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 شكر وعرفان

قبل كل مشكور، وبعد كل مذكور، ًل يسعني إًل أن أشكر هللا تعالى، فهو األول واآلخر 

 رب العالمين، والصالة والسالم فلوًل منُّه وامتنانه ما كان لهذا العمل أن يرى النور، فالحمد هلل

 على سيد الخلق والمرسلين، سيدنا محمد عليه أفضل صالة وأتّم تسلم.

أتقدم بالشكر والعرفان والتقدير إلى أستاذي المشرف الفاضل الدكتور يوسف عبد الغافر  

رفاعي، وأدعو هللا أن يطيل عمره ويزيد علمه، على ما شملني به من كرم بتفضله بقبول 

إلشراف على هذه الرسالة، ولما أوًلنيه من رعاية وتوجيه خالل بحثي وعملي، حتى أصبح هذا ا

 العمل ناجزاا، فكان نعم األستاذ والمشرف.

كما أصل بالشكر إلى كل أساتذتي في قسم اللغة العربية، على جهودهم التي أوصلتني 

 إلى هنا.
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 الملخص: 

، وهو شرح كبير من ثالثة شروح لّسالك إلى تحقيق أوضح المسالكة اعداتخذ الباحث من كتاب)
الجزء األول والثاني، طبعة دار الطالئع( ميداناا لهذه الدراسة، حيث سمى الباحث الدراسة 

ة الّسالك إلى تحقيق أوضح آراء محمد محيي الدين عبد الحميد النحوية في كتاب عد)بعنوان: 
دراسة نحوية، وقد جاءت هذه الدراسة في تمهيد (، الثة شروح، وهو الشرح الكبير من ثالمسالك

وثالثة فصول: أما التمهيد فقد تحدث فيه الباحث عن المحقق محمد محيي الدين عبد الحميد، 
حياته، إنجازاته العلمية، وفي الفصل األول: َمَهَد فيه الباحث عن حياة ابن مالك وابن هشام، ثم 

قق دراسة نحوية في الجزء األول من كتاب أوضح المسالك، وفي بدأ الباحث بدراسة آراء المح
الفصل الثاني: تناول الباحث آراء المحقق في الجزء الثاني من الكتاب، وأنهى الباحث الدراسة 

 بالحديث عن منهج المحقق في تحقيقه للكتاب.

وهدف الباحث من هذه الدراسة إلى استخراج آراء محمد محيي الدين عبد الحميد، 

ودراسة  كيفية تناوله للمسائل النحوية، ومعالجاتها، والمدرسة النحوية التي ينتمي إليها المحقق، 

 ومنهجه في تحقيقه الكتاب.

ا وصفياا تحليلياا، حيث استخرج آراء المحقق الواردة في تعليقه على  اعتمد الباحث منهجا

درس رأي المحقق في المسألة،  المسائل النحوية، ثم عرض آراء العلماء التي تخص المسألة، ثم

 وفي النهاية أبدى الباحث رأيه في المسألة. 

 وفي ختام الدراسة خلص الباحث إلى عدة نتائج منها:

خلص الباحث إلى أهمية الجهد الذي بذله المحقق من خالل وضعه لكتاب ) عدة الّسالك( على 
علمية، والمحقق يبدي رأيه كتاب أوضح المسالك، وأن المحقق امتلك شخصية بحثية موضوعية 

في المسائل النحوية دون التماشي مع أّي رأي مهما بلغت قيمة قائله، ينتمي المحقق إلى 
ا مع الكوفيين في عدة مسائل.  المدرسة البصرية، ووافق المحقق البصريين كثيراا ووقف أيضا

 



 ث

ين عبد الحميد، ويوصي الباحث في نهاية الدراسة، اًلهتمام بجهود المحقق محمد محيي الد
ودراستها دراسة نحوية دًللية، ودراسة جهوده األدبية، واًلهتمام بدراسة منهج المحقق التي اتبعه 

 في تحقيقه للكتب التي علق عليها وحققها.
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Abstract: 

The researcher took from the book (clear the tract to the Millennium of 
Ibn Malik part I and II) a field for this study (views of Muhammad 
Mohieddin Abdul Hamid Al-Nahawi in the book explained the tract to the 
Millennium of Ibn Malik), a grammatical study, this study came in the 
preface and three chapters: In the first chapter, the researcher was 
searching for the life of Ibn Malik and Ibn Hisham. The researcher then 
began to study the researcher's views in a grammatical study in the first 
part. In the second chapter, the researcher took the views of the 
researcher Mohammed Mohieldin Abdul Hamid, Investigator In the 
second part of the book, the researcher ended the study by myself Hag 
investigates his achievement of the book. 

Wikipedia of the Studios to Institute. 

The researcher adopted a descriptive analytical approach. He extracted 
the interrogator's opinions in his commentary on grammatical issues, 
then presented the opinions of the scholars concerned with the matter, 
and then studied the investigator's opinion on the matter. 

At the conclusion of the study, the researcher concluded several results, 
including: 

The investigator concluded with the importance of the researcher's effort 
in commenting on the book "The clearest path", and that the interrogator 
possessed a scientific objective research personality. The investigator 
shows his opinion on the grammatical issues without meeting any 
opinion whatever the value of the researcher. The investigator belongs 
to the visual school. She also stood with the Kufis on several issues. 

 



 ح

At the end of the study, the researcher recommends focusing on the 
efforts of the researcher Mohammed Mohieldin Abdul Hamid, and 
studying the study of grammatical grammar, studying his literary efforts, 
and interest in studying the researcher's approach that he followed in 
achieving the books that he commented on and realized. 
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 المقدمة

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على سيد الخلق والمرسلين، سيدنا محمد النبي   
 المعلم األول، عليه أفضل صالة وأتم تسليم، أما بعد:

ة كتاب عد )إّن هذا البحث قد تناول آراء محمد محيي الدين عبد الحميد النحوية فيف 
رح كبير من ثالثة شروح، طبعة دار الطالئع، ، وهو شالّسالك إلى تحقيق أوضح المسالك

( وتتكون طبعة دار الطالئع من أربعة أجزاء ، وقد درس الباحث آراء محمد محيي الدين 2004)
عبد الحميد في الجزء األول، والجزء الثاني دراسة نحوية ، وعلق الباحث على رأي المحقق، 

 كتاب.وكيفية تناوله للمسائل النحوية ومنهجه في تحقيق ال

وتنبع أهمية هذه الدراسة كونها تتناول آراء عالم أبدع في علم النحو في العصر الحديث،  
 وكيفية دراسته للنحو العربي وتقديمه لطالب العلم ليرتبط حاضرهم بماضيهم.

وكان الدافع ًلختياري هذا الموضوع، رغبتي في تقديم بحث يتناول حياة وآراء عالم سطع  
 و، فال تكاد جامعة أو مكتبة علمية تخلو رفوفها من كتبه، وأضف إلى ذلكنجمه في علم النح

كتاب أني لم أعثر على دراسة تناولت آراء محمد محيي الدين عبد الحميد النحوية، في كتاب )
، وهو شرح كبير من ثالثة شروح( رغم أهمية الكتاب ة الّسالك إلى تحقيق أوضح المسالكعد

 لطالب العلم.

سات السابقة التي عثر عليها الباحث، فكانت تتحدث عن منهج محمد محيي أّما الدرا 
التحقيق الّنحوي ما بين عبد الّسالم هارون الدين في التحقيق بشكل عام، وكانت الدراسة بعنوان: 

 .ومحمد محيي الّدين عبد الحميد

الك، وقد اتبع الباحث في دراسته المنهج الوصفي، فعرف بالمحقق وابن هشام وابن م 
وعرض اآلراء، ثم استخدم الباحث المنهج التحليلي، فدرس  آراء العلماء، وبعدها رأي المحقق 

 محمد محيي الدين عبد الحميد، ثم أبدى الباحث رأيه.

وقد جاءت الدراسة في تمهيد وثالثة فصول وخاتمة، حيث درس الباحث في التمهيد حياة  
ه العلمي الرائد، ثم تحدث الباحث في الفصل األول المحقق محمد محيي الدين عبد الحميد، ودور 



 د

عن حياة ابن مالك وابن هشام، ثم استخرج الباحث آراء المحقق في الجزء األول، ودرس الباحث 
ة الّسالك إلى تحقيق كتاب عدفي الفصل الثاني: آراء المحقق النحوية في الجزء الثاني من )

وفي الفصل الثالث: درس الباحث منهج  (،، وهو شرح كبير من ثالثة شروحأوضح المسالك
المحقق في تحقيقه لكتاب) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك( الذي من خالله ألف المحقق 

 ، وهو شرح كبير من ثالثة شروح(.ة الّسالك إلى تحقيق أوضح المسالككتاب عدكتابه )

كتاب(، )شرح ابن اعتمد الباحث  على عدد من المصادر والمراجع النحوية، مثل: )ال 
عقيل(، )اإلنصاف في مسائل الخالف(، )همع الهوامع(، ) المفصل(، ) ائتالف النصرة(، 

 )معاني النحو(.

ا لوجه   ويرجو الباحث بعد أن مّن هللا عليه في إنجاز هذا البحث، أن يكون عمله خالصا
 هللا تعالى.
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 الّتمهيد:

 م(1973 -1900محمد محيي الّدين عبد الحميد)

 نشأته وحبه للعلم.

" ُوِلَد األستاُذ الّشيُخ محمد محيي الّدين عبد الحميد، في قريِة كفِر الحمام بمحافظِة 

ثم بمعهد الّشرقية، وبعد أن حفَظ القرآَن الكريم وتلقى دراسته األولّيَة، التحق بمعهد دمياط الّديني 

 (1)القاهرة." 

، إذ ترّبى في بيت فقه وقضاء؛ به منذ نشأته األولى اا للعلم شغوفا ين نّزاعا كان محيي الدّ 

 بزمائه،صالت قوية  ا ولهيَ ت  يخ عبد الحميد إبراهيم كان من رجال القضاء والفُ والده الشّ  ألنّ 

صلى ، سولآيات القرآن ، وأحاديث الرّ  معَ ليس ئُ اشِ النّ  فلُ ، وقد ترعرع الطّ والصفوة من علماء بيئته

ما يدل على  أكبرو  ه إلى محاكاته،، ما دفع بائرينهللا عليه وسلم، ومسائل العلم في نقاش الزّ 

هو شرح  مثمر   جاد  إذ أقدم على عمل ، بما سيعقبه من إبدار مبشراا  هالب وظهور هاللِ ألمعية الطّ 

بعيد  ن يكونَ اب ًلبد أبفي هذا المقتبل من الشّ  ّصِ رح ومحقق النّ ، ومؤلف الشّ مقامات الهمذاني

 ( 2) .الطموح، واسع األمل

( وعقب 1925"حصل على شهادة العالمية الّنظامّية مع أوِل فرقة  نظامّية  في سنة )

ا في معهد القاهرة، وعندما ُأنشئت كلياُت الجامع األزهر في سنة )  (، 1931تخرجه ُعّيَن مدرسا
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 تنقالته العلمية.

ِتيَر سنة اخ للّتدريس في قسم الّدراسات  1935ِتيَر للتدريس في كلية الّلغة العربّية ثم اخ 

  (1)العليا) تخصص المادة( عند إنشائه."

ِتيَر محمد محيي الّدين عبد الحميد" عام  للسفر إلى الّسودان؛ ليشارك في  1940اخ 

مته خير قيام، وكان مضرب تأسيس مدرسة الحقوق العليا في الخرطوم، وقد قام حينذاك بمه

 (2)المثل في علو المنزلة وسمو المكانة بين السودانيين والمصريين على سواء."

استمر الّشيُخ محمد محيي الّدين عبد الحميد مدة أربع سنوات في الّسودان، ُيَدرُِّس مناهَج 

ا عن تأليفه فيها كت باا ًل تزاُل إلى اآلن العلوم الّدينية لمدرسة الحقوق التي أنِشئت آنذاك، عوضا

 (3)مرجَع طالب كلية الحقوق في جامعة الخرطوم.

( إلى كلية الّلغة 1943عاَد الّشيُخ محمد محيي الّدين عبد الحميد إلى مصَر " سنة )

( انتقل 1948( مفتشاا بالمعاهد الّدينية، وفي سنة )1946العربّية وُعّيَن وكيالا لها ثم اختيَر سنة )

( مديراا لتفتيش العلوم الّدينّية والعربّية 1952لية أصول الّدين، وُعّيَن في سنة )إلى الّتدريس بك

( ُعّيَن عميداا لكلية الّلغة العربّية وظّل يشغل 1954بالجامع األزهر والعلوم الّدينّية، وفي سنة )

في تشرين  ( وتوّلى بعد ذلك الّتدريس بكلية أصول الّدين ثم ُعّينَ 1959هذا الَمن ِصَب إلى عام )

 (4)(."1965( عميداا لكلية الّلغة العربّية، وبلغ سن الّتقاعد سنة )1964أول سنة )

                                                           

 196عالم، مجمع اللغة العربية في ثالثين عاماا،   _)1(

 3/446خفاجي، األزهر في ألف عام،   _(2)

 196ينظر: محمد مهدي عالم ، م.س ، ص  _(3)

 196، ص مجمع اللغة العربية في ثالثين عاماا محمد مهدي عالم،   _(4)
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( 1964" وقد رأى فيه مجمع الّلغة العربّية الّلغوي القدرة فضمه إلى أعضائه سنة )

 واختاره عضواا باللجان التالية:

 لجنة المعجم الكبير. .1

 لجنة األصول. .2

 لجنة إحياء الّتراث. .3

 (1) "دب.لجنة األ .4

 شيوخه.

"تتلَمَذ الّشيُخ محمد محيي الّدين عبد الحميد على جيل الّرواد اإلسالميين الكبار، الذين 

ازدانت بهم الحياُة المصرّيُة في أوائل القرن العشرين، وكانوا دعامة الّنهضِة العربّية واألدبّية في 

 (3)بن علي المرصفي. ومنهم أستاذه سيد (2)العالم العربي كافة،"

أشار الّشيُخ إلى فضل معلمه األول، في مقدمة شرحه لمقامات الهمذانّي، حيث قال:" 

 لحضرة صاحب الفضيلة األستاذ الجليل الّشيخ عبد الحميد إبراهيم مفتي وزارة األوقاف العمومية.

 

                                                           

 7/92؛ الّزركلي، األعالم، 197، م.نعالم،   _(1)

 3/445خفاجي، األزهر في ألف عام،   _(2)

سيد بن علي المرصفي: هو األديب سيد بن علي المرصفي، ولد بالمرصفاء إحدى قرى القليوبية، نشأ بها وأتم القرآن حفظاا، ثم  _(3)
كب على دراسة الكتب اللغوية من أمثال كتاب )الكامل للمبرد( و التحق بالجامع األزهر فنهل من علمه وارتوى من ثقافته، كما أ

بيومي، الّنهضة ؛ 58 /3)األمالي ألبي علي القالي( و) الحماسة ألبي تمام(. يتظر: الفقي،  األزهر وأثره في النهضة الحديثة، 
 2/132اإلسالمّية في سير أعالمها المعاصرين،
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 سيدي الوالد:

، لقد هذا ، وفضلك الغزير، أقدم كتابي، وأدبك الجمّ اهرة، وحكمتك العاليةإلى نفسك الطّ 

ي ذلك جزاؤك، وعند هللا ف -،يعة والونتني في الدّ ، وزهد  لى الفضيلة، وحببت إلي العملربيتني ع

ي أتقدم إليك ولكنّ  -ماء، ولو رقيت أسباب السّ فليس بيدي شيء منه، وًل في استطاعتي أن أناله

ا نمو   ك سيزدادُ غراسَ  أنّ  على ، ودليالا فأنميت تَ ر  ك غرست فأثمرت، وبذَ ا على أنّ بكتابي هذا برهانا 

 (1)."هللاام إلى أن يؤتي أكله مرتين بإذن األي بمرِّ 

 .علومه

اهتم الّشيخ محمد محيي الّدين عبد الحميد بعلوم  عدة، فكان كما قال عنه عضُو مجمِع 

ه كان كالقارئ الذي ًل يعرف إًل بري: إنّ لقد قيل في الطّ الّلغة العربّية، محمد علي الّنجار:" 

حوي الذي وكالنّ ، قه، وكالفقيه الذي ًل يعرف إًل الفث الذي ًل يعرف إًل الحديثكالمحدّ ن، و آقر ال

ين : يخ محيي الدّ ، وكالمحاسب الذي ًل يعرف إًل الحساب، وكذا يقال في الشّ حوًل يعرف إًل النّ 

حدث الذي ًل كالم، و كالفقيه الذي ًل يعرف إًل الفقه، و حوالذي ًل يعرف إًل النّ  حويّ ه كالنّ إنّ 

، وكالمتكلم الذي ًل يعرف إًل الكالم، وآية ذلك ما ألفه وأخرجه من الكتب في يعرف إًل الحديث

، ورأي محمد علي الّنجار يدلل على سعة علم الّشيخ محمد محيي الّدين عبد (2)"هذه الفنون 

 الحميد، ًل بل على إتقانه للعلوم عامه.

                                                           

 3الهمذانّي، مقامات الهمذانّي، ص _(1)

 196، األزهر في ألف عام ، خفاجي  _)2(
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 الّشيَخ مولٌع بحب العربّية أكثر من غيرها، حيث رغم أّنه كان عالماا موسوعياا إًل أنّ 

يقول في مقدمة كتاب المثل الّسائر:" أما بعد؛ فإّن بي من ُحبِّ العربّية والّشغف بها ما يدفُعني 

 إلى احتمال المصاعب، والّرضا بركوب المخاطر واألهوال، وبذل الّنفيسين الوقت والراحة.

بلُغ معشاَرُه غريٌب ألقى بين أهله عصا الّترحال، أو وإّني ألجد من الّسرور بهذا ماًل ي

 (1)محبٌّ لقي حبيبه بعد طول افتراق، وواصله بعد طول َتَجنّ  وصدود."

 مؤلفاته.

 تمّيَز الّشيُخ، رحمه هللا، بالوقوف دائماا في مجال الّريادة والّتفوق، فهو"

 ل.أول من فكر في تأليف كتب  دينية مزدانة بالمناسبات لألطفا  .1

وهو أول من ُعِنَي بكتب الّتراِث وتحقيقها تحقيقاا علمياا دقيقاا، مما يتجلى لنا فيما  .2

حققه من أّمات كتب الّتراث في األدب والّنقد والبالغة والّلغة والّنحو والّصرف، 

 ولذلك ُيَعدُّ بحقّ  شيُخ العلماء المحققين.

لم، وقد َسَهَل بذلك وهو أشهر شارح ومفسر لكتب القدماء في مختلف فنون الع .3

على الجيل المعاصر قراءة هذه المصادر، واإلفادة منها واًلغتراف من 

   (2)بحرها."

 

 
                                                           

 1/2ابن األثير، المثل السائر،  _)1(

 3/445خفاجي، مجمع الّلغة العربّية في ألف عام،  _)2(
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  عفته.

أو رفعةا دنيوّيةا  ابتغاهُ  لم يكن لمنصب   الّتراثِ  الّشيِخ، رحمه هللا، في نشرِ  اهتمامَ  إنَّ 

اتهم حيث يقول في  كلمة ألقاها أرادها، بل كان هدفه الحفاُظ على مجد اآلباء، واًلرتقاُء بمنجز 

في حفل افتتاح المؤتمر الثقافي األول للجامعة العربية عام ألف  وتسعمائة  وسبعة  وأربعين:" 

فوة من نتم بحمد هللا صفوة الّص أ، و من أثقل األمانات حمالا  ةا إن في أعناقكم أمان :حضرات السادة

ة على أفضل وجوه ملتم وأن تؤدوا األمانهضوا بما حُ تنعجزكم أن ي، فليس رجال األمم العربية

كم ستنظرون إلى قديمنا الخالد نظرة المعتز به العارف لما فيه من ي لعلى ثقة من أنّ ، وإنّ األداء

 بار  همال من غُ ه جهدكم أن تنفضوا عنه ما علق به بدواعي اإلعَ سِ خير وفضل ، وستحاولون ما وَ 

أني على ثقة من أنكم ًل تهملون من الجديد إًل ما  ، كمافيظهر للناس رواؤه، وتتكشف لهم بهجته

علم أن األمم ًل تنهض إًل بأن تصل  كم بهرجه، وأنتم خير مندعنتحقق لكم من زيفه وثبت 

، وكأّن الّشيَخ محمد محيي الّدين عبد الحميد في هذه الكلمة قد (1)"الححديثها النافع بقديمها الّص 

 لّتراث.أرسى قواعَد هامةا في تحقيق نصوص ا

ولم يهتم الشيُخ محمد محيي الّدين عبد الحميد إلى المناصب، فيصفه عضُو مجمِع الّلغة 

إن أستاذنا الجليل ووالدنا الراحل كرس حياته معتزا بكرامته ، العربية إبراهيم محمد نجا فيقول: " 

، عليه المناصبُ  ت  َض رِ ؛ عُ ايتمكن أحد من أن ينال منه إطالقا معتزا بفضله ، معتزا بعلمه ، لم 

ه أن يخضع لتلك الرغبة نفسِ  المسؤولين ، فأبت عليه عزةُ  منك أن تقابل بعَض  بُ لَ ط  ه يُ وقيل إنّ 

ولة إذا كانت الدّ  إن المنصبَ )، ني صادق فيهعلى ما أقول أنّ  دُ هَ ش  يَ ، وهللا ا أمامنا جميعا قائالا 

جة بي إلى مقابلة أي مسؤول بي فال حا ، وأن لم تكن معترفةا  إليَّ  هُ د  له فلتسنِ  أنني أهلٌ  تعترفُ 

                                                           

 21-20ابن هشام، شرح شذور الّذهب، ص   _(1)
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، هم المناصبُ وأًل تغرّ  ...ة العلماءعلى كرام اا، بل حفاظا أبيا ا و تـلم يقلها رحمه هللا غرورا  (مطلقا

 ،ناها أستاذُ ليتي سار عالقويمة ال المال إلى اًلنحراف عن الجادةِ  وبريقَ  الحياةِ  هم زهوُ وأًل يبعدَ 

  (1)."اويا ا قوالتي دربنا عليها تدريبا 

: دراسات أدبّية ولغوّية وإسالمّية أّلفها الّشيُخ وكانت مثاًلا   على عمق البحث ورصانة أوًلا

 :الّتفكير

دراسة كبيرة عن المتنبي، تعدُّ من أهم المراجع عن الّشاعر، وجاءت تحت عنوان: أبو  .1

الثعالبي  الطيب المتنبي، وماله وما عليه ألبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل

 النيسابوري .

 دراسة عن الفكر اإلسالمي عند الّشيخ محمد المراغّي. .2

كتاب تصريف األفعال: وهو كتاب مشهور لم يؤلف مثله قط، ويعدُّ مكمالا لمنهج القدماء  .3

 في دراسة األفعال.

