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 هـ( عمى النحاةٜ٘ٓاعتراضات األزهري )ت
 في منصوبات األسماء في كتابه شرح التصريح

 

 ضرغام محمود أحمد .م.م
 جامعة ديالى

 كمّية التربية لمعموم اإلنسانّية
 

 : ممخص البحث
الشامخ، وقد ازدادت العناية بيذا العمم بعد  ُيعدُّ النحو عمود المغة العربّية ونبراسيا

تقعيده من قبل المدرسة البصرّية وتابعيا مدرسة الكوفة، وقد اشتير العمماء فيما بعد، وقد 
ظيرت االعتراضات والردود بين الُعمماء في وقت ُمبّكر، فكثرة االعتراضات في المسائل 

ىـ( فقد استقّر البحث عمى ٜ٘ٓىري )تالنحوّية مّما دفعني إلى دراسة ذلك عند الشيخ األز 
ىـ( عمى النحاة في منصوبات األسماء في كتابو شرح ٜ٘ٓاعتراضات األزىري )ت((العنوان 

التصريح(( وقد قّسمتو عمى مبحثين، فجاء األول ُمتضّمًنا الموضوعات اآلتية: اسم )ال( 
أّما المبحث  المعّية.ث(، ونصب االسم بعد واو النافية لمجنس لممثّنى، وتعريف الظرف )حي

الثاني: الذي تضّمن الموضوعات اآلتية: الحال بين االشتقاق والجمود، وتقديم الحال عمى 
صاحبيا، والعامل في الحال المؤّكدة لمضمون الُجممة، وحركة الُمنادي في حال كونو 

 راسة.ُمضاًفا، ثم ختمت البحث بذكر أىم النتائج والممحوظات التي توّصمت الييا ىذه الد
 المبحث األول

تدخل )ال( عمى النكرة فتنفييا نفًيا عامِّا، وُتسّمى )ال  أواًل: اسم )ال( النافية لمجنس المثّنى:
وتعمل عمل )إّن(  التبرئة( ألّنيا تفيد تبرئة الُمتكّمم لمجنس وتنزييو إّياه عن االّتصاف بالخبر.

 ثالثة أقسام:، ويقسم اسم )ال( عمى (ٔ)فتنصب االسم وترفع الخبر
 ال صاحَب برٍّ ممقوت. األول: الُمضاف نحو:

 ال طاِلًعا َجَباًل طاِىٌر، وحكمو النصب لفًظا. الثاني: الشبيه بالُمضاف نحو:
وىو ما كان غير ُمضاف وال مشبو بالُمضاف، وحكمو أّنو ُيبنى عمى ما  الثالث: المفرد:

أو جمع تكسير: نحو )ال ِرَجاَل  في الدَّاِر.ُينصب بو من فتحة إن كان ُمفرًدا، نحو ال َرُجَل 
في الدَّاِر( أو عمى الكسِر إن كان َجمًعا بألف أو تاء مزيدتين، نحو: )ُمسمَمات( أّما الُمثّنى 

ونقل األزىري  .(ٕ)وجمع الُمذّكر السالم فُينيان عمى الياء، نحو: )ال ُمسممين لك وال ُمسممين(
الُمبّرد ذىب إلى أّن الُمثّنى والمجموع عمى حّده في باب )ال(  رأًيا لمُمبّرد، إذ يقول: ))إنَّ 

ولكن  ُمعربان عمى أّن التثنية والجمع عارضك لمتضمين أو التركيب في ِعّمة البناء((.
األزىري ضّعف ذلك بقولو: ))ولو صحَّ ذلك لزَم اإلعراب في يزيدان ويا يزيدون وال قائل 
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 لقد كان الخالف في ىذه المسألة ما بين .(ٗ)المعنى، وىو ما قال بو الموضح في (ٖ)بو((
فالخميل وسيبويو قد صّرحا بأّن األسماء الُمثّناة والمجموعة  سيبويو ومن تابعو وبين المبّرد.

بالواو والنون تكون ىي وما سبقيا أي )ال( اسًما واحًدا، وأضاف سيبويو قائاًل: ))والدليل عمى 
ُغالمين ِعنَدَك( وأثبتوا النون ألنَّ النون ال ُتحَذُف من االسم الذي ذلك أنَّ العرّب تقول: )ال 

إال أنَّ الُمبّرد قد دافع عن رأيو وعارض  .(٘)يجعل وما قبمو وما بعده بمنزلة اسم واحد((
الخميل وسيبويو، إذ قال: كان الخميل وسيبويو يزعمان أّنك إذا ُقمَت: )ال ُغالَميِن َلَك( أّن 

ال( اسم واحد وثبت النون كما ثبت مع األلف والالم في تثنية ما ال ينصرف ُغالَمين مع )
وجمعو، نحو: )ىذا أحمران(، )ىذان الُمسمَماِن( فالتنوين ال يثبت في واحد من الموضوعين 
في قوانين النون والتنوين، واعتمُّوا بما ذكرت لك، وليس القول عندي كذلك، ألنَّ األسماء 

بالواو والنون ال تكون مع ما قبميا اسًما واحًدا ما لم يوجد ذلك كم لم يوجد  الُمثّناة والمجموعة
وقد ذىب ابن السّراج مذىب سيبويو  .(ٙ)الُمضاف وال الموصول مع ما قبمو بمنزلة اسٍم واحدٍ 

في الموضوع التي تثبت فييا النون ال يثبت فييا التنوين بقولو: ))فإن ثبت المنفي بـ)ال( 
َميِن َلَك َوال َجاَرتَيِن( ال ُبدَّ من إثبات النون في التثنية والجمع الذي ىو الواو، قمت: )ال ُغال

والنون قد ثبتت في الموضوع التي ال تثبت فييا التنوين، بل قد ُيثّنى بعض المبنيات باأللف 
 .(ٚ)والنون والياء والنون، نحو: )ىذا الذي( تقول )ىذان المذان( ((

عمى الُمبّرِد ُمؤّيًدا إلى ما ذىب إليو سيبويو، حيث يقول: ))وىذا وقد َردَّ ابُن عصفور 
الذي ذىب إليو المبّرد باطل، أّما قولو إّنو لم يوجد اسم ُمثّنى مبنيِّا فباطل بدليل قوليم: 
)اثنان( في العدد، إذ لم يقصد بو اإلخبار بل ُمجّرد العدد، وأّما قولو: إنَّ الُمثّنى والمجموع قد 

ون فباطل، ألنَّ بالنون فباطل، ألنَّ النون ُىنا بمنزلة التنوين، فكما ال يطول االسم طال بالن
بالتنوين فكذلك ال يطول بيذا النون، فالصحيح ما ذىب إليو سيبويو من أّنو مبني، فإنَّ قيل 
فكيف قمت )مسممين وال مسممين(، واالسم في باب )ال( إّنما ُيبنى عمى الفتح؟ فالجواب ما 

من شبو المبني في ىذا الباب الُمعرب المنصوب فكما أّن المنصوب الُمثّنى بالياء  تقّدم
 ، مذىب سيبويو.(ٓٔ)، واألشموني(ٜ)، وتابع الرضي(ٛ)فكذلك يكون بعد )ال( ((
الجممة اإلسمّية أو الفعمّية وبنيت )حيث( لُمشابيتيا الحروف في  تصرف الظرف )حيث(:

وفي تصّرف )حيث( ذىب الموضح إلى أّنيا خرجت  .(ٔٔ)االفتقار، وقد ترد )حيث( لمزمان
، فإّنيا (ٕٔ)چ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئچ عن الحد )أي المذكور في النظم( في نحو قولو تعالى: 

ليست عمى معنى )في( فانتصبت عمى أّنيا مفعول بو وناصبيا فعل ُمضارع تقديره يعمم 
 .(ٖٔ)محذوًفا؛ ألّن اسم التفضيل ال ينصب المفعول بو إجماًعا

ّنما  وقد فّسر الشيخ مراده في ذلك أي ليس الُمراُد أنَّ العمم واقع في ذلك المكان، وا 
 .(ٗٔ)الُمراُد أنَّ اهلل يعمم نفس المكان الُمستحق لوضع الرسالة، وأنَّ الفعل واقع عمييا ال فييا
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إال أنَّ الشيخ قال: وفي جعل )حيث( مفعواًل بو فيو نظر، ألنَّ ىذا ضرب من 
ّنيا لم تجيء فاعاًل وال مفعواًل بيا ال التصّرف وا   نَّ تصرف حيث نادر كما ذكر ابن مالك وا 

لقد ورد في كالم النحويين أّن ُىناك من أسماء الزمان والمكان  .(٘ٔ)ُمبتدأ، كما قال الُمرادي
ما لم يتضّمن معنى )في( إذا جعل اسم الزمان أو المكان مبتدأ أو خبًرا نحو: يوم الجمعة 

حو: الدار لزيد، وكذلك ما ُنِصَب منيا مفعواًل بو، نحو بنيت الدار وال ُيسّمى مبارك، ون
بقائيا عمى الظرفّية لم يُكن فييا إجماع من عند (ٙٔ)ظرًفا ، ولكن نرى في تصرف )حيث( وا 

ومن ذلك مجيؤىا مجرورة بغير  .(ٚٔ)فقد نصَّ الُمبّرد عمى أّن )حيث( ال تتصّرف الُعمماء.
 :(ٛٔ)كـ)عمى( في قولو )من( من حروف الجر

 سالم بني عمرو عمي حيث هامكم            جمال الندى والقنا والنسور
 أّما ابُن مالك فقد جعل تَصرُّفيا النادر وقوعيا اسًما لـ)إن( في قولو:
 (ٜٔ)إّن َحْيُث استَقرَّ ِمْن َأْنَت رَاِعيه       ِحًمى ِفيِه ِعّزة وَأمانُ 

حيث اسًما لـ)إن( فرٌع من كونيا مبتدأ، ولم ُيسمع فييا وقد رد ىذا البيت بأّن كون 
أّما أبو حّيان فقد ذىب إلى أنَّ )حيث( في اآلية الكريمة باقية عمى الظرفّية  .(ٕٓ)ذلك البّتة

أنفذ ُحكًما حيث  وأّنيا ال تتصّرف، وذلك بتأويل اعمم بما يتعّدى إلى الظرف والمعنى اهلل 
أي أّنو جنح إلى تأويل اعمم بمجّرد الوصف  (ٕٔ)يجعل رسالتو أي نافذ العمم في ىذا الموضع

خراجو من بابو. أّما تصّرف إذ فقد ذىب ابن جّني إلى أّنيا قد وقعت فاعاًل نحو قوليم:  وا 
لفاعل، فالمفظ واحد )َيَسُعِني َحيُث َيُسُعَك( فإنَّ الضّمَة في حيث َضمَّة بناء واقعة موقع ا

ّن ظرفّيتيا  .(ٕٕ)والتقدير ُمختمف ويرى الرضي أّنيا إذا ُأضيفت إلى الُمفرد ُيعربو بعضيم وا 
وقد ذىب  .(ٖٕ)غالبة الزمة، كما في قول )َأَما َتَرى َحيث ُسَييل َطالًعا( وىي ُىنا َمفعول بو

 .(ٕٗ)مفعولّيةاألشموني أيًضا إلى أّنيا في الكرية قد خرجت من الظرفّية إلى ال
أّما الدماميني فإّنو قال: ))إن لو قيل أّن الُمراد يعمم الفضل الذي في محل الرسالة لم 
يبعد وفيو إبقاء حيث عمى ما عيد ليا من ظرفّيتيا والمعنى: أنَّ اهلل تعالى لن يؤتيكم مثل ما 

 .(ٕ٘)لإلرسال...((أوتي رسمو من اآليات؛ ألّنو يعمم ما فييم من الذكاء والطيارة والصالحّية 
ومّما تقّدم يبدو أّن القائمين بالتصّرف قد تمّسكوا بالدليل النقمي الُمتمّثل في الغالب 
بنصوص من القرآن الكريم، أّما القائمون بعدم التصّرف فقد لجأوا إلى تأويل ىذه النصوص 

لباحث أّن يرى ا ديره إبقاًءا لحيث عمى الظرفّية.عمى غير ظاىرىا أو تقدير ما ُيمكن تق
تصّرف )حيث( وارد من خالل النصوص التي مّرت بنا وبما أّن تصّرف حيث يتجّدد 

 بالسماع واالستعمال فُيمكن القول أّن تصّرف حيث أمٌر غالبة فييا وليس ُمطمًقا.
))من المعروف أّن االسم بعد واو المعّية التي بمعنى  ثالثًا: نصب االسم بعد واو المعّية:

)مع( ُيسّمى مفعواًل معو، وتكون ىذه الواو مسبوقة بجممة ذات فعل أو اسم فيو معنى الفعل 
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يَل َوَأَنا َساِئٌر َوالنِّيَل(( ِِ منيا  ، ولالسم بعد واو المعّية حاالت:(ٕٙ)وحروفو نحو: ِسرُت َوالَن
معو وذلك نحو: ما لك وزيًدا، المتناع العطف من جية  وجوب النصب عمى أّنو مفعول

الصناعة النحوّية، وقد نقل الشيخ أّن الكسائي أجاز في االسم )زيًدا( الجر وأّن الموّضح في 
الحواشي قد تبعو، وبو قال ال عمى العطف بل عمى إظيار الجار لتقديم ذكره، وقد ضعف 

 .(ٕٚ)األمر العام الُمّطرد إذا حذف زال عممو(( الشيخ ذلك بقولو: ))وفيو نظر ألّن الجار في
من خالل البحث ان النحويين اختمفوا في ىذا االسم ىل ىو منصوب عمى المعّية أم عمى 
نكاره ليذا الرأي أن االسم قد يحتمل الجر،  غير المعّية، ومن خالل ما نقمو الشيخ من رأي وا 

تو قبل أن ُنبّين ُحكم النصب فالذي يخص ولذلك كان ال ُبّد أن ُنبّين ُحكم الجر ومدى ِصحَّ 
 مسألة العطف عمى الضمير المجرور من غير إعادة الجر قد انقسم النحاة إلى مذىبين:

 وىو أّنو ال يجوز الجر بدون إعادة حرف الجر. األّول: مذهب البصريين:
أن وذلك قد بّينو سيبويو، حيث يقول: بأّنو قبيح أن تقول مررت بك وزيد، بل ال بد 

ُيقال: مررت بك وبزيد، وال يحسن القول أيًضا إذا أّكد الضمير نحو مررت بك أنت وزيد 
 :(ٕٛ)ولكّنو أجاز ذلك في الشعر وأنشد

ْبَت َتْهُجوَنا وَتْشِتُمَنا       فاْذَهْب فما بك واألّياِم من َعَجبِ   فاليوم َقرَّ
 والشاىد فيو: عطف )األيام( عمى الكاف دون إعادة حرف الجر.

