبیة ألبي حیان.

  وأوصي الطالب من بعدي باآلتي : 

  الرجوع إلى تراثنا القدیم ، ومعرفته ، والعنایة بما خلفه لنا السابقون . -١

محاولة االلتفات إلى الجدید ؛ وذلك عبر المخطوطات التي لم تحقق ، كما  – ٢

في مجال البحث العلمي توفیر هذه المخطوطات، مساعدًة  نیرجى من المسؤولی

  لهذا العلم.  للطالب وخدمةً 

  االهتمام باللغة العربیة وجعلها لغة التخاطب في كل المجاالت. -٣

القراءة الصحیحة لنصوص القرآن الكریم والنصوص األخرى یعین الطالب  -٤

على التحلیل الصحیح ویجعله سهًال ومیسرًا؛ لذلك ال بد من قراءة صحیحة أوًال 

  ثانیًا. ثم الشروع في التحلیل واستخالص المعلومات 
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  ملخص البحث: 

هــذا البحــث الــذي قمــت بإعــداده بتوفیــق اهللا وعونــه یتنــاول جهــود اإلمــام ابــن زیــد العــاتكي ، 

الذي شرح متن الشذرة الذهبیة في علم العربیة، وهو مـن مؤلفـات أبـي حّیـان ، التـي ظهـرت 

  مؤخرًا . 

لغنـاه عـن التعریـف .  تناولت صاحب المتن ( أبا حّیان) في فقـرة التمهیـد باختصـار شـدید ؛

أما العاتكي فقـد أفـردت لـه فصـًال مسـتقال ، فتناولـت عصـره وأهـم سـمات ذلـك العصـر ، ثـم 

حیاتـــه بمـــا فیهـــا مـــن معرفـــة مشـــایخه وتالمیـــذه ومصـــادر كتابـــه التـــي اســـتقى منهـــا النحـــو ، 

  ومنهجه في شرح الشذرة . 

اتجاه هذا العالم ، وتناولـت ثم جاء الحدیث عن المدارس النحویة ؛ لالستعانة به في تحدید 

أهـــم وأكبـــر مدرســـتین عرفهمـــا النحـــو العربـــي، وهمـــا مدرســـتا البصـــرة والكوفـــة وأضـــفت لهمـــا 

مدرســة بغــداد فــي جــزء یســیر. وللعــاتكي آراٌء نثرهــا دون أن یحــدد فیهــا وجهــًا معینــًا ، وهــي 

  ألصحاب هذه المدارس ، تناولتها ونسبتها إلى أصحابها . 

إحصاء عدد الشواهد في كتاب الفضة ،  -جاهدةً –یة ، حاولت وفي الشواهد النحو 

واجتهدت في ذلك ، ثم بینت كیفیة عرض العاتكي لهذه الشواهد ، والقضایا التي ساق 

  هذه الشواهد  -أجلها -من

وأخیرًا تعرضت لموقفه من أبي حیان ، من حیث الموافقـات ، والتأییـدات ، واالسـتدراكات ، 

ً◌ مذهبه النحوي بعد أن عرضته على أصول النحو: (القیاس ، -یضاأ-والدفاع ، وتناولت 

الســماع ، اإلجمــاع ) ونســبته إلــى مدرســة البصــرة ، ثــم اختیاراتــه النحویــة التــي یشــیر إلیهــا 

  بقوله : (وهو المختار ، والراجح ، واألولى) . 
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Abstract 

The researcher has shed lighted to the efforts and 

contributions of Alimam Ibn Alatiky who explains “Al-

Shuzara Al-Zahabia” in Arabic science which is Ibn Hayan’s 

books that have appeared recently. 

The researcher hilights in the introductory chapter the 

biography of Ibn Alatiky, his “sheikhs” and disciples and the 

sources which derives grammer and his methodology in 

explaining “Al-Shuzara Al-Zahabia”  which is a grammar 

book. 

The researcher shed light to the schools of grammar  to know 

the tendency of this scholar such as  AL-Kufa and Al-Basra 

grammar schools as well as Baghdad grammar school. AL-

Atiky has his own points of view in terms of grammar and 

prose. The points of view belongs to these grammar schools. 

The researcher highlights grammar quotations in Silver book 

and has shown how Alatiky has presented his proves and the 

issues he discusses. 

To conclude, the researcher examines Ibn Hayan points of 

view in terms of agreement, support and defense.  

The study has shown AL-Atiky grammar school after 

presenting the basics of grammar (consecus, measurement 

and hearing). 

The researcher has attribute AL-Atiky to AL-Basra grammar 

school.   
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ـــٍس َشـــْیئًا َوَال ﴿ .١ ـــٌس َعـــن نَّْف ـــوْا َیْومـــًا الَّ َتْجـــِزي َنْف َ◌اتَُّق

َال ُهــــْم ُیْقَبــــُل ِمْنَهــــا َشــــَفاَعٌة َوَال ُیْؤَخــــُذ ِمْنَهــــا َعــــْدٌل وَ 

  ﴾ُینَصُرونَ 

  البقرة

٤٨  

37  

ُقْل ِإن َكاَنْت َلُكـُم الـدَّاُر اَآلِخـَرُة ِعنـَد الّلـِه َخاِلَصـًة ﴿ .٢

  ﴾مِّن ُدوِن النَّاِس َفَتَمنَُّوْا اْلَمْوَت ِإن ُكنُتْم َصاِدِقین

=  
٩٤  

٣٨  

ـــدََّمْت َأْیـــِدیِهْم َوالّلـــُه َعِلـــیٌم ﴿ .٣ ـــن َیَتَمنَّـــْوُه َأَبـــدًا ِبَمـــا َق َوَل

  ﴾ الظَّاِلمینَ بِ 

=  
٩٥  

٣٨  

ــَفَهاء ِمــَن النَّــاِس َمــا َوالَُّهــْم َعــن ِقْبَلــِتِهُم ﴿ .٤ َســَیُقوُل السُّ

الَِّتـي َكـاُنوْا َعَلْیهَـا ُقـل لِّّلـِه اْلَمْشـِرُق َواْلَمْغـِرُب َیْهـِدي 

ْسَتِقیمٍ    ﴾َمن َیَشاُء ِإَلى ِصَراٍط مُّ

=  

١٤٢  

٨٤  

ـــ﴿ .٥ ــــِئَك الَّـــِذیَن اْشـــَتَرُوْا الضَّ ـــَذاَب ُأوَل َالَلَة ِباْلُهـــَدى َواْلَع

 ﴾ِباْلَمْغِفَرِة َفَما َأْصَبَرُهْم َعَلى النَّاِر 

=  
١٧٥  

٦٤  

  ٩٠  ١٧٧  =  ﴾{لَّْیَس اْلِبرَّ َأن ُتَولُّوْا ُوُجوَهُكْم   ﴿ .٦

ُسوُل  ....﴿ .٧   ٥٦  ٢١٤  = ﴾....َوُزْلِزُلوْا َحتَّى َیُقوَل الرَّ

  ٣٩  ٢٢٣  = ﴾ ..ْا َحْرَثُكْم َأنَّى ِشْئُتْم ِنَسآُؤُكْم َحْرٌث لَُّكْم َفْأُتو ﴿ .٨

    