أحكام المواريث في الّشريعة اإلسالمّية، المعامالت الشرعية، األحوال الشخصية، أصول  .4

، وهي كتب  أربعة مشهورة، كانت تدرس في كليات الحقوق وأصول الدين وفي الفقه

 .(2)مدرسة الحقوق العليا في الخرطوم

حيث قام الّشيخ بتحقيقها تحقيقاا علمياا دقيقاا، ُعِنَي فيها ، ها وشرح  كتب  الّتراثات  الكتب: أمّ ثانياا:

تيمة الّدهر للثعالبي، العمدة ًلبن رشيق، سيرة ابن هشام، الموازنة لآلمدي، ي عناية فائقة ومنها:

                                                           

 17ابن هشام، شرح شذور الّذهب ، ص   _(1)

  3/447خفاجي، األزهر في ألف عام، _(2)
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نفح الّطيب للمقرّي، وفيات األعيان ًلبن خليكان، زهر اآلداب للحصرّي، فوات الوفيات ًلبن 

عساكر، معاهد الّتنصيص للعباسّي، وغيرها مما يضيق المجال عن حصره، هذه الكتب عمل 

ِكله.  الّشيخ على شرح غريبها، وقّوم الّنّص، وضبط ُمش 

ا وافياا  التي ،الكتب األمات في النحوالثاا: ث وذللها أمام الباحثين ووضع فيها شرحها شرحا

 ، منها:آراءه

وم. .1 ومّية الذي خرج بعنوان الّتحفة الّسنية، ًلبن آُجرُّ  شرح األُجرُّ

 شرح األزهرية، للشيخ خالد األزهري. .2

 وشرح قطر الّندى ًلبن هشام. .3

 الك ًلبن هشام.شرح شذور الّذهب، وشرح أوضح المس .4

 شرح المفصل للزمخشرّي، وشرحه على شرح األشموني على ألفية ابن مالك. .5

 شرح كتاب اإلنصاف في مسائل الخالف بين البصريين والكوفيين ألبي حيان األندلسي. .6

 (1)شرحه على متن الّتلخيص في البالغة، للخطيب القزويني. .7

 المآخذ عليه:

لُمتِكئين على األراِئِك يتصيدون في الماء العكر، فتارة لم يسلِم الّشيُخ، رحمه هللا، من ا

وصفوه بأّن يعيد تحقيق ما ُحِقَق سابقاا، وتارة أخرى أّنه لم يعَبأ بجمع المخطوطاِت والّتدقيق فيها، 

ولم َيَضِع الفهارَس الفنّية للكتب المحققة" وهذا حقٌّ كلُّه، وإّنا نعرُف أّن اإلخالَل بجمع مخطوطات 
                                                           

 80-77؛ الّطناحي، مدخل إلى تاريخ نشر الّتراث العربي، ص448-3/447، األزهر في ألف عام، ينظر: خفاجي  _(1)
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وفهرسته فهرسة كاملة، ًل ُيقَبُل في علم تحقيق الّنصوص، ولكّن هذا اإلخالَل ًل ينبغي الكتاب 

أن يطمَس تاريخ الّرجال، ويمحَوه محواا، ثّم إّنه ينبغي أن توضَع جهود الّشيخ محيي الّدين في 

ح من إطار المرحلة الثانية، التي قامت على جهود األفراد، التي كانت ُتعَنى بنشر أكبر عدد متا

 (2)رغَم ذلك لم يهمل الفهارس واًلهتمام بالمخطوطات. (1)الكتب،

صحيف فإن التّ َح منهجه منذ البداية من خالل تحقيقه لكتاب العمدة"  قد وضَّ نجُد أّن الّشيخَ 

 -بها وكثرة فنونهاعُّ شَ تَ مع -الكتاب  َق مباحثِ ها، وتالحُ وضعِ  نظامَ  فيها، وإنَّ  انِ وَ شُ ف  حريف ليَ والتّ 

مع –وهذه العيوب فاشية في مطبوعاتنا العربية، وقلما يخلو منها  ،اعد بينك وبين اإلفادة منهليب

من كتب هذه اللغة المسكينة، وبخاصة كتب أسالفنا  كتابٌ  -قلوبنا اطَ يَ األسف الذي يقّطع نِ 

إًل هذا  مين،ث الثّ ار عن هذا التّ  -فيما نعتقد-اشئة العربية المتقدمين، وليس من علة ًلنصراف النّ 

 (3)."آبائنا اشرون عليه كتبَ النّ  رُ هِ شويه الغريب الذي ُيظ  التّ 

قة في تحقيق النّص األصلي للكتاب، الدّ ويرى الّشيُخ أّن أهمية التحقيق تكمُن في اًلهتمام "و 

وإخراجه في ثوب أنيق، يوافق رغبات هذا العصر، خير من التطويل بالحواشي التي قد تطّوح 

  (4)."في بيداوات ال ُمن َبّت الذي ًل أرضاا قطع وًل ظهراا أبقى بالمحقق والقارئ 

                                                           

 71، صم.نالطناحي،   _(1)

 2/138؛ بيومي، الّنهضة اإلسالمّية في سير أعالمها المعاصرين،73ينظر: الطناحي، م.ن، ص  _(2)

 1/6ابن رشيق، العمدة،   _(3)

 1/8ابن خليكان، وفيات األعيان،  _)4(
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ويرى الباحُث أّن عدم اهتمام الّشيِخ محمد محيي الّدين عبد الحميد بفهارس الكتاب، وجمع 

المخطوطات؛ هدفه أن ُيخرَج ُكتباا قريبةا للّناشئة، بعيدةا عن الحشو الذي ًل َيُهمُّ طلبَة العلم، 

 فادة من الكتاب، وبهذا الّتبرير يكون الّشيُخ قد أبدع في نشر فكره ومنهجه.ويحوَل دون اإل

مع  كامل  قام به فرٌد  يقول إبراهيم رجب بيومي:" فماذا عسى أن يقوَل الُمنِصُف في مجهود َمج 

ِحه  واحد!! فأّي زمن  اّتسع؟! وأّي نوم  سلب؟ وأّي راحة  قضى عليها حتى وقف الّرجل على َصر 

تَاب يهْ  {الشامخ ليقول للناس بلسان الحال: العلمي  ، وقد قرأ الّناُس فوجدوا (1) } هَاُؤُم اْقَرُؤوا ك 

 ( 2)الخير الهاطل والنفع الجزيل."

، ولكّن هذا المرض (3)كان الّشيُخ محمد محيي الّدين عبد الحميد يعاني من مرض الّسكر 

إًل إن الّشيخ كان يعمل بال ملل أو كلل  ورغم أّنه بحاجة إلى عناية خاصة، وقدرة على التحمل،

( عن نيف 1973ه( الموافق آذار )1393في شهر المحرم سنة ) -رحمه هللا -حتى "توفي

، رحم هللا الّشيَخ محمد محيي الّدين عبد الحميد، وجزاه هللا عنا وعن المسلمين (4)وسبعين عاماا"

 خيَر الجزاء.

 

 

                                                           

 69/19الحاقة:   _(1)

 2/137بيومي، الّنهضة اإلسالمّية في سير أعالمها المعاصرين،  _(2)

 2/142بيومي، م.ن،  _(3)

؛ الطناحي، مدخل إلى تاريخ نشر الّتراث العربي، 7/92؛ الّزركلي، األعالم،3/449خفاجي، مجمع الّلغة العربّية في ألف عام،  _(4)
 76ص
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 الفصل األول:

في كتاب عدة السالك  ّدين عبد الحميد الّنحوّيةآراء محمد محيي ال
 .إلى تحقيق أوضح المسالك، الجزء األول
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 الفصل األول:

فـي كتـاب  الفصل األول:آراء محمد محيي الّدين عبد الحميد الّنحوّية
 : عدة السالك إلى أوضح المسالك، الجزء األول

 هي:و مباحث، ويتألف من عشرة  

 .وما يتألف منهالكالم  المبحث األول:  
 .(: رأي محمد محيي الّدين عبد الحميد في )َكِلم(1مسألة)

 (: رأي المحقق في مسألة ) ليس وعسى(2المسألة)

 .المبني والمعرب المبحث الثاني:  
 إلى ياء المتكلم. ضافالم(: 3مسألة)

 (: فعل األمر.4مسألة)

 (: باب إجراء سنين وبنين مجرى غسلين5مسألة) 

 (: فتح نون المثنى6مسألة)

  (: الفعل المضارع المعتل اآلخر.7مسألة)

 .النكرة والمعرفةالمبحث الثالث:   
 (: ثبوت النون مع لعل8مسألة)

(: رأي المحقق في اعتراض ابن هشام على تقسيم استتار الّضمير عند ابن مالك وابن 9مسألة)
 يعيش.

 الضمير المرفوع.(: فصل 10مسألة)

file:///C:/Users/عمر/Desktop/عمر%20الر%20سالة%20121212.doc%23_Toc499858197
file:///C:/Users/عمر/Desktop/عمر%20الر%20سالة%20121212.doc%23_Toc499858198
file:///C:/Users/عمر/Desktop/عمر%20الر%20سالة%20121212.doc%23_Toc499858200
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 .(: دخول نون الوقاية مع الحروف الناسخة11مسألة)

 (: أّي الّنونات تحذف إذا اتصلت مع األفعال الناسخة12مسألة)

 المبحث الرابع: العلم.  
 (: تعريف اًلسم العلم.13مسألة)

 (: إضافة اًلسم للقب.14مسألة)

 المبحث الخامس: الموصول.  
 الذُّون( في حالة الرفع و)الذين( في حالة النصب والجر(: اًلسم الموصول )15مسألة)

 (: )ماذا( وحق الصدارة.16مسألة)

 المبحث السادس: المعرف )بال(.  
 .(: تعريف التمييز )بأل(17مسألة)

 المبحث السابع: المبتدأ والخبر.  
 (: اًلبتداء بالوصف ُيسبق بنفي أو استفهام.18مسألة)

 الخبر المشتق.(: إبراز الضمير في 19مسألة)

 (: الوصف والفعل يستويان في توقع اإللباس.20مسألة)

 بنونا بنو أبنائنا...(: رأي المحقق أن الّشاهد موضوع: في 21مسألة)

ا قائماا.22مسألة)  (: ضربي زيدا

 المبحث الثامن: باب األفعال الداخلة على المبتدأ والخبر.  
ا(23مسألة)  .(: رأي المحقق في إعراب )ُمن ِجدا
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  (: تقديم خبر )ما دام( على اسمها.24مسألة)

 المبحث التاسع: الحروف المشبهة بليس.  
 ( نصب خبر)ما((25) مسألة)

 تدأ والخبر.المبحث العاشر: باب األحرف الثمانية الداخلة على المب
 (: عسى حرف أشبه لعل26مسألة)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/عمر/Desktop/عمر%20الر%20سالة%20121212.doc%23_Toc499858223
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 التمهيد:

سيتناول الباحث في هذا الفصل ترجمة مختصرة للعالمة ابن مالك، والعالمة ابن هشام، 

ثم يعرُض اآلراَء الّنحوّية للّشيخ محمد محيي الّدين عبد الحميد في عدة السالك إلى ألفية ابن 

آراء العلماء ومن ثم رأي الّشيخ محمد محيي الدين عبد مالك الجزء األول، من خالل عرض 

 الحميد في المسائل النحوية، من خالل استخدام المنهج الوصفي التحليلي لكل مسألة نحوية.

:   ابن مالك: أوًلا

 اسمه ونسبه .1

 -(672)ت" جمال الّدين أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن عبد هللا بن مالك الَجّياني 

 (1)نزيل دمشق." -وتشديد الّتحتية ونون، نسبة إلى َجيَّان بلد باألندلسبفتح الجيم 

 مولده ونشأته: .2

ستمائة، أو سنة إحدى وستمائة للهجرة بدمشق، وأخذ العربية عن غير واحد، ولد سنة  

ُرون وغيره، وتصّدر إلقراء العربية، ثم انتقل إلى دمشق، وأقام بها يشتغل  وجالس بحلب ابن َعم 

 (2)ا." هَ وعللِ كان إماماا في القراءات ويصنف، و 

 

 

                                                           

 15/442؛ ابن كثير، البداية والنهاية، 3/285الصفدي، الوافي بالوفيات، ينظر: ؛ 7/590الّذهب،  ابن العماد، شذرات -(1)

 1/134؛ السيوطي، بغية الوعاة، 3/286ينظر: الصفدي، م.س ،  -(2)



16 

 أهم مؤلفاته الّنحوية: .3

 الكافية الّشافية. .1

 .فية الّشافية شرح الكا .2

 الخالصة )األلفية(. .3

 .عمدة الحافظ وعدة الالفظ  .4

 .لمشكالت الجامع الّصحيح شواهد الّتوضيح والّتصحيح  .5

 .الفوائد وتكميل المقاصد شرح تسهيل  .6

 .سبك المنظوم وفك المختوم .7

 تنبيهات ابن مالك. .8

 وفاته: . 4

ه زا ، رحمه هللا رحمة واسعة، وجللهجرة سنة اثنين وسبعين وستمائة -رحمه هللا -توفي 

 (1)عن المسلمين كل خير.

 

 

 

                                                           

 15/434؛ ابن كثير، البداية والنهاية، 7/591؛ ابن العماد، شذرات الذهب، 3/288ينظر: الصفدي، الوافي بالوفيات،  -(1)
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 ثانياا: ابن هشام: 

 اسمه ونسبه .1

 " جمال الّدين أبو محمد عبد هللا بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا بن هشام األنصاريّ  

 (1)حنبلّي الّنحوي العالمة."ال ( 761)ت 

 نشأته: .2

ولد في ذي القعدة سنة ثمان وسبعمائة، ولزم الّشهاب عبد اللطيف  بن الُمَرّحل، وتال " 

، تصّدر لنفع الطالبين، ((ديوان زهير بن أبي سلمى))على ابن الّسراج، وسّمع على أبي حّيان 

ات العجيبة، والتحقيق البالغ، واًلطالع وانفرد بالفوائد الغريبة والمباحث الّدقيقة، واًلستدراك

، َتَفَقَه في الفقه الشافعي ثم تحنبل، ففاق األقران بل المفرط، واًلقتدار على الّتصرف في الكالم

... قال ابن خلدون: وما الشيوخ، وكان يتمتع بالّتواضع، والبّر، والشفقة ودماثة الخلق ورقة القلب 

 (2)بمصر عالم يقال له ابن هشام، أنحى من ِسيبويه.."زلنا ونحن بالمغرب نسمع أّنه ظهر 

 أهم مؤلفاته الّنحوّية: .3

اإلعراب عن قواعد اإلعراب، األلغاز النحوية، أوضح  ًلبن هشام مصنفات كثيرة منها:

المسالك إلى ألفية ابن مالك، الّتذكرة، الّتحصيل والّتفصيل لكتاب الّتذييل والّتكميل، الجامع 

ا(و )هلم جر ا( الّصغير، الجامع  ( وإعراب)خالفاا( و)أيضا الكبير، رسالة في انتصاب)لغة(و)فضالا

ونحو ذلك، رسالة في استعمال المنادى في تسع آيات من القرآن الكريم، رفع الخالصة عن قراء 
                                                           

 309-2/308ابن حجر العسقالني، الدرر الكامنة، ؛ 1/9، عبد الحميد،عدة الّسالك؛ 8/329ابن العماد، شذرات الذهب،  -(1)

 330-8/329ابن العماد، م.س، ينظر:  -)2(
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الخالصة، الّروضة األدبية في شواهد علوم العربية، شذور الّذهب في معرفة كالم العرب، شرح 

شواهد الّصغرى، شرح شواهد الكبرى، شرح قصيدة بانت سعاد، شرح القصيدة اللغزية البردة، شرح 

 (1)في المسائل الّنحوية، شرح قطر الّندى وبل الصدى، والمغني.

 وفاته: .4

ليلة الجمعة في الخامس من ذي القعدة سنة إحدى  -رحمه هللا تعالى-توفي ابن هشام  

    (2).من الميالد (1360)وستين وسبعمائة من الهجرة، الموافق سنة 

 

   

 

 

 

 

 

 

                                                           

  11-1/10، عبد الحميد، عدة السالكينظر:  -(1)

 8/331ابن العماد، شذرات الذهب،  ؛2/310درر الكامنة، ابن حجر العسقالني، ال ؛1/12، عبد الحميد،عدة الّسالك:ينظر -(2)
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عدة السالك إلى تحقيق آراء محمد محيي الّدين عبد الحميد في كتاب 

 .الجزء األول أوضح المسالك

 .: الكالم وما يتألف منهالمبحث األول

 : رأي محمد محيي الّدين عبد الحميد في )َكل م((1)مسألة

 (اب علم ما الكلم من العربيةهذا ب) ه(:180)ت: قال سيبويهه(392قال ابن جني)ت

م، وهما بمعنى لِ الم من سَ م بمنزلة السّ لِ من كَ  اسمٌ  وذلك أن الكالمَ  ،م على الكالملِ فاختار الكَ 

َوَكلََّم َّللاَُّ ُموَسى م قال هللا سبحانه: }م وسلّ سليم، وهما المصدران الجاريان على كلّ كليم والتّ التّ 

ا { فلما كان الكالم مصدراا، يصلح لما وا َعَلْيه  َوَسلّ ُموا َتْسل يمااَصل  عز اسمه: }-وقال  (1){َتْكل يما

م، الذي هو جمع كلمة، بمنزلة لِ عدل عنه إلى الكَ  ،بالعدد دون غيره يصلح له الجنس، وًل يختُص 

وذلك أنه أراد تفسير ثالثة أشياء مخصوصة، وهي  ،(3)، ونبقة ونبق، وثفنة وثفن(2)ملِ وسَ  مةلِ سَ 

الفعل، والحرف، فجاء بما يخص الجمع، وهو الكلم، وترك ما ًل يخص الجمع، وهو اًلسم، و 

  (4).الكالم، فكان ذلك أليق بمعناه

                                                           

 4/104(_  النساء 1)

  ابن منظور، لسان العرب، مادة سلمَسِلمٌة: وهي الَحَجَرُة.  -(2)

 ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة ثفن َثِفَنة من البعير والناقة: الرُّكبة. -(3)

  1/25ابن جني، الخصائص،  -(4)
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ه(: " الكالم يتألف من ثالثة أشياء اسم، وفعل، وحرف، 377وقال أبو علي الفارسي)

ما ينقسم الكالم إنّ  ورّد عليه ابن الّطراوة فقال:" (1)فما جاز اإلخبار عنه من هذه الكلم فهو اسم."

 (2)."ؤال، والخبرعاء، والسّ إلى ثالثة: الدّ 

َف والّلِبن"672ذهب ابن مالك )ت ، (3)ه( إلى أّن " الكلم اسم جنس جمعي كالّنِبق والَطر 

وجاء في شرح ابن عقيل" وال َكِلُم: اسُم جنس واحده كلمٌة، وهي إما اسم، وإما فعل، وإما حرف... 

 (4)ن ثالث كلمات فأكثر، كقولك: إن قام زيٌد."والَكِلُم: ما تركب م

ه(: " والَكِلم اسُم ِجن س  جمعيِّ واحده كلمة، وهي اًلسم والفعل 761يقول ابن هشام)ت 

والحرف، ومعنى كونه اسَم جنس  جمعيِّ أّنه يدل على جماَعة ، وإذا زيَد على لفظه تاء التأنيث 

((كلمةٌ  ))فقيل
 (7)وَنِبَقٌة." (6)، ونبقٌ (5)على واحد، ونظيُرُه َلِبٌن وَلِبَنةٌ  َنَقَص معناه، وصاَر داًل   

الذي  (والكلم)ه(: " 905وقال صاحب الّتصريح على التوضيح الشيخ خالد األزهري)ت

؛ ألنه يدل على الماهية من حيث هي هي، ؛ ألنه يجوز تذكير (اسم جنس)يتألف الكالم منه 

ا من لفظه، اسم جمع خالفا لبعضهم؛ ألن له واحدا  ضميره، والجمع يغلب عليه التأنيث، وًل

                                                           

 9 صاإليضاح العُضدي،الفارسي،  -(1)

، ص  17ص ابن الطراوة، رسالة اإلفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في اإليضاح، -(2)   18-17ينظر رد ابن الّطراوة كامالا

  1/7ابن مالك، شرح الّتسهيل، -(3)

  17-1/16ابن عقيل، شرح ابن عقيل،  -(4)

 )لبَن( سان العرب، مادةابن منظور، لقالب من الّطين يساعد في البناء.  َلِبَنة: -(5)

درية. ابن منظور، م.س، مادة )ثفن( -(6)  َنِبَقٌة: شجرة من الفصيلة السِّ

 1/15، عبد الحميد،عدة الّسالك -(7)
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لدًللته على أكثر من اثنين، وليس بإفرادي لعدم صدقه  ،والغالب على اسم الجمع خالف ذلك

 (1)."على القليل والكثير، واستفيد كونه اسم جنس لألنواع الثالثة

ها لو لثالثة؛ ألنّ ا لهذه األنواع ا: "ًل يصح أن تكون الكلمة جنسا (2)ازي قال الفخر الرّ و 

الحرف يمتاز عن  الثة بفصل وجودي، مع أنّ واحد من هذه الثّ  كلِّ  ا لها لكان امتيازُ كانت جنسا 

عدمي، وهو كون مفهومه غير مستقل بالمفهومية، واًلسم أيضا يمتاز عن  بقيداًلسم والفعل 

 .الفعل بقيد عدمي، وهو كونه غير دال على زمانه المعين

ه قال قبل هذا الكالم: "اللهم إًل إذا لماهيات ًل تتقوم بالعدم، لكنّ وحاصل كالمه أن ا

 (3)".عنى بالجنس مجرد القدر المشترك بين هذه الثالثة، فحينئذ يستقيم

اسم الجنس الجمعي: ما يدّل على أكثر من اثنين . 1يقسم  اسم الجنس إلى نوعين: 

بقر، وكلمة وكلم، وقد يكون الفرق بزيادة الّتاء ويفرق بينه وبين واحده بالتاء غالباا، ومنه: كبقرة و 

 (4)وهو نادر، ومنه، كمء وكمأة للكثير، أو بالياء نحو، زنج وزنجي وروم ورومي.

ُدُق لفظه .2 على الكثير والقليل، ومنه، ماء، وذهب  الجنس اسم الجنس اإلفرادي: ما َيص 

 (5)وَخٌل.

                                                           

  1/17األزهري، الّتصريح على التوضيح،  -)1(

من مصنفاته:  فخر الدين الرازي المعروف ب محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين بن علي التيمي البكري الرازي الفخر الرازي:   -)2(
 7/40؛ ابن العماد، شذرات الذهب، 15/34التفسير الكبير الذي سماه )مفاتيح الغيب(. ينظر: ابن كثير، البداية والنهاية،  

  1/18،م.ناألزهري،  -(3)

 1/15، منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل، محمد محيي الدين عبد الحميدينظر:  _(4)

 1/15، منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل،  مد محيي الدين عبد الحميدمحينظر:  -)5(
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بينها وبين مفردها بالّتاء، منه: قرى وواحده ربَّ سائل  يسأُل فيقول: هناك جموع تكسير ُيفَرق 

قرية، وُمداى وواحده ُمدية فكيف يحصُل الّتفريُق بين اسم الجنس الجمعي وما كان على هذا 

الوجه من الجموع؟ فالجواب على ذلك: أن الجمع ًل بد أن يكون على زنة من زنات الجمع، 

إنَّ البََقَر }: لجمعي يكون مذكراا كقوله تعالىواألمر اآلخر أّن الّضميَر العائَد على اسم الجنس ا

بُ {وقوله جل شأنه:  (1) { اَتَشاَبَه َعَلْينَ  يّ  ُم الطَّ فأما الجمع فإن اًلستعمال العربي  (( }2إ َلْيه  َيْصعَُد اْلَكل 

يَّة  َفْوق َها ُغَرف   م نْ  َلُهْم ُغَرف   {جرى على أن يعود الّضمير إليه مؤنئاا، كما في قوله تعالى:   (3) } مَْبن 

ُهمْ  {وقوله تعالى: َئنَّ َحات  َلُنَبوّ  ال  ُلوا الصَّ يَن آمَُنوا َوَعم  ذ  نَ  وَالَّ ة  ُغَرفاا م  ْن َتْحت َها اأْلَْنَهارُ  اْلَجنَّ  (4) }َتْجر ي م 

 (5)فاعرف ذلك.

يعلُق محمد محيي الّدين عبد الحميد على هذه المسألة فيقول في سياق شرحه الذي سّماه 

فقيل: هو جمع مفرده كلمة، وقيل: هو  ((َكِلم)) عدة الّسالك إلى أوضح المسالك:" اختلفوا في لفظ

  (6)اسم جمع؛ ًلّنه ليس على زنة من أوزان الجموع المشهورة، والّصحيح أّنه اسم جنس جمعي."

وقد والّناظر إلى رأي محيي الّدين عبد الحميد َيِجُدُه قد وقَف إلى جانب رأي ابن هشام، 

خالف آراءا أخرى كرأي أبي علي الفارسي والرازي ، ويقف الباحث مع هذا الرأي الذي وضحه 

                                                           

 2/70البقرة:  -)1(

  10 /35فاطر: -)2(

   20 /39الزمر: -)3)

  58 /29العنكبوت: -(4)

 16-1/15،  منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل،  عبد الحميدينظر:  -(5)

 1/15،  لمسالكعدة الّسالك إلى تحقيق أوضح ا،  عبد الحميد  -(6)
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المحقق في كتابه، بأن لفظ الكلم: هو اسم جنس جمعي، وهو ما تضّمن معنى الجمع داًلا على 

 الجنس، وله مفرد مميز عنه، إما بتاء أو ياء النسب، ولذا يرى الباحث أن هذا أقرب للصواب.