فقد جازوا ذلك في اختيار الكالم وفي النظم قياًسا عمى  أّما الثاني: مذهب الكوفيين:
فنرى ثعمًبا قد جّوز العطف بغير إعادة الجر وأجازه ُمطمًقا دون قيد،  .(ٜٕ)الضمير المنصوب

، وقد تابعيم أبو (ٖٓ)فقال: ))وُيقال: مالي وزيد وزيًدا، وال رفع وكالم العرب: ما لي والباطل((
، وكذلك (ٖٔ)حّيان بأّن ما ذىب إليو أىل البصرة غير صحيح، بل صحيح مذىب الكوفيين

وأرى أّن ما ذىب إليو البصريون ىو األكثر  .(ٕٖ)ابن عقيل لورود السماع بو نثًرا ونظًما
)فقال ليا ولألرض أئتيا : واألشير واألفصح، وما ورد منو في القرآن الكريم منيا قولو 

. وىذا فيما يخص الجر وبعد أن بّينا أّنو ال يجوز الجر في )َما َلَك (ٖٖ)طوعًا أو كرىًا( 
َوَزيًدا( فإّن االسم يكون منصوًبا، ولكن اختمف النحويون في نصب االسم وىو إّما منصوب 

 .(ٖٗ)عمى المعّية، أو منصوب بتقدير كان ُمضمرة قبل الجار، والتقدير: )ما كان لك زيًدا(
ّن االسم منصوب   .(ٖ٘)بمصدر البس منويِّا بعد الواو فالتقدير: )ماَلَك َوُمالَبَسَتَك َزيًدا(وا 

ويبدو أّن التكّمف في ىذه التقديرات سببيا عدم تقّدم فعل أو اسم فيو معنى الفعل وحروفو، 
ّنيم مجدوا في )ما( االستفيامّية ما يشتد طمبيا لمفعل فراحوا يقدرون عاماًل بعدىا ، وأرى (ٖٙ)وا 

أّن ىذه التقديرات فييا ضرب من التكّمف، وكما قيل فإّن إضمار المصدر  –أعمم  واهلل –
سوف يخرج المنصوب من كونو مفعواًل معو إلى كونو مفعواًل بو، فعميو إّن زيًدا منصوب 

 .(ٖٚ)عمى المعّية
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 المبحث الثاني
يئة من المعموم أّن الحال وصف منصوب فضمة ُيبّين ى الحال بين االشتقاق والجمود: .ٔ

ما قبمو من فاعل أو مفعول بو أوليما مًعا، فاألول نحو: جئت راكًبا، والثاني ضربتو 
 ويشترط في الحال عّدة أمور، منيا: .(ٖٛ)مكتوًفا

 أن تكون ُمشتّقة )ال جامدة( وقد تقع جامدة مؤّولة لو بالُمشتق في ثالث مسائل:
 كشجاع األسد.أن تُدلَّ عمى تشبيو، نحو: )َكرَّ َعَميَّ َأَسد( أي  .ٔ

 أن تُدلَّ عمى ترتيب، نحو: )أدُخُموا َرُجاًل َرُجاًل(. .ٕ

ٖ. )  .(ٜٖ)أن تُدلَّ عمى ُمفاَعَمٍة، نحو: )َكمَّمُتُو َفاه إلى فيَّ
لكن الشيخ لم ُيوافق عمى ىذا المثال، إذ يقول: ))وىذا المثال ال ُيقاس عميو؛ ألنَّ 

إّن  .(ٓٗ)ب موقع مفرد والوارد منو قميل((فيو إيقاع جامد موقع ُمشتق ومعرفة موقع نكرة ومركّ 
االعتراض الذي قالو الشيخ كان بعد أن ذكر أَىمَّ وأبرز اآلراء التي قيمت بشأن ىذا التركيب 
وىي أّن سيبويو ذىب إلى أّن )فاه( منصوب عمى الحال لكونو واقع موقع مشافًيا وقد تبعو 

نَّ أبا عمي الفارسي زعم أنَّ  )فاه( حال نائبة مناب جاعل ثم حذف الموضح في ذلك، وا 
وصار العامل كممتو، وعن السيرافي أّن االسم موضوع موضع المصدر الموضوع موضع 
الحال، واألصل: )كّممتو ُمشافيًة( فوضع )فاه( موضع الُمشافية ومشافية موضع مشافًيا، 

 ) أما الكوفّيون وعن األخفش أنَّ )فاه( انتصبت بحذف حرف الجر، أي )ِمن ِفيِو إلى ِفيَّ
 .(ٔٗ)فيقولون: "إنَّ األصل )جاعاًل( فاه إلى فيَّ فيو مفعول بو"

ويبدو أنَّ الشيخ كان من ضمن المانعين ليذا التركيب، ألنَّ ىذا التركيب في ُعرِف 
إال  وىو ما ذىب إليو أكثر النحويين. ،(ٕٗ)النحاة مورده السماع، وبيذا لم يُكن أن ُيقاس عميو

الفيم وىو ىشام الكوفي الذي أجاز القياس عمى ذلك فُيقال: "ماَشيُتُو َقَدُمُو أنَّ ُىناك من خ
 .(ٖٗ)إلى َقَدِمي وَكاَفحُتُو َوجُيُو إلى َوجِيي.... الخ"

يحتاج الحال إلى عامل، وىو ما تقّدم عمييا من فعل أو  ثانًيا: تقديم الحال عمى صاحبها:
لى صاحب حال، وىو ما كانت  شبييو الحال وصًفا لو في المعنى، والحال مع أو معناه وا 

إذا كان الحال محصوًرا بإال، نحو  صاحبيا يكون واجب التأخير وذلك في مواضع، منيا:
، حاالن من  مبشرين ومنذرين()،(ٗٗ)وما نرسل المرسمين إال مبشرين ومنذرين( قولو تعالى: 

نحو: )َمَررُت ِبِينٍد إذا كان صاحب الحال مجروًرا بحرف جر غير زائد، أو  الُمرسمين.
، وقد ذكر الموضح أنَّ ُىناك من خالف في ىذه المسألة كالفارسي وابن جّني (٘ٗ) َجاِلَسًة(

)وما أرسمنك إال كافة وابن كيسان وأجازوا التقديم، وابن الناظم قد تبيم واستدل بقولو تعالى: 
 ، وكقول الشاعر: (ٙٗ)لمناس( 

 َبْيِنُكْم          ِبِذْكراُكُم، َحتَّى َكَأنَُّكم ِعْنِدي َتَسمَّْيُت ُطرًّا َعْنُكُم ُبْعدَ 
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ن  حال من الكاف في أرسمناك  چہچ لكّنو أنكر ذلك، وقال: ))إنَّ البيت ضرورة، وا 
ن كانت  ن التاء لمُمبالغة ال لمتأنيث وا  حال من الناس فيمزمو تقديم الحال المحصورة  چ ہچوا 

، إال أنَّ الشيخ لم ُيوافق في (ٚٗ)والثاني خالف األكثر((وتعّدي أرسل بالالم واألّول ُممتنع 
ذلك، حيث يقول: ))تقديم المحصور بـ)إال( ليس ممتنًعا عند الجميع، كيف وقد قال الموضح 
في باب الفاعل في المحصور بـ)إال(: وأجاز البصريون والكسائي... تقديمو عمى الفاعل، 

