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 شكر وعرفان

 صـلى   –أحمد ربي اهللا، الذي به تتم الصالحات، وأصلي على نبيه المختار، خير األنام              

، علمنا احترام الناس وإنزالهم منازلهم، وعلمنا شكر الناس علـى معـروفهم،             -اهللا عليه وسلم  

 .ولست إذ أشكر من قدم لي العون بمستوفيهم حقوقهم، بل هو أدنى واجب لهم علّي

الفاضل الدكتور عبد الهادي برهوم الذي تكرم بقبـول اإلشـراف           وأبدأ الشكر ألستاذي    

على الرسالة، وعلى ما قدمه لي من العون والنصح والتقبل، بما ال أستطيع وصفه، وحسـبي                

 .أن أصفه بأنه نعم األستاذ، دمث األخالق، متفاٍن في النصح والتعاون

الة، إلضافة بصـمتيهما    ثم شكري لألستاذين الكريمين اللذين تحمال عبء مراجعة الرس        

عليها، إلخراجها في حاٍل أحسن، ومظهر أروع، ومن المؤكد أنهما بذال من أجل ذلك جهـداً                

األستاذ الدكتور محمود العامودي، أستاذي في      : عالياً ووقتاً غالياً، فجزاهما اهللا كل خير، إنهما       

 .هللامساقات الماجستير والبكالوريوس، وأخي الدكتور فضل النمس حفظهما ا

وأخص بالشكر أستاذي الدكتور فوزي فياض، الذي كان دافعاً لي على إكمال دراسـة              

 وعلى ما أمدني به من مجموعة الكتب، التي كانت العمود الفقـري             - بعد تعثرها  -الماجستير  

 .لمراجع هذه الرسالة، وقد استبقاها عندي طيلة مدة البحث، إنه إيثار ما بعده إيثار

 بغزة، والتي أتاحت لنـا فرصـة إكمـال دراسـة     -امعة اإلسالميةكما أقدم شكري للج 

الماجستير، وأخص بالذكر كلية اآلداب وقسم اللغة العربية بهيئتيه التدريسية واإلدارية على حد             

سواء، وكذلك عمادة الدراسات العليا، ممثلة في عميدها الدكتور مازن هنية، والعـاملين فـي               

 وقفوا أنفسهم لخدمة طلبة العلـم، وكـذلك شـكري وامتنـاني             مكتبة الجامعة اإلسالمية الذين   

لموظفتي مكتبة جامعة األقصى بخانيونس، اللتين أتاحتا لي االستفادة الكاملـة مـن مقـدرات               

 .المكتبة، وكانتا نعم األختين الفاضلتين في حسن التعامل والتعاون



ء طباعة الرسـالة،   كما أقدم الشكر ألخي شقيقي سالم مصطفى العبادلة الذي تولى عب 

وإخراجها، وبذل في سبيل ذلك جهداً رائعاً، وكذلك إخواني الذين كانوا يقدمون لي العون كـلٌّ      

مازن، واألستاذ آدم، واألستاذ خالد أبقاهم اهللا لي ذخراً، والشكر كذلك البن            .في مجاله، أخي د   

 على ما قدما لي من      عمتي الفاضل الشيخ أيسر سليمان العبادلة، وأخي األستاذ جمال سحلوب         

 .العون، بارك اهللا فيهما

كما أقدم الشكر لزمالئي األستاذ بسام صيام األستاذ خضر األسطل، واألسـتاذ معتـز              

 .الحاج، فقد كانت العالقة بهم حميمة، استفدت من آرائهم ومشورتهم في عدة أمور

 إنجاز هـذا    وفي النهاية فإني أقدم شكري لكل من شارك أو ساهم، ولو بشطر كلمة في             

 .العمل
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 دمةـالمق

الحمد هللا وحده، مذلل الصعاب، والهادي إلى سواء السبيل، أشهد أن ال إله إال هو، وأن                

محمداً صلى اهللا عليه وسلم نبيه ورسوله، نبي الرحمة والهدǎ، ومعلم الناس الخير، فصـالة               

ربي وسالمه عليه وعلى آله وصحبه الكرام، وعلى من اتبع هداه واستن سنته إلى يوم الدين،                

 :اللهم ال سهل إال ما جعلته سهالً، وجعلت الصعب برحمتك إن شئت سهالً، وأما بعد

             ،ǎيتهم بعض الباحثين الدراسات اللغوية عامة والنحوية خاصة بقلة النفع وعدم الجـدو

ألنها ال تالمس حاجة تجاري احتياجات المجتمع العصرية، وما واكبها من تطور علمي وتقني              

 . بالرجعية والجمود وغير ذلك- أحياناً-دث اللغة الفصحى عاٍل، بل يوصف من يتح

والحق أن هذه الدراسات التي تقوم على اللغة العربية ترتبط بديننا وعقيـدتنا ارتباطـاً               

وثيقاً، سواء في ذلك المتعلقة بدراسة األدب والنقد، أو المتعلقة بالبالغة والنحو والصرف، ألن              

 متوقفة على فهمنا للغة العربيـة       - صلى اهللا عليه وسلم    -بيناقدرتنا على فهم قرآننا وأحاديث ن     

التي تحدد المقاصد القريبة والبعيدة من النص، بل إن كثيراً من األحكام الشرعية يقوم أساسـاً                

 .على توجيهات نحوية، إذ لو تغير التوجيه النحوي تغير الحكم المأخوذ من النص

 دراسة قدراً، ألنه يتعلق بأشرف كالم، وهو        فهذا العلم إذن هو أشرف علم مكانة، وأعلى       

كالم اهللا تعالى، وكالم نبيه صلى اهللا عليه وسلم، فليطمئن الدارسون، وليقبلوا على درسـهم،               

حباً في خدمة اللغة العربية، وخدمة لǘسالم العظيم، وليوجه الدارسون جهدهم وعملهم خالصاً             

 .يات، وحسنت هدفاً ووĉجهةلنيل رضى اهللا سبحانه وتعالى، فإنها نعم الغا

وعلم النحو من العلوم األساسية التي قامت خدمة للغة العربية، وهو يحظى بمنزلة عالية              

من حيث األهمية، إذ يختص بالمفردات والتراكيب، وقد كثرت فيه المصنفات بين موجز جامع              

 .تاب سيبويهأو منظوم كألفية ابن مالك، أو شروƟ مطولة للموجز كشروƟ األلفية، وشروƟ ك
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 :أهمية البحث: أوالً

للسيوطي، جمع فيـه مؤلفـه مسـائل        " جمع الجوامع "من الكتب النحوية الموجزة كتاب      

، وقد نـال الكتـاب      "همع الهوامع في شرƟ جمع الجوامع     "النحو معظمها، ثم شرحه في كتاب       

آلراء وتصـحيح   شهرة عالية، جمع فيه المؤلف كثيراً من النقول، والشواهد، مع التعليل ونقد ا            

 .ما يعتقد أنه جانب الصواب، مبيناً آراءه من خالله

، مـن خـالل اسـتقراء       "همع الهوامع "وسيقوم الباحث بتجلية آراء السيوطي في كتاب        

 .المسائل النحوية، وردها إلى أصولها، وترتيبها ترتيباً موضوعياً

 :سبب اختيار الموƮوƙ :Ʊانياً

 كثر كتب السيوطي النحوية شهرة، وأوسعها شرحاً،  من أ" همع الهوامع"لما كان كتاب 

وكثرت فيه آراؤه وتوجيهاته النحوية، رأǎ الباحث أن يجمع هذه اآلراء المتناثرة فـي              

الكتاب، ويصنفها من حيث موافقتها آلراء البصريين والكوفيين والجمهور، أو مخالفتها، ممـا             

ار اآلراء أو رłدŎها، مع التعليل والتفنيـد،        يبين اتجاهه النحوي، ويظهر قدرته النحوية في اختي       

 .مبيناً األصول التي اعتمد عليها في اختياراته النحوية

 :أهداف الدراسة: ƙالƙاً

 :تهدف الدراسة إلى

 .تجلية آراء السيوطي النحوية وجمعها من خالل كتابه همع الهوامع .1

 .تصنيف هذه اآلراء تصنيفاً موضوعياً .2

يين أو للكوفيين أو للجمهور، أو مخالفتهم، مما يبين اتجاهـه           توضيح مدǎ موافقته للبصر    .3

 .النحوي
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 .إثبات ما تفرد به من آراء نحوية .4

خاصة وأنه  " همع الهوامع "بيان األصول النحوية التي اعتمد عليها وطبقها عملياً في كتابه            .5

 .ألŮف في هذه األصول نظرياً

 :الصعوبات التي واجهت الباحث: رابعاً

واجهت الباحث بعض الصعوبات ، ولكن منة اهللا الواسعة ، ورحمته الغـامرة بعبـاده،               

ومشيئته المطلقة ، كانت العون األول في تذليل هذه الصعوبات، ناهيك عن توجيـه أسـتاذي                

 : وأهم هذه الصعوبات - أكرمه اهللا وجعل الجنة مأواه -الفاضل المشرف على هذه الدراسة 

 ذلك أن اختيارات السيوطي تدخل في كل أبواب النحو تقريبـاً،            تشعب موضوع الدراسة،   .1

 .فاحتاج ذلك من الباحث جهداً عالياً في البحث، إذ يطلب منه أن يبحث في كل أبواب النحو

عدم رد السيوطي كثيراً من اآلراء ألصحابها، مما جعل الباحث يدور في فلـك واسـع،                 .2

أ ثالثين مرجعاً أو ما يزيد، فيجد فيها الرأي الذي          يبحث عن الرأي بال توجيه، وكان أحياناً يقر       

                ،ǎيبحث عنه، ولكنه غير مسند لقائله، فال يستطيع إثباته، فيضطر للبحث عن مراجـع أخـر

 .ليثبت بعد ذلك مرجعاً واحداً منها للمسألة النحوية

 .فقر مكتباتنا في قطاع غزة إلى كثير من كتب النحو التي يحتاج إليها البحث .3

 : الدراسات السابقة:خامساً

 .عبد العال سالم مكرم.جالل الدين السيوطي وأثره في الدراسات اللغوية د .1

 .مصطفى الشكعة. جالل الدين السيوطي وسيرته العلمية ومباحثه اللغوية د .2

آراء نحاة األندلس فـي كتـاب همـع         : دراسة معتز الحاج وهي رسالة ماجستير بعنوان       .3

 بغزة، تعرض الباحث في الجزء      -عربية في الجامعة اإلسالمية   الهوامع، قدمت في قسم اللغة ال     
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األخير منها للسيوطي ونحاة األندلس، فدرس موافقاته لهم، ومخالفته إياهم، ومسائل تراوحـت          

 .بين االتفاق واالختالف، وتظل هذه الدراسة محددة بنحاة األندلس فقط

 :خطة البحث: سادساً

 :دمة وتمهيد وفصلين وخاتمة على النحو التالياقتضت طبيعة البحث أن ينقسم إلى مق

 وتم الحديث فيها عن أهمية الموضوع، وسبب اختياره، وأهداف الدراسـة،            :المقدمة •

 .والصعوبات التي واجهت الباحث، والدراسات السابقة، وخطة البحث، ومنهƝ الدراسة

 : وتناول الباحث فيه الحديث حول:التمهيد •

 .السيوطي وتراثه النحوي −

 .ب همع الهوامع في شرƟ جمع الجوامعكتا −

 : السيوطي والمدارس النحوية، وينقسم إلى خمسة مباحث هي:الفصل األول •

 .موقف السيوطي من البصريين: المبحث األول

 .موقف السيوطي من الكوفيين: المبحث الثاني

 .موقف السيوطي من الجمهور: المبحث الثالث

 .راء النحاةموقف السيوطي من بعض آ: المبحث الرابع

 .آراؤه التي تفرد بها: المبحث الخامس

 : أدلة السيوطي في همع الهوامع، وينقسم إلى ثالثة مباحث هي:الفصل الƙاني •

الشواهد النحوية، ويشمل الحديث حول شواهده من القرآن الكـريم والحـديث            : المبحث األول 

 .الشريف، ثم الشعر والنثر

 ).السماع، والقياس، والتعليل، واستصحاب الحال (األصول النحوية وهي: المبحث الثاني

 ).علماء النحو، مؤلفاتهم النحوية(مصادر السيوطي في همع الهوامع وتشمل : المبحث الثالث
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 . وفيها نتائƝ البحث، ثم التوصيات:الخاتمة •

 :منهƛ البحث: سابعاً

 .تبعاً لطبيعة الموضوع فإن الباحث سيتبع المنهƝ الوصفي التحليلي

 راً فهذا جهد أقدمه للمكتبة العربية ، وكلي أمل أن يحظى بالقبول ، فإن وفقت فيهوأخي

فبتوفيقه سبحانه وتعالى ومنته،وإن قصرت فسمة البشر النقص،وإن امرؤ سعى للكمال 

 .فما هو ببالغه، ولذا أسأل اهللا التوفيق والسداد، فهو ولي ذلك ومواله
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 )1(السيوطي وتراǈƙ النحوي -1

- ǈونسب ǈاسم: 

هو عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد بن سابق الدين بن الفخر عثمان بن ناظر                 

صالƟ أيوب بن ناصر الدين محمد بـن        الدين محمد بن سيف الدين خضر بن نجم الدين أبي ال          

 .)3(، وأمه أمة تركية)2(الشيخ همام الدين الهمام الخضيري األسيوطي

عرض محافيظـه علـى قاضـي       (، وقيل إن السيوطي قد      "أبو الفضل "وأما كنيته فهي    

: ال كنية لي، فقـال    : القضاة عز الدين أحمد بن إبراهيم الكناني الحنبلي، فسأله ماكنيتكÞ فقال          

 .)4( ) الفضل، وكتبه بخطهأبو

ـ  ـ  "جالل الدين "ويلقب ب ألن أباه طلب مـن أمـه أن تأتيـه    " ابن الكتب"، ويلقب أيضاً ب

 .)5(بكتاب، ففاجأها المخاض، فولدته وهي بين الكتب

أما جدي األعلى همام الدين فكان من أهل (وقد ذكر السيوطي ما يبين شرف نسبه فقال 

يأتي ذكره في قسم الصوفية، ومłنń دونه كانوا من أهل الحقيقة، ومن مشايخ الطريق، وس

الوجاهة والرياسة،منهم من ولي الحكم ببلده،ومنهم من ولي الحسبة بها،ومنهم من كان تاجراً 

                                           
، وشذرات الذهب  344 -1/335، وحسن المحاضرة 335 -1/328 انظر ترجمته في البدر الطالع )1(

، 544-5/534، وكشف الظنون  302، 3/301، واألعالم  70-3/65، والضوء الالمع 55 -7/51
 ، وهدية1085-1073، ومعجم المطبوعات  131-128، ومعجم المؤلفين 231-1/226والكواكب السائرة 

 .544-5/534العارفين 
 .1/335 حسن المحاضرة )2(
 .3/65 الضوء الالمع )3(
 .1/226 الكواكب السائرة )4(
 .3/301 األعالم  )5(
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في صحبة األمير شيخون وبنى مدرسة بأسيوط،ووقف عليها أوقافاً،ومنهم من كان متموالً، وال 

 .)1( )والدي، وسيأتي ذكره في قسم الفقهاء الشافعيةأعرف منهم من خدم العلم حق الخدمة إال 

وقد حدثني من أثق به، أنه سمع والدي رحمه         (وترجع جذوره إلى أصل أعجمي إذ قال        

 .)2( )اهللا تعالى يذكر أن جده األعلى كان أعجمياً أو من المشرق

- ǈتƉمولده ونش: 

 مستهل رجب سنة تسع      بعد مغرب ليلة األحد،    -رحمه اهللا –كانت والدة اإلمام السيوطي     

 .، فعاƫ يتيماً)4(، توفي والده وعمره خمس سنوات وسبعة أشهر)3(وأربعين وثمانمائة

أحضره والده قبل موته وهو صغير مجلس رجل كبير من          (نشأ في بيت علم وتدين، فقد       

 .)5( )العلماء، أخبره بعض أصحاب أبيه أنه مجلس الحافظ ابن حجر

ن سنين، ثم حفظ العمدة، ومنهاج الفقه، واألصول، وألفية         وقد حفظ القرآن وله صون ثما     

وأول شيء ألفه كان شرƟ االستعاذة   ) 864(ابن مالك، وشرع باالشتغال بالعلم من مستهل سنة         

 .)6(والبسملة

 ومن مظاهر اهتمام والده بتعليمه أنه أسند وصايته إلى جماعة منهم العالمة كمال الدين 

 .)7(ب موته فقرره في وظيفة الشيخونية، ولحظه بنظرهبن الهمام، فأحضر ابنه عقي

 

                                           
 .1/336 حسن المحاضرة )1 (
 .1/336 حسن المحاضرة )2(
 .7/51 شذرات الذهب )3(
 .1/226 الكواكب السائرة )4(
 .1/226الكواكب السائرة )5(
 .1074ت  معجم المطبوعا)6(
 .1/226 الكواكب السائرة )7(
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 :شيوخǈ وتالميذه -

 على كبار علماء عصره، وقد بلـƸ عـددهم نحـو مائـة              -رحمه اهللا –تتلمذ السيوطي   

أما مشايخي في الرواية سماعاً وإجازة فكثير، أوردتهم فـي المعجـم            (وخمسين عالماً، إذ قال     

، وقد ذكرت كتب التراجم منهم عدداً كبيـراً         )1( )سينالذي جمعتهم فيه، وعدتهم نحو مائة وخم      

            Ƣوأشهرهم الشيخ البلقيني، والشرف المناوي، والتقي الشمني، والعز الحنبلي،وشـيخ الشـيو

األقصرائي، والجالل المحلي، وزين الدين رضوان العقبي،  والحافظ بـن حجـر، والشـمس               

شهاب الشارمساحي، وسـيف الـدين      السيرافي، والشمس المرزباني الحنفي، وعالمة زمانه ال      

محمد بن محمد الحنفي، ولزم دروس الكافيجي، والفخر عثمان المقسي، وشمس الدين البامي،             

 .)2(وغيرهم كثير....والشمس الفاالتي، و

 التـي اطلعـت     –أما تالميذه، فقد تتلمذ على يديه عدد كبير، ولم تذكر كتب التـراجم              

حافظ شمس الدين محمد بن علـي بـن أحمـد الـداوودي              منهم إال العالمة المحدث ال     -عليها

 .)3(المصري الشافعي

- ǈعلوم: 

نبƸ السيوطي في عدة علوم، ومؤلفاته المتنوعة خير شاهد على ذلك، وكان قد طلب هذا               

 منها أن أصل في الفقه إلى رتبة: ولما حججت شربت من ماء زمزم ألمور(النبوƷ إذ قال 

 .)4( ) الحديث إلى رتبة الحافظ بن حجرالشيخ سراج الدين البلقيني، وفي

                                           
 .1/339 حسن المحاضرة )1(
 .338، 1/337 وحسن المحاضرة 1/226 والكواكب السائرة 7/52 انظر في ذلك شذرات الذهب )2(
 .1/228 الكواكب السائرة )3(
 .1/338 حسن المحاضرة )4(
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وقد عمل لذلك منذ صغره فحفظ القرآن الكريم، وعمدة األحكام، ومنهاج النووي، وألفية             

ابن مالك، ومنهاج البيضاوي، وتعلم الفرائض، واللغة، والحديث، والفقه، وغير ذلك كما مـر              

 .عند الحديث عن شيوخه

 التبحر في سبعة علوم أو ثمانية كما جـاء فـي            وليس غريباً بعد هذا كله أن يرزقه اهللا       

التفسير، والحديث، والفقه، والنحو، والمعاني، والبيـان، والبـديع،         : معجم المطبوعات، وهي  

والذي أعتقده أن الذي وصلت إليه من هذه العلـوم          (، ودفعه هذا التبحر إلى أن يقول        )1(واللغة

يها، لم يصل إليه، وال وقف عليه أحـد مـن           السبعة سوǎ الفقه، والنقول التي اطلعت عليها ف       

 .)2( )أشياخي، فضالً عمن هو دونهم

وكان يملي الحديث، ويجيب عن المتعارض منه بأجوبة حسنة، وكان أعلم أهل زمانـه              

بعلم الحديث، وفنونه، ورجاله، وغريبه، واستنباط األحكام منه، وأخبر عن نفسه أنـه يحفـظ               

أكثر لحفظته، ولعله ال يوجد على وجه األرض اآلن أكثر          ولو وجدت   : مائتي ألف حديث، قال   

 .)3(من ذلك

 :رحالتǈ في طلب العلم -

تنقل السيوطي بين البلدان واألماكن طلباً للعلم وأهله، فسافر إلـى الفيـوم، ودميـاط،               

والمحلة، ونحوها، فكتب عن جماعة ممن ينظمون كالمحيوي ابن السفيه، والعالء بن الجنـدي              

 فر إلى مكة من البحر في ربيع اآلخر سنة تسع وستين فأخذ قليالً عن المحيوي الحنفي، ثم سا

                                           
 .1074 معجم المطبوعات )1(
 .1/338 حسن المحاضرة )2(
 .1/228ائرة  الكواكب الس)3(
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عبد القادر المالكي، واستمد من النجم بن فهد و آخرين، وأذن له غير واحد في اإلفـادة                 

 .)2(، كما سافر إلى بالد الشام والحجاز واليمن والهند والمغرب والتكرور)1(والتدريس

 :بادة والتƉليفاعتزالǈ الناƧ وتجرده للع -

بعد أن بلƸ السيوطي أوجه من حيث المكانة العلمية والتدريس واإلفتاء، وتقلد مناصـب              

عدة، ووظائف عليا، فّرƷ نفسه وجردها للعبادة، واالنقطاع إلى اهللا تعالى، وشرع في تحريـر               

وخال مؤلفاته، فألف معظمها في هذه الفترة، وهي ما بعد سن األربعين، عندما اعتزل الناس،               

، )3(بنفسه في روضة المقياس على النيل، منزوياً عن أصحابه جميعاً كأنه ال يعرف أحداً منهم              

، وأقام في روضـة     "التنفيس"وترك اإلفتاء والتدريس، واعتذر عن ذلك في مؤلف ألفه وسماه           

، )4(المقياس، فلم يتحول منها إلى أن مات، ولم يفتح طاقات بيته التي على النيل مـن سـكناه                 

وكان األغنياء واألمراء يزورونه ويعرضون عليه األموال والهدايا فيردها، وطلبه السـلطان            

إن بعض األولياء كان يتردد إلى      : ، وقيل له  )5(مراراً، فلم يحضر إليه، وأرسل إليه هدايا فردها       

 اتباع السلف في عدم ترددهم أسلم لدين المسلم، وألف كتابـاً          : األمراء في حوائƝ الناس، فقال    

 .)6("ما رواه األساطين في عدم التردد إلى السالطين"سماه 

- ǈرأي العلماء في: 

بلƸ السيوطي قمة المجد من خالل أخالقه، وتبحره في العلوم المختلفة، ومؤلفاته الجامعة             

 :المتقنة، وقد مدحه العلماء والمؤرخون، وهذه بعض آرائهم وأقوالهم فيه

                                           
 .3/66 الضوء الالمع )1(
 .1074 معجم المطبوعات )2(
 .5/128 ومعجم المؤلفين 3/301 األعالم )3(
 .1/228 الكواكب السائرة )4(
 .3/301 األعالم )5(
 .1/228 الكواكب السائرة )6(
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ر، أعجوبة الدهر، شيخ اإلسالم، صاحب المؤلفات الحافلة        اإلمام العالم العالمة، الحبر البح     −

 .)1(الجامعة النافعة المتقنة

ومحاسنه ومناقبه ال تحصى كثرة، ولو لم يكن له من الكرامات إال كثرة المؤلفـات مـع                  −

 .)2(تحريرها وتدقيقها لكفى ذلك شاهداً لمن يؤمن بالقدرة

رز في جميع الفنون، وفاق األقران،      وأجاز له أكابر علماء عصره من سائر األمصار، وب         −

 .)3(واشتهر ذكره، وبعد صيته، وصنف التصانيف العديدة

 .)4(ورفع اهللا له من الذكر الحسن، والثناء الجميل، ما لم يكن ألحد من معاصريه −

كما أنه من أصحاب الكرامات، فقد ذكر خادمه محمد بن علي الحباك أن الشيخ السيوطي                −

أتريد أن تصلي العصر بمكة بشرط أن تكتم ذلك عليŊ          : لولة وهم بمصر  قال له يوماً وقت القي    

فأخذ بيدي وقال غمض عينيك فغمضتهما، فرحل بي نحـو          : قلت نعم، قال  : حتى أموت، قال  

: ثم قال لي  )...... بمكة(افتح عينيك فإذا نحن بباب المعالة       : سبع وعشرين خطوة، ثم قال لي     

أذهـب مـع سـيدي،    : فقلت:  حتى يأتي الحاج، قال  إن شئت أن تمضي معي، وإن شئت تقيم       

غمض عينيك فغمضتهما، فهرول بي سبع خطوات، ثم قال         : فمشينا إلى باب المعالة وقال لي     

 .)5( )بمصر(افتح عينيك، فإذا نحن بالقرب من الجيوشي: لي

 ومما قيل عنه سرعته في التأليف،فقد كان في ذلك آية كبرǎ من آيات اهللا تعالى، قـال                 

 .)6(عاينت الشيخ وقد كتب في يوم واحٍد ثالثة كراريس تأليفاً وتحريراً:ميذه الشمس الداووديتل

                                           
 .1074، 1073 معجم المطبوعات )1(
 .1/229 الكواكب السائرة )2(
 .1/328 البدر الطالع )3(
 .1/334البدر الطالع ) 4(
 .7/54 شذرات الذهب )5(
 .1/228 الكواكب السائرة )6(



 - 8 -

ومع هذا لم يسلم من الحساد، فقد وصفه قرينه السخاوي في الضـوء الالمـع بأبشـع                 

الصور، واتهمه بعدم الذكاء لجهله علم الحساب، وبالمسخ واألخذ عن علماء عصره وسابقيه،             

 يزيد على ثالثمائة مؤلف، مع أن بعضها ال يتجاوز ورقة واحـدة، وبكثـرة               وتقوله إن له ما   

، وغير ذلك من األوصـاف      )1(التصحيف والتحريف، وأنه كان معروفاً بالجفاء ونكران الجميل       

التي يترفع المرء عنها مع علم عالم، وشيخ جليل، وقد قيض اهللا له من يدافع عنـه ويظهـر                   

لذي تصدǎ لتفنيد ما ذكره السخاوي معتمداً علـى قـول أئمـة     الحق، وهو اإلمام الشوكاني، ا    

الجرƟ والتعديل بعدم قبول شهادة األقران في بعضهم بعضاً، مع ظهور أدنى منافسة، فكيـف               

بمثل المنافسة بين هذين الرجلين والتي أفضت إلى تأليف بعضهم في بعض، وبالجملـة فـإن                

 .)2(يالشوكاني قد رد كل ما قاله السخاوي عن السيوط

- ǈلفاتƊم: 

أحصت كتب التراجم للسيوطي عدداً كبيراً من المؤلفات في فنون شتى، وذكر السيوطي             

، وهذه اإلشارة في فترة ما من       )3(أن مؤلفاته قد بلغت ثالثمائة كتاب سوǎ ما غسله ورجع عنه          

 .فترات حياته، ال يعرف ما ألفه بعدها

، )4(مسمائة وأربعة وثمانين مؤلفاً   خ) 584(وقد وصل عد المؤلفات في بعض الكتب إلى         

 :وال حاجة إلحصائها هنا، ولكني سأورد آراء العلماء في هذه المؤلفات

 صاحب المؤلفات الحافلة، الجامعة النافعة، المتقنة، التي تزيد على خمسمائة مصنف، وقد −

  

                                           
 .70، 69، 68، 3/67 الضوء الالمع )1(
 .334، 333، 1/332 انظر رد الشوكاني في البدر الطالع )2(
 .1/338 حسن المحاضرة )3(
 .544-5/535  وهدية العارفين 544-5/535 كشف الظنون )4(
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 .)1(تداولها الناس، وتلقوها بالقبول، واشتهرت، وعم النفع بها

حافلة الكثيرة الكاملة الجامعة، النافعة المتقنة، المحررة المعتمدة المعتبرة،         وألف المؤلفات ال   −

وقد اشتهر أكثر مصنفاته في حياته فـي الـبالد          ...........نيفت عدتها على خمسمائة مؤلف    

 .)2(الحجازية، والشامية، والحلبية، وبالد الروم، والمغرب، والتكرور، والهند واليمن

 .)3(ه في حياته في أقطار األرض شرقاً وغرباًوقد اشتهر أكثر مصنفات −

صنف التصانيف المفيدة كالجامعين في الحديث، والدرر المنثور في التفسير، واإلتقان في             −

 .)4(علوم القرآن، وتصانيفه في كل فن من الفنون مقبولة، وقد سارت في األقطار سير النهار

- ǈوفات: 

الفجر المسفر صباحه عن يـوم الجمعـة         بعد أذان    -رحمه اهللا –توفي اإلمام السيوطي    

، في منزله بروضة المقياس بعـد أن        )5(تاسع عشر جمادǎ األولى سنة إحدǎ عشرة وتسعمائة       

                  ƫتمرض سبعة أيام بورم شديد في ذراعه األيسر، وكان له مشهد عظيم، ودفـن فـي حـو

 الجمعة ثـامن    ، خارج باب القرافة، وصŃلŰي عليه غائبة بدمشق، بالجامع األموي يوم          "قوصون"

 .)6(رجب سنة إحدǎ عشرة المذكورة

 

 

 

                                           
 .1074 معجم المطبوعات )1(
 .1/228 الكواكب السائرة )2(
 .7/53 شذرات الذهب )3(
 .1/328 البدر الطالع )4(
 .1/335البدر الطالع ) 5(
 .1074 ومعجم المطبوعات 5/128 ومعجم المؤلفين 1/231 الكواكب السائرة )6(
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 كتاب همع الهوامع في شرƝ جمع الجوامع -2

ألف السيوطي كتاب جمع الجوامع، فجمع فيه معظم أبواب النحو، ولكنه كان مختصـراً              

فإن لنا تأليفاً في العربية جمع أدناهـا وأقصـاها،          (بحيث صعب فهمه على تالميذه، وقال عنه        

در من مسائلها صغيرة وال كبيرة إال أحصاها، ومجموعاً تشهد لفضـله أربـاب              وكتاباً لم يغا  

الفضائل، وجموعاً قصرت عنه جموع األواخر واألوائل، حشدت فيه ما يقر األعين، ويشـنف    

المسامع، وأوردته مناهل كتب فاض عليها همع الهوامع، وجمعته من نحو مائة مصنف، فـال               

 وألح عليه طالبه في شرƟ يرشدهم إلى مقاصده، ويطلعهـم           ،)1("جمع الجوامع "غرو أن لقبته    

على غرائبه وشوارده، فنجŊز لهم هذه العجالة الكافلة بحل مبانيه، وتوضيح معانيـه، وتفكيـك               

 .)2(" همع الهوامع في شرƟ جمع الجوامع"نظامه، وتعليل أحكامه، وسماه 

 :وصف الكتاب −

وكالهمـا  " جمع الجوامع "على كتاب   هو شرƟ   " همع الهوامع "يتضح مما سبق أن كتاب      

على ما  –أحصى مسائل النحو صغيرها وكبيرها      " جمع الجوامع " للسيوطي، فإذا ثبت أن كتاب    

لن يترك شـاردة وال واردة مـن        " الهمع" فإنه ال جدال في أن كتاب        -كان عليه من اختصار   

 .مسائل النحو، والمطلع على الكتاب يعلم حقيقة ذلك

وقد كنـت أريـد أن      (ب لم يرض طموƟ مؤلفه وال غرضه إذ قال          ومع هذا، فإن الكتا   

أضع عليه شرحاً واسعاً، كثير النقول، طويل الذيول، جامعاً للشواهد والتعاليل، معتنياً باالنتقاد             

لألدلة واألقاويل، منبهاً على الضوابط والقواعد، والتقاسيم والمقاصد، فرأيت الزمان أضيق من            

                                           
 .1/17 همع الهوامع )1(
 .1/17همع الهوامع ) 2(
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، وكأني به يتحدث عن كتابه فـي قمـة التواضـع، أم             )1( )فيما هنالك ذلك، ورغبة أهله قليلة     

 .لعمرو اهللا ماذا كان يريد لكتابه أكثر مما هو عليه

− ǈليفƉسبب ت: 

مختصر، مع أنه جامع لما في الجوامع       " جمع الجوامع "إن اعتراف السيوطي بأن كتاب      

 )2(بخالصة كتابي التسهيل  من المسائل والخالف، حاٍو لوجازة اللفظ، وحسن االئتالف، محيط          

، جعله ذلك يفكر في شرحه رغبة منه في حل          )4(، مع مزيد واٍف فائق االنسجام     )3(واالرتشاف

 .مسائله، وتوضيح مقاصده

 .كان السبب الثاني وراء تأليفه" جمع الجوامع"كما أن إلحاƟ طالبه عليه في شرƟ كتاب 

 :موƮوعاتǈ وتقسيمها على نمط علماء األصول −

، وقد  " جمع الجوامع   "على نمط تقسيم متن     " همع الهوامع   "يم السيوطي لكتاب    جاء تقس 

اشتمل الكتاب على معظم أبواب النحو، مقسمة إلى مقدمات وسبعة كتب متبعـاً فيـه سـبيل                 

، )5 ()وهذا ترتيب بديع لم أسبق إليه، حذوت فيه حذو كتـب األصـول            : (األصوليين، فقد قال  

 :السبعة كما أشار إليها في مقدمة الكتابوهذا بيان المقدمات والكتب 

 في تعريف الكلمة، وأقسامها، والكالم، والكلم، والجملة، والقول، واإلعـراب،           :المقدمات •

 .والبناء، والمنصرف وغيره، والنكرة، والمعرفة وأقسامها

 . في العمد، وهي المرفوعات، وما شابهها من منصوب النواسخ:والكتاب األول •

                                           
 .1/17 همع الهوامع )1(
 .في النحو البن مالك" فوائد وتكميل المقاصدتسهيل ال" كتاب )2(
 .في النحو ألبي حيان األندلسي" ارتشاف الضرب في لسان العرب" كتاب )3(
 .1/18 همع الهوامع )4(
 .1/18 همع الهوامع )5(
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 .فضالت، وهي المنصوبات في ال:والƙاني •

 في المجرورات، وما حمل عليها من المجزومات، وما يتبعها من الكـالم علـى               :والƙالث •

 .أدوات التعليق، غير الجازمة، وما ضم إليها من بقية حروف المعاني

 في العوامل في هذه األنواع، وهو الفعل وما ألحق به، وخـتم باشـتغالها عـن                 :والرابع •

 .ا فيهامعموالتها، وتنازعه

•  Ƨفي التوابع لهذه األنواع، وعوارض التركيب اإلعرابي من تغيير كاإلخبـار،       :والخـام 

 .وهذه الكتب الخمسة في النحو. والحكاية، والتسمية، وضرائر الشعر

• Ƨفي األبنية:والساد . 

 في تغييرات الكلم اإلفرادية، كالزيادة، والحذف، واإلبدال والنقـل، واإلدغـام،            :والسابع •

 .)1(ما يناسبه من خاتمة الخطوختم ب

− ƭفي العر ǈأسلوب: 

 :تحدث السيوطي عن طريقته في العرض فقال

وهذا القدر إلى هنا نصف     " جمع الجوامع "وقد انقضى القول في شرƟ الكتاب الثاني من كتابنا          (

الكتاب، واعلم أني لما شرعت في شرحه، كنت بدأت أوالً بشرƟ النصف الثاني، فكتبت مـن                

ب الثالث إلى بناء جمع التكسير على طريقة المزج، ثم بدا لي أن أغيـر األسـلوب،                 أول الكتا 

فشرحت من أوله على النمط المتقدم، وكان في نيتي االستمرار على هذه الطريقة إلـى آخـر                 

الكتاب، وإلغاء القطعة التي كتبتها أوالً ممزوجة، ثم لما ضاق الزمان عن ذلك، أبقيـت كـل                 

 ممت هذه القطعة إلى تلك ، ووصلت بينهما ، وال يضير كون الشرƟ  قطعة على حكمها ، وض

 على أسلوبين ، نصفه بال مزج ، ونصفه ممزوج ، ونعود هناك إن شاء اهللا إلى تكملة بقية
                                           

 .1/18 همع الهوامع )1(
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 .)1 ()الكتاب من جمع التكسير إلى آخره على طريقة أوله

 :ويتضح مما سبق أنه سلك في شرحه طريقتين

 :طريقة المزƚ: األولى

ي الطريقة التي شرƟ بها النصف الثاني من الكتاب، إذ بدأ به، وتقوم علـى مـزج                 وه

مع كالمه من الشرƟ عليه، وال يكاد القارƏ يفصل بينهمـا إال ألن             " جمع الجوامع "كالمه من   

بخط غامق، ووضعه بين أقواس، وسار على هـذه  " جمع الجوامع"محقق الكتاب قد جعل نص      

إلى نحو منتصف الباب    ) عند بدء الحديث عن المجرورات     ()2(الثالطريقة من أول الكتاب الث    

 :، ومثاله)3(السادس عند حديثه عن مسألة في جموع الكثرة

بالفتح والسكون اسماً لصحراء، أو وصفاً كحمراء، وديمـة         ) فŻعŃالء(أوزان الممدودة   ) و( −

ين نحو أربĉعاء للرابع مـن      بكسر الع ) وأفعالء(هłطƅالء، أو مصدراً كرłغƅباء، أو جمعاً كطŽرńفاء،      

 .)4(كأربŃعاء لعود من عيدان الخيمة) بƮمها(أفƅعŃالء ) و(أيام األسبوع، وأصدقاء، وأولياء، 

 :طريقة عدم المزƚ: الƙانية

المقدمات والباب األول والثاني، ثم من : وشرƟ بها الجزء األول من الكتاب ويشمل

" جمع الجوامع"هذه الطريقة على إيراد نص منتصف الباب السادس إلى نهاية الكتاب، وتقوم 

 ثم يأتي بشرƟ النص مع التوسع وذكر " األصل"مقابله كأنما تدل على ) ص(ووضع حرف 

 وهذا" الشرƟ"إشارة إلى " ƫ"الشواهد والتعليالت واآلراء مع تفصيالتها، ويكتب مقابله 

 :مثال عليه، قال في باب المفعول المطلق
                                           

 .2/328 همع الهوامع )1(
 .2/331 همع الهوامع )2(
 .3/325 همع الهوامع )3(
 .3/299امع همع الهو) 4(
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)ƫ :(   وقال الكوفية  وهو أصل الفعل وال Ûوابن طلحة  : وصف Ûوقوم  : الفعل Ûأصل Ąالفعل : كل

 .أصل الوصف

)ƫ :(  أن المصدر أصل، والفعل والوصف فرعان مشتقان منه، ألنهما         : مذهب أكثر البصريين

يدالن على ما تضمنه من معنى الحدث، وزيادة الزمان، والذات التي قام بها الفعل، وذلك شأن                

 .ل عليه األصل، وزيادة، وهي فائدة االشتقاقالفرع، أن يدل على ما يد

أن الفعل أصل، والمصدر مشتق منه، ألن المصدر مؤكـد للفعـل،            : ومذهب الكوفيين 

والمؤćكŮدŃ قبل المؤكŰد، وألن المصدر يعتل باعتالل الفعل، ويصح بصحته، وذلك شأن الفروع،             

 .أن تحمل على األصول

 والفعل أصل بنفسه، وليس أحدهما مشتقاً من        إلى أن كالً من المصدر    : وذهب ابن طلحة  

 .اآلخر

إلى أن المصدر أصل للفعل، والفعل أصل للوصف، ورد بأنه          : وذهب بعض البصريين  

ليس في الوصف ما في الفعل من الداللة على زمن معين، فبطل اشتقاقه منه، وتعين اشـتقاقه                 

 .)1(وهذا الخالف ال يجدي كثير منفعة: من المصدر، قال أبو حيان

ويظهر من خالل األمثلة ما في الطريقة الثانية من التنظيم والترتيب والوضوƟ والفصل             

 يريد أن يعيد الجزء الـذي شـرحه         -رحمه اهللا –بين النص األساس وبين شرحه، ولذلك كان        

 اعتقاداً منه بأن الطريقة الثانية أفضل منها، ولكـن ضـيق            -طريقة المزج –بالطريقة األولى   

 . من أن ينجز ما أرادالزمان منعه

 :مميزات الكتاب −

 :بعدد من الميزات نذكر منها" همع الهوامع"يتميز كتاب 
                                           

 .73، 2/72 همع الهوامع )1(
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 .جمعه لمعظم أبواب النحو بما ال تجده إال في عدد يسير من الكتب النحوية .1

إحاطته بأقوال النحاة وآرائهم في المسألة النحوية الواحدة، مع تفنيد هذه األقوال وتـرجيح               .2

 . ورد بعض اآلراء بعضها على بعض،

حشده لعدد كبير من الشواهد النحوية من القرآن الكريم والشـعر والنثـر، فهـو مجمـع                  .3

 .للشواهد النحوية التي استشهد بها النحاة من قبله مع زيادات من عنده

جمع السيوطي فيه ما لم يسبق إلى جمعه، وقد صرƟ بذلك إذ قال في بداية حديثـه عـن                    .4

ت في هذا الفصل ما لم أسبق إلى جمعه واستيفائه من مبني ظروف             وأورد(الظروف المبنيات   

، وقال في أثناء حديثه عن المثنى وبيان شروط         )1( )الزمان والمكان مرتباً على حروف المعجم     

جمعت ما ال يثنى وال يجمع من األلفاظ، جمعاً ال تظفر به فـي غيـر هـذا                  (التثنية والجمع   

 .)2( )للتثنية والجمع شروط: ǎ، فأقولالكتاب، وأنا أشرحه على طريقة أخر

يتضمن الكتاب آراء متفرقة لحوالي مائة وواحد وستين عالماً من علمـاء النحـو، كمـا                 .5

يتضمن ذكر نحو مائة وواحٍد وسبعين كتاباً وصل بعضها إلينا، ولم يصل اآلخر، مما يؤكـد                

راء لعلماء غمرهم   قيمة الكتاب في المحافظة على أسماء بعض الكتب التي اندثرت، وبعض آ           

 .الزمان لعدم وجود كتبهم

 
 
 
 
 
 

                                           
 .2/126همع الهوامع ) 1(
 .1/140همع الهوامع ) 2(
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تحدث العلماء عن أسباب عناية العرب بالنحو، ومنشأ ذلك رادين األمر إلـى ظهـور               

اللحن مرة، وإلى االهتمام بضبط القرآن الكريم أخرǎ، وإلى التطور الحضاري العلمي ممـا              

 لسنا بمعرض الحـديث عنهـا      بąąيأ لظهور عدة علوم منها علم النحو، إلى غير ذلك من أسبا           ه

واعلم أن أول ما اختل من كالم العـرب فـأحوج إلـى الـتعلم               (هنا، قال أبو الطيب النحوي      

اإلعراب، ألن اللحن ظهر في كالم الموالي والمتعربين من عهد النبي صلى اهللا عليه وسـلم،                

إال أن هذا اللحن لم يكـن       ،)1( )أرشدوا أخاكم فقد ضل   : رجالً لحن بحضرته فقال   فقد رŃوينا أن    

مقصوراً على الموالي ممن دخل في اإلسالم من غير العرب، بل عرض لبعض العرب أيضاً،               

، فكيف يكون حال    )2(فقد قيل إن الحجاج بن يوسف وهو من أهل الفصاحة قد عرض له اللحن             

 .لعلم ممن يرجعون إلى أصول غير عربية Þجمهرة من الرجال اشتهروا با

من أجل ذلك فكر أهل العلم في وضع ضوابط تحكم على صـحة الكـالم أو خطئـه،                  

باستقراء ما وصل إليهم من كالم العرب شعراً ونثراً، وما جاء في القرآن الكريم، حفاظاً على                

 . سالمة اللغة من اللحن

وأخذ _ على أكثر الروايات وأشهرها   _دؤلي  وقد بدأ النحو بصرياً على يد أبي األسود ال        

ينمو شيئاً فشيئاً، ويتطور حيناً بعد حين إلى أن تسلم قيادة الدراسات النحوية الخليل بن أحمد،                

 .)3(وتلميذه النابغة سيبويه، فعلى يديهما تطورت مسائله ونضجت علله

 بعـده حتـى      ثم ظهر بعد ذلك نحاة الكوفة وعلى رأسهم أبو جعفر الرؤاسي ومن جاء            

انتهى األمر إلى الكسائي والفراء وثعلب الذين نافسوا نحاة البصرة وجرت بينهم المنـاظرات              

فنشأت المدرسة الكوفية بعد أن كانت المدرسة البصرية قد تطورت ووصلت إلى القمـة مـن                
                                           

 .23 مراتب النحويين )1( 
 .1/13 طبقات فحول الشعراء )2( 
 .1/12 طبقات فحول الشعراء)3(
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حيث استقرار قواعدها ونضƝ أسسها، فالكوفة متأخرة في ميدان النشاط النحوي عن البصـرة              

 . قرن من الزمانبنحو

كانت عاصمة الخالفة، واجتـذبت إليهـا العلمـاء،     وقامت بأمر النحو بعدهما بغداد، لمŊا    

فاتجهت نحوها األنظار وتسابق إليها الطالب، وقصدها نحاة المـدينتين البصـرة والكوفـة،              

بغـدادي  واحتدم بينهما التنافس، ولكنه لم يدم طويالً، فخبت حدته والنت جوانبه في المجتمع ال             

الجديد، ونشأ جيل جديد أخذ من كال المدرستين البصرية والكوفية دون التعصب ألي منهما أو               

 .المساس بهما، إذ ال يعني اندماج آراء المدرستين في مذهب واحد زوال إحداهما أو كلتيهما

 كتب المشرق إليهم فأخذوا منها حاجتهم      وصولأما النحو في األندلس فقد بدأ عن طريق         

النحو واللغة واألدب، ثم تبحروا فيها مستحدثين مذهباً رابعاً ذاع وانتشر حتى أخذه عـنهم               من  

المشارقة عن طريق نزوƟ كثير منهم إلى المشرق للحƝ أو اإلقامة مصطحبين معهم مؤلفاتهم،              

والواقع أنهم لم يكتفوا بالنقل عن المشارقة ولكنهم استدركوا عليهم بعض ما فاتهم من قواعـد                

و بما يدل على بلوƷ النحو عندهم مبلغه حتى إن الرجل ال يعد عالماً في علٍم من العلـوم                   النح

والنحو عندهم في نهاية من علو الطبقة حتى إنهم في هذا           (إال إذا أتقن علم النحو، قال المقري        

 فيه كأصحاب عصر الخليل وسيبويه، ال يزداد مع هـرم الزمـان إال              -القرن السابع –العصر  

م كثيرو البحث فيه وحفظ مذاهبه كمذاهب الفقه، وكل عالم فـي أي علـم ال يكـون                  جدة، وه 

 فليس عندهم بمستحق للتمييز وال سـالٍم        - بحيث ال تخفى عليه الدقائق     -متمكناً من علم النحو     

  .)1( )من االزدراء

وبعد سقوط بغداد على يد التتار وتخريبها، هيأ اهللا مصر والشام لحمل راية العلم عامة               

وعلم النحو خاصة، إذ بدأ دخول علم النحو إلى مصر على يد الوليـد بـن محمـد التميمـي                    

                                           
 .1/221نفح الطيب  )1(  
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المصادري المشهور بوالد، حين رحل إلى العراق ليأخذ العربية على أساتذتها، فالتقى بالخليل             

وأخذ عنه، ثم رجع إلى مصر فظهرت الدراسات النحوية على يديه، وكان معـه معاصـران                

 أبو الحسن األعز الذي تتلمذ على الكسائي، ومحمود بن حسان، ولم يكن             يعدان من طبقته هما   

 .قبل هؤالء العلماء شيء يذكر من النحو أو من النحاة في مصر

وهكذا بدأت الحركة النحوية في مصر وظهر فيها علماء أفذاذ ذاع صيتهم أمثـال ابـن            

رسة المصرية لم يأخذوا    بري، ويحيى بن معط، وابن الحاجب، وابن هشام، على أن نحاة المد           

بالمذهب البصري أو الكوفي نقالً واتŰباعاً، وإنما دراسةً وبسـطاً وتعلـيالً وانتقـاًء واختالفـاً                

وتفرداً، ويؤيد ذلك االطالع على مؤلفاتهم بما حوته مـن آراء متعـددة موافقـة أو مخالفـة                  

، إذ كانـت لهـم آراء       للمتقدمين من النحاة، وقد كان هؤالء النحاة كواكب النحو فـي سـمائه            

 .وأفكار، و توجيهات نحوية خاصة تستند إلى الدليل والحجة

ويعد السيوطي أحد نحاة المدرسة المصرية، قامت مؤلفاته على مـا اعتمـدت عليـه               

 .المدرسة من االنتقاء من المدارس النحوية والنحاة السابقين
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 المبحث األول

 موقف السيوطي من البصريين

السيوطي من نحاة المدرسة المصرية التي اعتمدت على االنتقاء من مـدارس            لما كان   

النحو دون االلتزام بمدرسة بعينها، فقد أخذ عن نحاة البصرة وعن غيرهم، ولكنه لم يكن ناقالً                

أو موفقاً بين اآلراء فحسب، بل كان يبدي رأيه إن موافقاً أو مخالفاً، ينتقي ما وافـق ملكتـه                   

الواسعة، والمطلع على مؤلفاته يقف على مدǎ اتساع ثقافته، كما يقف علـى             الخاصة وثقافته   

               ǎحسه اللغوي الدقيق، وعلى قدرته العقلية العالية في تفنيد األمور وقياسها، وتـرجيح األقـو

منها، واالستدالل للرأي بالحجƝ الدامغة، لم يتعصب لمذهب نحوي، بل كان أمة وسـطاً بـين    

ي مذهب من أحسن االستشهاد، ثم التعليل واالحتجاج أياً كان ، بيد            البصريين والكوفيين يرتض  

 :أن اآلراء التي وافق فيها البصريين أكثر مما وافق فيها الكوفيين، ومن هذه اآلراء

 :إعراب األسماء الستة -

ذكر السيوطي في إعراب األسماء الستة عدة مذاهب، وأشار إلـى أن أشـهرها األول،               

ها هي اإلعراب، وأنها نابت عن الحركات، وهذا مـذهب قطـرب            وهو أن هذه األحرف نفس    

والزيادي والزجاجي من البصريين وهشام من الكوفيين، وأصحها الثاني وهو مذهب سـيبويه             

والفارسي وجمهور البصريين أنها معربة بحركات مقدرة في الحروف وأنها أتبع فيها ما قبـل             

أبŃـوŃك،  : وŃك فأتبعت حركة الباء لحركة الواو فقيل      قام أبوك، فأصله أبł   : اآلخر لǔخر، فإذا قلت   

أبłـوłك تحركـت الـواو      : ثم استثقلت الضمة على الواو فحذفت، وإذا قلت رأيت أباك، فأصله          

بأبłوĉك، ثم أتبعـت حركـة البـاء        : مررت بأبيك، فأصله  : وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً، وإذا قلت      
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ة على الواو فحذفت، فسكنت وقبلها كسرة فانقلبت        بأبĉوĉك، فاستثقلت الكسر  : لحركة الواو فصار  

 .)1(ياًء 

واستدل لهذا الرأي بأن أصل اإلعراب أن يكون بحركات ظاهرة أو مقدرة، فإذا أمكـن               

 .)2(التقدير مع وجود النظير لم يعدل عنه

 :وزن األسماء الستة -

الفـاء والعـين    بفتح  " فŽعłل"تباينت آراء النحاة حول وزن األسماء الستة فقال البصريون          

والماتها واوات بدليل تثنيتها بالواو، هذا ما ذهب إليه سيبويه والخليل وجمهور البصريين، وقد              

، وذكـر أبـو حيـان أن وزن أب وأƢ وحـم وذو عنـد                "فŽعńـل "ذهب الفراء إلى أن وزنها      

 .)3("فſعńل" عندهم " فو"بفتح الفاء والعين ، وأن " فŽعłل"البصريين

فوزنه " فوك"ولكنه خالفهم في    " فŽعłل"موافقاً للبصرين في أن وزنها      وجاء رأي السيوطي    

فŽعłـل  : األصح وعليه البصريون أن وزن هذه األسـماء       (بفتح الفاء وسكون العين ، فقال     " فŽعńل"

 .)4()فŽعńل بفتح الفاء وسكون العين: أفعال إال فوك فوزنه:بفتح الفاء والعين بدليل جمعها على

 :لممدود عند التƙنية إذا كƙرت حروفهماحذف آخر المقصور وا -

: خوزلŽى وقهقرǎ فقالوا  : ورد حذف األلف الزائدة خامسةً من المقصور عند التثنية نحو         

قاصـعان  : خوزالن وقهقران، كما ورد حذف األلف والهمزة مما طال من الممـدود، سـمع             

فصـاء،  وعاشوران وخنفسان وقرفصان وباقالن في قاصعاء، وعاشـوراء، وخنفسـاء، وقر          

                                           
 .2/836 ارتشاف الضرب و1/125 همع الهوامع  )1(  
 .1/126 همع الهوامع  )2(
 .597 ،366 ،3/364  و الكتاب2/876ارتشاف الضرب  )3(
 .1/133همع الهوامع  )4(
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وباقالء، فقاس الكوفيون على ذلك، ومنعه البصريون، ووافقهم السيوطي بأنه ال يقـاس علـى               

 .  )1(األصح ويكتفى فيه بالسماع

 :يشترط لما يجمع جمع مذكر سالماً خلوه من تاء التƉنيث -

اشترط النحاة لما يجمع جمع مذكر سالماً أن يكون خالياً من تاء التأنيث سواء لم يوضع                

 أصالً كأحمد وعمر، أم وضع لمؤنث ثم سمي به مذكر، فلو سميت رجـالً زينـب أو                  لمؤنث

أخت وطلحـة ومسـلمات     : سلمى جمع بالواو والنون بإجماع اعتباراً بمسمياتها اآلن، أما مثل         

، )2(أعالم رجال فال يجمع بالواو والنون بل بالتاء وهو رأي البصريين ووافقهم السيوطي عليه             

جمعون طلحة وحمزة بالواو والنون في الرفع، وبالياء والنون في النصب           وي(قال ابن عصفور    

 .)3( )طلحون وحمزون، وذلك ال يجوز عند البصريين: والخفض فيقولون

 :استخدام مصطلƞ المƮمر والƮمير -

هو، وإياه وأنا، ونحن،    : استخدم البصريون مصطلح المضمر والضمير ليدل على نحو       

 وقد  )4(م الكوفيون مصطلح المكني والكناية ليدال على نفس المذكور        وأنت، وأمثالها بينما استخد   

، وقال أبو حيـان عـن    )5(استخدم السيوطي مصطلح المضمر والضمير متبعاً سبيل البصريين       

، ويرǎ البصـريون    )6( )هذه تسمية البصريين ويسميه الكوفيون الكناية والمكنى      (باب المضمر   

 .مضمر مكني، وليس كل مكني مضمًراأن المضمرات نوع من المكنيات، فكل 

 
                                           

  .2/754 واإلنصاف المسألة العاشرة بعد المائة 1/148همع الهوامع  )1(
 .1/40 واإلنصاف المسألة الرابعة 1/150همع الهوامع  )2(
 .1/83شرƟ جمل الزجاجي  )3(
   231 /2معاني القرآن  )4(
 .350، 6، 2/5 والكتاب 1/190ع همع الهوام )5(
 .2/911ارتشاف الضرب  )6(
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 أصلية أم مجتلبةÝ" فŻعŁال"فتحة  -

، فهل الفتحة فيه هـي فتحـة الماضـي          "ضłرłبłا"إذا أسند الفعل الماضي إلى األلف كـ        

Þاألصلية أم مجتلبة 

رأي البصريين أنها فتحة الماضي األصلية، ووافقهم السيوطي في ذلك، ويرǎ الفـراء             

 .)1(تلبت هذه ألجل األلف وذكر ذلك أبو حيانأن فتحة الفعل ذهبت واج

 ":أنا"األصل في  -

ولكون النون مفتوحة زيدت فيها األلـف       " أنł"زائدة وأصله   " أنا"يرǎ السيوطي أن ألف     

، وليسـت   )2( أنـهń  يهذا فزد : في الوقف لبيان الحركة كهاء السكت، ولهذا تعاقبها كقول حاتم         

 . قلت أنا فعلت، وهذا مذهب البصرييناأللف من الضمير بدليل حذفها وصالً إذا

: ومذهب الكوفيين أن الضمير هو المجموع بدليل إثبات األلف وصالً في لغة، وقـالوا             

 .)3(بدل من األلف" أنهń"الهاء في 

 :Ʈمير الشƉن والقصة -

≅ اختياره تسمية الضمير في نحو     è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r& 〈 ö ]ضمير شـأن    ] 1: اإلخالص

#  وذلك إذا كان مذكراً، وضمير القصة إذا كـان مؤنثـاً نحـو             موافقاً للبصريين،  sŒ Î* sù š† Ïφ 

îπ |Á Ï‚≈ x© ã≈ |Á ö/ r& t Ï% ©! $# (#ρ ã x x. 〈ö] وسماه الكوفيون ضمير المجهول ألنـه ال        ]97: األنبياء ،

                                           
 .2/913 وارتشاف الضرب 1/193همع الهوامع  )1(
هال فصدتها وأطعمته دمها : هذا فصدي أنا، حكي عن بعض العرب وقد عرقب ناقته لضيف فقيل له: أي )2(

 .هذا فصدي أنهń: مشوياÞً فقال
 ).فزد (3/335 لسان العرب  و2/111 وشرƟ الجمل 1/201 و همع الهوامع 3/94انظر شرƟ المفصل 

 .3/93 وشرƟ المفصل 2/111 وشرƟ الجمل 1/201همع الهوامع  )3(
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  ǎويقدمون قبل الجملة ضميراً يسمى ضمير      (، قال الزمخشري    )1( ما يعود عليه   -عندهم–يدر

 .)2( )وهو المجهول عند الكوفيينالشأن والقصة، 

- ǈƙنيƉن وتƉمير الشƮ تذكير: 

إنه أمة اهللا ذاهبة، والتأنيـث مـع المـذكر          :ورد تذكير ضمير الشأن مع المؤنث حكي      

وهـو  " أن يعلمـه  "بالفوقية، فإن االسم    ] 197:الشعراء  [ )أĆوŁلŻمŃ تŻكŽنŃ لŻهłمŃ آيŁةً أĆنŃ يŁعŃلŻمłǈŁ     ( كقراءة

ن التذكير مع التذكير، والتأنيث مع التأنيـث، وهـذا مـذهب أهـل              مذكر، وإن كان المستحس   

البصرة، واختاره السيوطي ذاكراً أن تذكير ضمير الشأن مع المذكر وتأنيثه مع المؤنث أحسن              

 .)3(من خالف ذلك

 :Ʈمير الفصل -

 ¨βفي نحو " هو"وافق السيوطي البصريين في تسمية الضمير        Î) # x‹≈ yδ uθ ßγ s9 ßÈ |Á s) ø9 $# 

‘, ys ø9 $# 〈 ö ]   ألنه فصل بين المبتدأ والخبـر،      : ، ونظائره ضمير الفصل، وقالوا    ]62:آل عمران

ألنه فصل بين الخبر والتـابع، ألن الفصـل بـه           : ألنه فصل بين الخبر والنعت، وقيل     : وقيل

يوضح كون الثاني خبراً ال تابعاً، وهذا أحسن عند السيوطي ألنه قد يفصل حيـث ال يصـلح                  

ت القائم، إذ الضمير ال ينعت، وضمير الفصل ليس له موقع من اإلعراب             كنت أن : النعت نحو 

 )4( . الكوفيون فيسمونه عماًدا وله موقع من اإلعراب عندهم، أما

                                           
 ومجالس ثعلب 2/947 وارتشاف الضرب 1/232  األصول في النحو و225، 1/224همع الهوامع  )1(

1/272 ،2/386 ،387.  
 .133المفصل  )2(
 .2/948الضرب  وارتشاف 226، 1/225همع الهوامع  )3(
    =                 3/110 و شرƟ المفصل 2/389 والكتاب 2/706اإلنصاف المسألة المائة  و 1/227همع الهوامع  )4(
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 ":أرأيتƿŻ"إعراب التاء والكاف في  -

: )1(بمعنى أخبرنـي علـى مـذاهب   " أرأيتŽك"اختلف النحاة في إعراب التاء والكاف في    

ن الفاعل هو التاء، والكاف حرف خطـاب ال موضـع لهـا مـن               وعليه البصريون أ  : األول

التاء حرف خطاب وليست باسم و إال لطابقـت، والكـاف هـي الفاعـل               : الثاني.  اإلعراب

 .الكاف في موضع نصب وعليه الكسائي: الثالث. للمطابقة، وعليه الفراء

 .)2(والفاعل التاء: وقد وافق السيوطي البصريين في الرأي األول إذ قال

 :األصل في األسماء الموصولة -

على " فŽعĉل"لمفرد مذكر من أولي العقل وغيرهم ووزنه        " الذي"ذهب البصريون إلى أن     

" لتي"و" لذي"كذلك لمفردٍة مؤنثة من أوالت العقل وغيرهن، وأصلهما         " التي"وزن عٍم وشƝٍ، و   

 .ي الزمة فيهماتحسيناً للفظهما، وه" أل"حيث الالم والياء فيهما أصالن، زيدت عليهما 

 ، وهما ساكنان،"التي"والتاء وحدها في " الذي"األصل الذال وحدها في : وقال الكوفيون

 وعللوا لذلك بسقوط الياء في التثنية وفي الشعر، إذ لو كانت أصالً لم تسقط، وكذلك زيدت 

 .)3(الالم ليمكن النطق بالذال أو التاء الساكنتين

زيدت عليهـا   " لتي"وأصل التي   " لذي"أن أصل الذي    وقد وافق السيوطي البصريين في      

 .)4(زيادة الزمة أو عŃرŎفا بها على القولين" أل"

 
                                                                                                                         

  .2/360 و مجالس ثعلب 2/113ومعاني القرآن =  
 ومعاني القرآن 1/134 شرƟ ابن عقيل  و2/981 وارتشاف الضرب 252، 1/251همع الهوامع  )1(

  .1/216و مجالس ثعلب  1/333،334
 .1/248همع الهوامع  )2(
 .142، 3/139 وشرƟ المفصل 2/669 المسألة الخامسة والتسعون  واإلنصاف1/267همع الهوامع  )3(
 .1/267همع الهوامع  )4(
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 ":مŁنŃ"ترتيب عود الƮمائر بعد  -

ال بد في جملة الصلة من ضمير يعود إلى الموصول يربطها به ، وإذا اجتمع في جملة                 

بعضـها مراعـاة المعنـى،      ونحوها ضمائر، جاز في بعضها مراعاة اللفظ، وفي         " مłنń"صلة  

واختار السيوطي أن األحسن البداءة بالحمل على اللفظ ثم الحمل على المعنى كما فـي قولـه                 

ــالى  z :تعـ ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ψ9 $#  tΒ ãΑθ à) tƒ $ ¨Ψ tΒ# u «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $$ Î/ uρ Ì Åz Fψ $# $ tΒ uρ Ν èδ t ÏΨ ÏΒ ÷σ ßϑ Î/ 〈 ö 

مłـنń قامـت    : الفصل بين الجملتين كقولـك    ، وجواز البداءة بالمعنى ثم باللفظ دون        ]8: البقرة[

 .)1(وقعد، وهذا مذهب البصريين

: أما الكوفيون فلم يجيزوا البداءة بالمعنى ثم باللفظ إال إن وقع بين الجملتين فصل نحـو               

 .)2(من يقومون في غير شيء، وينظر في أمرنا قومك

 :عامل الưرف والمجرور الواقعين خبراً للمبتدأ -

المبتدأ وأنه عمل فيهما النصب ال      :ف والمجرور الواقعين خبراً فقيل    اختلف في عامل الظر   

الرفع،  و مخالف للمشهور من غير دليل،ونſسĉبł البن خروف ونسبه ابن أبي العافية لسيبويه،               

            ƫوإنما الظرف معمول للخبر    (وأجمع البصريون على أن العامل هو كون مقدر، قال ابن يعي

قر عندك أو حدث أو وقع ونحو ذلك، فهذه هي األخبـار فـي              زيد است : ونائب عنه، والتقدير  

، وقد وافق السيوطي رأي البصريين وإن لم يصرƟ بذلك          )3( )الحقيقة بال خالف بين البصريين    

 ،اختلف في عامل الظرف والمجرور الواقعين خبًرا : ( كعادته في كثير من المسائل إذ قال 

                                           
 .2/1026 وارتشاف الضرب 1/284همع الهوامع  )1(
  .2/56 الكافية  وشر1/138ƟشرƟ الجمل  )2(
 .1/90شرƟ المفصل  )3(



 - 27 -

 .)1( )فاألصح أنه كون مقدر

 :والمجرور ليسا هما الخبر حقيقةالưرف والجار  -

ذكر السيوطي مذهب الفارسي وابن جني أن الظرف هو الخبر حقيقة وأن العامل صار              

 أي  –نسياً منسياً، وذكر أن ابن كيسان يذهب إلى أن الخبر في الحقيقة هو العامل المحـذوف                 

 ووافقهمـا    وأن تسمية الظرف خبراً مجاز، وأن ابن مالك تابعـه فـي ذلـك،              -الكون المقدر 

 .)2(السيوطي في هذا الرأي

ولكن ابن يعيƫ أسند هذا الرأي في شرƟ المفصل للبصريين بال خالف بينهم وهذا هو               

زيد في الدار، وعمـرو عنـدك   : واعلم أن الخبر إذا وقع ظرفاً أو جاراً ومجروراً نحو      (نصه  

ا الظرف معمـول    ليس الظرف بالخبر على الحقيقة، ألن الدار ليست من زيد في شيء، وإنم            

للخبر ونائب عنه، والتقدير زيد استقر عندك أو حدث أو وقع ونحو ذلك، فهذه هي األخبار في                 

 .، ولهذا فقد أثبتů المسألة هنا)3( )الحقيقة بال خالف بين البصريين

- Ƽمير المبتدأ كالمشتƮ رف يتحملưال: 

اً على المبتدأ سواء    البصريون على أن الظرف أو المجرور يتحمل ضميراً مرفوعاً عائد         

تقدم أم تأخر، واألصل أن يكون هذا الضمير في الخبر حقيقة وهو الكون المقدر، فلما حـذف                 

زيد عندك، وعمرو في الدار، إذ      : انتقل إلى ما ناب عنه وهو الظرف أو المجرور وذلك نحو          

أ، وعنـد   ضمير يعود على المبتـد    " كائن"و" مستقر"تقديرهما زيد مستقر عندك أو كائن، وفي        

 .)4(الفراء أن ال ضمير فيه إال إذا تأخر، فإن تقدم فال

                                           
 .1/321همع الهوامع  )1(
 .322، 1/321همع الهوامع  )2(
 .1/90شرƟ المفصل  )3(
 .1/333 وشرƟ الجمل 3/1122 وارتشاف الضرب 1/322همع الهوامع  )4(
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 .)1(أما السيوطي فقد اختار مذهب البصريين بأن الظرف يتحمل ضمير المبتدأ كالمشتق

- ǈابتدائيت ǈخير الخبر إن أوهم تقدمƉوجوب ت: 

:  نحـو  بأن يكونا معرفتين  _ األصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر، فإن كان الخبر كالمبتدأ          

وجب اتباع األصـل بتقـديم المبتـدأ        _ أفضل منك أفضل مني     : زيد أخوك، أو نكرتين نحو    

وتأخير الخبر ألن كل واحٍد منهما يجوز أن يكون خبراً، ومخبراً عنه، فأيهمـا قـدمت كـان                  

المبتدأ، إال أن يكون في اللفظ قرينة تميز المبتدأ من الخبر ويؤمن معها اللبس فيجـوز تقـدم                  

 :أبو يوسف أبو حنيفة، ونحو قول الفرزدق: حوالخبر ن

łبſنłونا  بſنćو  أńبŽنĉائŽ2(...                            ... ... ... ...ا ن( 

وهذا هو رأي البصريين إذ جوزوا تقديم خبر المبتدأ عليه سواء المفـرد والجملـة، ووافقهـم     

 .)3(فرداً كان أو جملةالسيوطي، أما الكوفيون فمنعوا تقديم خبر المبتدأ عليه م

 :وجوب حذف الخبر بعد واو المعية -

كل رجٍل وضيعته، وكـل     : أوجب البصريون حذف الخبر إذا وقع بعد واو المعية نحو         

أما (كل رجل وضيعته مقرونان،وكل ثوب وقيمته مقرونان،قال أبو حيان          :ثوب وقيمته،والمراد 

 ة في المصاحبة فمذهب البصريين قولهم كل رجل وضيعته،وكل ثوب وقيمته مما الواو صريح

                                           
 .1/320همع الهوامع  )1(
 :جزء من صدر بيت من الطويل وتمامه )2(

łبſنŽونłا بſنćو أńبŽنĉائŽنłا وبŽنſاتłنا          بſنŃوهŊنćأ ńبŽنŃاءŎالر ĉجالćاأل łبĉاعĉد 
له أو لمجهول في شرƟ لم أعثر عليه في ديوانه و و9/132 والمفصل 1/444وهو للفرزدق في خزانة األدب 

 واإلنصاف 1/173 وشرƟ التصريح 2/24 وبال نسبة في الدرر 1/206وأوضح المسالك  1/233ابن عقيل 
1/66 . 
 .1/99 وشرƟ المفصل 1/65سألة التاسعة  واإلنصاف، الم330، 1/329همع الهوامع  )3(
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أن الخبر محذوف وجوباً وتقديره مقرونان،ومذهب الكوفيين أنه مبتدأ ال يحتـاج إلـى              

  .)1( )خبر

وقد وافق السيوطي البصريين في هذه المسألة إذ ذكر من مواضع وجوب حذف الخبر              

 .)2(إذا وقع بعد واٍو بمعنى مع

- ƭدخول كان وأخواتها على ما خبره ما: 

وأخواتها على مـا    " زال"و" دام"وما بمعناها و  " صار" االتفاق على عدم جواز دخول       تم

صار زيد علم ، ألنها تفهم الدوام على الفعل ، واتصـاله بـزمن       : خبره فعل ماض ، فال يقال     

اإلخبار، والماضي يفهم االنقطاع فتدافعا ، واختلف في جواز دخول بقية أخوات كان على مـا       

السيوطي إلى جواز ذلك مطلقاً وذكر أنه رأي البصريين وعلل الختيـاره            خبره ماض، فذهłب    

 βبكثرته في كالمهم نظماً ونثراً كثرة توجب القياس قال تعالى            Î) šχ% x. … çµ ÝÁŠ Ïϑ s% £‰ è% 〈 ö 

 β، و]26: يوسف[ Î) àMΖ ä. … çµ çF ù= è% 〈 ö] وقال الشاعر]116: المائدة ،: 

ńمĉهĉب ŃرńهŊالد łبĉعŽوا لłحńأض Ŋمſ3(                 ... ... ... ...ث(. 