 ) ليس وعسى(.المحقق في مسألة : رأي (2)مسألةال

، وما دام وليس وما كان نحوهّن من الفعل مما ه(:" كان ويكون، وصار180قال سبيويه)ت

، ومما يؤكد فعليتهما اتصالهما بتاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة (1)ًل يستغنى عن الخبر"

فارسي حرفية )ليس( وعلى من زعم من "وبهاتين العالمتين ُرّد على من زعم من البصريين كال

 .(2)الكوفيين حرفية)عسى(، وبالثانية رّد على من زعم من الكوفيين كالفراء اسمية) نعم( و)بئس("

ه(:إّن )ليس( فعل ًل يتصرف في نفسه، فال يتصرف في عمله، كما 672قال ابن مالك)ت

 (3)وجب لغيره من األفعال التي تتصرف )كعسى( و) نعم( و)بئس(.

ه( رأيه في مسألة )نعم وبئس وعسى وليس(، بأّنها أفعال بدليل 761أكد ابن هشام)ت

وبتاء الفاعل فقال:"وأما )ليس( فذهب الفارسّي في الحلبّيات إلى أّنها   ةاتصالها بالتأنيث الّساكن

حرف نفي بمنزلة )ما( وتبعه على ذلك أبو بكر بن شقير، وأما )عسى( فذهب الكوفيون إلى أّنها 

   (4)رف ترج  بمنزلة )لعل( وتبعهم على ذلك ابن السّراج".ح

                                                           

 35؛ ابن هشام، شرح قطر الندى،ص 65-2/64همع الهوامع،  : السيوطي،،  ينظر1/45الكتاب، سيبويه، -(1)

 1/15اًلشموني، شرح األشموني،  -(2)

 1/351 ابن مالك، شرح التسهيل،  -)3(

 1/324، ينظر: ابن هشام، مغني اللبيب،  36صابن هشام، شرح قطر الندى ،  -(4)
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ه( فقد أورده في كتابه الحلبيات" حكى سيبويه 377أما ما ذهب إليه أبو علي الفارسّي)ت

، وذهب فيه إلى أّنه بمنزلة )ما(، ولم يحمله على أن في (1)قولهم ) ليس الطيُب إًل الِمسُك(

قوله إّنه بمنزلة )ما وليس وكان وأخواتها(، أن )ليس(  )ليس( ضمير القصة والحديث ... ووجه

 (2)وإن كانت قد رفعت ونصبت فليست فعال على الحقيقة".

ه(:" اعلم أّن ) ليس( ليست محضة في الحرفّية وًل محضة في الفعلية 702قال  المالقي)ت

 (3) ولذلك وقع الخالف فيها بين سيبويه وأبي علي الفارسّي".

، ومذهب أبي علي (4)س( تالثة مذاهب: مذهب سيبويه والجمهور أّنها فعلوهذا فإّن في )لي

أنها  (5)الفارسي أّنها أشبهت )ما( النافية واستدل ) بليس الطيُب إًل المسك(، ومذهب المالقي

 ليست محضة في الحرفّية وًل محضة في الفعلية، شأنها شأن الحرف إذا فقدت خواصها الفعلية. 

ي:" فمن الخلط إذن أن نعد )ليس( في طائفة ما سموه باألفعال يقول مهدي المخزوم 

الناقصة، أعني)كان( وأخواتها فليس لها بكان صلة، ألن كان إثبات، و)ليس( نفي، وألّن )كان( 

فعل و)ليس( فعل جامد شاذ تختلف عن سائر األفعال فأخذ يستعمل استعمال األدوات بعد تخليه 

ل النحاة على عدها في أخوات )كان( ما ًلحظوه من نصب عن دًللته على الحدث، والذي حم

ومع أن )ليس( أصبحت  (6)الخبر بعدها وًل يكفي الّشبه اللفظي في تصحيح ما أقدموا عليه".
                                                           

 1/71ر: سيبويه، الكتاب، ينظ _(1)

 210الفارسّي، الحلبّيات، ص -(2)

 300المالقي، رصف المباني، ص -(3)

 1/115ينظر: األزهري، التصريح على التوضيح،  -(4)

 300المالقي، م.س، ص -(5)

 260المخزومي، مهدي، في النحو العربي نقد وتوجيه، ص -(6)
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ا بالحروف فإن ذلك لم يجردها عن فعليتها، فبقيت الفعلية غالبة عليها، فبقي  ا شبيها فعالا جامدا

 فمع أّنها جامدة بقيت عاملة. عملها وهناك نظير لها وهي) مادام( 

ويعلق محيي الّدين عبد الحميد فيقول: " ذهب الفارسي وتبعه أبو بكر بن شقير إلى أّن 

)ليس( حرف لكونها دالة على الّنفي مثل )ما(، وذهب الكوفيون إلى أّن )عسى( حرف لكونها 

اء التأنيث في نحو ليست دالة على الّترجي مثل )لعّل( والصحيح أّنهما فعالن، بدليل قبولهما ت

ْنُهْم ف ي َشْيء{ هند مفلحةا، وتاء الفاعل في نحو: ا أّنه  (1) }َلْسَت م  ومما يدلل على فعليتهما أيضا

يجوز في خبر ليس تقديمه على اسمها إجماعاا وعليها الراجح، و)ما( ًل يجوز معها إًل مجيء 

شبه )ليس،عسى( باألفعال أقوى من وعليه فإن عوامل  (2)" خبرها متأخراا عنها وعن اسمها.

 شبهها بالحروف.

 

 

 

 

 
                                                           

 6/159األنعام،  (_1)

 25-1/24، عدة الّسالك،  عبد الحميدينظر:  -)2(



26 

 .المعرب والمبنيالمبحث الثاني: 

 واًلسممممممممممُم منممممممممممه ُمعممممممممممَرب  ومبنممممممممممي

 لَشممممممممممَبه مممممممممممن الحممممممممممروف ُمممممممممممدنى  

   
ينقسم اًلسم إلى قسمين: معرب وهو: ما سلم من شبه الحروف، والثاني المبني وهو: وهو ما 

ا ،عليه نحَو: جاء محمدٌ  ،العوامل الّداخلةب تغّير آخرهيو المعرب  (1)أشبه الحروف،  ،رأيت محمدا

.  سلمُت على محمد 

والمبني: هو ما لم يتغير حركة آخره بالحركات اإلعرابية، بسبب العوامل الّداخلة عليه، فلزم 

 (2)طريقة واحدة، وحركة واحدة نحو: كيَف، هؤًلِء، أيَن، متى.

 المضاف إلى ياء المتكلم.: (3)مسألة

، (3): معرب ومبني وهذا" الصحيح الذي عليه جمهرة الّنحاة من الكوفيين والبصريين"فاًلسم

وما ذهب إليه بعضهم: أّن المضاف لياء المتكلم ًل معرب وًل مبنّي وسموه َخِصياا، ليس 

 (4)بشيء.

: معرب بحركات مقدرة، وهذا  وهذا فإن في المضاف إلى ياء المتكلم أربعة مذاهب: أوًلا

ور، والثاني: معرب في الّرفع والنصب بحركة مقدرة، وفي الجر بكسرة ظاهرة، مذهب الجمه
                                                           

؛ األزهري، 16 ص؛ ابن هشام، شرح قطر الّندى،1/30 ،عبد الحميد،عدة الّسالك؛  1/27ينظر: ابن عقيل، شرح ابن عقيل،   -(1)
  22، أسرار العربية، صأبو البركات األنباري ، 1/41التصريح على التوضيح، 

 1/19؛ مسعد، عبد المنعم، العمدة في النحو، 45ص  شذور الذهب، ؛ ابن هشام، شرح1/39ينظر: ابن مالك، شرح التسهيل،  -(2)

  1/27، م.س؛ ابن عقيل، 16ص ابن هشام، شرح شذور الذهب،؛ 1/30،  عدة الّسالك،  عبد الحميدينظر:  _(3)

التصريح على  ؛ األزهري،1/45؛ ينظر: ؛ينظر:  السيوطي، همع الهوامع، 1/57، على األلفية ابن طولون، شرح ابن الطولون  _(4)
 1/41التوضيح، 
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واختاره ابن مالك في الّتسهيل، والّثالث: مبني، وإليه ذهب الجرجاني وابن الخشاب وابن الخباز 

والرابع: ًل معرب وًل مبني وإليه ذهب ابن جني" وذلك نحو كسرة ما قبل ياء المتكلم  (1)والمطرزي 

غالمي وصاحبي، فهذه الحركة ًل إعراب وًل بناء، أما كونها غير إعراب فألن اًلسم في نحو 

يكون مرفوعاا ومنصوباا نحو: هذا غالمي، ورأيت صاحبي، وأما كونها غير بناء فألّن الكلمة 

معربة متمكنة، فليس الحركة إذن في آخرها ببناء؛ أًل ترى أن غالمي في التمكن واستحقاق 

 .(2)"وغالمهم وغالمنا اإلعراب كغالمك

وعليه ًل يوجد في الكالم ما هو ليس بمعرب وًل مبني،" هو معرب تارةا لكن ظهور الحركة 

فيه مستثقلة كما تستثقل على الياء في المنقوص، وكما تمتنع على األلف ولم يمنع ذلك من كونه 

  (3)ء".معرباا، وتارةا نقول: هو مبني، وعّلة بنائه أن حركته صارت تابعه لليا

ويرى الباحث أّن الكلمة معربة قبل دخول الياء وأّنها أشبهت اًلسم المنقوص والمقصور بعد 

ما جاء به بعض دخول )يا( المتكلم عليها، ويقف الباحث مع ما ذهب إليه المحقق من إنكار 

 ، حيث إّنها من الّنوع المعرب،: اًلسم المضاف إلى ياء المتكلمهو: ضرٌب ثالثٌ الّنحاة و 

والحركات مقدرة على ما قبل الياء، مثل تقديرها على آخر اًلسم المقصور وعلى آخر اًلسم 

 (4)المنقوص، والمانع هو: الحركة المناسبة لياء المتكلم وهي الكسرة.

 

                                                           

 1/4ينظر: ابن الشجري، اًلمالي،  _(1)

 1/57، م.س؛ ابن طولون، 2/356ينظر: ابن جني، الخصائص،  _(2)

 151الُعكبري، الّتبيين، ص _(3)

 1/30، عدة الّسالك،  عبد الحميد _(4)
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 (: فعل األمر.4مسألة)

الفعل: هو ما دّل على معناى في نفسه، مقترن بأحد األزمنة الثالث، واألمر_ وهو مدار 

: ما دل على طلب وقوع الفعل من الفاعل المخاطب بغير ًلم األمر، ومن عالماته: قبول بحثنا_

   (1)نون التوكيد، ونون اإلناث وياء المخاطبة مع دًللته على األمر.

، وحجة (2)اختلف النحاة في بناء فعل األمر، فهو مبني على السكون عند البصريين

، وأصل البناء السكون، واألمر بناؤه على ما يجزم به (3)البصريين أّن األصل في األفعال البناء

 (4)مضارعه، المبدوء بتاء الخطاب، نحو: لم تضرب.

و الكوفيون احتجوا بأن قالوا:" إنما قلنا إّنه معرب مجزوم ًلن األصل في األمر للُمواجِه في 

 (5)نحو) افعل( لَتفعل، كقولهم في األمر للغائب) ليفعل(".

 ك من ثالثة أوجه: واستدّلوا على ذل

 الوجه األول: أنهم قالوا: إّنما قلنا: إّنه معرب، وإعرابه الجزم، ألّن األصل هو اإلعراب.

                                                           

 ، العمدة في النحو،مسعد، عبد المنعم،؛ 27 /1ة،الغالييني، جامع الدروس العربي ؛1/35ينظر: ابن عقيل، شرح ابن عقيل،  _(1)
1/19 

 1/37عبد الحميد، عدة الّسالك، _ ينظر: (2)

 1/524، اإلنصاف في مسائل الخالف، أبو البركات األنباري  ينظر: _(3)

 1/46مع،؛ ينظر: السيوطي، همع الهوا126ص؛ الشجري، ائتالف النصرة ، 1/50ينظر: األزهري، التصريح على التوضيح،  _(4)

 ،م.س؛ السيوطي، 125ص،م.س،الشجري،  ينظر:؛ 1/524، اًلنصاف في مسائل الخالف، أبو البركات األنباري أبو بركات  _)5 (
1/47 
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الوجه الثاني: أّنهم قالوا: الدليل على أّنه مجزوم أّنك تقول في المعتل: )اغُز، ارِم، اخَش( فتحذف 

 الواو، والياء، واأللف، فدل على أّنه مجزوم بالم مقدرة. 

، ألن النهي ال ، فكذلك فعل األمر قم  وجه الثالث: قالوا: أن فعل النهي معرب مجزوم نحو: ًل تقم 

 (1)ضّد األمر.

ومن أقوى ما يدّل على أنها مبنية)أفعال األمر( أن أسماء األفعال التي نابت عن أفعال 

ُمواجهة لكثرة أّنهم قالوا:" حذفت الالم في ال (2)األمر بنيت، ووجه آخر لفساد رأي الكوفيين

اًلستعمال فاسد، يوجب أن يختص الحذف بما كثر استعماله دون ما يقّل وليس كذلك، ثم لو 

سلمنا أن األمر ما صاروا إليه، فإّنه قد تضمن معنى ًلم األمر، فقد تضمن معنى الحرف، وإذا 

 (3)تضمن معنى الحرف، وجب أن يكون مبنياا".

( مجزوم بالم األمر قال محمد محيي الدين عبد الحميد:" ع ند الكوفة أن نحو ) اضرب 

ا  مقدرة، وأصله لتضرب، فحذفت الالم تخفيفاا، فصار تضرب ثم حذف حرف المضارعة قصدا

للفرق بين هذا وبين المضارع غير المجزوم عند الوقف عليه، فاحتيج بعد حذف حرف 

ضرب، وفي هذا من المضارعة إلى همزة الوصل توصل للنطق بالّساكن_ وهو الضاد_ فصار ا

  (4)التكّلف ما ًل يخفى".

                                                           

 166-165، أسرار العربية، ص  بو البركات األنباري أينظر:  _)1(

 167-166، م.ن، أبو البركات األنباري ينظر:  _(2)

 125 ص الشجري، ائتالف النصرة، _(3)

 1/35شرح ابن عقيل، تحفة الجليل بتحقيق ، عبد الحميد _(4)
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وهنا يرى الباحث أّن المحقق أنكر الّتكلف الظاهر في رأي الكوفة، وأّن بناءه مباشرة أقوى 

ا ما يراه المحقق أّن مذهَب الكوفِة فيه من الّتكلف ما ًل يخفى على  وأيسر، ويرى الباحث أيضا

لى من التقدير والّتكلف، ولعل البناء مباشرة أيسر أحد، وبناء فعل األمر مباشرة بدون تقدير، أو 

 للناشئة واقرب للفهم والحفظ والّتدبر.

 سنين وبنين مجرى غسلين. إجراء : باب(5)مسألة

ممممممممممن يَنهُ   َدَعممممممممممان ي مممممممممممْن َنْجممممممممممد  َفمممممممممم ن س 

ممممممممميباا َوَشممممممممميَّبَنَنا ُممممممممممْرَدا   مممممممممْبَن ب َنممممممممما ش   َلع 

   
ري، وكان قد خطب ابنة عمه، فاشتط عليه هذا البيت من الطويل للصمة بن عبد هللا القشي

 (1)عمه في المهر، ولم يدفع والده المهَر، فخرج مغاضباا ألبيه وعمه.

الّشاهد فيه:" قوله: )فإن سنيَنه( حيث نصبه بالفتحة الظاهرة، بدليل بقاء النون مع اإلضافة 

 (2)إلى الضمير، فجعل النون من أصل الكلمة".

ه( في كتابه: التذييل والتكميل في 745، قال أبو حيان األندلسي)تاختلف العلماء في )سنيَنه(

شرح كتاب التسهيل:" إّن سنيناا ونحوه من المعتل الالم الذي ٌعّوض من ًلمه هاء التأنيث أٌعرب 

إعراب جمع المذكر السالم، وإعراب سنين هذا اإلعراب هو لغة أهل الحجاز وُعليا قيس، فيجعل 

 (3)م الياء".اإلعراب في النون ويلز 

                                                           

 1/53،  عدة الّسالك،  عبد الحميد؛ 1/216ينظر: العيني، المقاصد النحوية،  _)1)

 1/75؛ ينظر: األزهري، التصريح على التوضيح، 58-1/57، م. سابن عقيل،  _(2)

 1/330اب التسهيل، ، التذييل والتكميل في شرح كتأبو حيان األندلسي _(3)
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ه(:"ومن العرب من يجعلها بالياء على كل حال، ويعرب نونها فيقول: 207قال الفراء)ت

 ِعِضيُنك، ومررت ِبعِضيِنك وسنيِنك، وهي كثيرة في أسد وتميم وعامر وأنشدني بعض بني عامر:

ممممممممممممممن يَنهُ   َدَعممممممممممممممان ي مممممممممممممممْن َنْجممممممممممممممد  َفمممممممممممممم ن س 
  

مممممممممممممميباا َوَشمممممممممممممميَّبَنَنا ُمممممممممممممممْرَدا ممممممممممممممْبَن ب َنمممممممممممممما ش   َلع 
   

 واا مممممممممممن سممممممممممنين  ملّحممممممممممة  ْبممممممممممحمتممممممممممى نممممممممممنج 
  

ر أُلخمممممممممرى ُتنمممممممممزُل األعصمممممممممم الَفمممممممممردا  (1)نشممممممممممّ 
   

وقد ذهبت طائفة من النحويين إلى جواز مالزمة هذه األلفاظ الياء وجعل اإلعراب على 

، وهذا الذي أجازوه ورد في لهجة أسد  النون فتقول: هذه سنيٌن، ورأيت سنيناا، ومررت بسنين 

 (2)بن صعصعة.وتميم وعامر 

ه( وابن 392قال المحقق محيي الدين عبد الحميد:" وذهب ابن جني)ت

ه( إلى أن إعراب هذا النوع من الملحق بجمع المذكر الّسالم هذا إعراب ضرورة 669عصفور)ت

 .(3)من ضرورات الشعر، ًل يجوز أن َيَتَكلم بها متكلٌم في كالم  منثور

عبد الحميد، أن وروده في قوله صلى هللا عليه  ويرى الباحث ما رآه محمد محيي الدين

همَّ اجعلها عليهم سنيناا كسنيِن يوسفوسلم :}  { فهذا دليل ًل يدع مجاًلا للشك بأّن رأي ابن جني اللَّ

                                                           

 67؛ ابن هشام، شرح قطر الندى، ص2/92الفراء، معاني القرآن،  _(1)

 201-200ص  ينظر: غالب، اللهجات العربية، _(2)

 1/54، عدة الّسالك، عبد الحميدينظر:  _(3)
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ه( في هذه المسألة أحق بأن تأخَذ به، 207وابن ُعصفور لم يجانب الّصواب، "وكالم الفراء)ت

  (1) سول صلى هللا عليه وسلم على هذه اللغة".فقد أثرنا لك حديثاا تكلم به الرّ 

 : فتح نون المثنى.(6)مسألة

ممممممممممممّيةا (2)ْحمممممممممممموذيَّينَ أعلممممممممممممى   اسممممممممممممتقّلْت َعش 
 

 فممممممممممممممما هممممممممممممممي اًل لْمَحممممممممممممممةا وتغيممممممممممممممبُ 
  

، وهو لحميد بن ثور بن عبد هللا الهاللي، وهو أحد الشعراء (3)هذا البيت من الّطويل

الخطاب وقال الشعَر في أيامه، وكان ًل يدانيه  المجيدين أدرك الجاهلية وأدرك زمان عمر بن

 (4)شاعر في وصف القطاة.

وذيَّينَ الّشاهد فيه: جاءت ) ( بنون مفتوحة، وفتحها لغة، وليس للوزن علة في الفتح أح 

ا عن الكسر.  (5)عوضا

إن علة كسر نون المثنى وفتح نون جمع المذكر السالم ألسباب وهي:" أّن نون التثنية 

لف أو الياء مفتوح ما قبلها، فلم يستثقلوا الكسرَة فيها، وأما نون الجمع فإّنها تقع بعد تقع بعد األ

                                                           

 1/54 عبد الحميد، عدة السالك، _(1)

وذيَّيَن: حاذ يحوذ : والحوذ: انطلق ، السير الشديد _(2)  ، وقصد بها هنا جناحي القطاة. ينظر، اللسان مادة )َحَوَذ(أح 

 249تنظر القصيدة كاملة: البيطار، ديوان حميد بن ثور الهاللي، ص _(3)

؛ اين 1/78؛ األزهري، التصريح على التوضيح، 1/60؛ ابن عقيل، شرح ابن عقيل، 1/141ينظر: ابن يعيش، شرح المفصل،  _)4)
 1/423فراء، معاني القرآن، ؛ ال442ص  عصفور، المقرب،

 61-1/60، سينظر: ابن عقيل، م. _(5)
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واو  مضموم ما قبلها، أو ياء مكسور ما قبلها، ولو عكسوا ألدى إلى اًلستثقال، وأّن الجمع أثقل 

 (1)نهما".من التثنية، والكسر أثقل من الفتح، فأعطوا األخف األثقل، واألثقل األخف ليعادلوا بي

ه( فقاسها على 805ه( إلى أن ذلك للفرق بينها، أّما الكسائي)ت180)تهوذهب سيبوي

 (2)اسم فعل األمر )دراِك(، والفراء بسبب التقاء الساكنين مثل )لم  َتَكَلِم(.

اختلف العلماء في اًلعتذار عن فتح النون في شاهد حميد بن ثور، فمنهم من زعم أنها 

، ومنهم من عدها لغة (3)من زعم أنها ُتفتُح مع الياء وَمَنَع فتحها مع األلفضرورة شعرية، ومنهم 

 (4)من لغات العرب.

، وفتح نون المثنى ليس ضرورة ألن الكسر (5)ه( أنها لغة بني أسد207نقل الفراء)ت 

 (6)يصح معه الوزن كالفتح، بل يستقيم البيت في حاله، ألنه ًل محوج إلى هذا الفتح.

محيي الدين عبد الحميد:" ومن العلماء من ذكر أن فتح نون المثنى بعد  قال المحقق 

 (7)الياء لغة من لغات العرب وقد نقلها الفراء عن بني أسد، وهذا أولى أن يؤخذ به."

                                                           

 1/80؛ ينظر: األزهري، التصريح على التوضيح،51-50، أسرار العربية، صأبو البركات األنباري  _(1)

 237-1/236، التذييل والتكميل في شرح كتاب الّتسهيل، األندلسي ينظر: أبو حيان _(2)

 442ص ،ينظر: اين عصفور، المقرب (3)

؛ 1/60ن عقيل، ابن عقيل، شرح اب ؛59-58 /1، عدة الّسالك،  عبد الحميد؛ 1/141ينظر: ابن يعيش، شرح المفصل،  _(4)
 1/78،التصريح على التوضيحاألزهري، 

 4/142؛ ابن يعيش، م.س، 1/238، م.س،أبو حيان األندلسي؛ 78؛ األزهري، م.س، /1/423ينظر: الفراء، معاني القرآن،  _(5)

 1/59، م.س، عبد الحميد؛ 4/142ينظر: ابن يعيش، م.ن ،  _(6)

 1/59، م.ن، عبد الحميد _(7)
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ويرى الباحث أّن المحقق محيي الدين عبد الحميد، أنكر زعم بعضهم أّنها ضرورة، وسار مع 

ة من لغات العرب، وبما أّن كسرها يأتي مع الوزن فهي لغة كما قال العلماء الذين قالوا: إّنها لغ

 العلماء ويتبعهم في هذا الرأي الباحث.

 : الفعل المضارع المعتل اآلخر.(7)مسألة

ممممممممممممي  أَلممممممممممممْم َيْأت يممممممممممممَك َواألْنَبمممممممممممماُء َتْنم 

َيممممممممماد      ب َمممممممممما ًَلَقمممممممممْت َلُبممممممممموُن َبن مممممممممي   

   
بسي، وقد نشأت بينه وبين الربيع بن زياد ، لقيس بن زهير الع(1)هذا البيت من الوافر

،والشاهد في هذا البيت هو: أّن المضارع )يأتيك( سبق بحرف جزم وبقي الفعل دون  (2)شحناء

 حذف حرف العلة.