  ٨٨  ٣٦  آعمران  ﴾ ...َوالّلُه َأْعَلُم ِبَما َوَضَعتْ  ...﴿ .٩

اِلِحینَ ﴿.١٠   ١٤٦  ٣٩  =  ﴾َوَسیِّدًا َوَحُصورًا َوَنِبّیًا مَِّن الصَّ

  ٩١  ٩٢  =  ﴾َلن َتَناُلوْا اْلِبرَّ َحتَّى تُنِفُقوْا ِممَّا ُتِحبُّوَن  ﴿.١١
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ُسلُ َوَما مُ ﴿.١٢ ٌد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلِه الرُّ   ١٤٢  ١٤٤  =  ﴾َحمَّ

  ٨٦  ١٧٩  آل عمران  ﴾مَّا َكاَن الّلُه ِلَیَذَر اْلُمْؤِمِنیَن َعَلى َما َأنُتْم َعَلْیهِ ﴿.١٣

    

  ٦٠  ١  النساء  ﴾َواتَُّقوْا الّلَه الَِّذي َتَساءُلوَن ِبِه َواَألْرَحاَم ﴿.١٤

ِمَن النَِّساء ِإالَّ َما َمَلَكْت َأْیَماُنُكْم َواْلُمْحَصَناُت ﴿.١٥

  ﴾ِكَتاَب الّلِه 

=  
٢٤  

٦١  

  ٦٨  ٦٤  =  ﴾َوَلْو َأنَُّهْم ِإذ ظََّلُموْا َأنُفَسُهْم َجآُؤوكَ ﴿  ١٦

  ٩١  ٧٣  =  ﴾َیا َلیَتِني ُكنُت َمَعُهْم َفَأُفوَز َفْوزًا َعِظیماً ﴿  ١٧

  ٨٥  ٩٥  = ﴾َوُكـال� َوَعَد الّلُه اْلُحْسَنى﴿  ١٨

   =      

  ١٤٢  ١٧١  =  ﴾َوَال َتُقوُلوْا َعَلى الّلِه ِإالَّ اْلَحقِّ ﴿  ١٩

    

  ١١٥  ٥٢  المائدة ﴾َفَعَسى الّلُه َأن َیْأِتَي ِباْلَفْتحِ ﴿  ٢٠

  ٧٢، ٣٢  ٩٥  = ﴾َ◌ْو َكفَّاَرٌة َطَعاُم َمَساِكینَ ﴿  ٢١

اِدِقیَن ِصْدُقُهمْ ﴿  ٢٢   ٩٢  ١١٩  = ﴾َهَذا َیْوُم َینَفُع الصَّ

    

  ٧٣  ١١٥  األنعام   ﴾َوَتمَّْت َكِلَمُت َربَِّك ِصْدقًا َوَعْدالً ﴿  ٢٣

  ١٥٣  ١٣٢  =  ﴾َوَما َربَُّك ِبَغاِفٍل َعمَّا َیْعَمُلوَن ﴿  ٢٤

        

  ١٢٤  ٤٠  األعراف  ﴾    حتى یلَج الجمُل في سمِّ الخیاطِ ﴿  ٢٥
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  ٣٨  ١٤٣  =  ﴾....َلن َتَراِني....﴿  ٢٦

    

ْكُب َأْسَفَل مِ ..﴿.  ٢٧   ٧٤  ٤٢  األنفال  ﴾...نُكمْ َوالرَّ

  ٨٧  ٤٣  =   ﴾ِإْذ ُیِریَكُهُم الّلُه ِفي َمَناِمَك َقِلیالً ﴿  ٢٨

    

  ٤٥  ٣  التوبه  ﴾َأنَّ الّلَه َبِريٌء مَِّن اْلُمْشِرِكیَن َوَرُسوُلهُ ﴿  ٢٩

    

یٌَّة مِّن َقْوِمهِ ﴿  ٣٠   ١٤٢  ٨٣  یونس  ﴾َفَما آَمَن ِلُموَسى ِإالَّ ُذرِّ

  ٧٥  ١١١  هود ﴾لَّمَّا َلُیَوفَِّینَُّهْم َربَُّك َأْعَماَلُهمْ َوإِنَّ ُكـال� ﴿  ٣١

    ٨٨               ٥١﴾          یبوسف    قالت إمرأُة العزیِز اآلَن َحصَص الحقُّ ﴿  ٣٢

  ١٢٦  ٨٥  یوسف  ﴾قالوا تاِهللا تفتُأ تذكَر یُوسف ﴿  ٣٣

    

  ٧٢، ٣٢  ١٦  إبراهیم  ﴾َوُیْسَقى ِمن مَّاء َصِدیٍد ﴿  ٣٤

  ٣١، ٣٠  ٣٧  =  ﴾َفاْجَعْل َأْفِئَدًة مَِّن النَّاِس َتْهِوي ِإَلْیِهْم ﴿  ٣٥

    

  ٨٦  ٣٠  الحجر  ﴾َفَسَجَد اْلَمآلِئَكُة ُكلُُّهْم َأْجَمُعوَن ﴿  ٣٦

ْنَها ِبُمْخَرِجینَ ﴿  ٣٧   ١٥٣  ٤٨  =  ﴾َوَما ُهم مِّ

    

وَن َوَما ُیْعِلُنو ﴿  ٣٨   ٢٩  ٢٣  النحل   ﴾نَ َال َجَرَم َأنَّ الّلَه َیْعَلُم َما ُیِسرُّ
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ُل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاء ﴿  ٣٩   ٩٣  ٨٢  اإلسراء  ﴾َوُنَنزِّ

ِكوَن خزائَن رحمَة رّبي ﴾  ٤٠   ٦٨  ١٠٠  = ﴿ لو أنُتم تمل

    

  ١٤٦  ٢٩  الكهف   ﴾ِبْئَس الشََّراُب َوَساءْت ُمْرَتَفقاً ﴿  ٤١

  ١٠١، ٨٦  ٣٤  =   ﴾َأَنا َأْكَثُر ِمنَك َماًال َوَأَعزُّ َنَفراً ﴿  ٤٢

    

  ٣٠  ٦١  طه  ﴾َوْیَلُكْم ال َتْفَتُروا َعَلى اللَِّه َكِذبًا َفُیْسِحَتُكْم ِبَعَذابٍ ﴿  ٤٣

    

  ٨٤  ٩١  األنبیاء   ﴾اَ َوالَِّتي َأْحَصَنْت َفْرَجه﴿  ٤٤

    

  ١١٦  ٣٥  النور  ﴾َیَكاُد َزْیُتَها ُیِضيُء ﴿  ٤٥

    

  ١٤٦  ٦٦  لفرقانا   ﴾ِإنََّها َساءْت ُمْسَتَقّرًا َوُمَقاماً ﴿  ٤٦

    

  ١١٠  ١٩٥  الشعراء   ﴾ِبِلَساٍن َعَرِبيٍّ مُِّبینٍ ﴿  ٤٧

    

  ٨٥، ٨٤  ١٦  النمل   ﴾َوَوِرَث ُسَلْیَماُن َداُوودَ ﴿  ٤٨

  ٩١  ٢٥  =   ﴾َأال َیْسُجُدوا ِللَّهِ ﴿  ٤٩

    