 :وقال

 .)4(وقŽدń كانſوا فŽأćمńسłى الحłيŋ سłارŃوا ...   ...   ...   ...            

                                           
 .3/1090ارتشاف الضرب  )1(
 .1/226 وأوضح المسالك 1/98 انظر المسألة في شرƟ المفصل  و1/388همع الهوامع  )2(
 :صدر بيت من الرمل، وعجزه )3(

                    ... ... ... ...Ńوكذاك الدهرċحاالً بعد حال  
 وهمع الهوامع 3/1167 بال نسبة في ارتشاف الضرب  و2/55ادي في الدرر وهو منسوب لعدي بن زيد العب

1/361. 
                                                                         =:عجز بيت من الوافر وصدره )4(
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أصبحت نظرت إلى ذات التنانير، وشŽرłط الكوفيون في ذلـك اقترانـه            : وحكى الكسائي 

 .ظاهرة أو مقدرة" قد"بـ

 تحدثوا حول دخول كان وأخواتها على ماولما رجعت إلى كتب النحو وجدت النحاة قد 

 بل  - ما عدا السيوطي   –خبره ماض وتوسعوا في ذلك إال أنهم لم يسندوا هذه اآلراء للبصريين           

 .)1(،خالفاً للكوفيين،لكثرة سماعه ووروده بدونها"قد"ذكر كثير منهم جواز ذلك من غير اشتراط

 :توسط خبر كان وأخواتها بين الفعل واالسم -

يون توسط أخبار كان وأخواتها بين الفعل واالسم، وذلك حيث يجوز تقـديم         أجاز البصر 

 أي األخبار، وذكـر قولـه       )2( )ويجوز توسيطها : (الخبر على المبتدأ، ووافقهم السيوطي فقال     

% šχتعالى           x. uρ $ ˆ) ym $ oΨ ø‹ n= tã ç óÇ nΣ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# 〈 ö ]  وقـال تعـالى      ]47الروم ، }§ øŠ ©9 § É9 ø9 $# β r& 

(#θ —9 uθ è? öΝ ä3 yδθ ã_ ãρ Ÿ≅ t6 Ï% É− Î ô³ yϑ ø9 $# É> Ì øó yϑ ø9 $# uρ 〈 ö ] وقال الشاعر]177البقرة ،: 

ĉال طĉƫللعي  łيبĉمłرłواله ĉالموت ĉكارŎه بادſصةً            لذاتŮنغŃ3( ما دامت م(. 

 :وقال آخر

                 ... ... ... ...łفليس سĈوجهول ņ4(واًء عالم(. 

                                                                                                                         
                   =ćفأńمŃسى مƅقĉفłراً ال حĉفيه Ŋي... ... ... ...                 

 .3/194 والمعجم المفصل 1/361 وهمع الهوامع 3/1167 وارتشاف الضرب 2/55وهو بال نسبة في الدرر 
 .310، 1/309 شفاء العليل  و3/1167 ارتشاف الضرب  و1/361راجع في ذلك همع الهوامع  )1(
 .1/371همع الهوامع  )2(
 وأوضح 1/274ن عقيل  وشرƟ اب1/187البيت من البسيط وهو بال نسبة في شرƟ التصريح  )3(

 .7/363 والمعجم المفصل 1/372 وهمع الهوامع 2/69 والدرر 1/242المسالك
 :عجز البيت من الطويل وصدره )4(

ĉسلي إن جهلتłالناس Ńعنا وعنه Ńم                      ... ... ... ...=          
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أن توسيط أخبارها كلها جائز سواء كان الخبر جامداً أو مشتقاً وأن هذا مذهب              وذكر السلسيلي   

، والحق أن الكوفيين يجيزون التوسـط ، فقـد أجمـع            )1(البصريين،وأن الكوفيين ال يجيزونه   

كان قائًما زيد ، وإن كـان       : البصريون والكوفيون على جواز تقديم خبر كان على اسمها نحو         

 .)3( ، كما أن الفراء أجاز التقديم )2(ضمير االسم على ظاهره 

 :تقديم خبر زال وأخواتǈ عليها -

 :ذكر السيوطي اختالف النحاة في تقديم خبر زال وأخواته عليها بأنها على ثالثة أقوال

 .أو بغيرها وعليه الفراء" ما"المنع مطلقاً سواء نفيت بـ: أحدها

 .عندهم ليس لها الصدر كغيرها" ما"الجواز مطلقاً، وعليه سائر الكوفيين، ألن : الثاني

ـ       : الثالث ألن لها الصـدر، والجـواز إن       " ما"وهو األصح وعليه البصريون، المنع إن نفيت ب

من هذه األفعـال    " ما"مما في أوله    " ما دام "أما غير   ( وقد جاء في شرƟ الكافية       )4(نفيت بغيرها 

،وفصل العكبري اآلراء   )5( ) عليها فأجاز الكوفيون غير الفراء،ووافقهم ابن كيسان تقديم خبرها       

 .)7(، وذكرها غيره)6(في اللباب

 

                                                                                                                         
 10/331 وخزانـة األدب     1/273يل  في شرƟ ابن عق    و 92في ديوانه   وهو للسموأل بن عادياء الغساني       =  

 .1/372 وهمع الهوامع 6/318 والمعجم المفصل 1/123وشرƟ ديوان الحماسة للمرزوقي 
 .315، 1/314شفاء العليل  )1(
  .1/69اإلنصاف ، المسألة التاسعة  )2(
 1/103 معاني القرآن )3(
 .1/373الهمع  )4(
)5(  Ɵ4/199كافية الشر. 
 .168، 1/167 واإلعراباللباب في علل البناء )6(
 وارتشاف الضرب 1/315 وشفاء العليل 1/155راجع في ذلك اإلنصاف، المسألة السابعة عشرة  )7(

3/1170. 
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 :يبطل عملها" ما"بعد " إنŃ"زيادة  -

يبطل عملها إذ أورد ذلك ضـمن       " ما"بعد  " إنń"وافق السيوطي البصريين في أن زيادة       

 :عمل ليس فقال" ما"شروط إعمال 

 .)1( )بطل العمل" ما"فإن زيدت بعد " إنń"فقƅد : الشرط الثاني(

 : ورووا قوله" إنń" أما الكوفيون فقد ذهبوا إلى جواز النصب مع 

 ...Żوال صريف               ņأنتم ذهب ń2(... ... ...ما إن(  

المذكورة زائدة كافة ،وزعمها الكوفيون نافية ال شأن لها         " إنń"،والبصريون على أن    )بالنصب( 

 .بالعمل 

 أن وجوب الرفع مذهب البصـريين، وأن جـواز          وقد ذكر أبو حيان هذا الشرط مؤكًدا      

 .)3(زائدة كافة ال نافية خالفاً للكوفيين" إنń" النصب مذهب الكوفيين ، وأن 

- "ŉحرف بسيط" لكن: 

حرف بسيط منتظم من خمسة     " لكنŊ" رأي البصريين إذ ذهبوا إلى أن        )4(اختار السيوطي 

بسيطة عند البصريين منتظمة    " كنŊ  ل"أحرف وهو أقصى ما جاء عليه الحرف، قال أبو حيان و          

                                           
 .1/391همع الهوامع  )1(
 :جزء بيت من البسيط وتمامه )2(

 Ńما إن أنتم Žدانةſبنى غņذهب          Żوال صريفŃولكن أنتمſالخزف  
وكذلك في شرƟ التصريح ) ولكن أنتم خزف: (وروايته) صرف (9/190رب وهو بال نسبة في لسان الع

 وأوضح المسالك 194 وشرƟ شذور الذهب 2/101 والدرر 4/119 وبال نسبة في خزانة األدب 1/197
 وروايته فيها بالرفع ونسب صاحب الخزانة رواية النصب ليعقوب بن السكيت، ورواية الرفع 1/274

 .للجمهور
 .328، 327الجنى الداني  و1/329 وراجع في ذلك شفاء العليل 3/1200ب ارتشاف الضر )3(
 .427، 1/426همع الهوامع  )4(
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، أما الكوفيون فقالوا إنها مركبة واختلفوا في تركيبها، فذهب قوم إلى أن             )1("من خمسة أحرف  

والكاف زائدة  " أن"، و "ال"والكاف، وقال آخرون هي مركبة من       " ال"زيدت عليها   " أنŊ  " أصلها  

  والكاف، وهي للتشبيه ، وغيرهم إلى أن"إنŊ"و " ال"والهمزة محذوفة، وآخرون إنها مركبة من 

 .)2( أصلها لكنń أنŊ  فطرحت الهمزة للتخفيف، ونون لكن اللتقاء الساكنين

 :حرف مركب" كƉن" -

 بأنها مركبة مـن أنŊ      )3(أبسيطة هي أم مركبةÞ فقال جمهور البصريين      " كأن"اختلف في   

لكاف للتشبيه وأنŊ مؤكدة له، ثم أرادوا       إنŊ زيداً كأسد، فا   : وكاف التشبيه، وأصل كأنŊ زيداً أسد     

االهتمام بالتشبيه الذي عقدوا له الجملة فأزالوا الكاف من وسط الجملة وقـدموها إلـى أولهـا           

إلفراط عنايتهم بالتشبيه، فلما دخلت الكاف على إنŊ وجب فتحها ألن إنŊ المكسورة ال تقع بعـد           

 .)4( )واألصح أنها مركبة(ل وقد وافق السيوطي رأي البصريين فقا. حرف الجر

 :للعلم بǈ" إنŉ"حذف خبر  -

يجوز عند البصريين حذف خبر إنŊ وأخواتها للعلم به، سواء كان االسم معرفة أم نكرة،               

أم ال، وذهب الكوفيون إلى أنه ال يجوز الحذف إال إذا كان االسم نكـرة،               " إنŊ"وسواء كررت   

 :وال نكرة إال إن كان بالتكرير، كقول الشاعرويرǎ الفراء أنه ال يجوز الحذف في معرفة 

 )5 (... ... ... ...إنŊ   مłحłالً   و   إنŊ   مŃرńتŽحłالً                  

                                           
 .3/1237ارتشاف الضرب  )1(
 وحاشية الصبان 255 ونتائƝ الفكر 3/1237 وارتشاف الضرب 8/79راجع في ذلك شرƟ المفصل  )2(

1/270. 
 .3/1238 ارتشاف الضرب  و1/428همع الهوامع  )3(
 .1/425همع الهوامع  )4(
 :صدر بيت من المنسرƟ وعجزه )5(

... ... ... ...                            ŊوإنŊفي الس Žفĉرłما م łضłى مłالًه=                  
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" إنŊ"والغريب أن الفراء ذكر في معاني القرآن غير ما نسب إليه هنا ، فقد أجاز ترك جواب 

 )1( .إنń كان معلوًما ، وعده أعرب الوجهين " خبرها"أي 

 ، إال أنŊ كثيراً من )2(وقد أسند السيوطي جواز الحذف لسيبويه ولم يسنده للبصريين

 .)3(النحاة أسندوه للبصريين

 ":إنŉ"الالم الداخلة على خبر  -

لزيـد  : هي الم االبتداء التي في قولـك      " إنŊ"قال البصريون إن الالم الداخلة على خبر        

تأكيد، فكرهوا توالي حرفين لمعنى واحـد، والعـرب ال          لل" إنŊ"أخوك، وأخŰرت ألنها للتأكيد و    

، وقـد وافـق     )4(تجمع بين حرفين لمعنى واحٍد إال في ضرورة، وإذا أرادوا فصـلوا بينهمـا             

 .)5( )وهي الم االبتداء، أخرت كراهة توالي توكيدين(السيوطي رأي البصريين بقوله 

 :وأحكامها حينئذą" إنŉ"تخفيف  -

 Ŋالبصريون أن ǎير"Ŋالمكسورة تخفف فتعمل قليالً وتهمل كثيراً، وأن حالها إذا " إن

 :أعملت كحالها وهي مشددة إال أنها ال تعمل في الضمير إال في ضرورة بخالف المشددة تقول

، أما الكوفيون فيرون أنها ال تخفف أصالً ، إنƅكł قائمņ بالتخفيف : إنŮكł قائمņ بالتشديد ، وال يجوز 

 Ŋوأن " ńالوضع ، وهي النافية فال عمل لها ألبتة و ال توكيد خففة إنما هي حرف ثنائي الم" أن  

                                                                                                                         
 وسر صناعة 1/109 والمقرب 8/84 وشرƟ المفصل 2/141في الكتاب  و137 في ديوانه وهو لألعشى=   

 :  وروايته فيهما2/173 والدرر 459، 10/452خزانة األدب  وله في  2/517اإلعراب 
... ... ... ...                   ŊوإنŊفي الس Žفĉرƅإذ łم łضłوا مłالًه 

 ).حلل (11/163 وبال نسبة في لسان العرب 
 3/19 معاني القرآن )1(
 .436، 1/435همع الهوامع  )2(
 .29 المفصل  و3/1249 ارتشاف الضرب  و1/104شرƟ المفصل  )3(
 .3/1262ارتشاف الضرب  )4(
 .1/447همع الهوامع  )5(
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 .)1(فيها

 .)2(والسماع يشهد للبصريين في تخفيفها وإعمالها ويجوز عندهم أن تهمل كما قال أبو حيان

ذكر السيوطي رأي البصريين وأورد الشواهد المؤيدة له فكأنه يختاره، كما أنه قال بعد ذكـر                

 وإنŃ كـالŐ  (كل ذلك ال دليل عليه ومردود بسماع اإلعمال نحو        (كوفيين وسرد شواهدهم    رأي ال 

، قرئا بالنصب ،    ] 4الطارق  [ )إنŃ كلŬ نفƧ لمŁا عليها حافư       (، و ] 111: هود[ )لمŉا ليوفينهم   

 .)3( )إنń عمراً لمنطلق: سمع  و

 :وأخواتها تنصب المبتدأ والخبر مفعولين" ưن" -

ا على المبتدأ والخبر فتنصبهما مفعولين وعللوا ذلك بأن األصـل أال            تدخل ظن وأخواته  

تؤثر فيهما، ألن العوامل الداخلة على الجملة ال تؤثر فيها، إال أنهم شبهوها بأعطيت فنصـبت                

 .االسمين

وعلل الفراء ذلك بأن هذه األفعال لما طلبت اسمين أشبهت من األفعال ما يطلب اسمين،               

 .أتيت زيداً ضاحكاً: آلخر حال نحوأحدهما مفعول به، وا

واستدل بوقوع الجمل والظروف والمجرورات موقع المنصوب الثاني هنا، كمـا تقـع             

موقع الحال، وال يقع شيء من ذلك موقع المفعول به، فدل على انتصابه على التشبيه بالحـال                 

  .ال على التشبيه بالمفعول به

لثاني معرفة ومضـمراً واسـماً جامـداً        أما البصريون فقد استدلوا بوقوع المنصوب ا      

 كالمفعول به، وال يكون شيء من ذلك حاالً، وال يقدƟ وقوع الجملة والظروف موقعه ألنها قد

                                           
 ومعاني 4/384 وشرƟ الكافية  و1/195 اإلنصاف المسألة الرابعة والعشرون  و1/37مغني اللبيب  )1(

 2/30القرآن 
 .3/1271ارتشاف الضرب  )2(
 .453 -1/450همع الهوامع  )3(
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 .)1(تſنصب على التشبيه بالمفعول به

 )2(وافق السيوطي الرأي األول القائل بأنهما مفعولين كأعطى ولكنه عزا الرأي للجمهور           

 .)3(يينوعزاه ابن األنباري للبصر

- ǈخير الفاعل عن عاملƉوجوب ت: 

اختار السيوطي رأي البصريين القائل بوجوب تأخير الفاعل عن عامله، وعدم                             

جواز تقدمه عليه ألنه عندهم كالجزء من الفعل، كما أن تقدمه يوقع في اللبس بينه               

اهره أنه فاعل مقدم على الفعل وجب تقـدير الفاعـل           وبين المبتدأ، فإن وجد ما ظ     

ضميراً مستتراً في الفعل عائداً على المقدم، وجوز الكوفية تقديمه على عامله فعالً             

 :زيد قام، مستدلين بنحو قوله: كان أو غيره نحو

 .)4 (... ... ... ...ما لĉلجĉمالĉ مłشƅيŃها وłئĉيداً                

 .أي وئيداً مشيها

 .)5(ظهر أو ثبت: أي" وئيداً"أوله البصريون على االبتداء وإضمار الخبر الناصب وت

- ǈوجوب ذكر الفاعل وعدم جواز حذف: 

 ذهب البصريون إلى أن الفاعل عمدة وال يجوز حذفه، بل ال بد أن يكون مذكوراً أو    

                                           
 .2/821مائة اإلنصاف المسألة التاسعة عشرة بعد ال )1(
 .1/486همع الهوامع  )2(
 .2/821اإلنصاف المسألة التاسعة عشرة بعد المائة  )3(
 2/281 والدرر 7/295 وخزانة األدب 2/86 وأوضح المسالك 1/271الرجز للزباء في شرƟ التصريح  )4(

 : وبعده1/511وهمع الهوامع ) وأد (3/443 ولسان العرب 15/256واألغاني 
 .. ... ... ...                 .łأجƅنłدłالً يńحĉمƅلłنńحديداً أم . 

الحاشية العصرية و 115اللمع و 2/86أوضح المسالك و 2/45 حاشية الصبان و 1/511همع الهوامع  )5(
  .1/158 الكواكب الدرية على متممة اآلجروميةو 1/406على شرƟ شذور الذهب
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تأثره بعامل  مضمراً، وعللوا ذلك بأنه مع مشابهته خبر المبتدأ، إال أنه كالصلة في عدم              

متلوه، وكالمضاف إليه فإنه يعتمد البيان، وكعجز المركب في االمتزاج بمتلوه ولزوم تأخيره،             

والخبر مباين للثالثة، وهو معتمد الفائدة ال معتمد البيان، وبأن من الفاعل ما يستتر فلو حذف                

جـوز فيهـا    اللتبس الحذف باالستتار بخالف الخبر، ولكنهم استثنوا بعض الحـاالت التـي ي            

 .)1(الحذف

 .)2( وقد وافق السيوطي البصريين في ذلك

 :استخدام مصطلƞ نائب الفاعل -

وهو مصطلح بصري، ويسـتخدم الكوفيـون       " نائب الفاعل "استخدم السيوطي مصطلح    

  والمقصود به نائب فاعل الفعل المبني للمجهول الذي لم" مفعول ما لم يسمŊ فاعله"مصطلح 

 .)3(عول بهيذكر فاعله، وأصله مف

 :في كون المفاعيل خمسة -

تحدث السيوطي عن المفاعيل فذكر المفعول به والمفعـول المطلـق والمفعـول لـه،               

كـون  (، وهذا التقسيم إنما هو مذهب البصريين، قال أبو حيان           )4(والمفعول فيه والمفعول معه   

فعـول فيـه،    المفعول المطلق، والمفعول له، والم    : المفاعيل خمسة هو مذهب البصريين وهي     

والمفعول به، والمفعول معه، وزعم الكوفيون أنه ليس للفعل إال مفعول واحد هو المفعول بـه                

 .)5( )وباقيها مشبهة بالمفعول به

                                           
 .2/102 شرƟ األشموني  و2/51 شرƟ التسهيل )1(
 .1/512همع الهوامع  )2(
 .1/406 الحاشية العصرية  و1/518همع الهوامع  )3(
 . وما بعدها2/5همع الهوامع  )4(
 .3/1351ارتشاف الضرب  )5(
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وأما ما جاء في فوƟ الشذا من أن عدتها عند الجمهور خمسة فربما قصد به جمهور 

 .)1(البصريين

 :تلحƼ ألف الندبة نعت المندوب  ال -

 وسيبويه وجمهور البصريين أن ألف الندبة ال تلحق آخر نعت المنـدوب             مذهب الخليل 

 ألنه منفصل من المنعوت ، وأجاز ذلك الكوفيون ويونس بن حبيب البصري ، وأبو الحسن 

 .)2(وازيد الطوياله: بن كيسان وتبعهم في ذلك ابن مالك نحو

 ال تلحق نعت المنـدوب    أما السيوطي فقد تابع البصريين فيما ذهبوا إليه فذكر أن األلف          

 .)3("أي"أو مضاف نعته غير " أيها"أو نعت 

 :عدم جواز ترخيم الƙالƙي -

أن يكون  : وافق السيوطي البصريين في أن العاري من تاء التأنيث إنما يرخم بشرطين           

علماً بخالف اسم الجنس واإلشارة والموصول، وأن يكون زائداً على ثالثة، فال يرخم الثالثي،              

، وإليه ذهب أبو الحسن على بن حمزة الكسـائي          "بłكƅر"أو سكن نحو    " حłكŽم" نحو   تحرك وسطه 

 .)5(، وأسنده المرادي للجمهور)4(من الكوفيين

، وقـد   )6(أما الكوفيون فقد ذهبوا إلى جواز ترخيم االسم الثالثي إذا كان أوسطه متحركاً            

 .)7( )بله قياسوهذا لم يرد به سماع وال يق(علق السيوطي على هذا الرأي فقال 

                                           
 .222فوƟ الشذا  )1(
 .1/358صول  األ و2/821 شفاء العليل  و3/274شرƟ التسهيل  )2(
 .2/51همع الهوامع  )3(
 .1/356ألة التاسعة واألربعون  اإلنصاف المس و2/61همع الهوامع  )4(
 .3/1135توضيح المقاصد والمسالك بشرƟ ألفية ابن مالك  )5(
 .5/2232ارتشاف الضرب  و2/61همع الهوامع  )6(
 .2/61همع الهوامع  )7(
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 :المصدر أصل للفعل والوصف -

يرǎ البصريون أن المصدر أصل، والفعل والوصف فرعان مشتقان منه، ألنهما يدالن            

على ما تضمنه من معنى الحدث، وزيادة الزمان، والذات التي قام بها الفعل، وذلك شأن الفرع                

 .أن يدل على ما يدل عليه األصل وزيادة، وهي فائدة االشتقاق

 للفعل،  مؤكŰد مذهب الكوفيين أن الفعل أصل والمصدر مشتق منه، ألن المصدرو

والمؤكŮدŃ قبل المؤكŰد، وألن المصدر يعتل باعتالل الفعل، ويصح بصحته، وذلك شأن الفـروع              

 .)2(وقد وافق السيوطي البصريين فيما ذهبوا إليه. )1(أن تحمل على األصول

- ǈناصب المفعول مع: 

 صب المفعول معه، فقال الكوفيون إنه منصوب علـى الخـالف، وقـال            اختلفوا في نا  

جاء البرد والطيالسةŽ، واستوǎ الماء والخشـبةŽ،       : من فعل أو شبهه، نحو     البصريون بما تقدمه  

وأعجبني استواء الماء والخشبةŽ، والناقة متروكة وفصيلŽها، وسواء في ذلك الفعل المتعـدي أو              

خليت واألسدł ألكلك، ولو تſركت الناقةſ وفصيلŽها لرضعها، وذكر         لو  : الالزم عند األكثرين نحو   

 .)3(النحاة آراء أخرǎ في ناصب المفعول معه

 .)4( )وناصبه ما سبقه من فعٍل أو شبهه(وقال السيوطي موافقاً البصريين 

  ":حاشا"فاعل  -

 ا ذهب الفراء إلى أن حاشا فعل ال فاعل له، واتفق بقية الكوفيين والبصريون أنه 
                                           

  و3/1353ارتشاف الضرب  و1/235 اإلنصاف  المسألة الثامنة والعشرون  و73، 2/72همع الهوامع  )1(
 .2/645توضيح المقاصد  و2/107تسهيل شرƟ ال و131اللمع 

 .2/72همع الهوامع  )2(
 وشرƟ  و1/248 اإلنصاف  المسألة الثالثون  و1/490 شفاء العليل و178، 177، 2/176همع الهوامع  )3(

 .175، 2/174التسهيل 
 .2/176همع الهوامع  )4(



 - 40 -

نصبت ففاعلها ضمير مستكن فيها الزم اإلضمار، ثم اختلفوا فيما يعود عليـه هـذا               إذا  

 .الضمير

عائد على المصدر المفهوم من الفعل،وهو غير مطرٍد فيما لم يتقدمه فعـل             :قال الكوفيون      

 .ونحوه

 ويؤنث،هو عائد على البعض المفهوم من الكالم، ال يثنى وال يجمع وال: وقال البصريون

 .في ذلك" عدا"مثل " حاشا"، و)1(قام القوم عدا هو، أي بعضهم زيداً: التقدير

وبحاشا وخال وعدا بالنصب    : (ووافقهم السيوطي إذ اختار الرأي دون إسناده إليهم فقال        

 .)2( )بال فاعل، واألصح أنه ضمير البعض: أفعاالً جامدة، قيل

 :تقديم الحال على عاملها -

الحال على عاملها أربعة مذاهب صحح الثاني منها الذي يذهب          ذكر السيوطي في تقديم     

إلى جواز التقديم مطلقاً إال ما يأتي استثناؤه، وأن عليه الجمهور قياسـاً علـى المفعـول بـه                   

 .)3(والظرف

ولكن كثيراً من النحاة أسندوا هذا الرأي القائل بالجواز مطلقاً إال ما يسـتثنى مـن الحـاالت                  

 .)4(للجمهورالخاصة للبصريين ال 

واألقرب إلى الصواب أن هذا الرأي للبصريين ال للجمهور، ذلك أن كتب النحـو قـد                

 ، فإذا علمنا ذلك، ثبت لدينا بالدليل العقلي أن )5(ذكرت رأي الكوفيين، وفصل النحاة فيه كثيراً

                                           
 .3/1536 ارتشاف الضرب  و2/212 همع الهوامع )1(
 .2/209همع الهوامع  )2(
 .2237همع الهوامع  )3(
 .1582، 3/1581 وارتشاف الضرب 1250 المسألة الواحدة والثالثون  اإلنصاف)4(
)5(  Ɵ238، 2/237همع الهوامع  و207، 1/206الكافية شر. 
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ÞÞÞالرأي القائل بالجواز مطلقاً ال يتفق عليه الفريقان، فكيف يكون رأي الجمهور 

 اجتمع مع المبتدأ ưرفان تام وناقƫ أحدهما اسم جـاز الرفـع             إذا-

ǈوالنصب في: 

إذا اجتمع مع المبتدأ ظرفان تام وناقص جاز الرفع والنصب في االسم الـذي بعـدهما                

 إن فيك عبد : إن عبد اهللا في الدار بك واثقاً أو واثقŻ، أو بالناقص نحو: سواء بدأت بالتام نحو

 . راغبņاهللا في الدار راغباً أو

 ، ألنك حين قدمت ما هو من تمام الخبر )1(وأوجب الكوفيون الرفع في الصورتين

 .كأنك اخترت إخراج االسم عن الحالية إلى الخبرية" فيك"و" بك"وصلته، وهو 

 أو تام وناقص وبدƏ بأيهما جازا على (وافق السيوطي الرأي األول ولم يسنده ألحد فقال 

 .)3(فقد أسنده للبصريين، أما أبو حيان )2( )األصح

 ":ما"و " ال"ومعمولها بغير " كي"عدم جواز الفصل بين  -

ـ " كي"يجوز الفصل بين     ’ öالنافية نحو قوله تعـالى    " ال"ومعمولها ب s1 Ÿω tβθ ä3 tƒ P' s!ρ ßŠ 

〈 ö]  الزائدة كقوله" ما"وبـ] 7الحشر     : 

 .)4 (... ...... ... تريدين كŽيńما تŽجńمłعĉيńني وخالداً               

                                           
 .2/242همع الهوامع  )1(
 .2/241همع الهوامع  )2(
 .3/1593ارتشاف الضرب  )3(
 :صدر بيت من الطويل وعجزه )4(

 ... ...                 ... ...Ńوهل يńجłمŃعĉالسيفان łويح ĉكĉفي غ ńمĉد           = 
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 :كما يجوز الفصل بهما معاً، كقول الشاعر

 ĈلŃمƅكłيŽف ćالłمŽى الكŽطńعŃرةً                    ومن ذا الذي يƅشĉع łيĉل ǎا ال ترłمńيŽكĉل ſ1(أردت(. 

 ، ووافقهم السيوطي في ذلك فقال )2(وأما الفصل بغيرهما فال يجوز عند البصريين

 .)3( )دة، وبهما ال بغير ذلكوالفصل بال النافية وما الزائ(

 :مƮمرة" أن"نصب الفعل المƮارƱ بعد الم الجحود بـ -

ـ     مضمرة وجوباً، وال يجـوز إظهارهـا، ألن   " أن"مذهب البصريين أن النصب بعدها ب

 " أنń"كان زيد سيقوم، فجعلت الالم في مقابلة السين، فكما ال يجوز أن يجمع بين : إيجابه

 .)4(في اللفظ" أنń"كرهوا أن يجمعوا بين الالم والناصبة وبين السين فكذلك 

تنصب أن مضـمرة لزومـاً بعـد الم الجحـود           (قال السيوطي موافقاً رأي البصريين      

 .)5( )المؤكدة، وليست الم كي على الصحيح

 

                                                                                                                         
 وخزانة األدب 2/292في همع الهوامع  و1/219في شرƟ ديوان الهذليين والبيت ألبي ذؤيب الهذلي =  

 ولسان العرب 2/441 والمعجم المفصل 6/258 واألغاني 4/1647 وارتشاف الضرب 4/68 والدرر 8/514
 :وروايته) ضمد (3/266

 .... ... ... ...                 تريدين كيما تضمديني وخالداً
والمعجم ) أتل (11/8 ولسان العرب 8/486البيت من الطويل وهو ألبي ثروان العكلي في خزانة األدب  )1(

 : والرواية فيها6/281المفصل 
 ... ... ... ...                أردت لكيما ال ترǎ لي عثرة

 ولعفير بن المتمرس العكلي في تاج )عنزة(:  ويرويه4/69 والدرر 4/1848 وبال نسبة في ارتشاف الضرب 
 :وروايته) أتل (7/201العروس 

 ... ... ... ...                  أردت لكيما ال ترǎ لي زلة
 .4/1647 وارتشاف الضرب2/292همع الهوامع  )2(
 .2/289همع الهوامع  )3(
 .1/177 ومغني اللبيب 4/1656 وارتشاف الضرب 2/298هوامع همع ال )4(
 .2/297همع الهوامع  )5(
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 :الم الجحود مƊكدة ال زائدة والخبر محذوف -

كدة، لصحة الكـالم    وافق السيوطي البصريين فيما ذهبوا إليه بأن الم الجحود تسمى مؤ          

ما كان زيد يفعل، ال ألنها زائدة، إذ لو كانت زائدة لما            : ما كان زيد ليفعل   : بدونها، إذ يقال في   

كان لنصب الفعل بعدها وجه صحيح، وبأنها تقع بعد كون منفي بما أو لم دون إĉنń، ولما هـو                   

$ ماض لفظاً نحو   tΒ uρ šχ% Ÿ2 ª! $# öΝ ßγ t/ Éj‹ yè ã‹ Ï9 〈 ö ]  لم يكن زيد   :  أو معنى نحو   ،]33األنفال

ليقوم، وبأن خبر كان حينئٍذ محذوف، وهذه الالم متعلقة بذلك الخبر المحذوف، وأن الفعل ليس               

كما ذهب إليه الكوفيون أن الم الجحود زائدة للتأكيد وأن الفعل في موضع نصب علـى       –بخبر  

ـ          بل المصدر  -أنه الخبر  ي موضـع جـر،     المنسبك من أن المضمرة والفعل المنصوب بها ف

ما كان اهللا مريداً لكذا، والدليل على هذا التقدير أنه قد جاء مصرحاً به فـي بعـض                  : والتقدير

 :كالم العرب، قال

 )1 (... ... ... ...سłمłوńتŽ ولŽمń تكنń أهالً لĉتŽسńمŃو                     

 .)2(فصرƟ بالخبر الذي هو أهالً مع وجود الالم والفعل بعدها

  :وأنها الجارة" حتى"بعد " نŃأ"إƮمار  -

ـ                الزمـة  " أنń" ذهب البصريون إلى أن الفعل المضارع ينتصب بعد حتى بـ

 ها جارة لالسم بدليل حذف الجارة واستدلوا بثبات كون" حتى"اإلضمار وجوباً،وأنها 

                                           
 :                                                                          صدر بيت من الوافر وعجزه )1(

              ... ... ... ...ŊولكنŃالم łضŊيŽع قńدŃي Ńصاب 
 وهمع الهوامع 1/159 والمعجم المفصل 119 والجنى الداني 2/235 شرƟ التصريح والبيت بال نسبة في

، وسقط من الدرر وأثبته في الهامƫ بال  )لوم (12/559 ولسان العرب 4/1657 وارتشاف الضرب 2/298
 .1013 برقم 4/73نسبة 

 .1/177 ومغني اللبيب 1658، 4/1657 وارتشاف الضرب 299، 2/297همع الهوامع  )2(
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 :االستفهامية بعدها نحو" ما"ألف 

          ... ... ... ...Ńالم Ńالعناء łحتام łفحتامĈلŊوŽ1(ط(. 

وإذا ثبت ذلك انتفى كونها ناصبة للفعل، لما تقرر من أن عوامل األسماء ال تكون عوامل في 

 .األفعال، ألن ذلك ينفي االختصاص

 مضم" أنń"ودليل قول البصريين أن 

رة بعدها أنها تظهر في المعطوف على منصوبها، ألن الثواني تحتمل ما ال تحتمله األوائل، 

 :كقوله

 .)2(ونł عزيزاً مĉنń نفوسĉهم                      أو أنń يبينł جميعاً وهو مختارŃحتى يك

 .)3(وقد وافقهم السيوطي في ذلك، وفي عدم جواز ظهور أنń بعدها

 ":أنŃ"تنصب الفعل المƮارƱ بƮƌمار " أو" -

" إلى أنń"وتكون بمعنى " أنń"تنصب الفعل المضارع بإضمار " أو"مذهب البصريين أن 

 :إلى أن تقضيłني، وقول الشاعر: أللزمنŮك أو تقضيłني حقي، أي: نحو" إال أنń"أو 

 

                                           
 :عجز بيت من الطويل وصدره )1(

ŽفĉتƅلłكŃو ſالةĉالسوء Žق ńدŽط ćالŃم ƅكſهمث                     ... ... ... ... 
 : وروايته5/215 وشرƟ أبيات مغني اللبيب 6/46الدرر و) ملكهم( وفيه211 ديوانه وهو للكميت في

 ..... ... ... .                     فتلك والة السوء قد طال مكثها
والمعجم المفصل ) لوم (12/563 ولسان العرب 2/3 ومغني اللبيب 2/300 وبال نسبة في همع الهوامع 

6/307. 
 وفي 8/98 وشرƟ أبيات مغني اللبيب 4/74البيت من البسيط وهو ليزيد بن حمان السكوني في الدرر  )2(

 والمعجم المفصل 2/197 اللبيب  ومغني2/300 وبال نسبة في همع الهوامع 1/301ديوان الحماسة للمرزوقي 
3/179. 
 وارتشاف 7/20 وشرƟ المفصل 598، 2/597 واإلنصاف المسألة الثالثة والثمانون 2/300همع الهوامع  )3(

 .1662، 4/1661الضرب 
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ćألńسŽتńسĉهŽلŊالص Ŋنńى                   عŽنŃالم łركńدĈأو أ ł1 (... ... ... ...ب( 

 :إال أن أدرك، وأنها إن لم تكن بهذين المعنيين ال يلزم اإلضمار نحو: أي

  Żمن رزاٍم أعزة ąك علقماًولوال رجالłوءŃسćٍع أو أńيłبŃس Ĉ2(        وآل(. 

وكذلك ال يتقدم معمول الفعل عليها، وال يفصل بينها وبين الفعل ألنها في هذه الحالة حرف 

 .)3(عطف

إلى "وأنها تكون حينئٍذ بمعنى " أو" "أنń"وقد عد السيوطي مما ينتصب بعده المضارع بإضمار 

ńأو " أن"ńبمعنى" أو"عد وب(وذلك في قوله " إال أن" :ńأو " إلى أن"ń4(")إال أن(. 

 :ال تجر إال ưاهراً" حتى" -

ال تجر إال ظاهراً، وأنه في ذلك قد خالف الكوفيين والمبرد           " حتى" أن   )5(ذكر السيوطي 

 :إذ جوزوا جرها المضمر فتجره متكلماً ومخاطباً وغائباً قياساً على قول الشاعر

     ņناسĈى أŽفƅلłال ي ĉفال واهللاĉأبي زياد łتًى حتاك يا ابنŽ6(        ف(. 

                                           
 :صدر بيت من الطويل، وعجزه )1(

... ... ... ...                     Ĉفما انقادت اآلمالŮإال ĉلصابر  
 4/77 والدرر 298 وشرƟ شذور الذهب 4/172 وأوضح المسالك 2/346سبة في شرƟ ابن عقيل وهو بال ن

 .2/304 وهمع الهوامع 3/441 والمعجم المفصل 2/74 وشرƟ أبيات مغني اللبيب 1/64ومغني اللبيب 
 وسر صناعة 4/78 والدرر 2/244البيت من الطويل وهو للحصين بن الحمام المري في شرƟ التصريح  )2(
 : وروايته3/324 وخزانة األدب 7/88 والمعجم المفصل 1/274إلعراب ا

 ... ... ... ...                  ولوال رجال من رزام مازٍن
 .1/64ومغني اللبيب  4/1668 وارتشاف الضرب 2/304همع الهوامع  )3(
 .2/303همع الهوامع  )4(
 .2/341همع الهوامع  )5(
 475، 9/474 وخزانة األدب 4/111 والدرر 2/11نسبة في شرƟ ابن عقيل البيت من الوافر، وهو بال  )6(

 :وروايته
     ņفتًى حتاك يا ابن أبي يزيد         فال واهللا ال يلقاه ناس     

                                                =: وفيهما544 والجنى الداني 1/194وبال نسبة في المقرب 
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ولما رجعت إلى أصل المسألة وجدت الرأي للبصريين إذ قال سيبويه في منـع جرهـا                

األول أن يكون ظـاهراً،     : ولمجرورها شرطان (  ، وقال المرادي     )1( )وال تقول حتاه  (المضمر

 .)2( )يون والمبردفال تجر الضمير، هذا مذهب سيبويه وجمهور البصريين، وأجازه الكوف

ولذا أثبتƃ المسألة ههنا ألنه فيها إنما يوافق رأي البصريين دون ذكره لـذلك، وخـّرج                

 .)3(البصريون البيت السابق على أنه ضرورة

- "ŉحرف ال اسم" رب: 

، ألنهـا للعـدد     "كـم "اسم مبني حمالً على     " ربŊ"ذهب الكوفيون وابن الطراوة إلى أن       

 :ولǘخبار عنها في قوله" ربŊ"اسم فكذلك " كم" والتقليل، فكما أن للعدد" ربŊ"والتكثير، و

Ńقتٍل عار ŊبŃعاراً عليك، ور          ńنſكłي ńلم łكŽلƅتŽق Ŋفإن łيقتلوك ń4(إن( 

 .خبره" عار"عندهم مبتدأ، و" ربŊ"و

أما البصريون فقد ذهبوا إلى أنها حرف جر، واحتجوا بأن عالمات األسماء واألفعال ال              

 تحسن فيها، وأنها قد جاءت لمعنى في غيرها كالحرف، وأنهم لم يفصلوا بينها وبين المجرور 

 .)5(وبين ما تعمل فيه" كم"كما فصلوا بين 

 وقد وافق السيوطي رأي البصريين وإن لم يصرƟ بذلك ولكن هذا يفهم من سياق 

 و ...) ذلك البصريونمنع (و...) زعم الكوفية وابن الطراوة أنها اسم مبني(عباراته مثل 
                                                                                                                         

 .يا ابن أبي يزيد...          ... ... ... ...                 =             
 .4/231الكتاب  )1(
 .543الجنى الداني  )2(
 .1/111 ومغني اللبيب 4/1756ارتشاف الضرب  )3(
 2/12 والدرر 9/576 وخزانة األدب 2/631البيت من الكامل وهو لثابت قطنة في الشعر والشعراء  )4(

 .2/112 وبال نسبة في شرƟ التصريح 260 واألزهية 1/220والمقرب 
   واإلنصاف المسألة الحادية والعشرون بعد4/1737 وارتشاف الضرب 347، 2/346همع الهوامع  )5(

 .439، 438 والجنى الداني 1/118 ومغني اللبيب 2/832المائة   
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 .)1( ...)وأجيب عن البيت األول(

 :مفرد مذكر" رب"الƮمير المجرور بـ -

 ضميراً تفسره نكرة بعده، ويلزم هذا الضمير اإلفراد والتذكير عند البصريين" ربŊ"تجر 

ربه رجالً،وربه رجلين وربه رجاالً،وربه امرأة، :  استغناء بتثنية تمييزه وجمعه وتأنيثه نحو

 .)2(ه امرأتين، وربه نساًء، وحكوا ذلك عن العرب، وأجاز أهل الكوفة تثنيته وجمعه قياساًورب

تجر رب ضميراً مفرداً مـذكراً يفسـره نكـرة          (وافق السيوطي رأي البصريين قائالً      

 .)3( )منصوبة تليه غير مفصولة عنه

 :عليهما" مĈنŃ"اسمان بعد دخول " على"و " عن" -

 :كقوله" عن" "مĉنń"تجر 

 .)4(مĉنń عنń يميني مرةً وأمامي... ... ... ...                    

 :كقوله" على"و

 .)5(... ... ... ...مĉنń عليه بعدما تŽمŊ ظĉمńؤĈهłا                 ... 

                                           
 .347، 2/346همع الهوامع  )1(
 .499 والجنى الداني 524، 1/523 وشرƟ جمل الزجاجي 1748، 4/1747ارتشاف الضرب  )2(
 .2/351همع الهوامع  )3(
 :عجز بيت من الكامل، وصدره )4(

ŽولŽقńدĉƟأراني للرما ćةً دريئ                ... ... ... ... 
 3/57 وله في أوضح المسالك 10/158خزانة األدب  و171ديوان الخوارج وهو لقطري بن الفجاءة في 

 وروايته 2/269 والدرر 2/29 وله في شرƟ ابن عقيل )فلقد أراني(:  فيهما وروايته2/19وشرƟ التصريح 
 .)تارة وشمالي(:  وروايته255 وبال نسبة في أسرار العربية )تارة وأمامي(: فيهما

                                                                       :جزء بيت من الطويل، وتمامه )5(
              Žغłدƅتĉم ńنĉعليه łبعد Žما ت Ŋمĉظ ńمĈؤŽها           تŃصůوعن قيٍضل łبزيزاء ĉمجهل  

   =2/28وشرƟ ابن عقيل ) صلل (11/383 ولسان العرب 2/19وهو لمزاحم العقيلي في شرƟ التصريح 
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" علـى "بمعنى جانب، و  " عن"وهما على مذهب البصريين اسمان مبنيان حينئٍذ، وتكون         

 .)1(أنهما باقيان على حرفيتهما ولم ينتقال إلى االسميةبمعنى فوق، بينما يري الكوفيون 

والرأي في ذلك أنهما اسمان، ألن ( ذكر السيوطي المسألة واآلراء فيها ثم قال معقباً 

كل كلمة ذكرت مراداً بها لفظها يسوƷ أن تتصرف تصرف األسماء وأن تعرب ويحكى 

 .)2( )أصلها

 :وصل" ايمن"همزة  -

 اسم مفرد مشتق من اليمن وهو البركة وهمزته همزة وصل "ايمن"البصريون على أن 

مفتوحة، ولم يجƐ في األسماء ألف وصل مفتوحة غيرها، وعند الكوفيين جمع يمين وهمزته 

 .)3(همزة قطع

 البصريين فيما ذهبوا إليه، وعلل اختياره بسقوط همزته بعد )4(وقد وافق السيوطي

 :متحرك محتجاً بقول الشاعر

 ſفريق ćال ندريفقال ĉاهللا Ńليمن Żوفريق ،ńمłعŽن        ńمŃهſال، وفريق ĉ5(القوم(. 

                                                                                                                         
ار  وبال نسبة في أسر1/196 والمقرب 4/187 والدرر 10/150 وخزانة األدب 3/58وأوضح المسالك   = 

:  وروايته3/491 وفي جمهرة اللغة )ببيداء مجهل( وروايته 230 وله في شرƟ شواهد اإليضاƟ 256العربية 
 : وروايته4/231 والكتاب )بعد ما تم خمسها(

 .ببيداء مجهل... ...                 بعد ما تم خمسها... ... 
 .4/1722ارتشاف الضرب  )1(
 .2/381همع الهوامع  )2(
) يمن( ولسان العرب 4/1756وارتشاف الضرب ) 5( حاشية رقم 149، 4/148، 3/503 الكتاب )3(

 ).الحاشية (8/36 وشرƟ المفصل 13/462
 .2/395همع الهوامع  )4(
 وسر صناعة اإلعراب 4/216 والدرر 9/92، 8/35البيت من الطويل وهو لنصيب في شرƟ المفصل  )5(

والرواية ) 1/58( وبال نسبة في المنصف 13/462العرب  ولسان 21 وله في األزهية 383، 115، 1/106
 : وروايتهما3/503 والكتاب 1/407وبال نسبة في اإلنصاف ) ما ندري(في ثالثتها 

                 ... ... ... ...فقال فريق القوم لما نشدتهم



 - 49 -

 ":كيف"ال يجازǌ بـ -

وما " أينما"و " متى ما"، وأجاز الكوفيون ذلك قياساً على "كيف"منع البصريون المجازاة بـ

 .)1(أشبههما من كلمات المجازاة

عنى ال عمالً لقوله  وذكر أن سيبويه يجازي بها م)2(وافق السيوطي مذهب البصريين

هي مستكرهة وليس من حروف الجزاء، : فقال. كيف تصنعń أصنعń: وسألت الخليل عن قوله(

ńأكن ń3( )ومخرجها على الجزاء، ألن معناها على أي حال تكن(. 

 ":سوف"أƮيƼ منǈ مع " السين"مدة االستقبال مع  -

، )4("سوف"نه مع أضيق م" السين"وافق السيوطي رأي البصريين في أن التنفيس مع 

معلالً بالقياس على الماضي،  في الداللة على الزمن" سيان"وناقƫ ابن مالك الذي يقول إنهما 

وبأن الماضي والمستقبل متقابالن، فالماضي ال يقصد به إال مطلق المضي دون تعرض لقرب 

 الماضي أيضاً وهو ممنوع فإن: قلت ()6(، ورد عليه السيوطي قائالً)5( أو بعد، وكذلك المستقبل

 ).تقربه من الحال" قد"فرقوا فيه، وقالوا إن 

 :نونا التوكيد الخفيفة والƙقيلة كالهما أصل -

 خفيفة وثقيلة، والتأكيد بالثقيلة أشد من التوكيد بالخفيفة، وهما أصالن : نون التوكيد نوعان

     ثقيلة مخففة عند البصريين لتخالف أحكامهما، وذهب الكوفيون إلى أن الخفيفة فرع على ال

                                           
 .2/643اإلنصاف المسألة الحادية والتسعون  )1(
 .2/453همع الهوامع  )2(
 .3/60ب الكتا )3(
 واإلنصاف المسألة الثانية والتسعون 1/122 ومغني اللبيب 459 والجنى الداني 2/493همع الهوامع  )4(

2/646. 
 .32، 1/31شرƟ التسهيل  )5(
 .2/493همع الهوامع  )6(
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 .)1(منها، ومعناهما التوكيد

 مذهب البصريين بأن كلتيهما أصل، وأن التأكيد بالثقيلة أشد من )2(وافق السيوطي

 .التأكيد بالخفيفة

 :ال يقع بعد ألف االƙنين ونون اإلناث إال النون الƙقيلة -

 اإلناث إال نون  أنه ال يقع بعد ألف االثنين ونون- ووافقهم السيوطي -مذهب البصريين 

اضرباّن يا زيدان، : التوكيد الثقيلة، وتكسر حينئٍذ، ويفصل بينها وبين نون اإلناث بألف نحو

واضربناّن يا هندات، وال تقع الخفيفة ألن فيه جمعاً بين ساكنين، خالفاً ليونس بن حبيب 

 .)3(نń عمراًاضربانń زيداً، واضربنا: والكوفيين حيث أجازوا وقوع الخفيفة بعدهما فتقول

 :في صيغة التعجب مبتدأ" ما" -

فقال سيبويه والخليل وجمهور البصريين " ما"إحدǎ صيغتي التعجب، اختلف في " ما أفعل"

ما أحسن : هي نكرة تامة بمعنى شيء في موضع رفٍع باالبتداء، وما بعدها خبر وتقدير قولك

 .)4(لتعجبشيءņ أحسنł زيداً، وإنما ابتدƏ بها لتضمنها معنى ا: زيداً

 .)5( )واألصح أن ما مبتدأ خبره ما بعده(ووافق السيوطي هذا الرأي رأي البصريين فقال 

 :أمر لفưاً خبر معنى" أفƃعĈل بـ " -

على صورة فعل األمر، واختلف النحاة في هذه " أفƅعĉل بـ"جاءت صيغة التعجب 

 في المعنى للمبالغة، صورة األمر، وهو خبر" أفƅعĉل"الصيغة، فذهب البصريون إلى أن صورة 
                                           

 .2/22 ومغني اللبيب 141 والجنى الداني 2/653ارتشاف الضرب  )1(
 .2/509همع الهوامع  )2(
 .143 والجنى الداني 2/664 وارتشاف الضرب 516، 2/515همع الهوامع  )3(
 وأسرار 2/45 وشرƟ جمل الزجاجي 2/87 وشرƟ التصريح 1/72 والكتاب 4/2065ارتشاف الضرب  )4(

 .2/599 وشفاء العليل 112العربية
 .3/37 همع الهوامع )5(
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وليس بأمر حقيقة، وأن الهمزة فيه للصيرورة، والمجرور بعده في موضع الفاعل، وال ضمير 

 .)1(صار زيد ذا حسن": أحسن بزيٍد"فيه، والتقدير في 

على صورة األمر، ولكنه خبر في المعنى " أفƅعĉل"وقد اختار السيوطي هذا الرأي،أن 

 .)2(للمبالغة

 :وناًإعمال المصدر من -

 القائل بجواز إعمال المصدر المنون، فيرفع الفاعل )3(اختار السيوطي مذهب البصريين

وينصب المفعول إن كان متعدياً، ويرفع الفاعل إن كان الزماً، وعمله منوناً أكثر من عمله 

 ÷ρألنه يشبه الفعل بالتنكير نحو قوله تعالى" أل"معرفاً بـ r& ÒΟ≈ yè ôÛÎ) ’ Îû 5Θöθ tƒ “ ÏŒ 7π t7 tóó¡ tΒ ∩⊇⊆∪ 

$ VϑŠ ÏK tƒ 〈 ö ]أو إطعامه : فإطعام مصدر، وفاعله محذوف، ويتيماً مفعوله، والتقدير] 15، 14:البلد

 .يتيماً

أما الكوفيون فمنعوا إعماله منوناً، وحملوا ما بعده من مرفوع أو منصوب على إضمار فعل 

 ÷ρيفسر المصدر من لفظه فيقولون في قوله تعالى  r& ÒΟ≈ yèôÛÎ) ’ Îû 5Θöθ tƒ “ ÏŒ 7π t7 tóó¡ tΒ ∩⊇⊆∪ $ VϑŠ ÏK tƒ 〈 ö   

 :ومما استدل به البصريون على صحة مذهبهم قول الشاعر.  )4(يطعم: التقدير

ĉقد صاروا لنا كالموارد łكłعقاب             Żمنك ورهبة ĉالنصر Ń5(فلوال رجاء( 

                                           
 .125-123 وأسرار العربية 2/88 وشرƟ التصريح 4/2066 ارتشاف الضرب )1(
 .39، 3/38 همع الهوامع )2(
 .48، 3/47 همع الهوامع )3(
  لك وعدة السالك إلى تحقيق أوضح المسا2/63 وشرƟ التصريح 2260، 5/2259 ارتشاف الضرب )4(

3/207. 
 وإيضاƟ شواهد اإليضاƟ 6/61 وشرƟ المفصل 1/189 البيت من الطويل وهو بال نسبة في الكتاب )5(

1/170 Ɵشواهد اإليضا Ɵألبي علي الغفاري  129 وشر Ɵ142وكتاب اإليضا. 
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 )1(ةً  لهنŊ  إĉخŽا  الذمامĉأخذتſ  بĉسłجńلĉهمń  فŽنŽفŽخƅتſ   فĉيهĉ                 محافظ:    وقوله

 )2(بضرٍب بالسيوف رؤوسł قوٍم                أزلنا  هامłهŃنŊ  عن  المłقĉيلĉ:     وقوله

 :اسم الفاعل الماƮي يرفع فقط -

ذهب البصريون إلى أن اسم الفاعل الماضي ال يعمل في المفعول ولكنه يرفع فاعالً فقط 

 كان بمعنى الحال أو االستقبال، وهو إنما عمل حمالً على ألنه ال يشبه الفعل المضارع إال إذا

الفعل المضارع لما بينهما من الشبه اللفظي والمعنوي، وخالف في ذلك الكسائي وتبعه جماعة 

 Οقالوا بجواز عمله ماضياً مستشهدين بقوله تعالى  ßγ ç6 ù=x. uρ ÔÝ Å¡≈ t/ Ïµ øŠ tã# u‘ ÏŒ 〈ö]  18الكهف[ ،

وتأوله األولون على حكاية )هذا مار بزيد أمس فŽسŃوłيńرņ فرسخاً(وبما حكي عن العرب قولهم

 .)3(الحال

مررت : أمŊا الماضي فاألصح يرفع فقط نحو(وقد وافق السيوطي مذهب البصريين فقال 

 برجل قائم أبوه، أو ضارب أبوه أمس، وال ينصب ألنه ال يشبه المضارع إال إذا كان بمعنى 

 .)4( )الحال أو االستقبال

 :يقة أسماء األفعالحق -

وهي ألفاظ تقوم مقام األفعال غير متصرفة تصرفها إذ ال تختلف أبنيتها الختالف 

 الزمان، كما أنها ال تتصرف تصرف األسماء إذ ال يسند إليها فتكون مبتدأةً أو فاعلة، وال 
                                           

 2/115 وشرƟ الجمل 1/170 وإيضاƟ شواهد اإليضاƟ 1/189 البيت من الوافر وهو بال نسبة في الكتاب )1(
 .7/305 والمعجم المفصل 3/207وعدة السالك 

اƟ وإيض 6/61 وشرƟ المفصل 1/116،1/190 والكتاب 270 البيت من الوافر وهو بال نسبة في اللمع )2(
Ɵالجمل 1/170شواهد اإليضا Ɵابن عقيل 2/115 وشر Ɵ2/94 وشر. 

 وشرƟ ابن عقيل 2/3 وشرƟ جمل الزجاجي 66، 2/65 وشرƟ التصريح 5/2271 ارتشاف الضرب )3(
 .2/18والكتاب  2/293وحاشية الصبان 6/76،77وشرƟ المفصل  2/106،107
 .3/55 همع الهوامع )4(
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 .يخبر عنها فتكون مفعوالً به أو مجرورة

 أسماء ويسمونها أسماء األفعال، وذهب واختلف في حقيقتها فذهب البصريون إلى أنها

 .)1(الكوفيون إلى أنها أفعال لداللتها على الحدث والزمان

وافق السيوطي مذهب البصريين فسماها أسماء األفعال وهي عنده أسماء قامت مقام 

 .)2(األفعال في العمل غير متصرفة ال تصرف األفعال وال تصرف األسماء

 ):نƿ وأخواتهامكا(محل الƮمير المتصل بنحو  -

مكانك، أو عندك، وإليك، وأمامك، وعليك، : من قولك" الكاف"اختلف النحاة في محل 

 :ودونك، على أقوال

 .رفع وعليه الفراء: أحدها

 .نصب وعليه الكسائي: وثانيها

بجر ) عليŊ عبدĉ اهللا زيداً(جر وهو مذهب البصريين، فقد روي عن عرب فصحاء : وثالثها

 .)3(بذلك أن الضمير مجرور الموضع ال مرفوعه وال منصوبهعبد اهللا، فتبين 

 .)4(وقد اختار السيوطي القول الثالث وهو قول البصريين

-  ƞالبدل"استعمال مصطل: " 

استعمل السيوطي مصطلح البدل وهو مصطلح بصري، بينما يسميه الكوفيون التبيين أو 

 .)5(الترجمة أو التكرير

                                           
 .2/869 وشفاء العليل 2/195تصريح  وشرƟ ال5/2289 ارتشاف الضرب )1(
 .3/81 همع الهوامع )2(
 .2/876 وشفاء العليل 2/198 وشرƟ التصريح 5/2310 ارتشاف الضرب )3(
 .3/85 همع الهوامع )4(
 .2/155 وشرƟ التصريح 3/147 همع الهوامع )5(
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 :العطف" حتى"إعمال  -

ومما يختار فيه :( وغيره من أئمة البصريين العطف بها،فقد قال في الكتابروǎ سيبويه

: النصب لنصب األول، ويكون الحرف الذي بين األول واآلخر بمنزلة الواو والفاء وثم قولك

، ولكن العطف بها قليل )1()فحتى تجري مجرǎ الواو وثم..لقيت القوم كلŮهم حتى عبدł اهللا لقيته،

جاء القوم حتى أبوك، ورأيتهم حتى : كوفيون ينكرونه بالكلية، ويحملون نحوعند البصريين،وال

 .)2(فيه ابتدائية وأن ما بعدها على إضمار عامل" حتى"أباك، ومررت بهم حتى أبيك، على أن 

مع حروف العطف مما يدل على موافقته لمذهب البصريين " حتى"وقد ذكر السيوطي 

 .)3(في إعمالها

 :رفع المتصلالعطف على Ʈمير ال -

 في عدم جواز العطف على ضمير الرفع المتصل )4(وافق السيوطي البصريين   

 óΟ نحوختياراً إال بعد الفصل بفاصل ما ، ضميراً منفصالً أو غيره ، ا çFΖ ä. óΟ çFΡr& 

öΝ à2 äτ !$t/# u uρ  〈 ö]و]54: األنبياء ، $ pκ tΞθ è=äz ô‰ tƒ  tΒ uρ yx n= |¹ 〈 ö] و]23: الرعد ، !$ tΒ 

$ oΨ ò2 u õ° r& Iω uρ $ tΡ äτ!$ t/# u 〈ö] فقد فصل في األول بالضمير المذكور، وفي الثاني ] 148: األنعام

، وذهبوا إلى أنه يجوز على قبح في ضرورة الشعر كقول  "ال" بالمفعول وفي الثالث بـ

 :جرير

                                           
 .1/96 الكتاب )1(
 .1/114 ومغني اللبيب 546 والجنى الداني 2/141 وشرƟ التصريح 4/1978 ارتشاف الضرب )2(
 .3/183 همع الهوامع )3(
 .3/188 همع الهوامع )4(
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 )1(ورłجłا األĈخŽيńطĉلĈ من سفاهةĉ رأيĉهĉ                ما لŽمń يłكſنń وأبņ له لينŽاال

قمت وزيد، ومنه ما حكاه : وجوز الكوفيون العطف عليه في اختيار الكالم بدون فصل نحو

 .)3(مررت برجٍل سواء والعدمŃ، وذكروا لذلك شواهد أخرǎ: )2(سيبويه

 :ال تحذف ياء مفاعيل إال في Ʈرورة -

ال عند البصريين إ"فواعل"و"مفاعل"وال إثباتها في غيره كـ"مفاعيل"ال يجوز حذف الياء من

 : كقول الشاعر)4(في الضرورة

 )5( هوǎً ومنادŃƟنń رائحņ                دعłتƅهŃمń دواٍع مĉي العłشĉيŊةŽانĉيرł جĉنŊإĉ أćال

 :    مناديح ألنه جمع مندوحة، وقوله: واألصل

                    ... ... ... ...ĈلńبŮها النſقŎرŽخſال ت ņيضĉب ſƸ6(سواب( 

 .نه جمع سابغةسوابيƸ أل: واألصل
                                           

  وبال نسبة في2/151 وشرƟ التصريح 6/149 والدرر 57البيت من الكامل وهو لجرير في ديوانه  )1(
 ، وروايته 1/201 وشرƟ الجمل 2/479 واإلنصاف 3/390 وأوضح المسالك 1/234 المقرب 

 ... ... ... ...فسه                ورجا األخيطل من سفاهة ن
 ).رام األخيطل( وروايته 2/637 وإرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك 

 .2/31 الكتاب )2(
 .475، 2/474 واإلنصاف المسألة السادسة والستون 4/2013ارتشاف الضرب  )3(
 .6/280 والدرر اللوامع 1/465ارتشاف الضرب  )4(
 وارتشاف الضرب 570لحيان بن جبلة المحاربي في شرƟ شواهد اإليضاƟ البيت من الطويل وهو  )5(

  : وروايته3/1113
 ... ... ... ...أال إن جيرانł العشية رائح                

 .2/90 والمعجم المفصل 373والتوطئة ) للهوǎ( وروايته 6/279 وبال نسبة في الدرر 
 :       عجز بيت من الطويل وصدره )6(

 ... ... ... ...ود ضاريات لبوسهم                عليها أس
وبال نسبة في ) سوابيƸ بيض ال تخرقها( وروايته 6/280في الدرر  و60في ديوانه وهو لزهير بن أبي سلمى 

 المعجم المفصل 
 : وروايته5/2392 وارتشاف الضرب 3/331 وهمع الهوامع 3/1049 وشفاء العليل 6/188

             سوابيƸ بيض ال يخرقها النبل... ... ... ...        