يقسم الفعل المضارع إلى قسمين: فعل مضارع صحيح اآلخر نحو: يكتُب، يدرُس، 

خر نحو: يرمي، يدعو، يسعى، وهذا يرسُم، وهذا عالمة جزمه السكون، وفعل مضارع معتل اآل

عالمة جزمه حذف حرف العلة من آخره، "وذلك ألّنه كان يرفع بحركة مقدرة على حرف العلة، 

 (3)فعندما يدخل عليه أحد أحرف العلة لم يجد الحركة فيحذف ًلم الفعل وهو الحرف نفسه". 

                                                           

 29ينظر القصيدة كاملة : البياقي، شعر قيس بن زهير، ص _(1)

؛ األزهري، 8/24؛ ابن يعيش، شرح المفصل، 1/69، عدة الّسالك، عبد الحميد؛ 1/40ينظر: ابن مالك، شرح التسهيل،  _(2)
 1/87على التوضيح، التصريح 

 1/71،  م.س، عبد الحميدينظر:  _(3)
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: منهم من ذهب أن اختلف العلماء في تخريج الّشاهَد الّنحوّي فلهم فيه عدة مذاهب : أوًلا

 (1)إثبات الياء قي المضارع)يأتيك( جاء ضرورة شعرية اضطر لها الشاعر.

ثانياا: وقال بعضهم: إنه يحوز في سعة الكالم، وإّنه لغة لبعض العرب ، وهذه الحروف  

 (2)أصلية بناء على قول من يجزم المعتل بحذف الحركة المقدرة، ويقرُّ حرف العلة على حاله.

الثاا: "ومنهم من يرى أّن الشاعَر كثيراا ما يضطر إلى إشباع الحركة فينشأ عن اإلشباع ث

  (3)حرف علة من جنس الحركة.

ا: منهم من رواه برواية أخرى ًل شاهد فيها قال ابن جني:" ورواه بعض أصحابنا)ألم  رابعا

) أًل َهَل أتاَك  يأتك( على ظاهر الجزم، وأنشده أبو العباس، عن أبي عثمان، عن األصمعي

 (4)واألنباء َتن مي(" وعلى الروايتين ًل شاهد في البيت الشعرّي.

لم يوافق المحقق المؤلف فيما سار إليه أّن عدم إجراء الجزم في الشاهد كان ضرورة من 

ضرورات الشعر، فقال:" من العلماء من قال: إّن ما ورد في هذا البيت ضرورة من الّضرورات 

                                                           

؛ 88-1/87؛ األزهري، التصريح على التوضيح، 1/69،  عدة السالك، عبد الحميد؛ 8/25ينظر: ابن يعيش، شرح المفصل،  _(1)
 1/180؛ السيوطي، همع الهوامع، 3/316سيبويه، الكتاب، 

؛ ابن جني، 74 ص؛ ابن عصفور ، المقرب،1/88، التصريح على التوضيحهري، ؛ األز 1/179، همع الهوامعينظر: السيوطي:  _(2)
 1/92سر صناعة اإلعراب، 

 ولذلك أمثلة مثل قول عنترة العبسي: _(3)

ــــــــــــــــــــــَرى َغضــــــــــــــــــــــوب  َجســــــــــــــــــــــَرة   ــــــــــــــــــــــاُع مــــــــــــــــــــــن  ِذف   َين َب
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــَدِم" ـــــــــــــــــــــــــــــــــيِق الُمك  ــــــــــــــــــــــــــــــــَل الَفنــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــة  ِمث  َزيَّاَف
   

ديوان عنترة بن  ،فتح، فأشبع حركة الباء، وهي الفتحة فنشأت عنها ألف. ينظر الشاهد: الخوري فإنه أراد أّن يقول: )ينبع( على وزن ي 
 1/73،  م.س، عبد الحميد؛ 82شداد، ص 

 93-1/92ابن جني، سر صناعة اإلعراب،  _(4)
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ّشاعر، وًل تسوغ لغيره، ومنهم المؤلف في هذا الكتاب، ولم يبين هؤًلء وجه هذه التي تسوُغ لل

 (1)الضرورة."

ويرى الباحث ما يراه محمد محيي الدين عبد الحميد أّن هذا " البيت أنشده سيبويه في  

باب الّضرورات، وليس يجب أن يكون من باب الضرورات، ألنه لو أنِشَد بحذف الياء لم ينكسر 

ا في إثباته، وًل يقدر على حذفه، لئال ينكسر  وإنما موضع الضرورة ما ًل يجد الشاعر منه بدا

ا أّن األخذ بالروايات  (3)الوافر المنقوص،" (2)الشعر، وهذا يسمى في العروض ويرى الباحُث أيضا

 األخرى التي ًل تقدير وًل ضرورات فيها أفضل من األخذ برواية ُبرَر لفظ الّشاعر فيها بأّنه

 (4)ضرورة.

 

 

 

 

 

                                                           

 1/73،  عدة السالك، عبد الحميدينظر رأي المحقق:  _)1)

ا، والمنقوص ما سقط سابعه بعد سكون خامسه، وسمي  مفاعلنن فيبقى الوافر المنقوص: أن تحذف من التفعيلة نو  _(2) ويسمى منقوصا
. ينظر: التبريزي، الكافي في العروض والقوافي، ص لتنبذلك لتولي الّنقصان عليه ؛ ألّن السابع والخامس هما في آخره وهو مفاع

53-54 

 74-1/73اين عصفور، المقرب،  _(3)

 1/256نحوية، ينظر:العيني، المقاصد ال _(4)
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 النكرة والمعرفةالمبحث الثالث: 

ودمشق وأنت،  مرَ اًلسم ضربان: معرفة، ونكرة، فالمعرفة: اسم دل على ُمعّين. كع 

: كرجل  وكتاب ومدينة  وهي ًل تحتاج في  والنكرة:  _وهي األصل_ اسم دل على غير معّين 

:" الضمير والعلُم واسم اإلشارة واًلسم دًللتها إلى قرينة  بخالف المعرفة، والمعارف سبعة أنواع

 (1)الموصول واًلسم القترن)بال( والمضاف إلى معرفة، والمنادى المقصود بالنداء."

وقد رّتب ابن مالك في كتابه شرح التسهيل المعارف فقال:" وأعرفها ضمير المتكلم، ثم  

لمشار به، والمنادى، ثم ضمير المخاطب، ثم العلم، ثم ضمير الغائب السالم من اإلبهام، ثم ا

الموصول، وذو_بمعنى صاحب_ األداة، والمضاف بحسب المضاف إليه، وقد َيعِرض للمفوق ما 

 (2)يجعله مساوياا أو فائقاا".

فّسر صاحب التصريح كالم ابن مالك فقال:" أعرفها ضمير المتكلم، ثم ضمير  
دة؛ ألّن التعريف فيهما بالقصد واح ةالمخاطب ثم المشار به، والمنادى، يعني أنهما في مرتب

عنده، ثم الموصول، وذو األداة، فجعله بعد الموصول والمضاف بحب المضاف إليه، فجعل 
 (3)الضمير في مرتبة الضمير". ىالمضاف إل

 (: ثبوت النون مع لعل.8مسألة)
ه(:" أما إذا نصب الياء الحرف، أعني إّن أو إحدى أخواتها 686قال ابن الناظم)ت 

تفصيل، فإّن الناصب وإن كان )ليت( وجب إلحاق النون، وإن كان )لعل( فالوجه تجردها ففيه 
                                                           

؛ 1/75؛ ؛ ابن عقيل، شرح ابن عقيل،129 ص ابن هشام، قطر الندى،وينظر: ؛ 2/102، التذييل والّتكميل،األندلسي ابو حّيان_(1)
 1/117؛ الغالييني، جامع الدروس العربية، 1/93األزهري، شرح التصريح على التوضيح، 

 1/115ابن مالك، شرح التسهيل،  _(2)

 1/184ينظر: الّصبان، حاشية الصّبان ؛1/96، تصريح على التوضيحالاألزهري،  _(3)
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 (2)}لعلي أبلغ األسباب {، وقوله تعالى(1)}لعلي أطلع إلى اله موسى {من الّنون، نجو قوله تعالى
 (3)وًل تلحقها النون إًل ضرورة".

يم وبعض الّشواهد الشعرية وهنا يرى ابن الّناظم من خالل استقرائه آليات القرآن الكر  
أّن ثبوت النون مع لعل ضرورة، وقد علق ابن هشام فقال  (4)التي أوردها في شرحه،

 (5)ه(:" وَغِلَط ابن الّناظم فجعل)ليتي( نادراا، و)لعلني( ضرورة".761)ت

أنكر المحقق محمد محيي الدين عبد الحميد رأي ابن الّناظم وسار مع المؤلف فقال:"  
 ون مع لعل ليس شاذاا وًل ضرورة وقد وردت منه جملة صالحة من الشواهد الشعرية"وثبوت الن

(6). 

 :(7)ومن الشواهد قول مجنون ليلى 

مممممممممن َبمممممممممين  الُبيممممممممموت  َلَعلَّنمممممممممي  َوَأخمممممممممُرُي م 

ُث َعنمممممممك  المممممممَنفَس ب الَليمممممممل  خال يممممممما.    ُأَحمممممممدّ 

   
ب رأي ابن هشام ويرى الباحث أن المحقق أورد أكثر من شاهد نحوي يدلل على صوا 

القائل باتصال النون مع لعل من غير شذوذ وًل ضرورة، ويرى الباحث أيضا رجحان رأي 
 المحقق، ألّن الشواهد تخلو من أي ضرورة تجبر الشاعر على اتصال )النون( )بلعل( .

 

                                                           

 28/38القصص،  _(1)

 40/36غافر،  _(2)

 43ابن الّناظم، شرح ابن الّناظم، ص _(3)

 43، صشرح ابن الناطمينظر: ابن الّناظم، _(4)

 1/103،  عدة السالك، _عبد الحميد(5)

 1/104،  م.ن، _عبد الحميد(6)

 124يوان قيس بن الملوح، صعبد الغني، د _(7)
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اعتراض ابن هشام على تقسيم  فيالمحقق  رأي: (9)مسألة
 .شعند ابن مالك وابن يعي ميراستتار الّض 

اسم ، غير متصرف، وهو مالزم للبناء، وبسبب بنائه ًل يثنى وًل يجمع، فال : الضمير 
تدخله العالمة الخاصة بالتثنية أو الجمع، إّنما يدل بذاته وتكوين صيغته، على المذكر، أو 
ا، والضمير تسمية بصرية، والكوفيون يسمونه  المؤنث أو على المثنى بنوعيه المذكر والمؤنث معا

 (1)ية ومكني ا .كنا

ه(: والضمير المستتر على ضربين : ًلزم، 643جاء في المفصل ًلبن يعيش)ت 
 (2)وغير ًلزم وهو: أن يسند الفعل إلى غيره من األسماء الظاهرة، فيقوم الظاهر مقامه.

ه(:" الجائز الخفاء هو: الذي يخلفه الظاهر أو مضمر 672قال ابن مالك)ت 
حسُن ففي َحُسَن ضمير منوي مرفوع به، وليس خفاؤه واجباا بل بارز_منفصل_ كقولك: زيٌد 

 (3)جائزاا، ألّنه قد يخلفه ظاهر نحو: زيٌد َحُسَن وجُهُه، ومضمر بارز نحو: زيٌد ما حسَن إًل هو."

ه(: "وينقسم المستتر إلى: مستتر ُوُجوباا، وهو ما ًل يخلفه 761وقال ابن هشام)ت 
تتر جوازاا، وهو: ما يخلفه ذلك، ... هذا تقسيم ابن مالك وابن ، وًل مضمر... وإلى مس(4)ظاهر"

يعيش وغيرهما وفيه نظر إذ اًلستتار في نحو: )زيد قام( واجب فإّنه ًل يقال: ) قام هو( على 
الفاعلية، وأما ) زيد قام أبوُه( فتركيب آخر والتحقيق أن يقال:ينقسم العامل إلى ما ًل يرفع إًل 

 (5)قوم( وإلى ما يرفعه وغيره )كقام(."الّضمير المستتر )كأ

                                                           

 ؛ 1/218؛ عباس، النحو الوافي،1/97ينظر: األزهري، التصريح على التوضيح، (1)

 109-1/108ينظر: ابن يعيش، شرح المفصل،  (2)

 1/121ابن مالك، شرح التسهيل،  (3)

 130ينظر: ابن هشام، شرح قطر الندى،  (4)

 1/81، عبد الحميد،عدة الّسالك (5)
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 فيقول ابن مالك وابن يعيش  فيابن هشام فهم  أنّ وجه هذا اًلعتراض قال المحقق:  
حدهما أ أنّ ( مير المنفصلالّض  أواهر المستتر جوازا هو ما يخلفه الظّ )المستتر ميرتعريف الّض 

رفع ي ا فحدهما يخلف المستتر جوازا أ أنّ ، بل مرادهما وليس هذا بمرادهما معناه، تأدية فييخلفه 
ه انّ  حل اعتراضه ويصير موافقا لما ذكروبهذا ين ،االمعنى واحدا ، وان لم يكن إياهالعامل 
 (1).التحقيق

يرى الباحث أن قول العلماء بأّن المستتر جوازاا يحل اًلسم الّظاهر محله، وقد مثلوا  
مع بقاء المعنى، وإّنما لمساعدة المتعلمين  عليه نحو: ) زيد قام أخوه(، فالقصد ليس اإلحالل

بوضع ضابط لهم؛ للتمييز بين المستتر وجوباا وجوازاا، وأّما قول العلماء: ) يصح أن يحل محله 
المنفصل( فهذه العبارة ليست لإلطالق فال يجوز نحو: )زيد قام هو(، إنما لمواضع معينه، فما 

ب والجائز، ولذا ًل يجب التوهم أّن معنى المستتر سبق هو الضابط للتفريق بين اًلستتار الواج
 جوازاا : هو أن يظهر المنفصل ويستتر على اإلطالق. 

 : فصل الضمير المرفوع.(10)مسألة
ممممممْن قمممممموم  فممممممَأذكَرُهم ُب م   وممممممما ُأَصمممممماح 

 م حّبمممممممممممماا إلممممممممممممّي همممممممممممممهُ إًّل يزيممممممممممممدُ   

   
بن سعد بن  القصيدة من البسيط لزياد بن منقذ العدوي، "وقيل: لزياد بن حمل 

 (3)، وكان قد نزل اليمن فاستوبأها، فتذكر أهله ووطنه.(2)حريث"

: الضمير )هم( أتى الضمير منفصال للضرورة، والقاعدة أن يؤتى به هالشاهد في 
 (4)متصالا بالفعل، وكان حقاا أن يقول: ) يزيدونهم(.

                                                           

 عدة السالك، عبد الحميدالمحقق محمد محيي الدين عبد الحميد على ابن هشام ورأيه في فهم المراد من التعريف:  ينظر رد _(1)
1/81 

 7/26ينظر: ابن يعيش، شرح المفصل،  _(2)

 المغني، ؛ القصيدة كاملة ينظر: المغني، شرح شواهد1/271؛ العيني، المقاصد النحوية،1/83،  عدة السالك، عبد الحميدينظر:  _(3)
 وما بعدها 1/271وما بعدها؛ العيني، المقاصد النحوية،  134ص

 1/106؛ التصريح عل التوضيح، 1/84، عدة السالك، عبد الحميدينظر:  _(4)
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ها تقول: متى تقول القاعدة في اللغة العربية التي تخص الضمائر اتصالها وانفصال 
أمكن اتصال الضميِر لم يعدل إلى اًلنفصال، وعلته: أّن الضمائر وضعت لالختصار والمتصل 

 (1)أخصر من المنفصل وكذا هي القاعدة .

قال ابن مالك:")هم( األخير فاعل يزيد، وظّن بعضهم أّن هذا جائز في غير الشعر،  
ا، وهذا ألن قائله لو قال: يزيدونهم، لصلح، فيجعل المتصل و  ، والمنفصل توكيدا هو الواو فاعالا

وهم؛ ألّن لك ضميرين متصلين لمسمى واحد أخدهما فاعل واآلخر مفعول وذلك ًل يكون في 
 (2)غير فعل قلبي".

لم يرض المحقق عبد الحميد تخريج الشاهد كما يرى ابن هشام أن انفصال الضمير  
يراا مستتراا فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ، فقال: "يحتمل أن يكون فاعل ) يزيد( ضم(3)ضرورة

المصدر المفهوم من )أذكر( وكأنه قد قال: إًل يزيدهم ذكري لهم حباا إلّي، وعلى هذا يكون 
ا لذلك الضمير المستتر".  (4)الضمير المرفوع في آخر البيت توكيدا

 ويرى الباحث أّن المحقق كان على صواب في رأيه الذي يرفض تخريج ابن هشام 
للضمير)هم( األخير على أّنه توكيد للضمير المستتر في ) يزيد( فكيف ُيؤكد ضمير الواحد 
بضمير الجمع؟ وكيف يطلق )هم( وهو خاص بالعقالء على )الّتذكر( وهو غير عاقل فكأنه قال: 

  (5)إًل يزيدهم ذكري لهم حب ا إلّي.

 

                                                           

؛ األزهري، 1/193؛ الّصبان، حاشية الصّبان، 131؛ ابن هشام، شرح قطر الندى، 1/86ينظر: ابن عقيل، شرح ابن عقيل،  _)1(
 1/106لتوضيح، التصريح عل ا

؛ ينظر كالم ابن هشام عن رأي ابن مالك على 1/279؛ ينظر: العيني، المقاصد النحوية،1/156ابن مالك، شرح التسهيل،  _)2(
 132 ص،عبد الحميد،م.سمسألة الوصل والفصل إذا كان الفعل قلبياا: 

 1/85، عبد الحميد،عدة الّسالك_  (3)

 1/279العيني، م.س، ؛1/84،  عدة السالك، _عبد الحميد(4)

 1/84،  م.ن، عبد الحميد ينظر: _(5)
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 ول نون الوقاية على الحروف الناسخة.: دخ(11)مسألة
مممممممم  ي َعَلممممممممى َلْيَلممممممممى لممممممممزار  وإنَّن مممممممميَوإ نّ 

  
يُمَها ََ ف يَمممممممما َبْيَنَنممممممما ُمْسمممممممَتد   َعَلمممممممى َذا

   

هذا البيت من الطويل، لمجنون ليلى، قيس بن الملوح، وهو يعتب على ليلى إن  
 (1)هجرته وتاهت عنه.

الشاهد فيه: في قوله: )وإّني، وإّنني( حيث جاء بالحرف الناسخ األول بدون نون  
  (2)، والحرف الّثاني بنون الوقاية،وكالهما يجوز في باب )إّن، وأّن ولكّن وكأّن(.الوقاية

نون الوقاية: " وهي نون مكسورة تلحق قبل يا المتكلم، إذا نصبت بفعل، نحو:  
 (3)أكرمني، أو باسم فعل ، نحو: َعَليكني، أو ب)إّن وأخواتها( نحو : ليتني".

ة، فتكون تارة على الوجوب كما في )ليت( وأّن تتصل نون الوقاية بالحروف الناسخ 
َوَيُقوُل اْلَكاف ُر :} كما في قوله تعالى (4)نون الوقاية ًل تحذف منها "ألّنها أشبه بالفعل منهن"

ي ُكنُت ُترَاباا َيا ي ُكنُت مَعَُهمْ :} وقال تعالى (5){َلْيتَن  يماا َلْيتَن  قول وندوراا كما في   (6){َفَأُفوَ  َفْو اا َعظ 
 :(7)الّشاعر

 َكُمْنَيمممممممممممة  َجممممممممممماب ر  إ ْذ َقممممممممممماَل َلْيت مممممممممممي

ُفُه َوُأْتل مممممممممممُف ُجممممممممممملَّ َممممممممممممال ي    ُأَصمممممممممماد 

   

                                                           

  1/119؛ األزهري، التصريح على التوضيح، 340-1/338؛العيني، المقاصد النحوية،  1/104،  م.ن، عبد الحميدينظر:  _(1)

 ؛3/143؛ ؛ ُشّراب، شرح الشواهد الشعرية، 1/120؛ األزهري، م.ن، 1/341ينظر: العيني، م.ن  _(2)

 150المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني، ص _(3)

 1/224السيوطي، همع الهوامع، _(4)

 78/40النبأ، _(5)

 4/73النساء، _(6)

 1/223السيوطي، همع الهوامع،  _(7)
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ي َأْعمَُل َصال حاا  ، قال تعالى:}لو)لعل( عكس )ليت( كما في أطهر األقوا  (1)ِفيَما َتَرك ُت{ َلعَلّ 
ي َأْبُلغ اأْلَْسبَاب } :وقوله تعالى  في باقي الحروف.، وعلى الّسواء (( 2{َلعَلّ 

َلى لزار  وإنَِّنيوعلى هذا سار المحقق في جواز الوجهين في الّشاهد )  ( َوِإنِّي َعَلى َلي 
 (3) على الحذف مرة واإلتيان بنون الوقاية مرةا أخرى.

 : أّي الّنونات تحذف إذا اتصلت مع األفعال الناسخة(12)مسألة
لثقل الّتضعيف واجتماع الّنونات، وقال  ه(: إّنما حذفوا نون الوقاية180قال سيبويه)ت 

ه(: فثبت أن المحذوف في إّني وأّني نون الوقاية، وقد اختلفوا في علة حذف 643ابن يعيش)ت
 (4)هذه  النون،.

وتساءل البعض لماذا حذفت في ) لعل( و )ليت( مع اّنها تخلو من توالي النونات،  
تشبه النون، وًل تدغم النون إًل في الالم، وليتني وذلك ألّن )لعّل( تحتوي على ًلم مضعفة والالم 

( فكانت حجته لسقوط النون في )إّن وكأّن، ولعل( أّنها لم 207أما الفراء)ت (5)أشبهت الفعل،
تشبه الفعل وليست من لفظه، فضعف لزوم النون لها، أّما )ليت( فقوي الشبه فيها لذلك كان 

  (6)إثبات النون من باب أولى وشذ حذفها.

                                                           

 23/100المؤمنون، _(1)

 40/36غافر، _(2)

؛ 97-96عقيل، شرح ابن عقيل، ؛ ابن 1/222؛ السيوطي، همع الهوامع،123-3/122ينظر: ابن يعيش، شرح المفصل،  _(3)
  1/95، الغالييني، جامع الّدروس العربية؛ 120-1/119؛ األزهري، التصريح على التوضيح، 1/341العيني، المقاصد النحوية، 

 1/206؛ الصبان، حاشية الّصبان 1/90، شرح المفصل؛ ابن يعيش، 3/519ينظر: سيبويه، الكتاب، _(4)

 91-3/90، م.سينظر: ابن يعيش،  _(5)

 1/224، م.س؛ السيوطي، 3/91، م.نينظر: ابن يعيش،  _(6)
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وذهب آخرون: إلى أن المحذوف من النونات ليس نون الوقاية، واحتجوا أّن نون  
الوقاية دخلت للفرق، فال تحذف، ثم اختلفوا في أي النونين فقيل: األولى المدغمة ألّنها ساكنة، 

 (1)والساكن يسرع إليه اإلعالل، وقيل: الثانية ألّنها طرف.

في )أّنني أو إّنني( ففي )إّنني( ثالث نونات  وتناول المحقق مسألة أيِّ النونات تحذف 
متتاليات، النون المشدد التي عليها أصل الحرف وهي عبارة عن نونين، ونون الوقاية فيصبح 
عندنا ثالثة نونات متتالية، قال المحقق: " وقد اختلف النحاة في المحذوفة منهن، فمنهم من 

، ورّجَح المحقق أن (2)، ومنهم من ذهب أّنها الثالثة"ذهب أّنها األولى ومنهم من ذهب أّنها الّثانية
النون المحذوفة هي نون الوقاية، ألنه قد ثبت عن األوائل من النحاة جواز األمرين اإلتيان بنون 
الوقاية وعدمه في هذه الكلمات، ألن نون الوقاية تسقط مع غير هذه األحرف مع عدم وجود 

  (3)ى.األمثال فحذفها مع وجود األمثال أول

ويرى الباحث ما يراه المحقق أّن نون الوقاية داخلة على أصل الكلمة، ولذا كانت هي  
أولى بالحذف، واألمثلة الّسابقة في هذا المسألة على جواز إتيان الحروف الّناسخة بدون نون 

 الوقاية، دليٌل آخر على أن أولوية الحذف تخص نون الوقاية.