بـ)إال( يدل عمى المقصود، ويدفع الثاني بأن  وأي فرق بين الحال والمفعول؛ ألن االقتران
مخالفة األكثر ال تضر، فإن تعدي )أرسل( بالالم كثير، فصيح، واقع في التنزيل كقولو 

لقد كانت ُحّجة من منع تقديم الحال المجرور  .(ٜٗ)(((ٛٗ))وأرسمنك لمناس رسوال( تعالى: 
بالحال ثاٍن لتعّمقو بصاحبو، فحّقو بحرف الجر األصمي وكما بّينيا الشيخ بأن تعّمق العامل 

إذا تعّدى لصاحبو بواسطة أن يتعّدى إليو بتمك الواسطة، لكن منع من ذلك أن الفعل ال 
 .(ٓ٘)يتعّدى بحرف واحد إلى شيئين فجعموا عوًضا عن االشتراك في الواسطة التزام التأخير

سن األخذ بالرأي ومع ىذا فإّني ال أوافق لما ذىب إليو الشيخ، وأرى أّنو من األح
القائل بجواز تقديميا، بدليل ما عّممو الُمجيزون "بأّن ىذا المجرور معمول فعل لفظي فيجوز 

، وكما في (ٔ٘)التصّرف في حالو بالتقديم والتأخير كما يجوز ذلك في سائر أحوال األفعال"
ّن ُمحاكاة ، وال شّك أ(ٕ٘))وجاءو عمى قميصو بدم كذب(: اآلية السابقة، ومن أيًضا قولو 

وكذلك  بو جائزة بميغة فال ينبغي رفضيا.الُقرآن في ىذه الصيغة وفي جميع الصيغ الواردة 
بدليل ما ذكر ابن مالك من جواز التقديم من أّن المجرور بحرف مفعول بو في المعنى فال 

فال  أّما ما يُخصُّ البيت .(ٖ٘)يمتنع تقديم حالة عميو، كما ال يمتنع تقديم حال المفعول بو
داعي لمضرورة، فقد جاء منو مسموًعا في أشعار العرب الموثوق بعربّيتيم، فمن ذلك ما 

 (ٗ٘)َفِإْن َتُك َأْذَواٌد ُأِصْبَن َوِنْسَوٌة            َفَمْن َتْذَهُبوا ِفْرًغا ِبَقْتِل ِحَبالِ  أنشده يعقوب:
 (٘٘)إليَّ حِبيًبا، ِإنَّها َلَحِبيبُ        َلئْن كاَن َيْرُد اْلَماِء َهْيماَن حاِدًياخر: وكذلك قول اآل

 (ٙ٘)إذا اْلَمرُء َأعَيْتُه الُمُروَءُة ناشئًا        َفَمْطَمُبها َكْهاًل َعَمْيِه َشِديدُ  ومنو:
 ثالثًا: العامل في الحال المؤّكدة لمضمون الُجممة:

نحو: تنقسم الحال عمى قسمين حال مؤّسسة وىي التي ال ُيستفاد من دون ذكرىا، 
ّنما يؤتى بي لى حال مؤّكدة، وىي التي ُيستفاد معناىا من دون ذكرىا، وا  ا َجاَء َخاِلُد َراِكًبا، وا 

)وأرسمنك : أّما المؤّكدة لعامميا لفًظا ومعنى نحو قولو  لمتوكيد، وىي عمى ثالثة أقسام:
مؤّكدة لعامميا فقط، نحو: تبّسم ضاحًكا، وأّما حال مؤّكدة لتوكيد ، أو (ٚ٘) لمناس رسوال(

. وأّما حال (ٛ٘))ولو شاء ربك ألمن من في األرض كميم جميعًا( صاحبيا، نحو قولو تعالى:
النحاة أن تكون معقودة بين اسمين معرفتين جامدين، مؤّكدة لمضمون ُجممة قبميا، واشترط 

في ىذه ولقد اختمف النحويون في ناصب الحال  .(ٜ٘) وذلك نحو: )زيٌد أبوك عطوًفا(
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ذكر  .(ٓٙ) الجممة، فقال الموضح: إّن ىذه الحال معمولة لمحذوف وجوًبا تقديره )أحقو(
في ىذه الحال ىو الخبر لتأّولو الشيخ رأيين أولو نسبو إلى الزّجاج، وىو: ))إّن العامل 

بُمسّمى، أّما الثاني إلى ابن خروف وىو أّن العامل ىو المبتدأ لتضّمنو معنى انتبو. وقال إّن 
كال القولين ضعيف وذلك الستمزام األّول المجاز، والثاني يؤّدي إلى جواز تقديم الحال عمى 

 ، والرضي(ٕٙ) أن قال بو ابن الناظم. وىو ما سبق (ٔٙ) الخبر وىو ممتنع لعدم تمام الُجممة((
(ٖٙ). 

من الطبيعي أن تكثر اآلراء في ناصب ىذا الحال ألّنو لم يُكن في الُجممة ما يعمل 
النصب من فعل أو شبيو أو لفظ تضّمن معناه دون حروفو، واللتزام النحويين من أّنو ال ُبدَّ 

ن في ىذه المسألة ِعدَّة لكل معمول من عامل يعمل فيو ترّتب عمى ذلك أن كان لمنحويي
مذاىب، فالذي قالو الموّضح ىو مذىب سيبويو، وقد صّرح بو في نحو: ىو زيد معروًفا، اذ 
قال سيبويو: ))وذلك أنك ذكرت لممخاَطب إنسانا كان يجيمو أو ظننت أنو يجيمو، فكأنك 

ين قمت: ىذا قمت: أثبْتو أو الَزْمو معروفا، فصار المعروف حاال، كما كان المنطمق حاال ح
. وتابع كثير من النحويين سيبويو في ذلك، إال أّنيم فصموا في تقدير (ٗٙ) زيد منطمًقا((

ن كان )أنا( قدر  العامل، فقالوا: ))إن كان الُمخبر عنو غير )أنا( تقول: أحقو أو اعرفو، وا 
الُمقّدر  ولكن نرى الرضي أنكر ىذا الرأي إذ يقول: ))بأّن كون العامل .(٘ٙ)أحق أو اعرفني((

)أعرفو( ُيخلُّ بالمعنى المقصود من اإلتيان بالحال ُىنا، بل ال معنى لمكالم حينئذ إذ ال 
معنى لقولك: تيقنت األب وعرفتو في حال كونو عطوًفا إن أراد ييني )سيبويو( أّن المعنى 

ا بقوليم: أّما الذي نسب إلى الزّجاج فقد ُردَّ أيضً  .(ٙٙ)أعممو عطوًفا فيو مفعول ثان ال حال((
ّنما يظير إذا كان الخبر عمًما كـ)زيد( وفي نحو )ىو زيد  ))إّن ىذا ال يظير في كل مثال، وا 

وقد  .(ٜٙ)، وكذلك ابن جّني(ٛٙ)أّما القول الثالث وىو الذي قال بو ابن خروف .(ٚٙ)معّرًفا( ((
أنا زيد وزيد أبوك َردَُّه الرضي أيًضا بقولو: ))بأنَّ ذلك بعيد، ألنَّ عمل الُمضمر والعمم في 

ويقول ابن عقيل: إّن ذلك ))بعيد ألنَّ الذي  .(ٓٚ)مما لم يثبت نظيره في شيء في كالميم((
. وزيادة عمى ىذه اآلراء ىناك رأي آخر لم (ٔٚ)ضمن معنى التنبيو الحروف ال األسماء((