  ٣٦  ٨٢  القصص  ﴾َوْیَكَأنَُّه ال ُیْفِلُح اْلَكاِفُرونَ ﴿  ٥٠
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  ١٤٣، ١٠٦  ١٨  لقمان  ﴾ ِللنَّاسِ  َوال ُتَصعِّْر َخدَّكَ  ﴿  ٥١

    

  ٧٥  ٣٢  یس  ﴾ َوإِن ُكلٌّ لَّمَّا َجِمیٌع لََّدْیَنا ُمْحَضُرونَ  ﴿  ٥٢

    

  ٥١  ٩٦  الصافات   ﴾ َواللَُّه َخَلَقُكْم َوَما َتْعَمُلونَ  ﴿  ٥٣

    

  ١٤١  ٣  ص  ﴾ َوالَت ِحیَن َمَناصٍ  ﴿  ٥٤

    

  ١١٠  ٣  الزخرف  ﴾ًا لََّعلَُّكْم َتْعِقُلوَن ِإنَّا َجَعْلَناُه ُقْرآنًا َعَرِبیّ  ﴿  ٥٥

    

  ٨٩  ٧١  الزخرف   ﴾ َوِفیَها َما َتْشَتِهیِه اَألنُفُس ﴿   ٥٦

    

َأَوَلْم َیَرْوا َأنَّ اللََّه الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواَألْرَض ﴿   ٥٧

  ﴾ َوَلْم َیْعَي ِبَخْلِقِهنَّ ِبَقاِدرٍ 

  ١٥٤  ٣٣  األحقاف

  ١٤٢  ٣٥  = ﴾ ْهَلُك ِإال اْلَقْوُم اْلَفاِسُقونَ َفَهْل یُ ﴿   ٥٨

    

  ٩١  ٢٢  محمد ﴾َفَهْل َعَسْیُتْم ِإن َتَولَّْیُتْم  ﴿   ٥٩

َسَیُقوُل َلَك اْلُمَخلَُّفوَن ِمَن اَألْعَراِب َشَغَلْتَنا َأْمَواُلَنا  ﴿  ٦٠

  ﴾ َوَأْهُلوَنا

  ٨٣  ١١  الفتح
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رقم   السورة  اآلیة  م

  اآلیة

  رقم الصفحة

    

ال  أكثرهمَوَراء اْلُحُجَراتِ ِإنَّ الَِّذیَن ُیَناُدوَنَك ِمن  ﴿  ٦١

  ﴾ َیْعِقُلونَ 

  ٩٠  ٤  الحجرات

    

  ٦٨  ٥  الحجرات ﴾َوَلْو َأنَُّهْم َصَبُروا َحتَّى َتْخُرَج ِإَلْیِهْم  ﴿  ٦٢

    

  ٥٦  ٩  الحجرات ﴾فقاتلوا التي تببغي حتى َتفیئ إلى أمِر اهللا ﴿  ٦٣

  ٥٩  ٧+٦  النجم ﴾ ىَوُهَو ِباألُُفِق اَألْعلَ  *ُذو ِمرٍَّة َفاْسَتَوى ﴿  ٦٤

    

  ٨٤  ١  الواقعة  ﴾ ِإَذا َوَقَعِت اْلَواِقَعةُ  ﴿  ٦٥

    

  ٥٨  ٩٥  الواقعة ﴾ ِإنَّ َهَذا َلُهَو َحقُّ اْلَیِقینِ  ﴿  ٦٦

  ٥٦  ٢٣  الحدید ﴾لكیال تأَسوا على مافاتُكم وال تفَرحو بما آتاكم ﴿  ٦٧

    

  ٥٦  ٧  نافقونالم ﴾ال تُنِفُقوا َعَلى َمْن ِعنَد َرُسوِل اللَّه ﴿  ٦٨

    

  ٨٧  ٣  التحریم ﴾َوإِْذ َأَسرَّ النَِّبيُّ ِإَلى َبْعِض َأْزَواِجِه َحِدیثاً  ﴿  ٦٩

    

  ١٥٨  ١١  المدثر ﴾َذْرِني َوَمْن َخَلْقُت َوِحیداً  ﴿  ٧٠
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رقم   السورة  اآلیة  م

  اآلیة

  رقم الصفحة

َهْل َأَتى َعَلى اِإلنَساِن ِحیٌن مَِّن الدَّْهِر َلْم  ﴿ ﴿  ٧١

 ﴾َیُكن َشْیئًا مَّْذُكورًا 

  ٣٩  ١  اإلنسان

    

  ١٤٦  ٣  اإلنسان ﴾ِإنَّا َهَدْیَناُه السَِّبیَل ِإمَّا َشاِكرًا َوإِمَّا َكُفورًا ﴿  ٧٢

ِلیَن  ﴿  ٧٣   ١٦٠  ٣٨  المرسالت ﴾َهَذا َیْوُم اْلَفْصِل َجَمْعَناُكْم َواَألوَّ

    

  ٩٢  ٢٤  التكویر ﴾َوَما ُهَو َعَلى اْلَغْیِب ِبَضِنین ﴿  ٧٤

    

  ٨٥  ١٤  البروج ﴾َوُدوُد َوُهَو اْلَغُفوُر الْ  ﴿  ٧٥
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ا دس ا  

  رقم الصفحة    

  ١٠٣  ((أال َتعَجُب من ُحب ُمغیٍث بریرَة وبغِض بریرَة ُمغیثًا ))-١

  ١٠٢ (( التِمس َولْو َخاَتمًا ِمن َحدیٍد )) -١٢

اِلحوَن َفَحّیَهل ِبُعمَر )) -٢٣   ١٠٨ ((  إذا ُذِكَر الصَّ

  ١٠٢ الشیطاَن یخطُر بیَن المرِء وقلبِه یقوُل: أذُكر كذا أذُكر كذا)) (( إنَّ  -٣٤

  ١٠٠ (( اللهمَّ إجَعْلها علیهم سنینًا كسنیِن ُیوُسَف  )) -٤٥

  ١٠١ ((  إن هللا مالئكٌة یتعاقبون فیكم مالئكٌة باللیِل ومالئكٌة بالنهاِر)) -٥٦

  ١٠٣ ((  إنما األعماُل بالنیاِت)) -٦٧

  ٣٩ ىَّ ُیستجاُب َلُه))((  أن -٧٨

  ١٠٠ (( أهلَك النساَء األحمراِن )) -٨٩

  ١٠٩ (( بأبي أنَت وأمي ال ُتشرْف ُیصْبك سهٌم من سهاِم القوِم )) -٩١٠

  ١٠٦ ((ربَّ صائٍم لیَس له من َصْومِه إال الجوُع والَعطٌش )) -١٠١١

  ١٠٥ (( فأنطلقُت حتى أمرَّ على موسى ، وحتى أدخَل الجنَة )) -١١١٢

  ١٠٦ (( ال أعرفنَّ أحدكم جاء یوم القیامِة على رقبته بعیٌر أو بقرٌة)) -١٢١٣

  ١٠٥ (( لیَس المسكیُن الذي تردُّه األكلُه واألكلتاِن )) -١٣١٤

وه بهنِة أبیِه وال َتكُنوا )) -١٤١٥   ٩٩ (( من تعزَّى بعزاِء الجاهلیِة فاعضِّ

  ١٠١ َء))((  من ُقبَلِة الرجِل امرأَتُه الوضو  -١٥١٦

فيُّ َتغدوبإناٍء وتروُح  -١٦١٧ ((  ِنعَم الِمْنَحُة الِلقَحُة الصفّيّ◌ُ◌ ِمْنحًة َوالشاُة الصَّ