ا أّن بناء   الحرف ضعيٌف، فأّي حذف يصيب الحرف قد يفسده أو  ويرى الباحث أيضا
يغير معناه، فلو حذفنا نون من )أّن( لتغيرت من )أّن( الثقيلة إلى المخففة أو إلى غير العاملة، 

 ولو حذفناها من )إّن( ألصبحت بمعنى آخر، وكذا في لكّن، ًلنتقلت من عاملة إلى غير عاملة.

 

 

 
                                                           

 ؛ 1/225، م.س؛ السيوطي، 2/369، م.سسيبويه،  _(1)

 1/109،  عدة السالك، _عبد الحميد(2)

 1/109،  م.ن، _عبد الحميد(3)
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   : تعريف اًلسم العلم.(13، مسألة)العلم: عالمبحث الراب
وهو ما علق على شيء بعينه غير متناول ما أشبهه وًل يخلو من أن يكون: اسماا:  

كزيد وعمرو، أو كنية: وهو كل مركب إضافي  في صدره أٌب أو أٌم، كأبي بكر، وأُم كلثوم، أو 
 (2)لناقة.ا (1)لقباا: وهو كل ما أشعر برفعة الُمسّمى أو ِضَعته، كشيخ الّنحاة أو أن فُ 

، قال (3)عّرف الّنحاة اًلسم فقالوا: ومن العلم اًلسم: وهو ما عداهما أي اللقب والكنية 
المحقق:" وأحسن من هذا أن نقول: ما سمى الوالدان به أول األمر فهو اسم، سواء أكان داًل 

ولدهما ساعة يولد على مدح أو ذّم أم ًل، وسواء أكان صدره أباا أو ُأم ا أم ًل، فقد يسمي الوالدان 
بأبي اليسر فهم اسم وإن صّدر بأب، وقد يسمي )الولدان( ولدهما ساعة يولد بزين العابدين فهو 
اسم وان أشعر بمدح، ثم ما يطلق بعد ذلك على صاحب اًلسم إن صدر بأب أو أم فهو كنية، 

 (4)وإًل فهو لقب".

قرَب إلى اإلدراك بالنسبة ويرى الباحث أّن المحقق قد جعل التعريف أكثر تحديدا و أ 
للمتعلمين وبخاصة المبتدئين، فكل اسم سماه )الوالدان( وان كان داًلا على مدح  أو ُصّدر بأب أو 
أّم أو لقب فهو اسم ، فهذا التعريف مانع وجامع، فإذا عرف الّسامع أن والديه قد أطلقا عليه هذا 

حتى وإن كان داًلا على المدح أو صّدر بأب   اًلسم ُأزيلت عنه الحيرة وحدد أّنه اسم بال أّي شك  
 أو أمّ .

 

                                                           

بين نسائه، فبعثته أمه إلى أبيه، ولم يبَق أن ُف الناقة: لقب جعفر بن قريع، وسبب جريان هذا اللقب عليه أن أباه ذبح ناقة وقّسمها  _(1)
إًل رأس الّناقة، فقال له أبوه: شأنك به، فأدخل يده في أنف رأس الناقة وجعل يجره فلقب به. ينظر: األزهري، شرح التصريح على 

 48؛ ابن الناظم، شرح ابن الناظم، ص 1/132التوضيح، 

؛ ابن عقيل، شرح ابن عقيل 1/117؛ ابن هشام ، م.س، 1/27لمفصل، ؛ ابن يعيش، شرح ا2/97ينظر: سيبويه، الكتاب،  _(2)
 1/124؛ األزهري، شرح التصريح على التوضيح، 1/101

؛ ابن هشام، شرح قطر الندى، 1/133؛ ؛ م،ن، 1/117، عبد الحميد،عدة الّسالك؛ 1/101، شرح ابن عقيلينظر: ابن عقيل،  _(3)
 ؛ 1/58؛ اًلشموني، شرح األشموني،134

 135، عبد الحميد،م.س؛ 1/116،  عدة السالك، _عبد الحميد(4)
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 : إضافة اًلسم للقب.(14)مسألة
 ترتيب اًلسم اللقب والُكنية وفق قواعد النحو العربي:

: أبو محمد عمر أسٌد، و_ ًل ترتيب بين اًلسم والُكنية، فيجوز تقديم أحدهما وتأخير اآلخر نح1
 .(1)ير األشهر منهماأو عمر أبو محمد أسٌد واألولى تقديم غ

ًل ترتيب بين اللقب والكنية، فيجوز تقديم أحدهما وتأخير اآلخر، الفاروق عمر بن الخّطاب، -2
 أو : عمر بن الخّطاب الفاروق.

يجب الّترتيب بين اًلسم واللقب، بحيث يتقدم اًلسم ويتأخر اللقب، وهذا الترتيب واجب إن لم  -3
ن أشهر جاز األمران، نحو: المسيح عيسى بن مريم ، أو: يكن اللقب أشهر من اًلسم، فإن كا

 (2)عيسى بن مريم المسيح.

عند اجتماع اًلسم واللقب وجب تأخير اللقب عن اًلسم، وفي مسألة تأّخر اللقب عن   
( وجب كعبد هللا ُقّفة( أو كان األمر بالعكس )كعبد هللا  ين العابديناًلسم" و إن كانا مضافين )

ا لألول في إعرابه: إما أّنه بدل منُه بدل كل من كل، أو عطُف بيان عليه"كون الثاني تا أو  (3)بعا
  (4)قطعه عن التبعية، فيعرب خبراا لمبتدأ محذوف أو نصبه مفعوًلا .

(، فنحاة الكوفة والّزجاج يجيزون اإلتباع كسعيد ُكْر اختلف النحاة إن كانا مفردين، ) 
آنفاا، ويجيزون اإلضافة ووافقهم على هذا ابن هشام وابن  كما مر (5)والقطع بالّرفع والنصب

                                                           

 1/246السيوطي، همع الهوامع،  _(1)

 1/316؛ عّباس، النحو الوافي، 135، ص قطر الندىابن هشام،  _(2)

 135 ص،عبد الحميد،م.س _(3)

 1/135األزهري، التصريح على الّتوضيح،  _(4)

 48ابن الناظم، شرح ابن الناظم، ص _(5)
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، والبصريون على وجوب (1)مالك، وسار على رأيهم  المحقق في تحقيقه أوضح المسالك 
 . (2)اإلضافة إذا لم يمنع مانع لإلضافة، كاًلسم المقترن )بأل(

وهو الصحيح،  قال المحقق:" اعلم أوًلا أن تجويز اإلضافة هو قول الكوفيين والزجاج، 
وثانياا أن اإلتباع أقيس، واإلضافة أكثر في اًلستعمال، وثالثاا أن جواز اإلضافة مشروط بما إذا 

( أو يكون النعمان بطةلم يوجد ما يمنعها، ومما يمنعها أن يكون اًلسم مقرونا بأل نحو:...) 
 (3)(".محمد األميناللقب مقروناا بأل نحو...)

ه الكوفيون ًل يأباه القياس كما قاله ابن الناظم وابن هشام، ويرى الباحث أن  ما قال 
ا أّنه طالما ًل يوجد مانع لإلتباع كأن  وعليه سار المحقق في تخريجه للمسألة، ويرى الباحث أيضا

 (4)يكون اًلسم مقروناا بال أو اللقب جاز اإلتباع إما بدًلا أو عطف بيان أو قطع عن التبعية .

 صول:المبحث الخامس: المو 
، وجملة صريحة أو مؤولة غير طلبية وًل   ا إلى عائد  وهو من األسماء: ما افتقر أبدا

ا من الجملة، ولذلك فهي  إنشائية، أي بمعنى يحتاج افتقاراا إلى كالم بعده تصله به، ليصير جزءا
ويقسم الموصول إلى (5)معارف ناقصة الّدًللة أي ًل يتضح معناها إًل إذا وصلت بالصلة،

 ن:قسمي

ل مع صلته بمصدر، ولم يحتج إلى عائد، وهو  -1 الموصول الحرفي: وهو كل حرف ُأوِّ
، ما، وكي، ولو ، واّلذي، ومن أمثلة الموصول الحرفي كما جاء في أطهر  ستة: أّن، وأن 

                                                           

؛ األزهري، 1/104؛ ابن عقيل، شرح ابن عقيل، 135 ص ؛ ابن هشام ، م.س،1/246ينظر: السيوطي، همع الهوامع،  _(1)
 1/135م.س،

 1/246؛ السيوطي، م.ن، 1/33ينظر: ابن يعيش، شرح ابن يعيش، _(2)

 1/121،  عدة السالك، _عبد الحميد(3)

 135 ص ،شرح قطر الندى،  ؛ ابن هشام48ص، شرح ابن الناظم ينظر: ابن الناظم،  _(4)

؛ 1/148؛؛ األزهري، التصريح على التوضيح، 1/150؛ ابن يعيش، شرح المفصل، 1/186ينظر: ابن مالك، شرح التسهيل،  _(5)
 1/112؛ السامرائي، معاني النحو، 1/101؛  مسعد، العمدة في النحو، 243ص  نجيب، معجم المصطلحات النحوية والصرفية،
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تاَب يُْتلى األقوال، قوله تعالى:} ا َأْنَزْلنا َعَلْيَك اْلك  ْم َأنَّ ه  َتُصومُوا  َأنوَ  :}، وقوله(1){َأَوَلْم يَْكف 
ُكمْ  يد  ،وقوله: }(2){َخْير  لَّ ل وَن َعن َسب يل  َّللاَّ  َلُهْم َعَذاب  َشد  يَن َيض  ب مَا َنُسوا َيْومَ  إ نَّ الَّذ 
َساب   يَن َحَري   }، وقوله:(3){اْلح  ن  َيَود  َأَحُدهُْم َلْو  :}وقوله (4){ل َكْي ًَل يَُكوَن َعَلى اْلمُْؤم 

 :(6)وقوله (5){َنة  َأْلَف سَ  يُعَمَّرُ 

ي َخاُضوا }  (7). {َوُخْضتُْم َكالَّذ 

أما )الذي( فلم يذكرها ابن يعيش، وأنكرها الّرضي، فقال ًل خالف في اسمية ) الذي(  
، ووقف المحقق مع رأي ابن يعيش والفاضل الرضي، أن الذي اسم  (8)وصنيع الموضح يأباه

تُم  َكالَِّذي َخاُضواوَخُ  }موصول صفة لموصوف، وتقدير قوله تعالى: ا (9){ض  ، خضتم خوضا
كالخوض الذي خاضوه، وعائد الصلة ضمير محذوف منصوب بخاضوا، أو أن )الذي( اسم 
موصول للجميع، وأصله الذين فحذفت النون جاء في التصريح:" والمانع يدعي أّن األصل 

حذف الموصول )كالذين( حذفت الّنون على لغة، أو أن األصل: كالخوض الذي خاضوه، ف
والعائد، أو أّن األصل: كالجمع الذي خاضوه، فقال )الذي( باعتبار لفظ الجمع وقال: )خاضوا( 

 ، كقول الّشاعر األشهب بن رميلة:(10)باعتبار معناها"

                                                           

 29/51العنكبوت، _(1)

 1/184البقرة،  _(2)

 38/26ص، _(3)

 33/37األحزاب، _(4)

 1/96البقرة، _(5)

 9/69التوبة، _(6)

؛ 119-1/117، ؛ وفي شرح ابن عقيل خمسة، ينظر: ابن عقيل،شرح ابن عقيل127-1/126، عبد الحميد،عدة الّسالكينظر:  _(7)
 1/148األزهري، التصريح على التوضيح ، 

 1/148؛ األزهري، التصريح على الّتوضيح، 1/118،سم.ينظر:ابن عقيل،  _(8)

 9/69التوبة، _(9)

 1/149، م.ساألزهري،  _(10)
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َمممممممماُؤهمْ   وإ ّن اّلمممممممذي َحاَنمممممممْت بَفْلمممممممج  د 

 ُهمممممُم الَقمممممْوُم كمممممل  الَقمممممْوم  يممممما ُأمَّ خالمممممد    

   
 (1)فحذف النون منه تخفيفاا.ويقصد ) الذين حانت( 

ويرى الباحث: ألّنه ورد عن العرب حذف الّنون من )الذين( تخفيفاا، وأّن العلماء  
اختلفوا في )الذي(، وأّن كالَم هللا جاء بلسان عربّي مبين، وإذا جاز باآلية أكثر من تقدير فال 

 (2)على ما قاله الفارسي: "أّن )الذي(  موصول حرفي". ديجوز اًلستشها

الموصول اًلسمي وهو قسمان: نٌص: وهو اللفظ الذي ًل يحمل أكثر من معنى  -2
 والمختص بمعناى واحد وضع له، ومشترك: تستعمل مع المفرد والمثنى والجمع.

أّما المختص: )الذي( للمفرد المذكر عاقالا كان أو غير عاقل، )والتي( للعاقلة وغيرها،  
)واألُلى( في جمع المذكر مطلقاا عاقالا كان أو غيره، وقد العاقل في الجمع،  رو)الذين( للمذك

يستعمل في المؤنت، واللذان للمثنى المذكر، )واللتان( للمثنى المؤنث، )والالت( )والالء( في 
 جمع المؤنت.

، وما وأّي وأل، وذو الطائية، وذا، وهذه تستخدم للمذكر العاقل وغير العاقل  المشترك: ستة: َمن 
 (3)فرد والمثنى والجمع.وللمؤنت وللم

 

 

 

                                                           

؛ ؛ ُشّراب، شرح الشواهد الشعرية في أّمات الكتب 127-1/126،عبد الحميد،م.س؛ 1/155ينظر: ابن يعيش، شرح المفصل،  _(1)
 1/323النحوية،

 1/360 ينظر : الفارسي، المسائل الشيرازيات، _(2)

؛ابن هشام ، شرح قطر الندى،ص 1/154؛ األزهري، التصريح على التوضيح، 1/124: ابن عقيل، شرح ابن عقيل، رينظ _(3)
 280-1/279؛ السيوطي، همع الهوامع، 141-142



50 

: اًلسم الموصول )الذ ون( في حالة الرفع و)الذين( (15)مسألة
 في حالة النصب والجر.

 احابَن َصممممممممبَُّحوا الّصممممممممونحممممممممن الممممممممذ  

ْلحاحممممممممممما    َيمممممممممممْوَم الن خيمممممممممممل  غممممممممممماَرةا م 

   
هذا البيت من الّرجز المشهور، قال صاحب المقاصد:" أقول: قائله هو رؤبة بن  

، والعلماء على اختالف في نسبة الشاهد وقيل: (1)يقال: رجل من بني عقيل جاهلي"العجاج و 
 (2)لليلى اًلخيلية.

الشاهد فيه: إعراب )الّذون( خبراا مرفوعاا وعالمة رفعه الواو ألنه جمع مذكر سالم،  
وطّيئ، وقيل: لغة بني عقيل، فيقال في الرفع الذون وفي الّنصب والجر  (3)وهي لغة ُهذيل

  ( 4)لذين.ا

ا مذكراا سالماا حقيقة   خالف المحقق العلماء الذين قالوا بأن ) اّلذون( جاء على جمعا
ا يأتي في حالتي النصب والجر  وأّنهم اغتروا بمجيئه على هذا الشكل، وأنكر الرأي القائل أنه أيضا

 على شكل جمع المذكر السالم.

ني جيء به على صورة المعرب، وقال: ذلك بمعزل عن الّصواب، والّصحيح أّنه مب  
 (5)والّظاهر بناؤه على الواو والياء.

يرى الباحث فيما اطلع عليه من كتب النحو، أن العلماء اختلفوا في نسبة هذه اللغة  
أخرى، وذهب ابن هشام  ة، ولم يذكر أي قبيل(6)ألي قبيلة، فذهب ابن عقيل إلى أنها لغة هذيل

                                                           

 1/122، م.س؛ ينظر: ابن عقيل، 1/391العيني، المقاصد النحوية،  _(1)

 56؛ ؛ ابن الّناظم، شرح ابن الناظم، ص1/122،م.سعقيل،  ؛ ابن1/285، م.سينظر الشاهد: السيوطي،  _(2)

 1/122،شرح ابن عقيل تحفة الجليل بتحقيق ،عبد الحميدينظر:  _(3)

 1/393، المقاصد النحوية؛ العيني، 1/285، همع الهوامع؛ السيوطي، 1/153، التصريح على التوضيحينظر: األزهري،  _(4)

 1/131،  عدة السالك، عبد الحميدينظر رأي المحقق:  _(5)

 1/122،م.سينظر: ابن عقيل،  _(6)
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، والّسيوطي ذهب أّنها لغة (2)قطر الندى قال: لغة هذيل و عقيل وفي (1)أنها لغة ُهذيل أو ُعقيل
 . (4)، والعيني ذهب أنها لغة بني ُعقيل(3)طيئ وهذيل وعقيل

ا في نسبة الشاهد،   وًل يخفى على الّناظر إلى الّشاهد الّسابق أّن العلماء اختلفوا أيضا
لى رؤبة بن العجاج، وعليه يكون فنسبوه إلى رجل جاهلي من بني عقيل، وإلى ليلى األخيلية، وا

 .(5)األولى بناء )الّذون( وليس إعرابه 

ومن خالل ما سبق يقف الباحث مع رأي المحقق أن هذه األسماء جاءت مبنية  
وليست معربة، وأّنه_اّلذون_ جيء به على صورِة المعرب، لكّنه يختلف عن المعرب وذلك أّن 

 لكل ألن أصل الباب البناء.بابه البناء، واألولى قياس الجزء على ا

 : )ماذا( وحق الصدارة.(16)مسألة

أصل )ذا( الموصولة هي المشار بها من معنى اإلشارة، وًل خالف في جعلها موصولة بعد 
)ما(ألنها فيها إبهام، فأخرجت ذا من التخصيص إلى اإلبهام، وجذبتها إلى معناها، أما إذا 

ا،   فله معنيان:ركبت)ذا( مع )ما( فصارت اسماا واحدا
 األشهر أن يكون اسماا لالستفهام. -1

، واستعمالها على هذا الوجه قليل. -2 ا موصوًلا  (6) أن يكون المجموع اسماا واحدا

ا، واختلف العلماء هل تعمل)ماذا( اذا   إذا تركبت )ما( مع )ذا( أصبحت اسماا واحدا
هد على أن )ما( اًلستفهامية تقدم العامل فيها عليها؟ قال ابن مالك:" وفي قول )أقوُل ماذا( شا

                                                           

 1/130، عبد الحميد،عدة الّسالكينظر:  _(1)

 141 ص ينظر: ابن هشام، قطر الندى، _(2)

 1/285، م.سينظر: السيوطي،  _(3)

 1/393، م.سينظر:العيني،  _(4)

  239ينظر: األنصاري، النوادر في اللغة، ص  _(5)

 1/73؛ األشموني، شرح اًلشموني، 291-1/290مع الهوامع، ينظر: السيوطي، ه _(6)
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ا كقولهم: كان ماذا؟ والنصب  إذا ركبت مع )ذا( تفارق وجوب الّتصدير، فيعمل فيها ما قبلها رفعا
، وأجاز بعض العلماء وقوعها تمييزاا، كقولك (1)أقول ماذا؟كقول أم المؤمنين رضي هللا عنها: 

 (2)لمن قال )عندي عشرون(: عشرون ماذا؟.

ًلستفهامية في أنماط تركيبية مخالفة لموضع الصدارة، وهو كما ورد في وقد ترد )ما( ا 
قول عائشة، رضي هللا عنها: أقول ماذا؟ وقد يكون هذا النمط تجميالا وتنميقاا لإليقاع الموسيقي 

 (3)الحاصل بين جملتي اًلستفهام: )ماذا أقول؟ وأقول ماذا(.

ية أخواتها، وكما كانت قبل التركيب قال المحقق:" من العلماء من ذهب إلى أّنها كبق 
ًل يجوز أن يعمل فيها ما قبلها فهي كذلك بعد الّتركيب، فكما ًل تقول: )صنعت ما( ًل يحوز أن 
تقول: )صنعت ماذا؟(، ومن العلماء من قال: تختص )ماذا( من بين أدوات اًلستفهام بجواز 

 (4)تقدم العامل فيها عليها، وهو الذي نرجحه".

، ويتبعه الباحث في رأيه: أّن قول أم المؤمنين عائشة (5)ي محمد سلمانويرى عزم 
...  ليس من باب النمط التجميلي والتنميقي للغة وخير دليل على (6)رضي هللا عنها: أقول ماذا؟

هذا: أّن الموقف ًل يحتمل من أم المؤمنين التفكير في التجميل والتنميق بل كان ردها على 
وثانياا أّنها وردت عن الرسول صلى هللا عليه وسلم في قصة إسالم عمرو بن  ،(7)السليقة مباشرة

، (8)العاص عندما قال له: أريد أن أشترط، فقال الرسول صلى هللا عليه وسلم : تشترط ماذا؟
 فالراجح ما رّجحه المحقق: أن )ماذا( تفارق وجوب التصدير.

                                                           
 3/967_ البخاري، الجامع الصحيح، (1)

 261ابن مالك، شواهد التوضيح والتصحيح لمشكالت الجامع الصحيح، ص  _(2)

 50-49ينظر: سلمان، حق الصدارة في النحو العربي، ص  _(3)

 1/142،  عدة السالك، _عبد الحميد(4)

 50-49ق الصدارة في النحو العربي، صسلمان، ح _(5)

 3/967_ البخاري، الجامع الصحيح، (6)

  49_ سليمان، عزمي، حق الصدارة في النحو العربي، ص(7)

 1/66مسلم، صحيح مسلم ،  _(8)
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 (لأب)المعرفة  المبحث السادس:
، وقد تخلفها )أم( (1)هي )أل( ًل الالم وحدها، وفقا للخليل وسيبويهو  المعرف باألداة: 

وليست الهمزة زائدة، خالفاا لسيبويه، ولم يوافق سيبويه الخليل تماماا، وقد عبر عنها باأللف 
والالم، كما عبر ابن مالك نفسه عنها باأللف والالم، وجاءت)أل( المعرفة  لتعريف العهد نحو 

أو بيان حقيقة الجنس نحو :)جاء القاضي( ، أو ًلستغراق  ، (2){َجاَجة  الز َجاَجةُ  ُ  ِفي:}قوله تعالى
َن اْلمَاء  ُكلَّ َشْيء  َحي ّ  َوَجَعل َنا :}(3)الجنس نحو قوله تعالى    (4).{م 

 ولّخص ابن هشام مذاهب العلماء وقال: في المسألة ثالثة مذاهب وهي: 

 أن المعرِّف )أل( واأللف أصل. -1

  عرف )أل( واأللف زائدة.أن الم -2

 (5)أن المعرف الالم وحدها. -3

 والسيوطي لخصها في مذهبين:

"أنها )أل( بجملتها وعليه الخليل وابن كيسان، وصححه ابن مالك، فهي حرف ثنائي  -1
يها  الوضع بمنزلة )قد(، و)هل(، قال ابن جني: وكان الخليل يسميها)أل( ولم يكن يسّمِ

 األلف والالم.