ّدمة عمى يذكره الموضح وال الشارح وىو )إنَّ العامل في ىذه الحال ىو معنى الُجممة الُمتق
. ورّجحو الرضي بعد أن ذكر أّنو مذىب ابن مالك (ٕٚ)الحال(، وممن قال بذلك ابن بابشاذ

. وقد (ٖٚ))وىو الحق مصدقًا( وىو أن تكون الحال في نحو َزيٌد أُبوَك َعُطوًفا، قولو تعالى: 
  يا.انتصب بمعنى الفعل الُمتَحّصل من إسناد المبتدأ إلى الخبر في الجممة الُمتقّدمة عمي

إذ يقول الرضي: "كأّنو قال يعطف عميك أبوك َعطًفا، ويرحم مرحوًما وحق ذلك ُمصّدًقا 
ن كان جزءاىا جامدين جموًدا محًضا فال شكَّ أنَّو يحصل من إسناد أحد  وذلك ألّن الُجممة وا 

وىذه  .(ٗٚ) ُجزأييا إلى اآلخر معنى من معاني الفعل، أال ترى أّن معنى )أَنا َزيٌد َكاِئٌن َزيٌد(
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وأرى أّن ما ذىب إليو سيبويو والذين تبعوه ىو  ىي ُجّل اآلراء التي قيمت في ىذه المسألة،
أَصحُّ اآلراء، وكما قال الشيخ خالد: إّن العامل محذوف وجواًبا لتنزيل الجممة المذكورة منزلة 

جمع بين ، إضافة إلى أنَّ ىذه الُجممة ىي كالعوض عن المحذوف وال ي(٘ٚ)البدل من المفظة
 .(ٙٚ)العوض والعوض عنو

 رابًعا: حركة الُمنادى في حال كونه ُمضاًفا:
من المعروف أّن الُمنادى عند النحاِة ))ىو المطموب إقبالو بحرف نائب مناب 
)أدعو( أو )أنادي( إّما لفًظا أو تقديًرا، ويقسم عمى قسمين: ُمنادى ٌبِنَي عمى ما كان ُيرَفُع بو، 

ا أو نكرة مقصودة نحو )يا َزيُد، يا َرُجُل( أو ُمنادى منصوب إذا كان ىذا إذا كان ُمفردً 
ُمضاًفا أو ُمشّبًيا بو نحو: )َيا ُغالَم َزيٍد، َيا َطاِلًعا َجَباًل( أّما إذا كرر الُمنادى حال كونو 

 : (ٚٚ)ُمضاًفا كقول عبد اهلل بن رواحة األنصاري 
 سعُد سعَد الخزرجين الغطارف أيا سعُد سعَد األوس كن أنت ناصرًا      ويا

فإّن )سعد( الثاني يكون واجب النصب، أّما )سعد( األول فإّنو جاز فيو الوجيان 
الضم والفتح، فإذا ضّم األول والثاني يكون إّما عطف بيان أو بدل أو منادى ثان أو مفعول 

ختمفوا في اختيار بإضمار )أعني( أّما إذا فتح األول، فاختمفوا في توجيو وتخريج الفتح كما ا
فذكر الموضح منيا: مذىب سيبويو وىو أّن األول  األمثل، فذىبوا فيو مذاىب عديدة.الوجو 

قال سيبويو: ))باب يكرر فيو االسم في  .(ٛٚ)ُمضاف لما بعد الثاني والثاني مقحم بينيما((
عمٍرو... أنيم لو لم  حال اإلضافة، ويكون األول بمنزلة اآلخر وذلك قولك: يا زيَد زيدَ 

يكرروا االسم كان األول نصبا، فمما كرروا االسَم توكيدا تركوا األول عمى الذي كان يكون 
لكن الشيخ اعترض عمى ذلك بقولو: ))إّنو مبني عمى اقتحام  .(ٜٚ)عميو لو لم يكرروا((

لواحد، وكان األسماء وأكثرىم يأباه، وعمى جوازه ففيو فصل بين الُمتضايقين وُىما كالشيء ا
َن الثاني لعدم إضافتو((  ، وأرى أّن اعتراض الشيخ لم َيُكْن دقيًقا ألمرين، (ٓٛ)يمزم أن ُيَنوَّ

ألّننا نرى الخميل يقول: )يا تيم تيم عدي( بقوليم: )ال أبا لك( وذلك أّن األب ُمضاف إلى  .ٔ
ا تأثير في الكاف غير ذي شك بدليل نصب األب باأللف... ثم أقحمت الالم فمم يُكْن لي

 .(ٔٛ)خفض الكاف إال تأكيد معنى اإلضافة
أّن بعضيم قال إّن الفصل ىنا يغتفر الّتحاد االسمين لفًظا ومعنى وكذلك إّن عدم تنوين  .ٕ

 .(ٕٛ)الثاني عمى ىذا الوجو والذي قبمو لُمشاكمة ما قبمو المؤّكد بو
، (ٖٛ)أضيف إليو الثانيوالمذىب الثاني: مذىب الُمبّرد: أنَّ األول ُمضاف لما حذف مماثل 

وذكر الشيخ أّن ىذا نظير ما ذىب  أي )يا سعد األوس( فحذف األول لداللة الثاني عميو.
 إليو في نحو: )قطع اهلل يد ورجل من قاليا(، وقال الشيخ: إنَّ ىذا قميل في كالم العرب 

 ونرى اعتراض الشيخ قد قالو قبمو ابن عصفور معممو بأمرين: .(ٗٛ)والكثير العكس
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أّن ما قالو المبّرد ليس بصحيح، ألّن المضاف إليو إذا حذف عاد التنوين، نحو األول: 
أنَّ مذىب المبّرد عمى  واألمر الثاني: الدراىم، فإذا حذفت قمت: بعًضا. قولك: أعطيتو بعض

ّنما يحذف لداللة األول  غير طريقة الحذف، ألّنو ال يحذف األول لداللة الثاني عميو، وا 
وأرى أّن ىذا االعتراض في محمو، ألّن إمام النحاة سيبويو في )قطع اهلل يد ورجل  .(٘ٛ)عميو

من قاليا( ذىب إلى أّن األصل في حذف المضاف إليو من الثاني )أي( الرجل لداللة 
ونسبة الموضح إلى الفّراء وىو أّن االسمين األول والثاني  المذهب الثالث: .(ٙٛ)األول

 .(ٚٛ)وال أقامُمضافان لممذكور وال حذف 
من خالل ىذه الدراسة العممّية توّصمت إلى أىمِّ النتائج والممحوظات التي :  خاتمة البحث

 ُيمكن أن نذكرىا عمى النحو اآلتي:
 انماز الشيخ األزىري بأسموب عممي دقيق مبني عمى األسس العممّية الدقيقة. .ٔ

في دراسة المسائل النحوّية مزج الشيخ األزىري بين آراء المدرستين البصرّية والكوفّية  .ٕ
 بما يراه ُمناسًبا ودقيًقا في كشف الدالئل النحوّية.

عمل األزىري عمى توضيح الُمصطمحات النحوّية في شرح التصريح، إذ قام بشرح  .ٖ
الحدود النحوّية وعمل عمى عرض المسائل النحوّية ثم بّين ردوده واعتراضاتو عمى 

عمل عمى ترجيح النحوي، وذكر الحجج الذي العمماء، إذا لمس األخطاء عندىم ثم 
 ُيسيم في تقوية كالمو.