 بإناء))  

١٠٧  

  ١٠٨ (( وا أبتاُه  )) -١٧١٩

  ١٠٧ (( واِهللا إنَُّه لصادٌق َباٌر راشٌد تابٌع ِللَحِق)) -١٨٢٠

ثنیِن وَوَضَع الَحَجَر األْسوَد یوَم ((  وِلَد نبیَّكم َیوم االثنیِن وِنبَئ یوم اال -١٩٢١

 االثنیِن ))

١٠٩،  ١٠٨  

  ١٠٤ (( یا عتبُة بن ربیعَة ، ویا شیبُه بن ربیعَة ، ویا ولیَد بن عقبَة )) -٢٠٢٢
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  فھرس األبیات الشعریة
  البیت

  الصفحة  الٌقائل  قافیة الھمزة  الرقم
  ال أقعُد الجبَن عن الھیجاِء   -١

  لت زمُر األعداءِ ولو توا               
  ١٢٢  حسان بن ثابت

      قافیة الباء   
  وما الدھُر إال منجنوناً بأھلِھ   -٢

  وما صاحُب الحاجاتِ إال معذباً                
  ١١٧  ألحد بني سعد

  أعبداً حلَّ في ِشعبي غریباً   ٣
  ألؤماً ال أبا لَك واْغتراباً                    

  ١٢٠  جریر

  أْن تعوَد فموشكةٌ أرُضنا   ٤
  ِخالَف األنِِس خراباً یباباً                     

  ١١٦  أبو سھم الھذلي 

ھُ   ٥   فمن یكن أمسَى بالمدینِة رحلَ
ي وغیَّاٌر بھا لغریُب                       فإنّ

  ١١٧  قیس بن الخطیم

  عسَى الكرَب الذي أمسیَت فیِھ   ٦
  یكوُن وراءهُ فرٌج قریُب                  

  ١١٥  دبة بن الخشرم ھ

ھُ شاقھُ أْن قیَل ذا رجُب   ٧   لكنَّ
  یالیَت عدةُ حوٍل كلھا رجُب                 

عبد هللا بن مسلم 
  الھذلي 

٧٧  

ھجُر لیلى للفراِق حبیبَھا    ٨   أتَ
  وما كاَن نفساً بالفراِق تطیُب                 

   ٧٦  للمخبل السعدي

  إذْن وهللاِ نرمیَھم بحرٍب   ٩
شیُب الطفَل من قبِل المشیُب                  تُ

  ١٢٣  حسان بن ثابت 

ا للھوى من طبِّ           ما إن وجدنَ
  والَ  عِدمنَا   قھَر وجٌد صبِّ      

  ١٢٧  غیر منسوب

      قافیة التاء                   
  وهللاُ  أنجاَك  بكفّي   مسلمْت         ١١

  َمْت من بعِدماَ   وبعدماَ   وبعد      
  كاَدت نفوُس القوِم عنَد الغلَصمْت      
  وكادتِ  الحرةُ أن   تُدَعى  أمْت      

  ١٢٩  أبو النجم العجلي 

      قافیة الجیم                 
  شربنا بماء البحِر ثّم ترفعت   ١٢

  متى لُججٍ ُخضٍر لھُنَّ نئیُج                 
  ١٢٥  أبو ذؤیب الھذلي 

      فیةُ الحاءِ قا                
  َسأترُك منزلِي لبني تمیٍم   ١٣

  وألحُق بالعراِق فأستَریحا                
  ١٢٣  للمغیرة بن جناده

  ١٢٤  أبو النجم العجلي   یا ناُق سیري عنُقاً فسیحاً   ١٤
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  إلى ُسلیَماَن فنستریحا                   
  نحُن الذین صبَّحوا الصباحا   ١٥

  وَم النخیِل غارةً ملَحاحای                   
  ١١٣  رؤبھ بن العجاج 

      قافیة الدال                    
د مثِل زاِد أبیَك فینا    ١٦   تزوَّ

  فنعَم الزاُد زاُد أبیَك زاداً                   
  ١٥٢  جریر 

  بنونا بنو أبنائنا وبناتُنا   ١٧
  بَنُھنَّ أبناُء الرجِال األباعدِ                   

  ١١٥  الفرزدق

  قالت أال لیتُما ھذا الحماُم لنا   ١٨
  إلى حماماتنا أو نِصفَھ فقدِ                   

  ١١٨  النابغة الذبیاني 

  تسلیُت طُراً عنكم بعَد بینِكُم   ١٩
  بذكراُكم َحتى كأنُكم عندي                  

  ١٢٠  غیر منسوب

      قافیة الراء                   
  أمراً عظیماً فاصطبرَت لھُ ُحِملَت   ٢٠

  وقمَت فیِھ بأمِر هللاِ یاُعمرا                    
  ١١٩  جریر

  أكلُّ إمرٍئ تحسبیَن إمرأً   ٢١
  وناٍر تُقُّد بالیِل نارا                    

  ١٢٧  أبي داوود األیادي

ھُ   ٢٢ ُعیُر َجناَح   أسرَب القطا ھَل من ی
  ن قد ھویُت أطیرُ لعلِّي إلى مَ                    

  ١١٤  العباس بن األحنف

َ◌ َعدٍي ال أبا لكُم   ٢٣   یاتیُم تیُم
  ال یُلفِیَّنكم في سوأٍة ُعَمرو                 

  ١١٩  جریر

  فأصبَحوا قد أعاَد هللاُ نعمتھُم   ٢٤
رُ                     إذا ھم قریٌش وإذا ما مثلُھم بَش

  ١١٧  الفرزدق

ُب األزارقِ بالكتا  ٢٥   ئِب إذ ھَوتطلَ
  بشبیَب غائرةُ النفوِس غدورُ                     

   ٦٩  األخطل

      قافیة السین                      
  �ِ یبقَى على األیَّاِم ذو ِحیٍد   ٢٦

خرِّ بِھ الظیَّاُن واآلسُ                           بِمشَم
  ١٢٦  أبو ذؤیب الھذلي 

      قافیة العین                     
بْع        ٢٧   إنما النّحُو قیاٌس یُتَ

فعْ                         وبِھ في كلِّ أمٍر یُنتَ
  ١٤٩  الكسائي

  ٧٧  غیر منسوب  یالیتَني كنُت صبیاً ُمرَضعاً          ٢٨
  ألنّھم یرجوَن منھُ شفاعةً   ٢٩

  إذا لم یكن إال النَبیوَن شافُع               
  ١٢٢  حسان بن ثابت 

  اَن حصٌن وال حابٌس فما ك  ٣٠
  یفوقاِن مرداَس في مجمعِ                

  ١٥١  عباس بن مرداس 

      قافیة الفاء                  
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  یسقي امتیاحاً ندى المسواَك ریقتُھا   ٣١
  كما تضّمَن ماَء الُمزنِة الرصفُ                  