                                                           

 325-3/324ينظر: سيبويه، الكتاب،  _(1)

 24/35النور، _)2)

 21/30األنبياء،  _(3)

؛ ابن الناظم، 156-155؛ ابن هشام، شرح قطر الندى، 1/253؛ ابن مالك، شرح التسهيل، 3/325ينظر: سيبويه، الكتاب،  _(4)
؛ ذكر أبو حيان في التذييل أنها إلى ستة أنواع كما قسمها األبذي 1/179؛ األزهري، التصريح على التوضيح؛ 69شرح ابن الّناظم،ص 

-3/234نى الذي والتي، زائدة. ينظر أبو حّيان، التذييل والتكميل، في شرح الجزولية وهي: العهد، الحضور، الغلبة، للمح الصفة، بمع
235 

 155ابن هشام، شرح قطر الندى،  _(5)
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ت لالبتداء بالساكن وفتحت على خالف سائر يقط، والهمزة وصل اجتلأنّها الالم ف -2
 (1)."همزات الوصل تخفيفاا لكثرتها، وعليه سيبويه

ّن اختالفهم في إ ه( في اختالف العلماء ومذاهبهم :"745)ت أبو حيّان األندلسي قال 
ما هو هوٌس )أل( ًل يجدي شيئاا ألنّه خالف ًل يؤدي منفعة ًل لفظيةا وًل كالميّةا، إنّ 

، والخالف إذا لم يفِد اختالفاا في كيفية التركيب، أو في معناى يعود إلى  وتضييع ورق 
 (2)."أقسام الكالم، ينبغي أًل يتشاغل به

ويرى الباحث أن المحقق محمد محيي الدين عبد الحميد سار ضمنياا مع رأي أبي  
و كالمية، ولذا لم يتطرق حيان األندلسي، حيث إّن اًلختالف ًل يؤدي منفعة لفظية أ

لذكر حجج كل قول من األقوال السابقة فقال:" ولكل واحد من هذه األقوال األربعة حجة 
 (3)ًل نطيل هنا بذكرها".

 (: تعريف التمييز )بأل(17مسألة)
مممممممممممممممممما َأْن َعَرْفممممممممممممممممممَت ُوُجوَهَنممممممممممممممممممما  َرَأْيُتممممممممممممممممممَك َلمَّ

ْبمممممَت المممممنَّْفَس    و َصمممممَدْدَت َوط   َيممممما َقمممممْيُس َعمممممْن َعْممممممر 

   

هذا البيت  من الطويل، وهي قصيدة لرشيد بن شهاب اليشكري، والّشاعر في هذه  
 (4)القصيدة يندد بقيس ألّنه فّر عن صديقه لما رأى وقع أسيافهم.

ا، ألّنه تمييز، ولكنه زاد فيه األلف والالم إلقامة الوزن   الشاهد فيه: أراد طبت نفسا
 (5)مييز، فاأللف والالم عندهم غيُر زائدتين.خالفاا للكوفيين الذين يجيزون تعريف التّ 

                                                           

 3/217؛ ينظر اآلراء : ابو حّيان، التذييل والتكميل، 272-1/271السيوطي، همع الهوامع،  _(1)

 3/330أبو حيان، التذييل والتكميل،  _(2)

 1/160،  عدة السالك، _عبد الحميد(3)

؛ 1/152؛ ابن عقيل، شرح ابن عقيل، 71؛ ابن الّناظم، شرح ابن الناظم،1/470ينظر الشاهد: العيني، المقاصد النحوية،  _(4)
حيان،  أبو؛ 3/238؛ ابو حيان، التذييل والتكميل، 1/184؛ اًلزهري، التصريح على التوضيح،1/278السيوطي، همع الهوامع، 

 3/989ارتشاف الضرب، 

 1/152، م.س؛ ابن عقيل،   72ص ،م.سر:ابن الناظم، ينظ _(5)
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أّنه  -نقالا عن بعضهم–قال المحقق محمد محيي اليد عبد الحميد: زعم الّتوّزري  
، قال العيني: ذكر الّتوّزري في شرح الشقراطيسية عن (1)مصنوع ًل يحتج به، وليس كذالك

يس بصحيح وأورد أبياتاا ُأخرى بعضهم أّن هذا البيت مصنوع، فحينئذ ًل يحتج به، قلت: هذا ل
 (2)تكملة للقصيدة.

ُذكر التمييز معرفاا باأللف والالم، وكان حكمه أن يكون نكرة، في مذهب البصريين  
، وإّنما زادوا األلف والالم للضرورة، وهي هنا زائدة، أّما الكوفيون (3)وأولوا ذلك على زيادة الالم.

، والّضرورة هنا كما قال ابن الّناظم: إلقامة الوزن (4)نكيره، وابن الّطراوة فيرون تعريف التمييز وت
 ، (5)الشعري 

والحال كالتمييز في وجوب التنكير" أجاز يونس: مررت به المسكين، نصب المسكين  
ومن العلماء من قال:" )النفس( مفعول به لصددت وتمييز طبت محذوف،  (6)على الحال"،

ا يا قيس عن عمرو، وعلى هذا ًل يكون في البيت  والتقدير على هذا: صددت النفس وطبت نفسا
 (7)شاهٌد".

ويرى الباحث ما يراه محيي الدين عبد الحميد أن في هذا من  التكّلف ما ًل  
،وأن الضرورة هي التي جعلت الشاعَر يقول: ) وطبت النفَس( بزيادة األلف والالم، مع (8)يخفى

 أّن أصل التمييز التنكير.

                                                           

 1/162،  عدة السالك، _عبد الحميد(1)

 1/470ينظر: العيني، المقاصد النحوية،  _(2)

 4/72، همع الهوامعالسيوطي،  _(3)

، األندلسي يان؛ أبو ح1/472، المقاصد النحوية؛ العيني، 1/152، شرح ابن عقيل؛ ابن عقيل ، 4/72، م.نينظر: السيوطي،  _(4)
  1/401؛ ُشّراب، شرح الشواهد الشعرية، 3/238التذييل والتكميل، 

 72، صشرح ابن الناظمابن الّناظم،  _(5)

 2/737القيسي، ُمشكل إعراب القرآن،  _(6)

 1/152، م.سابن عقيل،  _(7)

 1/163،  عدة السالك، _عبد الحميد(8)
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 المبتدأ والخبر :المبحث السابع
اد بالتجريد والمر  ،زيد منطلق :المجردان لإلسناد نحو قولك اًلسمانهما  " المبتدأ والخبر:

وأخواتها، ألنهما إذا لم يخلوا منها تلّعبت  )حسبت و كان وإن) التي هي إخالؤهما من العوامل
ل اإلسناد ألنهما لو وإنما اشترط في التجريد أن يكون من أج ،بهما وغصبتهما القرار على الرفع

ًل  ُجّردا، ًل لإلسناد، لكانا في حكم األصوات التي حقها أن ينعق بها غير معربة ، ألن اإلعراب
ا  ب،يستحق إًل بعد العقد والتركي وكونهما مجردين لإلسناد هو رافعهما ألنه معنى قد تناولهما معا

ا من حيث إن اإلسناد ًل يتأتى بدون طرفين ونظير ذلك أن معنى ، سند ومسند إليهم :تناوًلا واحدا
ا به، كانت عامله في الُجزأين؛ وشبههما بالفاعل أن  التشبيه في كأنّ  ا ومشبها لما اقتضى مشّبها

 (1)."المبتدأ مثله في أنه مسند إليه، والخبر في أنه جزء ثان من الجملة

 يتقدم المبتدأ وجوباا في الحاًلت التالية : 

 اء الصدارة، نحو: أّيكم أفضل؟، من عندك؟.إذا كان المبتدأ من أسم -1

 إذا اقترن بالم اًلبتداء، نحو: لمحمٌد مقاتل. -2

ا إلى ضمير يعود على المبتدأ، نحو: علي حضر. -3  إذا كان الخبر مسندا

 إذا كان المبتدأ محصوراا في الخبر، نحو: ما محمٌد إًل شجاعٌ  -4

ا على نفي أ -5 الفاعل أو نائبه، مسد الخبر، و استفهام، وسد إذا كان الخبر وصفاا معتمدا
 وكان الوصف ومرفوعه غير متطابقين، نحو: ما قاعٌد الزيدان.

 ويتقدم الخبر وجوباا في الحاًلت التالية:

 إذا كان الخبر من ألفاظ الصدارة، نحو: أين أنت؟. -1

إذا كان الخبر ظرفاا، أو جاراا ومجروراا، والمبتدأ نكرة محضة، أو معرفة متصلة  -2
 على الخبر، نحو: في ذمتي رسالٌة. بضمير يعود

                                                           
  1/83_ ابن يعيش، شرح المفصل، (1)
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 إذا اقترن الخبر بالم اًلبتداء، نحو: لمقاتٌل محمٌد. -3

 (1)إذا كان الخبر محصوراا في المبتدأ، نحو: ما مقاتٌل إًل محمٌد  -4

 نفي أو استفهام.ب مسبوق  وصفب اًلبتداء: (18)مسألة
 فمممممال َتمممممُك ملغيممممماا  ب  ْهمممممخبيمممممر  َبُنمممممو ل  

ت   يمممممممممرُ لطّ إذا ا يّ  ْهب مممممممممَمقاَلمممممممممَة ل      ممممممممممرَّ

   
البيت من الطويل، منسوب إلى رجل من طيئ دون تعيين، وبنو ِلهب: من األزد،  

 (3)والزجر. (2)يقال: إّنهم أزجُر قوم، ومعنى الشاهد أّن بني لهب عالمون بالعيافة

الّشاهد فيه:" في قوله) خبير بنو لهب( حيث سّد الفاعل مسد الخبر من غير اعتماده  
 (4)أو نفي". على استفهام

 وشرط الوصف الذي يرفع فاعالا يغني عن الخبر:  

ا على نفي أو استفهام واختلف العلماء في أن يسبقه نفي أو استفهام. -1  أن يكون معتمدا

2- .  أن يكون مرفوعه اسماا ظاهراا أو ضميراا منفصالا

 (5)أن يتمَّ الكالم بمرفوعه المذكور. -3

الفاعل مسد الخبر باعتماده على نفي أو لم يشترط الكوفيون و األخفش أّن يسّد  
استفهام، واستدلوا بالبيت السابق، واألخفش يرى: )خبير( مبتدأ و)بنو( فاعل سد مسد الخبر، 

ا أّن الوصَف يعمُل عمَل الفعل وإن لم يسبقه نفي أو استفهام.  (1)وهو يرى أيضا
                                                           

 121-1/120مسعد، العمدة في النحو،  ينظر: _(1)

 9/261العيافة: زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممّرها، وهو من عادة العرب ينظر: اللسان: مادة عيف  _(2)

؛ 1/90؛ اًلشموني، شرح األشموني، 1/194؛ األزهري، التصريح على التوضيح، 1/162ينظر: ابن عقيل، شرح ابن عقيل،  _(3)
 207 /1شرح الشواهد الشعرية، ُشراب،

 1/489العيني، المقاصد النحوية،  _(4)

 1/158،  م.نابن عقيل،  _(5)
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 الزيداِن؟ فإّنه ًل ه(:" إذا ابِتدئ بوصف نحو: أقائمٌ 351قال البصريون إًل األخفش)ت 
 (2)بدَّ للوصف المذكور من تقّدم نفي  أو استفهام".

قال ابن مالك:" وًل يجري ذلك المجرى باستحسان، إلى أّن الوصف المشار إليه ًل  
يحسن عند سيبويه اًلبتداء به إًل بعد استفهام أو نفي وإن ُفِعَل به ذلك دون استفهام أو نفي 

زعم أن سيبويه لم يجز جعله مبتدأ إذا لم يِل استفهاماا أو نفياا فقد  قبح عنده دون المنع، ومن
،  وتبعه ابن الّناظم فقال: "إذا لم يعتمد على اًلستفهام، أو النفي كان (3)قّوله ما لم يقل"

ا، وهو جائز على قبحه" ومن العلماء من أجاز القولين وهما عنده  (4)اًلبتداء به قبيحا
 (5)ما.متوازيان ًل يرجح أحده

المحقق محمد محيي الدين عبد الحميد ما ذهب إليه البصريون من وجوب  رّجح 
اعتماد الوصف على نفي أو استفهام فقال:" ويرى البصريون )خبير( خبر مقدم، وقوله) بنو( 

 (6)مبتدأ مؤخر، وهذا هو الراجح الذي نصره العلماء كافة".

الوصف استفهام أو نفي، ألن  ويرى الباحث رجحان الوجه الذي يشترط أن يسبق 
، والوصف إذا لم يطابق ما بعده تعّينت  (7)الوصف بتأويل الفعل، والفاعل سّد مسد الخبر

اًلبتدائية نحو: )أقائٌم أخواك(، وإن طابقه في غير اإلفراد تعّينت خبريته نحو) أقائمان 
تتصل به عالمة تثنية أخواك( و)أقائموَن إخوتك( والعلة في هذا: أن العامل في الفاعل ًل 

                                                                                                                                                                      

؛ الصبان، حاشية 1/194؛ األزهري، م.س ،3/272، التذييل والتكميل، أبو حيان األندلسي؛ 2/7ينظر: السيوطي، همع الهوامع  _(1)
 1/208؛ شراب، شرح الشواهد الشعرية ، 1/306الّصبان، 

 1/160، شرح ابن عقيل؛ ابن عقيل، 166؛ ينظر: ابن هشام، شرح قطر الندى،  79الزبيدي، ائتالف النصرة، _(2)

 162-1/161، م.س؛ ينظر: ابن عقيل، 1/7، م.س؛ السيوطي، 1/273ابن مالك، شرح التسهيل،  _(3)

  75ينظر: ابن الناظم، شرح ابن الّناظم، ص _(4)

 1/445؛ احسان عباس، النحو الوافي، 1/082، م.سينظر: ُشراب،  _(5)

 172-1/171،  عدة السالك، عبد الحميدينظر:  _(6)

 167ابن هشام، شرح قطر الندى،ص  _(7)
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وًل عالمة جمع على الفصيح من لغات العرب، وإن طابقه في اإلفراد احتملهما اًلبتدائية 
 ( 1)والخبرية.

والقول الذي يرى )خبير( خبراا مقدماا و)بنو( مبتدأ مؤخراا، ًل يتنافى وكون الّتطابق بين  
ر يخَبُر به عن المفرد والمثنى المبتدأ والخبر، ألن المصدر )خبير( على وزن )فعيل( والمصد

ير  ، قال تعالى:}(2)والجمع ل َك َظه  َكُة بَعَْد َذَٰ   .(3){وَاْلَماَلئ 

 إجراء الخبر المشتق على غير من هو له.: (19)مسألة
 َقممممممْوم ي ُذَرى الَمْجممممممد  َباُنوَهمممممما َوَقممممممْد َعل َمممممممْت 

 ب ُكْنممممممممممممممه  َذل ممممممممممممممَك َعممممممممممممممْدَنان  وَقْحَطممممممممممممممانُ   

   
ولم أعثر فيما اطلعت عليه  (4)قال العيني:" لم أقف على اسم قائله"البيت من البسيط،  

، الشاهد فيه:) قومي ذرا المجد بانوها( حيث جاء بخبر المبتدأ (5) من كتب النحو على قائله
مشتقاا ولم يبرز الضمير، وقد استغنى باستكنان ضميره عن عدم اإلبراز ، والسبب ألمن اللَّبس، 

 (6).والتقدير) بانوها هم(

 يقسم الخبر المفرد إلى ضربين:

خبر يحتمل الضمير: وهو ما كان مشتقاا من الفعل نحو: اسم الفاعل، واسم المفعول،  -1
والصفة المشبه باسم الفاعل، وما كان نحو ذلك من الصفات نحو: )زيد ضارب، وعمرو 

 مضروب، وخالد حسن ، ومحمد خيٌر منك.

                                                           

 1/90؛ اًلشموني، شرح األشموني، 1/164،  شرح ابن عقيلينظر: ابن عقيل،  _(1)

  1/172_ينظر: عبد الحميد، عدة السالك، (2)

 66/4 التحريم، _(3)

 1/498عيني، المقاصد النحوية، ال _(4)

؛ 1/173، م.س؛ ابن عقيل، 4/21، التذييل والتكميل، أبو حيان األندلسي؛ 78ص  ينظر الشاهد: ابن الناظم، شرح ابن الناظم، _(5)
  3/229؛ ؛ ُشراب، شرح الشواهد الشعرية، 1/93، م.س؛ األشموني، 1/200األزهري، التصريح على التوضيح، 

  3/229؛شراب، شرح الشواهد الشعرية ، 1/173، شرح ابن عقيل؛ ابن عقيل،1/308مالك، شرح التسهيل، ينظر: ابن  _(6)
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ًلسم المحض غير المشتق من فعل نحو: زيٌد ما ًل يحتمل ضميراا من األخبار: وهو ا -2
 (1)أخوك، وعمرو غالمك، فهذا ًل يحتمل ضميراا، ألّنه اسم محض عار  عن الوصفية.

ذهب الكوفيون أل أّنه يلزم إبراز الضمير عند الخوف من اللبس، وإّن الضمير في  
ُتُه هي( ًل يجب غير اسم الفاعل، إذا جرى على غير َمن  هو له نحو قولك ) هند زيٌد ضارب

إبرازه، ألّن الكالم ًل َلبس فيه، فالضمير يعود على )هند( وهذا ًل لبس فيه، " لجريان الخبر 
 .(2)على من هو له"

وذهب البصريون إلى إبراز الضمير مطلقاا، سواء أَلبَس نحو: ) غالُم زيد  ضارُبُه  
م يلبس، نحو: ) غالم هند  هو(، فضارُبُه خبر عن غالم، وبإبراز الضمير ُعلم ذلك، أم ل

ضارَبُتُه هي(، فعند البصريين يجب إبراز الضمير )مطلقاا( سواء ُأِمَن اللبس أو لم يؤمن، قال 
 ابن مالك: 

، ورفض تكلف (4)سنهواستح نوافق ابن مالك في غير األلفية مذهب البصريي 
البصريين في تخريج الّشاهد الّسابق فقال:" وتكلف بعض المتعصبين وقدروا :قومي بانو ذرا 

  (5)المجد بانوها، والصحيح حمل األبيات على ظاهرها دون تكلف ما يتم المعنى به".

وقف المحقق مع رأي الكوفيين، ولم يوافق الّرأي البصري، رغم اعترافه بأنه بصرّي  
 والبصريون يوجبون ابراز -يقصد رأي الكوفييين-لمذهب، فقال:" والبيت حجة لهم في ذلك، ا

                                                           

 88-1/87ينظر: ابن يعيش، شرح المفصل،  _(1)

؛ ابن الناظم، شرح ابن 1/57، اًلنصاف في مسائل الخالف، أبو البركات األنباري ؛ ينظر: 2/11السيوطي، همع الهوامع،  _(2)
 1/93؛ األشموني، شرح األشموني، 76 ص لزبيدي، ائتالف النصرة،، ا78الناظم، 

؛ 49؛ المكودي، شرح المكودي، ص1/200؛ اًلزهري، التصريح على التوضيح، 173-172-1/171، م.سينظر: ابن عقيل،  _(3)
 58-1/57، م.س، أبو البركات األنباري 

 4/23، التذييل والتكميل، أبو حيان األندلسيينظر:  _(4)

أبو حيان ؛ 2/12، همع الهوامع؛ السيوطي، 1/173، شرح ابن عقيل؛ ينظر: ابن عقيل، 1/308ابن مالك، شرح التسهيل،  _(5)
 1/93؛ األشموني، شرح األشموني، 22-4/20، م.س ، األندلسي

َ ْنمممممممممممُه ُمْطَلقممممممممممماا َحْيمممممممممممُث َتمممممممممممال  َوَأْبر 

مممممممال   (3)َمممممممما َلمممممممْيَس َمْعَنممممممماُه َلمممممممُه ُمَحصَّ
 

   



61 

الضمير بكل حال،... وتقدير الكالم )قومي بانون ذرا المجد بانوها( فالخبر محذوف وهو جار  
 (1)من الّتكلف ما ًل يخفى". -التخريج وفق الرأي البصري  –على من هو له، وفي هذا التخريج 

 صة ما تقدم: وخال 

 الخبر الجامد ًل يحتمل الضمير إًل عند التأويل الذي يقتضيه السياق. -1

إذا جرى الخبر المشتق على غير من هو له، وُأِمَن اللبس، جاز استتار الضمير على  -2
رأي الكوفيين، ووجب إبرازه على رأي البصريين، قال عباس حسن:" ومن المستحسن 

لى هذا النوع الذي يجري فيه الّضمير على غير عدم محاكاة األساليب المشتملة ع
ا ًلحتمال الغموض وعدم فهم المراد منها،  صاحبه، وعدم صياغة نظائر لها؛ منعا
ويستحسن إهمال الرأي الذي يوجب إبراز الضمير في حالة أمن اللبس، لمجافاته 

 (2)األصول اللغوية العامة التي تأبى اإلطالة بغير إفادة".

ا يراه المحقق، أن رأَي الكوفيين أحق أن يتبع؛ ألّن العربية تحب ويرى الباحث م 
، وإبراز الضمير مع عدم اإللباس، يطيل الجملة ويثقلها، وطالما أن القارئ ًل يقع (3)اًلختصار

 في اإللباس فال ضير من عدم إظهار الضمير، عند وجود قرينة تدل على من هو له.

 ي توقع اإللباس.: الوصف والفعل يستويان ف(20)مسألة
يرى المحقق أن ابن هشام لم يذكر وقوع اإللباس مع غير الوصف، كالفعل المضارع  

والفعل الماضي فقال: "ونحن نرى أن في هذا الكالم قصوراا وذلك ألن للفعل صوراا ًل يحدث فيها 
عمرو يكرمه(  إلباس، .. وصوراا يقع فيها إلباس كما لو قلت:) زيٌد عمرٌو أكَرَمُه( أو قلت: )زيد

فإن في الفعل الماضي والمضارع ضميرين أحدهما مرفوع مستتر والثاني منصوب بارز.. فيقع 

                                                           

 1/175، عبد الحميد،عدة الّسالك _(1)

 1/465عباس حسن، النحو الوافي،  _(2)

 1/104لتبيين،ينظر: الجاحظ، البيان وا _(3)
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اللبس، فالصواب إذن أن نقول: إّن الوصف والفعل يستويان في توقع اإللباس عند عدم وجود 
 (1)قرينة".

ا نحو: )زيد عمرو ي711قال السيوطي)ت  ضربه ه( :" والفعل كالمشتق فيما ذكر أيضا
 (2)هو( و)زيد هند يضربها، أو يضربها هو( على خالف".

ه(:" ويعرض اللبُس في الفعل كما يعرض في 745قال أبو حسان األندلسي)ت 
الصفة، وذلك إذا كان التساوي من كّل جهة، نحو:) زيٌد عمٌرو يضربه(، ) وهند دعٌد تضربها(، 

وهو المتبادر للذهن، ويحتمل أن يكون  أًل ترى أن الفعل في كّل هذا يحتمل أن يكون للثاني،
 (3)لألول، فإذا خيف اللبس في الفعل كرر الظاهر الذي هو الفاعل ليزول اللبس".

ويرى الباحث ما يراه المحقق محمد محيي الدين عبد الحميد: أّن ابن هشام وقع في  
ّن من قصور، حيث ذكر مسألة إبراز الضمير مع الخبر الوصف، ولم يذكره مع الفعل وأ

خالل ما ذكر الباحث من أمثلة سابقة مقتبسة، فيظهر أّن في الفعل ضميراا يحتمل اإللباس 
 : )زيٌد عمرو يضربه(. نحو

 

 

 

 

 
                                                           

 1/174،  عدة السالك، عبد الحميدينظر:  _(1)

 2/13السيوطي: همع الهوامع،  _(2)

 1/17، التذييل والتكميل، أبو حيان األندلسي _(3)
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  ا...بنونا بنو أبنائنفي : رأي المحقق في الّشاهد: (21)مسألة
 َبُنوَنممممممممممما َبُنمممممممممممو َأْبَنائ َنممممممممممما َوَبَناُتَنممممممممممما

مممممممممد  نَّ َأْبَنممممممممماُء الرّ َجمممممممممال  اأْلَ َبُنممممممممموهُ     َباع 

   
هذا الّشاهد من الطويل، ونسبه جماعة إلى همام بن غالب الملقب بالفرزدق، وهو بال  

ا نسبه إلى قائله"  .(1)نسبة في بعض الكتب النحوية، قال العيني:" ولم أَر أحدا

الّشاهد فيه: )بنونا بنو أبنائنا(" فبنونا خبر مقدم، وبنو أبنائنا مبتدأ مؤخر، ألن مراد  
ل اإلعالم بأّن بني أبنائهم كبنيهم، فالمؤخر مشبه، والمقدم مشبه به، كقولك: زيد زهير شعراا، القائ

 (2)وعمرو عنترة شجاعة، وسهل في البيت العكس وضوح المعنى".