 - 56 -

" مفاعل"، وإثبات الياء في "مفاعيل"وأجاز الكوفيون حذف الياء في الكالم من 

مفاتح في مفاتيح، ومعاذير في معاذر، ودراهيم في دراهم، واحتجوا : اختياراً نحو" فواعل"و

… بقوله تعالى çν y‰Ψ Ïã uρ ßx Ï?$ x tΒ É= ø‹ tó ø9 $# 〈ö] وقوله]59: األنعام ، öθ s9 uρ 4’ s+ ø9 r& … çν tƒ ÏŒ$ yè tΒ 〈 ö 

واألصل مفاتيح ألنها من مفتاƟ، ومعاذره ألنها من معذرة، وتأول البصريون ] 15: القيامة[

 .)1(ذلك على أنه جمع مłفƅتŽح بال ألف، ومعذار بألف

 .)2( )وال تحذف ياء مفاعيل وعكسه اختياراً(وقد وافق السيوطي البصريين قائالً 

- ńاني المصغر إذا كان ياءƙ ال يقلب: 

بيت، :  مذهب البصريين بأن ثاني المصغر ال يقلب إذا كان ياًء نحو)3(وافق السيوطي

بŃيłيńتŻ، وشſيłيńخŻ، مŃيłيńتŻ، : ناب، وباب، فيقال: وشيخ، وميت، وسيد، أو كان منقلباً عن ياء نحو

اء، وقلب الياء واواً وسŃيłيńدņ، ونſيłيńبņ وبŃيłيńبņ بإقرار الياء فيهما جميعاً، وأجاز الكوفيون إقرار الي

بŃيłيńتŻ أو بŃوłيńتŻ، وشſيłيńخŻ أو شſوłيńخŻ، : لضمة ما قبلها وكراهة اجتماع الياءات فيقال فيها جميعاً

ومŃيłيńتŻ أو مŃوłيńتŻ، وسŃيłيńدņ أو سŃوłيńدņ، ونſيłيńبņ أو نſوłيńبņ، وبŃيłيńبņ أو بŃوłيńبņ، ومن ذلك قولهم في المثل 

شĉيłيńخŻ وبĉيłيńتŻ وسĉيłيńدņ بالكسر : ، على أن من العرب من يقول)4( )أبؤساًعسى أن يكون الغوير (

 .)5(كراهية الياء بعد الضمة

 

                                           
 .3/332 وهمع الهوامع 6/280 والدرر اللوامع 1/465ارتشاف الضرب  )1(
 .3/325همع الهوامع  )2(
 .342، 3/341همع الهوامع  )3(
 ويضرب مثالً 2/1044، ومعجم األمثال العربية 2/50، وجمهرة األمثال 2/341المثل في مجمع األمثال  )4(

 .خبر بالشر فيŃتŮهم به للرجل ي
 .5/123 وشرƟ المفصل 3/1056 وشفاء العليل 3/481 والكتاب 1/356ارتشاف الضرب  )5(
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 :تصغير الترخيم ال يختƫ بالعلم -

مذهب البصريين أنه ال فرق بين األعالم وغيرها في جواز تصغير الترخيم، واحتجوا 

 وهو تصغير أورق، وقولهم " ق على أĈرłيńقجاء بأم الرŋبłيń"لمذهبهم بما ورد عن العرب قولهم 

  تصغير )1("عرف حŃمłيńقŻ جمله"وهو تصغير أبلق، وقد احتجوا أيضاً بقولهم " يجري بŃلŽيńقŻ ويذم"

 .)2(أحمق وجميعها ليست أعالماً، وخالف الفراء والكوفيون في ذلك فخصوه باألعالم

 .)3( )العلمواألصح أنه ال يختص ب(وافق السيوطي البصريين إذ قال 

حارث وأسود فإذا كانا علمين قلت في : ويظهر الفرق بين المذهبين عند تصغير نحو

حŃوłيńرĉث وأسيود أو أĈسłيŎد، : حŃرłيńث و سŃوłيńد، بخالف كونهما وصفين فال يقال إال: تصغيرهما

 .التينحŃرłيńث وسويد في كلتا الح: وذلك على مذهب الكوفيين أما عند البصريين فيجوز فيهما

 :إذا تماƙلت أربعة أحرف وال أصل للكلمة غيرها فالكل أصول -

إذا تماثلت في كلمة أربعة أحرف نحو سمسم وقمقم وفلفل وزلزل وصلصل وال أصل 

للكلمة غيرها فالكل أصول عند البصريين، وعللوا لمذهبهم بأنه إن جعل كل من المثلين زائداً 

 أو أحدهما أدǎ إلى بناء مفقود إذ يصير وزنها على أدǎ إلى بناء الكلمة على أقل من ثالثة،

 .وكلها مفقود" فعفل"وعلى زيادة الثالث "فŽلƅعłل"وعلى زيادة الثاني" عفعل"تقدير زيادة أول الكلمة 

": ربرب"فأصل " فعŊل"وذهب الكوفيون إلى أن هذه الكلمات ونحوها ثالثية األصل على 

 .)4(الثالث حرفاً من جنس األولفاستثقلت األمثال فأبدلوا من " ربŊب"

                                           
 . ويضرب لǘفراط في مؤانسة الناس2/50 وجمهرة األمثال 2/333المثل في مجمع األمثال  )1(
 .3/1062 وشفاء العليل 1/400ارتشاف الضرب  )2(
 .3/354همع الهوامع  )3(
  والمبدع في التصريف3/1075 وشفاء العليل 226، 1/225تشاف الضرب ار )4(

138 ،139. 
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 .)1(وقد اختار السيوطي مذهب البصريين القائل بأن الكل أصول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           

 .3/414همع الهوامع  )1(
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 :مخالفات السيوطي للبصريين

خالف السيوطي البصريين في عدد يسير من المسائل النحوية، بما يدلل على أن مذهبه 

 المذهب البصري فقد وافقهم في عدد كبير النحوي وإن كان قائماً على االنتقاء إال أنه أميل إلى

 :من المسائل النحوية ولم يصرƟ بمخالفتهم إال في مسألتين اثنتين  هما

 :جواز استƙناء المساوي -

اختلفوا في قدر المستثنى، أي ما يجوز استثناؤه من المستثنى منه، فذهب البصريون إلى 

 أكثر، بل يجب أن يكون أقل من أنه ال يجوز أن يكون المستثنى قدر المستثنى منه، وال

 .)1(النصف

 .)2( )ويجوز استثناء المساوي خالفاً لقوم(وقد خالف السيوطي هذا الرأي فقال 

 :من حروف العطف" متى"و " لوال" -

مررت بزيد : من حروف العطف موافقاً للكسائي حيث أجاز" متى"و" لوال"أثبت السيوطي 

، )3(الفاً في ذلك البصريين الذين منعوا العطف بهمافلوال عمٍرو، أو فمتى عمٍرو بالجر، ومخ

 .)4("لوال" العطف بـ-أي الكسائي والسيوطي–وقد أثبت غيرهما 

 
 
 
 
 

                                           
 .1/240الكافية شرƟ  و3/1500ارتشاف الضرب  )1(
 .2/200همع الهوامع  )2(
 .1980، 4/1979 وارتشاف الضرب 3/187همع الهوامع  )3(
 .343شرƟ قواعد اإلعراب البن هشام )4(
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 المبحث الƙاني

 موقف السيوطي من الكوفيين

وافق السيوطي الكوفيين في عدد من اآلراء النحوية ولكنها أقل بكثير من اآلراء التـي               

رجع ذلك إلى ذيوع النحو البصري وشيوعه في مصر أكثر من           وافق فيها البصريين، وربما ي    

النحو الكوفي، ويعزǎ ذلك إلى أن النحو البصري كان قد جمع في كتاب كثر تداوله وسـهل                 

حفظه وهو كتاب سيبويه، في حين أن المذهب الكوفي لم يكن له كتاب يعتمد عليه، وإنما هي                 

 .)1(د فيها أو تنقصمسائل تتناقلها الشفاه، وترددها األلسنة لتزي

ومع هذا فقد اطلع السيوطي على آراء نحاة الكوفة، ووافقهم في بعضها، وخالفهم في بعضـها                

اآلخر مفنداً آراءهم، راداً عليهم حججهم، معتمداً على سعة ثقافته، وقدرته العقليـة المعتمـدة               

 :على المنطق السليم، والتحليل الدقيق ، ومن اآلراء التي وافقهم فيها

 :واز منع المصروف من الصرفج -

ذهب الكوفيون إلى جواز منع االسم المصروف من الصرف في الشعر، ومنع ذلك في              

االختيار، وإليه ذهب أبو الحسن األخفƫ، وأبو علي الفارسي وأبو القاسم ابـن برهـان مـن                 

لشعر منها  ، واستدلوا لرأيهم بورود السماع بذلك كثيراً ، وذكروا عدداً من أبيات ا            )2(البصريين

 )3(طلب األزارقŽ بالكتائبĉ إذ هوت           بشبيبł غائلةſ الثغور غŽدŃورŃ:    قوله

                                           
 .17  في القرنين السابع والثامن من الهجرةدرسة النحوية في مصر والشامالم )1  (
 .621 شرƟ ألفية ابن مالك، ابن الناظم 2/493اإلنصاف المسألة السبعون  )2(
 : وفيه121 في ديوانه البيت من الكامل وهو لألخطل التغلبي النصراني )3(

 دورņبشبيبĉ غائلةĉ النفوسĉ غ... ... ... ...             
 شرƟ التصريح  وال شاهد في هذه الرواية، وله في4/137 وأوضح المسالك 2/493 اإلنصاف فيوكذلك 

 .3/327 والمعجم المفصل 2/228
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 .مع أنه ليس فيه إال العلمية ، وهي وحدها ال تقتضي المنع " بشبيبł"فقد منع صرف 

 )1(نصروا  نبيŊهمŃ   وشدوا    أزńرłهŃ            بحŃنŽينł يومł تواكſلĉ األبطالĉ:    وقوله

 .)2(وقد وافق السيوطي الكوفيين وصحح رأيهم

 :وتركيب المزƚ" ويǈ"جواز تƙنية ما ختم بـ -

وضع النحاة شروطاً ثمانية لما يثنى أو يجمع جمع مذكر سالماً منها منع تثنية ما خـتم                 

بعلبك، وأجاز الكوفيون   : مثل سيبويه ونفطويه، كما منعوا تثنية المركب المزجي مثل        " ويه"بـ

مركب المزجي وجمعه وتبعهم ابن هشام الخضراوي، وأبو الحسين ابن أبي الربيـع،             تثنية ال 

 .)3(وجمعه" ويه"وأجاز بعضهم تثنية ما ختم بـ

 .)4("وهو اختياري"وقد وافق السيوطي الكوفيين في ذلك فقال بعد ذكر رأيهم 

 ":هي"Û و"هو"أصل Ʈمائر الغيبة  -

فذهب البصريون إلى أن الهاء والواو      ) هو، وهي (اختلف النحاة في أصل ضمائر الغيبة       

هما االسم بمجموعهما وزيدت الميم واأللـف والنـون فـي           " هي"، والهاء والياء من     "هو"من  

 .المثنى والجمع

الهاء فقـط   " هي"و" هو"أما الكوفيون والزجاج وابن كيسان فقد ذهبوا إلى أن االسم من            

 :، قال)5(نى والجمع، ومن المفرد في لغةوالواو والياء زائدتان كالبواقي لحذفهما في المث

 
                                           

 واإلنصاف 390البيت من الكامل وهو لحسان بن ثابت األنصاري في شرƟ ديوانه لعبد الرحمن البرقوني  )1(
 .6/403لمفصل والمعجم ا) حنن (13/133 ولسان العرب 2/494
 .1/122همع الهوامع  )2(
 .2/552 ارتشاف الضرب 1/141همع الهوامع  )3(
 .1/141همع الهوامع  )4(
 .3/96شرƟ المفصل  و 2/677 اإلنصاف المسألة السادسة والتسعون1/202،203همع الهوامع )5(



 - 62 -

 )1 (... ... ... ...بłيńنŽاهŃ في دارĉ صĉدٍق قد أقامł بها                

 :وقال

 )2(دارņ  لسŃعńدǎł  إذƅهĉ  مĉنń  هłوłاكŽا... ... ... ...                    

والمختار وفاقاً  وهي وهو وهما وهم وهن لغيبة،       (ووافق السيوطي رأي الكوفيين إذ قال       

 .)3( )للكوفية وابن كيسان والزجاج أن الضمير الهاء فقط

 :عن الƮمير المƮاف إليǈ" أل"نيابة  -

" أل"وافق السيوطي الكوفيين، وبعض البصريين، وكثيًرا من المتأخرين في جواز نيابة            

 ¨βعن الضمير المضاف إليه، وخرجـوا عليـه قولـه تعـالى            Î* sù sπ ¨Ψ pg ø: $# }‘ Ïδ 3“ uρ ù' yϑ ø9 $# 〈 ö 

وجهـه، ومنـع ذلـك      : مررت برجل حسٍن الوجه، أي    : ، أي مأواه، ومن ذلك    ]41النازعات  [

 .)4(البصريون

 :جواز تقديم متعلƼ الصلة على الموصول -

      مطلقًاأجاز الكوفيون تقديم الظرف والجار والمجرور المتعلق بالصلة على الموصول

                                           
                                                                                                   :صدر بيت من البسيط وعجزه )1(

                    ... ... ... ... Ńحيناً يłعŰلſلŽنſا وما نłعŰلſلŃه 
 1/31 والكتاب 2/678 واإلنصاف 1/203 وهمع الهوامع 6/267والبيت بال نسبة في المعجم المفصل 

 .1/187 والدرر 5/265وخزانة األدب 
 5/264، 2/6 وخزانة األدب 3/97 وشرƟ المفصل 1/27 والكتاب 2/680الرجز بال نسبة في اإلنصاف  )2(

 Ɵشواهد اإليضا Ɵوروايته) هيا (15/376  ولسان العرب1/89 والخصائص 283وشر: 
 ديار سعدǎ إذه من هواكا... ... ... ...                    

 :، وقبله1/188 والدرر 
ſهل تعرفłالدار  ĉعلى تńبłاكار... ... ... ...                     

 .1/200همع الهوامع  )3(
 .2/131الكافية وشرƟ  2/990 ارتشاف الضرب 1/260همع الهوامع  )4(
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 :كقوله

 .)1(ةً             وعزةſ عني المعرضŃ المتجافيوعłزŊةſ أćحńلŽى الناسĉ عندي مłوłد

" أل"وهما متعلقان بـ" عني"وعزة المعرض عني ، فقدم الجار والمجرور : فأصل الكالم 

 ." المعرض"في الموصولة 

ومنع ذلك البصريون مطلقاً، وقد وافق السيوطي الكوفيين معلالً ذلك بالتوسع فيهما، أي             

 .)2(الجار والمجرور والظرف

 :الموصولة معربة إذا حذف عائدها" أي "-    

الموصولة إذا حـذف عائـدها      " أي"اختار السيوطي رأي الكوفيين والخليل ويونس بأن        

 §Νتكون معربة، وأولوا قوله تعالى     èO  ∅ tã Í”∴ oΨ s9  ÏΒ Èe≅ ä. >π yè‹ Ï© öΝ åκ š‰ r& ‘‰ x© r& 〈 ö ]  69مريم[ ،

، بينما ذهب سيبويه وجمهور البصريين إلى       على الحكاية أو التعليق ، وأن فيها قراءة بالنصب        

 .)3(أنها مبنية على الضم في هذه الحالة لشدة افتقارها إلى ذلك المحذوف

 :رافع المبتدأ والخبر -

في رافع المبتدأ والخبر أقوال ، وافق السيوطي منها رأي الكوفيين وابن جنـي وأبـي                

 بر، والخبر رفع المبتدأ، ألن المبتدأ ال بد  حيث ذهبوا إلى أنهما ترافعا، فالمبتدأ رفع الخ)4(حيان

                                           
 ورد بصيغة أخرǎ لعروة بن حزام في  و،1045/ البيت من الطويل وهو بال نسبة في ارتشاف الضرب )1(

                                                                        : وروايته1/241مجالس ثعلب 
      وعفراء عني المعرض المتوانيفعفراء أحظى الناس عندي مودة                      

 .1045، 2/1044انظر ارتشاف الضرب  و288، 1/287همع الهوامع  )2(
ارتشاف و 2/101لمسألة الثانية بعد المائة اإلنصاف او 383أسرار العربية و 1/295همع الهوامع  )3(

 .2/57 الكافية وشر2/1017Ɵالضرب 
 .1/311همع الهوامع  )4(
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له من خبر، والخبر ال بد له من مبتدأ، وكالً منهما طالب لǔخر، ومحتاج له وبه صار                 

 .عمدة

 كون كل واحٍد منهما عامالً ومعموالً، إذ جاء لذلك نظائر كثيرة، قال             -عندهم–وال يمتنع        

$ تعالى wƒ r& $ ¨Β (#θ ãã ô‰ s? ã& s# sù â !$ yϑ ó™ F{ $# 4 o_ ó¡ çt ø: $# 〈 ö]   تدعوا" بـ" أياًما"، فنصب   ]110اإلسراء" ،

 .)1("أياًما"بـ " تدعوا"وجزم  

 :عليها" ليƧ"منع تقدم خبر  -

ذهب جمهور الكوفيين والمبرد والزجاج وابن السراج والسـيرافي والفارسـي وأكثـر             

 فعل التعجـب وعسـى      عليها قياساً على  " ليس"المتأخرين ومنهم ابن مالك إلى منع تقدم خبر         

 .ونعم وبئس بجامع عدم التصرف

وذهب قدماء البصريين ونسب للجمهور إلى جواز تقدم الخبر لتقديم معموله في قولـه              

 Ÿωتعالى r& tΠ öθ tƒ óΟ ÎγŠ Ï? ù' tƒ š[ ø‹ s9 $ ¸ùρ ç óÇ tΒ öΝ åκ ÷] tã 〈 ö]   وفرق عندهم بين ليس وبين      ]8هود ،

 .)2(األفعال المذكورة

وتقديمها (وافقاً رأي الكوفيين في عدم جواز تقدم أخبارها عليها          أما السيوطي فقد قال م    

 .)3( )، وليس على األصح"ما" إال دام، والمنفي بـ- أي األخبار–

 :المصدرية" أنŃ"وجوباً بعد " كان"حذف  -

  منها المصدرية إذا عوض" أنń"تحذف وجوباً بعد " كان"       وافق السيوطي الكوفيين في أن 

                                           
 .108 البن الناظم  ابن مالكشرƟ ألفية  و68، 67أسرار العربية و 1/44المسألة الخامسة اإلنصاف  )1(
 المقدمة الجزولية و185دǎ  شرƟ قطر الن1/160لثامنة عشرة  اإلنصاف المسألة ا1/373همع الهوامع  )2(

 .140وأسرار العربية " 1" حاشية 140إصالƟ الخلل  و4/200 شرƟ الكافية و"1" حاشية 106
 .1/372همع الهوامع  )3(
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 :شاعركقول ال" ما"

 )1 (... ... ... ...أبا خſراشŽةŽ أمŊا أنتŽ ذا نفٍر                

 عوضاً " ما"كذلك، فانفصل الضمير، وجيء بـ" كان"ألن كنت، فحذف الالم اختصاراً، ثم : أي

اسم كان  " ما"لئال يجمع بين العوض والمعوض منه، والمرفوع بعد         " كان"عنها، والتزم حذف    

 .)2(والمنصوب خبرها

- "Ńالنافية تعمل عمل " إن"Ƨلي:" 

قال بذلك الكسائي وأكثر الكوفيين وأجازوا إعمالها، وكذلك ابن السراج والفارسي وابن            

ـ        في النفي، وكونها لنفي الحال وللسماع،      " ما"جني وابن مالك، وصححه أبو حيان لمشاركتها ل

المشددة وقعت علـى    " إنŊ"ن أنها   إنŮا قائماً، فأنكرها عليه، وظ    : فقد سمع الكسائي أعرابياً يقول    

 :إنń أنا قائم، ومنه قول الشاعر: فاستثبته فإذا هو يريد: قال" قائم"

 )3 (... ... ... ...إنń هو مŃسńتŽولĉياً على أحٍد                

 أما أكثر البصريين فيرون أنها من الحروف التي ال تختص، فمنعوا إعمالها، إذ غير

                                           
                                                                        :صدر بيت من البسيط وعجزه )1(

             ... ... ... ...Ŋفإن        ńقومي لم ſتأك ƅلŃهŃمŊالض ŃبŃع 
، )خرƫ (6/294 ولسان العرب 1/341في الشعر والشعراء  و106 في ديوانه والبيت لعباس بن مرداس

 وخزانة األدب 8/132، 2/99 وشرƟ المفصل 186 وشرƟ شذور الذهب 1/293والكتاب ) ضبع (8/217
 .147 واألزهية 3/116لمنصف  وا479 وشرƟ شواهد اإليضاƟ 2/91 والدرر 5/445
 .1/71 واإلنصاف المسألة العاشرة 1/386همع الهوامع  )2(
 : وعجزه،صدر بيت من المنسرƟ قائله مجهول )3(

                    ... ... ... ...ĉإال على أضعفĉالمجانين  
 2/108 والدرر 278 وشرƟ شذور الذهب 1/291 وأوضح امسالك 1/201وهو في شرƟ التصريح 

 : ويرو4/166ǎ وخزانة األدب 46 واألزهية 1/105والمقرب 
              إال على حزبه المالعين... ... ... ...      

 . وفي رواية المناحيس
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ما عدها السيوطي ضمن الحروف التي تعمل عمل ليس علم أنـه       المختص ال يعمل، ول   

 .)1(يوافق الكوفيين فيما ذهبوا إليه

 ":لو"بعد " أنŉ"إذا وقعت  -

فمذهب الكوفيين والمبرد والزجاج والزمخشري وابن الحاجـب        " لو"بعد  " أنŊ"إذا وقعت   

هب البصـريون وقيـل     ، وذ "ثبت"تقديره  " لو"أنها في محل رفع على الفاعلية بفعل مقدر بعد          

 جمهورهم إلى أنها في محل رفع باالبتداء، والخبر محذوف ال يجوز إظهاره كحذفه بعد لوال،              

وذهب بعضهم إلى أنه مرفوع باالبتداء وال خبر له لطوله، وجريان المسند والمسند إليه فـي                

 .)2(الذكر

على " لو"وإبقاء  وقد وافق السيوطي رأي الكوفيين، وعلل ذلك بإغنائه عن تقدير الخبر            

 .)3(حالها من االختصاص بالفعل

- ǈنى منƙر من نصف المستƙنى أكƙجواز كون المست: 

اتفق النحويون على أنه ال يجوز أن يكون المستثنى مستغرقاً للمستثنى منه، وال كونه أكثر               

 منه، واختلفوا في غير المستغرق، فأكثر النحويين أنه ال يجوز كون المستثنى قدر المسـتثنى              

 .منه أو أكثر، بل يكون أقل من النصف، وهو مذهب البصريين واختاره ابن عصفور واألبذي

وأكثر الكوفيين أجازوا ذلك، وقال به أبو عبيدة والسـيرافي واختـاره ابـن خـروف                

 .)4(والشلوبين وابن مالك

                                           
 .3/1207 وارتشاف الضرب 1/394همع الهوامع  )1(
 .3/1257 ارتشاف الضرب 1/442همع الهوامع  )2(
 .1/442همع الهوامع  )3(
 .1/240الكافية وشرƟ  3/1500ارتشاف الضرب  و2/200 همع الهوامع )4(
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 ¨βوافق السيوطي رأي الكوفيين، واستدل على جوازه بقوله تعـالى          Î) “ ÏŠ$ t6 Ïã }§ øŠ s9 

y7 s9 öΝ Íκ ö n= tã í≈ sÜ ù= ß™ ω Î) Ç tΒ y7 yè t7 ¨? $# z ÏΒ t Íρ$ tó ø9 والغــاوون أكثــر مــن ] 42الحجــر [ 〉 #$

 الراشدين، وقولـه   tΒ uρ Ü= xî ö tƒ  tã Ï' ©# ÏiΒ zΟ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) ω Î)  tΒ tµ Ï y™ … çµ |¡ ø tΡ 〈]   130البقـرة [

 .)2( أكثر، والمطعمون قطعاً)1( )يا عبادي كلكم جائع إال من أطعمتǈ(وحديث مسلم 

- ƭمن معاني الباء التبعي: 

 كما فـي    ،التبعيضية" من"للباء معاٍن كثيرة منها التبعيض، وهي التي يحسن موضعها          

$ قوله تعالى YΖ øŠ tã Ü> u ô³ o„ $ pκ Í5 ßŠ$ t7 Ïã «!  :أي منها، وقول الشاعر] 6: اإلنسان [〉 #$

Žشĉرńبłنĉبماء ĉ3 (...                  ... ... ... ... البحر( 

 :وقول اآلخر

 

                                           
وفي مختصر صحيح مسلم، كتاب ) 2142(، ورقم الحديث 332جزء من حديث في مسند اإلمام أحمد ص )1(

 ).1828(، ورقم الحديث 483الظلم، باب في تحريم الظلم واألمر باالستغفار والتوبة ص
 .200، 2/199همع الهوامع  )2(
 :بيت من الطويل وتمامهجزء من صدر  )3(

Žشĉرńبłنĉبماء ĉالبحر ſث ŊمŽت łرŮفłعƅتŊخضٍر لهن Ɲٍمتى لج                 Žن ŃƝئي 
 : وروايته1/129في شرƟ ديوان الهذليين وهو ألبي ذؤيب الهذلي 

 ſاتŊيĉشłبłح Ŋعلي        ƅتłبŊصŽنŽت ŊمŻث ĉالبحر ĉماءĉب ƅتŊوłرŽت... ... ... 
 424، 1/135 وسر صناعة اإلعراب 4/179 والدرر 99، 7/97 وخزانة األدب 3/6الك في أوضح المسو

) متى (15/474، )مłخŽر (5/162، )شرب (1/487 ولسان العرب 2/85 والخصائص 284، 201واألزهية 
 :وروايته

                    ... ... ... ...Ɲمتى حبشيات لهن نئي 
 )ثم تصعدت( وروايته 179 وبال نسبة في الصاحبي في فقه اللغة 
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                    ... ... ... ...ſشńرłبŮالن ĉزĉيفńببر ĉدĉماء łالح ƅشłرĉ1(ج( 

 .)2(ه السيوطيفيذكر ذلك المعنى للباء الكوفيون وتبعهم 

 :البتداء الغاية مطلقاً" مĈن" -

∅ š:ال خالف عليه بين البصريين والكوفيين نحـو       " من"إن معنى ابتداء الغاية في       ÏiΒ 

Ï‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# ÏΘ# t ys ø9 وإنمـا  . ومن فالن إلى فالن، وهو ابتداء الغاية في المكان        ] 1: اإلسراء [〉  #$

‰ î:الخالف في معنى ابتداء الغاية في الزمان، إذ قال به الكوفيـون نحـو              Éf ó¡ yϑ ©9 }§ Åc™ é& ’ n? tã 

3“ uθ ø) −G9 $# ô ÏΒ ÉΑ ¨ρ r& BΘ öθ tƒ  〈] 3( )جمعة إلى الجمعـة   مطرنا من ال  (: ، وفي الحديث  ]108: التوبة(  ، 

 .)4(تخيرن من أزمان يوم حليمة         إلى اليوم قد جربن كل التجارب      :وقول الشاعر

 .)5(بالمكان وأنكروا ورودها للزمان" مĉنń"وخالفهم في ذلك البصريون وخصوا 

                                           
     :عجز بيت من الكامل وصدره )1(

                    ... ... ... ...ŽفŽلŽثńمſتĉها فاها آخذاً بقرون 
 وله أو لجميل بثينة في لسان العرب 1/184في األغاني  و83 في ملحق ديوانه وهو لعمرو بن أبي ربيعة

 179، 4/103ولعمرو أو لجميل في الدرر ) نزف (9/327وبال نسبة ) لثم (12/533، )حشرج (2/137
 7/373 والعين 391 وبال نسبة في االشتقاق 1/370 ولجميل بن معمر في وفيات األعيان 44والجنى الداني 

          : وروايته6/451 ولعبيد بن أوس الطائي في الحيوان 2/336 وهمع الهوامع 4/1697وارتشاف الضرب 
                    ŽفŽلŽثńمſتŽف łاهŽا قĉابłضſاً بقĉرونſها           شńرłبŮالن ĉزĉيفĉب ĉبردĉماء łالح ƅشłرĉج 

 .1/98 ومغني اللبيب 43 الداني  والجنى1697، 4/1695رتشاف الضرب  وا2/335همع الهوامع  )2(
ستسقاء، وفي سنن النسائي، كتاب اال) 1016(جزء من حديث في صحيح البخاري، كتاب االستسقاء برقم  )3(

 .2/155متى يستسقي اإلمام 
 1/261 ولسان العرب 2/8في شرƟ التصريح  و51 في ديوانه البيت من الطويل وهو للنابغة الذبياني )4(
 والمعجم 2/14 ومغني اللبيب 3/331 وخزانة األدب 3/22 وأوضح المسالك 2/16وشرƟ ابن عقيل ) جرب(

    : وروايته1/402المفصل 
 ... ... ... ...ن يوم حليمة                تſوŃرŎثن من أزما

 وشرƟ 2/14 ومغني اللبيب 1/370 واإلنصاف المسألة الرابعة والخمسون 4/1718ارتشاف الضرب  )5(
 .308 الداني  والجنى1/505الزجاجي جمل 
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 .)1( )مكاناً وزماناً: البتداء الغاية مطلقاً، أي(أما السيوطي فقد قال موافقاً للكوفيين 

 :عطف البيان يكون في المعرفة والنكرة-

 –ذهب الكوفيون إلى أن عطف البيان يكون في المعرفة كما يكون في النكرة، وفائدته 

  تخصيص النكرة، ويكون تابعاً لها، ويشترط فيه أن يكون أخص من متبوعه ليفيده -عندهم

 بيان، واستشهدوا بقوله تعالىتبييناً، وإن لم يصيره معرفة، وهو قدر كاٍف لتسميته عطف          ÏΒ 

& !$ ¨Β 7‰ƒ Ï‰  ÷ρ،]16: إبراهيم [〉 ¹| r& ×ο t≈ ¤ x. ßΘ$ yè sÛ t Å3≈ |¡ tΒ 〈] 95: المائدة[،  ÏΒ ;ο t yf x© 7π Ÿ2 t≈ t6 •Β 

7π tΡθ çG ÷ƒ y— 〈] 35: النور.[ 

وذهب البصريون إلى أنه ال بد من تعريفهما، ألن عطف البيان تبيين االسـم المتبـوع                

النكرة ال يصح أن يبين بها غيرها، ألنها مجهولة، وال يبين مجهـول بمجهـول،               وإيضاحه، و 

 .)2(وأعربوا ما جاء من ذلك نكرة على البدلية، بدل كل من كل

وافق السيوطي مذهب الكوفيين وجعل عطف البيان كالنعت يوافق متبوعه في اإلفـراد             

 .)3(والتثنية والجمع، والتذكير والتأنيث، والتنكير والتعريف

- ƞفي استخدام مصطل"Ƽالنس:" 

 تبعاً للكـوفيين، وهـو المصـطلح الشـائع          )4(استخدم السيوطي مصطلح عطف النسق    

 عطفت : المتداول، والنŮسłق بفتح السين اسم مصدر من نŽسłقƅتſ الكالم أćنƅسĉقſه نŽسńقŽاً بالتسكين أي

 

                                           
 .2/376همع الهوامع  )1(
 .2/131 وشرƟ التصريح 2/763 وشفاء العليل 4/1943ارتشاف الضرب  )2(
 .3/132همع الهوامع  )3(
 .3/155همع الهوامع ) 4(
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 .)1(شŰرńكŽةبعضه على بعض، وأتيت به متتابعاً، ويسميه سيبويه والبصريون ال

-"Ƨمن حروف العطف" لي: 

ـ   وذكروها مع حروف العطـف، وهـي حينئـٍذ حـرف،     " ليس"أثبت الكوفية العطف ب

 :، واحتجوا بقول الشاعر"ال"قام زيد ليس عمرو، وذلك إذا حسن موضعها : فيقولون

Ńليس الغالب Ńالمغلوب Ńواألشرم            Ńالطالب Ńواإلله ŋرŽفłالم łنń2(أي( 

 :آخروقول 

                    ... ... ... ...Ĉملłالفتى ليس الج ǎłزńجŃ3(إنما ي( 

، وأنكر البصريون العطف بها وأولوا ما جاء من ذلك "الفتى"عطفاً على " الجمل"برفع 

 .)4(ليسه: بأن المرفوع بعدها اسمها، والخبر ضمير متصل محذوف تخفيفاً أي

ها مع حروف العطف منكراً تأويل البصريين       وقد وافق السيوطي مذهب الكوفيين وذكر     

 .)5(حيث إن حذف الخبر في باب كان ضرورة

                                           
 .2/134 وشرƟ التصريح 3/32، 1/441 والكتاب 4/1975 وارتشاف الضرب 3/155همع الهوامع  )1(
 وبال نسبة في الجنى 5/211 وشرƟ أبيات المغني 6/146 الرجز لنفيل بن حبيب الحميري في الدرر )2(

 .3/185 وهمع الهوامع 9/99مفصل  والمعجم ال1/228 ومغني اللبيب 498الداني 
 :    عجز بيت من الرمل وصدره )3(

ĉهĉزńقرضاً فأج ŽتńضĉرƅقĈوإذا أ... ... ... ...                 
 : وروايته141وهو للبيد بن ربيعة في ديوانه 

ċلłمłس الجńيŽى لŽتŽي الفĉزńجłما يŮنĉإ             ĉهĉزńجćًضا فأńرŽق ŽتńيĉزńوŃفإذا ج 
 وشرƟ التسهيل 2/333 والكتاب 2/447 ومجالس ثعلب 2/135 وشرƟ التصريح 9/296زانة األدب وفي خ

 1/176وبال نسبة في شرƟ الجمل ) غير الجمل( والرواية في الثالثة األخيرة 182 واألزهية 2/220
 :وروايته

                 ... ... ... ...وإذا وليت قرضاً فأجزه
  ومجالس ثعلب264 والمسائل الحلبيات 2/778 وشفاء العليل 2/135رƟ التصريح وش 4/1977ارتشاف الضرب )4(

 .1/228 ومغني اللبيب 498 ي الدان والجنى447 /2
 .3/186همع الهوامع  )5(
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-ƭمير المخفوƮالعطف على ال: 

مررت بك  : أجاز الكوفيون العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الجار، نحو          

، واحتجـوا بقولـه     )1(وزيٍد، وأوجب البصريون إعادة الجار عنـد العطـف، ألنـه األكثـر            

تعالى tΑ$ s) sù $ oλ m; ÇÚ ö‘ F| Ï9 uρ  〈] 11: فصلت[، $ yγ øŠ n= tæ uρ ’ n? tã uρ Å7 ù= à ø9 Ν ،]80: غافر [〉 #$ ä3‹ Édf uΖ ãƒ 

$ pκ ÷] ÏiΒ  ÏΒ uρ Èe≅ ä. 5> ö x. 〈] 64: األنعام.[   

 واحتƝ له بوروده في الفصيح بغير عود كقوله تعالى          )2(وافق السيوطي مذهب الكوفيين   

 tβθ ä9 u !$ |¡ s?  Ïµ Î/ tΠ% tn ö‘ F{ $# uρ 〈] بـالجر، وقولـه   ] 1: النساء $ uΖ ù= yè y_ uρ ö/ ä3 s9 $ pκ Ïù |· ÍŠ≈ yè tΒ 

 tΒ uρ ÷Λ ä ó¡ ©9 … çµ s9 t Ï% Î—≡ t Î/ 〈] وقول الشاعر]20: الحجر ،  : 

 ...                    ... ... ... ...ĉمن عجب ĉ3(فما بك واأليام(. 

 

 

 

                                           
 وشفاء 2/151 وشرƟ التصريح 4/2013 وارتشاف الضرب 2/463اإلنصاف المسألة الخامسة والستون  )1(

 .349 والبهجة المرضية 2/793العليل 
 .3/189همع الهوامع  )2(
 : جزء من عجز بيت من البسيط وتمامه)3(

ĉبłجłمن ع ĉفما بك واأليام ńتهجونا وتشتمنا      فاذهب ŽتńبŊرŽفاليوم ق 
 وإيضاƟ شواهد 5/123وخزانة األدب ) فاليوم قدń بتŮ ( وفيه 6/151، 2/81وهو بال نسبة في الدرر 

 Ɵ1/234 والمقرب 1/385اإليضاƟالمفصل 2/639 وإرشاد السالك 2/240 ابن عقيل  وشر Ɵ3/78 وشر 
 .1/202 وشرƟ الجمل 2/464 واإلنصاف 2/383والكتاب 
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 :أما مخالفات السيوطي للكوفيين فكƙيرة منها

 :مفردان لفưاً مƙنيان معنىń" اكلت"و" كال" -

خالف بين البصريين والكوفيين، فمذهب أهل البصرة أنهما مفردان فـي          " كلتا"و  " كال"في  

ـ     " كـال "الذي لفظه لفظ المفرد ويقع على اثنين، وأن ألـف           " زوج"اللفظ مثنيان في المعنى، ك

كـذكرǎ، وألفهـا    " فĉعńلŽى "مĉعłى، ووزن كلتا  : مثل" فĉعłل"منقلبة عن واو وقيل عن ياء، ووزنها        

ـ              ، "رجلين"للتأنيث، والتاء بدل من الم الكلمة، ومذهب أهل الكوفة أنهما مثنيان لفظاً ومعنًى ك

 :في قوله" كلتا"بدليل سماع مفرد " كĉلċ"وأصلهما 

ƅبزائدة ƅتŽنĉرſكلتاهما قد ق               ƅالمى واحدةŃها سńيŽلńجĉر Ž1(في كلت( 

 وليسا (، وقد خالف السيوطي الكوفيين فقال )2(ن حذف األلف ضرورةوأجاب البصريون بأ

 .)3( )خالفاً للكوفية" كل"مثنيي اللفظ وأصلهما 

- Ʊالنكرة أصل والمعرفة فر: 

المعرفة أم النكرةÞ قال البصـريون إن       : اختلف البصريون والكوفيون حول أيهما األصل     

على أصالة النكرة أنك ال تجد معرفة إال        النكرة هي األصل والمعرفة طارئة عليها، ومما يدل         

وله اسم نكرة، ونجد كثيراً من المنكرات ال معرفة لها، وقال الكوفيون المعرفة أصل والنكرة                

 فرع، ألن من األسماء ما لزم التعريف كالمضمرات، وما التعريف فيه قبل التنكير كمررت 

 

                                           
 1/138 وهمع الهوامع 1/244 وشرƟ الجمل 288 وأسرار العربية 1/120الرجز بال نسبة في الدرر  )1(

 :           وروايته 1/129وخزانة األدب ) كال (15/229 ولسان العرب 172 واللمع 2/439واإلنصاف 
 في كلت رجليها سالمى زائدة         كلتاهما قد قرنت بواحدة

 .2/439 واإلنصاف المسألة الثانية والستون 1/244 وشرƟ الجمل 1/138همع الهوامع  )2(
 .1/134همع الهوامع  )3(
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 .)1(بزيٍد وزيٍد آخر

وهي األصل خالفاً   (اً مذهب البصريين فقال عن النكرة       وقد خالف السيوطي الكوفيين متبع    

 .)2( )للكوفية

 :اإلخبار بưرف الزمان عن اسم معنى -

             يجوز اإلخبار بظرف الزمان عن اسم المعنى، ثم إن كان واقعاً في جميعه وهو 

 فأوجـب  األصل الغالب، أو نكرة    معرفة جاز رفعه ونصبه بإجماع، والنصب هو      

$  رفعه نحـو  الكوفيون   yδ –ρ ß‰ äî Ö öκ y− $ yγ ãm# uρ u‘ uρ Ö öκ y− 〈 ] 12: سـبأ[Û و   … çµ è= ÷Η xq uρ 

… çµ è=≈ |Á Ïù uρ tβθ èW≈ n= rO # · öκ y− 〈 ]ويومان، وهذا: ، ونحو]15: األحقاف ņكله في  ميعادك يوم

 الظرف المستغرق حيث التزم فيه الكوفيون الرفع، وأجاز فيه البصريون الرفع 

 .)3("في"الجر بـوالنصب، وأجازوا فيه 

 .)4( )خالفاً للكوفية فيهما" في"ويجوز نصبه وجره بـ(وخالف السيوطي الكوفيين فقال 

 :إلغاء األفعال القلبية في صدر الكالم -

اختلف البصريون والكوفيون في ذلك، فالبصريون يمنعون إلغاء األفعال القلبية إذا كانـت             

ظننت زيداً قائمـاً، وإن     : ل يجب اإلعمال فتقول   ظننت زيدņ قائمņ، ب   : في صدر الكالم، فال تقول    

جاء من لسان العرب ما يوهم إلغاءها وهي متقدمة في صدر الكالم يؤولون ذلك على إضمار                

 .ضمير الشأن، ألنه أولى من إلغاء العمل بالكلية

                                           
 .2/907 وارتشاف الضرب 1/186همع الهوامع  )1(
 .1/185همع الهوامع  )2(
 .1126، 3/1125 وارتشاف الضرب 1/323الهوامع همع  )3(
 .1/322همع الهوامع  )4(
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 :، واستشهدوا بقول الشاعر)1(أما الكوفيون فقد جوزوا اإللغاء، ولكن اإلعمال عندهم أحسن

...                    ... ... ... Ńاألدب ĉالشيمة Ńالكĉم ſي رأيتŰ2(أن( 

وخص متصرف القلبي باإللغاء آخراً،     (وقد اختار السيوطي الرأي المخالف للكوفيين فقال        

              ،ƫر، وهو أولى آخراً، وفي الوسط خلف، ال مقدماً خالفاً للكوفية واألخفŎووسطاً، واألكثر يخي

 .)3( )مهوينوǎ الشأن في موه

 :ال يلحƼ بالقول معناه في حكي الجمل بعده -

$ tΑالقول يŃحكى بعده الجمل مثل     s% ’ ÎoΤ Î) ß‰ ö7 tã «! #) ، و ]30: مـريم  [〉 #$ þθ ä9θ è% $ ¨Ψ tΒ# u 〈 

النداء والدعاء ونحوهما كناديت ودعوت     : ، فهل يلحق بالقول في ذلك معناهÞ أي       ]136: البقرة[

 وقرأت  

 .ووصيت وأوحيت

 يون ذلك وقالوا إن الجمل بعد ما ذكر محكية بالقول مضمراً، وقد صرƟ به في منع البصر

” 2نحو yŠ$ tΡ … çµ −/ u‘ ¹ !# y‰ ÏΡ $ wŠ Ï yz ∩⊂∪ tΑ$ s% Éb> u‘ 〈]4، 3: مريم[،  3“ yŠ$ tΡ uρ Óyθ çΡ … çµ −/§‘ tΑ$ s)sù Å_Uu‘ 〈 

بو حيان  ووافقهم ابن مالك في ذلك، وذهب الكوفيون وابن عصفور وابن الضائع وأ           ] 45: هود[

 .)4(إلى جواز الحكي بمعنى القول

                                           
 .4/2107 وما بعدها وارتشاف الضرب 1/453شرƟ ابن عقيل  )1(
 :     عجز بيت من البسيط وصدره )2(

Ĉكذاك أŎدńبſتſحتى صار من خ ſلĉي                ق... ... ... ... 
 وشرƟ 2/257والدرر ) األدبا( وروايته 1146ماسة للمرزوقي   وهو لبعض الفزاريين في شرƟ ديوان الح

 2/65 وأوضح المسالك 1/437 وشرƟ ابن عقيل 1/295 وبال نسبة في شرƟ الجمل 1/258التصريح 
 ).إني وجدت( وفيهما 1/117 والمقرب 10/335،  9/139وخزانة األدب 

 .1/489همع الهوامع  )3(
 .3/53 وشرƟ الجمل 4/2129 وارتشاف الضرب 2/28 وشرƟ التسهيل 1/502همع الهوامع  )4(



 - 75 -

 .)1( )وال يلحق به معناه خالفاً للكوفية وابن عصفور(أما السيوطي فقد قال مخالفاً الكوفيين 

 :وجوب تقديم المفعول بǈ إذا تƮمن استفهاماً -

 :ذكر السيوطي من أوجه تقديم المفعول به على الفعل

م لقيتÞ ومتى قدمتÞ وأين أقمتÞ وسـواء أقصـد          مłنń رأيتÞ وأيه  : إذا تضمن استفهاماً نحو   

باالستفهام ابتداء، أو كان لالستثبات، مخالفاً للكوفيين الذين ذهبوا إلى أن ما قصد به االستثبات               

ضرب مłنņ مناÞً، وحكـوا     : وأنه قد حفظ من تقديم العامل في االستثبات قولهم        . ال يلزم الصدر  

ضربت رجالً، ضربت ماÞ وضربت ماذاÞ واعتقـد        : أن العرب تفعل ذلك فيما تقول لمن قال       

 .)2(البصريون شذوذه

 :ال يستغنى عن ألف المندوب بالفتحة -

 واعمراه، وأجازه : واعمرł وأنت تريد: ال يستغنى عن ألف المندوب بالفتحة فال يقال

 .)3(الكوفيون، وخالفهم السيوطي في ذلك وذكر أن األصح ال يغني عنها فتحة

 :فهامية مفرد منصوباالست" كم"تمييز  -

 " كم"كم عبداً ملكتÞ ألن : االستفهامية مفرد منصوب نحو" كم"ذهب البصريون إلى أن تمييز 

االستفهامية بمنزلة عدد مقرون بهمزة االستفهام فأشبهت العدد المركب، فأجريت مجراه بأن 

م غلماناً لكÞ ك:جعل تمييزها كتمييزه في النصب واإلفراد، وأجاز الكوفيون كونه جمعاً نحو

كما جاز في تمييز الخبرية، وأجاز األخفƫ الجمع إن كان السؤال عن الجماعات أو 

                                           
 .1/105همع الهوامع  )1(
 .3/1468 وارتشاف الضرب 7، 2/6همع الهوامع  )2(
 .2/823 وشفاء العليل 2/51همع الهوامع  )3(
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كم عندك من هذه األصنافÞ، ورد البصريون :كم غلماناً لكÞكان المقصود:األصناف، فإذا قلت

 .)1(ال يكون إال مفرداً، وما أوهم الجمع يحمل على الحال ويجعل التمييز محذوفاً: ذلك فقالوا

مميز كم االستفهامية منصـوب،    "وخالف السيوطي الكوفيين واألخفƫ فيما ذهبوا إليه فقال         

 .)2( )وال يكون جمعاً خالفاً للكوفية مطلقاً، ولألخفƫ فيما أريد به األصناف

 ":إذ"الشرطية بمعنى " إنŃ"ال ترد  -

 (#θوجعلـوا منـه   " إذ"الشرطية تكون بمعنى    " إنń"مذهب الكوفيين أن     à) ¨? $# uρ ©! $# β Î) Λ äΨ ä. 

t ÏΖ ÏΒ ÷σ •Β 〈] و]57: المائـــدة ، £ è= äz ô‰ tG s9 y‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# tΠ# t ys ø9 $# β Î) u !$ x© ª! $# š ÏΖ ÏΒ# u 〈 

 ، وقوله عليه ]27: الفتح[

 .)3( )وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون(الصالة والسالم 

 :ونحو ذلك مما الفعل فيه محقق الوقوع كقول الشاعر

Ĉأ ńإن ŃغضبŽتćأĉابن حازم ĉلƅتŽقĉل ńتغضب ńتا                ولمŊزŃح Žنا قتيبةſ4(ذ( 

   ليست شرطية ألن الشرط مستقبل، وهذه القصة قد مضت، وال يصح فيها جميعاً معنى: وقالوا

                                           
 .2/279 وشرƟ التصريح 2/779ارتشاف الضرب  )1(
 .2/274همع الهوامع  )2(
، ورقم الحديث 463ال عند دخول القبور والدعاء ألهلها صجزء من حديث في صحيح مسلم، باب ما يق )3(
)974.( 
 : وروايته2/311البيت من الطويل وهو للفرزدق في ديوانه  )4(

ĉحازم ĉابن ĉومłيĉل ńبłضƅغŽت ńمŽهاًرا ولłتا          جŊزŃح ŽةłبńيŽتſنا قſذĈأ ńنćأ ŃبłضƅغŽتćأ 
وبال نسبة ...) حزتا جهاراً( والرواية فيهما 73هية  واألز3/161 والكتاب 9/78، 4/20 وفي خزانة األدب 

 224والجنى الداني ) جهاراً( وفيه 1/24والمغني ) ابن خازم....جهاراً( وفيه 1/218في أمالي ابن الحاجب 
 :وروايته

 أتجزع إن أذنا قتيبة حزتا جهاراً             ولم تجزع لقتل ابن خازم
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"ńوهو الشك" إن. 

إن : وأجيب عن اآلية األولى بأنه شرط جيء به للتهييƝ واإللهاب، كما تقـول البنـك              

فعل كذا، وعن الثانية بأنه تعليم للعباد كيف يتكلمون إذا أخبروا عن المسـتقبل،             كنت ابني فال ت   

 .)1(أو أن أصل ذلك الشرط ثم صار يذكر للتبرك

 .)2 ()وقال الكوفيون ترد بمعناها" إذ"بمعنى " إن"ال ترد (وخالف السيوطي الكوفيين بقوله 

 :وعن النكرة الموصوفة" الذي"المسبب عن صلة  -

الذي يأتيني أحسنń إليـه، تشـبيهاً       : نحو" الذي"ون جزم المسبب عن صلة      أجاز الكوفي 

كل رجل يأتيني أكرمńـه، وحملـه       : بجواب الشرط، وكذا المسبب عن النكرة الموصوفة نحو       

 .)3(البصريون على الضرورة، وخالف السيوطي الكوفيين في ذلك

 :ال تعمل في االسم الصريƞ" أمņا" -

ال تعمل في اسم صريح، فال تنصب المفعـول،         " أّما"ن  خالف السيوطي الكوفيين في أ    

 .وقد أجازوا ذلك لما فيها من معنى الفعل

أما زيداً  : ورد بأن األسماء الصريحة ال تعمل فيها المعاني، وبأنه ال يحفظ من كالمهم            

 أما زيداً فقائم، غير الظرف والمجرور والحال فإنها تعمل فيها : فعنده عشرون درهماً، وال

 .)4(قاً، ألن هذه األشياء يعمل فيها ما فيه معنى الفعلوفا

 :حرف تفسير" أي" -

 : حرف عطف عند الكوفيين، وذلك إذا وقع بين مشتركين في اإلعراب نحو" أي"
                                           

 .25، 1/24 ومغني اللبيب 2/632لمسألة الثامنة والثمانون  واإلنصاف ا4/1887ارتشاف الضرب  )1(
 .2/452همع الهوامع  )2(
 .4/1868 وارتشاف الضرب 2/453همع الهوامع  )3(
 .4/1896 وارتشاف الضرب 2/481همع الهوامع  )4(
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 .عندي عسجد، أي ذهب، وهذا غضنفر أي أسد، وهو عطف نسق

اً لعطـف الشـيء     ورŃدŊ عليهم بأنا لم نر عاطفاً يصلح للسقوط دائماً، وال عاطفاً مالزم           

 .)1(على مرادفه

 حرف تفسير وتاليه عطف بيان على " أي"وخالف السيوطي مذهب الكوفيين فاختار أن 

 .)2(ما بعده، أو بدل منه

- "Ŭليست من حروف العطف" هال: 

ـ    جاء زيدņ فهال عمرņو، وضربت زيـداً       : تقول العرب : قالوا" هالŮ"أثبت الكوفيون العطف ب

السم بعدها موافقاً في اإلعراب لما قبلها دليل على العطـف، وخـالفهم             فهال عمراً، فمجيء ا   

السيوطي فذكر أنها في الصحيح ليست من أدواته، والرفع والنصب على إضمار الفعل، بدليل              

 .)3(ما مررت برجٍل فهال امرأة: امتناع الجر في نحو

 :ليست حرف عطف" إال" -

 šنه قوله تعـالى   من حروف العطف، وجعلوا م    " إال"ذكر الكوفيون    Ï$ Î#≈ yz $ pκ Ïù $ tΒ ÏM tΒ# yŠ 

ÝV≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÞÚ ö‘ F{ $# uρ ω Î) $ tΒ u !$ x© y7 •/ u‘ 〈] وقيـل  –وما شاء ربك، والبصـريون      : أي] 107: هود

، وخالف السيوطي   )4( ال يعدونها من حروف العطف، ويعربون ما جاء من ذلك بدالً           -الجمهور

 ما قام إال زيد، وليس شيء من :ورد بقولهم(م قال بعده ما ذهب إليه الكوفيون إذ أورد رأيهم ث

                                           
شفاء  و2/134شرƟ التصريح و1/71مغني اللبيب و234الجنى الداني و4/1978ارتشاف الضرب )1(

 .2/778العليل
 .   2/489همع الهوامع  )2(
 .4/1979 وارتشاف الضرب 3/186همع الهوامع  )3(
 .520، 519 والجنى الداني 2/778 وشفاء العليل 4/1977ارتشاف الضرب  )4(
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 .)1( )أحرف العطف يلي العوامل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 .3/186همع الهوامع  )1(
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 المبحث الƙالث

 لجمهورا  من السيوطيقفمو

، وافق السيوطي الجمهور في اثنتين وثالثين مسألة نحوية ، وخالفهم في مسالة واحدة 

 :ي فأما المسائل التي وافقهم فيها فه

 :صرف االسم األعجمي الƙالƙي -

أحرف فال يمنع الصرف عند أكثر النحـاة، سـواء          إذا كان االسم األعجمي على ثالثة       

ـ   ـ   "لŽمłك"و" شŽتŽر"تحرك الوسط ك ، صرƟ بذلك السيرافي وابـن برهـان        "لوńط"و" نſوƟń"، أو ال ك

ن قتيبة وعبـد    ، وأجاز عيسى بن عمرو وتبعه اب      )1(وابن خروف ووافق السيوطي هذا الرأي       

 .)2(القاهر الجرجاني فيه الصرف والمنع

 :جواز صرف أو منع المƊنث الƙنائي أو الƙالƙي ساكن الوسط -

مما يمنع من الصرف العلم المؤنث سواء كان لفظياً أو معنوياً، فإن كان معنوياً ثنائيـاً                

ـ        " يٍد"كـ أو عارضـاً   " جŃمńل" و "هنƅد"و" شŽمńس"سميت به مؤنثاً، أو ثالثياً ساكن الوسط وضعاً ك

ـ  " فŽخƅذ"كـ بالفتح ففيه مذاهب ثالثة جواز األمرين، والمنع       " دłوłر"علماً أصلها   " دار"أو إعالالً ك

ال غير، والمنع إن كان اسم بلد وجواز غيره، وقد وافق السيوطي منها الرأي األول وهو رأي                 

 .)3(سيبويه والجمهور

 :يان ويجمعان حقيقةيƙن" اللتان"و " اللذان"و" تان"و " ذان" -

 ذكر العلماء لشروط التثنية عند الجمهور ثمانية شروط، منها أنه ال يثنى المبني على 

                                           
 .1/110همع الهوامع  )1(
 .2/876ارتشاف الضرب  و2/330شرƟ الجمل  )2(
 .2/331شرƟ ابن عقيل  و2/878ارتشاف الضرب  و241، 3/240 الكتاب و1/113همع الهوامع  )3(
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مłنń و كمń، وحذام وغيرها من األسماء المبنية، ألنها لما بنيت أشبهت الحروف في        : األصح نحو 

 .البناء، والحروف ال تثنى وال تجمع فكذلك ما أشبهها

فعدوها تثنية حقيقيـة، وأنهـا صـيƸ        " اللتان"و" اللذان"و" تان"و" ذان"واستثنوا من ذلك    

 .)1(مستقلة، وإنما تغيرت بالعوامل نظراً لصورة التثنية فبنيت على ما يشاكل إعرابها

..... ال يثنى وال يجمع غالباً جمـع واسـمه و         (وقد وافق السيوطي رأي الجمهور فقال       

 .)2( )ألصحومبني إال ذان وتان واللذان واللتان على ا

 :في أسماء األيام للŬمƞ" لأ" -

التي للŮمح  " أل"مذهب الجمهور أن أسماء األيام أعالم توهمت فيها الصفة، فدخلت عليها            

كالحارث والعباس، ثم غلبت فصارت كالدŊبłرłان، فالسبت مشتق من معنى القطع، والجمعة مـن    

 والخامس، وخالف المبرد فقال إنها غيـر        االجتماع، وباقيها من الواحد والثاني والثالث والرابع      

 .)3(أعالم، والماتها للتعريف، فإذا زالت صارت نكرات

 .)4( )واألصح أن أسماء األيام أعالم، والمها للمح(وقد اختار السيوطي رأي الجمهور فقال 

 :موصول حرفي" ما" -

أول الموصول منه حرفي وهو مـا       (مع الموصوالت الحرفية فقال     " ما"ذكر السيوطي   

 .)5( )وزعمها قوم اسم" ما"و.... و" أنń"مع صلته بمصدر، وهو 

 وهذا الذي ذهب إليه هو رأي الجمهور، وخالف ذلك المبرد والمازني والسهيلي وابن 

                                           
 .1/40حاشية الخضري على ابن عقيل  و552، 2/551ارتشاف الضرب  )1(
 .1/139همع الهوامع  )2(
 .2/967ارتشاف الضرب  و1/241همع الهوامع  )3(
 .1/238همع الهوامع  )4(
 .265، 1/264همع الهوامع  )5(
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السراج واألخفƫ وجماعة من الكوفيين إذ ذهبوا إلى أنها اسم مفتقرة إلى ضـمير، وأنـك إذا                 

 .)1(الذي قمتالقيام : يعجبني ما قمت، فتقديره: قلت

 :اسم موصول بمعنى الذي فروعǈ" أل" -

من الموصوالت االسمية ما يستعمل للواحد والمثنى والجمع مذكراً ومؤنثاً بلفظ واحـد،             

، وهي عند الجمهور اسم موصول بمعنى الذي وفروعه، وعند المـازني موصـول        "أل"ومنها  

 .)2( العامل لهاحرفي، وعند األخفƫ حرف تعريف وليست موصولة، واستدال بتخطي

وبمعنـى  (وافق السيوطي رأي الجمهور بأنها اسم موصول بمعنى الذي وفروعه فقال            

 .)3( )معرŎفةوزعمها المازني حرفاً واألخفƫ " أل"و....و" ما"، و"مłنń"الذي وفروعه 

 ":أل"منع حذف العائد من صلة  -

أقـوال منهـا المنـع      الضاربŃها زيدņ هندŃ ،     : نحو" أل"في حذف الضمير العائد في صلة       

 .)4(مطلقاً فال يجوز حذفه ألبتة، وعلى هذا الجمهور

 .)5( )وال يحذف عائد أل(وقد اختار السيوطي في هذه المسألة رأي الجمهور فقال 

 :تعدد الخبر لمبتدأ واحد -

 ، سواء اقترن بعاطف )6(الجمهور على جواز تعدد األخبار لمبتدأ واحد كما في النعوت

 uθ: ه وشاعر وكاتب، أم ال كقوله تعالىزيد فقي: كقولك èδ uρ â‘θ àtó ø9$# ßŠρ ßŠ uθø9 $# ∩⊇⊆∪ ρ èŒ  

                                           
 .2/993تشاف الضرب  وار1/265همع الهوامع  )1(
 .1/122 وشرƟ الجمل 148 وشرƟ شذور الذهب 2/1013 وارتشاف الضرب 1/275همع الهوامع  )2(
 .1/272همع الهوامع  )3(
 .1/128 وشرƟ الجمل 291، 1/290همع الهوامع  و2/1015ارتشاف الضرب  )4(
 .1/290همع الهوامع  )5(
 ".1"اشية  الح1/228أوضح المسالك  و1/346همع الهوامع  )6(
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Ä¸ ö yèø9 $# ß‰ŠÉf pRùQ$# ∩⊇∈∪ ×Α$ ¨è sù $ yϑ Ïj9 ß‰ƒ Ìãƒ 〈] وقول الشاعر] 16، 15، 14البروج: 

 .)1(مłنń يكŃ ذا بتŭ فهذا بتي               مŃقŽيŎظŻ مŃصłيŎفŻ مŃشŽتŰي

تعدد الخبر بأنه حكم، والمتكلم قد يحكم بحكم واحد وقد يحكم وعلل ابن الحاجب جواز 

، وذكر ابن يعيƫ أنه تعدد في اللفظ، وليس تعدًدا من جهة )2(بأحكام متعددة كما في الصفات

هذا :هذا حلو حامض، يعني أنه جمع بين الطعمين وهو خبر واحد،كأنك قلت:المعنى، فقولك

 .)3(مز

 .)4( )ويتعدد الخبر بعطف وغيره(قيد ابن يعيƫ فقال وافق السيوطي رأي الجمهور دون 

- "ŉول بمصدر مفرد"  أنƊوما بعدها ت: 

مع معموليها بمصدر مفرد مأخوذ من لفظ " أنŊ"وافق السيوطي أكثر النحاة في تأويل 

انطالقك، ومن االستقرار إن كان ظرفاً أو : بلغني أنك منطلق، أي: خبرها إن كان مشتقاً نحو

استقراره، ومن الكون إن كان اسماً : بلغني أن زيداً عندك، أو في الدار، أي: ومجروراً نح

 .)5(كونه زيد: بلغني أن هذا زيد، أي: جامداً، نحو

الناصبة للفعل، ألنها " أنń"وأنكر ذلك السهيلي، وزعم أن الذي يؤول بالمصدر إنما هو 

 ألن خبرها قد يكون جامداً، وهو أبداً مع الفعل المتصرف، وأن المشددة إنما تؤول بالحدث، 

                                           
وبال نسبة في  2/33والدرر 1/257في شرƟ ابن عقيل و189في زيادات ديوانه الرجز لرؤبة بن العجاج  )1(

 :وروايته) بتت (2/8 ولسان العرب 1/99وشرƟ المفصل  2/84والكتاب  2/725اإلنصاف
 ... ... ... ...من كان ذا بت فهذا بتي                

 .2/579أمالي ابن الحاجب )2(
 .1/99شرƟ المفصل  )3(
 .1/345همع الهوامع  )4(
 .1/40 ومغني اللبيب 3/1255 وارتشاف الضرب 1/440همع الهوامع  )5(
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 .)1(ال يشعر بالمصدر ألنه ال فعل له

 :فتعمل جوازاً في مƮمر ال ưاهر" أنŉ"تخفف  -

 :المفتوحة وفي إعمالها حينئٍذ مذاهب" أنŊ"تخفف 

شيئاً ال في ظاهر وال في مضمر، وتكون حرفاً مصدرياً مهمالً كسائر أنها ال تعمل : أحدها

 .عليه سيبويه وبعض الكوفيينالحروف المصدرية، و

أنŃ غŁƮŻبŁ اهللا (علمت أنń زيداً قائم، وقرƏ :  أنها تعمل في المضمر وفي الظاهر نحو:الثاني

 .وعليه طائفة من المغاربة] 9النور  [)عليها

 .)2( أنها تعمل جوازاً في مضمر ال ظاهر وعليه الجمهور:الثالث

 فثالثها األصح، تعمل جوازاً في مضمٍر وتخفف أنŊ(رأي الجمهور قال السيوطي موافقاً 

 .)3( )ال ظاهر

- Ƨاني عن الفاعل دون األول إذا أمن اللبƙإقامة المفعول ال: 

وافق السيوطي الجمهور فيما ذهبوا إليه من جواز إقامة المفعول الثاني في باب أعطى 

ن األحسن إقامة أĈعطي درهمņ زيداً، وأ: عن الفاعل دون المفعول األول إذا أĈمن اللبس نحو

أĈعطي زيدņ عمراً، إذ ال يدرǎ لو أقيم : األول، والمنع إذا لم يؤمن اللبس ويتعين األول نحو

Þ4( الثاني هل هو آخذ أم مأخوذ(. 