  ١٢٨  جریر

      قافیة الكاف                   
  تقوُل بملِئ فیھا ھي الدنیا   ٣٢

  حذاِر حذاِر من بطشي وفتكي                  
  ١١٣  أبو الفرج الساوي

  وال یغُرْركُم منِّي ابتسامي   ٣٣
  فقولي مضحٌك والفعُل ُمبِكي                  

  ١١٣  أبو الفرج الساوي

      قافیة الالم                 
  وال ترَى بَعالً والَ َحالئالً   ٣٤

  كھُ وال كھُنَّ إال َحاِظالً                 
  ١٢٦  رؤبھ بن العجاج

٣٥  
  
  

٣٦  

  فما زالت القتلى تمج دماءھا 
  بدجلة حتى ماء دجلة أشكلُ                    

  فمثلُِك ُحبلَى قد طرقُت ومرِضعٍ 
  فألھیتُھا عن ذي تمائِم ُمغیَِل                   

  جریر
  
  

  إمرؤ القیس

١٢٤  
  
  

١٤١  
      قافیة المیم                     

  بأبِھ اقتَدى ُعدٌي في الكرم   ٣٧
ھُ فما ظَلَم                   ومن یُشابِھ أبَ

  ١١٤  رؤبة بن العجاج

  إنّي إذا ما حدٌث ألّما   ٣٨
  أقوُل یا أللھّم یا أللھّم              

  ٧٥  أبو خراش الھذلي 

  أكثَرَت في العذِل ُملحاً دائما   ٣٩
  ال تُكثرن إني َعسیَُت صائما                 

  ١١٦  رؤبھ

  وإن أتاهُ خلیُل یوَم مسألٍة   ٤٠
  یقوُل ال غائُب مالي وال َحِرُم                  

  ٣٢  زھیر بن أبي ُسلمى

٤١  
  

  ونأخذ بعده بذناِب عیٍش 
   سنامُ  أجبُّ الظھِر لیس لھ                  

  للنا بغھالذبیاني
  

١٢٠  
١٢٥  

  الدیار ولم تعوجوا تمرون  ٤٢
  كالمكم إذا علي حرامُ                            

  ١٢٦  جریر 

  ماويَّ یا ُربتما غارةً    ٤٣
  شعواَء كاللدغِة بالمیسمِ                  

  ١٢٥  ضمره النھشلي

      قافیة الھاء   

  إذا ما تََرعرَع فیناَ الغالُم   ٤٤
  هْ فما أن یُقاُل لھُ من ھُوَ                

  ١٢٨  حسان بن ثابت

  ١٢٥  غیر منسوب  وربھ عطبھ أنفدت من عطبھ       ٤٥
  ١٢١  غیر منسوب  َعلَفتُھا تبناً وماًء بارداً   ٤٦
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الةٌ عَيْ◌ناھَاَ                   حتى َشتَت ھمَّ
  إّن أباھا وأبا أباھَا قَد بَلَغا   ٤٧

  قد بلَغا في المجِد َغایتَاھَا                
  ١١٤  رؤبة

      قافیة الیاء                    
  رضیُت بَك اللھم رباً فلن أُرى   ٤٨

  أدیُن إلھاً غیرك هللا راضیا                      
  ١١٩  أمیة بن الصلت
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س ا  

  رقم الصفحة  االسم  

  ٩  أحمد بن طولون .١

  ١٤٩، ٤٤  ابن األبناري .٢

  أبو إسحق الحضرمي .٣

  ١١١إمرؤ القیس   ص  

١٤٩،  ٤٧  

  ١٤،  ٩  برقوق بن آنص .٤

  ٢٥  البرهان بن مفلح .٥

  ٨٣،  ٨٢  البغدادي .٦

  ٦٦  ثعلب .٧

  ١١٢  جریر .٨

  ١١١  جمیل بثینة .٩

، ٧١، ٧٠،  ٤٧  ابن جني .١٠

١٥٥، ١٥٤،  ١٥٠  

  ٩٠،  ٦٥، ٦٠  حمزة بن حبیب .١١

  ٧١،  ٧٠  أبو حنیفة الدینوري  .١٢

، ٦٣،  ٤٦، ٢٨  الخلیل بن أحمد .١٣

١٥٧، ١٤٩، ٦٦  

  ٦٦، ٤٦  الرؤاسي .١٤

  ٨٠  الزجاج .١٥

  ١٣٧، ١٣٣  ابن السراج .١٦

  ٤٦  ابن السكیت   .١٧

، ٩٥، ٨٣، ٨٢  السیوطي .١٨

١١٠  

  ٩٦  الشاطبي .١٩

  ١٣٤  الصیرمي  .٢٠
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  ٤٤، ٤٢  أبو الطیب اللغوي .٢١

  الظاهر بیبرص  .٢٢

  ٦٥عاصم  ص 

١٢  

  ٧١  العكبَّري .٢٣

  ٢٦  العلیمي  .٢٤

  ٤٧  أبي عمر بن العالء .٢٥

  ٤٧  عیسى بن عمر .٢٦

  ١٣  الغوري  .٢٧

  ١١٢  الفرزدق .٢٨

  ٧٠  ابن قتیبة .٢٩

  القلقشندي .٣٠

  ١٣٩،  ٧١ابن كیسان  ص 

١٣  

  ٣٣  المرادي .٣١

  ٤٧،  ٤٦  المازني .٣٢

  ١١١  النابغة الذبیاني .٣٣

  ٩٢، ٩١، ٨٩  نافع القارئ .٣٤

  ٤٤  نصر بن عاصم .٣٥

  ١٣  النویري .٣٦

  ١٦١  ابن یعیش .٣٧
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كوفــــة والبصــــرة ، لعبــــد اللطیــــف الشــــرجي ائــــتالف النصــــرة فــــي اخــــتالف نحــــاة ال .١

هـ)، تحقیق الدكتور طارق الجنابي  ، عالم الكتب ، ومكتبة النهضـة العربیـة ٨٠٢(

  م.١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧، ١، بیروت ، ط 

هـــــ) ، مطبعــــة ٩١١اإلتقــــان فــــي علــــوم القــــرآن ، تــــألیف جــــالل الــــدین الســــیوطي ( .٢

  م.١٩٥١ -هـ ١٣٧٠،   ٣مصطفي الداني وأوالده بمصر ، ط

-هــ ١٤٢٦، ١اإلجمـاع فـي الدراسـات النحویـة ، حسـین رفعـت ، عـالم الكتـب ، ط

  م.٢٠٠٥

  ،م١٩٨٨،  ٣لم الكتب ، القاهرة ، طاالحتجاج باللغة ، للدكتور محمد عبید ، عا

  م.١٩٩٩، ١األدب في العصر المملوكي ، محمد زغلول ، منشأه المعارف ، ط

هـــ) ، تحقیــق دكتــور رجــب ٧٤٥ارتشــاف الضــرب مــن كــالم العــرب ، ألبــي حیــان ( .٣

  م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٨،  ١عثمان ، مكتبة الخانجي بمصر ، ط 

هــــ) ، تحقیـــق ٧٦٧إرشــاد الســـالك إلـــى حـــل ألفیـــة ابـــن مالـــك ، البـــن قـــیم الجوزیـــة ( .٤

 ١دكتور محمد بن عوض بـن محمـد السـهل ، مكتبـة أضـواء السـلف بالریـاض ، ط

  م .٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢، 

  

٨  

٩  

هــ)، تحقیـق فخـر صـالح قـداره ، ٥٧٧بى البركات ابـن األبنـاري (أسرار العربیة ، أل