ذكر األزىري بما اختمف بو النحاة في كثير من المسائل النحوّية، وال سيما في موضوع  .ٗ
 )نصب االسم بعد واو المعّية( وغيره.

نمحظ أّن األزىري قد اعتمده عمى اآلراء النحوّية )األشير واألفصح واألكثر( االستعمال  .٘
 وعمى القياس والسماع.

 نمحظ أّن الشيخ األزىري لم يعتمد القميل والنادر والشاذ الذي ورد عمى ألسنة الناس. .ٙ

نمحظو يذكر االعتراضات عمى العمماء، ثم يذكر التصويبات ذاكًرا الترجيحات والدالئل  .ٚ
 اطًعا لكالمووالبراىين لتقوية كالمو، فعنده سيبويو إمام النحاة، إذ استعممو ُحّجة ودلياًل ق

 وكذلك الخميل بن أحمد.

أّما طريقتو في شرح المعنى قد اعتمد ماّدتو عند الُعمماء الذين أبدى رأيو في كل مسألة  .ٛ
من المسائل النحوّية ُمرّجًحا فييا بين آراء الُعمماء ذاكًرا التعميالت النحوّية في كتابو 

 شرح التصريح.

  الهوامش:
                                                           

 .ٖٜٖ/ٔ، شرح ابن عقيل: ٖٕٚ/ٔ، وينظر: مغني المبيب: ٖٖ٘/ ٔينظر: شرح التصريح:  (ٔ)
 .ٖٕٛ/ٔينظر: المصدر نفسو:  (ٕ)
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 .ٖٙٙ/ٕ، وينظر: رأي المبّرد في المقتضب: ٖٕٛ/ٔالمصدر نفسو:  (ٖ)
 .ٖٕٛ/ٔمغني المبيب:  (ٗ)
 .ٖٛٗ/ٔالكتاب:  (٘)
 .ٖٙٙ/ٗالمقتضب:  (ٙ)
 .ٙٙٗ/ٔاألحوال في النحو:  (ٚ)
 .ٖٕٚ – ٕٕٚ/ٕشرح الجمل البن عصفور:  (ٛ)
 .ٕٙ٘/ٔينظر: شرح الرضي:  (ٜ)
 .ٓ٘ٔ/ٔوينظر: شرح األشموني:  (ٓٔ)
 .ٖٓٗ، والمطالع السعيدة: ٕٖٔ – ٖٔٔ/ٔينظر: مغني المبيب: (ٔٔ)
 .ٕٗٔسورة األنعام:  (ٕٔ)
، ونسبو ابن ىشام لمفارسي في المغني: ٔ٘/ٕ، وينظر: أوضح المسالك: ٜٖٕ/ٔشرح التصريح:  (ٖٔ)
ٔ/ٖٔٔ. 
 .ٜٖٖ/ٔالمصدر نفسو:  (ٗٔ)
 .ٕٛٓ/ٖ، وينظر: رأي ابن مالك في ىمع اليوامع: ٜٖٖ/ٔالمصدر نفسو:  (٘ٔ)
 .ٜٚ٘/ٔينظر: شرح ابن عقيل:  (ٙٔ)
 .ٖٖٗ/ٗينظر: المقتضب:  (ٚٔ)
 .ٕٓٙ/ٕو وىو في ارتشاف الضرب: لم أقف عمى قائم (ٛٔ)
 .ٖٛٓ/ٖ، اليمع: ٓٗٔ/ٔالمغني:  (ٜٔ)
 .ٕٓٙ/ٕينظر: ارتشاف الضرب:  (ٕٓ)
 .ٚٔٔ/ٔحاشية األمير عمى المغني:  (ٕٔ)
 .ٜ٘/ٖالخصائص:  (ٕٕ)
 .ٜٖٖ/ٕ، حاشية ياسين العميمي: ٚٛٔ/ٔينظر: شرح الرضي:  (ٖٕ)
 .ٕٛٔ/ٔينظر: شرح األشموني:  (ٕٗ)
 .ٜٖٖ/ٔشرح التصريح:  (ٕ٘)
 .ٜ٘/ٔ، وشرح ابن عقيل: ٚٛٙ/ٕ، وينظر: شرح الكافية: ٕٖٗ/ٔشرح التصريح:  (ٕٙ)
 .ٖ٘ٗ/ٔشرح التصريح:  (ٕٚ)
 .ٚٙ، وائتالف النصرة: ٖٖٛ/ٔالبيت من الخمس المجيولة، وينظر: الكتاب:  (ٕٛ)
 .ٕٖٓ/ٔ، وشرح الرضي: ٛٚ/ٖ، وشرح المفّصل: ٖٙٗ/ٕينظر: اإلنصاف:  (ٜٕ)
 .ٕٙٔمجالس ثعمب:  (ٖٓ)
 .ٚ٘ٔ/ٖينظر: البحر المحيط:  (ٖٔ)
 .ٚٛٔ/ٕينظر: شرح ابن عقيل:  (ٕٖ)
 .ٕٕسورة المؤمنون:  چ ڑ ژژ  ڈچ ، ومنو: ٔٔسورة فّصمت:  (ٖٖ)
 .ٓٗٔ/ٖ، وينظر: التسييل: ، حاشية الصّبان: ٖ٘ٗ/ٔشرح التصريح:  (ٖٗ)
 .ٖٓٗ/ٔينظر: شرح الجمل البن عصفور:  (ٖ٘)
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 .ٖ٘ٗ/ٔشرح التصريح:  (ٖٙ)
 .ٓٗٔ/ٕحاشية الصّبان:  (ٖٚ)
، شرح ٕ٘ٙ/ٔ، وشرح ابن عقيل: ٕٙ٘، وينظر: شرح شذور الذىب: ٕ٘ٙ/ٔينظر: شرح التصريح:  (ٖٛ)

 .ٛ/ٗ، وىمع اليوامع: ٕٕٗ/ٔاألشموني: 
 .ٔٔ –ٓٔ/ٗ، وىمع اليوامع: ٖٕٗ/ٔ، وينظر: شرح األشموني: ٜٖٙ/ٔينظر: المصدر نفسو:  (ٜٖ)
 .ٖٓٚ/ٔالمصدر نفسو:  (ٓٗ)
، وبقّية اآلراء في ارتشاف الضرب: ٜ٘ٔ/ٔ، وينظر: رأي سيبويو في الكتاب: ٖٓٚ/ٔالمصدر نفسو:  (ٔٗ)
 .ٔٔ – ٓٔ/ٗ، وجمع الجوامع: ٖٖ٘/ٕ
 .ٖٕٚ/ٔ، وىمع اليوامع: ٕٛٔ/ٔ، وشرح الرضي: ٛٓٔينظر: تسييل الفوائد:  (ٕٗ)
ىـ( وينظر: ترجمتو في طبقات ٜٕٓالضرير الكوفي )ت ، وىو ىشام بن معاويةٖٕٚ/ٔىمع اليوامع:  (ٖٗ)

 .ٚٗٔالزبيدي: 
 .ٛٗسورة األنعام:  (ٗٗ)
 .ٔٗٙ/ٔ، وينظر: شرح ابن عقيل: ٖٛٚ/ٔينظر: شرح التصريح:  (٘ٗ)
 .ٕٛسورة سبأ:  (ٙٗ)
، ارتشاف ٕٚٓ/ٔ، شرح الرضي: ٜٓ – ٛٛ/ٕ، وينظر: أوضح المسالك: ٜٖٚ/ٔشرح التصريح:  (ٚٗ)