 :جواز نيابة المجرور بغير زائد عن الفاعل -

 إذا كان المجرور بحرف زائد، فال خالف في نيابته عن الفاعل، وكان في محل رفع 
                                           

 .1/40 ومغني اللبيب 347، 346 ونتائƝ الفكر 1/440همع الهوامع  )1(
 .454، 1/453 وهمع الهوامع 2/72شرƟ الكافية  )2(
 .1/453همع الهوامع  )3(
 .1329، 3/1328ارتشاف الضرب  و1/519همع الهوامع  )4(
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 ضŃرĉبł من أحد، فإن جŃرŊ بغير زائد فالجمهور أن المجرور في محل رفع وهو  ما : نحو

 .سير بزيد، كما لو كان الجار زائداً:  النائب نحو

، بينما عزاه أبو حيان )2(، وكذلك الصبان)1(وافق السيوطي هذا الرأي وعزاه للجمهور

 .)3(للبصريين

- ǌناصب المناد: 

 :ى المفعولية بفعٍل الزم اإلضمار، ألسباب منهايرǎ السيوطي أن المنادǎ منصوب عل

 وكثرة - وإظهار الفعل يوهم اإلخبار-االستغناء بظهور معناه، وقصد اإلنشاء

إنشاًء، وهذا مذهب " أدعو"أو " أنادي"االستعمال، والتعويض منه بحرف النداء، ويقدر بـ

 .)4(الجمهور

 :يراد بها التكƙير" لبيƿ وسعديƿ"تƙنية المصادر مƙل  -

لبيك، وسعديك، وحنانيك، ودواليك، وهذاذيك، وحواليك، : اختلف في تثنية المصادر مثل

إجابة موصولة بأخرǎ، ومساعدة موصولة بأخرǎ، : أهي تثنية يشفع بها الواحدÞ وهل المراد

مهور على أن تثنيتها ، والج Þ على قولين ، أم تثنية يراد بها التكثير وحنان موصول بƉخر

وذهب السيوطي لما ذهب إليه الجمهور أنها  ، ال شفع الواحد ، ومداولة الفعل ، بقصد التكثير

 .)5(تفيد التكثير

 

                                           
 .522، 1/520همع الهوامع  )1(
 .2/66حاشية الصبان على شرƟ األشموني  )2(
 .3/1336ارتشاف الضرب  )3(
 .4/2179 وارتشاف الضرب 2/25همع الهوامع  )4(
 .3/1365 وارتشاف الضرب 83، 2/81همع الهوامع )5(
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 :الناقصة تنصب المفعول معǈكان  -

 ذهب الجمهور إلى أن كان الناقصة تنصب المفعول معه، ألنها مشتقة، وتدل على معنًى 

 :سوǎ الزمان، واستدلوا بقول الشاعر

ĉنłوب  ńمſتƅونوا أنſكŽف                ńيكمĉبć1 (... ... ... ...ي  أ( 

 :وقول آخر

 )2(تكونŃ  وإيŊاها بĉها مثالً  بłعńدĉي... ... ... ...                    

 ǎوذهب آخرون إلى أنه ال يكون بعد كان الناقصة، ألنه ليس فيها معنى حدث تعد

 .)3(بالواو، ووافق السيوطي رأي الجمهور

 :تƙنى أول الكالممنع تقديم المس -

إال زيداً قام : الجمهور على منع تقديم المستثنى أول الكالم موجباً كان أو منفياً، فال يقال

،وهما ال يتقدمان،كما "واومع"العاطفة، و"ال"مشبهة بـ" إال"وألن ، القوم،ألنه لم يسمع من كالمهم

 ووفية وجوز بعض الك ، أن المستثنى ليس مفعوالً صريحاً فيجوز فيه ما جاز في المفعول

                                           
 :صدر بيت من الوافر، وعجزه )1(

... ... ...                    ... łمłكانſالك ƅلłيŽتńيĉنůمن الط łحĉال 
 1/345 وبال نسبة في شرƟ التصريح 2/640، 1/126وهو لشعبة بن قمير المازني في سر صناعة اإلعراب 

 .158، 3/154 والدرر 2/48 وشرƟ المفصل 1/298والكتاب  2/243وأوضح المسالك
 :عجز بيت من الطويل وصدره )2(

ſليتƉالف ćأ ƅنŋفكćأ Ńو قصيدةًحد... ... ... ...                 
في خزانة األدب و )أحذو.... فأقسمت ( وفيه 1/219 في شرƟ ديوان الهذليين وهو ألبي ذؤيب الهذلي

 وبال نسبة في همع الهوامع  6/258واألغاني  180 وشرƟ شواهد اإليضاƟ 3/154، 1/201 والدرر 8/515
                            : وروايته2/407 وفي المعجم المفصل 1/105، وشرƟ التصريح 2/177

 أكون وإياها مثالً بعدي... ... ... ...                    
 .1484، 3/1483 وارتشاف الضرب 177، 2/176همع الهوامع  )3(
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إال طعامك ما أكل زيد، وإال زيداً ضربني القوم، واستدلوا بقول : الزجاج تقديمه نحو قولك

 : الشاعر

 )1(خŽال اهللاĉ ال أćرńجŃو سواكł وإنŮما          أعدŋ عيالي  شعبةً من عĉيłالĉكŽا

 :    وقول آخر

Žوال خ             ŋريńوſدٍة  ليس  بها  طƅلłو بŋسيƅنĉبها إ Ŋ2(ال الجن( 

إذ األصل أولى في ذلك " إال"، استدلوا على جوازه في "إال"وهي فرع " خال"فلما ورد ذلك في 

، إال أن بعض النحاة قد أسندوا هذا الرأي القائل بالمنع للبصريين، وأسندوا الجواز )3(من الفرع

 .)4(للكوفيين

 .)5( وأسنده للجمهورأما السيوطي فقد اختار المذهب القائل بالمنع

 :منع تقدم الحال إذا كان عاملها ưرفاً أو مجروراً -

إذا كان عامل الحال ظرفاً أو مجروراً ففي جواز تقديم الحال على الجملة التي منها 

الظرف والمجرور أقوال، صحح السيوطي منها األول القائل بالمنع مطلقاً وذكر أن ابن طاهر 
                                           

                                              :                   وروايته3/314البيت من الطويل وهو لألعشى في خزانة األدب  )1(
Žخĉال اهللاłما أرجو سواك ĉوإ Ůمان... ... ... ...                 

 وشرƟ 2/194وبال نسبة في همع الهوامع  ولم أعثر عليه في ديوانه ،  في الحاشية،1/274وله في اإلنصاف 
 وذكر في الحاشية 3/164 والدرر 1/618قيل وشرƟ ابن ع) خال (14/242 ولسان العرب 1/363التصريح 

 .5/259أن صاحب معجم الشواهد نسبه لألعشى 
 313، 312، 3/311 وخزانة األدب 3/165والدرر ) طور (4/508 في لسان العرب الرجز للعجاج )2(

                                    :وروايته
ŽوخƅفŽٍةقŋليس بها طوري  ... ...                ... ... 

 واإلنصاف 3/1517 وارتشاف الضرب 2/194 وبال نسبة في همع الهوامع 3/62وألبي زيد في المنصف 
1/277. 
 .3/1517 ارتشاف الضرب 2/194همع الهوامع  )3(
)4(Ɵ1/273اإلنصاف المسألة السادسة والثالثون  و1/228الكافية   شر. 
 .2/194همع الهوامع  )5(
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قائماً في الدار زيد، ثم ذكر الرأيين اآلخرين وهما الجواز، وعليه : حكى فيه االتفاق، فال يقال

األخفƫ وأما الرأي الثالث فعليه ابن برهان إذ أجاز التقدم إذا كان الحال أيضاً ظرفاً أو حرف 

 .)1(جر والمنع في غير ذلك

 لم يختلفوا في : فقال ابن طاهر(ولكن أبا حيان اعترض على قول ابن طاهر فقال 

فداًء لك، أن يكون : قائماً زيد في الدار، وليس بصحيح، فإن األخفƫ أجاز في قولهم: امتناع

، وهو نظير قائماً في الدار زيد، وأجاز ابن "لك"منصوباً على الحال، والعامل فيه " فداًء"

برهان إذا كانت الحال ظرفاً أو مجروراً والعامل فيها ظرف أو مجرور التقدم، قال في قوله 

 y7تعالى Ï9$ uΖèδ èπ u‹≈ s9 uθ ø9$# ¬! Èd, pt ø: " الوالية"ظرف في موضع حال، و" هنالك] "44: الكهف [〉 #$

 .)2( )وهو عامل في الوالية التي هي الحال" هللا"مبتدأ، والخبر 

واألقرب إلى الصواب أن خروج عدد قليل من النحاة ال يخرق اإلجماع وال ينفيه، 

 .خالفًا لما ذهب إليه أبو حيان

 :حالتعدد ال -

يوافق السيوطي الجمهور في جواز تعدد الحال، كالخبر والنعت سواء كان صاحب 

اشتريت الرمان حلواً حامضاً، أو غير : الحال واحداً، وكانت الحاالن متضادتين نحو

 ólجاء زيد راكباً مسرعاً ، ونحو: متضادتين نحو ã÷z $# $ pκ÷] ÏΒ $ YΒρ âõ‹tΒ #Y‘θ ãm ô‰¨Β 〈]  األعراف

 جاء زيد وعمرو مسرعين، أم : ن متعدداً، وسواء في المتعدد اتفق إعرابه نحو، أو كا]18

 .)3(لقي زيدņ عمراً ضاحكين: اختلف نحو

                                           
 .205، 1/204الكافية Ɵ شر و2/240همع الهوامع  )1(
 .3/1590ارتشاف الضرب  )2(
 .1/200الكافية شرƟ  و2/243همع الهوامع  )3(
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وخالف في ذلك جماعة منهم الفارسي وابن عصفور، زعموا أن الفعل الواحد ال ينصب 

 في حالين، أكثر من حال واحدة قياساً على الظرف، واستثنوا من ذلك أفعل التفضيل فإنه يعمل

 أو حاالً من الضمير " مسرعاً"جاء زيد مسرعاً ضاحكاً، صفة لـ: في نحو" ضاحكاً"ويجعلون 

 .)1(المستكن فيه

- "ŉبłكسائر حروف الجر" ر Ƽتتعل: 

تتعلق وأن هذا التعلق يكون بالعامل الذي يحذف للعلم به " رŃبŊ"ذهب الجمهور إلى أن 

يلزم حذفه على اختالف في اآلراء، :  حذفه ألبتة وقيلال يجوز: كثيراً، وقيل: نادراً، وقيل

 .)2(وذهب الرماني وابن طاهر إلى أنها ال تتعلق

واألصح أنها تتعلق كسائر حروف الجر، واألصح (وقد وافق السيوطي الجمهور فقال 

 .)3( )أن التعلق بالعامل الذي يكون خبراً لمجرورها، أو عامالً في موضعه أو مفسراً له

 :في موƮع جر" لوالي" في الƮمير -

لوالي، ولوالك، ولواله، فما موقع الضمير : االمتناعية ضمير جر نحو" لوال"إذا تال 

Þ فيها من اإلعراب 

" الكاف"و" حتى"موضعه جر بها، واختصت به كما اختصت : قال سيبويه والجمهور

 منصوباً وإال لجاز وال جائز أن يكون مرفوعاً ألنها ليست ضمائر رفع، وال: بالظاهر، قالوا

وصلها بنون الوقاية مع ياء المتكلم كالياء المتصلة بالحروف، وألنه كان حقها أن تجر االسم 

 مطلقاً، لكن منع من ذلك شبهها بما اختص بالفعل من أدوات الشرط في ربط جملة بجملة، 

                                           
 .3/1595 وارتشاف الضرب 2/243همع الهوامع  )1(
 .4/1743ارتشاف الضرب  )2(
 .2/353همع الهوامع  )3(
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 .)1(فأرادوا التنبيه على موجب العمل فجروا بها المضمر ووافقهم في ذلك السيوطي

- "ŃنĈابتدائية" قبل وبعد"في " م: 

 ¬! ãøΒكقوله تعالى" بعد"و" قبل"بجر ظروف ال تنصرف كـ" مĉنń"تنفرد  F{$# ÏΒ ã≅ ö6 s%  

.ÏΒ uρ ß‰÷è t/ 〈]  واختلفوا فيها معهما، فقال الجمهور البتداء الغاية، ورد بأنها ال تدخل ]3الروم ،

 متأصلين في الظرفية، وإنما هما في األصل غير" بعد"و" قبل"عندهم على الزمان وأجيب بأن 

 فيهما، فلهذا سهل ذلكجئت قبلك، جئت زمناً قبل زمن مجيئك، : صفتان للزمان، إذ معنى

 .)2(فيهما زائدة" منń"وزعم ابن مالك وآخرون أن 

واألصح أنها في قبل وبعد (وقال السيوطي موافقاً في رأيه ما ذهب إليه الجمهور 

 .)3( )الجمهورابتدائية وهو قول 

 :اسم في القسم ال حرف" يŃمنłا" -

المختص بالقسم اسم بضم الميم والنون، ووافقهم السيوطي " ايمن"ذهب الجمهور إلى أن 

وأيمن اسم (، وقد جاء في اللسان )4(في ذلك، وخالفهم الرماني والزجاج فذهبا إلى أنه حرف

 .)5( )وضع للقسم هكذا بضم الميم والنون

 

                                           
رأي للبصريين، ومغني  ولكنه أسند ال2/687 واإلنصاف المسألة السابعة والتسعون 2/375همع الهوامع  )1(

 .1/216اللبيب 
 .2/18 ومغني اللبيب 4/1721ارتشاف الضرب  )2(
 .2/382همع الهوامع  )3(
 في 8/36 وشرƟ المفصل 1/94 ومغني اللبيب 4/1756 وارتشاف الضرب 2/395همع الهوامع  )4(

 .الحاشية
 .)يمن (13/462  لسان العرب )5(
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  : الطلب في الشعر فقطجواز حذف الم

 :للنحاة في حذف الم الطلب أقوال

≅ الجواز مطلقاً حتى في االختيار بعد قول أمر كقوله تعالى : أحدها è% y“ ÏŠ$ t7 ÏèÏj9 t Ï% ©!$#  

(#θ ãΖ tΒ#u (#θ ßϑŠ É)ãƒ 〈] ليقيموا: أي] 31: إبراهيم. 

 .ال يجوز مطلقاً، وال في الشعر: ثانيها

 :قط كقولهيجوز في الشعر ف: ثالثها

 .)1 (... ... ... ...محمدņ تŽفƅدĉ نŽفƅسłكł كſلů نŽفƅٍس                

 .وال يجوز في االختيار سواء تقدم أمر بالقول أم لم يتقدم

: قلت لزيد يضرب عمراً، أي: يجوز في االختيار بعد قول ولو كان غير أمر نحو: ورابعها

 .ليضربń، وال يجوز في غيره إال ضرورة

 .)2(ر السيوطي الرأي الثالث وهو مذهب الجمهوراختا

 ":كيف"ال يجزم بـ -

 كيف تجلسń أجلسń،: ، فال يجوز"كيف"وافق السيوطي الجمهور على أنه ال يجزم بـ

                                           
         :صدر بيت من الوافر وعجزه )1(

                    ... ... ... ...łإذا مĉا خƅفŽتĉم ńنŽيٍء شŽت łاالب 
 وشرƟ 3/8 والكتاب 9/11 أو لحسان أو لألعشى في خزانة األدب هل و61ألبي طالب في ديوانه وهو

 : وروايته9/24، 60، 7/35المفصل 
 إذا ما خفت من أمر تباال... ... ... ...                    

 وولم أعثر عليه في ديواني حسان واألعشى ،  5/61 ثابت أو ألبي طالب أو لمجهول في الدرر  ولحسان بن
 : ويرويه2/530 واإلنصاف 321، 319 وأسرار العربية 1/391بال نسبة في سر صناعة اإلعراب 

 .إذا ما خفت من أمٍر تباال... ... ... ...                    
 .113، 112 الداني ى والجن 9، 3/8  والكتاب2/444همع الهوامع  )2(
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 بالجزم، لمخالفتها ألدوات الشرط بوجوب موافقة جوابها لشرطها، وقيل يجوز مطلقاً 

 .)1(وإليه ذهب قطرب والكوفيون

 .)2(قد ذكر هذا الرأي السابق وأسنده للبصريين ال للجمهورإال أن ابن هشام 

 :في الجزم" ما"بـ" إذ" و" حيث"لزوم اتصال  -

 على مذهب الجمهور، وذهب الفراء " ما"اتصالهما بـ" إذ"و" حيث"يشترط في الجزم بـ

لم قياساً على أين وأخواتها، ورد بأنه " ما"إلى أن ذلك ليس بشرط وأنه يجوز الجزم بهما دون 

 .)3(يسمع فيهما إال مقرونتين بها، بخالفها

 .)4(")ما"مجردين من " إذ"و" حيث"ال يجزم بـ(وقد وافق السيوطي الجمهور قائالً 

 :همزة االستفهام لها تمام التصدير -

مذهب الجمهور أن الهمزة أصل أدوات االستفهام، ولذا استأثرت بأمور منها تمام 

 Ÿξبيهاً على ذلك نحوالتصدير، فقد قدمت على العاطف تن sù r& tβθ è= É)÷è s? 〈] و] 44: البقرة óΟ s9uρ r& 

(#ρ çÅ¡ o„ 〈] و] 9: الروم ¢Ο èO r& #sŒÎ) $ tΒ yì s% uρ 〈] وكان األصل في ذلك تقديم حرف ]51: يونس ،

العطف على الهمزة ألنها من الجملة المعطوفة كأخواتها في ذلك فهي تتأخر عن حروف 

# yالعطف نحو   ø‹ x.uρ tβρ ã àõ3 s? 〈] و] 101: آل عمران ، 4’̄Τ r' sù tβθ ä3 sù÷σè? 〈] 95: األنعام [    

 $ yϑ sù ö/ä3s9 ’ Îû tÉ)Ï≈ oΨçRùQ ≅ ö، و]88: النساء [〉 #$ yγ sù à7 n= ôγ ãƒ ω Î) ãΠ öθ s)ø9$# tβθ à)Å¡≈ xø9   ]3: األحقاف [〉 #$

 
                                           

 .4/1868 وارتشاف الضرب 2/453همع الهوامع  )1(
 .1/173مغني اللبيب  )2(
 .4/1886 وارتشاف الضرب 2/453همع الهوامع  )3(
 .2/453همع الهوامع  )4(
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 .)1(فكان تقديمها تنبيهاً على تمام تصديرها حتى على حروف العطف

 .)2(وقد وافق السيوطي الجمهور فيما ذهبوا إليه

 :التفƮيل " أفعل"ومجرورها على " مĈن"وجوب تقديم  -

 :التفضيل أقوال" أفعل"ومجرورها على " مĉنń"في تقديم 

 .الجواز: أحدها

 .المنع: ثانيها

ممن أنت خيرÞ، ومĉنń أي الناس زيد أفضلÞ والوجوب : يجب إن وصلت باستفهام نحو: ثالثها

 .ا لتقدمها على الجزأين فال يجوز التأخير وال التوسطهن

ألنهما معه بمنزلة المضاف إليه من " أفعل"التأخير عن " مĉنń ومجرورها"واألصل في 

 .المضاف، وال يجوز تقديم المضاف إليه على المضاف

، وأما تقدمه في غير االستفهام )4( واختاره السيوطي)3(ووجوب التقديم هو رأي الجمهور

 :ضرورة كقول الشاعرف

Ńبłيƅطćه أƅنĉم ƅتłدŊوłأو ما ز ،ĉى النخلŽنłج           ƅتł5(فقالت   لنا  أهالً  وسهالً   وزود( 

 .أو ما زودت أطيب منه: واألصل

 :وقوله

                                           
 .1/14 ومغني اللبيب 31 الداني ىالجن )1(
 .2/483همع الهوامع  )2(
 .2/103شرƟ التصريح  )3(
 .3/79همع الهوامع  )4(
 ونصه 5/296 والدرر 2/60 وشرƟ المفصل 8/269البيت من الطويل وهو للفرزدق في خزانة األدب  )5(
 2/184 وشرƟ ابن عقيل 1/588ولم أعثر عليه في ديوانه ، وبال نسبة في إرشاد السالك ) بل ما زودت(

 ).بل ما زودت(وروايته 
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ŃحŽلńمćأ ĉةŽينĉعŮالظ łلكĉت ńنĉم ŃسماءćأŽظعينٍة              ف łيوم Ńأسماء ƅتłرłايł1(إذا س( 

 .أملح من تلك الظعينةفأسماء : وأصله

 :ال يعمل في أصلǈ" فاعل"ما يصاƵ من العدد على وزن  -

ال ينصب أصله المأخوذ منه، ألنه ال فعل له، بل " فاعل"الجمهور على أن العدد على وزن 

ثاني اثنين، وثالث ثالثٍة ورابع أربعٍة إلى عاشر عشرٍة، : يجب إضافته إليه فتقول في التذكير

وهكذا، أو أن يكون المعنى في ثالث ثالثة .... ثانيةſ اثنتين، وثالثة ثالٍث و:وتقول في التأنيث

 أنه بعض الثالثة، وجاعل االثنين ثالثة وهكذا في البواقي، وخالف في ذلك الكسائي وثعلب، 

 .)2(واألخفƫ وقطرب فأجازوا النصب

 في األصح، ال ينصب هذا المصوƷ أصله المأخوذ منه: (وقد وافق السيوطي الجمهور فقال

 .)3( )وعليه الجمهور ألنه ال فعل له

- ƱارƮبناء الصفة المشبهة على وزن اسم الفاعل ومجاراة الم: 

 بناء الصفة المشبهة على وزن اسم الفاعل ومجاراتها -موافقاً الجمهور–أجاز السيوطي 

سط الوجه، طاهر القلب، ومنطلق اللسان، ومنب: المضارع، وإن كان هذا البناء قليالً وذلك نحو

 .وضامر الكشح، وخامل الذكر، وحائل اللون، وساهم الوجه، وظاهر الفاقة، ومطمئن القلب

                                           
 : ونصه835نه البيت من الطويل وهو لجرير في ديوا )1(

 إذا سايłرłتƅ أسماءŃ يوماً ظعائناً      فأسماء من تلك الظعائن أملح
 والمعجم 3/293 وأوضح المسالك 2/186 وبال نسبة في شرƟ ابن عقيل 2/103وله في شرƟ التصريح 

 : والرواية فيهما2/107المفصل 
                 ... ... ... ...إذا سايłرłتƅ أسماءŃ يوماً ظعينةً

  2/276  وشرƟ التصريح 2/415  وشرƟ ابن عقيل 2/136 وشرƟ الجمل 2/767ارتشاف الضرب  )2(
 .6/36وشرƟ المفصل   

 .3/224همع الهوامع  )3(
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وأما مجاراتها المضارع فقصدوا به مجاراتها إياه في تحركه وسـكونه، والمـراد تقابـل               

حركة بحركة، وسكون بسكون، ال تقابل حركة بعينها، إذ ال يشـترط التوافـق فـي أعيـان                  

وزن عروضي ال تصريفي، وخالف في ذلك الزمخشري وذهب إلى أنها ليست            الحركات، فهو   

مثل أسماء الفاعلين في جريانها على أفعالها في الحركات والسكنات وعدد الحروف، وإنما لها              

شبه بها، وذلك من قبل أنها تذكر وتؤنث، وتدخلها األلف والالم، وتثنى وتجمع بالواو والنون،               

ضامر الكشح وطاهر القلب وغيرها مما ذكر، وهـي         :  على أن منها   وهو قول مردود باتفاقهم   

 .)1(مجارية للمضارع

 :قياساً" فŻعŃل"المتعديين " فŻعĈلĆ"و " فŻعŁلĆ"مصدر  -

 قياساً مطرداً، " فŽعńل"يجيء مصدره على " فŽعĉلć"أو " فŽعłل"الفعل الثالثي المتعدي على وزن 

تعلم كيف تكلموا بمصدره فإنك تقيسه على هذا، إال         والمراد بالقياس هنا أنه إذا ورد شيء ولم         

أنك تقيس مع وجود السماع، قال ذلك سيبويه واألخفƫ والجمهور، ووافقهم السـيوطي فـي               

 .)2(ذلك

 :التاء الساكنة التي تلحƼ الماƮي حرف ال اسم -

اتفق جمهور النحاة على أن التاء الساكنة التي تلحق الماضي حرف يدل على تأنيث الفاعل               

للمثنـى  (رłمłتŽا  : قامتƅ هند، وحكم هذه التاء السكون، ولذلك لما عرض تحريكها في نحو           : نحو

 .رماتا: ألجل الضمير لم تſرłد األلف التي هي بدل الالم إال في لغة رديئة يقول أهلها) المؤنث

 

                                           
  2/141  وشرƟ ابن عقيل 6/81  وشرƟ المفصل 5/2347  وارتشاف الضرب 3/287همع الهوامع  )1(

 .2/82وشرƟ التصريح 
  وشرƟ 2/123  وشرƟ ابن عقيل 491، 2/490  وارتشاف الضرب 284 ،283، 3/282همع الهوامع  )2(

 .4/9  والكتاب 2/73التصريح 
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 .)1( منها، وهو خرق إلجماعهمما بعدها بدل اسم : وخالف في ذلك الجلولي فقال      

 :اء من حروف الزيادةاله -

الهاء من حروف الزيادة ذكره كثير من النحاة، فقد وجدوا فيها شبهاً بحروف المد              كون  

أما أبو العباس فكـان يخـرج       ( واللين فوافقتهما في الزيادة، وعزاه ابن جني للجماعة إذ قال           

هń، وهŃنŮـهń،   اخشه، وارم : الهاء من حروف الزيادة، ويذهب إلى أنها إنما تلحق للوقف في نحو           

، وقد ثبتـت زيادتهـا لبيـان        )2( )ولكنŮهń ، وتأتي بعد تمام الكلمة ، وهذا مخالفة منه للجماعة            

أمŊهłـهń، وهجـرع وهبلـع      : اخشه، وارمه ، وفي غير ذلك نحـو       : الحركة كما سبق في نحو    

 شارة على وتزداد الهاء في الوقف والالم في اإل(، وقد أثبت السيوطي زيادتها فقال )3(وهركولة

 .)4( )ما مر في بابهما

 تسند ألبي العباس المبرد أنه ال يعد الهـاء مـن            )5(ومن الجدير بالذكر أن كتب النحو     

حروف الزيادة وتصر على ذلك، ولما تتبعت األمر وجدت أنه يعدها من حروف الزيادة فـي                

 .، ولذا يجدر تصحيح ذلك واتباع الحق)6(غير موضع من كتابه

    

 

 

                                           
 .255  وشرƟ التصريف 58، 57  والجنى الداني 107، 1/106مغني اللبيب  )1(
 .2/563،564سر صناعة اإلعراب  )2(
بدع في التصريف   ونسب الرأي لسيبويه، والم9/143  وشرƟ المفصل 219، 1/218ارتشاف الضرب  )3(

122 ،123. 
 .3/413همع الهوامع  )4(
 .2/563 وسر صناعة اإلعراب 3/413 وهمع الهوامع 1/218 وارتشاف الضرب 9/143شرƟ المفصل  )5(
 .3/169، 201، 198، 1/194راجع في ذلك المقتضب )6(
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 :لمسƉلة التي خالفهم فيها فهي وأما ا

- ƭبدل الكل من البع: 

لقيته غدوةً يومł الجمعة، وأثبتـه السـيوطي        : الجمهور على نفي بدل الكل من البعض نحو       

 tβθلوروده في الفصيح نحو قولـه تعـالى        è= äz ô‰ tƒ sπ ¨Ψ pg ø: $# Ÿω uρ tβθ ßϑ n= ôà ãƒ $ \↔ ø‹ x© ∩∉⊃∪ ÏM≈ ¨Ζ y_ Aβ ô‰ tã 〈 

وهو بدل كل من بعض، وفائدته تقريـر        " الجنة"عربت بدالً من    أ" جنات"فـ] 61،  60: مريم[

 :أنها جنات كثيرة ال جنة واحدة، وقول الشاعر

ĉاتłحŽلŮالط Žطلحة łانŽتńسĉجĉسĉوها                    بſماً دفنſظńعćأ Ĉاهللا łمĉحł1(ر( 

 :وهي بعضه، وقوله" أعظماً"بدل من " طلحة"فـ

łيوم ĉنńيłالب ŽاةłدŽي غŰنćأŽوا                كſلŊحłرŽ2 (... ... ... ... ت( 

 .)3(وهي بعضه" غداة"بدل من " يوم"فـ

 
 
 
 
 
 

                                           
 8/10وفي خزانة األدب ) نŽضŊرł(  وفيه20البيت من الخفيف وهو لعبيد اهللا بن قيس الرقيات في ديوانه  )1(

 1/47  وشرƟ المفصل 1/162  والحيوان 294  وشرƟ شواهد اإليضاƟ 6/57والدرر )  نŽضŊرł( وروايته 
 .605  والجنى الداني 1/41وبال نسبة في اإلنصاف )  طلح (2/533ولسان العرب 

                           :                                            صدر بيت من الطويل وعجزه)2(
                    ... ... ... ...Žلłدłس ǎŃمĉراتŎالحي ĉناق ſفłح ƅنŽظĉل 

والرواية ) نقف (9/339  ولسان العرب 4/376 وخزانة األدب6/60 والدرر29وهو المرƏ القيس في ديوانه
 ).يوم تحملوا( وروايته 4/1970  وارتشاف الضرب 3/119وبال نسبة في شرƟ التسهيل )  يوم تحملوا(فيهما

 .1970، 4/1969  وارتشاف الضرب 3/150همع الهوامع  )3(
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 المبحث الرابع

 آراء النحاةبعƭ من  السيوطي قفمو

كثيراً ما كان ينفرد بعض علماء النحو بƉراء في مسألة نحويـة مـا وال يـتم إجمـاع                   

 من آراء النحاة المتفردة، اطلـع السـيوطي         البصريين أو الكوفيين عليها، ولذا تكوŊن كم هائل       

على كثير منها مختاراً ما وافق منهجه، أو معلالً لما خالفه، وقد كانـت موافقاتـه ومخالفاتـه            

لبعض النحاة كثيرة قياساً بما وافق فيه البصريين والكوفيين أو خالفهم، وال غرابة في ذلك إذا                

راء من خالل اطالعه على كتبهم، أليس القائل        علمنا أن السيوطي قد أحصى كثيراً من هذه اآل        

 .)1( )وجمعته من نحو مائة مصنف: (في مقدمة كتابه همع الهوامع

وقد يتفق عالمان في رأيهما تجاه مسألة نحوية واحدة، وقد يتفق ثالثة أو أكثر كذلك، 

 فيه عالمين أو ومن هنا فإني سأجعل الحديث فيما وافق فيه عالماً واحداً أو خالفه، ثم فيما وافق

 .خالفهما، ثم ما وافق فيه ثالثة فأكثر أو خالفهم

 : أو خالفǈما وافƼ فيǈ عالماً واحداً: أوالً

 :وافق السيوطي عدداً كبيراً من النحاة فيما ذهبوا إليه ومنهم

 :الخليل بن أحمد الفراهيديÛ وقد وافقǈ في -1

 اإلعالم من أول وهلة بكون      أن ضمير الفصل اسم ال محل له من اإلعراب، ألن الغرض به            -

الخبر خبراً ال صفة، فاشتد شبهه بالحرف، إذ لم يجأ به إال لمعنًى في غيره، فلم يحـتƝ إلـى                    

 .موضع إعرابي

 محله ما : بينما ذهب أكثر النحاة إلى أنه حرف ال موضع له من اإلعراب، وقال الفراء 

                                           
 .1/12همع الهوامع  )1(
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 .)1(محله ما بعده: قبله، وقال الكسائي

هو لأللوان والعيوب، ال يبنى من مضعف العين وال من معتل الالم، وأنه و" افƅعłلŮ"أن  -

إال وقيل فيه " افƅعłلŮ"احمارŊ، واحوالĊ، بدليل أنه ليس شيء من : نحو" افƅعłالŮ"مقصور من 

"Ċالłعƅالنبت "اف Ŋواقطار ،Ůلłعƅالرأس واش Ůالłعƅوأنهما قد يجيئان لغير لون أو عيب ظاهر كاش ،

،Ŋ2( ولكنه قليلواقطر(. 

" عين"وال " فاء"إثبات الياء في الوقف على المنادǎ إذا كان اسماً منقوصاً لم تحذف منه  -

يا قاضي، ألن المنادǎ المعرفة ال يدخله تنوين ال في حال وقف وال وصل، وألن : نحو

 .)3(الحذف مجاز ولم يكثر، واختار يونس وسيبويه الحذف ألن النداء باب حذف وتغيير

 :وقد وافقǈ في ƙالث وعشرين مسƉلة هي: ويǈسيب -2

هراق في أراق، فيمنع الصرف مسمًى به، للعلمية : نحو" أćفƅعłل"منع صرف ما بŃدŎل فيه همز  -

 .)4(ووزن الفعل، والمباالة بهذا البدل

، ثم خففته "ضŃرĉبł"صرف ما عرض له سكون تخفيف بعد التسمية، كأن تسمي رجالً  -

نك قد أخرجته إلى مثال ما ينصرف، ومنع صرفه المبرد والمازني فأسكنت الراء، صرفته أل

 .)5(وابن السراج والسيرافي

 علماً، والمباالة بفكه، ألنه رجوع إلى أصل متروك، وأجاز األخفƫ " أćلƅبŃب"منع صرف  -

                                           
  3/113 وشرƟ المفصل   1/228همع الهوامع   و397، 391، 390، 389، 388، 228، 1/227الكتاب  )1(

 .2/106 ومغني اللبيب 162، 2/161  وشرƟ الجمل953، 2/952وارتشاف الضرب 
 .1/177 وارتشاف الضرب 3/269همع الهوامع  )2(
 وارتشاف الضرب 2/340 وشرƟ التصريح 3/9 وشرƟ الجمل 4/184 والكتاب 3/387همع الهوامع  )3(

 .9/75 وشرƟ المفصل 2/804
 .2/862 وارتشاف الضرب 3/200 والكتاب 1/106همع الهوامع  )4(
 .2/221 وشرƟ التصريح 2/862رب  وارتشاف الض3/227والكتاب  1/106همع الهوامع  )5(
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 .)1(صرفه لمباينته الفعل بالفك

س كراهية الضمة بعد جواز كسر ميم الجمع إذا كسرت الهاء قبلها إتباعاً لها، وهو األقي -

 ].7: الفاتحة[)أنعمت عليهمĊł(، وقرƏ بهما)2(الكسرة، مع جواز ضمها على األصل، وسكونها

" أنتما"و" أنت"حروف تبين الحال، كالالحقة في " إيا"أن اللواحق لضمير النصب المنفصل  -

ضع لها من وكاللواحق في اسم اإلشارة، ولبيان المخاطب من الغائب، وال مو" أنتن"و" أنتم"و

 .)3(اإلعراب

-  ƫموافقته في منع وقوع الحال فعالً إذا كان المبتدأ مصدراً، وأجاز ذلك الكسائي واألخف

 : لوروده في الشعر كقوله)4(وهشام وابن مالك

ĉرĉامŊالض ĉةłرńهŃالم ćلƅثĉم łبيضاء          ƅتŽلĉبńرŃقد س Ŏها في الحيĉدي بńهł5(ع( 

أيŎ حال أو في أيŎ حال، وهي عند األخفƫ والسيرافي اسم على : ظرف ومعناها" كيف"أن  -

ظرفاً " كيف"وكون (، وهذا الذي أثبتůه عكس ما ذكره في شرƟ الكافية حيث قال )6(غير ظرف

على أي حال : عند سيبويه مقدر بقولنا" كيف"فـ....... مذهب األخفƫ، وعند سيبويه هو اسم

 .)7( )عنده مقدر" حاصل" وعلى أي حال،: حاصل، وعند األخفƫ بقولنا

                                           
 .2/221 وشرƟ التصريح 2/862 وارتشاف الضرب 3/195 والكتاب 1/106همع الهوامع  )1(
 .4/195 والكتاب 1/198همع الهوامع  )2(
 .3/101 وشرƟ المفصل 2/356 والكتاب 206، 1/205همع الهوامع  )3(
 .1096، 3/1095 وارتشاف الضرب 1/342همع الهوامع  )4(
 وشرƟ المفصل 401 وله في شرƟ شواهد اإليضاƟ 188البيت من السريع وهو لألعشى في ديوانه  )5(

  وروايتهما5/101
 هيفاء مثل المهرة الضامر... ... ... ...                    

 ).عهدي به( وروايته 2/29 والدرر 2/778 وله في اإلنصاف 
 .1/174 اللبيب  ومغني4/233 والكتاب 160، 2/159همع الهوامع  )6(
 .3/291شرƟ الكافية  )7(
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ما أتاني أحد إال أبوك خير من : إذا تقدم المستثنى متوسطاً بين المستثنى منه وصفته نحو -

زيد، وما مررت بأحد إال عمرņو خيٍر من زيد، وما مررت بأحٍد إال عمٍرو خيٍر من زيد جاز 

ر عند السيوطي وهو مذهب فيه اإلتباع بدالً، والنصب على االستثناء، واإلتباع بدالً هو المختا

 .)1(سيبويه

هو المبتدأ وصححه ابن مالك، وذهب قوم إلى " فيها قائماً رجلą"أن صاحب الحال في نحو  -

 .)2(أن صاحبها هو الضمير المستكن في الخبر بناء على أنه ال يكون إال من الفاعل والمفعول

كم ال :  في الخبرية، فال يقالفي عدم جواز أن يكون المميز منفياً ال في كم االستفهامية وال -

 .)3(كم ال رجٍل صحبت: رجالً جاءكÞ وال

إذا " قلما" وما فيه االستفهام و - وهو المنفي–بعد فعل غير موجب " حتى"يتعين النصب بـ -

ما سرت حتى أدخلć المدينة، وقلما سرت حتى أدخلŽها، : أردت بها النفي المحض، وذلك نحو

ÞهاŽلſ4( وأسرت حتى تدخ(. 

لما أنń جاءوا ذهبت، وأما واهللا أنń لو : زائدة، وليست المخففة من الثقيلة نحو قولك" أنń"رد ت -

لما أنń فعل، كما تكون توكيداً بين القسم : نحو قولك" لمŊا"فعلت ألكرمتك، وتكون توكيداً بعد 

 .)5(كما في المثال السابق" لو"و

- "ńنĉزيد : تبعيض، فهي البتداء االرتفاع في نحوفي أفعل التفضيل ابتدائية وال تخلو من ال" م

 .زيد شر من عمرو: أفضل من عمرو، والبتداء االنحطاط في

                                           
شرƟ  و2/399 والمقتضب 3/1509 وارتشاف الضرب 2/336 والكتاب 192، 2/184همع الهوامع  )1(

 .2/92المفصل 
 .1/375 وشرƟ التصريح 2/122 والكتاب 2/234همع الهوامع  )2(
 .2/783 وارتشاف الضرب 2/168 والكتاب 2/278همع الهوامع  )3(
 .4/1662 وارتشاف الضرب 24، 23، 3/22 والكتاب 2/302هوامع همع ال )4(
 .4/222، 3/152 والكتاب 2/325همع الهوامع  )5(
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 في اإلضافة يكون االسم األول مضافاً والثاني هو المضاف إليه، هذا ما ذهب إليه السيوطي  -

لك ما ، ألن األول هو الذي يضاف إلى الثاني فيستفيد منه تخصيصاً ودليل ذ)1(موافقاً سيبويه

 . ومعلوم أنه االسم الثاني منهما)2( )والجر إنما يكون في كل اسٍم مضاف إليه(جاء في الكتاب 

 وهو األصح -ال بالحرف المقدر وال باإلضافة-في أن الجر في المضاف إليه بالمضاف  -

التصال الضمير به أي المضاف، والضمير ال يتصل إال بعامله، وإن كان القياس أال يعمل من 

سماء إال ما أشبه الفعل، والفعل ال حظŮ له في عمل الجر، لكن العرب اختصرت حروف األ

الجر في مواضع، وأضافت األسماء بعضها إلى بعض، فناب المضاف مناب حرف الجر 

 .)3(فعمل عمله

 )4( )وجر الثاني هو باالسم المضاف إليه، هذا مذهب سيبويه(وقد جاء في ارتشاف الضرب  

 سبق بيانه في المسألة السابقة أن سيبويه يسمي االسم األول مضافاً والثاني وهو مخالف لما

 .مضافاً إليه

من أدوات الشرط الجازمة، ويجزم بها في الكالم وفاقاً لسيبويه خالفاً " إذما"عد السيوطي  -

 .)5(لمن خص ذلك بالشعر

، ومنه )6(ويهجواز حذف الفاء في جواب الشرط ضرورة، وامتناعه في السعة موافقاً سيب -

 :قول الشاعر

 

                                           
 .2/411همع الهوامع  )1(
 .1/419الكتاب  )2(
 .25، 2/24 وشرƟ التصريح 420، 1/419 والكتاب 2/412همع الهوامع  )3(
 .4/1799ارتشاف الضرب  )4(
 .611، 508، 191 والجنى الداني 4/1862 وارتشاف الضرب 57، 3/56اب  والكت2/451همع الهوامع  )5(
 .4/1872 وارتشاف الضرب 9/3 وشرƟ المفصل 65، 3/64 والكتاب 2/458همع الهوامع  )6(
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 )1 (... ... ... ...مłنń يłفƅعل الحسناتĉ اهللاĈ يłشƅكſرŃها                       

وما جاء من ذلك في غير الشعر فهو قليل نادر ال يقاس عليه، كقوله صلى اهللا عليه وسلم  

 .)2( )بها عŃتĈمŃتŻها وإال اسŃ جاء صاحبłفƌذا: ( ألبي بن كعب لما سأله عن اللقطة

، ولما اعتقدوا "إمŊا"فصارت " ما"في " إنń"زائدة، أدغمت نون " ما" و"إنń"مركبة من " إمŊا"أن  -

 :وأنشدوا" ما" دون "إنń"ذلك قالوا قد جاء في الشعر 

ĉصبر ćمالńجĉإ ńعاً، وإنłزłج ńها           فإنƅنłبĉذƅك فاكŃنفس łكƅتłبŽذŽ3(لقد ك( 

 .)4("إنń"ضرورة واكتفي بـ" ما"ال صبر، فحذفت فإمŊا جزعاً وإما إجم: أي

مŃقƅعłنƅسĉس، فقد ذهب : في جمع ما فيه أحد الزائدين يضاهي أصالً واآلخر ال يضاهيه، نحو -

سيبويه إلى حذف السين وإبقاء الميم لكونها متقدمة، وألنها تفيد معنًى وهو الداللة على اسم 

فاقاً لسيبويه وخالفاً للمبرد فيما ذهب إليه من مłقŽاعĉس، واختاره السيوطي و: الفاعل، فتقول

 .)5(قŽعłاسس: حذف الميم وإبقاء السين فيقول في جمعها

                                           
 :        صدر بيت من البسيط  وعجزه )1(

                    ... ... ... ...ŋوالشرŎبالشر ĉعند اهللا ĉمثالن  
 ولم 5/81 والدرر 3/65و لحسان بن ثابت في الكتاب ) سيان(  وروايته67مالك في ديوانه وهولكعب بن 

 3، 9/2 وبال نسبة في شرƟ المفصل 1/53أعثر عليه في ديوانه ،  ولعبد الرحمن بن حسان في المغني 
 والخصائص 1/264 وسر صناعة اإلعراب 1/276 والمقرب 152 والتوطئة 4/210وأوضح المسالك 

 .3/118والمنصف  2/281
 ).2437( وصحيح البخاري برقم 1723جزء من حديث في صحيح مسلم، كتاب اللقطة رقم الحديث  )2(
 : وروايته110البيت من الوافر وهو لدريد بن الصمة في ديوانه  )3(

ĉرńبłص Ĉمالńإج ńوإن ņعłزłج ńيها           فإنĉبĉذƅفاك ĉكŃسƅفŽن ĉكƅتłبŽذŽك ńدŽقŽف 
، 1/269  وبال نسبة في الكتاب )لقد كذبتك عينك( وروايته 57 واألزهية 11/109األدب وله في خزانة 

 .104، 8/101 وشرƟ المفصل 3/28 والمقتضب 534، 212 والجنى الداني 3/332
 والجنى الداني 2/789 وشفاء العليل 4/1993وارتشاف الضرب  1/293 والكتاب 3/179همع الهوامع  )4(

 .1/56  ومغني اللبيب534، 533
 .3/1047 وشفاء العليل 1/461 وارتشاف الضرب 3/429 والكتاب 3/328همع الهوامع  )5(
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نطـاليق  : كانطالق وافتقـار فيقـال    " افتعال"أو  " انفعال"وافقه في جمع ما كان وزنه على         -

ردت إلى  نطيليق وفتيقير، وإن كانت تاء االفتعال قد أبدلت         : وفتاقير، وكذلك في التصغير يقال    

ضـتاريب  : اضطراب واصطبار وازدياد واذƃكـار واظƃـالل      : أصلها من التاء فيقال في نحو     

 .وضتيريب

في حذف الهمزة وحذف النون     " فعال"مجرǎ  " افتعال"و" انفعال"بينما ذهب المازني إلى إجراء      

 .)1(طليق وفقير: طالئق وفقائر وفي التصغير: والتاء فيقال في الجمع

سم الخماسي يوافق زائداً لفظاً كنون خدرنق، أو يوافقه مخرجاً كدال فرزدق            إذا كان رابع اال    -

خدارق، وفرازق وهـو رأي سـيبويه، وقـد وافقـه           : حذف منه الرابع وبقي الخامس فتقول     

 .)2(السيوطي وقال عنه هو األجود

ف من اسم منقوص ال يرد إلى أصله، ألن االسم إذا حذ          " فſعłيńل"إذا جاء التصغير على وزن       -

منه شيء، وبقي بعد الحذف ما يحصل به بناء التصغير وهو ثالثة أحرف لم يرد المحـذوف،                 

ألن الحذف لم يكن من علة تزول بالتصغير، وإنما كان الحذف لضرب مـن التخفيـف فـي                  

هار، وميت، وشاٍك، وخيـر،     : المكبŊر، وهو أحوج إليه في المصغر لزيادة حروفه، وذلك مثل         

هŃوłيńر، ومŃيłيńت، وشſوłيńك، وخſيłيńر، وشſرłيńر، ونſوłيńس وذهب أبو        : تصغيرهاوشر، وناس فيقال في     

 .)3(هويئر، ومŃيłيŎت، وكذلك في البواقي: عمرو ويونس إلى  جواز رد المحذوف فيقال

بŃـرłيńهيم  : وافق السيوطي سيبويه في تصغير إبراهيم وإسماعيل في غيـر التـرخيم فيقـال              -

  إذ الهمزة عنده محكوموأĈسłيńمĉعأĈبłيńرĉه : إذ هي زائدة، وقال المبردوسŃمłيńعيل، بحذف الهمزة 

                                           
 .3/1047 وشفاء العليل 462، 1/461 وارتشاف الضرب 3/434 والكتاب 329، 325همع الهوامع  )1(
 .3/1408 وشفاء العليل 1/462 وارتشاف الضرب 3/417 والكتاب 3/329همع الهوامع  )2(
 وشرƟ 57، 3/56 واألصول 1/365 وارتشاف الضرب 3/456 والكتاب 344،  3/343هوامع همع ال )3(

 .121، 5/120 وشرƟ المفصل 3/1057 وشفاء العليل 2/442الجمل 
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 .)1( بأصالتها، فحذف الميم والالم كما يحذف آخر الخماسي األصول

 :وقد وافقǈ في مسƉلة واحدة هي: الكسائي -3

إذ ذكرهما السيوطي من حروف العطف تبعاً للكسائي كما في " متى"و" لوال"إثبات العطف بـ -

 .)2(رت بزيٍد فلوال عمٍرو، أو فمتى عمٍرو بالجر، وأباه الفراء والبصريونمر: قولك

 :وخالفǈ في مسƉلتين هما

بمعنى صاحب إلى المضمر، وتبعه في ذلك النحاسŃ والزبيدي، " ذو"منع الكسائي إضافة  -

 : ومنه قوله)3(وأجاز السيوطي ذلك

 )4(سĉ ذŽوŃوهŃإنŮما يعرفſ ذŽا الفŽضńــــ             ـــلĉ مĉن النا

 :وقوله

                    ... ... ... ...ŃوهŃوŽها ذĉتłومŃي أرĉوŽ5(أبار ذ( 

 :وقوله

 
                                           

 وشفاء العليل 3/61  واألصول1/400 وارتشاف الضرب 476، 3/446 والكتاب 3/354همع الهوامع  )1(
3/1063. 
 .1980، 4/1979لضرب  وارتشاف ا3/187همع الهوامع  )2(
 .4/1815 وارتشاف الضرب 2/424همع الهوامع  )3(
 : ويرو2/424ǎ وهمع الهوامع 5/27البيت من مجزوء الرمل وهو بال نسبة في الدرر  )4(

 إنما يصطنع المعـ            ـروف في الناس ذووه    
 15/458 ولسان العرب 3/38، 1/53 وشرƟ المفصل 4/1815 وارتشاف الضرب 3/108في شرƟ التسهيل 

 ).ذو(
 :عجز بيت من الوافر وصدره )5(

łصłبńحŽنŽا الخńزłرĉجŊيŽةŃم ńهفاٍتر... ... ... ...                     
 وشرƟ المفصل 1/344وفي أمالي ابن الحاجب ) ذŽوŃوńها(  وروايته166وهو لكعب بن زهير في ديوانه 

 2/424 وهمع الهوامع 5/28وبال نسبة في الدرر ) ذووها(وفيهما ) ذو (5/458 ولسان العرب 3/36، 1/53
 ).ذووها( وفيه 1/211والمقرب 
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                    ... ... ... ...ĉلĉاضŽاألف łيكĉوŽذ ńنĉماً مńدĉاه قŽنńوłجł1(ر( 

 )2(إلى الضمير، وتبعه النحاس والزبيدي، وأجاز السيوطي ذلك" آل"منع الكسائي إضافة  -

 :ومنه

ńآلك łاليوم  ĉيهĉدĉوعاب  ĉالصليــــ         ــب ĉعلى آل ńرŃصƅ3(وان( 

 : وقد وافقه أيضاً في مسألة واحدة وخالفه في ثالث مسائل، فالتي وافقه فيها هي:الفراء -4

حاشا لزيد فحذفت الالم " حاشا زيد: "فعل جامد ال فاعل له، وأن األصل في قولك" حاشا"أن  -

 .)4(وخفضوا بهالكثرة االستعمال 

ǈفي ǈوأما ما خالف: 

عندي رطل سمناً : منع الفراء عطف أحد المقدارين إذا كانا من جنسين في التمييز نحو -

عسالً، إذا أردت أن عندك منهما مقدار رطل، ألن تفسير الرطل ليس للسمن وحده وال للعسل 

هذا حلو : د قولهماسماً للمجموع على ح" سمناً عسالً"وحده وإنما هو مجموعهما، فجعل 

 .حامض

 وخالفه السيوطي في ذلك ذاهباً إلى جواز العطف بالواو ألنها تصير ما قبلها وما بعدها    

                                           
 :عجز بيت من الطويل وصدره )1(

ŮوإنŽا لŽنńرŃجłو عĉاجĉالً مƅنćك مثلłا م... ... ... ...                     
 : وروايته182وهو لألحوص في ديوانه 

ĉهĉالذي ب ćلƅثĉم łكƅنĉنا مńوłجłر ńولكنĉاألفاضل łكńيĉوŽذ ńنĉنا قديًما مƅفĉرŃص                          
 :وروايته) ذو (15/458 ولسان العرب 5/28 وفي الدرر 

ĉلĉاألوائ łكńيĉوŽذ ńنĉنا قديًما مƅفĉرŃص                         ĉهĉالذي ب ćلƅثĉم łكƅنĉنا مńوłجłر ńولكن 
 .6/513لمفصل  والمعجم ا2/424وبال نسبة في همع الهوامع 

 .4/1818 وارتشاف الضرب 2/425همع الهوامع  )2(
 5/31 والدرر 2/712 وشفاء العليل 3/110البيت من مجزوء الرمل وهو لعبد المطلب في شرƟ التسهيل  )3(

 .4/1818وبال نسبة في ارتشاف الضرب ) أهل (7/218وتاج العروس 
 .1/244الكافية شرƟ ، و2/85المفصل  وشرƟ 3/1533 وارتشاف الضرب 2/212همع الهوامع  )4(
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 .)1(بمنزلة شيء واحد

أجاز الفراء حذف الياء والواو الساكنتين في الوقف لكثرة ما ورد من ذلك ومنه قوله تعالى  -

 y7 Ï9≡ sŒ $ tΒ $̈Ζ ä. Æ ö7 tΡ 〈] الف السيوطي فذهب إلى أن الوقف عليهما يكون ، وخ]64: الكهف

≅ Èيرمي ويدعو، وال يحذفان إال في فاصلة نحو: بالسكون كحالهما في الوصل نحو ø‹ ©9 $# uρ # sŒ Î) 

Î ô£ o„ 〈] أو في قافية كقوله]4: الفجر ،: 

ńرĉفłالي Ŋمſث ſقſلƅخłي ĉالقوم Ńوبعــ          ـــض ŽتƅقŽلŽي ما خĉرƅفŽت łاكłرć2(وأ( 

 .)3(يفري، فحذف الياء لثقلها، ثم أسكن الراء للوقف: ادأر

اللهم رب (ما جاز للضرورة جاز في النثر للتناسب والسجع، نحو قوله صلى اهللا عليه وسلم  -

 )4( )السموات السبع وما أưللنÛ ورب األرƮين السبع وما أقللنÛ ورب الشياطين وما أƮللن

، وقوله في حديث المواقيت "أظللن وأقللن"اسبة فأتى بضمير مؤنث لمن" أضلوا"وكان القياس 

 أنفƼ بالالÛً وال (بعوده على أهل المدينة ومن ذكر معهم، وقوله " لهم" والقياس )5( )هن لهن(

                                           
 .4/1632 وارتشاف الضرب 2/264همع الهوامع  )1(
 : وروايته29البيت من الكامل وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه  )2(

 فŽألćنƅتŽ تŽفƅرĉي ما خŽلŽقƅتŽ وبعńضŃ          القŽوńمĉ يłخƅلſقſ ثſمŊ ال يłفƅري
 471 وسر صناعة اإلعراب 270 وشرƟ شواهد اإليضاƟ 209، 4/185 والكتاب 6/297 وفي الدرر 
وألنت (وروايته في الخمسة األخيرة ) خلق (10/87 ولسان العرب 9/79 وشرƟ المفصل 2/74والمنصف 

 ...).تفري
 وشفاء العليل 270 وشرƟ شواهد اإليضاƟ 806، 2/805 وارتشاف الضرب 3/385همع الهوامع  )3(

3/1131. 
والكلم ) أقلت( والرواية فيهما 5/361 والترمذي في كتاب الدعوات 10/126وائد الحديث في مجمع الز )4(

 .63الطيب البن تيمية فصل في القرية أو البلدة إذا أراد دخولها ص
وفي صحيح مسلم، ) 1529(، ورقم الحديث 297جزء من حديث في صحيح البخاري، كتاب الحƝ، ص )5(

 ).1181(م الحديث كتاب الحƝ، باب مواقيت الحƝ والعمرة، رق
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 ارجعن ( فنوŊن المنادǎ المعرفة ونصبه لمناسبة إقالالً، وقوله )1( )تخƩ من ذي العرƩ إقالالً

 ، ومما استدلوا به على ذلك قوله تعالى"وزوراتم" والقياس )2( )مƉزورات غير مƉجورات

 tβθ ‘Ζ Ýà s? uρ «! $$Î/ O$ tΡθãΖ —à9 $ ثم] 10: األحزاب [〉 #$ tΡθ= |Ê r' sù gŸξ‹ Î6 ¡¡9 ] 67: األحزاب [〉 #$

شهر تŽرǎł، وشهر (زاد األلف لتتفق الفواصل كزيادة األلف في الشعر لǘطالق، ومن كالمهم 

 .)4("ترǎ"إتباعاً لـ" مرعى"و" ثرǎ " حذف التنوين من)3( )ثرǎ، وشهر مرعى

 :ووافقǈ في المسائل اآلتية: المبرد -5

إسحاق، فإنه : ما كان من األسماء األعجمية موافقاً في الوزن لما في اللسان العربي نحو -

بمعنى أبعد أو بمعنى ارتفع، ونحو يعقوب لذكر القبح، فإن كان شيء منه " أسحق"مصدر لـ

مŎي، فإن قصد اسم النبي منع الصرف للعلمية والعجمة، وإن عين اسم رجل يتبع فيه قصد المس

 .)5(مدلوله في اللسان العربي صرف

بعد ساكن فاألحسن اختالسها سواء كان الساكن صحيحاً أو ) ضمير الغائب(إذا وقعت الهاء  -

 çµمĉنƅهŃ،وعłنƅه،وأكرمńهŃ، وفيه، وعليه، ومنه قوله تعالى:حرف علة نحو ÷Ζ ÏΒ ×M≈ tƒ# u ìM≈ yϑ s3 øt ’Χ 〈   

                                           
 والطبراني في 10/241، وفي باب اإلنفاق واإلمساك 3/126الحديث في مجمع الزوائد باب االدخار  )1(

 ومشكاة 635 ورقم الحديث 1/210وكشف الخفاء للعجلوني ) 10300( ورقم الحديث 10/192المعجم الكبير 
والسلسلة الصحيحة لأللباني ) 1885(الحديث المصابيح، كتاب الزكاة، باب اإلنفاق وكراهية اإلمساك، ورقم 

 ).1266( ورقم الحديث 6/347
وفي سنن ابن ماجة، كتاب ) 939( ورقم الحديث 1/64جزء من حديث في الجامع الصغير للسيوطي  )2(

 ).1578( ورقم الحديث 503، 1/502الجنائز، باب ما جاء في اتباع النساء الجنائز 
 .5/2377ارتشاف الضرب  )3(
 .149، 3/148 وشرƟ الجمل 5/2377 وارتشاف الضرب 251، 3/250همع الهوامع  )4(
 .326، 3/325 والمقتضب 1/111همع الهوامع  )5(
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 .)1(من لدنƅه يا فتى: ومنه] 7: آل عمران[ 

الموصول والصلة كجزأي اسم،وقد ثبت للموصول التقدم لكون الصلة مبنية له، فيجب  -

 .)2(للصلة التأخر، فال تتقدم هي وال جزء منها على الموصول

 وجمع تكسير، يعمل اسم الفاعل عمل فعله مفرداً أو غيره، أي مثنًى ومجموعاً جمع سالمة، -

 هؤالء حواج بيت اهللا أمس، ومررت برجٍل ضارباه الزيدان، ومررت بقوم مالزموهم : نقول

 :إخوتهم، فتثنى وتجمع ومنه قوله

 )3(أوالفاً مكةŽ من وŃرńق الحłمłى

 :وقوله

ńرſخſف Ńغير ŃمŃهŃبƅنŽذ ņرſفſغ                ńمĉهĉومŽفي ق ńهمŮنćوا أŃادłز Ŋمſ4(ث( 

 .)5(ويه والخليل إعمال المثنى والجمع الصحيحومنع سيب

بالقصر، وألفها أصل، " أولى"بالمد، و" أوالء"يقال لجمع المذكر والمؤنث معاً في اإلشارة  -

 .)6(وهي عند سيبويه منقلبة عن ياء إلمالتها

وأخواتها عنه وعن االسم فإن جŃرŎد الخبر من الالم لم يجز " إن"إذا تأخر معمول خبر  -

 ، وإن لم يجرد فالمنع أيضاً ألنه لم يسمع، وأجازه - أي معمول الخبر المتأخر–عليه دخولها 
                                           

 .1/401 والمقتضب 1/196همع الهوامع  )1(
 .2/1040 وارتشاف الضرب 3/197 والمقتضب 286، 1/285همع الهوامع  )2(
 9/12 ولسان العرب 2/189 وشرƟ التصريح 6/75صل  وفي شرƟ المف295الرجز للعجاج في ديوانه  )3(
وبال نسبة في ) أوالفاً( وفيه 1/110، )قواطناً( وفيه 1/26والكتاب ) قواطناً(وفيه ) منى (15/293، )ألف(

 ).قواطناً( وفيه 2/519 واإلنصاف 2/116 وشرƟ ابن عقيل 3/149شرƟ الجمل 
 وشرƟ 5/274 والدرر 8/188 وفي خزانة األدب 83 البيت من الرمل وهو لطرفة بن العبد في ديوانه )4(

 3/227 وأوضح المسالك 357 وبال نسبة في أمالي ابن الحاجب 6/74 وشرƟ المفصل 2/69التصريح 
 ).فجر( وفيهما 264 والتوطئة 1/113 والكتاب 2/116وشرƟ ابن عقيل 

 .5/2267 وارتشاف الضرب 4/148 والمقتضب 3/53همع الهوامع  )5(
 .2/975 وارتشاف الضرب 1/246لهوامع همع ا )6(
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 .)1(إن زيداً لقائم لفي الدار: الزجاج نحو 

 :مخالفة ƙعلب -6

 :اضطراب: أثبت ثعلب همزة الوصل في األسماء عند التصغير ولم يسقطها فقال في نحو 

، وهي زائدة ، وأبقى همزة الوصل ، ألنها " لافتع"أĈضłيńريب ، فحذف الطاء ألنها بدل من تاء 

 .فضلتها بالتقدم

أما السيوطي فقد اختار أن ألف الوصل تزال عند تصغير ما هي فيه، سواء كان ثنائياً كابن 

واسم أم أكثر كافتقار وانطالق واضطراب وغيرها، لزوال الحاجة إليها بتحريك أول المصغر 

ونſطŽيńليق وضŃتŽيńرĉيńب، وسواء بقي على مثال األسماء أم ال، وهذا بŃنŽّي وسŃمłّي وفſتŽيńقير : فيقال

 .)2(الذي ذهب إليه هو مذهب سيبويه وينسب للجمهور

7- ƚوافقه في مسألتين هما:الزجا : 

عدم جواز تقدم المفعول المطلق المؤكد لمضمون الجملة بضربيه على الجملة المؤكدة، فال  -

 حقاً هو ابني، وسببه أن العامل فيه فعل يفسره مضمونها من اعترافاً له عليŊ دينار، وال: يقال

أحقه حقاً، فأشبه ما : اعترف بذلك اعترافاً، وفي الثانية: جهة المعنى، إذ التقدير في األولى