  ٠م..١٩٩٥ -هـ ١٤١٥، ١دار الجیل ، ط

إشارة التعیین في تراجم النحاة واللغویین ، تألیف: عبد البـاقي عبدالمجیـد الیمـاني ، 

  .  م١٩٨٦ - ھ١٤٠٦تحقیق عبدالمجید دیاب ، مركز فیصل للبحوث اإلسالمیة 

هـ)، تحقیق عبد الحسین الفتلـي ، ٣١٦، ألبي بكر بن السراج (األصول في النحو   ١٠

  م.١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨، ٣مؤسسة الرسالة ، بیروت ، ط

، دار العلــم للمالیــین ، بیــروت ، الطبعــة الرابعــة ،  ياألعــالم ، لخیــر الــدین الزركلــ  ١١
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  والعاشرة

، ١٠أعـــالم النســـاء ، تـــألیف عمـــر رضـــا كحالـــة ، مؤسســـة الرســـالة ، بیـــروت ، ط  ١٢

  م.١٩٩١ -هـ ١٤١٢

هـ ٩٠٢اإلعالن بالتوبیخ لمن ذم التاریخ ، تألیف محمد بن عبدالرحمن السخاوي ،   ١٣

  .١، تحقیق فرانز رونثال ، دار الباز للنشر والتوزیع ، ط

االقتراح في علم أصول النحو ، لجالل الدین السیوطي ، تحقیق أحمد الحمصي ،   ١٤

  م.١٩٨٨،  ١طمحمد أحمد قاسم ، جروس بروس ، 

ــــي ، تــــألیف فاضــــل مصــــطفي ، تقــــدیم تمــــام حســــان ، مكتبــــة   ١٥ أقســــام الكــــالم العرب

  الخانجي القاهرة .

آمالي ابن الشجري ، لعلي بـن محمـد بـن حمـزة بـن الحسـن العلـوي ، تحقیـق محمـد   ١٦

  م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٣، ١محمود الطناحي ، مكتبة الخانجي ، بالقاهر ، ط

١٧  

  

  

١٨  

هــ)، تحقیــق محمـد أبــو ٦٤٦علـى أبنــاه النحـاه ، لجمــال الـدین القفطــي (إنبـاه الــرواه 

 ھ١٣٧١الفضـــــل إبـــــراهیم ، دار نهضـــــة مصــــــر ، مطبعـــــة دار الكتـــــب العربیــــــة (

  ).٥٥،  ٥٠م) ،١٩٥٢

) ،تحقیـق ھ٥٧٧اإلنصاف في مسائل الخالف ، تألیف عبد الـرحمن بـن األنبـاري (

  محمد محي الدین،   ط القاهرة  ، مكتبة قومسیون.

هـــ)  ، تحقیــق ٧٦١أوضــح المســالك إلــى ألفیــة ابــن مالــك ، البــن هشــام األنصــاري(  ١٩

-هـــــ ١٣٨٦، ٥محمــــد محــــي الــــدین عبدالحمیــــد ، المطبعــــة التجاریــــة الكبــــري ، ط

  م.١٩٦٦

إیضـاح المكنــون فـي الــذیل علــى كشـف الظنــون ، إلسـماعیل باشــا البغــدادي ، دار   ٢٠

  م.١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢الفكر ، بیروت 

هــ ١٤١١، ٢حر المحیط ، البن حیان ، دار أحیاء التراث العربـي ، بیـروت ، طالب  ٢١

  م.١٩٩٠-

٢٢  

  

بغیة الوعاة ، طبقات اللغویین والنحاة ، لجالل الدین السیوطي ، تحقیق محمد أبـو 

  ،ومطبعة عیسى الحلبي. ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩، ٢الفضل إبراهیم ، دار الفكر ، ط
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  م .١٩٦١ار المعارف  مصر ، ط عام تاریخ األدب لبروكل مان ، د  ٢٣

تبصرة المبتدي وتذكرة المنتهي ، لعبد اهللا بن إسحق الصیرمي ، تحقیـق بحـر مـراد   ٢٤

  م.٢٠٠٥-هـ ١٤٢٦، ٢، دار الحدیث ، ط

  هـ)دار أحیاء التراث العربي ، بیروت.٥٦٥الترغیب والترهیب ، للحافظ المنذري (  ٢٥

هــ)، ٧٤٩الك ، للمرادي (المعروف بـابن قاسـم)(توضیح المقاصد بشرح ألفیة ابن م  ٢٦

، ١تحقیق الدكتور عبدالرحمن علي سـلیمان ، نشـر دار الفكـر العربـي بالقـاهرة ، ط

  م١٩٩٠-هـ ١٤٢٢

توجیــه اللمــع  شــرح كتــاب اللمــع ، ألحمــد بــن الحســین الخبــاز ، تحقیــق فــائز زكــي   ٢٧

  ١دیاب ، دار السالم للطباعة والنشر ، ط

القراءات السبع ، ألبي عمر الداني ، اوتوتیر تذل، دار الكتاب العربي التیسیر في   ٢٨

  م.١٩٨٤-هـ ١٤٠٤، ٢، ط

هــ) تحقیـق هـدي محمـود ، مطبعـة ٣٤٠الجمل في النحو ، ألبي القاسـم الزجـاجي (  ٢٩

  م١٩٩٢-هـ ١٤١٤، ٢الخانجي ،ط

ر القلم جمهرة أشعار العرب ، ألبي زید القرشي ، تحقیق محمد علي الهاشمي ، دا  ٣٠

  م١٩٨٦-هـ ١٤٥٦،  ٢، دمشق ، ط

هـ )، حققه وعلق على حواشـیه محمـد ٣٩٥جمهرة األمثال ، ألبي هالل العسكري (  ٣١

  م.١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤أبو الفضل إبراهیم ، المؤسسة العربیة الحدیثة بالقاهرة ، 

 حجة القراءات ، ألبي زرعه بـن ذنجلـه ، تحقیـق سـعید األفغـاني ، مؤسسـة الرسـالة  ٣٢

  م.١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢، ٣، بیروت ، ط

حســن المحاضــرة فــي تــاریخ مصــر والقــاهرة ، لجــالل الــدین الســیوطي ، دار أحیــاء   ٣٣

  م.١٩٦٧، ١الكتب العربیة ، ط

خزانة األدب ولب لباب العرب ، لعبد القادر البغـدادي ، تحقیـق عبدالسـالم هـارون   ٣٤

  م١٩٨٨-هـ ١٤٠٩، ٢، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط

الخصـــائص  ، ألبـــي الفـــتح عثمـــان ابـــن جنـــي ، تحقیـــق عبدالحمیـــد هنـــداوي ، دار   ٣٥
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  م..٢٠٠٣، ٢الكتب العلمیة ، ط

هـــ) ، دار ٨٥٢الــدرر الكامنــة فــي أعیــان المائــة الثامنــة ، ألبــن حجــر العســقالني (  ٣٦

  الجیل ، بیروت ، مصورة عن طبعة حیدر أباد.

  في األدب العربي.  دیوان أبي داوود األیادي ، ضمن دراسات  ٣٧

دیـــوان أبـــي الـــنجم العجلـــي ، صـــنعه وشـــرحه عـــالء الـــدین أغـــا ، النـــادي األدبـــي ،   ٣٨

  م١٩٨١ -هـ ١٤٠١الریاض ، 

دیوان إمرئ القـیس ، تحقیـق محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم ، دار المعـارف ، القـاهرة ،   ٣٩

  الطبعة الخامسة.