 .ٕٓٛ/ٕمالي الشجرّية: ، األٖٛٗ/ٕالضرب: 
 .ٜٚسورة النساء:  (ٛٗ)
 .ٕٕٙ/ٔ، وينظر: أوضح المسالك: ٜٖٚ/ٔشرح التصريح:  (ٜٗ)
 .ٕٛٗ/ٔ، وينظر: شرح األشموني: ٖ٘ٚ/ٔالمصدر نفسو:  (ٓ٘)
 .ٖٖٔ/ٔينظر: اإليضاح في شرح المفصل:  (ٔ٘)
 .ٛٔسورة يوسف:  (ٕ٘)
 .٘ٗٚ – ٗٗٚ/ٕينظر: شرح الكافية:  (ٖ٘)
 .ٜٖٗ/ٔ، وشرح األشموني: ٖٔٔ/ٔلطميمة بن خويمد األسدي، ينظر: معجم الشواىد العربّية: البيت  (ٗ٘)
 .ٖٕٙ/ٕنسب ىذا البيت إلى كثير عّزة، ونسب إلى عروة بن حزام أيًضا، ينظر: الشعر والشعراء:  (٘٘)
لى المخبل السعدي، ينظر: معجم شواى (ٙ٘) لى المغموط بن بدل، وا  د العربية: ُنسب إلى سويد بن خذاق، وا 
 .ٕٚٓ/ٔ، وشرح الرضي: ٕٓٔ/ٔ
 .ٜٚسورة النساء:  (ٚ٘)
 .ٜٜسورة يونس:  (ٛ٘)
، وىمع ٛٛ/ٕ، واألشباه والنظائر: ٖٖٚ/ٕ، وينظر: ارتشاف الضرب: ٖٚٛ/ٔينظر: شرح التصريح:  (ٜ٘)

 .ٓٗ/ٗاليوامع: 
 .ٔٓٔ/ٕ، وينظر: أوضح المسالك: ٖٛٛ/ٔشرح التصريح:  (ٓٙ)
 .ٖٖٛ/ٔالمصدر نفسو:  (ٔٙ)
 .ٖٕٔينظر: شرح ابن الناظم:  (ٕٙ)
 .ٕ٘ٛ/ٔينظر: شرح الرضي:  (ٖٙ)
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 .ٖٖٙ/ٕالكتاب:  (ٗٙ)
، ٜٖ٘/ٕ، ضفاء العميل: ٕٗ/ٕ، وينظر: المساعد البن عقيل: ٖٖٙ/ٕ: ينظر: ارتشاف الضرب (٘ٙ)

 .ٜٕٕ/ٔحاشية الخضري: 
 .ٕ٘ٔ/ٔ شرح الرضي: (ٙٙ)
 .ٖٛٛ/ٔحاشية ياسين العميمي:  (ٚٙ)
 .ٓٗ/ٗ، ىمع اليوامع: ٖٖٙ/ٕ، ارتشاف الضرب: ٕٔٔينظر: التسييل:  (ٛٙ)
 .ٓٙ/ٖينظر: الخصائص:  (ٜٙ)
 .ٕ٘ٔ/ٔشرح الرضي:  (ٓٚ)
 .ٕٗ/ٕالمساعد:  (ٔٚ)
 .ٖٔٔ/ٕينظر: شرح المقّدمة المحسبة:  (ٕٚ)
 .ٜٔسورة البقرة:  (ٖٚ)
 .ٕ٘ٔ/ٔشرح الرضي:  (ٗٚ)
 .ٖٛٛ/ٔشرح التصريح:  (٘ٚ)
 .٘ٛٔ/ٔ، وينظر: حاشية حبان: ٖٛٓ/ٔحاشية ياسين العميمي:  (ٙٚ)
 .ٖٖٓ – ٜٕٛ/ٕ، خزانة األدب: ٜٜٖ/ٗالبيت وردد في المقتضب:  (ٚٚ)
 .ٕٛ/ٖ، ينظر: أوضح المسالك: ٔٚٔ/ٕشرح التصريح:  (ٛٚ)
 .ٖ٘ٔ/ٔالكتاب:  (ٜٚ)
 .ٔٚٔ/ٕشرح التصريح:  (ٓٛ)
 .ٓٔ/ٕشرح المفّصل:  (ٔٛ)
 .ٔٚٔ/ٕ، حاشية ياسين العميمي: ٗ٘ٔ/ٕينظر: حاشية الصّبان:  (ٕٛ)
 .ٕٛ/ٖ، أوضح المسالك: ٕٕٚ/ٗ، وينظر: المقتضب: ٔٚٔ/ٕشرح التصريح:  (ٖٛ)
 .ٔٚٔ/ٕشرح التصريح:  (ٗٛ)
 .ٕٙ/ٕشرح الجمل البن عصفور:  (٘ٛ)
 .ٕٓٔ/ٔالكتاب:  (ٙٛ)
عمي بي ، نسبة الصّبان في حاشيتو إلى إٔٛ/ٖ، وينظر: أوضح المسالك: ٔٚٔ/ٕشرح التصريح:  (ٚٛ)

 .ٗ٘ٔ/ٕالفارسي: 
 ثبت المصادر

 بعد القرآن الكريم
ىـ( تحقيق: طارق ٖٓٛائتالف النصرة في اختالف نحاة الكوفة والبصرة، لعبد المطيف الزبيدي )ت -ٔ

 م.ٜٚٛٔالجنابي، مكتبة النيضة، عالم الكتب، بيروت، 

 تحقيق: د. مصطفى أحمدىـ( ٗ٘ٚي )تارتشاف الضرب في لسان العرب، ألبي حّيان األندلس -ٕ
 م.ٜٚٛٔ، ٔالنّحاس، مطبعة المدني، ط

ىـ( دار الكتاب العربي، بيروت، ٜٔٔاألشباه والنظائر في النحو، لمسيوطي جالل الدين عبد الرحمن )ت -ٖ
 م.ٖٜٛٔ
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ىـ( تحقيق: عبد الحسين الفتمي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٖٙٔاألصول في النحو، البن السّراج )ت -ٗ
 م.ٜٚٛٔـ/ ىٚٓٗٔ، ٕط

 ىـ( دار المعرفة لمطباعة والنشر، بيروت.ٕٗ٘األمالي الشجرّية، البن الشجري )ت -٘

اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين، ألبي البركات األنباري، تحقيق: محمد  -ٙ
 م.ٜٔٙٔ، ٗمحي الدين عبد الحميد، المكتبة التجارّية الكبرى، مصر، ط

ىـ( ٙٔٚمسالك إلى ألفّية ابن مالك، البن ىشام أبو محمد عبد اهلل جمال الدين األنصاري )تأوضح ال -ٚ
 م.ٜٓٛٔ، ٙتحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، دار الندوة الجديدة، بيروت، لبنان، ط

ىـ( تحقيق: د. موسى بّناي العميمي، مطبعة العاني، ٙٗٙاإليضاح في شرح المفّصل، البن الحاجب )ت -ٛ
 م.ٕٜٛٔغداد، ب

 البحر المحيط، ألبي حّيان األندلسي، مطابع النصر الحديثة، السعودّية، )د.ط(. -ٜ

ىـ( ٕٚٙتسييل الفوائد وتكميل المقاصد، ابن مالك أبو عبد اهلل جمال الدين محمد بن عبد اهلل )ت -ٓٔ
 م، )د.ط(.ٜٚٙٔىـ/ ٖٚٛٔتحقيق: محمد كامل بركات، دار الكتاب العربي لمطباعة والنشر، مصر، 

ىـ( دار إحياء الكتب المصرّية، ٕٖٕٔحاشية األميري عمى مغني المبيب، لمشيخ محمد األمير )ت -ٔٔ
 عيسى البابي الحمبي.