العامل فيه معنى الفعل، فلم يجز تقديمه قياساً عليه، ولم ينسب السيوطي الرأي ألحد، ونسبه 

 .)3(أبو حيان للزجاج

حاشا هللا، فهي اسم مصدر مرادف للتنزيه، وليس معناه : قبل الم الجر نحو" حاشا"عت إذا وق -

بالتنوين، كما يقال تنزيهاً هللا، وبراءةً ] 31: يوسف [)حاشاً هللا(االستثناء، بدليل قراءة بعضهم 

                                           
 .3/1264 وارتشاف الضرب 445، 1/444همع الهوامع  )1(
، 3/45 واألصول 454، 434، 3/433 والكتاب 365، 1/364 وارتشاف الضرب 3/344همع الهوامع  )2(

46. 
 .3/1375 وارتشاف الضرب 2/92همع الهوامع  )3(
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هللا من كذا ، صحح السيوطي هذا الرأي ولم يسنده ألحد ، وكذلك في شرƟ التسهيل ، ومغني 

، وارتشاف الضرب ، إال أنه جاء في حاشية االرتشاف أن هذا الرأي للزجاج ولم أعثر اللبيب

 .)1(غيره فيما اطلعت عليهٍب عليه في كتا

 :وقد خالفǈ في مسƉلة واحدة هي -

ال يكون إال في حال نصب عند الزجاج، أما السيوطي فقد اختار المذهب " رب"أن مجرور 

رب رجٍل : مل، فيحكم عليه بالرفع أو النصب، ففي نحوالقائل بأن مجرورها يكون بحسب العا

رب رجٍل صالح لقيت نصب : صالح عندي، محل مجرورها رفع على االبتداء، وفي نحو

 .)2( ...على المفعولية، وهكذا

، وأن األلف "ما"الذي هو اسم إشارة ثنائي الوضع نحو " ذا" في أن موافقة السيرافي -8

 مخالفين في ذلك البصريين، إذ هو عندهم ثالثي الوضع أصل بنفسها غير منقلبة عن شيء،

 .)3(وألفه منقلبة عن أصل، والكوفيين أيًضا حيث ذهبوا إلى أن ألفه زائدة

 : وقد وافقه في ثالث مسائل:الفارسي -9

عليه لما أشبهها في " ربŊ"معرفة جرǎ مجرǎ النكرة في دخول " رب"الضمير المجرور بـ -

 .)4(ذهب قوم إلى أنه نكرة وهو اختيار الزمخشري وابن عصفورأنه غير معين وال مقصود، و

 :تزاد ضرورة ال اختياراً، هذا ما ذهب إليه الفارسي ووافقه السيوطي، كقوله" في" -

 

                                           
 ومغني اللبيب 2/227 وشرƟ التسهيل البن مالك 3/1535 وارتشاف الضرب 2/214همع الهوامع  )1(

1/110. 
 .1/120 ومغني اللبيب 4/1742 وارتشاف الضرب 2/352همع الهوامع  )2(
 واإلنصاف المسألة الخامسة 238 والجنى الداني 2/974 وارتشاف الضرب 245، 1/244همع الهوامع  )3(

 .1/126لحمصي،بهامƫ شرƟ التصريح وحاشية الشيخ يس بن زين الدين العليمي ا2/669والتسعون
 .1/523 وشرƟ الجمل 450 والجنى الداني 4/1747 وارتشاف الضرب 352، 2/351همع الهوامع  )4(
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 )1(أنŽا أćبŃو سłعńٍد إĉذŽا الليلĈ دłجłا                  يłخŽالĈ في سوادĉهĉ يłرłنƅدłجłا

 .)2(ائدة لغير تعويض، و تفيد التوكيديخال سواده يرندجا، وهي في ذلك ز: أي

" كاد"و " كان"عسى، وكذا ناقص من : ال يصاƷ المبني للمفعول من فعل جامد نحو -

 .)3(وأخواتهما، ألنه لم يسمع والقياس يأباه، وجوز ذلك سيبويه والسيرافي والكوفيون

ي مفادها، ، فقد ذكر السيوطي ثمانية آراء ف"رب" في مłفŽاد موافقة أبي نصر الفارابي -10

، وذكر أمثلة لكل )4(وصحح الرأي الثالث وهو رأي الفارابي أنها للتقليل غالباً والتكثير نادراً

$ نوع، فمن ورودها للتكثير قوله تعالى yϑ t/ •‘ –Š uθ tƒ t Ï% ©! $# (#ρã x Ÿ2 öθ s9 (#θçΡ% x. t Ïϑ Î=ó¡ãΒ 〈 

 على عكس ذلك، فقيل هي فإنه يكثر منهم تمني ذلك، واالستشهاد بنفس اآلية] 2: الحجر[

، ومن ورودها للتكثير قوله صلى )5(للتقليل أي تدهشهم أحوال القيامة فتقل استفاقتهم وتمنيهم

 : وقول الشاعر)6( )يا رب كاسية في الدنياÛ عاريةŹ يوم القيامة(اهللا عليه وسلم 

ńمĉت ůطŽها خŮنćنسٍة كأƉلٍة       بńيŽول ſتńوłهŽل ńدŽيوٍم ق ŊبŃا رłيŽفĉ7(ثال( 

 :ومن ورودها للتقليل قوله

                                           
 : وروايته6/125 وخزانة األدب 4/150الرجز لسويد بن كاهل اليشكري في الدرر )1(

 أنا أبو سعد إذا الليل دجا        دخلت في سرباله ثم النŮجا
 .2/362 وهمع الهوامع 4/1727 وارتشاف الضرب 1/146 في المغني وبال نسبة

 .1/146 ومغني اللبيب 4/1727 وارتشاف الضرب 2/362همع الهوامع  )2(
 .563، 1/562 وشرƟ الجمل 3/1325 وارتشاف الضرب 3/277همع الهوامع  )3(
 .4/1738 وارتشاف الضرب 2/348همع الهوامع  )4(
 .1/119ير، بهامƫ مغني اللبيب حاشية الشيخ محمد األم )5(
، ورقم 4/230جزء من حديث في سنن الترمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء ستكون فتن كقطع الليل المظلم  )6(

 ).115( ورقم الحديث 47وفي صحيح البخاري، كتاب العلم، باب العلم والعظة بالليل ص) 2196(الحديث 
 وشرƟ شواهد 4/118والدرر ) ويارب( وروايته 46وانه البيت من الطويل وهو المرƏ القيس في دي )7(

 Ɵوفيه 216اإليضا )Ŋالتصريح 2/147، 1/119 والمغني 1/199وبال نسبة في المقرب ) أال رب Ɵوشر 
 ).يا رب( وروايته 2/18
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ĉأبوان Ńهłدƅلłوذي ولد لم ي              ņبćأ ŃهŽل łوٍد وليسſلńوłم ŊبŃر Žالćأ 

ĉانłوćĉي ألĉضŽقƅنŽلٍة ال تŮمجل          ĉهĉهńجłو ŎرŃفي ح łاءŊرŽامٍة غŽي شĉ1(وذ( 

 .عيسى وآدم والقمر: أراد

بن خلصة أن تتلقى جملة القسم في  فقد أجاز امخالفة محمد بن خلصة الƮرير -11

في نفي المستقبل ، إال أنها نفي " ال"وإن كانت كـ" لن"، معلالً أن " لن"، دون " لم"النفي بـ

، فلما كانت في مقابلة السين لم يتلق بها كالسين، وخالفه في ذلك السيوطي وهو "سيفعل"لـ

 .)2(بالمستقبل أجدرللماضي، والقسم " لم"، ألن "لم"، دون "لن"جواز التلقي بـ

12- Ʊووافقه في مسألتين هما:ابن القطا : 

، كمزيقياء ومطيطياء، ولم يذكره إال ابن القطاع، "فſعłيńلĉياء"من أوزان ألف التأنيث الممدودة  -

وتبعه ابن مالك، فكأن التصريفيين رأوا أن الياء ياء تصغير، فكأنه في األصل بني على 

، وما جاء في لسانهم على )كبيرياء(ن كما لو صغرت كبرياء وإن لم ينطق به، فيكو" فĉعńلĉياء"

 .)3(هيئة المصغر وصفاً فإنه ال يثبت بناًء أصلياً

ينابعاء، اسم موضع، ولم يذكر هذا البناء : ، نحو"يłفŽاعĉالء"من أوزان ألف التأنيث الممدودة  -

 .)4(إال ابن القطاع وتبعه ابن مالك، وذكره السيوطي وفاقاً له

                                           
ال ( وفيه 2/18 وشرƟ التصريح 174، 1/173البيتان من الطويل وهما لرجل من أزد السراة في الدرر  )1(

وبال نسبة في ) عجبت لمولود( وفيهما 2/381 وخزانة األدب 257وفي شرƟ شواهد اإليضاƟ )  لزمانتنجلي
 4/48 وشرƟ المفصل 3/51 وأوضح المسالك 1/199 والمقرب 2/333 والخصائص 441الجنى الداني 

 ).عجبت لمولود( وروايته 4/115، 2/266 والكتاب 1/119والمغني 
 .4/1778 الضرب  وارتشاف2/399همع الهوامع  )2(
 . ولم يسنده ألحد3/1007 وشفاء العليل 650، 2/649 وارتشاف الضرب 300، 3/299همع الهوامع  )3(
 . ولم يسنده ألحد3/1006 وشفاء العليل 2/647 وارتشاف الضرب 3/300همع الهوامع  )4(
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 فقد ذهب ابن السيد إلى جواز عطف الجمل : البطليوسي السيدابنمخالفة  -13

 :نحو قول الشاعر" حتى"بـ

ĉانłسńرćأĉب łنńدŽقŃما ي Ńادłيĉى الجŮوحت          ńمŃهŋيĉطłم ůلĉكŽحتى ت ńمĉهĉب ſتńيłرł1(س( 

 ، وخالفه السيوطي في ذلك، حيث ذهب إلى أن "سريت"بالرفع على " تكلů"فقد عطف جملة 

يكون في المفرد،ألن شرط معطوفها أن يكون جزءاً مما قبلها أو كجزء منه، " حتى"عطف بـال

والجزئية ال تتأتى إال في المفردات،وهذا الذي ذهب إليه السيوطي هو ما جاءت به كتب 

 .)2(النحو

 : وقد وافقه في مسألة هي:الزمخشري -14

ال أبرƟ اليوم : لمستقبل، تقولمن نفي ا" ال"لتأكيد ما تعطيه " لن"ذهب الزمخشري إلى أن  -

 Iω ßyمكاني، وقال تعالى t ö/ r& #_̈L ym x è=ö/ r& yì yϑ ôf tΒ Ç ÷ƒ t ós t7 ø9  ôوقال] 60: الكهف [〉 #$ n= sù 

yy t ö/ r& uÚ ö‘ F{ $# 4 ®L ym tβ sŒ ù' tƒ þ’ Í< þ’Î1 r& 〈] ووافقه السيوطي في ذلك ذاكراً أن ]80: يوسف ،

 .)3(ها مكابرةبعض النحاة عدŋوا منع معنى التوكيد في

 :وخالفǈ في مسƉلتين هما

 ما مررت برجٍل : بين الموصوف وصفته في المفرد نحو" إال"أجاز الزمخشري الفصل بـ -

                                           
 وشرƟ شواهد 6/141والدرر ) مطوت بهم( وروايته 82البيت من الطويل وهو المرƏ القيس في ديوانه  )1(

 Ɵالمفصل 115، 1/114 والمغني 626، 3/27 والكتاب 228اإليضا Ɵحتى تكل ( وروايته 5/79 وشر
 ).مطوت بهم حتى تكل ركابهم( وفيه 267وبال نسبة في أسرار العربية ) غراتهم

 والجنى 2/141 وشرƟ التصريح 2002، 1999، 4/1998 وارتشاف الضرب 3/182همع الهوامع  )2(
 .114، 1/113 ومغني اللبيب 551ني الدا

 .1/221 ومغني اللبيب 4/1644 وارتشاف الضرب 2/286همع الهوامع  )3(
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 !$tΒما مررت بأحد إال زيد خير منه، وجعل منه: إال صالح، وفي الجملة نحو  uρ $ uΖ õ3 n=÷δ r&  ÏΒ  

>π tƒ ö s% ω Î) $ oλ m; uρ Ò>$ tG Ï. ×Πθè= ÷è ¨Β 〈] جملة واقعة صفة " ولها كتاب معلوم" فجعل ]4: الحجر

 .لقرية، ووسطت الواو بينهما لتوكيد لصوق الصفة بالموصوف

ألنهما كشيء " إال"    وخالفه السيوطي فذهب إلى أنه ال يفصل بين الموصوف وصفته بـ

 " إال"واحد،  كما ال يفصل بها بين الصلة والموصول، وال بين المضاف والمضاف إليه، ألن 

 .)1(ا بعدها في حكم جملة مستأنفة، والصفة ال تستأنف وال تكون في حكم المستأنفوم

لن أفعله أبداً، ومنه قوله : لن أفعله كقولك: تفيد تأبيد النفي عند الزمخشري، فقولك" لن" -

 تعالى s9 (#θ à) è=øƒ s† $\/$t/ èŒ 〈] Ɲ73: الح.[ 

 ôنت للتأبيد لم يقيد منفيها باليوم فيوخالفه السيوطي بأنها ال تفيد التأبيد، ألنها لو كا  n= sù 

zΝ Ïk= Ÿ2 é& uΘöθ u‹ ø9 $# $|‹ Å¡ΣÎ) 〈] ولم يصح التوقيت في قوله] 26: مريم  s9 yy u ö9̄Ρ Ïµ ø‹ n= tã t Ï Å3≈ tã 

4 ®L ym yì Å_ ö tƒ $ uΖ ø‹ s9 Î) 4 y›θãΒ 〈] ولكان ذكر األبد في قوله تعالى]91: طه ،  s9 uρ çν öθ ¨Ψ yϑ tG tƒ 

# J‰ t/ r& 〈] 2(تكرار إذ األصل عدمه] 95: رةالبق(. 

 :مخالفة أبي بكر بن طاهر -15

 βالناصبة للمضارع ليست هي المتصلة بالماضي في نحو" أنń"فقد ذكر ابن طاهر أن  r& tβ% x. 

                                           
 .2/221 وشرƟ التسهيل 2/570 والكشاف 2/204همع الهوامع  )1(
 .1/221 ومغني اللبيب 3/336 وشرƟ التسهيل 1644، 4/1643 وارتشاف الضرب 2/287همع الهوامع  )2(
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# sŒ 5Α$tΒ t ÏΨ t/ uρ 〈] بل إنها غيرها، وهي عنده مشتركة أو متجوز بها واستدل لذلك ] 14: القلم

 :بأمرين

 .لالستقبال، فال تدخل على الماضي كالسين وسوف وكذا األمرأنها تخلص : أحدهما

لما " لم"أنا لو فرضنا دخولها على الماضي لوجب أن تصيره بصيغة المضارع، كـ: والثاني

 .دخلت على الماضي قلبت صيغته للمضارع لتعمل فيه

  Ŋوخالفه السيوطي وعد"Ŋصل الناصبة للمضارع هي التي توصل بالماضي، وأنها تو" أن

 كتبت إليه أنń ال تفعل، وهذا الذي ذهب : كتبت إليه أنń قم، وبالنهي في نحو: باألمر في نحو

 .)1(إليه هو رأي سيبويه

 :موافقة ابن خروف -16

 توصل بجملة خبرية معهود معناها غالباً، ولذا اختلفوا في جملة" أل"الموصوالت االسمية غير 

ها توصل، ومن قال إنها خبرية اختلفوا بين موافق          التعجب، فمن قال إنها إنشائية منع من كون       

جاءني الذي ما أحسنه، ووافقه على ذلك السـيوطي،         : ومانع، واختار ابن خروف الجواز نحو     

 .)2(وأما من منع فألن التعجب إنما يكون من خفاء السبب، والصلة موضحة، فتنافيا

 لقيـت زيـداً مصـعداً       : فيما إذا تعدد ذو الحال وتفرق الحاالن نحو        وافƼ ابن بطال   -17

منحدراً، فإن ما تقدم من الحالين للفاعل الذي هو متقدم، وما تأخر للمفعول، فمصـعداً حـال                 

 :للتاء، ومنحدراً حال لزيد، ومنه قوله

                                           
 وشرƟ 1/27 ومغني اللبيب 3/162 والكتاب 4/1637 وارتشاف الضرب 282، 2/281همع الهوامع  )1(

 .362، 361، 360قواعد اإلعراب البن هشام 
وشرƟ الكافية ) 2( حاشية رقم 1/154 وشرƟ ابن عقيل 2/997 وارتشاف الضرب 1/280همع الهوامع  )2(

 .1/123 وشرƟ الجمل 2/37
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ĉلŊحłرŃٍط مńرŃم ćلńيŽا ذŽنńيłرŽثćا         على أŽنłاءłرłو ŋرŃجŽبها أمشي ت ſ1(خرجت( 

ثانيهما، وهما بذلك يخالفان ما ذهب إليه الجمهور من أن ل" تجر"ألول االسمين، و" أمشي"فـ

 .)2(الحال األولى تكون لالسم الثاني والحال الثانية لألول

 : ووافقه في مسألتين هما:أبو علي الشلوبين -18

أصلهما لنفي الحال، فإذا لم يكن الخبر مخصوصاً بزمان دون زمان، ونفي " ما"و" ليس"أن  -

 نفيها على الحال، أما إذا اقترن بزمان أو ما يدل عليه فهو بحسب فإنه يحمل" ما"أو " ليس"بـ

 Ÿωعلى المستقبل قوله تعالى" ليس"، ومن أمثلة داللة المنفي بـ)3(المقترن به r& tΠ öθ tƒ óΟ ÎγŠ Ï?ù' tƒ 

š[ ø‹ s9 $̧ùρç óÇ tΒ öΝ åκ ÷] tã 〈] وقوله] 8: هود Ν çG ó¡ s9 uρ ÏµƒÉ‹ Ï{$ t↔ Î/ Hω Î) β r& (#θàÒ Ïϑøó è? Ïµ‹ Ïù 〈 

§{ وقوله] 267: لبقرةا[ øŠ ©9 öΝ çλ m; îΠ$ yè sÛ ω Î)  ÏΒ 8ìƒÎ ŸÑ 〈] ومنه قول الشاعر] 6: الغاشية: 

ŃهذبŃالم ĉالرجال ŋٍث، أيłعŽعلى ش           Ńهŋمſاً ال تلŽخćٍق أńبŽتńسŃمĉب ſتńسŽ4(ول( 

$ قوله تعالى" ما"وما يدل على المستقبل من المنفي بـ tΒ uρ uθ èδ  Ïµ Ïn Ì“ ôm t“ ßϑ Î/ z ÏΒ É># x‹ yè ø9$# 

β r& t £ϑ yèãƒ 〈] وقوله]96: البقرة ، $ tΒ uρ Ν èδ t Å_Ì≈ y‚ Î/ z ÏΒ Í‘$ ¨Ψ9  ، ومنها]167: البقرة[〉 #$

                                           
 1/387وشرƟ التصريح ) خرجت بها نمشي( وروايته 33ي ديوانه البيت من الطويل وهو المرƏ القيس ف )1(

 :وروايته) نير (5/246ولسان العرب ) أذيال مرط مرجل( وفيه 11/427 وخزانة األدب 4/10والدرر 
ĉلŊجłرŃٍط مńرŃم łرńيĉا نŽنńيłرŽثćا       على أŽنłاءłور ŋرŃجŽي تĉشńمŽا نłهĉب ſتńمſقŽف 

 .2/339 وأوضح المسالك 2/244وبال نسبة في همع الهوامع 
 .1/200 وشرƟ الكافية 1597، 3/1596 وارتشاف الضرب 244، 2/243همع الهوامع  )2(
 .1/364 وشرƟ التسهيل 3/1157 وارتشاف الضرب 1/366همع الهوامع  )3(
ومعجم مقاييس ) بقي (10/42 وفي تاج العروس 47البيت من الطويل وهو للنابغة الذبياني في ديوانه  )4(

 ولسان العرب 1/36 ومجمع اللغة 1/189 وجمهرة األمثال 1/58وأساس البالغة ) فلست( وفيه 1/277اللغة 
 .5/230وبال نسبة في العين ) بقي (14/81، )شعث (2/161
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 :قول الشاعر

ĉوال آل ĉوبſطſالخ ĉرافƅطćأ ĉكĉرńدŃمĉب              ĉهĉسƅفŽن ſةŽاشŽشŃح ƅتłما دام Ńا المرءł1(وم( 

جملة المفسرة، وهي الكاشفة لحقيقة ما تليه، ال: من الجمل التي ال محل لها من اإلعراب -

$! سواء صدرت بحرف تفسير نحو oΨ øŠ ym ÷ρr' sù Ïµ ø‹ s9 Î) Èβ r& Æì oΨô¹ $# y7 ù=à ø9 أم لم ] 27: المؤمنون [〉 #$

 χتصدر به نحو Î) Ÿ≅ sV tΒ 4 |¤Š Ïã y‰Ζ Ïã «! $# È≅ sV yϑ x. tΠ yŠ# u ( … çµ s) n= yz  ÏΒ 5># t è? 〈]  آل

ال محل لها من اإلعراب هو المشهور، ولكن أبا علي الشلوبين ، والقول بأنها ]59: عمران

يرǎ أنها على حسب ما كانت تفسيراً له، فإن كان المŃفŽسŊر له موضع فكذلك هي، وإال فال، 

‰ y، ومما له موضع قوله تعالى)2(ووافقه عليه السيوطي tã uρ ª! $# t Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u (#θ è=Ïϑ tã uρ 

ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $#   Μ çλ m; ×ο t Ï øó ¨Β í ô_ r& uρ ÒΟŠ Ïà tã 〈] في موضع نصب " لهم مغفرة"فجملة ] 9: المائدة

$ ألنه تفسير للموعود به، ولو صرƟ بالموعود به لكان منصوباً، وكذلك ¯ΡÎ) ¨≅ ä. > ó x« 

çµ≈ oΨ ø) n= yz 〈] ر، " كل شيء"فسر عامالً في " خلقناه"فجملة ] 49: القمرŊوله موضع كما للمفس

 ".نإ"ألنه خبرņ لـ

 : وافقه في مسألتين هما:ابن عصفور -19

 علباء، وحرباء جاز فيها القلب واواً عند التثنية، : إذا كانت همزة االسم الممدود لǘلحاق نحو -

                                           
) أال(، 14/41 ولسان العرب 1/366 وشرƟ التسهيل 52البيت من الطويل وهو المرƏ القيس في ديوانه  )1(

 ).حشƫ (6/284 ولسان العرب 6/358والمعجم المفصل ) حشƫ (4/298عروسوبال نسبة في تاج ال
 .3/1617 وارتشاف الضرب 2/258همع الهوامع  )2(
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 .علباوان وعلباءان، وحرباوان وحرباءان، ولكن القلب أولى: وجاز فيها التصحيح فتقول

خفƫ من إقرار الهمزة وهـو أحسـن        وهذا الذي ذهبا إليه مخالف لما ذهب إليه سيبويه واأل          

 .)1(فيها من القلب

 ":ال"، قال الشاعر في "ال"قد تخرج الفعل بعدها من الخبر إلى الدعاء، كحاله بعد " لن" -

                    ... ... ... ...ŃرƅطŽالق ĉكĉائłعńرłجĉالً بłهƅنŃم ć2(وال زال( 

 ":لن"وقال في 

ƅلĉثم ال ز ńمſكĉوا كذلſزالŽت ńنŽلĉالłبĉلود الجſداً خĉلكم خال ſ3(ـ        ـــت( 

 .)4(ألن عطف الدعاء في البيت قرينة ظاهرة في أن المعطوف عليه دعاء ال خبر

20- ƿوقد وافقه في تسع عشرة مسألة هي:موافقة ابن مال : 

 :أن من أقسام المعرفة المنادǎ ، وقد أغفله أكثر النحاة ، والمراد به النكرة المقبل عليها نحو -

 يا رجل ، وتعريفه بالقصد ، ذكر ابن مالك ذلك حين تحدث عن أقسام المعرفة ، وذكره في

 .)5( باب النداء

                                           
 .392، 3/391 والكتاب2/561 وارتشاف الضرب1/79وشرƟ الجمل 1/148همع الهوامع  )1(
 : عجز بيت من الطويل وصدره )2(

ćأŽالłي Žا اسلĉمłي يا دłارłم ńيĉعلى الب Žىل  ... ... ... ...                   
 وشرƟ التصريح 1/100 واإلنصاف 232 والصاحبي 2/44 وفي الدرر 290وهو لذي الرمة في ديوانه 

 .2/278 وينسب إلى غيالن في الخصائص 3/1161 وارتشاف الضرب 1/185
  1/221لمغني وبال نسبة في ا2/42،4/62 وفي الدرر28البيت من الخفيف وهو لألعشى في ديوانه  )3(

 وشرƟ التصريح 
وشرƟ ) لنن (9/337 وتاج العروس 4/1644 وارتشاف الضرب 1/354، 2/288 وهمع الهوامع 2/230  

 : وروايته3/337التسهيل 
ĉالجبال łخالداً خلود ńلهم ſــ               ــتƅلĉال ز Ŋمſث ńمſكĉوا كذلſالłزłي ńنŽل. 

 .1/221 ومغني اللبيب 4/1644 وارتشاف الضرب 2/288همع الهوامع  )4(
 .3/249، 1/115 وشرƟ التسهيل 1/186همع الهوامع  )5(
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 :نحو قول الشاعر" إنما"يتعين انفصال الضمير إذا حصر بـ -

 )1(أنا الذŮائĉدŃ الحامي الدŎيłارł وإنŮما                يŃدłافĉعŃ عن أحسابĉهĉمń أćنŽا أćو مĉثƅلĉي

 :اآلخروقول 

ـŮـ                  ــــمłا نŽقƅتſلĈ إĉيŊانŽا  )2(كŽأćنŮا يłومł قſرǎŊ إن

 .)3(وانفصاله عند سيبويه ضرورة، وعند الزجاج ليس بضرورة

إذا اجتمع اللقب مع االسم فالغالب أن اللقب يتأخر، ألنه في الغالب منقول من اسـم غيـر                   -

أن المراد مسماه األصلي، وذلك مأمون بتأخره، كما        إنسان كبطة، وقفة، فلو قدم توهم السامع        

 أشهر من االسم ، ألن فيه العلمية مع شيء من معنى النعت ، فلو أتـي بـه أوالً                    -عادة-أنه  

 :، وندر تقدمه في نحو)4(ألغنى عن االسم، ولنفس السبب يتأخر عن الكنية أيضاً

 )5 (       ... ... ... ...             بĉأćنŊ ذŽا الكلب عمراً خيرłهŃمń حłسłباً

                                           
 : وروايته2/153البيت من الطويل وهو للفرزدق في ديوانه  )1(

          ...  ...  ...  ...أنا الضامن الراعي عليهم وإنما
وبال نسبة في ) الذمار(يهما  وف397 والجنى الداني 1/196 وله في الدرر 4/465 وكذلك في خزانة األدب 

 ).الذمار( وفيه 1/95 وأوضح المسالك 2/937ارتشاف الضرب 
، )أيا (15/439 ولسان العرب 5/280البيت من الهزج وهو لذي األصبع العدواني في خزانة األدب  )2(

 362، 2/111 والكتاب 2/699 واإلنصاف 102، 3/101وبال نسبة في شرƟ المفصل ) حسن (3/115
 .2/194 بجيلة في الخصائص وألبي

 والكتاب 2/105 وشرƟ الجمل 2/939 وارتشاف الضرب 1/144 وشرƟ التسهيل 1/209همع الهوامع  )3(
2/362. 
 .1/130 وأوضح المسالك 121-1/119 وشرƟ ابن عقيل 1/170 وشرƟ التسهيل 1/234همع الهوامع  )4(
 :صدر بيت من البسيط ، وعجزه )5(

      ... ... ... ...ĉب              łبƅطĉنĉش ńرłيłانłي ńعĉوłي حńوŽلŃهŰالذ Ńيب 
 1/225وفي الدرر )  عنده الذيب( وفيه 2/580وهو لجنوب أخت عمرو ذي الكلب في شرƟ أشعار الهذليين 

وبال نسبة في شرƟ ابن عقيل ) عنده الذيب(وروايته ) شرǎ (14/431 ولسان العرب 1/170وشرƟ التسهيل 
 .1/319 والمعجم المفصل 1/234امع  وهمع الهو1/120
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المشهور في اسم اإلشارة أن المجرد للقريب، وذا الكاف للمتوسط، والالم للبعيـد ، علـى                 -

 .ثالثة مراتب

القريب والبعيد، فالمجرد للقريب، وما لحقته الكاف وحدها        : ولكن ابن مالك يراهما مرتبتين     

 .)1(لسيوطي فيما ذهب إليهأو الالم والكاف للبعيد، وال يرǎ رتبة وسطى، ووافقه ا

زيد اليوم لعدم الفائـدة،  : ال يجوز اإلخبار بظرف الزمان عن اسم عين إال إن أفاد، فال يقال            -

اليـوم  : اليوم خمر وغداً أمـر، أي     : وما ورد من ذلك فهو مؤول على حذف المضاف كقولهم         

 .شرب خمر

الليلـة هـالل،    : ت نحـو  وضبطه أن يشابه اسم العين اسم المعنى في حدوثه وقتاً دون وق            

أكل يـوم ثـوب     : والرطب شهري الربيع، والبلح شهرين، أو يضاف إلى اسم معنى عام نحو           

في أي  : نحن في شهر كذا، أو مسئول به عن خاص نحو         : تلبسه، أو يعم والزمان خاص نحو     

Þ2( الفصول نحن(. 

تم به فقط، بل تفتقـر      وأخواتها نواقص لعدم اكتفائها بالمرفوع، ألن فائدتها ال ت        " كان"تسمى   -

 إلى المنصوب ، هذا ما ذهب إليه ابن مالك ووافقه السيوطي ، وذهب سيبويه وأكثر البصريين

 .)3(    إلى أنها سميت ناقصة لعدم داللتها على الحدث، بناء على أنها ال تفيده

› 7فتفيد االستقبال نحو  " إذا"موقع  " إذ"يجوز أن تقع     Í× tΒ öθ tƒ ß^ Ïd‰ pt éB $ yδ u‘$ t7 ÷z r& 〈] 4: الزلزلة[ ،

 tΠوقولـــه  öθ tƒ ßì yϑ øg s† ª! $# Ÿ≅ ß™ ”9 $# ãΑθ à) uŠ sù !# sŒ$ tΒ óΟ çG ö6 Å_ é& ( (#θ ä9$ s% Ÿω zΟ ù= Ïã !$ uΖ s9 ( y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& 

                                           
 .135، 134، 1/133 وشرƟ ابن عقيل 236، 1/233 وشرƟ التسهيل 1/247همع الهوامع  )1(
 .1/304 وشرƟ التسهيل 1/322همع الهوامع  )2(
 وشرƟ 341، 1/340 وشرƟ التسهيل 191 وشرƟ قطر الندǎ 1/308 وشفاء العليل 1/368همع الهوامع  )3(

 .1/190التصريح 
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ÞΟ≈ ¯= tã É>θ ã‹ äó ø9 $# ∩⊇⊃∪ øŒ Î) tΑ$ s% ª! $#  |¤Š Ïè≈ tƒ 〈] يـوم  "بدل مـن    " إذ"فـ] 110،  109: المائدة

ين كون المبدل منه مثله في االستقبال، هذا ما ذهب إليـه            وهو مستقبل في المعنى فيتع    " يجمع

 .ابن مالك ووافقه عليه السيوطي

أما الجمهور فعلى أن ما جاء معبراً عنه بالزمن المستقبل، من باب تنزيل المستقبل الواجب                

 .)1(الوقوع بمنزلة ما قد وقع إعالماً بتحققه

عبيـر النحـاة، ألن البـاب للمنصـوبات،         استخدام مصطلح المستثنى ال االستثناء خالفاً لت       -

 .)2(والمستثنى أحدها ال االستثناء

إذا ورد االستثناء بعد جمل عطف بعضها على بعض فإنه يعود للكل إال أن يقوم دليل على                  -

 tإرادة البعض، وذلك نحو قوله تعـالى       Ï% ©! $# uρ tβθ ãΒ ö tƒ ÏM≈ oΨ |Á ós ßϑ ø9 $# §Ν èO óΟ s9 (#θ è? ù' tƒ Ïπ yè t/ ö‘ r' Î/ 

u !# y‰ pκ à− óΟ èδρ ß‰ Î= ô_ $$ sù t ÏΖ≈ uΚ rO Zο t$ ù# y_ Ÿω uρ (#θ è= t7 ø) s? öΝ çλ m; ¸ο y‰≈ pκ y− # Y‰ t/ r& 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ ãΝ èδ 

tβθ à) Å¡≈ x ø9 $# ∩⊆∪ ω Î) t Ï% ©! $# (#θ ç/$ s? 〈] عائد إلى فسـقهم،    " إال الذين تابوا  "فقوله  ] 5،  4: النور

اهجر بني فـالن    : من الدليل، ونحو قولك   وعدم قبول شهادتهم معاً، إال في الجلد لما قام عليه           

 .)3(مستثنى من الجميع إذ ال موجب لالختصاص" من صلح"وبني فالن إال من صلح، فـ

الجر تأتي للتبيين، وهي أقسام، منها الواقعة بعد أسماء األفعال والمصادر التي تشبهها،             " الم" -

 |Mمبينة لصـاحب معناهـا نحـو       ø‹ yδ š s9 〈] 23: يوسـف[  ، و |N$ pκ ö yδ |N$ pκ ö yδ $ yϑ Ï9 

                                           
 .282 وشواهد التوضيح 1/75 ومغني اللبيب 2/140 وشرƟ التسهيل 2/127همع الهوامع  )1(
 .2/188 وشرƟ التسهيل 2/185همع الهوامع  )2(
 .2/214 وشرƟ التسهيل 2/196همع الهوامع  )3(



 - 123 -

tβρ ß‰ tãθ è? 〈] وسقياً لزيد، ومنها ما تبين المفعول من الفاعل، بأن تقع بعـد             ]36: المؤمنون ،

لفـالن  : ما أحبني وما أبغضني فإن قلـت  : فعل تعجب أو اسم تفضيل من حب أو بغض تقول         

     منـه  إلى فالن فـاألمر بـالعكس، و      : فأنت فاعل الحب والبغض وهو مفعول لهما، وإن قلت        

 t É‹ ©9 $# uρ (# þθ ãΖ tΒ# u ‘‰ x© r& $ {6 ãm °! 〈] دل على أن فاعل الحـب هـم        " هللا"فقوله  ] 165: البقرة

 .)1(لكان فاعل الحب هو اهللا تعالى" إلى اهللا"الذين آمنوا، ولو قال 

وإلى الذي، لكن إضـافته     " الكاف"يضاف إلى اهللا وإلى الكعبة وإلى ضمير المخاطب         " ايمن" -

، )2(اهللا قليلة، وإضافته إلى ضمير المخاطب وإلى الذي أقل من إضافته إلـى الكعبـة              إلى غير   

ايمنك لئن ابتليـت    : ومن إضافته إلى ضمير المخاطب قول عروة بن الزبير رضي اهللا عنهما           

 .)3( )وايم الذي نفسي بيده(قول النبي صلى اهللا عليه وسلم" الذي"لقد عافيت، ومن إضافته إلى 

 على شرط، فتارة يكون بعطف، وتارة يكون بغيره، فإن كان بغير عطف إذا دخل شرط  -

 :فالجواب ألولهما، والشرط الثاني مقيد لألول، كتقييده بحال واقعة موقعه، كقوله

ŃمłرŽها كŽانłز őزĉع łدĉاقłعłا مŮنĉوا          مŃدĉجŽوا تŃرłعƅذſت ńنĉا إŽنĉوا بſغيثŽتńسŽت ńنĉ4(إ( 

  إنń: بالبناء للمفعول ، مقيد لألول على معنى "  تذعرواإنń" تستغيثوا ، وجواب إنń" تجدوا"فـ 

 من أجابني إن دعوته أحسنت إليه، فهو في : ، ومثل ذلك قولك...تستغيثوا بنا مذعورين تجدوا

                                           
 و 97 والجنى الداني 3/16 وشرƟ التسهيل 1708، 4/1707 وارتشاف الضرب 2/367همع الهوامع  )1(

 .1/184بيب مغني الل
 .1/95 ومغني اللبيب 3/69 وشرƟ التسهيل 2/396همع الهوامع  )2(
 ورقم 3/47جزء من حديث في صحيح ابن خزيمة، باب النهي عن مبادرة المأموم اإلمام بالقيام والقعود  )3(

 .7/25وفي سنن النسائي ) 1602(الحديث 
ومغني ) معاقل( وروايتهما 5/90 والدرر 11/358البيت من البسيط وهو بال نسبة في خزانة األدب  )4(

 .4/1885 وارتشاف الضرب 2/254 وشرƟ التصريح 2/161اللبيب 
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 .)1( ..من أجابني داعياً له: تقدير

عبارة وفاقاً البـن    والمختار في تحرير ال   (اختار السيوطي رأي ابن مالك فقال       " لو"في معنى    -

، )2( )مالك أنها حرف يقتضي امتناع ما يليه، واستلزامه لتاليه من غير تعرض لنفـي التـالي               

لو قام زيد قام عمرو، محكوم بانتفائه، ويكون مستلزماً ثبوته لثبوت قيـام             : فقيام زيد من قولك   

 .)3(من عمرو

- "ĉوالفتح للت       " جير ،ĉخفيف كأين وكيف، حرف للجواب     بالكسر على أصل التقاء الساكنين كأمس

، وليس كل   "نعم"يصلح أن تقع فيه     " جير"كنعم، ال اسم بمعنى حقاً، ألن كل موضع وقعت فيه           

ـ " حقاً"يصلح أن تقع فيه     " نعم"موضع وقعت فيه     ـ    " نعم"فإلحاقها ب " نعـم "أولى، وإن لها شبهاً ب

ألعربت، ولجاز أن يصحبها الالم     في االسمية   " حقاً"لفظاً واستعماالً، ولذلك بنيت، ولو وافقت       

 .)4(كذلك" حقاً"كما أن 

 زيدņ مضروبŃ الظهرĉ، وأن : جواز إضافة اسم المفعول إلى ما هو مرفوع به في المعنى نحو -

 :هذه اإلضافة من نصب ال من رفع، وقد قال ابن مالك في األلفية

 "محمود المقاصد ورع"وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع     معنى كـ

الـورع      : الـورع محمـودņ المقاصـدł، ثـم       : الورعŃ محمودةŻ مقاصدŃه، ثم تقول    : المثالفأصل  

ĉالمقاصد  Ń5(محمود(. 

ال يجب أن يكون عطف البيان أخص من المتبوع، بل يجوز أن يكون في االختصاص فائقاً                 -

عطـف  " مةيا هذا ذا الج  "من  " ذا الجمة "ومفوقاً ومساوياً، ألنه بمنزلة النعت، وقد جعل سيبويه         
                                           

 .2/254 وشرƟ التصريح 2/465همع الهوامع  )1(
 .2/471همع الهوامع  )2(
 .1/207 ومغني اللبيب 275الجنى الداني  )3(
 .434، 433 والجنى الداني 2/492همع الهوامع  )4(
 .233، 3/232 وأوضح المسالك 2/122 وشرƟ ابن عقيل5/2287 وارتشاف الضرب3/61معهمع الهوا )5(
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أخص، وخالف في ذلك الجرجاني والزمخشري وابن عصفور، إذ اشترطوا          " هذا"بيان مع أن    

في عطف البيان أن يكون أخص من المعطوف عليه، وعلل ابن عصفور ذلك بـأن االبتـداء                 

 .)1(باألخص يوجب االكتفاء به، وعدم الحاجة إلى اإلتيان بما هو دونه

فع متصل وجب غالباً توكيد ذلك الضمير بمنفصل مرفوع إذا أĈكŰد بالنفس والعين ضمير ر -

 :قم أنت نفسك، وقمت أنت نفسك، وقاما هما نفسهما، وأشار ابن مالك إلى ذلك بقوله: نحو

 وإنń تؤكد الضمير المتصل                  بالنفس والعين فبعد المنفصل

 .)2(قوموا أنفسكم: وذكر األخفƫ أنه يجوز على ضعف

لفاظ التوكيد المعنوي، ولم يذكره النحاة كما قال ابن مالك سهواً أو جهالً، ومنه من أ" جميع" -

 :قول امرأة من العرب ترقص ابنها

 فداك حـيŋ خŽــوńالنń               جميـــعŃهŃمń وهłمńدان

ńــانŽنńدłع łونŃمłرƅكćواأل               ńانŽــطńحŽق ĉآل ůــلſ3(وك( 

معنى واستعماالً، ورفض في شرƟ التصريح كون " كل"نها بمنزلة وقد نبه سيبويه على أ 

 šYتوكيًدا في قوله تعالى " جميعاً" n=y{ Ν ä3 s9 $̈Β ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $YèŠ Ïϑ y_ 〈] لعدم ] 29: البقرة

في " جميعاً"قليل فال يحمل عليه التنزيل، بل الصواب أن " جميعاً"الضمير، وألن التوكيد بـ

 في البيت السابق بمعنى مجتمع ضد مفترق " جميعهم"صولة، وقد يكون المو" ما"اآلية حال من 

                                           
 وشرƟ 4/1944 وارتشاف الضرب 2/764 وشفاء العليل 3/187 وشرƟ التسهيل 3/132همع الهوامع  )1(

 .1/268 وشرƟ الجمل 190، 2/189 والكتاب 2/132التصريح 
 وشرƟ 4/1947 وارتشاف الضرب 2/735العليل  وشفاء 3/152 وشرƟ التسهيل 3/136همع الهوامع  )2(

 . 2/126التصريح 
  وهمع  2/123 وشرƟ التصريح 6/32البيتان من الهزج وهما المرأة من العرب ترقص ابنها في الدرر  )3(

 .3/330 وأوضح المسالك 3/137الهوامع 
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 .)1(فال يفيد توكيداً

: بالضم وفتح الالم من أوزان ألف التأنيـث الممـدودة نحـو           " فſعńلŽالء"أثبت السيوطي وزن     -

قſرńفŽصłاء، وهو فيه موافق البن مالك إذ لم يثبته غيره، وقد سمع فيه ضم الفاء فيكـون الفـتح                   

 .)2(اًتخفيف

 :وأما مخالفاتǈ البن مالƿ ففي أربع مسائل هي

من الظروف التي تبنى جوازاً ال وجوباً، أسماء الزمان المبهمة إذا أضيفت إلى مبني مفـرد                 -

فبنوه ) غير، ومثل، ودون، وبين   (يومئٍذ، وحينئٍذ، وألحق بها كل اسم ناقص الداللة نحو          : نحو

ابن مالك يذهب إلى أنه ال يبنى مضاف إلى مبنـي           إذا أضيف إلى مبني، ثم ذكر السيوطي أن         

بسبب إضافته إليه أصالً،ووافقه على ذلك، فيفترض أن تكون المسـألة فـي موافقاتـه البـن         

 .)3(مالك

 فإن (ولكني وقفت على عدة نصوص البن مالك تثبت عكس ما أثبته السيوطي له، نحو قوله 

 وال علة ] 89: النمل [)زƱ يومئذą آمنونوهم من ف(قد يبنى كقراءة نافع " إذ"المضاف إلى 

 :في قول الشاعر" بينها"، وقال  في إعراب )4( )لبنائه إال إضافته إلى مبني

ĉدƅنĉاله Žةłورſثċأłى ومłجńرŃي Ƣٍها       أخاً ألŽنńيłب ſالفŽخŃالم ĈلńبŮك النŃرƅتłي ń5(لم( 

  )6( )ضافته إلى مبني مع إبهامهفي موضع رفع بإسناد المخالف إليه، إال أنه بني إل" بينها("

                                           
وارتشاف الضرب  2/11 والكتاب 2/123 وشرƟ التصريح 3/154 وشرƟ التسهيل 3/137همع الهوامع  )1(

4/1950. 
 .3/1006 وشفاء العليل 2/648 وارتشاف الضرب 3/299همع الهوامع  )2(
 .2/174همع الهوامع  )3(
 .2/136شرƟ التسهيل  )4(
 .  ، ولم أعثر عليه في غيره ،فيما بحثت فيه2/159البيت من الكامل وهو بال نسبة في شرƟ التسهيل  )5(
 .2/159شرƟ التسهيل  )6(
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مـن  " دون"وظاهر كالم األخفƫ يقتضي اطراد ذلك، فإنه حكم بـأن           (وقوله في موضع آخر     

$ قوله تعالى      ¨Ζ ÏΒ uρ tβρ ßŠ y7 Ï9≡ sŒ 〈] مبتدأ، ولكنه بني إلضافته إلى مبني، وغيره       ] 11: الجن

 .)1( )ومنا دون ذلك، وقول األخفƫ أولى بالصواب: جعل التقدير

 .ومن هنا فإني أعد المسألة من مخالفاته إذ اختار رأياً مخالفاً البن مالك غير الذي أثبته له 

 :عند ابن مالك لالستفهام، كقول الشاعر" مهما"تجيء  -

ńهłيĉالłبńرĉوس ŊيŽلńعŽنĉي بĉودĈأ            ńهłيĉا لłمńهłم Žالليلة łا ليłمńهł2(م( 

 .ريق التعجبما لي الليلةÞ استفهاماً على ط: أراد

اسم " مه"وخالف السيوطي فقال إنها ال ترد استفهاماً، وذكر أنه أجيب عن البيت باحتمال أن 

 .)3(وحدها" ما"فعل، واستؤنف االستفهام بـ

 ومنه إهمالها في قراءة " لو"فيرتفع ما بعدها، حمالً على " إنń"يقول ابن مالك بجواز إهمال  -

  ƿ إنƿŃ تراهÛ فƌنŬأن تعبد اهللا كƉنŬ(وفي الحديث ] 26: مريم [)حŁداً من البشر أنŁيŃرŁما تŻفƌنƃ(طلحة 

Ŭنƌال تراه فƿيرا ǈ( )4(وخالفه السيوطي فقال إنها ال تهمل )5(. 

من النحاة من ال يلتزم في بدل البعض واالشتمال عود ضمير فيهما علـى المبـدل منـه،                   -

!¬  قبŎلƅهŃ اليدا، و :ولكن وجوده أكثر من عدمه، ومنه  : وصححه ابن مالك قال    uρ ’ n? tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# 

                                           
)1( Ɵ2/161 التسهيل شر. 
 وأمالي ابن الحاجب 9/18 وخزانة األدب 5/73البيت من السريع وهو لعمرو بن ملقط الطائي في الدرر  )2(

 و 1/100 وبال نسبة في المغني 20/361 وشرƟ أبيات المغني 7/44 وشرƟ المفصل 256 واألزهية 658
 .4/1864 وارتشاف الضرب 3/388 وشرƟ الجمل 51الجنى الداني 

 .2/20 ومغني اللبيب 611 والجنى الداني 3/388 وشرƟ التسهيل 452، 2/451همع الهوامع  )3(
 ورقم 30جزء من حديث في صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب بيان اإليمان واإلسالم واإلحسان ص )4(

 ).11721(والسنن الكبري للنسائي، كتاب اإليمان وشرائعه، باب نعت اإلسالم، ورقم الحديث ) 9(الحديث 
 .4/1884 وارتشاف الضرب 208 والجنى الداني 3/400 وشرƟ التسهيل 2/452همع الهوامع  )5(
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k Ïm ÏM ø t7 ø9 $# Ç tΒ tí$ sÜ tG ó™ $# Ïµ ø‹ s9 Î) Wξ‹ Î6 y™ 〈]  وخالفه السيوطي مشترطاً أن     ] 97: آل عمران ،

 §Νيكون في االسم الثاني ضميراً، يعود على المبدل منه إما ملفوظاً وإمـا مقـدراً، نحـو                   èO 

(#θ ßϑ tã (#θ ‘ϑ |¹ uρ × ÏV Ÿ2 öΝ åκ ÷] ÏiΒ 〈] وأعجبتني الجارية حسنها، وقوله تعالى فـي       ] 71: المائدة

 Çالمقدر   tΒ tí$ sÜ tG ó™ $# Ïµ ø‹ s9 Î) Wξ‹ Î6 y™ 〈]  فيمن أعرب   ] 97: آل عمران"ńنłبدالً من النـاس،    " م

 .)1(فقدر الضمير

  :موافقة أبي حيان -21

 :وقد وافقه في ست عشرة مسألة هي

س ما اطرد في كالمهم لحق به، كأن يبنـى        ما بني على قياس كالم العرب، إن بني على قيا          -

ضłرńبłب ألنه كثير اإللحاق بتكرار الالم، أو على قياس ما لـم            : فتقول" قŽرńدłد"من الضرب مثل    

ضłوńرłب، ألن اإللحاق بـالواو    : فتقول" كŽوńثŽر"يطرد في كالمهم لم يلحق به، كأن يبنى منه مثل           

حاق بكالم العرب يحكم له بحكم العربي، فال يمنع         ثانية لم يكثر، وعليه، فلو سمي به فعلى اإلل        

 .)2(الصرف إال مع علة أخرǎ، وعلى عدم اإللحاق يمنع مطلقاً للعجمة مع العلمية

 مما تقدر فيه الحركات كلها االسم المقصور، لتعذر تحريك األلف، فإن كان غير منصرف  -

ألنها إنما امتنعـت فـي غيـر        تقدر الكسرة   : قدرت فيه الفتحة في حالة الجر على بابه، وقيل        

 .)3(المنصرف للثقل، وال ثقل مع التقدير

                                           
 .352 والبهجة المرضية 3/148همع الهوامع  )1(
 .2/876 ارتشاف الضرب 1/112همع الهوامع  )2(
 .2/846 وارتشاف الضرب 1/178همع الهوامع  )3(
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ثـم علـل بـأن      " ويسكن آخر مسند إلى التاء والنون ونا      :"استخدام تعبير أبي حيان في قوله      -

 .)1(اعرنديت: التعبير بƉخر مسند أولى من المه، ألنه قد يكون حرفاً زائداً لǘلحاق نحو

السكون، ويقابلها الضم بإشباع وباختالس، والضـم قبـل         في ميم الجمع أربع لغات أحسنها        -

 همزة قطع، والسكون قبل غيرها، واختياره السكون موافقة ألبي حيان إذ ذكر أن تسكين ميم

 .)2(الجمع أعرف من اإلشباع واالختالس

" ها"األحسن في جمع المؤنث غير العاقل، إن كان للكثرة أن يؤتى بالتاء وحدها في الرفع و                -

الجذوع انكسـرت وكسـرتها، أولـى مـن     : ه، وإن كان للقلة أن يؤتى بالنون، فتقول      في غير 

$ انكسرن وكسرتهن، واألجذاع بالعكس وقد قـال تعـالى          oΨ øO $# u |³ tã # \ öκ y− ’ Îû É=≈ tF Å2 «! $# 

tΠ öθ tƒ t, n= y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# š⇓ ö‘ F{ $# uρ !$ pκ ÷] ÏΒ îπ yè t/ ö‘ r& ×Π ã ãm 4 š Ï9≡ sŒ ß Ïe$! $# ãΝ ÍhŠ s) ø9 $# 4 Ÿξ sù (#θ ßϑ Î= ôà s? 

£ Íκ Ïù öΝ à6 |¡ àΡ r& 〈] واألحسن في جمع المؤنث العاقل النون مطلقاً سواء كـان           ]36: التوبة ،

≈ àMجمع كثرة أو قلة، تكسيراً أو تصحيحاً، قال تعالى           s) ¯= sÜ ßϑ ø9 $# uρ š∅ óÁ −/ u tI tƒ 〈]  البقـرة :

 £، وقال   ]228 èδθ à) Ïk= sÜ sù  ∅ Íκ ÌE £‰ Ïè Ï9 〈] الهندات خرجن وضـربتهن    : قول، وت ]1: الطالق

 .)3(أولى من خرجت وضربتها

 ال تعد من أدوات االستثناء، ألن ما بعدها مشارك لما قبلها في الفعل، وليس " السيما"أن  -

 قام القوم السيما زيد، وقد ذهب : تأكيد الفعل في حقه يخرجه عن أن يكون قائماً في قولك

                                           
 .2/914 وارتشاف الضرب 1/192همع الهوامع  )1(
 .2/920 وارتشاف الضرب 1/194همع الهوامع  )2(
 .2/916 وارتشاف الضرب 1/200همع الهوامع  )3(
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ن أدوات االستثناء، لما رأوا أن زيداً قد خالفهم بأنه          الكوفيون وجماعة من البصريين إلى أنها م      

 .أولى بالقيام منهم، فهو مخالفهم في الحكم الذي ثبت لهم بطريق األولوية

ويعلل السيوطي لرأيه بأن مما يبطل كونها من أدوات االستثناء دخول الواو عليها، وعـدم                

 ها ليس مستثنًى، بل منبه علىمكانها، بخالف سائر األدوات، فالمذكور بعد" إال"صالحية 

 .)1(أولويته بالحكم المنسوب لما قبلها

أنت الرجل علماً، وزهير شعراً، انتصبا      :" من قولهم " شعراً"و" علماً"ذهب أبو حيان إلى أن       -

أنت الكامل من حيث العلم، ألن إطالق الرجل بمعنى الكامل معروف،           : على التمييز، كأنه قال   

يكـون  " مثـل "ومثل زهير علماً، و   : في الثانية أي  " مثل"ه، وبتقدير   أنت الكامل علم  : واألصل

 .)2(على التمرة مثلها زبداً، واختار السيوطي رأيه وقال إنهما تمييزان: عنها التمييز نحو

ادخلوا رجالً رجالً، وعلمته الحساب باباً باباً، وفي نصب الثـاني           : تأتي الحال للترتيب نحو    -

رجـالً  : ن إلى جواز النصب بالعطف على تقدير حذف الفاء أي         المكرر خالف، ذهب أبو حيا    

فرجالً، وباباً فباباً، ألن المعنى ادخلوا رجالً بعد رجل، وعلمته الحساب باباً بعد باب، ووافقـه                

 )3( )لتتبعن سنن من قبلكم باعاً فباعـاً      (السيوطي معلالً بظهورها في بعض التراكيب كحديث        

 .)4(العطف على تقدير الفاءفدل على صحة كونه منصوباً ب

 عندي منوا : المقادير إذا أريد بها اآلالت التي يقع بها التقدير، ال يجوز إال إضافتها نحو -

 سمٍن، وقفيزŃ بŃرő، وذراعŃ ثوٍب، يريد الرطلين اللذين يوزن بهما السمن، والمكيال الذي يكال به 

                                           
  .  249 ،1/248 و شرƟ الكافية 1950، 3/1549 وارتشاف الضرب 2/216همع الهوامع  )1(
 .3/1572 وارتشاف الضرب 2/226همع الهوامع  )2( 
 )3994( ورقم الحديث 2/1322باب افتراق األمم جزء من حديث في سنن ابن ماجة، كتاب الفتن،  )3(

 .1/37والمستدرك على الصحيحين للحاكم، كتاب األيمان 
 .3/1558 وارتشاف الضرب 2/226همع الهوامع  )4(
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 .)1("من"ال على معنى " الالم"نى البر، واآللة التي يذرع بها الثوب، وهي إضافة على مع

هو المقصـود عنـدهم ببـاء       " للباء"موافقته في أن ما ذهب إليه ابن مالك من معنى التعليل             -

السـبب  " باء"السبب، وكأن السبب والتعليل عندهم واحد، ويدل لذلك أن المعنى الذي سمى به              

التعليل، كما يصـح    " باء"ه  التعليل، ألنه يصلح أن ينسب الفعل لما دخلت علي        " باء"موجود في   

 öΝالسبب، فتقول فيما استشهد به ابن مالـك مـن قولـه تعـالى               " باء"ذلك في    ä3 ¯Ρ Î) öΝ çF ôϑ n= sß 

Ν à6 |¡ àΡ r& ãΝ ä. ÏŒ$ sƒ ÏkB $$ Î/ Ÿ≅ ôf Ïè ø9 ظلم أنفسكم اتخاذكم العجل، وفي قوله تعالى           ] 54: البقرة [〉 #$

 χ Î) V| yϑ ø9 $# tβρ ã Ïϑ s? ù' tƒ y7 Î/ 〈] يـأتمرون فيـك، أي     : الباء ظرفيـة أي   ] 20: القصص

 .)2(يتشاورون في أمرك ألجل القتل

 .)3(مبهم، وليس جره بها قليالً وال شاذاً، بل جائز بكثرة فصيحاً" رب"الضمير المجرور بـ -

إذا توالى شرطان فصاعداً من غير عطف فاألصح أن الجواب للسابق، ويحذف جواب مـا                -

 .وهو ما ورد به السماعبعده لداللة األول وجوابه عليه، 

ومن النحاة من جعل الجواب لألخير، وجواب الثاني الشرط الثالث وجوابه، وجـواب األول               

 .)4(الشرط الثاني وجوابه

 ، وقد ورد )5("أيان"في األصح، خالفاً لمن ذهب إلى أنها ال تلحق " أيŊان"بعد " ما"تجوز زيادة  -

 :السماع به في قوله

                                           
 .1631، 4/1630 وارتشاف الضرب 2/264همع الهوامع  )1(
 .39لداني  والجنى ا3/20 وشرƟ التسهيل 4/1696 وارتشاف الضرب 2/337همع الهوامع  )2(
 .4/1747 وارتشاف الضرب 2/352همع الهوامع  )3(
 .1885، 4/1884 وارتشاف الضرب 2/465همع الهوامع  )4(
 .4/1886 وارتشاف الضرب 2/467همع الهوامع  )5(
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     ... ... ... ...ĉلĉزƅنŽت Ńالريح ĉهĉب ċلĉعدŽما ت łانŊيćأŽ1(               ف( 

ـ   - اختياراً، لكثرة وروده في القرآن الكريم والكالم الفصـيح         " كل"دون  " أجمع"جواز التأكيد ب

ــالى ــه تع $ tΑ كقول s% y7 Ï? ¨“ Ïè Î6 sù öΝ ßγ ¨Ζ tƒ Èθ øî _{ t Ïè uΗ ød r& 〈] ــه] 82: ص  ¨β وقول Î) uρ tΛ © yγ y_ 

öΝ èδ ß‰ Ïã öθ yϑ s9 t Ïè uΗ ød r& 〈] أجمع  (، وفي الصحيح    ]43: الحجر ǈسلب ǈفصلوا جلوسـاً   ( و )2( )فل

ـ )3( )أجمعين كما ذهب إليـه  " كل"وليس من باب االستغناء به عن " كل"، فهو يؤكد كما يؤكŮد ب

 .)4(ابن مالك

 إن وقع بعدها جملة كانت إضراباً عما قبلها، إما على جهة اإلبطال، وإثبات ذلك لما " بل" -

 ôΘعدها نحو ب r& tβθ ä9θà) tƒ  Ïµ Î/ 8π ¨Ζ Å_ 4 ö≅ t/ Ν èδ u !% y` Èd, ys ø9 $$Î/ 〈] وإما على ]70: المؤمنون ،

 $oΨجهة الترك، لالنتقال من غير إبطال نحو  ÷ƒ t$ s! uρ Ò=≈ tG Ï. ß, ÏÜΖ tƒ Èd, ptø: $$Î/ 4 óΟ èδ uρ Ÿω tβθ çΗ s>ôà ãƒ 

∩∉⊄∪ ö≅ t/ öΝ åκ æ5θ è=è% ’ Îû ;ο t ÷Η wð ô ÏiΒ # x‹≈ yδ 〈]وال تكون إذ ذاك عاطفة، بل ]63، 62: نالمؤمنو ، 

                                           
 :عجز بيت من الطويل وصدره )1(

ſإذا النعجةńاألد łمŃاءĉكانت ب Žقƅفłٍةر... ... ... ...                     
 : وروايته2/526مية بن أبي عائذ في شرƟ أشعار الهذليين وهو أل

ĉلĉزƅنŽت Ńبها الرئم ċلłدńعŃما ي łكانت بقفرٍة          فأيان Ńالعيناء ſإذا النعجة 
 : وروايته6/498والمعجم المفصل 2/467وهمع الهوامع 5/95وبال نسبة في الدرر

 ا الريح تنزلفأيان ما تعدل به... ... ... ...                    
 ورقم الحديث 932جزء من حديث في صحيح مسلم كتاب الجهاد باب استحقاق القاتل سلب القتيل ص )2(

 ).2654( وسنن أبي داوود، كتاب الجهاد، باب الجاسوس المستأمن، ورقم الحديث 1754
لم، كتاب وفي صحيح مس) 688( ورقم الحديث 146جزء من حديث في صحيح البخاري، كتاب األذان ص )3(

 ).411(، ورقم الحديث 209، 208الصالة ص
 .2/124 وشرƟ التصريح 738، 2/737 وشفاء العليل 4/1952 وارتشاف الضرب3/140همع الهوامع )4(
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 .)1(حرف ابتداء

منع أبو حيان ما ذهب إليه ابن مالك، من جواز الوقف على ألف ضمير الغائبة بأنń تحـذف                   -

بها، ألن ذلـك  : والكرامة ذات أكرمكم اهللا بłهń، يريد: منقولةً فتحتها اختياراً كقول بعض العرب    

 .)2(ووافقه السيوطي على ذلكيه اختياراً، لم يكثر كثرة توجب القياس فيقال ف

 : وقد وافقه في ثالث مسائل منها:ابن هشام -22

للجمع المطلق، لتقييد الجمع    : في قوله الواو لمطلق الجمع، وهو أحسن من قول بعض النحاة           -

 .بقيد اإلطالق، وإنما هي للجمع بال قيد

 من البصريين إلى وقد ذهب جماعة منهم الفراء وهشام وثعلب من الكوفيين وقطرب 

 (#θأنها تفيد الترتيب،ورد بلزوم التناقض في قولـه تعـالى    è= äz ÷Š $# uρ šU$ t6 ø9 $# # Y‰ ¤f ß™ (#θ ä9θ è% uρ 

×π ©Ü Ïm 〈] وقوله]58: البقرة، (#θ ä9θ è% uρ ×π ©Ü Ïm (#θ è= äz ÷Š $# uρ z>$ t7 ø9 $# # Y‰ ¤f ß™ 〈] 161: األعـراف [

 .)3(والقصة واحدة

ـ  " أćمłا" - " أال"و" أما"هو حرف استفتاƟ وتنبيه، واالستفتاƟ والتنبيه في        ف" أال"بالفتح والتخفيف ك

 .)4(متالزمان، حيث جعل ابن هشام التنبيه معناها، واالستفتاƟ مكانها، ووافقه السيوطي

 كل : إلى نكرة، فإن نسب الحكم لكل فرد وجب اإلفراد على اللفظ نحو" كل"إذا أضيفت  -

 :جمع على المعنى كقولهرجل يشبعه رغيف، وإن نسب للمجموع وجب ال

                                           
 .1/103 ومغني اللبيب 235،236 والجنى الداني4/1994،1995 وارتشاف الضرب3/180همع الهوامع )1(
 .3/1130 وشفاء العليل 2/339 وشرƟ التصريح 2/803 وارتشاف الضرب 3/385همع الهوامع  )2(
 159، 158 والجنى الداني 2/135 وشرƟ التصريح 3/356 وأوضح المسالك 156، 3/155همع الهوامع  )3(

 .2/31ومغني اللبيب 
 .1/52 ومغني اللبيب 2/488همع الهوامع  )4(
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ĉمłرهŎحديقٍة كالد Ůكل łنƅكłرŽتŽٍة      فŊرŽعيٍن ث ůعليه كل ƅادتł1(ج( 

 .)2(فإن المراد أن كل فرد من األعين جاد، وأن مجموع األعين تركن

لĉحĉيات بتوالي كسـرتين    : فتقول" لحية" فقد أجاز اإلتباع في      :أبو الحسن ابن الƮائع    -23

بن عصفور، ووافق السيوطي ابن الضائع مؤكداً أنه ال احتفال بتـوالي            والياء، ومنع من ذلك ا    

 .)3(الكسرتين والياء كما لم يحتفلوا باجتماع الضمتين والواو في خطوة وخطوات

 :عالمين ما وافق فيه  وم:اما وافƼ فيǈ عالمين أو خالفهم: ƙانياً

1-    ǈـب فـي     فيما ذهبا إليه من أن فتح العين المكسورة من          الخليل وسيبويĉالرباعي كتغل

 .تغلŽبّي شاذ يحفظ ما ورد منه وال يقاس عليه: النسب فتقول

 .)4(وخالف في ذلك المبرد وابن السراج والرماني والفارسي فقالوا إنه مطرد يقاس عليه

إذا سدت مسده واو المصاحبة، فقـد       " إنŊ" في وجوب حذف خبر      :سيبويǈ والكسائي  -2