  م.١٩٨٦ر المعارف بالقاهرة دیوان جریر ، تحقیق نعمان محمد نعیم طه ، دا  ٤٠

دیــــوان جمیــــل بــــن معمــــر ، تحقیــــق دكتــــور حســــین نصــــار ، دار مصــــر للطباعــــة   ٤١

  بالقاهرة.

دیوان حسان بن ثابت ، تحقیق ولیدعرفات ، سلسلة جّب التذكاریة ، دار صادر ،   ٤٢

  م. ١٩٩٠م ، ١٩٧٤بیروت 

الجدیــدة ، بیـــروت ، دیــوان رؤبــة بــن العجــاج ، تصـــحیح ولــیم الــورد ، دار األفــاق   ٤٣

  م.١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠، ٢ط

دیوان سالمة بن جندل ، تحقیق فخر الـدین قبـاوه ، دار الكتـب العلمیـة ، بیـروت ،   ٤٤

  م.١٩٨٧-هـ ١٤٠٧االطبعة الثانیة 

٤٥  

  

  

٤٦  

  م.١٩٧٨-هـ ١٣٩٨هـ)، دار صادر ، بیروت ، ١٩٢دیوان العباس ابن األحنف (

 ھ١٤١٢الجبـوري ، مؤسسـة الرسـالة ، ط دیوان عباس بن مرداس ، تحقیـق یحیـى 

  م .١٩٩١

دیوان النابغة الذبیاني ، صنعه ابن السكیت ، تحقیق الدكتور شـكري فیصـل ، دار   ٤٧

  م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠الفكر بیروت ، الطبعة الثانیة 

  هـ.١٣٥٤دیوان الفرزدق ، دار صادر ، بیروت ، طبعه الصاوي ، القاهرة   ٤٨

هـــ)، ٧٠٢روف المعــاني ، ألحمــد عبــد النــور المــالقي (رصــف المبــاني فــي شــرح حــ  ٤٩
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 -هـــــ ١٤٠٥تحقیـــق الـــدكتور أحمـــد الخـــراط ، دار القلـــم ، دمشـــق الطبعـــة الثانیـــة 

  م.١٩٨٥

الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سـیبویه ، تحقیـق مـازن المبـارك ، دمشـق ،   ٥٠

  الطبعه األولى .

  م.١٩٧٦د ، عالم الكتب ، الروایة واالستشهاد باللغة   ، لمحمود عی  ٥١

السبعه في القراءات ، ألبي بكر بن مجاهد ، تحقیق شوقي ضیف ، دار المعـارف   ٥٢

  القاهرة الطبعة الثانیة .

هــ) ، تحقیــق محمـد فـؤاد عبــد البـاقي ، مطبعــة احیـاء الكتــب ٢٧٥سـنن ابـن ماجــه (  ٥٣

  العربیة ، فیصل الحلبي القاهرة.

ة التـراث اإلســالمي ، دار المعرفـة ، بیــروت ، الطبعــة سـنن النســائي ، تحقیـق مكتبــ  ٥٤

  م.١٩٩١-هـ ١٤١١األولي 

ـــــي    ٥٥ ـــــي الفـــــالح ابـــــن العمـــــاد الحنبل ـــــار مـــــن ذهـــــب ، ألب ـــــذهب فـــــي أحب شـــــذرات ال

  م)دار أحیاء التراث العربي ، مطبعة مصورة عن طبعة حسام الدین.١٠٨٩(

عبدالسـتار أحمـد فـراج ، هــ) ، تحقیـق ٢٧٥أشعار الهذلیین ، ألبي سـعید السـكري (  ٥٦

  وراجعه محمود محمد شاكر ، مكتبة العروبة

. شــرح ألفیــة ابــن مالــك ، ألبــن النــاظم ، تحقیــق عبــد الحمیــد الســید ، دار الجیــل ،   ٥٧

  بیروت

هـــ) ، تحقیــق عبــدالرحمن الســید ، والــدكتور محمــد ٦٧٢شــرح التســهیل البــن مالــك (  ٥٨

  م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠لقاهرة ، بدوي المختون ، هجر للطباعة والنشر ، ا

هـــــ) ، دار أحیــــاء الكتــــب ٩٠٥شــــرح التصــــریح علــــى التوضــــیح ، خالــــد األزهــــري (  ٥٩

  العربیة ، فیصل عیسى البابي الحلبي ، القاهرة.

. شرح الرضي على كافیـة ابـن الحاجـب ، لالسـتراباذي ، تحقیـق عبـد العـال سـالم،   ٦٠

  عالم الكتب ، الطبعة األولى. 

ندي وبل الصدي ، ألبن هشام األنصـاري ، تحقیـق محمـد خیـر ، دار شرح قطر ال  ٦٣

  م.١٩٩٧-هـ ١٤١٨المعرفة ، بیروت ، الطبعة األولى 
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. شــرح الكافیـــة الشــافیة ، البـــن مالــك ، تحقیـــق عبــدالمنعم هریـــري ، دار التـــراث ،   ٦١

  (د.ت).

دار  . شـرح المفصـل ، ألبـن یعـیش ، تحقیـق إمیـل بـدیع ، منشـورات محمـد علــي ،  ٦٢

  م.١٩٢٨الكتب العلمیة ، الطبعة األولى، ودار صادر  ، مطبعة المنیریه 

صـــبح األعشـــي فـــي صـــناعة األنشـــاء ، للقلقشـــندي ، المؤسســـة المصـــریة العامــــة   ٦٣

  م.١٩٦٢ -هـ ١٣٨١وللطبعة ، مطبعة كوستماس ، 

هــــ) ، تحقیـــق أحمـــد عبـــد الغفـــور عطـــار ، دار العلـــم ٣٩٣الصـــحاح ، للجـــوهري (  ٦٤

  م.١٩٨٤-هـ ١٤٠٤یین ، بیروت ، الطبعة الثالثة ، للمال

هـ) ، تحقیق محمد فـؤاد عبـدالباقي ، دار إحیـاء الكتـب العربیـة ٢٦١صحیح مسلم (  ٦٥

  ، فیصل عیسى الحلبي.

طبقــات اللغــویین و النحــویین ، ألبــي بكــر بــن الذبیــدي ، تحقیــق محمــد أبــو الفضــل   ٦٦

  .إبراهیم ، دار المعارف ، الطبعة الثانیة

طبقــات المفســرین ، لمحمــد بــن علــي الــداؤدي ، تحقیــق علــي محمــد عمــر ، مكتبــة   ٧٦

  م. ١٩٧٢-هـ ١٣٩٢وهبة ، القاهرة ، الطبعة األولى ، 

 ٦٩.  

عصــر ســالطین الممالیــك ونتاجــه فــي مصــر، محمــود رزق ســلیم ، مكتبــة  اآلداب   ٦٨

  بالجمامیز ، المطبعة النموذجیة ، الطبعة الثانیة.

اري فـي شـرح صـحیح البخـاري ، للحـافظ بـن حجـر العسـقالني ، مكتبـة دار فتح البـ  ٦٩

  ابن حزم.

الفهرســــت البــــن النــــدیم ، بعنایــــة إبــــراهیم رمضــــان ، دار الفتــــوة بیــــروت ، الطبعــــة   ٧٠

  الثانیة.  