نقل البغدادي قول ابن هشام في شرح شواهد ابن الناظم:" وقد يقال: إّن البيت ًل تقديم  
 عكس التشبيه كقول ذي الرّمة:فيه وًل تأخير، وإّنه جاء على 

َ  الَعمممممممممممذاَرى َقَطْعُتممممممممممممه  وَرْممممممممممممل  كممممممممممممَأْورا

ُس    (3)"إ ذا َأْلَبَسمممممممممممْتُه الُمْظل مممممممممممماُت الَحنممممممممممماد 
 

   

شبه كثبان األنقاء بأعجاز النساء، فجعل الفرع أصال، واألصل فرعا، والعرف عكس  
  (4).النساءه يخرج مخرج المبالغة أي قد ثبت هذا المعنى ألعجاز ، وهذا كأنّ ذلك

قال المحقق محمد محيي الدين عبد الحميد: " ويظهر لي أّنه موضوع، فإّنه ُأشبه  
 (5)بالمتون التي تضبط بها القواعد".

                                                           

؛ ابن يعيش، شرح 1/66، اإلنصاف في مسائل الخالف، أبو البركات األنباري ينظر:  1/503العيني، المقاصد النحوية،  _(1)
؛ ابن مالك، شرح التسهيل، 2/848؛ السيوطي، شرح شواهد المغني، 1/337، التذييل والتكميل، أبو حيان األندلسي ؛1/99المفصل، 

 1/290ُشراب، شرح الشواهد الشهرية،  1/444؛ البغدادي، خزانة األدب، 82؛ ابن الناظم، شرح ابن الناظم،ص 1/297

 1/192؛ ابن عقيل، شرح ابن عقيل، 1/297، م.سابن مالك،  _(2)

 1/444، م.سالبغدادي،  _(3)

 509-10/508ينظر: مادة ورك: ابن منظور، لسان العرب،  _(4)

 1/184،  عدة السالك، _عبد الحميد(5)
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ويرى الباحث فيما وصل إليه من علم، أّن شهرة الّشاهد ومجيئه في أّمات الكتب  
ا أشار النحوية دليل على أّن البيت غير موضوع، ولم أَر فيما اطلعت علي ه من كتب النحو أحدا

 (1)بوضع البيت أو رفض اًلستشهاد به، ولم أعثر عليه في ديوان الفرزدق تحقيق علي فاعور.

ا قائمااالحال سّد مسد الخبر): (22)مسألة  .(ضربي  يدا
 يحذف المبتدأ وجوباا في حاًلت اآلتية: 

ا في القسم، نحو: في ذمتي ألذاكرّن، فالت -1  قدير: قسم في ذمتي.إذا كان الخبر صريحا

والتقدير  (2)إذا كان الخبر مصدراا يؤدي فعله، نحو قوله جّل ثناؤه: }فصبٌر جميٌل{ -2
 هنا: فصبري صبٌر جميٌل.

إلى الرفع، وذلك في الذّم أو المدح أو الّترحم، نحو )بئس الخلق  عالنعت المقطو  -3
 (3)( هو الحزيُن.الخيانة(، )مررت بعلي  الكريُم( هو الكريُم، )مررت بزيد الحزينُ 

 يحذف الخبر وجوباا في أربعة مواضع: 

َبُروا} قبل جواب )لوًل( نحو قوله تعالى: -1 َتك  ِعُفوا ِللَِّذيَن اس  ُتض  َلو ًَل َأنتُم  َلكُنَّا  َيُقوُل الَِّذيَن اس 
تمونا عن الهدى. (4)مُؤ ِمِنيَن{  والتقدير: لوًل أنتم َصَدد 

َمُهونَ  َلَعم ُرَك ِإنَّهُم  َلِفي }ه تعالى:قبل جواب القسم الّصريح، نحو قول -2 َرِتِهم  َيع  ، (5){ َسك 
 والتقدير: لعمرك يميني أو قسمي.

 بعد الواو المصاحبة الصريحة؛ كقولهم: كلُّ رجل  وَضي َعته، والتقدير )مقرونان(. -3

                                                           

 صفحة  668ينظر الفرزدق، ديوان الفرزدق:  شرحه وضبطه وقدم له األستاذ علي فاعور، والديوان مكون من  _(1)

 12/83يوسف، _(2)

 وما بعدها 1/510؛ عباس حسن، النحو الوافي، 126-1/125لعمدة في النحو، ينظر: مسعد، ا _(3)

 34/31سبأ،  _(4)

 15/72الحجر، _(5)
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ا قائماا(. -4  (1)قبل الحال التي يمنع كونها خبراا عن المبتَدأ، نحو: ) ضربي زيدا

اختلف العلماء في تقدير الخبر في الموضع الّرابع، قال ابن مالك:" والغرض من وقد  
 :(2)هذا الكالم بيان ما هو أولى الوجوه في هذه المسألة، وينبغي أن يعلَم أوًلا أّن فيها ستة أوجه"

ا إذا كان قائماا، وهذا هو المشهور عند البصريين،"  -1 أن يكون التقدير: ضربي زيدا
ا إذا كان قائماا، أو إذ كان قائماا، فحذف الظرف مع ما ُأضيف إليه، األصل: ضربي ز  يدا

ا  وُأقيم الحال مقامه، ًلشتباههما في أّن كلَّ واحد  منهما منصوب على معنى في، وأيضا
،، وقد اعترض على هذا الوجه من جهتين: أّن ) قائما( لم (3) فإن الحال بمعنى الوقت"

ر)كان( يجوز أن يكون معرفة، والثاني: أّن الغرض من تقع في مثل هذه إًل نكرة، وخب
  (4))كان( تعيين زمان الخبر فإذا حذفت لم يبق على زمانه دليٌل.

ُبه قائماا، وهذا مذهب األخفش، وهو الذي اختاره  -2 ا َضر  أن يكون التقدير: ضربي زيدا
حذفاا من األول ، "وهذا وإن كان أقَل (5) ابن مالك، وعلله لقلة الحذف فيه، وصحة المعنى

لما فيه من حذف المصدر إبقاء معموله،  نغير مرضي عند سيبويه وجمهور البصريي
 (6)وهو ًل يجوز عندهم، وألن تقدير الظرف يناسب الحال".

أن يكون فاعل المصدر مغنياا عن الخبر كما أغنى عنه فاعل الوصف في نحو: قائٌم  -3
ذلك لحسن اًلقتصار على الفاعل، كما صحَّ الّزيداِن،" ورّد هذا المذهب بأّنه لو كان ك

                                                           

وما  1/519؛ عباس حسن، النحو الوافي، 1/126؛ مسعد، العمدة في النحو، 175-174ينظر: ابن هشام، شرح قطر الندى،  _(1)
 بعدها

 1/279ابن مالك، شرح التسهيل،  _(2)

 127ن عصفور، المقرب،ص اب _(3)

 146-1/145ينظر: العكبري، اللباب في مسائل البناء اإلعراب،  _(4)

  1/280، م.سينظر: ابن مالك،  _(5)

 1/229األزهري، التصريح على التوضيح،  _(6)
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ا( وُيقَصر  اًلقتصار على الفاعل في: أقائم الزيدان؟ وحيث لم َيِصحَّ أن يقال)ضربي زيدا
 (1)بطل هذا المذهب".

أن تكون الحال مغنية عن الخبر لشبهها بالظرف، كما أغنى الظرف عنه،" فغير  -4
بالظرف فإما أن ًل يقدر لها عامل أو  صحيح، ًلّن الحال إذا اقيمت مقام الخبر لشبهها

يقدر فإن لم يقدر لها عامل لزم من ذلك استغناؤها عما ًل يستغنى عنه الظرف، مع أّنه 
أصل بالتشبة لها، ولو جاز ذلك مع المصدر لجاز مع غيره،... فلزم من ذلك اإلخبار 

 ( 2)عن الضرب بما للضارب".

الخبر ألجل اًلستطالة والتقدير: أن تكون الحال منصوبة بالمصدر، وقد حذف  -5
ا قائماا ثابت،" وضّعف بأّنه تقدير ما ًل دليل في اللفظ عليه، فإّنه كما يجوز  ضربي زيدا

 .(3)تقدير: )ثابت( يجوز تقدير: )منفي(، أو )معدوم("

ا قائماا، وقد ضّعفه  -6 أن يكون )ضربي( فاعل بثبت مضمراا والتقدير: ثبت ضربي زيدا
 (4)دير ما ًل دليل على تعيينه، وما ًل يتعين تقديره ًل سبيل إلى إضماره.العلماء بأّنه تق

ا ًلبن مالك ثم قال :" والصحيح ما ذهب إليه سيبويه   قال المحقق:إّن المؤلف سار تبعا
،وعليه (5) وجمهور علماء البصرة من أن الخبر محذوف، وأن الحال سدت مسده وأغنت عن ذكره"

 رأي سيبويه وجمهور البصرييين.يكون المحقق قد سار على 

ويرى الباحث أن الّرأَي األوَل أقرَب إلى الّصواِب، وهو رأي سيبويه والجمهور وهو  
الذي أيده المحقق محمد محيي الدين عبد الحميد ووقف معه، وهو أن الحال سد مسد الخبر؛ 

الجملة إلى)الكون(  في رأي سيبويه والبصريين ًلحتياج  -رغم كثرة الحذف -وتقدير كان التامة

                                                           

 2/45؛ ينظر: السيوطي، همع الهوامع، 1/288، التذييل والتكميل، أبو حيان األندلسي _(1)

  1/281رح التسهيل،ابن مالك، ش _(2)

 2/46السيوطي، همع الهوامع،  _(3)

 3/287، م.س، أبو حيان األندلسي؛ ينظر: 2/44، م.سينظر: السيوطي،  _(4)

 1/202،  عدة السالك، _عبد الحميد(5)
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المطلق الذي يدل عليه الكالم، وآلّن المبتدأ هنا َتَشرََّب معنى الفعل، فالزمان أجدر به؛ ًلّنه 
 منصوب على معنى )في(.

 .باب األفعال الداخلة على المبتدأ والخبرالمبحث الثامن: 

يها له األفعال الّناقصة: هي التي تدخل على المبتدأ والخبر، فترفع المبتدأ تشب 
، فيسمى المبتدأ اسمها  بالفاعل، وتنصب الخبر تشبيها له بالمفعول به نحو: كان عمُر عادًلا
ويسمى الخبر خبرها، واتصفت بالنقصان؛ ألّنها ًل يتم مع مرفوعها الكالُم، بل ًل بّد من ذكر 

ّنما المنصوب، فالمنصوب ليس فضلة بل هو عمدة ألّنه في األصل خبر، والخبر من العمد، وإ
ا له بالفضلة.  (1)نصب تشبها

 يقسم الفعل الناقص إلى قسمين:  

بَحَ كان وأخواتها: كان، -1 َحى ،َأص  مَا  ،مَا بَِرحَ  ،َلي سَ  ،َصارَ  ،بَاتَ  ،َظلَّ  ،َأم َسى ،َأض 
 مَا َدامَ  ،ما َفِتئَ  ،مَا زَالَ  ،ان َفكَّ 

ا دّل على مقاربة، كاد وأخواتها )أفعال المقاربة( من باب تسمية الكل باسم البعض: م -2
َلَق، وما دّل  َلو  َشَك، وما دل على رجاء، وهي، عسى، وَحَرى، واخ  وهي: كاد، وَكَرَب، وَأو 
على اإلنشاء، وهي: َجَعَل، وَطِفَق، وَأَخَذ، وَعِلَق، وأن َشَأ وغيرها مما دل على شروع 

 (2)وانشاء.

 

 

 

                                                           

 2/382ينظر: الغالييني، جامع الدروس العربية،  _(1)

 1/262ينظر: ابن عقيل، شرح ابن عقيل،  _(2)
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ا(.ج  نْ : رأي المحقق في إعراب )مُ (23)مسألة  دا
مممممماَوَممممممما ُكمممممم ي اْلَبَشاَشممممممَة َكائ نا  ل َمممممممْن ُيْبممممممد 

ممممممممممَدا   ََ إ َذا َلممممممممممم ُتْلف ممممممممممه  َلممممممممممَك ُمْنج   َأَخمممممممممما

   
هذا البيت من الطويل، ولم يعرف قائله، والمعنى: ليس كل من يبدي طالقة الوجه  

 (1)يكون أخاك، إّنما هو من يساعدك ويقف معك.

كان عمل الفعل، واسمه الشاهد فيه: قوله: كائناا أخاك، حيث عمل اسم الفاعل من  
 (2)مستتر وأخاك خبر.

قال سيبويه:" وليس لك أن تقتصر على أحد المفعولين دون اآلخر، وذلك كقولك: وجد  
ا ذا الحفاظ ...وإّنما منعك أن تقتصر على أحد المفعولين ههنا أّنك إّنما أردَت أن  عبد هللا زيدا

كان أو شّكا ... فإّنما ذكرت ظننُت ونحوه  تبين ما استقر عندك من حال المفعول األّول، يقينا
لتجعل خبر المفعول األول يقيناا أو شّكا ولم ترد أن تجعَل األول فيه الّشك أو تقيم عليه في 

 (3)اليقين".

ه(:" أّن هذه األفعال لما طلبت اسمين شبهت من األفعال بما 207زعم الفّراء)ت 
ا، واستدل بوقوع الجمل، يطلب اسميين:أحدهما مفعول به واآلخر حال نحو ا ضاحكا : أتيت زيدا

والظروف والمجرورات موقع المنصوب الّثاني، وًل يقع شيء من ذلك موقع المفعول به، فدّل 
 (4)على انتصابه على الّتشبيه بالحال".

ذهب الكوفيون إلى أّن المفعول الثاني )لظننت( نصب على الحال، واستدلوا أن الحال  
: ) ظننُت عمراا أخاك(، وما أشبه ذلك قام مقام الحال، وكذلك يحسن في ًل تكون معرفة، نحو

                                                           

 1/291، شراب، شرح الشواهد الشعرية، 1/221؛ ابن عقيل، م.س ، 2/587يني، المقاصد النحوية، ينظر: الع _(1)

 1/291؛ شراب، م.س ، 1/112، األشموني، شرح اًلشموني، 1/240ينظر: األزهري، التصريح على التوضيح،  _(2)

 1/40سيبويه، الكتاب،  _(3)

 1/358التصريح على التوضيح ،  ؛ ينظر: األزهري،2/222السيوطي، همع الهوامع،  _(4)
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ا في حالة كذا فدل على أّنه نصب على الحال، ا قائماا( ظننت زيدا والجمهور على  (1))ظننُت زيدا
 (2)أّنها تنصب مفعولين.

ا( حال من الّضمير المذكور، كذا أعربها العيني في كتابه المقاصد النحوية  ، (3)) منجدا
ا( مفعول ثان  لتلفي، وقال العيني: هو حال، وذلك  واعترض المحقق على اإلعراب فقال: " )منجدا

ا، وهو مذهب ضعيف".  ( 4)مبني على أّن )ظّن وأخواتها( تنصب مفعوًلا واحدا

ا( تقع موقع العمدة،   ويرى الباحث أّن رأي المحقق أقرُب للصواب، حيث إّن )منجدا
ا أن  والمفعول الثاني لظننت يأتي معرفة ومن شروط الحال أن تكون نكرة، ومن شروطه أيضا
 تكون مشتقة ًل جامدة.

 : تقديم خبر )ما دام( على اسمها.(24)مسألة
 ًَل طيمممممممَب ل لَعممممممميش  َمممممممما َداَممممممممْت ُمَنغََّصمممممممةا 

َكمممممممممممار  الَممممممممممممْوت  والَهمممممممممممَرم    (5)لذَّاُتمممممممممممُه ب ادّ 
 

   
، والمعنى: ًل طيب لعيش بني آدم ما هذا البيت من البحر البسيط، ولم يعرف قائله 

الشاهد فيه: قوله : )ما دامت منغصة لذاته( حيث  (6)دامت لذاته منغصة بذكر الموت والهرم،
قدم خبر ما دام )منغصة( على اسمها لذاته، وهو جائز عند كل النحاة إًل ابن 

)ت  (7)ه(.628معط 

                                                           

 822-2/821، اًلنصاف في مسائل الخالف، أبو البركات األنباري ينظر:  _(1)

 248-1/247؛ العكبري، اللباب في علل البناء واإلعراب، 1/352ينظر: ابن عقيل، المساعد،  _(2)

 1/240، م.س؛ األزهري، 1/587ينظر: العيني، المقاصد النحوية،  _(3)

 1/213،  عدة السالك، لحميد_عبد ا(4)

؛ اًلشموني، شرح 1/225، م.س؛ ابن عقيل، 96؛ ابن الناظم، شرح ابن الناظم،ص 1/349ينظر: ابن مالك، شرح التسهيل،  _(5)
 1/23؛  شراب، شرح الشواهد الشعرية، 1/243، م.س؛ األزهري، 1/112األشموني، 

 2/590ينظر: العيني، المقاصد النحوية،  _(6)

 113-1/112، شرح األشمونيظر: اًلشموني، ين _(7)
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 قال ابن معط في ألفيته:

 َبممممممممممممممممممْر ُم الخَ أْن ُتَقممممممممممممممممممدّ   وًل يجممممممممممممممممممو ُ 

(1)راألُخمممممعلمممممى اسمممممم  َمممممماَداَم َوَجممممماَ  ف مممممي   
  

   
ذكر ابن هشام هذا البيت على أّنه دليٌل على جواز تقّدم خبر )ما دام( على اسمها،  

ُتَوي ِه)ت ط أخبارهن جائز خالفاا ًلبن ُدُرس  ، وأنكر ابن (2)ه( وًلبن معط   في دام"347فقال:" وتوسُّ
ا ما جاء به ابن معط   فقال:" ذكر ابن معط  أن خبر )دام( ًل يتقدم على اسمها؛ فال عقيل أيضا

ا بالشاهد الشعري الذي  تقول: ) ًل أصاحبك ما دام قائماا زيٌد( والصحيح جوازه واستدل أيضا
  (3)استدل به ابن هشام".

ه(:" في قوله: ) ما دامت منغصةا لذاُتُه( حيث قدم خبر ما دام 855قال العيني)ت 
، وجاء في شرح (4)ائز واقع وقد ردَّ ذلك ابن معط  والبيت حجة عليه"على اسمه، وهو ج

ولم  (5)ه( " منع ابن معط  توّسط خبر )ما دام( وهو وهم، إذ لم يقل به غيره"929األشموني)ت
.  ير الباحث في ما اطلع عليه من كتب النحو من نقل موافقته لرأي ابن معط 

د أّن استدًلل ابن هشام والنحاة بهذا ويرى المحقق محمد محيي الدين عبد الحمي 
الشاهد فيه خلل من جهة أّنه ترتب عليه الفصل بين )منغصة( ومتعلقه وهو )بادكار( بأجنبي 
ا آخر وهو أن اسم )ما دام( ضمير مستتر  ا في البيت توجيها عنهما وهو )لّذاته(، ويرى أيضا

ل يعمل عمل لفعل المبني و)لذاته( نائب فاعل ًلسم المفعول )منغصة( ألن اسم المفعو 
ا على ابن معط  ومن يرى برأيه، وعرض  للمجهول، وعليه ًل شاهد في البيت الشعري وًل يكون ردا

 المحقق بيتاا شعرياا آخر وقال: إّنه يستدل به، ثم قال: يحتمل التأويل

                                                           

، الّدرر األلفية، ص  _(1)  45ينظر: ابن معط 

 1/215،  عدة السالك، _عبد الحميد(2)

 1/225، شرح ابن عقيلابن عقيل،  _(3)

 591-2/590العيني، م.س،  _(4)

 113-1/112ينظر: اًلشموني، شرح األشموني،  _(5)
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 ممممممما َداَم َحمممممماف َث سممممممّري مممممممن وثقممممممُت بممممممه

ا   ممممما أبمممممدا (1)فهمممممو المممممذي لسمممممت عنمممممه راغبا
 

   

، وذلك ألن األبيات التي استدل بها الّنحاة قابلة ويقف ا  لباحث مع رأي ابن معط 
للتأويل وما كان قابالا للتأويل بتكلف  ظاهر  لم يجز اًلستدًلل به، وثانياا لم يرد في أفصح الكالم 

 تقدم خبر ما دام على اسمها. -القرآن الكريم-

 الحروف المشبهة بليس:  المبحث التاسع

 .العاملة عمل )ليس( (ما)صب خبر( ن25) مسألة)
األحرف المشبه )بليس( هي: أحرف نفي تعمل عملها، وتؤدي معناها وهي أربعة:  

: أن ًل يتقدم خبرها على  )ما، ًل، ًلت، وإن(، أما )ما( فتعمل عمل ليس بشروط وهي: أوًلا
ها )إن(، فإن زيدت اسمها، ثانياا: أن ًل يتقدم معمول خبرها على اسمها، ثالثاا: أن ًل تزاد بعد

ا: أن ًل ينتقض نفيها )بإًل(، أـّما)ًل( المشبُة بليس فهي مهملة عند جميع  بطل عملها، رابعا
العرب، وقد يعملها الحجازّيون وشروط إعمالها هي نفسها شروط )ما( بإضافة شرط  خامس وهو: 

: أن يكون اسمها أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، وأما )ًلت( فتعمل بشروط خاصة وهي: أوًلا 
وخبرها من أسماء الزمان، وثانياا: أن يكون أحدهما محذوفاا، والغالب حذف اسمها وإبقاء خبرها، 
: أن  وأخيراا تعمل )إن( عمل ليس قليالا وذلك في لغة أهل العالية من العرب، وشروط عملها: أوًلا

    (2)ًل يتقدم خبرها على اسمها، ثانياا: أن ًل ينتقَض نفيها )بإًل(.
اختلف النحاة في خبر )ما(، قال سيبويه: " أما بنو تميم فيجرونها مجرى أّما وهل،  

أي ًل يعملونها في شيء، وهو القياس، وأّما أهل الحجاز فيشبِّهونها بليس إذ كان معناها 
 .(1)،ويرى البصريون أّن )ما( عملت في اًلسم الرفع  وعملت في الخبر النصب(3)كمعناها"

                                                           

 243 /1؛ األزهري، التصريح على التوضيح، 1/216، عدة السالك، عبد الحميد ينظر: _(1)

 وما بعدها 1/593؛ عباس حسن، النحو الوافي، 400-2/397ينظر: الغالييني، جامع الدروس العربية،  _(2)

 1/57سيبويه، الكتاب،  _(3)
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كوفيون:" إلى أن خبر ما في قولك: ما زيٌد قائماا ليس منتصباا )بما(، وإّنما هو ويرى ال 
منصوب بإسقاط الخافض وهو الباء كان أصله ما زيٌد بقائم، فلما سقطت الباء انتصب 

، ألّن العرب ًل تكاد تنطق بها إًل بالباء، فإذا ُحِذفت الباء عوضوا منها النصب ليفرقوا (2)اًلسم"
ا:" إّنما أعملها أهُل الحجاز ألّنهم شّبهوها بليس  (3) المقدر فيه الباء وغيره،بين الخبر  وقالوا أيضا

من جهة المعنى، وهو َشَبٌه ضعيف فلم يقَو على العمل في الخبر كما عملت ليس، ألن ليس 
فعل، وما حرف، والحرف أضعف من الفعل، فبطل أن يكون منصوباا ب)ما( ووجب أن يكون 

 (4)ف حرف الخفض".منصوباا بحذ

أن )ما(  (5)وقف المحقق مع رأي البصريين وقال :" الصحيح ما ذهب إليه البصريون" 
ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وورود الباء في خبر )ما وليس( كثيٌر، والجار والمجرور في محل 

  نصب خبر ما.

 ويرى الباحث أن رأي المحقق صحيح ألسباب وهي:

د سقوط الخافض، ينصب اًلسم إذا كان في موضع ليس شرطاا نصب اًلسم بع -1
( فإّن موضع أحد الرفع .  النصب، وعند سقوط الخافض في الجملة )ما جاءني من أحد 

دخول الباء في ليس وما إّنما جاء لتأكيد النفي ولم يكن دخولها لضعفهما عن العمل  -2
 (6)في الخبر.