إن كـل   : زائدة، وحكى الكسائي  " ما"إنك مع خيٍر، و   : إنك ما وخيراً، أي   : حكى سيبويه 

 .)5(مع ثمنه: ، أي"الواو"على " الالم"ثوب لو ثمنه، بإدخال 

3-  Ʃواألخف ǈتأتي   :سيبوي "Ŋفال عمل لها، ومن شواهده قول      " نعم"حرف جواب بمعنى    " إن

 :إنŊ وراكبها، ولقول الشاعر: لعن اهللا ناقة حملتني إليك: ابن الزبير لمن قال له
                                           

 وارتشاف الضرب 1/168غني  والم5/136 وفي الدرر 13البيت من الكامل وهو لعنترة في ديوانه )1(
) حرر (4/182، )ثرر (4/101ولسان العرب ) بĉكƅر( وروايته 1/181 وسر صناعة اإلعراب 4/1819

 :وروايته
 .جادت عليها كل بĉكٍر حŃرٍة         فتركن كل قرارة كالدرهم

 .1/168 ومغني اللبيب 2/498همع الهوامع  )2(
 .1/89 وشرƟ الجمل2/596 وارتشاف الضرب 1/83همع الهوامع  )3(
 5/146 وشرƟ المفصل 342، 3/341 والكتاب 618، 2/617 وارتشاف الضرب 3/363همع الهوامع  )4(

 .3/1026وشرƟ المقدمة الجزولية الكبير
 .1/397 وشرƟ التسهيل 1/302 والكتاب 1/436همع الهوامع  )5(
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ſفقلت ŽتńرŃبŽك ńدŽوق ،łك            Žالłع ńدŽق ņبńيŽش łنƅلſقłوي :ńهŮ1(إن( 

 .)2(وأنكر ذلك أبو عبيدة] 63: طه [)إنŉ هذان لساحران(وخرج األخفƫ عليها قراءة 

إذا وقعت شـرطاً، فيكـون      " إنń"بمنزلة  " لو" فقد ذهبا إلى أن      :سيبويǈ وابن عصفور   -4

 : قولهالفعل بعدها مستقبالً، وعليه

ĉارłهƅطćأĉب ƅتŽاتłب ńوŽول ĉالنساء łدون            ńمŃهłرĉزƉوا مŋدŽاربوا شłإذا ح ņ3(قوم( 

 .)4(، ووافقهما السيوطي"إنń"فالمعنى فيه على 

تكون زائدة في اإلعراب، ال في " رب"وافقهما السيوطي على أن  :األخفƩ والجرمي -5

 .)5(المعنى

وأخواتها، فإنها تلغي عملها جميعاً إال      " إنŊ"على  " ما" إذا دخلت    :األخفƩ وابن الحاجب   -6

 :فيجوز فيها الوجهان، وحجتهما في ذلك السماع والقياس، فقد روي قول الشاعر" ليت"

ĉدŽقŽه فſلنا            إلى حمامتنا أو نصف Ńا هذا الحمامłمŽليت Žأال ƅالتŽ6(ق( 

ƫ جواز اإلعمال في ليت ولعل وكـأن،        رفعاً ونصباً، واإللغاء أكثر، وقد عزا السيوطي لألخف       

على ما قرره، ولكن المؤكد في كتب النحو أن األخفـƫ           _ مما أتيح لي    _ ولم أقف في كتاب     
                                           

 ولسان 11/213 في خزانة األدب 66البيت من مجزوء الكامل وهو لعبيد بن قيس الرقيات في ديوانه  )1(
والكتاب ) وقلت( وروايته 8/6 وشرƟ المفصل 2/175، 1/36وبال نسبة في المغني ) أنن (13/31العرب 

 .492 وسر صناعة اإلعراب 354 وأمالي ابن الحاجب 399 والجنى الداني 4/162، 3/151
 .38، 1/37ي اللبيب  ومغن3/151 والكتاب 3/1271 وارتشاف الضرب 1/450همع الهوامع  )2(
 وبال نسبة 4/1898وارتشاف الضرب ) عن النساء( وفيه 147البيت من البسيط وهو لألخطل في ديوانه  )3(

 .3/20 وشرƟ الجمل 1/210 والمغني 1/90 والمقرب 285في الجنى الداني 
 .3/20 وشرƟ الجمل 1/269 والكتاب 2/454همع الهوامع  )4(
 .4/1742اف الضرب  وارتش2/352همع الهوامع  )5(
 واألغاني 1/216 والدرر 10/251 وفي خزانة األدب 27البيت من البسيط وهو للنابغة الذبياني في ديوانه )6(

،                        1/61 والمغني 2/46 وشرƟ أبيات مغني اللبيب 89 واألزهية 2/460 والخصائص 2/173 والكتاب 11/31
 .2/479 واإلنصاف 232 والتوطئة 1/225   وشرƟ التصريح222
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، وأكد اإللغاء في البواقي، إال ما أورده في شرƟ التسـهيل أن ابـن               "ليت"أجاز الوجهين في    

 " ما" فأعمل مع زيادة إنما زيداً قائم،: برهان ذكر أن أبا الحسن األخفƫ روǎ عن العرب

 .)1(عزا مثل ذلك إلى الكسائي عن العرب

7-   ƿوابن مال Ʃوتابعه ابن مالك إلى جواز دخول الواو على أخبار            :األخف ƫذهب األخف 

 :وأخواتها كقوله" كان"

ŃرńزŮالش ŃرŽظŮالن ŃونهſطńعŃما ي Ńثرƅفحون فأصبحوا       وأكƅنł2(وكانوا أناساً ي( 

 وتأولوا الجملة على الحال، والفعل على التمام، ولكن السـيوطي وافـق             وأنكر الجمهور ذلك،  

 .)3(األخفƫ وابن مالك

إذا كان متوسطاً بـين     " إنŊ"على معمول خبر    " الالم" في دخول    :الزجاƚ وابن عصفور   -8

 :االسم والخبر، فقد ذهبا إلى الجواز إن لم تدخل الالم على الخبر كقوله

 )4(مودŊتſه           على التنائي لŽعĉنƅدي غيرŃ مłكƅفورĉإنŊ امرأĄ خŽصŊني عłمńداً 

والمنع إن دخلت عليه، ألن الحرف إذا أعيد للتأكيد لم يعد إال مع مـا دخـل عليـه، أو مـع              

 ضميره، وال يعاد مع غيره إال في ضرورة، وقد وافق السيوطي هذا الرأي وعزاه للسيرافي 

                                           
 وشرƟ التسهيل 354، 4/353 شرƟ الكافية 1286-3/1284 وارتشاف الضرب 1/460همع الهوامع  )1(

1/418 ،419. 
 وفيه 2/66 والدرر 1/327 وشرƟ التسهيل 1/370البيت من الطويل وهو بال نسبة في همع الهوامع  )2(
 : وروايته3/252والمعجم المفصل ) وأكثر ما يعطونك(

 .وكانوا أناساً ينفعون فأصبحوا       وأكثر ما يعطونك النظر الشزر
 .341، 1/340 وشرƟ التسهيل 3/1183 وارتشاف الضرب 371، 1/370همع الهوامع  )3(
 ولسان العرب 1/375 وسر صناعة اإلعراب 2/134البيت من البسيط وهو ألبي زبيد الطائي في الكتاب  )4(

 والمغني 1/404 واإلنصاف 8/65 وشرƟ المفصل 5/18، 2/183بال نسبة في الدرر و) خصص (7/24
 :  وفيه2/189

                    ... ... ... ...إن امرأĄ خصني يوماً مودته
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 .)1(فقد أثبتته كتب النحو للزجاج وابن عصفوروابن عصفور، ولم يثبته غيره للسيرافي، 

 من األوزان المشتركة بين " فŽعŃوńلŽى" فقد وافقهما في أن وزن :قوطية وابن القطاƱابن ال -9

عبيد سłـنſوطŽى، وحضـورǎ، ودبوقـا، ودقوقـا،         : ألفي التأنيث المقصورة والممدودة، نحو    

اء، وعده ابـن مالـك وابـن        حروراء، ودبوقاء، وبروك  : وقطورǎ، وحرورا، وجلوال، ونحو   

 .)2(عصفور من األوزان المختصŊة باأللف الممدودة

10-   Ʊلى" إذ أثبتا وزن   :الزبيدي وابن القطاłعńيŽمن األوزان المشتركة بين ألفي التأنيـث  " ف

دłيńكسłاء، وتبعهما في ذلـك ابـن مالـك         : خŽيńزłلŽى ، ودłيńكŽسłى ونحو   : الممدودة والمقصورة نحو  

 .)3(والسيوطي

جواز حذف الضمير العائد على المبتدأ في جملة الخبر         :مخشري وابن عصفور  الز -11

 .وجود دليل يدل على المحذوف، وأن يكون موضعه معلوماً غير ملتبس: بشرطين، أحدهما

أال يؤدي الحذف إلى رجحان عمل آخر، بأن يؤدي إلى تهيئة العامل للعمل وقطعـه               : والثاني

إلـى  " مـررت " زيد مررت، ألن ذلك يؤدي إلى تهيئة         :زيد مررت به، فال يجوز    : عنه، نحو 

 .)4(وقطعه عنه" زيد"العمل في 

كسائر األفعال نفيها نفي وإثباتها إثبات، إال أن        " كاد" في أن    :الزمخشري وابن هشام   -12

المقاربة ال وقوع الفعل، فنفيها نفي لمقاربة الفعل، ويلزم منه نفي الفعل ضرورة، ألن              : معناها

فعل لم يقع منه، وإثباتها إثبات لمقاربة الفعل، وال يلزم مـن مقاربتـه الفعـل                من لم يقارب ال   

  على مłنń - فيما بحثت فيه -وقوعه، وأثبت السيوطي هذا الرأي للزجاجي وغيره، ولم أعثر
                                           

 .429، 1/426 وشرƟ الجمل 3/1264 وارتشاف الضرب 1/444همع الهوامع  )1(
 .3/1006وشفاء العليل  2/647 وارتشاف الضرب 306، 3/305همع الهوامع  )2(
 .3/1006 وشفاء العليل 2/651 وارتشاف الضرب 3/303همع الهوامع  )3(
 .1/335 وشرƟ الجمل 1/91 وشرƟ المفصل 1/316،317،318همع الهوامع )4(
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 .)1(أسنده له، ولكني وجدته للزمخشري، وابن هشام

 لـو تأتينـا   :للتمنـي نحـو  " لو" ترد :الحسن ابن الƮائع وابن هشام الحƮرمي     -13

 öθفتحدثنا، وقوله تعالى     n= sù ¨β r& $ uΖ s9 Zο § x. tβθ ä3 uΖ sù z ÏΒ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 وهي إذ  ] 102: الشعراء [〉 #$

ذاك قسم برأسه فال تجاب كجواب االمتناعية، وذهب آخرون منهم أبـو حيـان إلـى أنهـا                  

 االمتناعية 

 .)2(أشربت معنى التمني

 :ما خالف فيǈ عالمين -

ـ       :فراءالكسائي وال  -1 ، ومنعه السيوطي فـال     "إمŊا" فقد أجازا الفصل بين التوكيد والمؤكد ب

 .)3(سررت بهم إما كلهم وإما بعضهم: سررت بقومك إما أجمعين وإما بعضهم، وال: يقال

بنوعيها اسم بسيط وضعت مبهمة تقبل قليل العـدد وكثيـره،           " كم"وقد خالفهما أيضاً في أن       -

ر عليها، واإلضافة إليها، وعود الضمير عليها، وذهب الكسائي         ودليل اسميتها دخول حرف الج    

االستفهامية، حذفت ألفها كما تحذف مع سـائر        " ما"والفراء إلى أنها مركبة من كاف التشبيه و       

 بĉمÞł ولĉمÞł وعمÞŊ وكثر االستعمال لها فأسكنت، وحدث لها بالتركيب معنى: حروف الجر نحو

 .)4( مفرديها    غير الذي كان لكل واحٍد من

النافية للجنس إذا لم تعمل وسـواء كـان      " ال" فقد أجازا أال تتكرر      :المبرد وابن كيسان   -2

 :عدم اإلعمال ألجل الفصل كقوله

                                           
 .271 والمفصل 2/662 ومغني اللبيب 424، 1/423همع الهوامع  )1(
 .212، 1/211 ومغني اللبيب 288،289الداني  والجنى 4/1903 وارتشاف الضرب2/474همع الهوامع  )2(
 .4/1954 وارتشاف الضرب 2/739 وشفاء العليل 3/116همع الهوامع  )3(
 .261 والجنى الداني 2/776 وارتشاف الضرب 2/501همع الهوامع  )4(
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 )1(بłكŽتƅ أćسłفاً واسńتŽرńجłعłتƅ ثم آذŽنŽتƅ          رłكائĉبŃهłا أćنń الŽ إلينا رŃجŃوعŃها

 :أو لكون مدخولها معرفة كقوله

 )2(ال أنƅتĉ شŽائĉيةŻ مĉنń شأنĉنŽا شاني.                    ... ... ... ..

والجمهور على لزوم تكرارها، وعدŊا البيتين السابقين ضرورة، ووافق السـيوطي الجمهـور             

 .)3(مخالفاً المبرد وابن كيسان

3- Ŭحرفاً بمعنى -عندهما– ترد مهما :اب والسهيليخط "ńكقوله" إن: 

ĉم Əٍعند امر ńنſكŽما تńهłومĉمŽلńعſت ĉى على الناسŽفƅخŽالها تŽخ ńنĉليقٍة        وإŽ4(ن خ( 

 من "ضميرها،و" تكن"اسمها، أو مبتدأ، واسم " خليقة"، و"تكن"إذ ال محل لها، وأجيب بأنها خبر 

 .)5(تفسيره، والظرف خبر، وخالفهما السيوطي فقال إنها تلزم اإلسمية وال ترد حرفاً"  خليقة

 :ƙالƙة علماء فƉكƙر أو خالفهمما وافƼ فيƙ : ǈالƙاً

1-      ƿوابن مال ƚوالمبرد وابن السرا ǈفي أن الحروف الناسخة لالبتداء خمسة       :سيبوي 

 واحدة، وإنما تكسر في مواضع وتفتح في مواضع، وإن كانتا غيرين " أنŊ"و" إنŊ"ال ستة، ألن 

                                           
  وارتشاف 1/189 والمقرب 4/351 وخزانة األدب 2/298البيت من الطويل وهو بال نسبة في الكتاب  )1(
  4/361 والمقتضب 2/233وبال نسبة في الدرر ) بكت جزعاً( والرواية فيها جميعاً 5/2453لضرب ا

 ).قضت وطراً( وروايتهما 2/112وشرƟ المفصل 

 :عجز بيت من البسيط وصدره )2(
ćأŃشاءĉما ش ċئĉتĈحتى ما أزال ĉل łام... ... ... ...                     

 2/7 وأوضح المسالك 1/237 وشرƟ التصريح 1/473همع الهوامع  و2/234وهو بال نسبة في الدرر 
 ).حتى ال أزال( وروايته 8/169والمعجم المفصل 

 .1/238 وشرƟ التصريح 2/161 وشرƟ الكافية 3/1309 وارتشاف الضرب 1/473همع الهوامع  )3(
 والمغني 612ى الداني  والجن4/184 وفي الدرر 88البيت من الطويل وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه )4(

 .7/409 والمعجم المفصل 2/451 وبال نسبة في همع الهوامع 2/19
 وأسنده 2/20 ومغني اللبيب 612، 611 والجنى الداني 4/1863 وارتشاف الضرب 2/451همع الهوامع  )5(

 .للسهيلي وابن يسعون
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 .)1(فالثانية فرع األولى 

 فـي أن ناصـب      :ƚ والفارسي سيبويǈ والمازني والمبرد والزجاƚ وابن السرا      -2

≅ Ÿتمييز الجملة، ما فيها من فعل، أو ما اشتق منه من وصف، نحو قولـه تعـالى                   yè tG ô© $# uρ 

â¨ ù& §9 $# $ Y6 øŠ x© 〈] ب نفساً، ومسرور قلباً، وكثير ماالً، وأفره عبداً، أو اسم            ]4: مريمŎوزيد طي ،

ى أن العامل فيه هو الجملـة       سرعان ذا هالة، وذهب جماعة منهم ابن عصفور إل        : الفعل نحو 

المنتصب عن تمامها، ال الفعل وال االسم الذي جرǎ مجراه، كما أن تمييز المفرد ناصبه نفس                

 .)2(االسم الذي انتصب عن تمامه

بأنه إذا اجتمعت نـون     : األخفƩ والمبرد وأبو علي وابن جني وأكƙر المتƉخرين        -3

 :ستشهدوا بقولهالوقاية ونون اإلناث تحذف نون الوقاية تخفيفا وا

 )3(تŽرłاه كالثŰغامĉ يŃعلů مسكاً             يسوءŃ الفŽالĉيłاتĉ إذا فŽلŽيńنĉي

واستشهد به سيبويه على أن المحذوف نون اإلناث، ألن نون الوقاية جيء بها صوناً ووقايـة                

فحوفظ على بقائها مطلقاً إذا لقيها مثلها، ودعت الحاجة إلى حذف، وتابعـه فـي ذلـك ابـن                   

 .)4(مالك

  فقد ذهبوا :سيبويǈ والمازني وابن كيسان والفارسي وابن جني وابن خروف -4

                                           
 .1/387 وشرƟ التسهيل 4/107 والمقتضب 2/131 والكتاب 1/425همع الهوامع  )1(
 .2/428 وشرƟ الجمل 404، 1/44 والكتاب 4/1621 وارتشاف الضرب 2/267همع الهوامع  )2(
 وخزانة األدب 1/213 والدرر 3/520البيت من الوافر وهو لعمرو بن معد يكرب الزبيدي في الكتاب  )3(

5/371 Ɵشواهد اإليضا Ɵالمفصل 213 وشر Ɵ3/91 ولم أعثر عليه في ديوانه، وبال نسبة في شر 
 .294 وشرƟ الحماسة للمرزوقي 2/337والمنصف 

 .520، 3/519 والكتاب 137، 1/136 وشرƟ التسهيل 1/111 وشرƟ التصريح 1/218همع الهوامع  )4(
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 هذا بسراً أطيب منه رطباً، وزيد قائماً أخطب منه : جميعاً إلى أن العامل في الحالين من مثل

ـ       ، "أطيـب "حال من الضمير المستكن في      " بسراً"قاعداً، هو أفعل التفضيل المتوسط بينهما، ف

 ، وذهب جماعة منهم المبرد والزجاج "أطيب"والعامل فيهما " منه"حال من ضمير " رطباً"و

 .)1(التامة" كان" إلى أنهما منصوبان على إضمار - في أحد قوليه -والفارسي 

5-      ƿوالفارسي والشلوبين وابن مال ƚعلـى أن الصـفة المشـبهة تفيـد          :ابن السرا 

، ألنهـا صـفة، وحـق الصـفة صـحبة           االتصاف في الحال، وال تفيد مضياً وال اسـتقباالً        

              ƫالموصوف،كما أنها مشبهة باسم الفاعل، فلم تقو قوته في عملها في الزمانين، وذهب األخف

 .)2(والسيرافي إلى أنها تكون أبداً بمعنى الماضي

6-      ƿأوجب الجمهور حذف الخبر بعـد       :الرماني وابن الشجري والشلوبين وابن مال 

 :مقتضاها، ولحنوا المعري في قولهاالمتناعية ألنه معلوم ب" لوال"

 )3(فلوال الغĉمńدŃ يŃمسĉكهŃ لŽسłاال... ... ... ...                    

والحذف أصل عندهم بناء على أنه ال يكون إال كوناً مطلقاً، وأوجبوا جعل الكـون الخـاص                 

كون المطلـق،   مبتدأĄ، وقيده الرماني وابن الشجري والشلوبين وابن مالك بما إذا كان الخبر ال            

لوال زيد سـالمنا    : فلو أريد كون بعينه ال دليل عليه، لم يجز الحذف فضالً عن أن يجب، نحو              

                                           
 .1/400 والكتاب 1588، 3/1587 وارتشاف الضرب 240، 2/239همع الهوامع  )1(
  وشرƟ المقدمة الجزولية  2/141 وشرƟ ابن عقيل 5/2348 وارتشاف الضرب 3/62همع الهوامع  )2(

 .265 والتوطئة 634، 2/633 وشفاء العليل 1/133 واألصول 2/885  الكبير 
 :عجز بيت من الوافر وصدره )3(

ŃيŃذيبŋالر ŃعبŮمنه كل łع ńٍبض... ... ... ...                     
 1/84 والمقرب 1/251 عقيل  وشرƟ ابن1/221 وأوضح المسالك 2/27وهو ألبي العالء المعري في الدرر 

 .1/216 والمغني 600 والجنى الداني 3/1089وارتشاف الضرب 
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لوال أنصار زيد حموه لم ينƝ، واختاره  : ما سلم، فإن كان عليه دليل جاز الحذف واإلثبات نحو         

 .)1(السيوطي

 منقـوالً مـن      فقد أجازوا أن يأتي تمييز الجملة      :ابن عصفور وابن مالƿ وأبو حيان      -7

$  المفعول، نحو  tΡ ö ¤f sù uρ uÚ ö‘ F{ $# $ ZΡθ ã‹ ãã 〈] وفجرنا عيون األرض،   : واألصل] 12: القمر

على الحال المقدرة ال التمييـز،      " عيوناً" كثير من النحاة نقله من المفعول به، ونصبوا          ورفض

 .)2(صيرنا بالتفجير األرض عيوناً" وفجرنا"وأعربه بعضهم مفعوالً ثانياً كأنه ضمن 

مخالفة المبرد وابن السراƚ والفارسي وابن جني والجرجاني وابـن برهـان             -

وأخواتها ال تدل على الحدث، وهي حينئٍذ ال تعمل         " كان" فقد ذهبوا جميعاً إلى أن       :والشلوبين

في ظرف، وال جار ومجرور، وذهب السيوطي إلى أنها تدل على الحدث وهي حينئٍذ تعمـل                

 .)3(رور خالفاً لما ذهبوا إليه ووفاقاً البن عصفور وابن مالكفي الظرف، والجار والمج

 

 
 
 
 
 
 
 

                                           
، 1/179 وشرƟ التصريح 3/1089 وارتشاف الضرب 1/215 ومغني اللبيب 1/337همع الهوامع  )1(

 .1/267وشرƟ التسهيل 
 .2/297يل  وشرƟ التسه427، 2/425 وشرƟ الجمل 4/1623 وارتشاف الضرب 2/266همع الهوامع  )2(
 1/370 وشرƟ الجمل 323، 1/320 وشرƟ التسهيل 3/1151 وارتشاف الضرب 1/362همع الهوامع  )3(

 .224والتوطئة 
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Ƨالمبحث الخام 
 آراƊه التي تفرد بها

سخر اهللا للغة العربية من يقوم عليها من العلماء األفذاذ الذين تفانوا في العطاء والتمحيص               

فƫ ، ومروراً بمن    والبحث واالستقراء، ووضع القواعد بدءاً بالخليل وسيبويه والكسائي واألخ        

تبعهم أمثال الفراء والمازني والمبرد، فأسسوا أصول هذا البنيان الشامخ للنحو العربي، وثبتوا             

القواعد بما أحاطوا به من الشواهد النقلية والعقلية، حتى غدا علماً ذا أصول واضحة، فلما جاء                

راء والقواعد ، فذهبوا إلى     من بعدهم، وجدوا نتاجاً ضخماً قد تجمع في كتبهم من الشواهد واآل           

شرحه وإعادة تبويبه، والمقارنة بين اآلراء في المسألة الواحدة بعد إحصائها، وترجيح بعضها             

 .على بعض، حتى أننا ال نكاد نقف على آراء جديدة في النحو، وهذا دأب كل علم من العلوم

هم على النظر فيمـا     والسيوطي أحد هؤالء العلماء في العصور المتأخرة الذين قامت أعمال         

تركه السابقون، ومن هنا فإنا ال نكاد نجد له تفرداً من حيث اآلراء الجديدة، ألن علم النحو قد                  

استقر منذ فترات طويلة، وإنما نقف على توفيقه بين بعض اآلراء وجمعها وطـرق تصـنيف                

 :الموضوعات، ومن أهم هذه األمور

ليها وجمعه ما ال يثنى وال يجمع من خالل         جمعه شروط ما يثنى ويجمع بطريقة لم يسبق إ         -1

جمعت ما ال يثنى وال يجمع من األلفاظ جمعاً ال تظفر به            (شروط التثنية والجمع أيضاً فقد قال       

 .)1( )للتثنية والجمع شروط: في غير هذا الكتاب وأنا أشرحه على طريقة أخرǎ فأقول

ن عامل لفظـي غيـر المزيـد        االسم المجرد م  : رفض السيوطي حد النحاة المبتدأ بقولهم      -2

 وهذا الحد غير مرضيő : (، فقال)2(ونحوه، مخبراً عنه، أو وصفاً سابقاً رافعاً لمنفصل كاٍف

 :عندي ألمرين

                                           
 .1/140همع الهوامع  )1(
 .1/322 وشرƟ الجمل 1/83 وشرƟ المفصل 1/259شرƟ التسهيل  )2(
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 .أن عامل المبتدأ عندي الخبر وهو لفظي: أحدهما

 .)1( )قالوا: أنه شامل للفعل المضارع المجرد من ناصب وجازم، فلذا توركت بقولي: واآلخر

 : كقوله)2(قد يكون للتحقيق والوجوب" كأن"الكوفيين أن معنى مذهب  -3

Ńشامĉبها ه łليس łاألرض Ŋاً           كأنŊرĉعŽشƅقŃم ŽةŮمك Ńنƅ3(فأصبح بط( 

إن األرض، ألنه قد مات، ورثاه بذلك، وخرجه ابن مالك على أن الكاف للتعليل كالالم : أي

 .)4(ألن األرض: أي

 : كقوله)Ɲ)5 أحسن من هذا، وهو أنه من باب تجاهل العارفوعندي تخري: فقال السيوطي

ĉيفĉرŽط ĉعلى ابن ńعłزńجŽت ńلم łكŮقاً            كأنĉورŃم łكŽالłم ĉورŃابŽالخ łرłجŽا شłيć6(أ( 

أجاز النحاة تنوين المنادǎ المبني في الضرورة، ثم اختلفوا هل األولى بقاء ضمه أو  -4

 لى الضم مطلقاً، وأبو عمرو بن العالء وعيسى بن عمرو نصبهÞ فالخليل وسيبويه والمازني ع

 ، واختار ابن مالك بقاء الضم في العلم، والنصب في )7(ويونس والجرمي والمبرد على النصب

 .)8(النكرة المعينة، ألن شبهها بالمضمر أضعف

                                           
 .1/309همع الهوامع  )1(
 .1/212رƟ التصريح  وش3/1238 وارتشاف الضرب 1/427همع الهوامع  )2(
 وشرƟ الجمل 1/163 وبال نسبة في المغني 101البيت من الوافر وهو للحارث بن خالد في االشتقاق  )3(

 ولسان العرب 1/212 وشرƟ التصريح 2/163 والدرر 571 والجنى الداني 1/427 وهمع الهوامع 1/453
 ).ألصبح(وفيه ) قثم (12/461

 .389، 1/388شرƟ التسهيل  )4(
 .1/427همع الهوامع  )5(
لم ( وفيه 12/85 واألغاني 2/163البيت من الطويل وهو لليلى بنت طريف ترثي أخاها الوليد في الدرر  )6(

 ).خبر (4/229 ولسان العرب 1/427 وهمع الهوامع 1/45وبال نسبة في المغني ) تحزن
وشرƟ  172، 2/171يح  وشرƟ التصر2/202 والكتاب 2/192 وشرƟ الجمل 32، 2/31همع الهوامع  )7(

 .4/2190 وارتشاف الضرب 3/252التسهيل 
 .2/172 وشرƟ التصريح 3/252شرƟ التسهيل  )8(
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وعندي عكسه وهو اختيار النصب في العلم لعدم (وذهب السيوطي إلى عكس ذلك فقال 

س فيه، والضم في النكرة المعينة لئال يلتبس بالنكرة غير المقصورة، إذ ال فارق حينئٍذ اإللبا

 .)1( )إال الحركة الستوائهما في التنوين

جمعه ظروف الزمان والمكان المبنية واستيفاء الحديث حولها بما لم يسبق إليه فقد قال  -5

ني ظروف الزمان والمكان أوردت في هذا الفصل ما لم أسبق إلى جمعه واستيفائه من مب(

 ولم أجد فيما اطلعت عليه من كتب النحو كتاباً أحصاها جميعاً )2( )مرتباً على حروف المعجم

مسهباً في الحديث حولها غير السيوطي في همع الهوامع، فقد أحصى منها واحداً وثالثين 

 .ظرفاً

والكسائي والفراء إلى اختلف النحاة في تحديد العامل في التوابع فذهب جمهور البصريين  -6

أنه العامل في المتبوع، وذهب الخليل وسيبويه واألخفƫ والجرمي إلى أن العامل فيها التبعية، 

وفصل بعضهم فجعل العامل في النعت وعطف البيان والتأكيد عامل المتبوع، وعامل البدل 

 أن العامل وذهب السيوطي إلى رأي آخر، وهو. )3(مقدر بلفظ األول، وعزي أيضاً للجمهور

عند الجمهور –في الكل المتبوع نفسه، واعتمد في ذلك على القياس إذ المبتدأ عامل في الخبر 

 .)4( والمضاف عامل في المضاف إليه-وسيبويه

 

 

 
                                           

 .2/32همع الهوامع  )1(
 .2/126همع الهوامع  )2(
 2/108 وشرƟ التصريح 2/733 وشفاء العليل 1926-4/1922 وارتشاف الضرب 422، 1/421الكتاب  )3(
 .3/150 التسهيل  وشر300Ɵ، 1/299الكافية شرƟ و
 .3/114همع الهوامع  )4(
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 الفصل الƙاني

 أدلة السيوطي في همع الهوامع
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بق الحديث عنها يتناول هذا الفصل أدلة السيوطي التي اعتمد عليها في اختياراته التي س 

في الفصل السابق من موافقات، أو مخالفات، أو ترجيح، أو رد، أو تفرد، وينقسم الحديث فيها 

 :إلى ثالثة مباحث هي

والحديث فيه حول شواهده من القرآن الكريم والحديث : الشواهد النحوية: المبحث األول

 .الشريف ثم الشعر والنثر

 .ي السماع والقياس والتعليل واستصحاب الحالوه: األصول النحوية: المبحث الثاني

 .وتشمل علماء النحو، ومؤلفاتهم النحوية: مصادر السيوطي في همع الهوامع: المبحث الثالث
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 المبحث األول

 الشواهد النحوية

لقد بلغت الفصاحة في العرب شأواً عظيماً، ودرجة عالية حتى أن اهللا عز وجـل حـين                  

لى اهللا عليه وسلم، ومنحه معجزته، جعلها في القرآن الكريم، من حيث قـوة              أرسل محمداً ص  

السبك ودقة التعبير وسالمة الصيƸ وغيرها، وقد اعتدنا أن اهللا سبحانه وتعالى يجعل معجزاته              

ألنبيائه من جنس ما نبƸ فيه القوم، فلما اختار اهللا تبارك وتعالى أن تكون معجزة نبيه محمـداً                  

 وسلم في القرآن الكريم، وهو بلغة العرب علمنا أنهم نبغوا في البيان وجـودة               صلى اهللا عليه  

 .القول

ولما أراد علماء النحو األوائل وضع قواعد للغة يضبطونها بها، ذهبوا إلى استقراء الواقع               

اللغوي لديهم، يستنبطون منه القواعد، فكان لزاماً على كل واحٍد منهم إذا تحدث عن قاعدة ما                

تي لها بما يثبتها من القرآن الكريم والسنة أو من كالم العرب، فتجمعت الشواهد النحوية،               أن يأ 

 .وصار النحو يتكون من قواعد وشواهد

من هنا تبرز أهمية الشاهد النحوي، إذ هو الدليل على صدق القاعدة وصحتها، كما أنـه                 

ة، ناهيك عن أثره في تـذكر       يجلي القاعدة من خالل المثال الموضح مع التطبيق العملي للقاعد         

القواعد النحوية، فإن كثيراً من القواعد ال يكاد الدارس يحفظها إال مرتبطة بالشاهد النحـوي               

 .عليها

القرآن الكريم، والحديث الشـريف،     : وقد درج الدارسون على تقسيم الشواهد النحوية إلى        

 .فالشعر والنثر

 :القرآن الكريم: أوالً

 نموذج األعلى للغة العربية، اتخذ منه النحاة شواهدهم اللغويةيعد القرآن الكريم ال
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 و النحوية، وهو من أهم األصول التي يرجعون إليها عند القياس، إذ ال يأتيه الباطل من بين                 

$ يديه وال من خلفه، لتكفůله سبحانه وتعالى بحفظه فقد قال عز وجـل               ¯Ρ Î) ß øt wΥ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ t ø. Ïe%! $# 

$ ¯Ρ Î) uρ … çµ s9 tβθ Ýà Ï≈ pt m: 〈]البيان في قوله        ] 9: الحجر Ɵوقد وصفه تعالى بوضو # x‹≈ yδ uρ îβ$ |¡ Ï9 

?† Î1 t tã ê Î7 •Β 〈] ياتـه الكريمـة    (وال يتطرق إليه شك في االحتجاج به،        ] 103: النحلƉف

 ليست  - في غير القرآن   –شواهد لغوية ونحوية مؤكدة النسبة، حيث كانت بعض هذه الشواهد           

 صـلى اهللا    -إلى قائليها أو بيئتها، ألن الذين جمعوا القرآن أصحاب رسول اهللا            مؤكدة النسبة   

 صـلى اهللا عليـه      – وهم أهل اللغة وهم القدوة، وهم الذين أخذوه عن رسول اهللا             -عليه وسلم 

 فاستمد الشاهد النحوي من ذلك قوة الداللة، وسمو المرتبة، ومن هنا فقـد              )1 () وجمعوه -وسلم

اماً كبيراً، وضبط نصه بحيث ال يرقى إليه أدنى ريب، وأصبح المثل األعلى،             نال القرآن اهتم  (

 .)2 ()إليه يفزع الفقهاء، ومنه يأخذ علماء اللغة شواهدهم التي يبنون عليها قواعدهم وأصولهم

ويظهر من ذلك أن القرآن الكريم هو المصدر األول لالستشهاد النحوي عند النحاة، وقـد                

 .)3(سواء كان متواتراً أم آحاداً أم شاذاًجوزوا االحتجاج به 

أما السيوطي فقد بدا اهتمامه واضحاً جلياً في االستشهاد بƉيـات القـرآن الكـريم، إذ بلغـت                  

) 37(ألفاً وستمائة وسبعاً وأربعين آية، منهـا        ) 1647(الشواهد القرآنية في كتاب همع الهمع       

قوله عن غيره من العلماء، وال غـرو أن         سبع وثالثون آية ليست له، وإنما جاءت في أثناء ن         

 ظهر هذا العدد الكبير من الشواهد القرآنية في كتاب الهمع، فإن السيوطي هو أحد العلماء 

                                           
 .97الشواهد النحوية )1(
 .11دراسات في كتاب سيبويه )2(
)3(  Ɵ48االقترا. 
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 .الذين ألŮفوا في التفسير والقراءات والحديث، فارتباطه بالقرآن الكريم وثيق الصلة عاليها

 Ûبات قاعدةƙلكومن ذاستخدم السيوطي الشاهد القرآني إل: 

≡ ßN، نحـو     قد يŃدłلů على األمر بلفـظ الخبـر        - t$ Î!≡ uθ ø9 $# uρ z ÷è ÅÊ ö ãƒ 〈]  233: البقـرة[  ،        

 àM≈ s) ¯= sÜ ßϑ ø9 $# uρ š∅ óÁ −/ u tI tƒ 〈] على الخبر بلفـظ األمـر         ]228: البقرة ůلłدŃنحـو   ، ، كما ي    

 ÷Š ß‰ ôϑ u‹ ù= sù ã& s! ß≈ oΗ ÷q §9 $# # ƒ‰ tΒ 〈] 1(يمد: أي] 75: مريم(. 

 ãΠينصرف الماضي لالستقبال إذا عطف على ما علم استقباله، نحـو             - ß‰ ø) tƒ … çµ tΒ öθ s% tΠ öθ tƒ 

Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# ãΝ èδ yŠ u‘ ÷ρ r' sù u‘$ ¨Ζ9  tΠفيوردهم، وقولـه    : أي] 98: هود [〉 #$ öθ tƒ uρ ã‡ xΖ ãƒ ’ Îû Í‘θ Á9 $# 

tí Ì“ x sù 〈] 2(فيفزع: أي] 87: النمل(. 

 ÷ ووقفاً وخطاً نحو قوله تعالى       قلŮ حذف الياء مع كسر ما قبلها وصالً        - Åe³ t6 sù ÏŠ$ t7 Ïã ∩⊇∠∪ 

t Ï% ©!  .)3 (]18، 17: الزمر [〉 #$

 ÛهمƮرأياً ألحد النحاة أو بع Ƽليواف ǈومنهواستشهد ب: 

 جوز الكسائي حذف نون جمع المذكر السالم في السعة، ومما تخرج على رأي الكسائي  -

 

 

                                           
 .1/30همع الهوامع  )1(
 .1/37همع الهوامع  )2(
 .2/436همع الهوامع  )3(
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 .)2("العذاب"بنصب ] 38: الصافات [)1 ()لذائقواƃ العذابŁ(في الجمع قراءة   

 من الذي، والتي، واللذان، والذينł، والالتي لغة حكاها ابن مالك، وقرƏ " أل"وحذف  -

 .)4 (]7: الفاتحة [)3 ()صراط لŻذĈين أنعمت( 

 :، نحوكما وưف الشواهد القرآنية إلƙبات ما خالف فيǈ رأياً

  الحال ال بد فيه من الواو، كان في جملة" لم"يرǎ ابن خروف أن المضارع المنفي بـ -

 (#θضميراً أو لم يكن، ورد بالسـماع كقولـه تعـالى             ç7 n= s)Ρ $$ sù 7π yϑ ÷è ÏΖ Î/ z ÏiΒ «! $# 9≅ ôÒ sù uρ öΝ ©9 

öΝ æη ó¡ |¡ ôϑ tƒ Ö þθ ß™ 〈] 5(بدون الواو" لم يمسسهم: "فجاء قوله] 174: آل عمران(. 

 zƒلسماع، قال تعالى منع ثعلب أن تكون الجملة القسمية خبراً للمبتدأ، ورد با - Ï% ©! $# uρ 

(#ρß‰ yγ≈ y_ $ uΖŠ Ïù öΝ åκ ¨] tƒ Ï‰öκ s] s9 $ uΖ n=ç7 ß™ 〈] وقال ] 69: العنكبوت t Ï% ©! $# uρ (#θãΖ tΒ# u (#θè=Ïϑ tã uρ 

ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# öΝ ßγ ¨Ψ n=Åz ô‰ ãΖ s9 〈] كلتاهما خبر لمبتدأ " لندخلنهم"و " لنهدينهم"فجملتا ] 9:العنكبوت

 .)6(وهما قسميتان

                                           
)1( Ɲالمعاني م Ɵنسبت ألبي السمال وأبان رواية عن عاصم في رو)ال في  وألبي السم 23/125) 13

 .127مختصر في شواذ القرآن 
 .1/165همع الهوامع  )2(
 .1 وألعرابي في مختصر شواذ القرآن 1/46بال نسبة في البحر المحيط  )3(
 .1/272همع الهوامع  )4(
 .2/251همع الهوامع  )5(
 .1/315همع الهوامع  )6(
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 خالفاً للجمهور إثبات بدل الكل من البعض، لوروده في الفصيح نحو قوله تعالى              والمختار -

 tβθ è= äz ô‰ tƒ sπ ¨Ψ pg ø: $# Ÿω uρ tβθ ßϑ n= ôà ãƒ $ \↔ ø‹ x© ∩∉⊃∪ ÏM≈ ¨Ζ y_ Aβ ô‰ tã 〈] جنات"فـ] 61،  60: مريم "

أعربت بدالً من الجنة، وهو بدل كل من بعض، وفائدته تقرير أنها جنـات كثيـرة ال جنـة                   

 .)1(واحدة

ذهب قطرب والربعي وهشام وثعلب وغالمه أبو عمر الزاهد، وأبو جعفر أحمد بن جعفر               -

 (#θالدينوري إلى أن الواو تأتي للترتيب، فرد السيوطي رأيهم مستشهداً بقوله تعالى  è= äz ÷Š $# uρ  

šU$ t6 ø9 $# # Y‰ ¤f ß™ (#θ ä9θ è% uρ ×π ©Ü Ïm 〈] وقولـه   ] 58: البقرة (#θ ä9θ è% uρ ×π ©Ü Ïm (#θ è= äz ÷Š $# uρ z>$ t7 ø9 $# 

# Y‰ ¤f ß™ 〈] 2(والقصة واحدة، إذ لو كانت للترتيب للزم التناقض بين اآليتين] 161: األعراف(. 

Ûغيره ǈما ذهب إلي ƭمن خالل الشواهد القرآنية بع ƞمثلوصح : 

 |Mاستشهاده بقوله تعالى     - ø‹ n=≈ tƒ ’ ÍΓ öθ s% tβθ ßϑ n= ôè tƒ 〈] علـى  " يا"على أن دخول    ] 26: يس

 .)3(ال ينفي كونها تميز االسم، ألنها في هذا الموضع للتنبيهوهي فعل " ليت"

 (#θذهب ابن مالك في قوله تعالى   - ßs Î= ô¹ r' sù t ÷ t/ ö/ ä3 ÷ƒ uθ yz r& 〈]  إلـى أن  ] 10: الحجـرات

 .)4(مما لفظه مثنًى، ومعناه الجمع، بينما عده السيوطي مما هو مثنًى حقيقة" أخويكم"

                                           
 .3/150همع الهوامع  )1(
 .3/156همع الهوامع )2(
 .25، 1/24همع الهوامع  )3(
 .1/136همع الهوامع  )4(
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ن كان بعدها مثبتان، وإن كان بعدها منفيان فوجود حرف امتناع المتناع إ" لو"قيل في  -

لوجود، فإن كان األول منفًيا والثاني مثبتًا فحرف وجود المتناع ، أو عكسه فحرف امتناع 

     لوجود ، ورفض السيوطي ذلك ورده بعدم امتناع الجواب في مواضع كثيرة كقوله تعالى

 öθ s9 uρ $ yϑ ¯Ρ r& ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $#  ÏΒ >ο t yf x© ÒΟ≈ n=ø% r& ã ós t7 ø9 $# uρ … çν ‘‰ßϑ tƒ . ÏΒ  Íν Ï‰÷è t/ èπ yèö7 y™ 9 çt ø2 r& $ ¨Β 

ôN y‰Ï tΡ àM≈ yϑ Î=x. «!  .)1(فإن عدم النفود محكوم به سواء وجد الشرط أم ال] 27: لقمان [〉 #$

 :، ومنهوقد أƙبت من خالل الشواهد القرآنية بعƭ المعاني

 èπالكلمة لغة تطلق على الجمل المفيـدة، قـال تعـالى             - yϑ Î= Ÿ2 uρ «! $# š† Ïφ $ u‹ ù= ãè ø9 $# 〈 

 .)2(ال إله إال اهللا: أي] 40: التوبة[

 βنحو قوله تعالى" إال"بمعنى " المŊ"تكون  - Î) ‘≅ ä. <§ ø tΡ $ ®R °Q $ pκ ö n= tæ Ôá Ïù% tn 〈] 4: الطارق [ 

 βوقوله   Î) uρ @≅ ä. $ £ϑ ©9 ÓìŠ ÏΗ sd $ uΖ ÷ƒ t$ ©! tβρ ç |Ø øt èΧ 〈] صر وينبغي أال يتسع فيها بل يقت     ] 32: يس

 .)3(فيها على التركيب الذي وقع في كالم العرب

Ûمن خالل الشواهد القرآنية أحد اآلراء ƞومن ذلكورج : 

ـ    - ـ  " إال"أثبت الكوفيون واألخفƫ ل  ξوخرجوا عليـه    " الواو"معنى العطف ك y∞ Ï9 tβθ ä3 tƒ 

Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 öΝ ä3 ø‹ n= tæ îπ ¤f ãm ω Î) š Ï% ©! $# (#θ ßϑ n= sß 〈] ذين ظلموا، وقوله   وال ال : أي] 150: البقرة

                                           
 .471، 2/470همع الهوامع  )1(
 .1/19همع الهوامع  )2(
 .2/221همع الهوامع   )3(
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 Ÿω ß∃$ sƒ s† £“ t$ s! tβθ è= y™ ö ßϑ ø9 $# ∩⊇⊃∪ ω Î)  tΒ zΟ n= sß 〈] وال من ظلـم،    : أي] 11،  10: النمل

تأولهما الجمهور على االستثناء المنقطع، ورجح السيوطي رأي الكـوفيين بمـا سـاقه مـن                

 .)1(شواهد

 جواز السـكون    إذا ولي ميم الجمع ضمير متصل، فالضم واجب عند ابن مالك، راجح مع             -

 )2 ()أĆنŽلƃزĈمłكŽمŃهŁا(عند سيبويه ويونس، وقد رجح السيوطي رأي سيبويه ويونس مستشهداً بقراءة            

 .)3(بسكون الميم] 28: هود[

 للسيوطي رأي واضح تجاه القراءات القرآنية، وهو يستشهد بها ولـو            :القراءات القرآنية  -

آن فكل ما ورد أنه قرƏ به جاز االحتجاج به          أما القر "خالفت قياساً معروفاً في العربية، يقول       

في العربية، سواء كان متواتراً، أم آحاداً، أم شاذاً، وقد أطبق الناس على االحتجاج بالقراءات               

 الشاذة في العربية إذا لم تخالف قياساً معروفاً، بل ولو خالفته يحتƝ بها في مثل ذلك الحرف 

 أن هذه القراءات كانت تسهيالً من اهللا تعالى وتوسيعاً           ذلك )4("بعينه، وإن لم يجز القياس عليه     

على العرب، فلو أجبرهم على لهجة قريƫ لكان ذلك شاقاً على من اعتاد لهجـة مـا فتـرة                   

 صـلى اهللا  –طويلة، كما أن هذه اللهجات ال تخرج عن أن تكون لغة عربية، وقد أقرها النبي             

 . فال ضير إذن في االحتجاج بها-عليه وسلم

 استشهد السيوطي بالقراءات بناء على رأيه فيها إذ بلƸ عدد اآليات التي استشهد بها فـي                 وقد

 :مائة واثنتين وثالثين آية منها على سبيل المثال) 132(القراءات 

                                           
 .2/203همع الهوامع  )1(
، وعن 6/144أنلزمكمń ذلك، البحر المحيط : كما تقول) أنلزمكمńها(ويجوز على قول يونس : قال النحاس )2(

 .59القرآن عباس عن أبي عمرو في مختصر في شواذ 
 .1/194همع الهوامع  )3(
)4(  Ɵ48االقترا. 



 - 155 -

 اختياراً، ألنه من تمامه، ومنزل      - أي المضاف والمضاف إليه    –ال يفصل بين المتضايفين      -

 قتـل أوالدŁهـم   (وظرفه، على الصحيح كقراءة ابـن عـامر         منه منزلة التنوين، إال بمفعوله،      

" قتـل "ففصل بين   ] 47: إبراهيم [)2 ()مخلفŻ وعدŁه رسلǈĈ  (وقرƏ  ] 137: األنعام [)1 ()شركائĈهم

 .)3(وكلتاهما مفعول به" وعده"، وفي اآلية الثانية بـ"أوالدهم"في اآلية األولى بـ" شركائهم"و 

 )4 ()هللا األمر من قبلą ومـن بعـدą       ( لفظاً ومعنًى، قرƏ     منقطعاً عن اإلضافة  " بعد"قد يجر    -

 .)5(بالجر والتنوين] 4: الروم[

 ] 30: البقرة[)7()ويسفŁƿ الدماء(وقراءة األعرج]64: الزمر[)6()تƉمرونŮي أعبدŁ(قراءة الحسن -

 اليمنع عملها، فقد عملت محذوفة، ألن " أنń"استشهد بهما على أن حذف " يسفكł"و" أعبدł"بنصب 

 .أن أعبد، وأن يسفك : ، إذ األصل)8(وأكثر العوامل" رب"اإلضمار ال يزيل العمل كما في 

-             Əـاهرا  (ورد حذف نون األفعال الخمسة حالة الرفع في النثر والنظم، قرŬư9 ()ساحران ت( 

 .)10(تظŮاهران: أي] 48: القصص[

                                           
 2/197 والنشر في القراءات العشر 226نسبت القراءة البن عامر في المهذب في القراءات العشر  )1(

 .274وإتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر
ففصل بين المضاف " لĉهرس"إلى " مخلف"وإضافة ) وعدłه"بنصب ) مخلف وعدłه رسلĉه(وقرأت فرقة  )2(

 .13/366) 8(روƟ المعاني مƝ . والمضاف إليه بالمفعول
 .2/431همع الهوامع  )3(
)4(  Ɲالمعاني م Ɵنسبت ألبي السمال والجحدري عن العقيلي في رو)32، 21/31) 12. 
 .2/381همع الهوامع   )5(
 .24/36) 13( وروƟ المعاني مƝ 131بال نسبة في مختصر في شواذ القرآن  )6(
 وروƟ المعاني 1/230والمحرر الوجيز  1/229نسبت قراءة النصب البن هرمز في البحر المحيط  )7(

Ɲ4ولعبد الرحمن األعرج في مختصر في شواذ القرآن  1/353)1(م. 
 .2/323همع الهوامع  )8(
ي في روƟ نسبت لمحبوب عن الحسن، وليحيى بن الحارث الذماري، وأبي حيوة، وأبي خالد عن اليزيد )9(

 Ɲ113، وليحيى الذماري في مختصر في شواذ القرآن 20/136) 11(المعاني م. 

 .1/172همع الهوامع  )10( 
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 :الحديث الشريف: ƙانياً

 به في االستشهاد النحوي، مع أنه كالم  لم يحظ الحديث الشريف بموقع مرموق جدير  

 ذلك أن النحاة اختلفوا حول االستشهاد به علـى          - صلى اهللا عليه وسلم    –أفصح العرب محمد    

 :ثالثة آراء

 .المنع مطلقاً: األول

فأجازوا االستشهاد بما ثبت بلفظه أو اشتهر، ومنعوه فيما هو غير ثابت من             : التوسط: والثاني

 .و التي تحتوي على األلفاظ الغريبة التي يصعب حفظهااألحاديث الطويلة، أ

 .الجواز مطلقاً: والثالث

وليتهم لم يختلفوا فقد حرموا اللغة من كم كبير من األحاديث، هـي أعلـى درجـة فـي                    

                Ɲالفصاحة بعد القرآن الكريم، و يرجع العزوف عنه في الجانب التطبيقي العملي إلـى حجـ

ير سديد، فإن دقة رواة الحديث في وصف حركاته صلى اهللا            على نظر غ   - واهللا أعلم  –قامت  

عليه وسلم، وتكرار بعض الكلمات، وطريقته في الحديث، كلها خير شاهد على دقـتهم فـي                

رجال الحديث قد تحروا التدقيق والضبط، وتشددوا في ضـبط الحـديث،            (رواياتهم، كما أن    

الذي تناولوا فيه رواة الحـديث،      " عديلالجرƟ والت "وأخضعوا هذه اللغة الشريفة إلى ما دعوه        

فكان لهم فيه موازين دقيقة، ومن هنا لم يكن للنحاة أن يرفضوا هذه اللغة التي بولƸ في نقدها                  

 .)1 ()وضبطها والوصول بها إلى الكمال في الصحة والصواب

وي أما السيوطي فهو يرǎ أنه ال يستشهد بالحديث على ما خالف القواعد النحوية، ألنه مر               

فـإن غالـب األحاديـث مـروي        ( فقد قال    - صلى اهللا عليه وسلم    –بالمعنى ال بلفظ الرسول     

                                           
 .26المدارس النحوية أسطورة وواقع )1(
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بالمعنى، وقد تداولتها األعاجم والمولدون قبل تدوينها، فرووها بما أدت إليه عبارتهم، فـزادوا     

 .)1 ()ونقصوا، وقدموا وأخروا، وأبدلوا ألفاظاً بألفاظ

 :، ومثال ذلكوذهب إلى تƮعيف االستشهاد بالحديثÛ وخرجǈ على تغيير الرواة

 أترƮون أن تكونوا ربع أهل ( بعد االستفهام المثبت في حديث -"بلى"أي –وأما وقوعها  -

 .)3( فهو إما قليل، أو من تغيير الرواة كما تقرر في غير موضع)2 ()بلى: الجنةÛ قالوا

سـتة  ) 26(مائة وسـتين حـديثاً منهـا        ) 160(ي كتاب الهمع    وقد بلغت األحاديث النبوية ف    

 .وعشرون حديثاً جاءت في أثناء نصوص منقولة عن نحاة آخرين

Ûالمعاني ƭية للداللة على بعƙمثلوقد جاءت الشواهد الحدي : 

 )  4() واشترطي لهم الوالء ( نحو قوله صلى اهللا عليه وسلم " على"الالم تأتي بمعنى  -

 .)5(أي عليهم

وخرج عليه حديث   " من أجل "أي  " على"، ولكنها قد تكون بمعنى      "غير"معناها معنى   " بيد" -

)Ʃالعرب بيد أني من قري ƞ6 ()أنا أفص(والمعنى  :ƫمن أجل أني من قري)7(. 

                                           
)1(  Ɵ52االقترا. 
وفي صحيح مسلم،  1250ص)6528(كيف الحشر،رقم الحديث)45(صحيح البخاري،كتاب الرقاق،باب )2(

  و135ص)نعم:فقلنا(بلفظ)378(،)377(كون هذه األمة نصف أهل الجنة حديث رقم)95(كتاب اإليمان،باب
 .2/1432) 4283(صفة أمة محمد صلى اهللا عليه وسلم، رقم الحديث ) 34(سنن ابن ماجة،كتاب الزهد،باب

 .2/491همع الهوامع  )3(
سؤاله الناس، رقم استعانة المكاتب و) 3(جزء من حديث في صحيح البخاري، كتاب المكاتب، باب  )4(

         إنما الوالء لمن أعتق، رقم الحديث) 2(وصحيح مسلم، كتاب العتق، باب  2565ص)2563(الحديث 
) 17(مصير الوالء لمن أعتق،رقم الحديث)10(وموطأ مالك،كتاب العتق والوالء،باب 779ص) 1504(

 .557ص
 .2/369همع الهوامع  )5(
معناه صحيح، ولكن ال أصل له : قال في الǔلƐ: وقال) 609(الحديث  رقم 1/200كشف الخفا للعجلوني  )6(

 .كما قال ابن كثير وغيره من الحفاظ
 .2/208همع الهوامع  )7(
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 صوموا لرƊيتǈ وأفطروا (، ومن ذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم "بعد"الالم تأتي بمعنى  -

ǈيتƊ2( أي بعد رؤيته)1 ()لر(. 

 : نحوجاءت إلƙبات قاعدة وتƉكيدهاÛو

جواز حذف النون في األفعال الخمسة حالة الرفع في النظم والنثر، ومنه مـا جـاء فـي                   -

ـ )3 ()ال تدخلوا الجنة حتى تƊمنواÛ وال تƊمنوا حتى تحابوا        (الصحيح   " تؤمنـوا "و  " تدخلوا" ف

 .)4(الثانية كالهما مرفوع وقد حذفت النون منهما

ال (ت األسماء، ولكنه أسند للجملة االسمية في قوله صلى اهللا عليه وسلم             اإلسناد من مميزا   -

 هذا اللفظ : ألن الجملة هنا بمنزلة االسم، والمعنى)5()حول وال قوة إال باهللا كنز من كنوز الجنة

 .)6(كنز من كنوز الجنة، أي كالكنز في نفاسته وصيانته عن أعين الناس

  استشهد به على جواز ترك التاء من العدد)7 ()المن صام رمƮان وأتبعǈ ستاً من شو( -

 

                                           
قول النبي صلى اهللا عليه وسلم إذا رأيتم الهالل فصوموا، رقم ) 11(صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب  )1(

وجوب صوم رمضان لرؤية الهالل، رقم ) 2(م باب  وصحيح مسلم، كتاب الصيا362ص) 1909(الحديث 
 .520ص ) 1080(الحديث 

 .2/370همع الهوامع   )2(
 53ص) 54(بيان أنه ال يدخل الجنة إال المؤمنون رقم الحديث ) 22(صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب  )3(

 .1217ص) 3692(إفشاء السالم، رقم الحديث ) 11(وسنن ابن ماجة، كتاب األدب، باب 
 .1/172همع الهوامع  )4(
 2/1257) 3826(رقم الحديث" ال حول وال قوة إال باهللا"ما جاء في )59(سنن ابن ماجة،كتاب األدب،باب )5(

 = 5/358)3601(،رقم الحديث "وة إال باهللاال حول وال ق(فصل) 131( باب، وسنن الترمذي، كتاب الدعوات
 .وال شاهد في هذه الرواية) فإنها كنز من كنوز الجنة.. .............أكثر من قول (والرواية فيهما = 

 .1/26همع الهوامع  )6(
استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعاً لرمضان، رقم الحديث ) 39(صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب  )7(
م صوم ستة أيام من شوال، رق) 58(وسنن أبي داود، كتاب الصوم، باب ) ثم أتبعه( وفيه 567ص) 1164(

 والسنن الكبرǎ للبيهقي، كتاب الصيام، باب فضل صيام ستة أيام من 1051، 2/1050) 2433(الحديث 
 ).ثم أتبعه( وفيه 4/292شوال 
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 .)1(وأتبعه ستة، أي ستة أيام:  في الفصيح، إذ القياس

Ûآخر ƞية لموافقة رأي أو ترجيƙف الشواهد الحديưومن ذلكوقد و : 

ال يندب المبهم من ضمير، واسم إشارة، وموصول، واسم جنس مفرد، ونكـرة، وأجـاز                -

 .)3( وهو نكرة)2 ()واجباله(لحديث الرياشي ندبة النكرة، وفي ا

أحسن الرجلين وأجملهما،   : التفضيل كغيره نحو  " أفعل"ضمير المثنى والجمع المؤنث بعد       -

خير النسـاء صـوالƞ     (يجوز حينئٍذ اإلفراد والتذكير كحديث      : وأحسن النساء وأجملهن، وقيل   

رأي ابن مالك وقد    وهو   )4 ()قريÛƩأحناه على ولد في صغرهÛ وأرعاه على زوƚ في ذات يده          

 .)5(رجحه السيوطي على رأي أبي حيان وسيبويه

حال اإلضافة إال في الشعر وتابعه ابن عصفور وغيـره مـن            " فم"منع الفارسي إبقاء ميم      -

المغاربة، والصحيح كما قال ابن مالك وأبو حيان وغيرهما جوازه في االختيار، ففي الحـديث     

 .)7(، فأبقى الميم)6 ()لخلوف فم الصائم(

                                           
 .3/217همع الهوامع  )1(
 واجباله، واسيداه أو نحو ذلك إال وŃكŰل به : ما من ميت يموت فيقوم باكيه فيقول(جزء من حديث وتتمته  )2(

 ما جاء في كراهية البكاء على ) 24(وهو في سنن الترمذي، كتاب الجنائز، باب )  أهكذا كنتملكان يلهزانه،
ما جاء في الميت يعذب بما ) 54( وسنن ابن ماجة، كتاب الجنائز، باب 3/213) 1003(الميت، رقم الحديث 

 .1/508) 1594(نيح عليه، رقم الحديث 
 .2/49همع الهوامع  )3(
 وصحيح مسلم، 1008ص) 5082(إلى من ينكح، رقم الحديث ) 12(ب النكاƟ، باب صحيح البخاري، كتا )4(

 ومسند اإلمام 1324ص) 2527(من فضل نساء قريƫ، رقم الحديث ) 49(كتاب فضائل الصحابة، باب 
 . مع تغيير في اللفظ في الكتابين األولين15/495) 9797(أحمد، رقم الحديث 

 .1/199همع الهوامع  )5(
 362ص) 1904(هل يقول إني صائم إذا شتم، رقم الحديث ) 9(بخاري، كتاب الصوم، باب صحيح ال )6(

 وسنن الترمذي، كتاب 566ص) 1151(فضل الصيام، رقم الحديث ) 30(وصحيح مسلم، كتاب الصيام، باب 
 .3/84) 764(ما جاء في فضل الصوم، رقم الحديث ) 55(الصوم، باب 

 .1/132همع الهوامع  )7(
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Ûǈصحة الشيء مع ندرت ǈبت بƙللحديث الشريف ما أ ǈنحوومن استخدام : 

 صالة الرجل في جماعة تŁƮŽعŉفŽ على صالتǈ في بيتǈ وسوقǈ (قوله صلى اهللا عليه وسلم  -

بخمٍس، فقد حذف حرف الجر وأبقى عمله، وهو إمـا          :  فالمقصود )1 ()خمąƧ وعشرين Ʈعفاً  

 .)2(ضرورة، أو نادراً، ال يقاس عليه

" صديقة"المذكر، ولكنه جاء نادراً في      " فŽعĉيل"من أوزان جموع الكثرة، يطرد في       " أćفƅعĉالء" -

 .)4( والمقصود به المؤنث ال المذكر)3 ()أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة(ألنه مؤنث، ومنه 

Ûومن ذلكوجاءت لرد رأي أو تفنيده : 

ـ      - اختياراً، بقول النبي صـلى اهللا      " كل"دون  " أجمع"استشهد السيوطي على جواز التوكيد ب

 مخالفاً بذلك رأي الجمهور  )6 ()فصلوا جلوساً أجمعين (وقوله )5 ()فلǈ سلبǈ أجمع(عليه وسلم 

 .)7(اختياراً" كل"دون " أجمع"فقد ذهبوا إلى أنه ال يؤكد بـ

 ك ذلك ما ذكره ابن مال)8 ()البيعان بالخيار(من لفظ المثنى ما هو جمع في المعنى كقوله  -

 

                                           
 وروايته 139ص) 647(فضل صالة الجماعة، رقم الحديث ) 30(البخاري، كتاب األذان، باب صحيح  )1(
) 649(رقم الحديث ) 42(وصحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب ) خمساً وعشرين ضعفاً(

 .وكلتا الروايتين ال شاهد فيها) بخمس وعشرين ضعفاً( وروايته 30ص
 .2/383همع الهوامع  )2(
فضائل خديجة أم المؤمنين رضي اهللا عنها، رقم الحديث ) 12(حيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، بابص )3(
 .1279ص) 2435(
 .3/321همع الهوامع )4(
 .128 سبق في صفحة )5(
 .128سبق في صفحة  )6(
 3/140همع الهوامع  )7(
 وسنن 792ص) 1532(ديث الصدق في البيع والبيان، رقم الح) 11(صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب  )8(

 3/354) 1245(ما جاء في البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، رقم الحديث ) 26(الترمذي، كتاب البيوع، باب 
 .2/736) 2182(البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، رقم الحديث ) 17(وسنن ابن ماجة، كتاب التجارات، باب 
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 .)1( ولكن السيوطي يرǎ أنه من المثنى الحقيقي

 استشهد به على    )2 ()يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة       (قوله صلى اهللا عليه وسلم       -

في ذلك ونحوه للتنبيه ال للنداء، وحرف       " يا"ال يعني أنها اسم، بل إن       " ربŊ"على  " يا"أن دخول   

 .)3(التنبيه يدخل على غير االسم

 :الشعر والنƙر: ƙالƙاً

وهو ما يطلق عليه كالم العرب، وقد اعتمد عليهما النحاة اعتماداً كـامالً فـي اسـتنباط                   

 .القواعد واالحتجاج لها، وسأبدأ  الحديث عن الشعر ثم يليه الحديث عن النثر

 احتلت الشواهد الشعرية مكانها من كتب النحو، ويرجع ذلك لذيوعها بين النـاس،              :الشعر -

 حفظها ونقلها، كما يتميز الشعر على النثر بأنه غنائي يعتمد على الـوزن والقافيـة                وسهولة

 .يسهل حفظه، وهو المادة األساسية األكثر توفراً بين أيدي النحاة

وقد استخدم السيوطي الشواهد الشعرية واعتمد عليها، إذ بلƸ عددها فـي كتـاب الهمـع                 

واحد وعشرون بيتاً جاءت في ثنايا نقولـه        ) 21(نها  ألفاً وثمانمائة وأحد عشر بيتاً، م     ) 1811(

مائتان وسـبعة   ) 297(تسعون بيتاً فقط نسبها ألصحابها، ومنها       ) 90(عن غيره من النحاة، و    

أربعمائة وثمانية وثمانون   ) 488(ستمائة وثالثون بيتاً كامالً، و    ) 630(وتسعون من الرجز، و   

 .جزء بيت

جاج حتى منتصف القرن الثـاني الهجـري ، وعـدوا         وكان النحاة قد توقفوا بعصر االحت      

إبراهيم بن هرمة آخر من يحتƝ بشعرهم ، ولكننا نرǎ السيوطي يتأرجح في موقفه من عصر                

ألنه لم يسمع   " السيما"من  " ال"وال تحذف   " (السيما"االحتجاج ، فبينما قال في أثناء حديثه عن         
                                           

 .1/136همع الهوامع  )1(
 .109 سبق في صفحة )2(
 .25، 1/24همع الهوامع  )3(



 - 162 -

 لشعراء من بعد عصر االحتجاج ، وقد بلـƸ          ، نراه يستشهد بأبيات   )1() إال في كالم المولدين     

خلف األحمر، وأبو نواس، وأبـو العتاهيـة، وأبـو          : ثالثة عشر شاعًرا منهم     ) 13(عددهم  

 .المنهال، والحريري، وأبو العالء المعري 

 :نحو فقد جاء ببعƮها ليوافƼ رأياً Û أما عن استخدامه للشواهد الشعرية،

، نحـو قـول     )2(ل معه مع كان الناقصة موافقًا للجمهور       استشهد على جواز أن يأتي المفعو      -

 :الشاعر

ſفكſونńوا أنتمłوب ĉنĉي أبńيſكńمłم        Žكłانſالك ƅلłيŽتńيĉنĉم ůن الطłحĉ3(ال( 

الجمهور على أنه ال تجب موافقة البدل لمتبوعه في التعريف واإلظهار وضدهما، فتبـدل               -

 :مفرد من غيره، وبالمعكوس كقول الشاعرالنكرة من المعرفة، والمضمر من المظهر، وال

 )4(وال تŽلſمńهŃ أنń يłنŽامł البłائĉسłا

 .)5("تلمه"بدل من الضمير الهاء من " البائسا"فـ

ǈومثالهولرد رأي أو مخالفت ،: 

 :المختار خالفاً للجمهور إثبات بدل الكل من البعض لوروده في الفصيح كقوله -

łرĉحłمĈاهللا ńأع ſظſوها     ماً دفنĉب ĉسĉجńسŽتłانŽطلحة Ůالط Žلłحĉ6(ات( 

 .)7(وهي بعضه" أعظم"بدل من " طلحة"فـ

                                           
 2/218 همع الهوامع   )1(
 .2/177همع الهوامع  )2(
  .83 سبق في صفحة  )3(
 والمعجم المفصل 1/221 والدرر 2/75 والكتاب 2/99البيت من الرجز وهو بال نسبة في شرƟ الجمل  )4(

 .103، 2/86 ومغني اللبيب 10/241
 .3/150همع الهوامع  )5(
  .94 سبق في صفحة )6(
 3/150همع الهوامع   )7(
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 :يجوز تقديم المفعول له على عامله، ومنعه ثعلب وطائفة ورد بالسماع قال -

Žفłمłا جłزŎعاً وربĉالناس ńأب ĉكĉي             وال حńرŽصاً على الدنيا اعتłرĉ1(يان( 

 .)2("أبكي"مله وهو وهو مفعول له على عا" جزعاً"فقدم 

 :، مثلويوưفǈ إلƙبات قاعدة نحوية

 :كخمسة عشر فتبنى على الفتح كقوله" بين"تركب  -

ŽنńحĉمŽي حقيقŽتŽنŃا وبعــ        ــضĉالقوم łي ſسقſطłب ńيłنłب Ž3(اين( 

 .)4(بين هؤالء وبين هؤالء، فأزيلت اإلضافة وركب االسمان تركيب خمسة عشر: واألصل

 :نحوره وترجيƞ أحد اآلراءÛ أو لتعليل اختيا

فقط عند البصريين أصالن، وزيدت الميم واأللف والنون في المثنى والجمع،           " هي"و" هو" −

" هـو "والكل أصول عند أبي علي، ويرǎ الكوفيون والزجاج وابن كيسان أن الضـمير مـن                

من المفرد في   الهاء فقط، والواو والياء زائدتان كالبواقي لحذفهما في المثنى والجمع، و          " هي"و

 :              لغة، واستشهد السيوطي لهذا الرأي بقوله

 )5 (... ... ... ...بيناهŃ في دارĉ صدٍق قد أقامł بها                

 :وقوله

                                           
 نسبه أبو حيان لجحدر، فإن كان يريد جحدر : " قال صاحب الدرر3/80وهو لجحدر بن مالك في الدرر  )1(

، وهو بال نسبة في المعجم "ابن مالك الحنفي فلم نجده في نونيته المشهورة إال أن يكون سقط من الرواة
 .2/101 وهمع الهوامع 8/162المفصل 

 .2/101لهوامع همع ا )2(
 وشرƟ 1/267في الشعر والشعراء  و141 في ديوانهالبيت من مجزوء الكامل وهو لعبيد بن األبرص )3(

 ولسان 2/213 وخزانة األدب 6/324 والدرر 1/49 وسر صناعة اإلعراب 242 واللمع 4/117المفصل 
 ).بين (13/66العرب 

 .2/151همع الهوامع  )4(
 .59 سبق في صفحة )5(
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 )1 (دارņ  لĉسŃعńدǎł  إذƅهŃ  مĉن  هłوłاكا... ... ... ...                    