ىـ( صححو ٕٛٚٔحاشية الخضري عمى شرح ابن عقيل عمى ألفّية ابن مالك، لمشيخ محمد الخضري ) -ٕٔ
 م.ٜٜ٘ٔر، بيروت، يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر لمطباعة والنش

حاشية الصّبان عمى شرح األشموني عمى ألفّية ابن مالك لمصّبان، أبو العرفان محمد بن عمي الصّبان  -ٖٔ
 ىـ( دار إحياء الكتب العربّية، عيسى البابي الحمبي، )د.ط( )د.ت(.ٕٙٓٔ)ت

مطبوع بيامش ىـ( ٙٔٓٔحاشية ياسين العميمي عمى شرح التصريح، ياسين زين الدين الحمصي )ت -ٗٔ
 شرح التصريح، مطبعة مصطفى البابي الحمبي، القاىرة، )د.ط( )د.ت(.

ىـ( تحقيق: عبد السالم ٕٜٓٔخزانة األدب ولب لباب لسان العرب، عبد القاىر بن عمر البغدادي )ت -٘ٔ
 ىارون، مكتبة الخانجي بالقاىرة.

محمد عمى النّجار، دار الشؤون  ىـ( تحقيق: د.ٕٜٖالخصائص، البن جّني أبو عثمان بن جّني )ت -ٙٔ
 م.ٜٜٓٔ، ٗالثقافّية العاّمة، بغداد، ط

ىـ( تحقيق: محمد ٜٙٚشرح ابن عقيل عمى ألفّية ابن مالك، بياء الدين عبد اهلل بن عقيل العتمجي )ت -ٚٔ
 محي الدين عبد الحميد، دار الفكر، مطبعة منير، بغداد.

 ىـ.ٕٖٔٔرو، المكتبة العثمانّية، شرح ابن الناظم، بيروت، منشورات ناصر خس -ٛٔ

ىـ( ٜٕٜشرح األشموني عمى ألفّية ابن مالك، لألشموني أبو الحسن عمي نور الدين بن محمد )ت -ٜٔ
 م.ٜ٘٘ٔىـ/ ٖ٘ٚٔ، ٔتحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، دار الكتاب العربي، بيروت، ط

لمكتبة العربّية، عيسى البابي الحمبي ىـ( دار إحياء اٜ٘ٓشرح التصريح عمى التوضيح، لألزىري )ت -ٕٓ
 وشركاه، القاىرة، )د.ط( )د.ت(.

ىـ( تحقيق: د. صاحب أبو ٜٙٙشرح جمل الزّجاجي، البن عصفور اإلشبيمي عمي بن مؤمن )ت -ٕٔ
 م.ٕٜٛٔجناح، وزارة األوقاف، بغداد، 

 ٜ٘ٛٔعممّية، بيروت ار الكتب الىـ( دٚٛٚ)تافية، لالستراباذي محمد بن الحسنشرح الرضي عمى الك -ٕٕ
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ىـ( تحقيق: محمد محي ٙٔٚشرح شذور الذىب في معرفة كالم العرب، البن ىشام األنصاري )ت -ٖٕ
 م.ٜٛٗٔالدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، القاىرة، 

 م.ٕٜٛٔشرح الكافية الشافية، البن مالك، تحقيق: عبد المنعم ىريري، دار المأمون لمتراث،  -ٕٗ

 ه( المطبعة المنيرّية بمصر)د.ت(ٖٗٙلبقاء موفق الدين بن عمي)تالبن يعيش، أبو اشرح المفّصل  -ٕ٘

ىـ( تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار ٕٙٚشرح المقّدمة المحسبة، البن قتيبة أبو محمد عبد اهلل )ت -ٕٙ
 م.ٜٙٙٔالمعارف، مصر، 

ىـ( تحقيق: الشريف عبد اهلل ٓٚٚمحمد بن عيسى )ت شفاء العميل في إيضاح التسييل، لمسمسيمي -ٕٚ
 م.ٜٙٛٔالحسيني البوكاني، بيروت، 

ىـ( تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار المعارف ٕٙٚالشعر والشعراء، البن قتيبة أبو محمد عبد اهلل )ت -ٕٛ
 م.ٜٙٙٔمصر، 

 ىـ.ٖٚٔٔ -ٖٙٔٔىـ( بوالق، ٓٛٔالكتاب، سيبويو أبو بشير عمر بن عثمان بن قنبر )ت -ٜٕ

ىـ( تحقيق: عبد السالم محمد ٜٕٔمجالس ثعمب، ثعمب أبو العّباس أحمد بن يحيى بن عيسى )ت -ٖٓ
 م.ٜٓٙٔىارون، دار المعارف، مصر، 

المساعد عمى تسييل الفوائد، البن عقيل، تحقيق: د. محمد كامل بركات، دار المدني لمطباعة  -ٖٔ
 م.ٜٗٛٔىـ/ ٘ٓٗٔوالنشر، جّدة، 

ىـ( تحقيق: نبيان ياسين حسين، ٜٔٔعيدة في شرح الفريدة، لجالل الدين السيوطي )تالمطالع الس -ٕٖ
 م.ٜٚٚٔدار الرسالة، بغداد، 

 م.ٕٜٚٔمعجم الشواىد العربّية، عبد السالم ىارون، مطبعة الخانجي، مصر،  -ٖٖ

ميد، دار مغني المبيب عن كتب األعاريب، البن ىشام األنصاري، تحقيق: محمد محي الدين عبد الح -ٖٗ
 الكاتب العربي، بيروت، لبنان )د.ط(.

ىـ( تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة، بيروت، ٕ٘ٛالمقتضي، لممبّرد أبو العّباس محمد بن يزيد )ت -ٖ٘
 عالم الكتب، )د.ط( )ط.د(.

ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع،  .ٗالنحو الوافي، د. عّباس حسن، دار المعارف، مصر، ط -ٖٙ
 م.ٜ٘ٚٔىـ/ ٜٖٗٔتحقيق: د. عبد العال سالم مكرم، الكويت، دار البحوث العممّية، لمسيوطي، 

 

Abstract 

The grammar is the pillar of the Arabic language and its shining head, and the 

care of this science has increased after being lifted by the visual school and 

followed by the Kufa school. The scientists became famous later. The objections 

and responses among the scholars emerged early. The objections in grammatical 

issues led me to study this at Sheikh Al-Azhari (905 AH), the research was based 

on the objections of Al-Azhari (905 AH) to the grammarians in the nouns in his 

book Explanation of the Authorization. He divided it on two topics. The first 

came with the following topics: Name (No) Where), and post the name after F 

brilliance. The second topic, which included the following topics: the case 

between derivation and inertia, and presenting the case to the owner, and the 

worker in the confirmed case of the content of the sentence, and the movement of 

the caller in case it is added, and then concluded the research by mentioning the 

most important findings and observations reached by this study. 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org