  في أصول النحو ، سعید األفغاني ، المكتبة اإلسالمیة ، الطبعة األولى  ٧١

ـــــ  ٧٢ ـــــي الی ـــــاس ، للـــــدكتوره من ـــــى ، القی  -هــــــ ١٤٠٥اس ، دار الفكـــــر ، الطبعـــــة األول

  م.١٩٨٥

  هـ) ، تحقیق عبدالسالم هارون ، مكتبة الخانجي بالقاهرة١٨٠الكتاب ، لسیبویه (  ٧٣
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  ) ، دار المعرفة بیروت.٥٣٨الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل ، للزمخشري (  ٧٤

الثانیـــة كشـــف  كشـــف الظنـــون ، حـــاجي خلیفـــة ، مكتبـــة المثنـــي ، بیـــروت الطبعـــة  ٧٥

  الظنون ، حاجي خلیفة ، مكتبة المثني ، بیروت الطبعة الثانیة.

اللبــاب فــي علــل البنــاء واإلعــراب ، للبقــاء العكبــري ، تحقیــق غــازي مختــار ، دار   ٧٦

  الفكر بیروت ، الطبعة األولى

  م٢٠٠٠لسان العرب ، ألبن منظور ، دار صادر بیروت ، الطبعة األولى ،   ٧٧

) تحقیــق حامــد ھ٣٩٢ي العربیــة ، تــألیف :أبــي الفــتح عثمــان ابــن جنــي ، (اللمــع فــ  ٧٨

  المؤمن ، مكتبة النهضة العربیه.

مجمــع األمثــال ، ، تحقیــق الشــیخ محمــد محــي الــدین ، دار الفكــر ، الطبعــة الثالثــة        ٧٩  

  م١٩٥٩-هـ ١٣٧٩م، مصورة عن طبعة السعادة بمصر ١٩٧٢ -هـ ١٣٩٣

  ة ، لخدیخة الحدیثي ، دار المعارف ، الطبعة الثانیةالمدارس النحوی     ٨٠

  المدارس النحویه لشوقي ضیف ، دار المعارف ، الطبعة األولى.   ٨١

مدرســـة الكوفـــة ومنهجهـــا فـــي دراســـة اللغـــة والنحـــو ، لمحمـــد مهـــدي المخزومـــي ،   ٨٢

  م.١٩٥٨-هـ ١٣٧٧مطبعة البابي ، الطبعة  الثانیة ، 

الطیــب اللغــوي ، تحقیــق محمــد أبــو الفضــل ، دار الفكــر  مراتــب النحــویین ، ألبــي  ٨٣

  الطبعة الثانیة .

  م١٩٨٩ ھ١٤١٩مسند اإلمام أحمد ، بیت األفكار الدولیة للنشر والتوزیع ، ط  ٨٤

مشــــكل إعــــراب القــــرآن ، لمكــــي طالــــب القیســــي ، تحقیــــق رجــــب عثمــــان ، مكتبــــة   ٨٥

  م١٩٨٨ -هـ ١٤١٨الخانجي الطبعة األولى ، 

عصـر دولــة الممالیــك الجراسـكة ، تــألیف إبــراهیم علـي طرخــان ، مكتبــة مصـر فــي   ٨٦

  النهضة المصریة (د.ت).

  معاني القرآن للفراء ، تحقیق محمد علي النجار ، الدار المصریه.  ٨٧

معجــم األدبــاء ، لیـــاقوت الحمــوي ، دار الفكـــر للطباعــة والنشـــر ، الطبعــة الثانیـــة،   ٨٨

  م.١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠

فصل في الشواهد النحویة ، إمیل یعقوب ، دار الكتب العلمیة ، بیـروت المعجم الم  ٨٩
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  م.١٩٩٩-هـ ١٤٢٠، الطبعة الثانیة ، 

ـــاییس اللغـــة ، ألبـــن فـــارس ، تحقیـــق عبدالســـالم هـــارون ، دار الجیـــل ،   ٩٠ معجـــم مق

  م.١٩٩١ -هـ١٤١١الطبعة األولى ، 

ة ، لجنة أحیاء التراث المقتضب محمد بن یزید المبرد ، تحقیق عبد الخالق عضیم  ٩١

  اإلسالمي ، الطبعة الثانیة.

  م١٩٨١ -هـ ١٤٠١مقدمة ابن خلدون ، دار الفكر ، الطبعة األولي   ٩٢

المقرب ، البن عصفور ، تحقیق أحمد عبـد السـتار ، وعبـداهللا الجبـروي ، مطبعـة    ٩٣

  م.١٩٧١، ١اإلنسان ، بغداد ، ط

ة : تألیف ابن تغري بردي األتابكي ، تحقیـق النجوم الزاهره في تاریخ مصر والقاهر   ٩٤

-هـــ ١٣٤٨، محمــد شــلتوت ، الهیئــة العامــة للكتــب ، مطبعــة دار الكتــب القــاهرة 

  م.١٩٢٩

ـــن األنبـــاري ، تحقیـــق إبـــراهیم   ٩٥ نزهـــة األلبـــاء فـــي طبقـــات األدبـــاء، البـــي البركـــات ب

  هـ ، الطبعة الثالثة١٤٠٥السمراي ، مكتبة المختار ، 

-هـــ ١٤١٢و وتــاریخ أشــهر النحــاة ، محمــد الطنطــاوي ، دار المنــار ، نشــأة النحــ  ٩٦

  م.١٩٩١

النشر في القراءات العشر ، ألبن الجزري ، إشرف على تصـحیحه محمـد الضـباع   ٩٧

  ، دار الفكر ، بیروت ، مصورة عن طبعة المكتبة التجاریة الكبري

جـد ، مكتبـة األنجلـو نظم دولة الممالیك ورسومهم فـي مصـر ، تـألیف عبـدالمنعم ما  ٩٨

  المصریة ، مطبعة الرسالة

نظم العقیان فـي أعیـان األعیـان ، لجـالل الـدین السـیوطي ، تحقیـق فیلبیـب حتـى ،   ٩٩

  المكتبة العلمیة ، بیروت ، مصورة عن الطبعة األمریكیة

عبـد الحسـین الفتلـي ، مؤسسـة الرسـالة  –النكت الحسان شرح غایة اإلحسان ، ت   ١٠٠

  . ٢، ط

هدیـــة العـــارفین ، إلســـماعیل باشـــا البغـــدادي ، منشـــورات مكتبـــة المثنـــي ، مطبعـــة   ١٠١
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  م١٩٨٢استانبول، ونشر دار الفكر بیروت 

همـــع الهوامـــع شـــرح جمـــع الجوامـــع ، للســـیوطي ، تحقیـــق عبـــدالعال ســـالم ، دار    ١٠٢

م، والثـــــاني بتحقیـــــق عبدالحمیـــــد ١٩٧٥ -هــــــ ١٣٩٤البحـــــوث العلمیـــــة بالكویـــــت ، 

  المكتبة التوفیقیةهنداوي ، 

یتیمــة الــدهر فــي محاســن أهــل العصــر ، تحقیــق الشــیخ محمــد محــي الــدین ، دار    ١٠٣

  م١٩٧٣ -هـ ١٣٩٢الفكر ، بیروت ، الطبعة الثانیة 
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