 .)2(وهذا المذهب هو المختار عندي: ثم قال

" كم"و" ذات"و" ذو"و" أي"و" أل"و" ما"و" مłن"يجوز مراعاة اللفظ والمعنى في ضمير  −

 ألنها في اللفظ مفردة مذكرة، فإن عنى بها غير ذلك جاز مراعاة المعنى أيضاً، " كأين"و

 :، قال الفرزدق)3(واألحسن مراعاة اللفظ

Žتćعالńفإن ńعاهد ŽتĉنŽي ال تſخſونńني        نكنĉم ƅثćلłم ńنŃيا ذئب łي ńصĉ4(طحبان( 

 :، ومنهأو للوقوف على لحن وقع فيǈ الشاعر

 :، إذ ثنى المشترك الذي ال تجوز تثنيته في قوله"عينين"لſحŎن المعري لتثنيته  −

łجادĉبالعين łحين ńأع łمŃى هواهłع        ńيŽنŃهƅفان ŽثŽنłى بال عńيŽنńيĉ5(ن( 

 ، ومن شرط المثنى أن "أداة البصر"انية بمعنى ، والعين الث"المال"ألن العين األولى بمعنى 

 .)6(يتحد لفظه ومعناه

 :يقول ذو الرمة −

łحłرĉاجŃƝيŽال ت ƅنŋفكŃإال م ŽاخةًنŽعلى الخ             ńسĉ7( أو نرمي بها بلداً قفراًف( 

                                           
 .60ق في صفحة سب )1(
 .1/203همع الهوامع  )2(
 .284، 1/282همع الهوامع  )3(
 وشرƟ 2/416 والكتاب 2/1024 وارتشاف الضرب 2/329البيت من الطويل، وهو للفرزدق في ديوانه  )4(

 13/419 ولسان العرب 178 والصاحبي في فقه اللغة 1/135 وبال نسبة في شرƟ الجمل 4/13المفصل 
 :أخرǎ هي وله رواية ) منن(

 ... ... ... ...قتني ال تخونني                  تعŮƫł فإن واث
 والدرر 2/556في ارتشاف الضرب  و96 في مقاماته، المقامة العاشرة البيت من الخفيف وهو للحريري )5(

 .8/271 وبال نسبة في المعجم المفصل 1/143 وللمعري في همع الهوامع 1/126
 .1/143همع الهوامع  )6(
 = وشرƟ المفصل 3/48 في الكتاب ) ما تŽنƅفŽكŋ( وروايته240 في ديوانهالبيت من الطويل وهو لذي الرمة )7(
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 .)1(وإخوته ألن نفيها إيجاب" زال"ال تدخل على خبر " إال"خطأ منه ألن : فقيل

 :، نحوشواهد الشعرية إلƙبات أمر غريبوقد جاءت بعƭ ال

-Žف łعłادłبين ǎĉهاد łيŽتńيĉنńى أنŽلńوćمنها                 وأ łي ĉزłيدĉ2( على الثالث( 

 .)3(من أفعال المقاربة، وهو أغربها" أولى"استشهد به على أن 

− ćأفضل ĉبńيŰتعدون عقر النĉمجد ſكńمłبني ض           ńوŽطłرŽلوال الك ǎĉالم ŊيŃمŽقŮنł4(اع( 

في البيت أثبته الكوفيون وبعض البصريين من األفعال الناسخة، وخرجوا " تعدون"فالفعل 

 .)5(بدالً" أفضل"البيت بناًء عليه، وأعربوا 

 :، وذلك مثلكما جاءت الشواهد الشعرية استشهاداً على لغة من لغات العرب

− ſإلى ك         ńمŽيا  خ  Žنłاعſةĉال  إ  ŽالŽا     نłع    łزŃا الناسŊالض łرłاعŽةłواله łوŽاان 

ŽفŽلłو بćرأƅتŃع ſقńولكمłب łصńرſتńمŊبأن          łدواء   ĉدائ   ſكńمŽل   łاناد 

łو ذلكم    إذا    وŽاثƅقſتŃمńوŽنŽا              على نńصĉرńاع ĉتłمĉادſكńمłع Ž6(ناال( 

  المضمر كالظاهر، ومثلها في ذلك مع" لدǎ"استشهد بها على أن من العرب من يقر األلف من 

 
                                                                                                                         

 والجنى 1/156وبال نسبة في اإلنصاف ) فكك (10/477 ولسان العرب 9/247 وخزانة األدب 7/106=  
 ).ما تنفك( وفي رواية 142 وأسرار العربية 521الداني 

 .1/379همع الهوامع  )1(
) ولى (15/412 ولسان العرب 9/354 وخزانة األدب 2/131البيت من الوافر، وهو بال نسبة في الدرر  )2(

 .1/410وهمع الهوامع 
 .1/410همع الهوامع  )3(
 وشرƟ المفصل 3/55 وخزانة األدب 2/240 والدرر 415البيت من الطويل وهو لجرير في ديوانه  )4(

وللفرزدق أو لألشهب بن رميلة ) ضطر (4/489وللفرزدق ) إما ال (15/470 ولسان العرب 8/144، 2/38
رƟ الجمل  وش168 والصاحبي في فقه اللغة 606 وبال نسبة في الجنى الداني 8/145في شرƟ المفصل 

1/276. 
 .1/477همع الهوامع  )5(
 .123، 2/122 وهمع الهوامع 3/96األبيات من الوافر وهي بال نسبة في الدرر  )6(
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 .)1("على"إلى و"أيضاً 

من العرب من يجعل اإلعراب في المثنى والجمع المذكر السالم على النون إجراء له  −

 :مجرǎ المفرد، وعليه خرج قول الشاعر

                  ... ... ... ...łال يłزſالĉون ضارłبينĉالق łبĉ2(اب( 

" ضاربي القباب: "لظاهرة على النون، ولو أعرب بالحروف لقالبالفتحة ا" ضاربين"فنصب 

 .)3(ألن نون جمع المذكر السالم تحذف عند اإلضافة

ƛتخري ǈرأي حولها أو توجي ǈنحوواستخدم الشواهد الشعرية لتوجي ،: 

 :قول الشاعر −

ĈأŃالمĉولو كنت عالماً              ب őعلى لو ćأƅذŽنĉابńلم őلو Žت ſفƅتĉني أوائſلń4(ه( 

وهـو حـرف،    " لـو "استشهد به على أن التنوين من عالمات األسماء، وإن أدخلها هنا على             

 .)5(، ولذلك شدد آخرها وأعربت، ولحقها التنوين"لو"هنا اسم علم للفظة " لو"فالجواب أن 

إن كان المؤكد ضميراً متصالً أو حرفاً غير جواب، لم يŃعłدń اختياراً إال مع ما دخل عليه،                  −

 : فصل بفاصل ما، وال تجوز إعادته وحده دون فصل، وأما قول الشاعرأو

łالكريم Ŋإن Ŋإنłي ńحſلŃمłم ńا لمłم ńنłيłرłي          ńنćأ łجłارŃهŽق ńدĉض ńيł6(ام( 

                                           
 .2/122همع الهوامع  )1(
 : عجز بيت من الخفيف وصدره )2(

                   ... ... ... ... ذي طŽالٍلرŃبŊ حيő عرندٍس
 وهمع 1/77 وشرƟ التصريح 1/59 وأوضح المسالك 1/136 والدرر 8/61وهو بال نسبة في خزانة األدب 

 .1/157الهوامع 
 .1/157همع الهوامع  )3(
 .6/31وشرƟ المفصل3/262والكتاب1/72والدرر7/320وهو بال نسبة في خزانة األدبويل البيت من الط )4(
 .1/25همع الهوامع  )5(
 .3/340 وأوضح المسالك 2/130 وشرƟ التصريح 6/54البيت من الخفيف وهو بال نسبة في الدرر  )6(
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 .)1(فإنه يخرج على الضرورة

  لم يحظ النثر باالهتمام كما حظي الشعر، ألن أكثر النحاة القدامى عدوا الشعر أعلى              :النƙر −

 لكونه أقرب إلى ما يريده منه (مرتبة من النثر، وألنه أسهل في الحفظ والنقل من النثر، و

 .)2 ()العلماء من فصاحة وصفاء وبالغة وصحة تعبير عن العواطف السامية

 . األمثال والحكم وما ثبت من أقوال العرب المأثورة-هنا-ويقصد بالنثر 

قين إذ كان مقالً في االستشهاد بـالنثر مقارنـة          ولم يخرج السيوطي على نهƝ النحاة الساب       

واحـد  ) 41(خمسة وسبعين شاهداً، منهـا      ) 75(بالشعر، فال تكاد شواهده النثرية تصل إلى        

 .أربعة وثالثون شاهداً بين الحكمة والقول المأثور) 34(وأربعون مłثŽالً، و

 - فـي الغالـب    –ا جاء بهـا     ولم يعتمد على الشواهد النثرية في تقعيد القواعد وإثباتها، وإنم         

لالستئناس، وذلك بعد إثبات القاعدة، واالستشهاد لها من القرآن والشعر، فيأتي بالشاهد النثري             

 :، نحوفقد جاء بها إلƙبات رأيبعد ذلك، إال في عدد يسير منها، 

أصل التثنية والجمع العطف، وعدل عنه لالختصار، فال يجوز الرجـوع إليـه إال فـي                 −

 غه في االختيار فصل ظاهر ، أو فصل مقدر،  كقول الحجاج وقد نعي له ابنهضرورة، ويسو

 .)3("إنا هللا، محمد ومحمد في يوم واحد، محمد ابني، ومحمد أخي"وأخوه 

ـ       − إن ذهب عłيńر، فعيـرņ فـي       : "الجزاء كقولهم " فاء"مما يجوŎز االبتداء بالنكرة، أن تسبق ب

 .)5(الجزاء" فاء"نكرة، سوƷ االبتداء به سبقه بـالثانية مبتدأ وهو " عير"، و)4("الرهط

                                           
 .146، 3/145همع الهوامع  )1(
 .80دراسات في كتاب سيبويه  )2(
 .1/145همع الهوامع  )3(
 وفرائد الخرائد في 1/581 ومجمع األمثال العربية 1/109 وجمهرة األمثال 1/40المثل في مجمع األمثال  )4(

   .ويضرب للشيء يŃقƅدłر على العوض منه فيستخف بفقده) إن ذهب عير فعير في الرباط(، ويروǎ 40األمثال 
 .1/328همع الهوامع  )5(
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 :، نحووجاءت الشواهد النƙرية لالستشهاد على لغة من لغات العرب

 من العرب من يجعل اإلعراب في المثنى والجمع على النون إجراء له مجرǎ المفرد،  −

 .)1(هذانĉ خليالنŃ: حكى الشيباني

 بحذف " أنŊ"ن همزة، والالم نوناً، ومن اللغات بإبدال العي"  ćألćنŊ"لعل"من لغات العرب في  −

 .)2(أي لعلك" ايت السوق أنŮك تشتري لنا شيئاً"حكى " ألنŊ"الالم من 

 :، مثلأو لالستشهاد لمعنى

بمعنى " إنŊ"فقد جاءت   " إنŊ وراكبها : لعن اهللا ناقة حملتني إليك    : "في قول الزبير لمن قال له      −

 .)3("نعم"

 الذود : والمعنى" إلى" استشهد به على معنى المعية لـ)4("لى الذود إبلالذود إ"وفي قولهم  −

 .)5(مع الذود إبل

Ƨلب ƞيƮمثلوقد جاء بها لتفنيد رأي وتو ،: 

 حيـث أسـند     )6("تسمع بالمعيدي خير من أن تراه     "اإلسناد مميز لألسماء، فماذا في قولهم        −

 :، وجوابه من وجهين"تسمع"للفعل 

 .سماعك: أن تسمع، وهما في تأويل المصدر أي: أي" أنń" حذف أنه محمول على: أحدهما

                                           
 .1/157همع الهوامع  )1(
 .1/430وامع همع اله )2(
 .1/450همع الهوامع  )3(
  وفرائد الخرائد 2/1176  ومعجم األمثال العربية 1/462  وجمهرة األمثال 2/6 المثل في مجمع األمثال )4(

 . ويضرب في اجتماع القليل إلى القليل حتى يؤدي إلى الكثير، 228في األمثال 
 .2/332همع الهوامع  )5(
 ومعجم 1/226 وفي جمهرة األمثال 112 وفرائد الخرائد في األمثال 1/227المثل في مجمع األمثال  )6(

 .، ويضرب لمن خبره خير من مرآه)أن تسمع(، ويروǎ )ال أن تراه( ويروǎ ،1/572األمثال العربية 
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ألنه مدلول الفعل مع الزمان، " سماعك"أنه مما نزل فيه الفعل منزلة المصدر وهو : والثاني

 .)1(فجرد ألحد مدلوليه

ǈتي بها لرد رأي أو مخالفتƉنحووقد ي ،: 

فقد ردŊ " ف اهللا لم يعصهنعم العبد صهيب، لو لم يخ"قول عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه  −

 حرف امتناع المتناع، أو وجود لوجود، ذلك أن عدم العصيان محكوم " لو"به على من قال إن 

 .)2(به سواء وجد الخوف أم ال

استشهد به على عكس ما ذهب إليه الكوفيون من وجوب تذكير ضمير " إنه أمة اهللا ذاهبة" −

" أمة"مذكراً مع " إنه"ء ضمير الشأن الهاء في الشأن مع المذكر وتأنيثه مع المؤنث، فقد جا

 .)3(وهي مؤنث

وفي النهاية فإن السيوطي من النحاة المتأخرين، أتاƟ له ذلك أن يطلع على شواهد النحاة  

السابقين، فجمع منها كماً كبيراً، كما أن سعة ثقافته، وارتباطه الوثيق بالقرآن الكريم والحديث 

 ستشهاد، وقد برز أثر ذلك جلياً في قدرته على حشد الشواهد الشريف سهال له طريقاً لال

 :المتعددة على المسألة الواحدة ومثال ذلك

يقل حذف النعت مع العلم به، ألنه جيء به في األصل لفائدة إزالة االشتراك، أو العموم،  −

< zفحذفه عكس المقصود، ومما ورد منه  ¤‹ x. uρ  Ïµ Î/ y7 ãΒ öθ s% 〈] أي] 66: األنعام :

… المعاندون، وقوله  çµ ¯Ρ Î) }§ øŠ s9 ô ÏΒ š Î=÷δ r& 〈] الناجين، وقوله : أي] 46: هود z≈ t↔ ø9 $# 

                                           
 .1/27همع الهوامع  )1(
 .2/471همع الهوامع  )2(
 .1/225همع الهوامع  )3(
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|M ÷∞ Å_ Èd, ysø9 $$ Î/ 〈] الواضح، وقوله : أي] 71: البقرة ã ÏiΒ y‰è? ¨≅ ä. ¥ ó x« 〈] 25: األحقاف [

 .)1(سلطت عليه: أي

 .)2(وقد ورد مثل هذا كثير يمكن الرجوع إليه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           

 .3/129همع الهوامع  )1(
 .251، 3/143مع همع الهوا )2(
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 المبحث الƙاني

 األصول النحوية

وهي األسس التي اعتمد عليها النحاة في وضع القواعد النحوية، من سـماع، وقيـاس،               

وتعليل، واستصحاب حال، وسيشتمل الحديث في هذا المبحث على األصـول النحويـة التـي            

ستصحاب وهي السماع، والقياس، والتعليل، وا    " همع الهوامع "اعتمد عليها السيوطي في كتابه      

 .الحال

 يعد السماع المصدر الرئيس في استنباط األحكام والقواعد النحويـة، وعليـه             :السماƱ: أوالً

ما ثبت في كالم العرب ممـن يوثـق         "االعتماد ألن أصل اللغة يقوم على السماع، ويقصد به          

م  وكـال  – صلى اهللا عليه وسـلم       –بفصاحته، فشمل كالم اهللا تعالى وهو القرآن، وكالم نبيه          

العرب قبل بعثته، وفي زمنه، وبعده، إلى أن فسدت األلسنة بكثرة المولدين نظماً ونثراً، مـن                

 .)1("مسلم أو كافر

وقد اعتمد السيوطي على السماع كثيًرا، وعول عليه في اختياراته النحوية، وترجيحـه             

 .لǔراء أو ردها

Ʊمن السما ǈاختيارات ǈفمما دعم ب: 

ـ      إل" إنŊ"تعمل عمل   " ال" − قياس نظير، وهو   " ليس"حاقاً بها قياس نقيض، ويجوز إلحاقها ب

 .)2(أفصح وأكثر في االستعمال" إنŊ"أقوǎ في القياس، ولكن عملها عمل 

 في النفي، وكونها لنفي الحال، وللسماع، حكي عن أهل " ما"لمشاركتها لـ" إنń"تعمل  −

                                           
)1(  Ɵ48االقترا. 
 .1/463همع الهوامع  )2(
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 .)1(" خيراً من أحد إال بالعافيةإنń أحدņ"و" إنń ذلك نافعłك وال ضارŊك"العالية         

في تقديم المستثنى على المستثنى منه، وعلى العامل المتوسط جزأي كالم، الجـواز مـع                −

المتصرف، والمنع في غيره، ألن السماع إنما ورد بالتقديم في المتصرف فيقتصر عليـه، وال            

 .)2(يقدم على غيره إال بثبت من العرب

 :، ومن ذلكلنحاةوقد ردŉ بالسماƱ بعƭ اآلراء ل

ـ      − قام إال  : لم يجƐ إال فيما يجوز فيه البدل، ولذلك منع        " إال"ذهب المبرد إلى أن الوصف ب

 :صفة له، ألنه ال يجوز فيه البدل، ورŃدŊ بالسماع قال" إال"زيد، بحذف الموصوف، وجłعńل 

ůوكلƢٍأ Ńم ŽفſارقŃهſأخ ŃوهŽل                    łعĉمرو أبłيكĉإ ŮالŽالف ńرŽقłدĉ3(ان( 

 .)4(وال يمكن فيه البدل" غير"بمعنى " كل"صفة لـ " إال" فـ

 :يجوز تقديم المفعول له على عامله، ومنعه ثعلب وطائفة، ورŃدŊ بالسماع قال −

 )5(فما جزعاً ورب الناس أبكي           وال حرصاً على الدنيا اعتراني

 .)6(وهو عامله" أبكي"وهو مفعول له على " جزعاً"فقدم 

ال بد فيه من _ في صدر جملة الحال _ " لم"ذهب ابن خروف إلى أن المضارع المنفي بـ

 (#θç7الواو، كان ضميراً أو لم يكن، ورد بالسماع في قوله تعالى  n= s)Ρ $$ sù 7π yϑ ÷èÏΖ Î/ z ÏiΒ «! $# 

                                           
 1/394  همع الهوامع )1(
 .2/195  همع الهوامع) 2(
 وله أو لحضرمي بن 2/334 وفي الكتاب 146البيت من الوافر وهو لعمرو بن معدي يكرب في ديوانه )3(

 ومغني اللبيب 519نى الداني  وبال نسبة في الج3/170 والدرر 3/421عامر األسدي في خزانة األدب 
 ).إال (15/432 ولسان العرب 2/89 وشرƟ المفصل 1/268 و اإلنصاف 2/138، 1/69
 .2/202همع الهوامع  )4(
 .159سبق في صفحة  )5(
 .2/101همع الهوامع  )6(
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9≅ ôÒ sù uρ öΝ æη ó¡ |¡ ôϑ tƒ Ν ©9 Ö þθ ß™ 〈]1(فلم يقترن بالواو] 174: آل عمران(. 

وأخواتها للعلم به إال إذا كـان       " إنŊ"ن إلى أنه ال يجوز حذف الخبر في باب          ذهب الكوفيو  −

 .االسم نكرة

 .وذهب الفراء إلى أنه ال يجوز في معرفة وال نكرة إال إذا كان بالتكرير

 ¨βورŃدŊ المذهبان بالسماع، قال تعالى       Î) t Ï% ©! $# (#ρ ã x x. Ì ø. Ïe%! $$ Î/ $ £ϑ s9 öΝ èδ u !% y` 〈] 41: فصلت[ 

 .)2(يعذبون: أي

 :وأنكره الفراء، ورد بالسماع، قال" كان"جوز الجمهور رفع االسمين بعد  −

Ńإذا مůتŃكان الناس ĉص ƅنŽفĉانŽوآخ             Żشامت ŃرŃم ƅٍنثſبالذي ك ſنتćأ ńصŽنŃ3(ع( 

 .)4(على رأي الجمهور" صنفان"، وكذلك "الناس"فقد رفع 

 :، نحووجاء السماƱ لترجيƞ رأي على آخر

 :فهل تعمل أو تلغى أقوال" إنŊ"أخوات " ما"إذا لحقت  −

 .ذهب الزجاجي إلى جواز اإلعمال في الجميع

فقط، ويتعـين   " كأن"و" لعل"و" ليت"وذهب الزجاج وابن أبي الربيع إلى أنه يجوز اإلعمال في           

 .وعزي لألخفƫ" لكنŊ"و" أنŊ"و" إنŊ"اإللغاء في 

 .ولم يجوŎز فيهما اإللغاء" لعل"و" ليت "وذهب الفراء إلى وجوب اإلعمال في

                                           
 .2/251همع الهوامع  )1(
 .1/435  همع الهوامع )2(
 1/71 والكتاب 9/72 وخزانة األدب 2/41، 1/223درر البيت من الطويل وهو للعجير السلولي في ال )3(

 .136 وأسرار العربية 122وبال نسبة في اللمع ) نصفان( وفيه 190واألزهية 
 .1/354همع الهوامع  )4(
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وإن قصرا على السماع، ويتعين اإللغاء في       " ليت"وعندي جواز الوجهين في     : فقال السيوطي 

 .)1(البواقي لعدم سماع اإلعمال فيها

 يبنى علـى مـا      - أي غير مضاف وال شبهه     –النافية للجنس إن كان مفرداً      " ال"مدخول   −

 :المؤنث السالم على أقوالينصب به، واختلفوا في جمع 

 .وجوب بنائه على الكسر، ألنه عالمة نصبه: األول

 .وجوب بنائه على الفتح وعليه المازني والفارسي: الثاني

 :جواز األمرين، وهو الصحيح للسماع، فقد روي بالوجهين قوله: الثالث

 ... ...                  ... ... ... ...ĉللشيب ĉŽاتŮ2(وال لذ( 

 .)3("لذŮاتĉŽ"بالفتح والكسر في : أي

إذا أسند الفعل إلى الفاعل الظاهر فالمشهور تجرده، ومن العرب من يلحق األلف والـواو                −

على أنها دوال ال ضمائر، ولكن بعض النحويين جعلوهـا   " أكلوني البراغيث "والنون على لغة    

 . السابقة خبرمبتدأ والجملة: ما بعدها بدل منها، وقيل :ضمائر، ثم اختلفوا فقيل

 .)4(والصحيح األول لنقل األئمة أنها لغة، وقد عزيت لطيء وأزد شنوءة

 : ، ومن ذلكوقد خرƚ ما سمع أحيانًا على الƮرورة

 : ينون جوازاً في الرفع والجر من غير المنصرف ما آخره ياء تلي كسرة نحو −

                                           
 .1/460همع الهوامع  )1(
 :جزء بيت من البسيط وتمامه )2(

 لشŮيńبĉإنŊ الشبابł الذي مłجńدņ عواقĉبŃهŃ      فĉيهĉ نلذů وال لذاتĉŽ ل
 وخزانة األدب 2/224وكذلك في الدرر ) أćوńدǎł الŮشبابŃ(  وفيه 91وهو لسالمة بن جندل التميمي في ديوانه 

 وبال 2/409 والبن مقبل في شرƟ الجمل 1/238 وشرƟ التصريح 1/272 وله في الشعر والشعراء 4/27
 .1/397 وشرƟ ابن عقيل 2/9نسبة في أوضح المسالك 

 .1/468ع همع الهوام )3(
 .1/514  همع الهوامع )4(
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على الياء فـي حالـة      هؤالء جواٍر، ومررت بجواٍر، وال يجوز في هذا النوع ظهور الفتحة             

 :الجر وقيل يجوز كما يجوز إظهارها حالة النصب لخفتها، وعليه قول الشاعر

                  ... ... ... ...Ŋولكنłعبد ĉاهللا Žمول łى مłوĉالł1(اي( 

 :وقيل يجوز في العلم دون غيره، وعليه يونس، واستدل بقوله

Žقńدłع ĉجłبƅتĉم Űنĉي ومńا     نłيĉلńيłعŃ2 (             ... ... ... ... ي( 

 .)3(، وأجيب بأنه وما قبله ضرورة"يŃعłيńٍل"و" مłواٍل" فالقياس 

 :يجوز صرف ما ال ينصرف لضرورة كقوله −

ŽتłبŊصńرŽخ ĉلĉيلłي هċلŽت łرĉم ǎńنŽظ ł4 (... ... ... ...ائٍن                  ع( 

 .)5(ةممنوعة من الصرف ولكنه نونها ضرور" ظعائن"فكلمة 

 :، ومن ذلكوقد خرƚ بعƭ ما ورد بǈ السماƱ على الندور

 :جوز الكوفيون جمع صفة ال تقبل التاء بالواو والنون كقوله −

 

                                           
 :عجز بيت من الطويل وصدره )1(

ŽفلńوŽك łانŃعبد ĉاهللا łم ńوŽلłى هłجńوſتŃه... ... ... ...                   
 وشرƟ 3/172 وشرƟ الجمل 3/313 والكتاب 2/105 وإنباه الرواة 2/4وهو للفرزدق في بغية الوعاة 

 .ولم أعثر عليه في ديوانه) عرا (15/47لسان العرب  و1/64 وشرƟ المفصل 2/229التصريح 
 :البيت من الرجز وبعده )2(

                  ... ... ... ...ŽلŊمłا رćأƅتĉنŽي خŽلŽقłاً مƅقſلńوĉلłا ي 
 ولم أعثر عليه في ديوانه ، وبال نسبة في شرƟ 2/228 وشرƟ التصريح 1/102وهو للفرزدق في الدرر 

 ).عال (15/94 ولسان العرب 1/6 والخصائص 2/68 والمنصف 3/315  والكتاب3/171الجمل 
 .118، 1/117همع الهوامع  )3(
 :صدر بيت من الطويل وعجزه )4(

                  ... ... ... ...ŽتłحŊمƅلłنĉبالعلياء ĉم ńنŽف ĉوقŃج ńرſثĉم 
 ).عال (15/90 ولسان العرب 1/103 وفي الدرر 89وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه 

 .1/121همع الهوامع  )5(
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ĉمŮنłا الذي هو مĉا إńنŽط Žش ŊرĉارŃبŃهłوالع         ĉانŃسłونĉوم ŮنŃا المńرŃدŰوالش ńيŃ1(ب( 

ن الشاعر جمعها بالواو والنون، وقد      وهي صفة ال تقبل التاء، ولك     " عانس"جمع  " العانسون"فـ

 .)2(وافق السيوطي رأي البصريين إذ خرجوا البيت على أنه نادر ال يقاس عليه

 :ال ينادǎ الضمير عند الجمهور، وجوز قوم نداءه تمسكاً بقوله −

ćيا أńبłجłرłبن ćأ ńبłجćٍر يا أƅنŽ3 (... ... ... ...ا                  ت( 

 .)4(وأجاب األولون بندوره"  قد كفيتكيا إياك"وقول األحوص 

 :، نحوكما خرƚ بعƭ ما جاء بǈ السماƱ على الشذوذ

" عالنية"جوز الكوفيون جمع ذي التاء بالواو والنون مطلقاً، واحتجوا بالسماع كقولهم في              −

 .)5(وأجيب بشذوذه" ربعون"للمعتدل القامة " ربعة"، وفي "عالنون"للرجل المشهور 

 .)6(ليتباعد من النساء الشواب، ويباعدهن منه: شاذ، أي" يا الشوابفإياه وإ: "قولهم −

 .)7(المقدار: من قاس الشيء يقيسه إذا قدره على مثاله، والمقياس:والقياس لغة:القياƙ :Ƨانياً

                                           
 ولسان العرب 713البيت من البسيط، وهو ألبي قيس بن رفاعة في تهذيب إصالƟ المنطق للتبريزي  )1(

 وسر 97 وبال نسبة في األزهية 1/131وله وقيل ألبي قيس بن األسلت األنصاري في الدرر ) عنس (6/149
 .2/6 ومغني اللبيب 2/683صناعة اإلعراب 

 .152، 1/151همع الهوامع  )2(
 :البيت من الرجز وبعده )3(

                  ... ... ... ...ćأƅنŽتŽالذي ط ŮلƅقŽتłيوم Ńج ńعŽات 
 وخزانة األدب 3/27ولسالم بن دارة في الدرر 2/164 وفي شرƟ التصريح 216وهو لألحوص في ديوانه 

 : ويرو4/11ǎ وأوضح المسالك 1/176  والمقرب1/359 وبال نسبة في سر صناعة اإلعراب 2/139
 ... ... ... ...يا مرŊ يا ابن واقع يا أنتا                  

 .130، 1/127 وشرƟ المفصل 1/325بال نسبة في اإلنصاف 
 .2/36همع الهوامع  )4(
 .151، 1/150  همع الهوامع) 5(
 .2/18  همع الهوامع )6(
 ).قيس (6/187لسان العرب  )7(
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 ويعني ذلـك قيـاس      )1("حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه        "أما عند النحاة فهو     

إدخال شيء في حكم طائفة مـن       "أو رد الشيء إلى نظيره، ويهدف إلى        األمثلة على القاعدة،    

 .)2("القضايا التي أصبحت مسلمة من المسلمات

أصالً ومحوراً يخضـعون لـه كـالم        (وتقوم على القياس معظم أدلة النحو، وقد جعله النحاة          

للغة، مع أنه يقـع     ، إال أن بعض النحاة أنكره في ا       )3 ()العرب، ومعياراً متداوالً منذ نشأة النحو     

 .)4(في المرتبة الثانية بعد السماع من حيث االستدالل به

 :، ومن األمثلة على ذلكاعتمد السيوطي على القياƧ أصالً من األصول النحوية

وأخواتها إذا كان جملة، فـال يجـوز        " كان"ذهب كثير من النحاة إلى وجوب تأخير خبر          −

قياساً علـى جـواز تقـديم       " كان"از تقديمه مع    تقديمه وال توسيطه، وذهب السيوطي إلى جو      

 Ïمعموله في قوله تعـالى       Iω àσ ¯≈ yδ r& ö/ ä.$ −ƒ Î) (#θ çΡ$ Ÿ2 tβρ ß‰ ç7 ÷è tƒ 〈]  40: سـبأ[  ، öΝ åκ |¦ àΡ r& uρ 

(#θ çΡ% x. tβθ ãΚ Î= ôà tƒ 〈] 5(وتقديم المعمول يؤذن بتقديم العامل] 177: األعراف(. 

 لها في التصدير،والدخول على المبتدأ والخبر، و        إلحاقاً بها، لمشابهتها  " إنŊ"عمل  " ال"تعمل   −

 قياس نظير ألنها "ليس"لتوكيد اإلثبات،فهو قياس نقيض،وإلحاقهابـ"إنŊ"ألنها لتوكيد النفي،كما أن

 .)6(أفصح، وأكثر في االستعمال" إنŊ"نافية مثلها، فهو أقوǎ في القياس، ولكن عملها عمل 

   وما دخلت عليه جواب استفهام عام"ال"جنس، ألن النافية لل" ال"كثر أو وجب حذف خبر  −

                                           
 .45ب في جدل اإلعراباإلغرا )1(
 .81أصول النحو العربي في ضوء مذهب ابن مضاء القرطبي )2(
 .137القياس في النحو العربي نشأته وتطوره )3(
 .29مدخل إلى علم النحو وقواعد العربية،  )4(
 .1/374همع الهوامع  )5(
 .1/463  همع الهوامع) 6(



 - 178 -

ـ           ويحـذفون  " نعـم "، و "ال"واألجوبة يقع فيها الحذف واالختصار كثيراً، ولهذا يكتفون فيها ب

 .)1(الجملة بعدها رأساً

 ال يجوز تقديمه على الجملة المؤكŮدة على الصـحيح،          -بضربيه–ثم هذا المصدر المؤكŰد      −

له علـيŊ دينـار     :  يفسره مضمونها من جهة المعنى، إذ التقدير في        وسببه أن العامل فيه فعل    

أحقه حقاً، فأشبه ما العامـل فيـه معنـى          : هو ابني حقاً  : أعترف بذلك اعترافاً، وفي   : اعترافاً

 .)2(الفعل، فلم يجز تقديمه قياساً

 طاب نفساً زيدņ، وكـذا قياسـه      : يجوز توسط التمييز بين الفعل ومرفوعه بال خالف، نحو         −

 .)3(فجرت عيوناً األرض: الجواز بين الفعل ومنصوبه نحو

تلهى به،  : تشاغل وتعلŮل به أي   : ومنه تعلل باألمر واعتل   " علل"من  :  في اللغة  :التعليل: ƙالƙاً

 .)4(ما يŃعłلŮلĈ به ليسكت: وتŽعĉلŮة الصبي أي

نصـباً وجـراً    السبب الذي يفسر حدوث الظاهرة اللغوية، رفعـاً و        "وأما في االصطالƟ فهي     

 الوصف" وهي )5("وجزماً في حالة اإلعراب، أو ضماً وفتحاً وكسراً وسكوناً في حالة البناء

 .)6("الذي يكون مظنة وجه الحكمة في اتخاذ الحكم

وقد ارتبط التعليل بنشأة النحو، فإن كل نحوي يحاول إظهار علة ما ذهب إليه في وجه من                    

 نحوياً إال أتبع بتعليل، وهذه العلل مخترعة، وإن كانت قائمة وجوه النحو، فال تكاد تجد حكماً 

                                           
 .1/470همع الهوامع  )1(
 .2/92  همع الهوامع )2(
 .2/268  همع الهوامع )3(
 ).علل (11/469لسان العرب  )4(
 .31مدخل إلى علم النحو وقواعد العربية  )5(
النص منقول عن كتاب النحو العربي ، ، و52أصول النحو العربي في ضوء مذهب ابن مضاء القرطبي  )6(
 .مازن المبارك.د
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 .في أذهان المتكلمين إذ نطقوا باللغة، ولكن النحاة يتوقعون هذه العلة وال يمكن أن يجزموا بها

ولما كان السيوطي من النحاة المتأخرين، يختار آراءه ممن سبقه ال يلتزم في ذلك مدرسـة                   

لـم  :  فقد بنى كتابه همع الهوامع كأن أحداً يسـأله -درسة المصرية وهو منهƝ الم   –نحوية ما   

اخترت هذا الرأيÞ فتراه يعلل الختياره ويبرره، ومن هنا فقد كانت التعليالت في كتابه كثيرة،               

 :ولكن أكثرها يبعد عن التعليل الجدلي، بل يفسر اختياراته، ويبرر لها وذلك نحو

، منها أنه حقيقة في الحال مجاز فـي االسـتقبال           في زمن المضارع أقوال   : قال السيوطي  −

وعليه الفارسي وابن أبي الركب وهو المختار عندي بدليل حمله على الحال عند التجرد مـن                

القرائن، وهذا شأن الحقيقة، ودخول السين عليه إلفادة االستقبال، وال تدخل العالمة إال علـى               

 .)1(الفروع، كعالمات التثنية والجمع والتأنيث

:  أي–ورŃدŊ بأن المخالفة معنًى ال يختص باألسماء دون األفعال، فال يصح أن يكون عامله              −

 ألن العامل اللفظي شرطه أن يكون مختصـاً، فـالمعنوي           -الظرف والمجرور الواقعين خبراً   

 .)2(األضعف أولى

ـ     " فŽعĉلć"فمذهب الجمهور أن وزنها     " ليس"وأما   − رة بالكسر، خفف ولزم التخفيف لثقـل الكس

بالقلب، كباع، أو بالضم لقيل     " الس"على الياء، واستدل لذلك بأنها لو كانت بالفتح لصارت إلى           

 .)3(بفتحها" لŽستſ"بضم الالم، وال يقال إال " لſسńتſ"فيها 

يذكر السيوطي جواز   ) الناس مجزيون بأعمالهم، إن خيراً فخيرņ وإن شراً فشرņ          (في قولهم    −

ول أرجح، ألن المحذوف معه شيء واحد وهو المبتـدأ، ومـع            ونصبه، ولكن األ  " فخيرņ"رفع  

فالذي يجزǎ به   : النصب شيئان، وألن وقوع االسمية بعد فاء الجزاء أكثر، والتقدير في الرفع           
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: كان الذي يجزǎ به خيراً، أو على الحـال، أي         : خير، والنصب على حذف كان واسمها أي      

 .)1(فهو يجزǎ أو يعطى خيراً:  أيفهو يلقاه خيراً، أو على المفعول بفعل الئق،

يجوز تنوين المنادǎ المبني في الضرورة باإلجماع، واختلف هل األولى بقـاء ضـمه أو                −

Þنصبه 

 .فالخليل وسيبويه والمازني على ضمه علماً أو نكرة مقصودة

وأبو عمرو وعيسى بن عمر والجرمي والمبرد علـى النصـب رداً إلـى أصـله، كمـا رد                   

 .ر عند تنوينهالمنصرف إلى الكس

واختار ابن مالك بقاء الضم في العلم والنصب في النكرة المعينة ألن شبهها بالمضـمر               

 .أضعف

وعندي عكسه، وهو اختيار النصب في العلم لعدم اإللباس فيه، والضم           :  وقال السيوطي 

الستوائهما في النكرة المعينة لئال يلتبس بالنكرة غير المقصودة، إذ ال فارق حينئٍذ إال الحركة،               

 .)2(في التنوين

العدد إن كان واحداً أو اثنين لم يحتƝ إلى تمييز استغناء بالنص على المفـرد والمثنـى،                  −

 .)3(واحد رجل، وال اثنا رجل: رجل ورجالن، ألنه أخصر وأجود، وال يقال: فيقال

 تضـف   خذ عłشŽرłتŽك وعłشŽرłيń زيد، ألنك لم     : يغني عن تمييز العدد إضافته إلى غيره نحو        −

 .)4(إلى غير التمييز إال والعدد عند السامع معلوم الجنس، فاستغني عن المفسŎر

 حرف تفسير يŃتƅبłع بعدها األجلى لألخفى، ألنا لم نر عاطفاً يصلح للسقوط " أي"الصحيح أن  −

                                           
 .1/385همع الهوامع  )1(
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 .)1(دائماً، وال مالزماً لعطف الشيء على مرادفه     

الرفعŃ والنصبŃ على اإلضمار، بدليل امتناع      ليست من أدوات العطف، و    " هالŮ"الصحيح أن    −

 .)2(الجر في، ما مررت برجٍل فهالŮ امرأة

 هو إبقاء حال اللفظ على ما يستحقه في األصل عند عـدم دليـل     :استصحاب الحال : رابعاً

، كاستصحاب حال األصل في األسماء وهو اإلعراب حتى يوجـد دليـل             )3(النقل عن األصل  

 .)4(األفعال هو البناء حتى يوجد دليل اإلعرابالبناء، وحال األصل في 

ومن تمسك باألصل خرج عن عهدة      "واستصحاب الحال أحد األدلة المعتبرة، قال ابن األنباري         

 المطالبة بالدليل، ومن عدل عن األصل افتقر إلى إقامة الدليل، لعدوله عن األصل، 

 .)5("واستصحاب الحال أحد األدلة المعتبرة

 استدل فيها النحاة باألصل كثيرة جداً، ومع هذا فهو مـن أضـعف األدلـة وال    والمسائل التي 

 .)6(يجوز التمسك به ما وجد هناك دليل

 :ومما استدل بǈ السيوطي باألصل واستصحاب الحال

" ثم"و" فاء"و" واو"الطلب، رجوعاً إلى األصل في المبني، ومشاكلة عملها تلو          " الم"تسكن   −

 #θنحو  ç6‹ Éf tG ó¡ uŠ ù= sù 〈] و ]186: البقرة ، ¢Ο èO (#θ àÒ ø) u‹ ø9 öΝ ßγ sW x s? (#θ èùθ ã‹ ø9 uρ öΝ èδ u‘ρ ä‹ çΡ  

 

                                           
 .3/186  همع الهوامع )1(
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(#θ èù §θ ©Ü u‹ ø9 uρ 〈] Ɲ29: الح[ ، (#θ ãè −F yϑ tF u‹ Ï9 uρ 〈] 1 (]66: العنكبوت(. 

رأيـت معـدي كـرب،      : ما أعرب من مركب إعراب متضايفين، وآخر أولهما ياء، نحو          −

 الفتحة حالة النصب بال خالف، استصحاباً لحكمهـا         ونزلت قالي قال، فإنه يقدر في آخر األول       

 .)2(حالة البناء، وحالة منع الصرف

سكن آخره، كضـربńتſ، وضـربńنł، ويضـربńنł،        " نا"و" النون"و" التاء"إذا أسند الفعل إلى      −

 .واضربńن، وضربńنا

اعـل  وعلة اإلسكان عند األكثر كراهة توالي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحـدة، ألن الف              

 .)3(كجزء من فعله، وحمل المضارع على الماضي، وأما األمر فيسكن استصحاباً

ويعوض منها التنوين، وذهب األخفƫ إلى أنها حينئـٍذ         " إذ"قد تحذف الجملة المضافة إليها       −

معربة، والكسر جر إعراب باإلضافة ال بناء، وحمله على ذلك أنه جعل بناءها ناشـئاً عـن                 

ـ           إضافتها إلى الجملة،     حكم " إذ"فلما زالت من اللفظ صارت معربة، وهو مردود بأنه قد سبق ل

 .)4(البناء، واألصل استصحابه حتى يقوم دليل على إعرابه

 بنقل ضمة العين إليها، كما يجوز إبقاء الفتح استصحاباً " ذا"مفردة من " حب"وتضم فاء  −

 .)5(حŃبŊ زيد، وحłبŊ ديناً: نحو

، وإنما لم يجƐ على غير هذا "دحرج"ال غير كـ" فŽعńلŽلć"ن للماضي الرباعي المجرد وز −

الوزن، ألنه قد ثبت أن األول ال يكون ساكناً، وأول الماضي ال يكون مضموناً في البناء 
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للفاعل، وال مكسوراً للثقل، فتعين الفتح، وال يكون آخره إال مفتوحاً لوضعه مبنياً عليه، وال 

 يتوالى أربع حركات، وال مسكناً كله لئال يلتقي ساكنان، وال يكون ما بينهما متحركاً كله لئال

 .)1(الثالث لعروض سكون الرابع عند اإلسناد إلى الضمير، فتعين أن يسكن الثاني
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 المبحث الƙالث

 مصادر السيوطي في همع الهوامع

لفها، ثـم الكتـب     ويشمل ذلك علماء النحو الذين أخذ عنهم السيوطي ووافق آراءهم أو خا            

 .النحوية التي ذكرها في كتابه

وقد ذكر السيوطي في مقدمة كتابه أنه جمعه من نحو مائة مصنف، وأحاط فيه بخالصـة                 

 .)1(كتابي التسهيل واالرتشاف مع مزيد واٍف، فائق االنسجام، قريب من األفهام

كتـب النحويـة التـي      وسأبدأ الحديث عن العلماء الذين أخذ عنهم، وأثنŰي بالحديث عن ال           

 :ذكرها ونقل عنها

 ذكر السيوطي عدداً كبيراً من علماء النحو السابقين ممن نقل عـنهم، ومـن               :العلماء: أوالً

) 161(معاصريه أيضاً ممن سمع منهم مشافهة، وبلƸ عدد علماء النحو الذين ذكرهم في كتابه               

لك وسيبويه، فال يكاد يخلو موضوع      مائة وواحداً وستين عالماً، أكثرهم ذكراً أبو حيان وابن ما         

في الهمع من ذكرهم، وسأتحدث عن أكثر العلماء دوراناً وذكراً ، مرتبين من األكثر ذكراً إلى                

 :األقل، مع ذكر األمثلة الموضحة

 وهو أول اثنين اعتمد عليهما السيوطي في كتابه همع الهوامع، أما الثاني فهـو               :أبو حيان -1

سبعمائة وخمس مرات، ويستأنس السـيوطي      ) 705( حيان في الهمع     ابن مالك، وقد ذſكر أبو    

فإنه يؤكد به ما ذهب إليه من تصحيح لǔراء         _ في الغالب األعم  _ بƉرائه كثيًرا، فإذا ذكر قوله    

 :أو ردها، أو تحليل مسألة نحوية، وعلى لسانه نقل كثيراً من آراء العلماء، ومن ذلك

 وهو ابن الخباز منع " النهاية"ان وغيره أن صاحب ومقابل الصحيح فيه، ما نقله أبو حي −

                                           
 .18، 1/17همع الهوامع  )1(
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 .)1(ألنه ال يسمى كلمة: تسمية الضمير المستكن اسماً، قال

: الجوابية، قال ابن عصفور" لمŊا" ينصرف معنى الفعل المضارع إلى المضي إذا صحب  −

 .لما يقوم زيد قام عمرو: الجوابية نحو" لمŊا"أو صحب 

ت ذلك إلى دليل من السماع، أي في جواز وقوع المضارع بعدها، ويحتاج إثبا: قال أبو حيان

 .)2(إذ المعروف أنها ال تدخل إال على ماضي اللفظ والمعنى

إنما سمي مفعوالً مطلقاً ألنه لم يقيد بحرف جر كالمفعول به، وله، وفيه، : قال السيوطي −

 :ه، فقالومعه، ثم ذكر رأي أبي حيان استئناساً به وتأكيداً على ما ذهب إلي

تسمية ما انتصب مصدراً مفعوالً مطلقاً هو قول النحويين، إال ما ذكره صاحب : قال أبو حيان

من تقسيمه المصدرالمنتصب إلى مفعول مطلق،وإلى مؤكد،وإلى )ابن الحاجب(البسيط 

 .)3(متسع

بعدم دخولها على اسم بعده فعل اختياراً، ألنها إذا كان في حيزها فعل وجب " هل"تختص  −

 .هل زيد قامÞ إال في ضرورة: إيالؤها إياه، فال يقال

ويمتنع حينئٍذ أن تكون مبتدأ وخبراً، بل يجب حمله على إضمار فعل، وسبب : قال أبو حيان

 .)4("هل"ال تليها الجملة االبتدائية فكذلك " قد"فكما أن " قد"في الجملة الفعلية مثل " هل"ذلك أن 

2-ƿأربعمائة وأربعاً وثمانين مرة، وفي ) 484(في الهمع  وقد ذكره السيوطي : ابن مال

معظمها يستشهد بقوله ليثبت ما ذهب إليه، ولكنه كان أحياناً يذكر رأيه ليبين مخالفته له، وقد 

 :مرت نماذج لذلك في الفصل األول، ومما ذكر فيه ابن مالك
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 ماضي في قوله إنها وقعت لل: تخرج عن االستقبال فقال ابن مالك" إذا"زعم آخرون أن  −

#   تعالى sŒ Î) uρ (# ÷ρ r& u‘ ¸ο t≈ pg ÏB ÷ρ r& # ·θ øλ m; (# þθ ‘Ò xΡ فإن اآلية نزلت بعد انفضاضهم،     ] 11: الجمعة[〉 #$

 Ÿωقولǈ تعالى   وكذا   uρ ’ n? tã š Ï% ©! $# # sŒ Î) !$ tΒ x8 öθ s? r& óΟ ßγ n= Ïϑ ós tG Ï9 |M ù= è% Iω ß‰ Å_ r& 〈] التوبة :

 .)1(فإن اآلية تتحدث عن موقف سابق] 92

فإن لم يقصد به التفضيل     " مĉنń" على تقدير    - أي أفعل التفضيل   –اإلضافة فيه   : قال الكوفية  −

ـ    ، وال يلـزم    "مĉـنń "لتساويهما في التعريف، وعدم اعتبار معنى       " أل"طابق وجوباً كالمعرف ب

 .كونه بعض ما أضيف إليه

إرادة معنى المجرد،   يوسف أحسن إخوته، امتنع عند      : فلو قيل : قال ابن مالك في شرƟ الكافية     

ـ      " أيŊا"لما ذكرت لك، ولما قرر في باب اإلضافة من أن           " أل"وجاز عند إرادة معنى المعرف ب

التفضـيل  " أفعـل "إن أضيف إلى نكرة، و    " كل"إن أضيف إلى معرفة، ومعنى      " بعض"بمعنى  

 .)2(مثلها في ذلك

 كان المحذوف منـه     يتوصل إلى تصغير الثنائي برد ما حذف منه إن كان منقوصاً، سواء            −

وإن لم يكـن    )  يŃدłية -يد: (، أو الالم نحو   ) قويم -قم: (، أو العين نحو   ) وŃعłيńد -عدة  : (الفاء نحو 

مŃنŽـّي،  : مسمًى بها " إنń"و" عن"و" من"فيقال في   " ياء"منقوصاً، بل كان ثنائي الوضع، زيد فيه        

 :وعŃنŽّي، وأĈنŽّي، وذكر ابن مالك فيه وجهين

 .)3(عŃنŽيńن": عن"أنه يضاعف الحرف األخير من جنسه فيقال في : آلخرهذا، وا: أحدهما

                                           
 .2/132لهوامع همع ا )1(
 .3/77   همع الهوامع )2(
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3- ǈثالثمائة وخمًسا وخمسين مـرة، وكالمـه فصـل عنـد           ) 355( وقد ورد ذكره     : سيبوي

 السيوطي ، فإذا ذكر رأيه لم يحتƝ إلى ذكر غيره، فهو كافيه، ولذا لم يخالفه في مسألة واحدة،

 :رب، ومن المواضع التي ذكره فيهاوقد نقل عنه كثيراً من أقوال الع

علم المؤنث كحـذام وقطـام ورقـاƫ        " فŽعłالĉ: "مما يمنع الصرف العدل مع العلمية ومنه       −

وغالب وسجاĉƟ أعالم لنسوة، وسكابĉ لفرس، وعرار لبقرة وظفار لبلدة عند بني تميم، فـإنهم               

 .)1(هللعلمية والعدل عن فاعله، هذا مذهب سيبوي" ممنوع من الصرف"يعربونه 

 :كقوله" نبŊأ"أعلم، وأرǎ، وزاد سيبويه : المجمع على تعديته إلى ثالثة −

ſونŎبċئſتŽق ńيŽساً، ولńمćأ ńبſلŃهŽك        łمłا زłعŃمŽوا خńيłرćأ ńهĉلłالي łمń2(ن( 

 ǎ3("خير"و" قيساً"، و"التاء: "لثالثة مفاعيل هي" نبأ"فعد(. 

مررت برجل أفضل منه    : ي لغة ضعيفة نحو   يرفع أفعل التفضيل الضمير غالباً والظاهر ف       −

 .)4(أزيد عليه في الفضل أبوه، حكاها سيبويه وغيره: أبوه، أي

منع الجرمي التنازع فيما تعدد مفعوله إلى اثنين أو ثالثة، وخصه بالمتعدي إلـى واحـد،                 −

سمع فـي االثنـين، حكـى       : ألنه لم يسمع من العرب في ذوات الثالثة، والجمهور قالوا         : قال

 .)5(متى رأيت أو قلت زيداً منطلقاً، ويقاس عليه الثالثة: بويهسي

 هذه : في غير النداء وجهان، رواهما سيبويه عن العرب، نحو" بنت"وفي الوصف بـ −

                                           
 .1/99 همع الهوامع )1(
 ومجالس ثعلب 2/278 و في الدرر 169البيت من المتقارب وهو لألعشى ميمون بن قيس في ديوانه  )2(

 1/459  وشرƟ ابن عقيل1/507وبال نسبة في همع الهوامع ) وأنبئت( وفيه 1/265 وشرƟ التصريح2/346
 ).أنبئت(وفيه 

 .1/507 همع الهوامع )3(

 .3/73 همع الهوامع  )4(
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 هندņ بنت عاصم، بالتنوين، وبحذفه لكثرة االستعمال فقط، وليس فيه التقاء الساكنين الذي في 

 .)1("ابنة"و " ابن"

4-Ʃمائتين وأربعاً وخمسين مرة، منها ما يـذكر        ) 254(ره في كتاب الهمع      وورد ذك  :األخف

 :فيها رأيه في مسألة تعددت فيها اآلراء، أو يذكره ليوافق رأيه أو يخالفه ومن ذلك

الجمهور على أن جمع المؤنث السالم في حالة النصب، وما ال ينصرف في حالـة الجـر                −

 .ني حركتا إعرابمعربان، والكسرة في األول، والفتحة في الثا

 :وذهب األخفƫ إلى بنائهما في الحالة المذكورة، وقال

" أمـس "إنهما يعربان في حالين ويبنيان في حال، ورد بأن ذلك ال نظير لـه، واحـتƝ بـأن                   

 .)2(كذلك

ـ          : اختلف في نحو   − بهمـا،  " أل"مررت بالرجل مثلك، وخير منك، مما أتبع فيه المقرون بـ

 ƫبل :  فيه زائدة ليصح إتباعه بهما، إذ ليسا بمعرفتين، وقال الخليل          "أل"إنه نكرة و  : فقال األخف

في النعت وإن كان موضعاً ال تدخله، كمـا نصـب           " أل"النعت والمنعوت معرفتان على نية      

" łالغفير łعندي أن أسهل مما ذهبـا إليـه الحكـم          : ، وقال ابن مالك   "أل"على نية إلغاء    " الجماء

ابع على ظاهرهما فيكون بدل نكرة من معرفة، ورده أبو حيـان            بالبدلية، وتقرير المتبوع والت   

 .)3(بأن البدل بالمشتقات ضعيف، وذلك الذي حمل األخفƫ والخليل على ما ذهبا إليه

 :في جواز حذف الموصول إذا علم مذاهب −

، وعليه الكوفيـون والبغـداديون    "أن"دون الحرفي غير    " أل"الجواز في االسمي غير     : أحدهما

 ƫوابن مالكواألخف. 
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 .المنع مطلقاً وعليه البصريون: والثاني

 .)1(الجواز إن عطف على مثله، والمنع إن لم يعطف عليه: والثالث

 :وقد يضم االبن إتباعاً، ثم أورد: قال السيوطي −

وحكى األخفƫ أن من العرب من يضم نون االبن إتباعاً لضم المنادǎ، وهو نظير مـن قـرأ                  

)ǈلŽل ł2(بضم الالم] 1: الفاتحة [)الحمد(. 

مائتين وثماني عشرة مرة، وكان ذكره لبيان       ) 218( وقد ذكره السيوطي في الهمع       :الفراء-5

 :موافقته أو مخالفته أو ذكر رأيه مع آراء غيره، ومن ذلك

يا تيم تيم عدي، فلـك أن تضـم         : إذا ذكرت منادǎً مضافاً، وكررت المضافŽ وحده نحو        −

 :ب األول واختلف في وجه النصباألول وتنصب الثاني، ويجوز نص

هو على اإلضافة إلى متلو الثاني، والثاني مقحم بين المضاف والمضاف إليـه،             : فقال سيبويه 

 . عدي تيمه، حذف الضمير من الثاني، وأقحمتيميا : واألصل

قطع اهللا يدł ورجـلć مـن       : "هو والثاني معاً مضافان إلى المذكور، أخذاً من قوله        : وقال الفراء 

 .، ولم يصرƟ به هنا"مłنń"فاالسمان مضافان إلى " هاقال

هو على نية اإلضافة إلى مقدر مثل المضاف إليه الثاني، والثـاني توكيـد، أو               : وقال المبرد 

 .بيان، أو بدل

هو على التركيب، وفتح األول والثاني بناء ال إعرابـاً، جعـال اسـماً واحـداً،                : وقال األعلم 

 .خمسة عشركما فعلت : وأضيفا كما قالوا

 .هو على اإلتباع والتخفيف: وقال السيرافي
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 وخالف الكوفيون فأوجبوا في اسمي الجنس ضم األول، وفي الوصفين ضمة بال تنوين، أو 

 .)1(يا صاحباً صاحبł زيد: نصبه منوناً نحو

،ثم ذكر )2()بال فاعل:وبحاشا وخال وعدا أفعاالً جامدة،قيل(ذكر السيوطي مما يستثنى به فقال −

 .)3()ثم على فعلية هذه األفعال ذهب الفراء إلى أن حاشا فعل ال فاعل له( رأي الفراء فقال

يرمـي،  : أما الياء والواو الساكنتان، فيوقف عليهما بالسكون كحالهما في الوصـل نحـو             −

وأجاز الفراء الحذف في سعة الكالم لكثرة ما        ...... ويدعو، وال يحذفان إال في فاصلة أو قافية       

 .)4( ذلكورد من

مائة وستاً وستين مرة، وأكثر ذكـره لـه فـي          ) 166( وقد ورد ذكره في الهمع       :الكسائي-6

معرض بيان آراء النحاة في مسألة، كما اتسمت النقول عنه برواياته عن العرب فهو مشهور               

 :بحفظه ألشعار العرب وأرجازهم وأقوالهم، و من األمثلة على ذلك

 : الخمسة اثني عشر مذهباً منهاذكر السيوطي في إعراب األسماء −

أنها معربة من مكانين بالحركات والحروف معاً وعليه الكسائي والفراء، ورد بأنه ال             : السادس

 .)5(نظير له

محله محل ما بعده،    : ضمير الفصل ال محل له من اإلعراب، وعليه الخليل، وقال الكسائي           −

 .)6(كمحل ما قبله: وقال الفراء
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 . ، يعني ناقته)1(ت نظرت إلى ذات التنانيرأصبح: وحكى الكسائي −

 بالكسر، وحكى الكسائي فيه أيضاً " فŽعĉل"، فوزنها "يزال"فاألشهر في مضارعها " زال"وأما  −

 .)2(بالفتح" فŽعłل"وعلى هذا فوزنها " يبيع"على وزن " يزيل"

 .)3(أفوق هذا أم أسفله: أفوق تنام أم أسفلć، بالنصب على تقدير: وحكى الكسائي −

 :وأكثر ذكره إن لم يكن بين آراء النحاة أو لنقل كالم عن العرب فإنه لمخالفته نحو 

ويغني عن الضمير ظاهر خالفاً لقوم، وعن الجملة ظرف أو مجرور نـوي معـه فعـل                  −

وفاعل، هو العائد ما لم يرفع مالبس ضمير، ويجب ذكره إن كـان خاصـاً مطلقـاً خالفـاً                   

 .)4(للكسائي

يبة في ضميٍر مخبٍر به، أو بموصوفه عن حاضر، فـإن شـبه بـه          ويجوز الحضور والغ   −

 .)5(فالغيبة، وكذا إن تأخر، خالفاً للكسائي، وأوجبها قوم مطلقاً

قام قوم إال زيداً،    : مذهب الجمهور أن االستثناء من النفي إثبات، ومن اإلثبات نفي، فنحو           −

 .والثاني على ثبوته لهوما قام أحد إال زيًدا، يدل األول على نفي القيام عن زيد، 

إنه مسكوت عنه، ال داللة له على نفيه عنه، وال ثبوتـه،            : وخالف في ذلك الكسائي وقال     

 .واستفادة اإلثبات في كلمة التوحيد من عرف الشرع

 .)6(وهو من اإلثبات نفي، وعكسه، خالفاً للكسائي: قال السيوطي عن االستثناء 
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 سأذكر بعضهم وأذكر أمام     "همع الهوامع "في كتابǈ   وهناƿ نحاة كƙيرون ذكرهم السيوطي      **

 :كل اسم عدد تكرار ذكره، وهم

، )86(، ابن جني    )87(، الزجاج   )115(، ابن هشام    )162(، أبو علي الفارسي     )163(المبرد  

، )65(، هشام بن معاويـة الضـرير        )70(، ابن عصفور    )73(، ابن السراج    )84(السيرافي  

، وأبـو علـي     )55(، والسـهيلي    )55(، المـازني    )58(روف  ، ابن خ  )59(الخليل بن أحمد    

 ).34(، وابن الحاجب )43(، وثعلب )52(، ابن كيسان )54(، يونس بن حبيب )55(الشلوبين 

مائـة وواحـد وسـبعون    ) 171( عدد الكتب التي وردت في متن كتاب الهمع   :الكتب: ƙانياً

ات والمعـاجم والتـراجم والسـنن،       كتاباً، توزعت بين كتب النحو واللغة والتفسير والقـراء        

 ...وغيرها

وسأتحدث عن بعض هذه الكتب وأخص الحديث بكتب النحو، معتمداً في ترتيبهـا مبـدأ                

 .الكثرة والقلة، إذ سأبدأ باألكثر ذكراً يليه األقل فاألقل

1-ƿالتسهيل البن مال: 

 :ستًا وستين مرة، وهذه نماذج منها) 66(وقد ورد ذكره 

، أي ألفـاظ العـدد      )1(ن المسموع اثنا عشر بناًء هو المذكور في التسهيل        وما ذكرته من أ    −

 ".مفعل"و" فاعل"المعدولة عن وزني 

 و الحـديث    -واستثنى ابن مالك في التسهيل دخول حرف النداء، فإنه ال يدخل عليها هنا               −

 .)2( ألن المراد بها المتكلم، والمتكلم ال ينادي نفسه-في باب االختصاص " أي"عن 
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ال ينصب اسم الفاعل أصالً، بل الناصب فعل مقدر منه، ألن االسم ال يعمـل فـي                 : قيلو −

 .)1(االسم، حكاه ابن مالك في التسهيل، وبه يŃردŋ على ابنه في دعواه نفي الخالف في عمله

 هو ما ليس خبراً من مشارك ما قبله في إعرابه : حد ابن مالك في التسهيل التابع فقال −

 .)2(مخرجاً بالقيد األخير المفعول الثاني، والحال، والتمييزوعامله مطلقاً، 

 :البسيط في شرƝ الكافية في النحو البن الحاجب-2

 :أربعاً وخمسين مرة، ومما جاء ذكره) 54(وورد ذكره 

 عن أخريات نكرة، ليصح وصف النكرة به، قـال فـي            - أي أĈخŽر  -هو معدول   : قال قوم  −

 .)3(مما يلزم استعماله إما باأللف والالم، أو اإلضافةوهذا ضعيف، ألن أخريات : البسيط

جعلوا الساكن ظرفاً، والمتحـرك اسـم       : المتحرك السين فاسم، قال في البسيط     " وłسłط"أما   −

 .)4(ضربت وسłطŽه: زيد وسńط الدار، والثاني نحو: ظرف، فاألول نحو

لĉ بمـا فيـه، والعـامŃ      مضى عامŃ األوŊ  : تقول العرب على ما قاله اللحياني     : قال في البسيط   −

" أوŊل"إلى  " العام"األوŊلĈ، وعام أوŊٍل بما فيه، وعام أوŊلć بما فيه، وعامņ أوŊلĈ، وعامŃ أوŊلą، فتضيف               

يكـون معرفـة    " أول"فتصرف وال تصرف، وترفعه على النعت، فتصرف وال تصرف، ألن           

على الضم، والحمد هللا أوŊالً وآخـراً،       ابدأ بهذا أوŊلĈ، فتبنيه     : ونكرة، ويكون ظرفاً واسماً، تقول    

ćلŊٍل، وأوŊالً، وعام أوŊ5(يعرب، وتصرف نكرة، وفعلت ذلك عاماً أو(. 

 :مغني اللبيب البن هشام-3

 :ثمان وأربعين مرة، منها) 48(ورد المغني في كتاب الهمع 
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إذا اعتمد الظرف والمجرور على نفي أو استفهام أو موصوف أو موصول أو صـاحب                 −

الفعل المحذوف الذي هو    : ر أو حالÝ رفعا ما بعدهما فاعالً، واختلفوا في عامل الرفع، فقيل           خب

 والمختار : هما نيابة عنه لقربهما منه، قال في المغني: ، وقيل"استقر"متعلقهما والمقدر بـ

 .)1(تنعزيد في الدار جالساً،ولو كان العامل الفعل لم يم:الثاني بدليل امتناع تقديم الحال في نحو

أنه يجوز الجر على تقـدير      : وزعم الجرمي، والربعي، والكسائي، والفارسي، وابن جني       −

ال تزاد قبل حروف الجر، بـل       " ما"فإن قالوه بالقياس ففاسد، ألن      : زائدة، قال في المغني   " ما"

 .)2(بعدها، أو بالسماع فشاذ بحيث ال يقاس عليه

ب كونها في محل نصب على الظرفيـة أو         الغال) : عن حيث (وقال ابن هشام في المغني       −

ـ  ! ª، وقد تخفض بغيرها، وقد تقع مفعوالً وفاقاً للفارسي نحو           "مĉنń"خفض ب $# ãΝ n= ôã r& ß] ø‹ ym 

ã≅ yè øg s† … çµ tG s9$ y™ Í‘ 〈] إذ المعنى أنه سبحانه يعلم نفس المكان المستحق لوضـع          ] 124: األنعام

ـ   " يعلم"الرسالة، ال شيئاً في المكان، وناصبها        ـ " أعلم"محذوفاً، مدلوالً عليه ب نفسه، " أعلم"ال ب

 .)3("عالĉم"ألن أفعل التفضيل ال ينصب المفعول به، إال إن أوŊلته بـ

4-ƿالكافية البن مال Ɲشر: 

 :ستاً وثالثين مرة في الهمع، ومن ذلك) 36(ذكر الكتاب 

ـ     : المستثنى المتوسط بين المستثنى منه وصفته نحو       − داً خيـرņ منـك،     ما جاءني أحد إال زي

يجوز فيه اإلتباع بدالً، والنصب على االستثناء كالمتأخر، واإلتباع فيه هو المختار أيضاً مثله              

 .للمشاكلة، هذا مذهب سيبويه
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 وعندي أن النصب : عن المبرد اختيار النصب، ثم قال" شرƟ الكافية"ونقل ابن مالك في 

 .)1 (....فتكافئاوالبدل مستويان، ألن لكل واحٍد منهما مرجŎحاً، 

 إلى مضاف لضمير، ومنعها سيبويه اختياراً، " أل"تقبح اإلضافة حال كون الصفة دون  −

 .وخص جوازها بالشعر، ومنعها المبرد مطلقاً، في الشعر وغيره

وهو عند الكوفيين جائز في الكالم كله، وهـو الصـحيح ألن            : قال ابن مالك في شرƟ الكافية     

 وفي  )أعور عينǈ اليمنى  ( وفي حديث الدجال     )صفر وشاحها (رع  مثله قد ورد في حديث أم ز      

 .)2(ومع هذا ففي جوازه ضعف: ، قال)شƙن أصابعǈ( وصف النبي صلى اهللا عليه وسلم 

 ال ينصب المفعول به،     - أي اسم التفضيل   –وفي شرƟ الكافية البن مالك أجمعوا على أنه          −

! ªكقوله تعـالى    " أفعل"ره  فإن ورد ما يوهم جواز ذلك جعل نصبه بفعل مقدر يفس           $# ãΝ n= ôã r& 

ß] ø‹ ym ã≅ yè øg s† … çµ tG s9$ y™ Í‘ 〈] هنا مفعول به، ال مفعول فيه، وهي فـي     " حيث"فـ] 124: األنعام

 .)3("أعلم"موضع نصب بفعل مقدر يدل عليه 

 :شرƝ التسهيل ألبي حيان-5

 :إحدǎ وعشرين مرة، ومن ذلك) 21" (الهمع"وقد تكرر في كتاب 

 يطلق على اللفظ المهمل أيضاً، فيرادف اللفظ، حكاه أبو حيان فـي  - أي القول –وقيل إنه    −

 .)4(من شرƟ التسهيل" ظن"باب 

 الصحيح أن : وما بعده مسموع أيضاً، فقال في شرƟ التسهيل" سداس"وذكر أبو حيان أن  −
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 .)1( من واحد إلى عشرة- أي فſعłال ومłفƅعل–البناءين مسموعان  −

 .)2(زم للنداء، ذكره أبو حيان في شرƟ التسهيلال يرخم االسم المال −

6-ƿالتسهيل البن مال Ɲشر: 

 :عشرين مرة، منها) 20" (الهمع"وذكره السيوطي في 

وهي المبينة  :  قال في شرحه   –" إلى" أي من معاني     –والتبيين  : قال ابن مالك في التسهيل     −

ـ              < Ébم تفضـيل نحـو      لفاعلية مجرورها بعد ما يفيد حباً أو بغضاً من فعل تعجب أو اس u‘ 

ß ôf Åb¡9 $# = ym r& ¥’ n< Î) 〈] 3 (]33: يوسف(. 

وهذا اإلطالق منكر في اصطالƟ النحويين،      .......تطلق على الجمل المفيدة،     : الكلمة لغة  −

 .)4(ولذا ال يŃتŽعłرض لذكره في كتبهم بوجه، كما قال ابن مالك في شرƟ التسهيل

ن أن متبوع عطـف البيـان ال يفوقـه فـي            زعم أكثر المتأخري  : وقال في شرƟ التسهيل    −

االختصاص بل يساويه، أو يكون أعم منه، والصحيح جواز الثالثة، ألنه بمنزلة النعت، وهـو        

 .)5(يكون في االختصاص فائقاً، ومفوقاً، ومساوياً، فليكن العطف كذلك

 :ارتشاف الƮرب-7

 :سبع عشرة مرة، ومن ذلك) 17(وورد ذكره 

 أحدهما أنها للتبعيض، وصححه ابن عصفور، :  فيها قوالن- التمييز مع–المذكورة " مĉنń"و −

                                           
 .1/92همع الهوامع ) 1(
 .2/59  همع الهوامع)2(
 .2/332   همع الهوامع)3(
 .1/20 همع الهوامع  )4(
 .3/132 همع الهوامع  )5(
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 .)1(ويؤيده العطف على موضعها نصباً: قال في االرتشاف. أنها زائدة:      والثاني

ـ   : قال أبو حيان في االرتشاف     − نظر، وال أحفظـه مـن كـالم        " هل"وفي إلحاق الهمزة ب

 .)2(العرب

ل له، والتمييز، وكذا الحال، ألنها ال تضمر خالفـاً         ويقع التنازع في كل معمول إال المفعو       −

إن تزرني ألقـك    : فإنه جوز التنازع فيها، ولكن يقول في مثل       : البن معط، قال في االرتشاف    

إن تزرني راكباً   : إن تزرني أزرك في هذه الحال راكباً، على معنى        : راكباً، على إعمال األول   

 .)3(ير عنها، واألجود إعادة لفظ الحال كاألولوال يجوز الكناية بضم. ألقك في هذه الحال

وفي النهاية فإني ذاكر مجموعة أخرǎ من الكتب التي أوردها السيوطي واعتمد عليها في 

 :، وأمام كل كتاب رقم يعني عدد تكراره وهي"همع الهوامع"كتابه 

عادات ابن ، والبديع في النحو ألبي الس)15(اإلفصاƟ بفوائد اإليضاƟ البن هشام الخضراوي 

، )9(، والكتاب لسيبويه )14(، والكافية الشافية في النحو البن مالك )15(األثير الجزري 

، واللباب في علل البناء )6(، والنهاية في النحو البن الخباز )7(والمقرب البن عصفور 

ه ، واألشبا)6(، والغرة المخفية في شرƟ الدرة األلفية البن الدهان )6(واإلعراب للعكبري 

، )5(، والمحكم البن سيدة )5(، والخصائص البن جني )6(والنظائر في النحو للسيوطي 

 ).5(واأللفية في النحو البن مالك 

 

 

 
                                           

 .2/265 همع الهوامع )1(
 .2/380   همع الهوامع)2(
 .3/100  همع الهوامع)3(
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 الخاتمـة

وبعد أن تم الحديث عن آراء السيوطي واختياراته، في كتابه همع الهوامع، وتصنيفها 

أو ألحد النحاة أو بعضهم، وبيان من حيث الموافقة أو المخالفة للمدارس النحوية أو للجمهور 

ما تفرد به، ثم استعراض أدلته، حيث تناول البحث الشواهد النحوية، واألصول التي اعتمد 

عليها في االختيار، ومصادره من علماء النحو ومؤلفاتهم، مع التمثيل لكل ذلك بما يوضح 

تائƝ ويجمعها في صعيد الفكرة ويجليها، يجدر بالباحث اآلن أن يسجل أهم ما وصل إليه من ن

 .واحد ثم يسجل بعض التوصيات

 :ويمكن إيجازها في النقاط اآلتية :النتائƛ: أوالً

 موسوعة نحوية، إذ أحصى فيه مؤلفه معظم - بحق-يعد " همع الهوامع"إن كتاب  .1

أبواب النحو تقريباً، ناهيك عن إحاطته بالموضوعات النحوية وذكر اآلراء حولها، 

النحاة فيها، مع دعم ذلك بالشواهد المتعددة، بما قد ال تجده في كتاب وبيان اختالفات 

 .غيره

، وقدرته على تحليل "همع الهوامع"برزت شخصية السيوطي واضحة في كتابه  .2

اآلراء، ومناقشة الحجƝ، وترجيح اآلراء، وترتيب األفكار، واالستدالل لها، وساعده 

ما برزت شخصيته في اختياره لبعض على ذلك سعة ثقافته، وتبحره في عدة علوم، ك

اآلراء، ورد بعضها مع التعليل والتفسير، فهي شخصية علمية تقوم على التمحيص 

 .والتحليل، ال االستقبال العفوي

ما لم يسبق إلى جمعه، كحديثه حول شروط " همع الهوامع"جمع السيوطي في كتابه  .3

 .التثنية والجمع، وجمعه للظروف المبنيات
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باطمئنان إن السيوطي بصري الميل والتوجه، فقد وافق البصريين في يمكن القول  .4

سٍت وستين مسألة نحوية، وصرƟ بمخالفتهم في مسألتين اثنتين، بيد أنه وافق الكوفيين 

 .في تسع عشرة مسألة نحوية، وصرƟ بمخالفتهم في أربع عشرة مسألة

ليم، وسعة الثقافة، في يعتمد السيوطي على قدرته العقلية التي تقوم على المنطق الس .5

معالجته للحدود والتعريفات، وتفضيل تعريف على آخر، مع بيان الفروق بينها، 

 .وسبب اختياره لهذا التعريف بالذات

لم يقف السيوطي في استخدامه للمصطلح النحوي عند مدرسة ما، وإن غلبت  .6

ير البدل، ونائب الفاعل، والضمير والمضمر، وضم(المصطلحات البصرية نحو 

، )النسق(، ولكنه استخدم المصطلح الكوفي أيضاً نحو )الفصل، وضمير الشأن والقصة

 .وكان كثيراً ما يذكر المصطلح وما يقابله ويعلل لتفضيله مصطلحاً على آخر

يقارن السيوطي أحياناً بين أقوال نحوي حول مسألة واحدة في مؤلفاته ويثبت تأرجح  .7

 التسهيل، والكافية الشافية، واأللفية، وأبو حيان بين الرأي فيها، ومن ذلك ابن مالك بين

االرتشاف، وشرƟ التسهيل، والتذكرة، وابن هشام بين المغني، واإلغراب عن قواعد 

 .اإلعراب، وأوضح المسالك

ينقل السيوطي في بعض األحيان عن كتب السابقين دون اإلشارة إليها، ولسنا نجزم  .8

 نطمئن إلى أن الرجل يعتقد أن من اشتغل بالنحو هنا بقصده إلى تعمية ذلك، بقدر ما

سيدرك الحقيقة، خاصة وأن هذه النصوص في أغلب األحيان من كتب مشهورة، فال 

 .يظن أن مشتغالً بالنحو قد غابت عنه

يورد السيوطي كثيراً من اآلراء دون نسبتها ألصحابها، اعتناء منه باإلحاطة الكاملة  .9

 .أي دون معرفة صاحبهللموضوع النحوي، ولو ذكر الر
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يعتد السيوطي بالشواهد القرآنية، والقراءات، وهو أمر طبيعي إذا علمنا أن له  .10

تƉليف في التفسير والقراءات القرآنية، وأن له رأياً خاصاً يذهب إلى جواز االستشهاد 

 .بالقراءات ولو كانت شاذة

عض يستشهد السيوطي بالشعر من عصر االحتجاج، وصرƟ بأنه ال يقبل ب .11

، ومع هذا فقد استشهد )ما بعد عصر االحتجاج(اآلراء المعتمدة على شعر المولدين 

بمجموعة من األبيات لشعراء من بعد عصر االحتجاج، ومعظم ما استشهد به من 

 .بيتًا استشهد بها) 1811(الشعر لم ينسبه ألصحابه عدا تسعين بيتاً من أصل 

أنه ال يستشهد به على ما موقف السيوطي الواضح من الحديث الشريف،  .12

 - صلى اهللا عليه وسلم-خالف القواعد النحوية، ألنه مروي بالمعنى، ال بلفظ الرسول 

منعه من االستشهاد به إال قليالً قياساً بالشواهد القرآنية والشعرية، وكان استشهاده به 

 .بعد إثبات القاعدة واالحتجاج لها بالقرآن والشعر

لكثير من لغات العرب، فقد نقل " همع الهوامع"تعرض السيوطي في كتاب  .13

 ).لعل، ليت، ليس(عنهم اختالفاتهم فيما روي عنهم، سيما في األلفاظ نحو 

اعتمد السيوطي السماع أساساً في قبول اآلراء النحوية أو ردها، وال يبحث  .14

 . وقŽلŮ ما خرجه على الشذوذ، أو الندور، أو الضرورة-إن وجد-عن غيره 
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 :التوصيات: ƙانياً

االهتمام بدراسة تراثنا النحوي، وإعادة صياغة مؤلفاته بما ييسر التعامل معها، ويحقق  .1

 .الفائدة

توجيه عناية الطلبة إلى دراسة النحو العربي، والتخصص فيه، لما في ذلك من إحياء  .2

للتراث، وحفٍظ للغة، خاصة وأن هذا العلم من أشرف العلوم وأجلها، الرتباطه بكتاب 

اهللا تعالى، وأحاديث نبيه صلى اهللا عليه وسلم، ولما في ذلك من إرضاء هللا تعالى 

 .وحفظ لدينه

تكثيف الجهود لدحض اإلشاعات المغرضة التي تهدف إلى النيل من اللغة، والنحو  .3

خاصة، توطئة للنيل من تراثنا العربي واإلسالمي، السيما القرآن الكريم والسنة 

 .النبوية الشريفة

مام بالقراءات القرآنية لما تضيفه للغة من سعة، كما أن في ذلك حفظًا للغات االهت .4

 .العرب

إعطاء الحديث الشريف عناية أكبر، ومساحة أوسع في االستشهاد النحوي، لما ثبت  .5

 .لدينا من دقة العلماء حين جمعوه ودونوه، من خالل الجرƟ والتعديل

نه جامع لكثير من اآلراء، والتوجيهات ، فإ"همع الهوامع"توجيه الدراسات نحو كتاب  .6

 .التي يمكن أن تقوم عليها دراسات جادة
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 الفهارس الفنية
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 فهرƧ آيات القرآن الكريم: أوال
 

 الصفحة الســـــــــــــورة رقم اآلية
 حةـاتــالف 
 189 الحمد هللا 1
 100 أنعمت عليهم 7
 151 صراط الذين أنعمت عليهم 7
   
 رةـــالبق 
 26 ومن الناس من يقول آمنا باهللا وباليوم اآلخر وما هم بمؤمنين 8

 125 خلق لكم ما في األرض جميعاً 29
 155 ويسفك الدماء 30
 92 أفال تعقلون 44
 131 إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل 54
58 ſ152،133 وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة 
 170 اآلن جئت بالحق 71
 115 ولن يتمنوه أبداً 95
 117 وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر 96

 67 ومن يرغب عن ملة إبراهيم إال من سفه نفسه 130
 74 قولوا آمنا 136
 153 لئال يكون للناس عليكم حجةſ إال الذين ظلموا 150
 123 والذين آمنوا أشد حباً هللا 165
 117 وما هم بخارجين من النار 167
 30 يس البر أن تولوال 177
 182 فليستجيبوا 186
 150،129 والمطلقات يتربصن 228
 150 والوالدات يرضعن 233
 117  ولستم بƉخذيه إال أن تغمضوا فيه 267
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  رانـآل عم 
 109 منه آيات محكمات 7

 118 إن مثل عيسى عند اهللا كمثل آدم خلقه من تراب 59
 24 ا لهو القصص الحقإن هذ 62
 128 وهللا على الناس حƝ البيت من استطاع إليه سبيال 97

 92 وكيف تكفرون 101
 173،151 فانقلبوا بنعمٍة من اهللا وفضٍل لم يمسسهم سوء 174

   
 اءــالنس 
 71 تساءلون به واألرحام 1

 92 فما لكم في المنافقين 88
   
 دةـائـالم 
 118 منوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيموعد اهللا الذين آ 9

 76 واتقوا اهللا إن كنتم مؤمنين 57
 128 ثم عموا وصموا كثير منهم  71
 69 أو كفارة طعام مساكين  95

ويوم يجمع اهللا الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا ال علم لنا إنك  110، 109
 أنت عالم الغيوب إذ قال اهللا يا عيسى

 
122،121 

 29 إن كنت قلته  116
   
 امـــاألنع 

 56 وعنده مفاتح الغيب 59
 71 وينجيكم منها ومن كل كرب 64
 170 وكذب به قومك 66
 92 فأنى تؤفكون 95

 196،195 اهللا أعلم حيث يجعل رسالته 124
 155 قتل أوالدهم شركاؤهم 137
 54 ما أشركنا وال آباؤنا 148
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 رافــاألع 
 88  منها مذءوماً مدحوراًاخرج 18

 152،133 وقولوا حطة وادخلوا الباب سجداً 161
 178 وأنفسهم كانوا يظلمون 177

   
 الـــاألنف 

 43 وما كان اهللا ليعذبهم 33
   
 ةـوبـالت 

اثنا عشر شهراً في كتاب اهللا يوم خلق السموات واألرض منها  36
 أربعة حرم فال تظلموا فيهن أنفسكم

 
129 

 153 وكلمة اهللا هي العليا 40
 186 وال على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت ال أجد 92

 68 لمسجد أسس على التقوǎ من أول يوم 108
   
 Ƨــيون 

 92 أثم إذا ما وقع 51
   
 ودـــه 
 117،64 أال يوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم 8

 154 أنلزمكموها 28
 74 ال ربونادǎ نوƟ ربه فق 45
 170 إنه ليس من أهلك 46
 150 يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار 98

 78 خالدين فيها ما دامت السموات واألرض إال ما شاء ربك 107
 35 وإن كل لما لنوفينهم 111

   
 فــيوس 

 122 هيت لك 23
 29 إن كان قميصه قد 26
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 110 حاƫ هللا 31
 197 رب السجن أحب إلي 33
 114 فلن أبرƟ األرض حتى يأذن لي أبي 80
   
 الرعـــد 

 54 يدخلونها ومن صلح 23
   
 مــإبراهي 

 69 من ماء صديد 16
 91 قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصالة 31
 155 مخلف وعده رسله 47
   
 رـــالحج 
 112 ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين 2
 115 ن قرية إال ولها كتاب معلوموما أهلكنا م 4
 149 إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 9

 71 وجعلنا لكم فيها معايƫ ومن لستم له برازقين 20
 67 إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إال من اتبعك من الغاوين 42
 132 وإن جهنم لموعدهم أجمعين 43
   
 لـــالنح 

 149 وهذا لسان عربي مبين 103
   
 راءـــاإلس 
 68 من المسجد الحرام 1

 64 أياً ما تدعو فله األسماء الحسنى 110
   
 فـــالكه 

 52 وكلبهم باسط ذراعيه 18
 88 هنالك الوالية هللا الحق 44
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 114 ال أبرƟ حتى أبلƸ مجمع البحرين 60
64 Ƹ107 ذلك ما كنا نب 
   
 مــمري 
 74  قال ربنادǎ ربه نداًء خفياً 4، 3
 140 واشتعل الرأس شيباً 4

 127 فإما ترين من البشر أحداً 26
 115 فلن أكلم اليوم إنسياً 26
 74 قال إني عبد اهللا 30
 152،97 يدخلون الجنة وال يظلمون شيئاً جنات عدن 61، 60
 63 ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد 69
 150 فليمدد له الرحمن مداً 75
   
 ǈـــط 

 135 إن هذان لساحران 63
 115 لن نبرƟ عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى 91
   
 اءـــاألنبي 

 54 كنتم أنتم وآباؤكم 54
 23 فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا 97
   
 ƛـــالح 

 182 ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا 29
 115 لن يخلقوا ذباباً 73
   
 Ɗونــمنالم 

 118 فأوحينا إليه أن اصنع الفلك 27
 122 هيهات هيهات لما توعدون 36
ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم ال يظلمون بل قلوبهم في غمرة  63، 62

 من هذا
 

132 
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 132 أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق 70
   
 ورـــــالن 
اء فاجلدوهم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا أربعة شهد 5، 4

ثمانين جلدة وال تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون إال 
 الذين تابوا

122 

 84 أن غضب اهللا عليها 9
 69 من شجرة مباركة زيتونة 35

   
  راءـــالشع 

 138 فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين 102
 24 أولم تكن لهم آية أن يعلمه 197

   
  لـــــالنم 

 154 ال يخاف لدي المرسلون إال من ظلم 11، 10
 150 يوم ينفخ في الصور ففزع 87
 126 وهم من فزع يومئذ آمنون 89

   
  ƫــالقص 

 131 إن المأل يأتمرون بك 20
 155 ساحران تظاهرا 48

   
  وتــالعنكب 
 151 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم 9

 182 وليتمتعوا 66
 151 الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلناو 69
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  رومــــال 
 155،90 هللا األمر من قبل ومن بعد 3
 92 أولم يسيروا 9

 30 وكان حقاً علينا نصر المؤمنين 47

   
  انـــلقم 

ولو أنما في األرض من شجرة أقالم والبحر يمده من بعده  27
 سبعة أبحر ما نفدت كلمات اهللا

 
153 

   
  زابـــألحا 

 108 وتظنون باهللا الظنونا 10
 108 فأضلونا السبيال 67

   
  Ɖــــسب 

 73 غدوها شهر ورواحها شهر 12
 178 أهؤالء إياكم كانوا يعبدون 40

   
  Ƨـــــي 

 152 يا ليت قومي يعلمون 26
 153 وإن كل لما جميع لدينا محضرون 32

   
  اتــالصاف 

 151 لذائقوا العذاب 38
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 ƫ  
 132 قال فبعزتك ألغوينهم أجمعين 82

   
  رــــالزم 

 150 فبشر عباد الذين 18، 17
 155 تأمروني أعبد 64

   
  رــــغاف 

 71 وعليها وعلى الفلك 80

   
  تــــفصل 

 71 فقال لها ولألرض 11
 173 إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم 41

   
  افـــاألحق 

 73 وحمله وفصاله ثالثين شهراً 15
 170 تدمر كل شيء 25
 92 فهل يهلك إال القوم الفاسقون 35

   
  ƞــــالفت 

 76 لتدخلن المسجد الحرام إن شاء اهللا آمنين 27

   
  راتـــالحج 

 152 فأصلحوا بين أخويكم 10
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  رـــالقم 
 142 وفجرنا األرض عيوناً 12
 118 اهإنا كل شيء خلقن 49

   
  رـــالحش 
 41 كي ال يكون دولة 7

   
  ةـــالجمع 

 186 وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا 11

   
  الƼـــالط 
 129 فطلقوهن لعدتهن 1

   
  مــــالقل 

 116 أن كان ذا مال 14

   
  نــــالج 

 127 ومنا دون ذلك 11

   
  ةـــالقيام 

 56 ولو ألقى معاذيره 15

   
  انــــاإلنس 
 67 عيناً يشرب بها عباد اهللا 6
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  اتـــالنازع 
41 ǎ62 فإن الجنة هي المأو 

   
  روƚـــالب 

 83 وهو الغفور الودود ذو العرƫ المجيد 16، 15، 14

   
  ارƼــالط 
 153،35 إن كل نفس لما عليها حافظ 4

   
  ةـــالغاشي 
 117  ضريعليس لهم طعام إال من 6

   
  رــــالفج 
 107 والليل إذا يسر 4

   
  دــــالبل 

 51 أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيماً 15، 14

   
  ةـــالزلزل 
 121 يومئذ تحدث أخبارها 4

   
  الƫــاإلخ 
 23 قل هو اهللا أحد 1
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 فهرƧ األحاديث النبوية الشريفة واآلƙار: ƙانيńا
 

 157 .بلى: وا ربع أهل الجنة، قالواأترضون أن تكون  .1

 108 .ارجعن مأزورات غير مأجورات  .2

 160 .أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة  .3

 196 .أعور عينه اليمنى  .4

5.  ƫ157 .أنا أفصح العرب بيد أني من قري 

 127 .أن تعبد اهللا كأنك تراه، فإنك إن ال تراه فإنه يراك  .6

 107 .قالالًأنفق بالالً وال تخƫ من ذي العرƫ إ  .7

 161 .                                                       البيعان بالخيار  .8

 خير النساء صوالح قريƫ، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في  .9

 .ذات يده 

 
159 

 196 .                                                       شثن أصابعه.10

 196 .                                                         صفر وشاحها.11

صالة الرجل في جماعة تضعف على صالته في بيته وسوقه خمس وعشرين .12
 .                                                                 ضعفاً

 
160 

 158               .                        صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته.13

فإن جاء : قوله صلى اهللا عليه وسلم ألبّي بن كعب لما سأله عن اللقطة.14
.                                                     صاحبها وإال استمتع بها

 
103 

 160،132 .                                             فصلوا جلوساً أجمعين.15

 160،132 .                                                     له سلبه أجمعف.16

 158 .                ال تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، وال تؤمنوا حتى تحابوا.17

 158 .                     ال حول وال قوة إال باهللا كنز من كنوز الجنة.18

رب األرضين السبع وما أقلن، ورب اللهم رب السموات السبع وما أظللن، و.19
 .                                             الشياطين وما أضللن

 
107 

 130 .                                 لتتبعن سنن من قبلكم باعاً فباعاً.20

 159 .                                          لخلوف فم الصائم.21

 68 .                                   إلى الجمعةمطرنا من الجمعة.22

 158 .                          من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال.23
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 107 .                                                   هن لهن.24

 76 .وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون.25

 159                     .                               واجباله.26

 157 .                                      واشترطي لهم الوالء.27

 123 .                                       وايم الذي نفسي بيده.28

 161،112 .                    يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة.29

 67 .                           عمتهيا عبادي كلكم جائع إال من أط.30
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 فهرƧ األمƙال وأقوال العرب: ƙالƙاً
 

 191،30 .                   أصبحت نظرت إلى ذات التنانير: حكى الكسائي .1

 191 .                               أفوق تنام أم أسفل: حكى الكسائي .2

إنا هللا، محمد ومحمد في يوم : ابنه وأخوهقول الحجاج وقد نعي له  .3
.                                       واحد، محمد ابني ومحمد أخي

 
168 

 172 .                                  إن أحد خيراً من أحد إال بالعافية .4

 172  .                                        إن ذلك نافعك وال ضارك .5

 168 .                                     إن ذهب عير فعير في الرهط .6

 134 .                                                     إنك ما وخيراً .7

 134 .                                               إن كل ثوب لو ثمنه .8

 169                                     .              إنه أمة اهللا ذاهبة .9

 168،134.   إن وراكبها: قول ابن الزبير لمن قال له لعن اهللا ناقة حملتني إليك.10

 168 .                                ايت السوق أنك تشتري لنا شيئاً.11

 123 .                                     ايمنك لئن ابتليت لقد عافيت.12

 169 .                                تسمع بالمعيدي خير من أن تراه.13

 57 .                                       جاء بأم الربيق على أريق.14

 39 .                                             جاء البرد والطيالسة.15

 189                          الجماء الغفير                             .16

 168 .                                              الذود إلى الذود إبل.17

 140 .                                                  سرعان ذا هالة.18

 108.                             شهر ترǎ، وشهر ثرǎ، وشهر مرعى.19

20.Þًمنا ņنł75                                                      .ضرب م 

 57 .                                               عرف حميق جمله.21

 56 .                                      عسى أن يكون الغوير أبؤساً.22

 130          .                                    على التمرة مثلها زبداً.23

 53 .  عليŊ عبد اهللا زيداً.24

 177 .                                                 إياه وإيا الشواب.25

26.ŃهƅلŎبŽ127 .                                                           اليداق 
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 190          .                               قطع اهللا يد ورجل من قالها.27

 55.                                           مررت برجٍل سواء والعدم.28

 180.              الناس مجزيون بأعمالهم، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر.29

 39.                                              الناقة متروكة وفصيلها.30

 نعم العبد صهيب،:  اهللا عنهقول عمر بن الخطاب رضي.31

 .  لو لم يخف اهللا لم يعصه

 
169 

 23 .                                         هذا فزدي أنهń: قال حاتم.32

 52 .                                 هذا مار بزيد أمس فسوير فرسخاً.33

34.Ń168        .                                           هذان خليالن 

35.ńهł133 .                                     والكرامة ذات أكرمكم اهللا ب 

 176 .                                  يا إياك قد كفيتك: قول األحوص.36

 124 .                                                يا هذا ذا الجمة.37

 57                                   .            يجري بليق ويذم.38

 121 .                                           اليوم خمر وغداً أمر.39
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 فهرƧ القوافي: رابعا
 
 الصفحة البحر القائل القافية مسلسل

1.ł117 الطويل النابغة الذبياني المهذب 
2.łأطيب Ƽ93 الطويل الفرزد 
3.łالفزاريينلبع األدب ƭ 74 البسيط 
4.ł120 البسيط جنوب أخت عمرو ذي الكلب الذيب 
5.łبن  والشيب Ƨبن رفاعة أو أبو قي Ƨأبو قي

 األسلت األنصاري
  البسيط

176 
6.ł43 الوافر بال نسبة يصاب 
7.ł70 الرجز نفيل بن حبيب الحميري الغالب 
8.Ĉ68 الطويل النابغة الذبياني التجارب 
9.Ĉ71 لبسيطا بال نسبة عجب 
10.Ĉ174 البسيط سالمة بن جندل أو ابن مقبل للشيب 
11.Ĉ166 الخفيف بال نسبة القباب 
12.Żسالم بن دارة أو اجعت ƫحوǔ176 الرجز ل 
 83 الرجز رƊبة بن العجاƚ مشتŮي.13
14.Ĉالرقيات الطلحات Ƨ162،97  الخفيف عبيد اهللا بن قي  
15.Ĉالثƙ165 الوافر بال نسبة ال 
16.Ł112 الرجز بن كاهل اليشكريسويد  ايرندج 
17.łƛيب الهذلي نئيƊ67 الطويل أبو ذ 
18.Ĉƚينة الحشرƙ68 الكامل عمرو بن أبي ربيعة أو جميل ب 
19.łƝ55 الطويل حيان بن جبلة المحاربي ومناد 
20.łƞ94 الطويل جرير أمل 
 72 الرجز بال نسبة بزائدŁه.21
22.Ł36 الرجز للزباء احديد 
23.Ĉ51 لالطوي بال نسبة كالموارد 
24.Ĉاألباعد Ƽ28 الطويل الفرزد 
25.Ĉيب الهذلي يبعدƊ86 الطويل أبو ذ 
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26.Ĉيب الهذلي غمدƊ41 الطويل أبو ذ 
27.Ĉ136 البسيط النابغة الذبياني فقد 
28.Ĉ45 الوافر بال نسبة زياد 
29.Ĉ126 الكامل بال نسبة الهند 
30.Ń107 الكامل زهير بن أبي سلمى ال يفر 
31.Ń109 الرمل طرفة بن العبد فخر 
32.Ł164 الطويل ذو الرمة اقفر 
33.ł136 الطويل بال نسبة الشزر 
34.ł119 الطويل ذو الرمة أو غيالن القطر 
35.ł44 البسيط يزيد بن حمان السكوني مختار 
36.ł29 الوافر بال نسبة واسار 
37.łابت قطنة عارƙ 46 الكامل 
38.ł60 الكامل األخطل التغلبي غدور 
39.Ĉ45 الطويل بال نسبة لصابر 
40.Ĉ48 الطويل نصيب يندر 
41.ĈطهارƉ135 البسيط األخطل ب 
42.Ĉ136 البسيط أبو زيد الطائي مكفور 
43.Ĉ103 الوافر دريد ابن الصمة صبر 
44.ĈامرƮ100 السريع األعشى ال 
45.Ł162 الرجز بال نسبة االبائس 
46.Łأو األشهب بن رميلة االمقنع Ƽ165 الطويل جرير أو الفرزد 
47.ł173 الطويل  السلوليرالعجي أصنع 
48.ł139 الطويل بال نسبة هارجوع 
49.łبعƮال Ƨبن مردا Ƨ65 البسيط عبا 
50.Ž32 البسيط بال نسبة الخزف 
51.Ĉ63 الطويل بال نسبة يالمتجاف 
52.Ĉ144 الطويل ليلى بنت طريف طريف 
53.Ńƿ106 مجزوء الرمل عبد المطلب آل 
54.Ż87 الطويل األعشى اعيالك 
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 164Û62 الرجز بال نسبة هواكŻا.55
56.Ċ29 الرمل عدي بن زيد العبادي حال 
 91 الوافر أبو طالب أو حسان بن ƙابت أو األعشى الŻتبا.57
 141 الوافر أبو العالء المعري الŻلسا.58
 55 الكامل جرير الŻلينا.59
 33 المنسرƝ األعشى الŻمه.60
61.Žأوائلǈ 166 الطويل بال نسبة 
62.ć55 الطويل زهير بن أبي سلمى النبل 
63.ćفيكمل Ƨروان العكلي أو عفير بن المتمرƙ 42 الطويل أبو 
64.ć47 الطويل مزاحم العقيلي مجهل 
65.ć44 الطويل الكميت المطول 
66.ć30 الطويل السموأل بن عادياء جهول 
67.Žنعللǈ 62 البسيط بال نسبة 
68.ć70 الرمل لبيد بن ربيعة الجمل 
69.Ĉآل Ƨالقي Ɗ118 الطويل امر 
70.Ĉالƙتم Ƨالقي Ɗ112 الطويل امر 
71.Ĉلƙيم Ƽ120 الطويل الفرزد 
72.Ĉمرحل Ƨالقي Ɗ117 الطويل امر 
73.Ĉ132 الطويل أمية ابن أبي عائد تنزل 
74.ĈلƮاألفا ƫ106 الطويل األحو 
75.Ĉلưحن Ƨالقي Ɗ97 الطويل امر 
76.Ĉ162،86 الوافر شعبة بن قمير المازني الطحال 
77.Ĉ52 الوافر بال نسبة المقيل 
78.Ĉابت أو األبطالƙ 61 الكامل عبد الرحمن البرقونيحسان بن 
79. Ĉ119 الخفيف األعشى الجبال 
80.Ł45 الطويل الحصين بن الحمام المري اعلقم 
81.Łىالحم ƚ109 الرجز العجا 
82.ŁيمƮ167 الخفيف بال نسبة ا 
83.ł123 البسيط بال نسبة كرم 
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84.ł144 الوافر الحارث بن خالد هشام 
85.Ĉمƙ176 الطويل زهير بن أبي سلمى جر 
 76 الطويل الفرزدƼ ازمĈح.86
87.Ĉ139 الطويل زهير بن أبي سلمى تعلم 
88.Ĉ30 البسيط بال نسبة الهرم 
89.Ĉ52 الوافر بال نسبة الذمام 
90.Ĉ47 الكامل قطري بن الفجاءة يأمام 
91.Ĉ134 الكامل عنترة بن شداد كالدرهم 
92.Ńامرأة من العرب همدان ƚ125 الهز 
93.Ńامرأة من العرب عدنان ƚ125 الهز 
94.Ń188 المتقارب األعشى اليمن 
95.Ż166 الوافر بال نسبة الدان 
96.Ż166 الوافر بال نسبة اعالن 
97.Ż165 الوافر بال نسبة االهوان 
98.Ńǈالرقيات إن Ƨ135 مجزوء الكامل عبيد بن قي 
 163مجزوء الكامل  عبيد بن األبرƫ  بينŻا.99
100.Żذو األصبع العدواني اإيان ƚ120 الهز 
101.Ĉالفر يصطحبانƼ164 الطويل زد 
102.ĈرسانƉب Ƨالقي Ɗ114 الطويل امر 
103.Ĉ113 الطويل رجل من أزد السراة ألوان 
104.Ĉ113 الطويل رجل من أزد السراة أبوان 
105.Ĉ139 البسيط بال نسبة يشان 
106.Ĉالنƙابت أو عبد الرحمن بن  مƙ حسان بن

 حسان
  البسيط

103 
107.Ĉرمي بن  الفرقدانƮعمرو بن معد يكرب أو ح

 سديعامر األ
 172 الوافر

108.Ĉياعتران ƿ172،163 الوافر جحدر ابن مال 
109.Ĉ140 الوافر عمرو بن معد يكرب الزبيدي يفلين 
110.Ĉمجهول المجانين Ɲ65 المنسر 
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111.Ĉ164 الخفيف الحريري أو المعري عينين 
112.ł105 الوافر كعب بن زهير ذووه 
113.ł105 مجزوء الرمل بال نسبة ذووه 
114.Łاموالي Ƽ175 الطويل الفرزد 
115.Łامقلولي Ƽ175 الرجز الفرزد 
116.ŁسرباليŃǈ 127 السريع عمرو بن ملقط الطائي 
117.Ŋأو أبو زيد إنسي ƚ87 الرجز العجا 
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 فهرƧ المصادر والمراجع: خامساً
إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد               .1

 الطبعة األولى   - بيروت - دار الكتب العلمية   - تحقيق أنس مهرة   -لشهير بالبنا الغني الدمياطي ا  
 .م1998

رجـب عثمـان    . تحقيق د  -ارتشاف الضرب من لسان العرب، ألبي حيان األندلسي        .2
 م1998الطبعة األولى -مكتبة الخانجي بالقاهرة-محمد

حمد بن عوض   م.  تحقيق د  -إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك، ابن القيم الجوزية          .3
 م2002الطبعة األولى -الرياض-مكتبة أضواء السلف-بن محمد السهلي

 مطبوعات مجمـع    -تحقيق عبد المعين الملوحي   -األزهية في علم الحروف، للهروي     .4
 م1993 الطبعة الثانية -دمشق-اللغة العربية

ـ       -أساس البالغة، جار اهللا الزمخشري     .5 ة الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعـة الثالث
 .م1985

مطبعة الترقـي   - تحقيق محمد بهجة البيطار    -أسرار العربية، ألبي البركات األنباري     .6
 .م1957-بدمشق

الطبعـة األولـى    -بيروت-دار الجيل -تحقيق عبد السالم هارون   -االشتقاق،ألبي دريد  .7
 .م1991

. تحقيـق د  -إصالƟ الخل الواقع في الجمل للزجاجي، عبد اهللا بن السيد البطليوسـي            .8
 .م1979الطبعة األولى -الرياض-دار المريخ-د اهللا النشرتيحمزة عب

-مؤسسـة الرسـالة   - تحقيق عبد الحسين الفتلـي     -األصول في النحو، البن السراج     .9
 .م1988 الطبعة الثالثة -بيروت

دار -بكري عبد الكريم  . أصول النحو العربي في ضوء مذهب ابن مضاء القرطبي، د          .10
 .م1999الطبعة األولى -الكتاب الحديث

األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين،           .11
 .م1980الطبعة الخامسة -بيروت-دار العلم للماليين-خير الدين الزركلي

الـدار التونسـية    - تحقيق وإشراف لجنة من األدباء     -األغاني، ألبي الفرج األصفهاني    .12
 .م1983طبعة سنة - تونس-للنشر

طبعة سـنة  -دمشق-تحقيق سعيد األفغاني-دل اإلعراب، البن األنباري اإلغراب في ج   .13
 .م1957

أحمد محمـد   . تحقيق وتعليق د  -االقتراƟ في علم أصول النحو، جالل الدين السيوطي        .14
 .قاسم
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-ودار عمـار  -بيـروت - دار الجيل  -فخر صالح قدارة  . تحقيق د -أمالي ابن الحاجب   .15
 .م1989طبعة سنة -عمان

-ه النحاة، الوزير جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي          إنباه الرواة على أنبا    .16
 - بيروت -القاهرة، مؤسسة الكتب الثقافية   -دار الفكر العربي  -تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم    

 .م1986الطبعة األولى 

اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكـوفيين، ألبـي البركـات              .17
-دار الفكـر  -صاف من اإلنصاف، محمد محي الدين عبد الحميـد        ومعه كتاب االنت  -األنباري
 .بيروت

-تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد     -أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، البن هشام        .18
 .بيروت-دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

كـاظم  . اإليضاƟ ألبي علي الحسن بن احمد بن عبد الغفار النحوي، تحقيق ودراسة د       .19
 .م1996الطبعة الثانية -بيروت-عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع-رجانبحر الم

دار -محمد بن حمود الـدعجاني    .  دراسة وتحقيق د   -إيضاƟ شواهد اإليضاƟ، للقيسي    .20
 .م1987الطبعة األولى -بيروت-الغرب اإلسالمي

-البحر المحيط في التفسير، لمحمد بن يوسف الشهير بابي حيان األندلسي الغرنـاطي             .21
 .م1992طبعة سنة -بيروت-دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-عناية صدقي محمد جميلب

-دار المعرفة للطباعة والنشر   -البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، للشوكاني        .22
 .بيروت

تحقيـق  -بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، جالل الدين عبد الرحمن السيوطي           .23
 .بيروت-المكتبة العصرية للطباعة والنشر والتوزيع-يممحمد أبو الفضل إبراه

مؤسسة -البهجة المرضية في شرƟ األلفية، للسيوطي، تحقيق احمد إبراهيم محمد علي           .24
 .م2000الطبعة األولى -بيروت-الكتب الثقافية

 .بيروت-تاج العروس من جواهر القاموس، منشورات دار مكتبة الحياة .25

دار اآلفـاق   –فخر الدين قباوة    . تحقيق د -تبريزيتهذيب إصالƟ المنطق، الخطيب ال     .26
 .م1983الطبعة األولى -بيروت-الجديدة

عبد الـرحمن   . د.تحقيق أ -توضيح المقاصد والمسالك بشرƟ ألفية ابن مالك، للمرادي        .27
 .م2001الطبعة األولى -القاهرة-دار الفكر العربي-علي سليمان

 .سف أحمد المطوعيو. دراسة وتحقيق د-التوطئة، ألبي علي الشلوبيني .28

الطبعـة  -دار الكتـب العلميـة    -الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير، للسيوطي       .29
 .م2002األولى 
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تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، وعبد المجيـد        -جمهرة األمثال، أبو هالل العسكري     .30
ƫم1964الطبعة األولى -القاهرة-المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزيع-قطام. 

 . هـ 1345الطبعة األولى -بيروت-دار صادر-جمهرة اللغة،البن دريد .31

فخر الدين قباوة، ومحمد نـديم      .  تحقيق د  -الجنى الداني في حروف المعاني،للمرادي     .32
 .م1992الطبعة األولى -بيروت-دار الكتب العلمية-فاضل

 تحقيق تركي فرحان -حاشية الخضري على شرƟ ابن عقيل على ألفية ابن مالك .33
 .م1998 الطبعة األولى - بيروت- دار الكتب العلمية-مصطفىال

 . بهامƫ مغني اللبيب-حاشية الشيخ محمد األمير .34

 . بهامƫ شرƟ التصريح-حاشية الشيخ يس بن زين الدين العليمي الحمصي .35

 - دار إحياء الكتب العربية-حاشية الصبان على شرƟ األشموني على ألفية ابن مالك .36
 .مصر

 - دار الشواف-عبد الكريم األسعد. على شرƟ شذور الذهب، دالحاشية العصرية .37
 .م1995 الطبعة األولى -الرياض

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، للحافظ جالل الدين عبد الرحمن  .38
 الطبعة األولى - دار إحياء الكتاب العربي- تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم-السيوطي

 .م1967

 . بيروت- دار صعب-فوزي عطوي تحقيق -الحيوان، للجاحظ .39

 - تحقيق وشرƟ عبد السالم هارون-خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، للبغدادي .40
 .م1989 الطبعة الثانية - بالقاهرة-مكتبة الخانجي

 الطبعة الثانية - دار الكتب العلمية- تحقيق محمد علي النجار-الخصائص، البن جني .41
 .م1952

 . الكويت- وكالة المطبوعات-يجة الحديثيخد.دراسات في كتاب سيبويه، د .42

عبد . شرƟ وتحقيق د-الدرر اللوامع على همع الهوامع شرƟ جمع الجوامع، للشنقيطي .43
 .م2001 طبعة سنة - القاهرة- عالم الكتب-العال سالم مكرم

 - بيروت-دار الكتاب العربي-محمد التونجي.  جمعه وشرحه د-ديوان أبي طالب .44
 .م1994الطبعة األولى 

 الطبعة األولى - بيروت- دار صادر- تقديم وشرƟ كارين صادر-ديوان األخطل .45
 .م1999

 الشركة اللبنانية للكتاب - حققه وقدم له المحامي فوزي عطوي-ديوان األعشى .46
 .م1968 طبعة - بيروت-للطباعة والنشر والتوزيع
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ثانية  الطبعة ال- بيروت- منشورات دار إحياء التراث العربي-ديوان امرƏ القيس .47
 .م1969

 - دار المعارف-نعمان محمد طه.  تحقيق د-ديوان جرير، بشر محمد بن حبيب .48
 . الطبعة الثالثة-القاهرة

 دار -نايف معروف.  جمعه وحققه د-ديوان الخوارج شعرهم خطبهم رسائلهم .49
 .م1983الطبعة األولى -بيروت–المسيرة 

 . مصر-المعارف دار -عمر عبد الرسول.  تحقيق د-ديوان دريد بن الصمة .50

 المكتب اإلسالمي - طبع على نفقة الشيخ علي بن عبد اهللا آل ثان-ديوان ذي الرمة .51
 . م1964 الطبعة األولى - دمشق-للطباعة والنشر

 .  بيروت- دار صادر-ديوان زهير بن أبي سلمى .52

فخر الدين .  تحقيق د- صنعة محمد بن الحسن األحول-ديوان سالمة بن جندل .53
 .م1987الطبعة الثانية- بيروت-تب العلمية دار الك-قباوة

 - بيروت- دار صعب- حققه وقدم له المحامي فوزي عطوي-ديوان طرفة بن العبد .54
 .م1969طبعة 

 - مؤسسة الرسالة-يحيى الجبوري.  جمعه وحققه د-ديوان العباس بن مرداس .55
 .م1991 الطبعة األولى -بيروت

 . بيروت- دار صادر-ديوان عبيد بن األبرص .56

 - دار صادر-محمد يوسف نجم.  تحقيق وشرƟ د-ان عبيد اهللا بن قيس الرقياتديو .57
 . بيروت

عزة .  عني بتحقيقه د- رواية عبد الملك بن قريب األصمعي وشرحه-ديوان العجاج .58
 .  بيروت- مكتبة دار الشرق-حسن

 .  بيروت- دار صادر-ديوانا عروة بن الورد والسموأل .59

 .  بيروت-ادر دار ص-ديوان عمر بن أبي ربيعة .60

 - مكتبة العبيكان-عبد العزيز الثنيان.  د-ديوان عمرو بن معد يكرب الزبيدي .61
 . م1994 الطبعة األولى -الرياض

 دار المعرفة للطباعة - تحقيق المحامي فوزي عطوي-ديوان عنترة بن شداد .62
 . م1968 الطبعة األولى - بيروت-والنشر

 . بيروت- دار صادر- تحقيق وشرƟ كرم البستاني-ديوان الفرزدق .63

مفيد .  شرƟ ودراسة د- صنعة اإلمام أبي سعيد السكري-ديوان كعب بن زهير .64
 . م1989 الطبعة األولى - الرياض- دار الشواف للطباعة والنشر-قميحة
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 - مكتبة النهضة- دراسة وتحقيق سامي مكي العاني-ديوان كعب بن مالك األنصاري .65
 . م1966 الطبعة األولى -بغداد

 . م1966 طبعة - بيروت- دار صادر-لبيد بن ربيعة العامريديوان  .66

 - بيروت- دار صادر- حققه وقدم له المحامي فوزي عطوي-ديوان النابغة الذبياني .67
 .  م 1980طبعة 

روƟ المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، أبو الفضل شهاب الدين السيد  .68
 دار الفكر للطباعة والنشر -مد حسين العرب قرأه وصححه مح-محمود األلوسي البغدادي

 . بيروت-والتوزيع

 - دمشق- دار القلم-حسن هنداوي.  تحقيق د-سر صناعة اإلعراب، البن جني .69
 .م1993الطبعة الثانية 

 -سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، محمد ناصر الدين األلباني .70
 .م1985  الطبعة الرابعة- بيروت-المكتب اإلسالمي

.  شرƟ وتحقيق د-سنن أبي داوود، أبو داوود سليمان بن األشعث السجستاني األزدي .71
 - القاهرة- دار الحديث-عبد القادر عبد الخير، واألستاذ سيد إبراهيم.السيد محمد سيد، و د

 .م1999طبعة سنة 

 -اقي تحقيق محمد فؤاد عبد الب-سنن ابن ماجة، أبو عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني .72
 .دار إحياء التراث العربي

مصطفى محمد . تحقيق د-سنن الترمذي، ألبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة .73
 .م1999 الطبعة األولى - القاهرة- دار الحديث-حسين الذهبي

السنن الكبرǎ، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، وفي ذيله الجوهر النقي  .74
 .م1992 طبعة سنة -وت بير- دار المعرفة-البن التركماني

عبد الغفار .  تحقيق د-السنن الكبرǎ، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي .75
 .م1991 الطبعة األولى -بيروت- دار الكتب العلمية-سليمان البنداري، وسيد كسروي حسن

 . بيروت- دار الكتاب العربي- شرƟ الحافظ جالل الدين السيوطي-سنن النسائي .76

 دار الفكر للطباعة والنشر -خبار من ذهب، البن العماد الحنبليشذرات الذهب في أ .77
 .والتوزيع

 دار - تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد-شرƟ ابن عقيل على ألفبة ابن مالك .78
 . الطبعة الثانية- بيروت-إحياء التراث العربي

 - تحقيق عبد العزيز رباƟ، وأحمد يوسف دقاق-شرƟ أبيات مغني اللبيب، البغدادي .79
 .م1973 الطبعة األولى - دمشق-دار الثقافة العربية
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 - تحقيق عبد الستار أحمد فراج-شرƟ أشعار الهذليين، صنعة أبي سعيد السكري .80
 . القاهرة-مطبعة المدني

 مكتبة - تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد-شرƟ األشموني على ألفية ابن مالك .81
 . الطبعة الثالثة- القاهرة-النهضة المصرية

 دار -عبد الحميد السيد عبد الحميد.  تحقيق د-شرƟ ألفية ابن مالك، البن الناظم .82
 . بيروت-الجيل

 دار - تحقيق محمد عبد القادر عطا، وطارق فتحي السيد-شرƟ التسهيل، البن مالك .83
 .م2001 الطبعة األولى - بيروت-الكتب العلمية

 -ياء الكتب العربية دار إح-شرƟ التصريح على التوضيح، الشيخ خالد األزهري .84
 . القاهرة-فيصل عيسى البابي الحلبي

 مكتبة الرشد -إبراهيم بن سليمان البعيمي.  تحقيق د-شرƟ التصريف، للثمانيني .85
 .م1999 الطبعة األولى - الرياض-للنشر والتوزيع

 – دار الكتب العلمية- تحقيق فواز الشعار-شرƟ جمل الزجاجي، البن عصفور .86
 .م1998ى  الطبعة األول-بيروت

 دار األندلس للطباعة -شرƟ ديوان حسان بن ثابت األنصاري، عبد الرحمن البرقوني .87
 .م1966 طبعة سنة - بيروت-والنشر

 دار - نشره أحمد أمين، وعبد السالم هارون-شرƟ ديوان الحماسة، للمرزوقي .88
 .م1991 الطبعة األولى - بيروت-الجيل

 طبعة سنة - جامعة قاريونس-مرشرƟ الرضي على الكافية، تحقيق يوسف حسن ع .89
 .م1978

 . تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد-شرƟ شذور الذهب، البن هشام .90

عيد .  تحقيق د-شرƟ شواهد اإليضاƟ، ألبي علي الفارسي، تأليف عبد اهللا بري .91
ƫم1985 طبعة سنة - القاهرة- الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية-مصطفى دروي. 

92.  ǎقطر الند Ɵالبن هشامشر ،ǎتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد-وبل الصد - 
 .دار الفكر

فخر الدين .  تحقيق د-شرƟ قواعد اإلعراب البن هشام، تأليف محيي الدين الكافيجي .93
 .م1993 الطبعة الثانية - دمشق- دار طالس للدراسات والترجمة والنشر-قباوة

 -إميل يعقوب.  تحقيق د-شرƟ كافية ابن الحاجب، رضي الدين االسترأبادي .94
 .م1998 الطبعة األولى - بيروت-دارالكتب العلمية

95. ƫالمفصل، البن يعي Ɵالقاهرة- ومكتبة المتنبي- بيروت- عالم الكتب-شر . 
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 مكتبة -تركي العتيبي.  تحقيق د-شرƟ المقدمة الجزولية الكبير، ألبي علي الشلوبين .96
 .م1993 الطبعة األولى - الرياض-الرشد للنشر والتوزيع

 الهيئة المصرية العامة - جمعه وحققه عادل سليمان جمال-شعر األحوص األنصاري .97
 . م1970 طبعة - القاهرة-للتأليف والنشر

 - بيروت- عالم الكتب-داود سلوم.  جمع وتحقيق د-شعر الكميت بن زيد األسدي .98
 . م1997الطبعة الثانية

 - دار المعارف-د شاكر تحقيق وشرƟ أحمد محم-الشعر والشعراء، البن قتيبة .99
 .القاهرة

 -الشريف عبد اهللا البركاتي.  تحقيق د-شفاء العليل في إيضاƟ التسهيل، للسلسيلي .100
 .م1986 الطبعة األولى - مكة المكرمة-مكتبة الفيصلة

 تحقيق محمد فؤاد -شواهد التوضيح والتصحيح لمشكالت الجامع الصحيح، البن مالك .101
 . بيروت- دار الكتب العلمية-عبد الباقي

 .م1981 طبعة سنة - دار المعارف-أحمد ماهر البقري. الشواهد النحوية، د .102

 مكتبة -عمر فاروق الطباع.  تحقيق د-الصاحبي في فقه اللغة، البن فارس .103
 .م1993 الطبعة األولى - بيروت-المعارف

 الطبعة - المكتب اإلسالمي-محمد مصطفى األعظمي. تحقيق د-صحيح ابن خزيمة .104
 .م1992الثانية 

 اعتنى به -صحيح البخاري، لǘمام الحافظ أبي عبد اهللا محمد بن إسماعيل البخاري .105
 . األردن- بيت األفكار الدولية-أبو صهيب الكرمي

 دار ابن -صحيح مسلم، ألبي الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري .106
 .م2002 الطبعة األولى - القاهرة-رجب

 دار -رن التاسع، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاويالضوء الالمع ألهل الق .107
 . بيروت-مكتبة الحياة

 - مكتبة ابن تيمية-ضياء السالك إلى أوضح المسالك، محمد عبد العزيز النجار .108
 .القاهرة

 مطبعة - شرƟ محمود محمد شاكر-طبقات فحول الشعراء، محمد بن سالم الجمحي .109
 . القاهرة-المدني

قيق أوضح المسالك، حاشية على أوضح المسالك، محمد محيي عدة السالك إلى تح .110
 . الدين عبد الحميد 
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 مؤسسة األعلمي -إبراهيم السامرائي.مهدي المخزومي، و د.  تحقيق د-العين، للخليل .111
 .م1988 الطبعة األولى - بيروت-للمطبوعات

 -)دانيتلميذ المي(فرائد الخرائد في األمثال، أبو يعقوب يوسف بن طاهر الخويŎي  .112
 . الدمام- نادي المنطقة الشرقية األدبي-عبد الرازق حسين.تحقيق د

 مكتبة إحياء التراث -عبد الرحمن إسماعيل. فوƟ الشذا بتيسير شرƟ قطر الندǎ، د .113
 .م1990 الطبعة الثالثة - مكة المكرمة-اإلسالمي

 -ق دار الشرو-سعيد جاسم الزبيدي. القياس في النحو العربي نشأته وتطوره، د .114
 .م1997 طبعة سنة -عمان

 . بيروت- دار الكتب العلمية-الكافية البن الحاجب، شرƟ رضي الدين االسترأبادي .115

 - الهيئة العامة المصرية للكتاب- تحقيق عبد السالم محمد هارون-الكتاب، لسيبويه .116
 .م1977طبعة سنة 

ماعيل بن كشف الخفا ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس، إس .117
 .م1988 الطبعة الثالثة - بيروت- دار الكتب العلمية-محمد العجلوني الجراحي

 طبعة سنة - دار الفكر-كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حاجي خليفة .118
 .م1990

محمد خليل هراس، مع تعقيب محمد ناصر الدين .  تحقيق د-الكلم الطيب، البن تيمية .119
 .طا طن- مكتبة الصحابة-األلباني

 مؤسسة -الكواكب الدرية على متممة اآلجرومية، لألهدل محمد بن محمد الرعيني .120
 .م1990 الطبعة األولى - بيروت-الكتب الثقافية
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Opinion of Al-Soyoty in Hama' Al-Hawamea' 

An analytical study 

An analytical study of Al-Soyoty opinions in Hama' Al-

Hawamea'. 

This study is devoted on Al-soyoty openions and agreements in 

the book "Hama' Al-Hawamea' in accounting for Jama' Al-

Jawamea' ". 

In this book, most of grammatical issues were gathered in 

addition to many evidences and other grammarians' opinions 

including criticizing these opinions, rejecting some and 

differentiating between the accepted ones. This is how his 

opinions and preferences arose. 

The reason for this study 

The book " Hama' Al-Hawamea' " is sorted among the most 

famous and extensively explained works of Al-Soyoty. His 

opinions arise in plenty throughout this book and so does his 

grammatical justifications. This urged the researcher to collect 

these opinions and arrange them according to agreement or 

disagreement to Basra's or Kofa's grammarians' openions. 

In doing so, his grammatical choices and the resources he 

adopted ore then exhibited. 

Objectives: 

This study aims to establish the following: 

1. Collecting and describing the opinion of Al-Soyoty 

throughout his book " Hama' Al-Hawamea' ". 
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2. Sorting of the opinions due to subjects. 

3. Showing whether his opinions agree or disagree with 

grammar schools. 

4. Introducing of evidences and resources he adopted and 

actually applied them in the book " Hama' Al-Hawamea' ". 

Difficulties: 

1. The -------subject under study because the opinions of Al-

Soyoty prevails in all grammar subjects which took a great 

effort in studying them. 

2. A great amount of opinions were not clarified as belonging to 

specific grammarians. This forced thr researcher to go through a 

wide collection of non-justified opinions. 

3. The apparent lack of our libraries in Gaza strip to many 

important references heeded to support the research. 

Research plan: 

This introduced work is designated to follows: 

− Introduction: in which the researcher talked about the 

important of the subject, reason of the study, purposes, 

difficulties and finally the previous studies concerning this 

subject. 

− Preface: which is devoted on two items: 

1. Al-Soyoty and his grammatical inheritance. 

2. The book " Hama' Al-Hawamea' in accounting for Jama' Al-

Jawamea' ". 

− Chapter1: Al-soyoty and grammatical schools: 
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This chapter is divided into five sub-sections: 

Section1: opinion of Al-Soyoty about Basra grammarians. 

Section2: opinion of Al-Soyoty about Kofa grammarians. 

Section3: opinion of Al-Soyoty about majority of grammarians. 

Section4: opinion of Al-Soyoty about other grammatical 

opinions. 

Section5: his own opinions. 

− Chapter2: evidences of Al-Soyoty in Hama' Al-Hawamea'. 

This chapter is divided into three sub-sections: 

Section1: grammatical evidences from holly Quran, Hadith, and 

then poetry and prose. 

Section2: grammatical resources which include hearing, 

syllogism, reasoning, and accompany. 

Section3: resources of Al-Soyoty in " Hama' Al-Hawamea' " 

which include grammarians opinions and writings. 

− Conclusion: 

Where results and recommendations are settled. 

− Method of research: 

Owing to the nature of this subject, the method used here is the 

analytic desciptive method. 

 

 