                                                                                                                                                                      

؛ ابن عقيل، شرح ابن 1/384؛ ابن مالك، شرح التسهيل، 1/165، اًلنصاف في مسائل الخالف، أبو البركات األنباري ينظر:  _(1)
 4/255، التذييل والتكميل، أبو حيان األندلسي؛ 1/261؛ األزهري، التصريح على التوضيح، 1/247عقيل، 

 1/108ابن يعيش، شرح المفصل،  _(2)

 2/110السيوطي، همع الهوامع،  _(3)

 2/219؛ الشاطبي، المقاصد الشافية، 166-1/165، م.س، أبو البركات األنباري  _(4)

 1/242،  عدة السالك، _عبد الحميد(5)

، أبو البركات األنباري ؛ 109-1/108على رأي الكوفيين : ابن يعيش، شرح المفصل،  أبو البركات األنباري ينظر رّد ابن يعيش و  _(6)
 1/166اًلنصاف في مسائل الخالف، 
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 المبحث العاشر: إّن وأخواتها
يَت تنصب اًلسم وترفع الخبر وهي : إنَّ وأنَّ ، ولكنَّ ، وكأنَّ ول، فإنها وأخواتها إنّ  

للتوكيد ولكن  (إنَّ وأنَّ )ومعنى  ،ا قائٌم، وليَت عمراا شاِخٌص، وما أشبه ذلكولعلَّ تقول: إن زيدا 
واإلشفاق والحرف السابع عسى في  لالستدراك ، وكأّن للتشبيه ، وليت للتمني ، ولعل للترجي

 (1))ًل( النافية للجنس.لغية والثامن 

ه( عنها بأنها باب الحروف الخمسة 316ه( وابن السراج)ت180عبر سيبويه)ت 
التي تعمل فيما بعدها كعمل الفعل فيما بعده ألّن المفتوحة فرُع المكسورة عندهم وهي:إّن، ولكّن، 

 (2) وليت، ولعّل وكأّن.

 : عسى حرف أشبه لعل(26)مسألة
 س  وَعّلهممممممماعسممممممماها نممممممماُر كمممممممأْ  :َفُقْلمممممممتُ 

  
 (3)َتَشممممممممّكى، فممممممممآتي َنْحَوهمممممممما فأُعوُدهمممممممما

   

، وهو من قصيدة (4)البيت لصخر بن عود الحضرمي وقيل لصخر بن جعد الحضري  
وهو من البحر الّطويل، والمعنى: يترجى الشاعر أن يصيب المحبوبة مرض ليكون ذلك  (5)هائية

(. سبب ليراها، والشاهد فيه: حيث جاء عسى فيه بمعنى لعل  (6)واسمها ضمير وخبرها )ناُر كأس 

                                                           

 2/153؛ السيوطي، همع الهوامع، 1/293وضيح، ؛ األزهري، شرح التصريح على الت1/281ينظر: ابن عقيل، شرح ابن عقيل،  _(1)

 1/229؛ ابن السراج، األصول في النحو، 2/131ينظر: سبيويه، الكتاب،  _(2)

؛ األزهري، التصريح على التوضيح، 2/720؛ العيني، المقاصد النحوية، 2/146، همع الهوامعينظر الشاهد: السيوطي،  _(3)
 1/318؛ ُشراب، شرح الشواهد الشعرية، 1/446، شرح شواهد المغني، السيوطي؛ 1/313

 2/146، م.سالسيوطي، _ ينظر: (4)

 2/720العيني، المقاصد النحوية،  :قال العيني : هي قصيدة هائية، وأنكر محققو الكتاب كالم العيني وقالوا : هي قصيدة دالية _(5)

 2/721، م.سينظر: العيني،  _(6)
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ه( إلى أنها حرف عامل عمل )لعل( 180اختلف النحاة في )عسى( فذهب سيبويه) 
، ومذهب (1)بمنزلة)لعل( في هذا الموضع" -عسى–داٌل على الترجي فقال:" ولكّنهم جعلوها 

ه، وذهب األخفش المبرد والفارسي عكس اإلسناد، إذ جعال المخبر عنه خبراا والخبر مخبراا عن
وابن مالك إلى إقرار األمرين العمل، اإلسناد، لكّنه تّجوز في الضمير فجعل مكان ضمير الرفع 

 (3)، وذهب بان السراج وثعلب إلى أن )عسى( حرٌف مطلقاا.(2) ضمير النصب

وزعما أن  ه(،377)توالفارسي ه(286)تفي هذا المبرد وخالفقال المحقق:"  
 عامالا عمل كان، وذكرا أن الضمير في البيت خبر عسى تقدم على ( تكون دائما فعالا عسى)

ا وهو نادر أو ضرورة".  (4)اسمه... وهو فاسد، لما يلزم عليه من جعل خبر عسى مفردا

وهنا يقف المحقق مع رأي سيبويه القائل بأّن )عسى( حرف داًلا على الترجي، وخالف   
لجمهور بأّن عسى فعل مطلقاا، وقد لخص صاحب المحقق محمد محيي الدين عبد الحميد  رأي ا

التصريح مسألة عسى فقال:"والحاصل في )عسى(ثالثة أقوال:" فعٌل مطلق، حرٌف مطلق 
التفصيل: إن عمل عمل )لعل( فحرف، وإًل ففعل، ومحل الخالف في )عسى( الجامدة، أّما 

 (5)المتصرفة فإّنها فعل باتفاق".

  

 

 
                                                           

 2/375سيبويه، الكتاب،  _(1)

 2/146: السيوطي، همع الهوامع، ينظر _(2)

 1/298ينظر: األزهري، التصريح على التوضيح،  _(3)

 1/290،  عدة السالك، _عبد الحميد(4)

 1/298األزهري، المقاصد النحوية ،  _(5)
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 الفصل الثاني:

في كتاب عدة السالك محيي الّدين عبد الحميد الّنحوّية  آراء محمد
 إلى تحقيق أوضح المسالك الجزء الثاني.
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 هي:و ، حثمبا ستة وسيكون هذا الفصل في

 .باب ًل العاملة عمل ليس المبحث األول:  
 (: تكرار اسم ًل النافية للجنس إذا كان معرفة.1مسألة)

 ى أو مجموعاا بين البناء واإلعراب(: اسم ًل إذا كان مثن2مسألة)

 .(: تكرار اسم ًل النافية للجنس دون فصل3مسألة)

 .  باب ظن وأخواتهاالمبحث الثاني:  
 .(: )َزَعَم( وتعديها إلى مفعولين بأن المخففة وأنّ 4مسألة)

  .على المبتدأ والخبر -ظّن وأخواتها-(: إلغاء العامل المتقدم5مسألة)

 .ب الفاعلباالمبحث الثالث:   
 (: تقدم الفعل على الفاعل6مسألة)

 (: جواز تقديم الفاعل المحصور )بإًل( على المفعول7مسألة)

 المبحث الرابع: باب نائب الفاعل.  
 (: إقامة غير المفعول به مع وجوده.8مسألة)

 المبحث الخامس: باب اًلشتغال.  
 (: انتصاب اًلسم المشغول عنه9مسألة)

 اب التنازع.السادس: ب المبحث  
 .(: إعمال العامل األقرب إلى المعمول10مسألة)
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 الفصل الثاني:

عدة السالك  في كتابآراء محمد محيي الّدين عبد الحميد الّنحوّية 
 أوضح المسالك الجزء الثاني. إلى تحقيق

 .)إّن( العاملة عمل (ًل)المبحث األول: 

مراد نفيه، وتسمى )ًل( التبرئة لتبرئة وتسمى )ًل( النافية للجنس؛ أي لكل أفراد الجنس ال 

فإذا قلت: )ًل رجل في  -نفي الخبر عن الجنس الواقع بعدها-المتكلم وتنزيهه الجنس عن الخبر

الدار( كان المعنى: ًل من رجال فيها ًل واحد وًل أكثر، و)ًل( التي قصد بها التنصيُص على 

المبتدأ اسماا لها وترفع الخبر ويسمى  استغراق النفي للجنس كله، وهي تعمل عمل )إّن( فتنصب

ا لنفي الجنس: بأن يراد بها نفي الجنس نفياا عاماا، ًل على سبيل  خبرها، وشروطها: أن تكون نصا

اًلحتمال، وأن يكون اسمها وخبرها نكرتين، فال تعمل في معرفة، وأًّل يفصل بينها وبين اسمها، 

ا.فإن فصل ألغيت، وأًل يدخل عليها حرف جر، وأًل  (1) يكون النفي منتقضا

 .تكرار اًلسم  بعد )ًل( النافية للجنس إذا كان معرفة: (1)مسألة

مممممممممممْ ت  َحتَّمممممممممممى ًل َأ َالُ   َأَشممممممممممماُء مممممممممممما ش 
  

َنا شمممممماني ممممممْن شممممممْأن   (2)ًل َأنممممممت  َشممممممائ ية  م 
   

                                                           

 426-2/542؛ الغالييني، جامع الدروس العربية، 2/3؛ الّصبان، حاشية الصبان، 6-2/5ينظر: ابن عقيل، شرح ابن عقيل،  _(1)
 689-1/688عباس حسن، النحو الوافي، 

؛ 1/339؛ األزهري، التصريح على التوضيح، 2/786؛ العيني، المقاصد النحوية، 2/207ينظر: السيوطي، همع الهوامع،  _(2)
  2/7؛ الصبان، حاشية الصبان، 1/149األشموني، شرح األشموني، 
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الشاهد من البحر البسيط، قال العيني:" هذا البيت أنشده الفراء وابن كيسان، ولم يعزواه   

، والمعنى: أّن الشاعر يريد ما تريده ويحب ما تحب محبوبته، وًل يزال شأني أن (1)إلى قائله"

 أبغض ما تكرهينه وًل أميل إلى ما ًل تشائينه، والشاهد فيه: في قوله: )ًل أنت( حيث دخلت ًل

 (2) النافية على معرفة.

ذهب جمهور النحاة، إلى أّنه إذا كان اسم)ًل( النافية للجنس معرفة أو منفصالا أهملت  

ووجب تكرارها نحو: )ًل زيٌد في الدار وًل عمٌرو، وًل في الدار رجٌل وًل امرأٌة، وقد خرجوا الشاهد 

المعارف ًل تجري مجرى الّنكرِة  ، قال سيبويه:" واعلم أن(3)على أّنه ضرورة اضطر الشاعر لها

ا،... وقد يجوز في الشعر رفع المعرفة وًل تثنى  في هذا الباب، ألّن )ًل( ًل تعمل في معرفة أبدا

 (4))ًل(، واعلم أّنك إذا فصلت بين)ًل( وبين اًلسم بحشو لم يحسن إًل أن تعيد ًل الثانية ".

زعما أّنه ًل يلزم تكرار)ًل( ه( بالشاهد ف299ه( وابن كيسان)ت286تمسك المبرد)ت  

إذا اقترنت بالمعرفة أو فصل بينها وبين اسمها بفاصل، قال المبرد:" فإن كانت معرفة لم تكن إًل 

ا، ألّن)ًل( ًل تعمل في معرفة، وذلك قولك: ًل زيد في الدار إّنما هو جواب: أزيد في الدار"  رفعا

(5). 

                                                           

 2/786ينظر: العيني، المقاصد النحوية ،  _(1)

 2/787نظر: العيني، م.ن ، ي _(2)

؛ ابن  عقيل، شرح ابن 1/339؛  األزهري، م.س ، 1/149؛ السيوطي، همع الهوامع، 258ينظر: ابن عصفور، المقرب، ص  _(3)
 2/7؛ الصبان، م.س، 6-2/5عقيل، 

 2/829سبيويه، الكتاب،  _(4)

 2/054؛ ينظر: ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي، 4/360المبرد، المقتضب،  _(5)
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ضب: وظاهر كالم المبرد أّنه يجوز عدم قال محمد عبد الخالق عضيمة محقق كتاب المقت 

 (1)تكرير)ًل( في غير الضرورة.

ا أن تقول: ًل رجل  قال ابن يعيش:" كان أبو العباس محمد بن يزيد المبرد ًل يرى بأسا

في الدار، في حالة اًلختيار وسعة الكالم ويجعله جواب قوله: هل رجٌل في الدار؟ ... وكذلك 

 (2)تقدير هل زيٌد في الدار؟". يجيز)ًل زيٌد  في الدار( على

ذهب محمد محيي الدين عبد الحميـد إلـى إنكـار مـا ذهـب إليـه المبـرد وابـن كيسـان فقـال:"  
ـا بـأن  -وهـو معرفـة-فإذا عدلت عن اسم الجنس وذكرت اسماا ًل يتنـاول غيـر فـرد واحـد كنـت خليقا

 (3)تعوض)ًل( عّما فاتها من نفي الجنس وذلك بتكرار اسمها".

لباحث ما ذهب إليه المحقق محمد محيي الدين عبد الحميد: وهو وجوب تكرار ويرى ا 
اسم )ًل( النافية للجنس إذا اقترنت  بالمعرفة، أو فصل بينها وبين اسمها بفاصل، قال ابن 

ًل فيها رجٌل وًل  :كقولك ,أو معرفة، وجب الرفع والتكرير ًل فإن جاء مفصوًلا بينه وبينيعيش:" 
 .(4)"فيها وًل عمروامرأة وًل زيد 

 

 

 

                                                           

 4/359ينظر: المبرد، المقتضب ،  _(1)

 2/112ينظر: ابن يعيش، المفصل،  _(2)

 2/7،  عدة السالك، _عبد الحميد(3)

 2/111ابن يعيش، م.س،  _(4)
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 واإلعراب. ءأو مجموعاا بين البنا ى: اسم ًل إذا كان مثن(2)مسألة

 أقسام اسم)ًل( وأحكاُمُه: 

مفرد: ما كان غير مضاف وًل مشّبه به وهو علم أو نكـرة مقصـودة، وضـابطه: أًّل يكـون  -1
رة المفرد أو عامالا فيما بعده، وحكمه أن ُيبنى على ما ينصب به من فتحة في اًلسم النك

 ياء في المثنى أو جمع المذكر السالم أو كسرة في جمع اإلناث.

 المضاف: وحكمه أن يكون معرباا منصوباا.  -2

الشــبيه بالمضــاف: وهــو مــا اتصــل بــه شــيٌء مــن تمــام معنــاه، وضــابطه: أن يكــون عــامالا  -3
 )1)فيما بعده، وحكمه أن يكون معرباا.

 النكرة غير المقصودة. -4

ة إلــى أن المثنــى والجمــع مبنيــان علــى مــا ينصــبان بــه، فبنــي المثنــى ذهــب جمهــور النحــا
على الياء المفتوح ما قبلها، وبني جمع المذكر السـالم علـى اليـاء المكسـور مـا قبلهـا، واسـتدلوا 

 ]الطويل[                                                :بقول الّشاعر

 بمممممممالعيش  ُمتََّعممممممما َفمممممممال إ ْلَفمممممممين   تَعمممممممزَّ 

 اد  المنممممممممممون  َتَتمممممممممماُبعُ ولكممممممممممْن ل ممممممممممورّ   

   
، وســبب البنــاء كمــا قــال ســيبويه:" ألنهــا (2)( فــي الشــاهد الســابق مبنياــا علــى اليــاءِإل َفــينِ حيــث جــاء )

ُجعلت وما عملت فيه بمنزلة اسـم واحـد نحـو خمسـَة عشـَر؛ وذلـك ألنهـا ًل تشـبه سـائر مـا ينصـب 
، فلما ُخولف بهـا عـن حـال أخواتهـا خولـف بلفظهـا كمـا مما ليس باسم، ألّنها ًل تعمل إًل في نكرة

  (3)خولف خمسَة عشَر".

                                                           

  2/427وما بعدها؛  الغالييني، جامع الدروس العربية،  1/382ينظر: ابن السراج، اًلصول في النحو،  _(1)

؛ ابن 106-2/105؛  ابن يعيش، شرح المفصل، 2/55؛ ابن مالك، شرح التسهيل، 259ب،ص ينظر: ابن عصفور، المقر  _(2)
 ؛ 1/342؛  األزهري، التصريح على التوضيح، 2/7عقيل، شرح ابن عقيل، 

 2/274سيبويه، الكتاب،  _(3)
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والجمع منصوب بالياء فقال:" ولـيس القـول عنـدي  ىه( إلى أن المثن286ذهب المبرد)ت 
ا، لـم يوجـد  كذلك، ألّن األسماء المثناة والمجموعة بالواو والنـون، ًل تكـون مـع مـا قبلهـا اسـماا واحـدا

 (1)المضاف وًل الموصول مع ما قبله بمنزلة اسم واحد". ذلك، كما لم يوجد

ه( على المبرد بردّ  مقنع فقال بعدما أورد كالم المبرد:" وهذا إشارة 643ورّد ابن يعيش)ت
ا وأّما  إلى عدم النظير، وإذا قام الدليل فال عبرة بعدم الّنظير، أّما إذا وجد فال شك أّنه يكون مؤنسا

 (2)ى وجوده فال".أن يتوقف ثبوت الحكم عل

ه( عليه فقال:" أما قوله: إّنـه لـم يوجـد اسـم مثنـى مبنياـا فباطـل، 669ورّد ابن عصفور)ت 
بــدليل قــولهم: اثنــان فــي العــدد، إذا لــم يقصــد بــه اإلخبــار بــل مجــرد العــدد، أّمــا قولــه: إّن المثنــى 

يطــول اًلســم بــالتنوين، والمجمـوع قــد طــال بــالنون فباطــل؛ ألّن النــون هنـا بمنزلــة التنــوين، فكمــا ًل 
 (3)فكذلك ًل يطول بهذه النون".

ضّعف المحقق محمد محيـي الـدين عبـد الحميـد رأي المبـرد، وسـار مـع سـيبويه والجمهـور  
قــد اتفــق مــع الجمهــور علــى بنــاء المنــادى وأّكــد علــى ضــعف رأيــِه بكــالم غايــة فــي اإلقنــاع فقــال:" 

ــأ بمــاالمثنــى والمجمــوع علــى مــا يرفــع بــه هــو مــن خصــائص األســماء فــي هــذه الحــال،  ، ولــم يعب
  (4)واإلنصاف يقتضيه أن يسير في طريق واحد".

ا لمحمد محيي الدين عبد الحميـد أن المبـرد نـاقض رأيـه عنـدما سـار مـع  ويرى الباحث تبعا
الجمهور في بناء المثنى والمجموع بالواو، وخالفهم في بناء اسم )ًل( النافية للجنس إذا كان مثنى 

ــا وســليماا، وذلــك أّن أو مجمو  ــا أن رأي المحقــق كــان مقنعا ــا كمــا قــال المحقــق، ويــرى الباحــث أيضا عا
 (5)سبب البناء طارئ على ما هو من خصائص اًلسم.

                                                           

 4/366المبرد، المقتضب،  _(1)

 2/106ابن يعيش، شرح المفصل،  _(2)

 410-2/409جاجي، ابن عصفور، شرح جمل الزّ  _(3)

 2/9،  عدة السالك، _عبد الحميد(4)

 2/8ينظر رأي المحقق الذي يتفق معه الباحث: ابن عقيل، شرح ابن عقيل،  _)5(



82 

 دون فصل. اسم ًل النافية للجنس تكرار: (3)مسألة
 ًَل َنَسممممممممممممممممَب الَيمممممممممممممممموَم وًَل ُخلَّممممممممممممممممةا 

 َعَلممممممممممى الرَّاق ممممممممممع   َخممممممممممْرقُ اّتَسممممممممممَع ال  

   
ّســريع، وقائلــه: هــو أنــس بــن العبــاس الســلمي جــد العبــاس بــن مــرداس، وقيــل: البيــت مــن ال 

، والمعنى: ًل نسَب وًل قرابة اليوم بيننا، وقد تفاقم األمر بحيث ًل يرجى (1)أبو العباس جد العباس
، والشــاهد فيــه: قولــه: )وًل خلــةا( (2)خالصــه، فهــو كــالخرق الواســع فــي الثــوب ًل يقبــل رقــع الراقــع

ى تقـــدير أن تكـــون )ًل( زائـــدة للتأكيـــد، ويكـــون )خلـــةا( معطـــوف علـــى محـــل اســـم حيـــث نصـــب علـــ
 (3))ًل(.

ذهــب جمهــور النحـــاة إلــى أن )خلــةا( منصـــوب علــى تقــدير)ًل( زائـــدة، وزيــادة )ًل( لتأكيـــد  
 ( 4)النفي، وعطفت )خلةا( عطف المفرد على المفرد، حيث ُعطفت على )نسب( اسم ًل.

)خلــةا( نصــبت علــى إضــمار فعــل كأّنــه قــال وًل أرى  ه( إلــى أن538ذهــب الزمخشــري)ت 
، وابن يعيش يرى: أّنها إّما زائدة لتأكيد النفي، أو عاملة كما عملت)ًل( األولـى فـي )نسـب( (5)خلةا 

 .(7)، وجاء في الكتاب" وأّما يونس فزعم أّنه نّونه مضطراا"(6) كأّنه استأنف النفي

  

                                                           

؛ ابن عصفور، 135؛ ابن الناظم، شرح ابن الناظم، ص 2/101؛  ابن يعيش، شرح المفصل، 2/285ينظر: سيبويه، الكتاب،  _(1)
؛ األزهري، التصريح على 2/804؛ العيني، المقاصد النحوية، 2/601، شرح شواهد المغني، ؛ السيوطي54ص  ضرائر الشعر،

 ؛ 1/151؛ األشموني، شرح األشموني، 1/363التوضيح، 

 1/347؛ األزهري، م.س، 2/805ينظر: العيني، م.س،  _(2)

 2/11ينظر: ابن عقيل، شرح ابن عقيل،  _(3)

 2/66، ينظر: ُشراب، شرح الشواهد الشعرية _(4)

 2/101ينظر: ابن يعيش، م.س ،  _(5)

 2/101ينظر: ابن يعيش، م.ن ،  _(6)

 5/393، التذييل والتكميل، أبو حيان األندلسي؛ ينظر: 2/308سيبويه،م.س ،  _(7)
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تكــــرار اســـــم )ًل( دون فصــــل فــــي خمســـــة آراء ه( مســــألة 745ولّخــــص أبــــو حيــــان األندلســـــي)ت
 فقال:"وإن كّرَر اسم )ًل( المفرد دون فصل ُفتح الثاني أو ُنِصَب:

َرَفمَث وًل  َفمال {:)ًل َحوَل وًل قّوَة إًل باهلِل( أن تكون)ًل( الثانية كـاألولى نحـو قولـه تعـالى   -1
 . ((}1ُفُسوقَ 

اني علـى لفـظ اسـم )ًل( و)ًل( الثانيـة البناء على الفتح في اًلسم األول، والنصب فـي الثـ  -2
 زائدة لتأكيد النفي نحو: ليس زيٌد وًل أخوه عندك.

البنــاء علــى الفــتح فــي اســم )ًل( والرفــع فــي الثانيــة إّمــا علــى موضــع )ًل( مــع اســمها، أو   -3
 تكون )ًل( األولى بمنزلة ليس نحو: ليس عليٌّ وًل أخوه عندك  .

لعــام فلـم تعمـل )ًل( شـيئاا فـي الموضـعين، وإن كــان أن تكـون )ًل( مـن قبيـل النفـي غيـر ا  -4
يمه   {:النفي عاماا جاز أن تكون )ًل( في الموضعين بمنزلة ليس نحو قوله تعـالى ًل بَيْمع  ف 

 .(2) }وًل ُخلَّة  

أن تكون )ًل( األولى بمنزلـة )لـيس( والثانيـة بمنزلـة )إّن( نحـو قـول الشـاعر أميـة بـن أبـي  -5
 : (3)الصلت

  تممممممممممممْأث يَم فيهممممممممممممافممممممممممممال َلْغممممممممممممو  وًل

(4)وممممممممما فمممممممماُهوا بممممممممه َأبممممممممداا ُمق مممممممميمُ   
 

   
ذهب محمد محيي الدين عبد الحميد إلى أن رأي يونس ًل يجـب أن يحمـل عليـه الكـالم، ألن 
الحمل على وجه يستتبع الضرورة غير جائز متى أمكن الحمـل علـى وجـه ًل ضـرورة معـه، ويـرى 

ا أن رأي الز   )5)مخشري متكلف ًل مقتضى له.محمد محيي الدين عبد الحميد أيضا

                                                           

 2/197البقرة،  _(1)

 2/254البقرة،  _(2)

 295-5/293، التذييل والتكميل، أبو حيان األندلسيينظر:  _(3)

 122أبي الصلت، ديوان أمية بن أبي الصلت، ص أمية بن  _(4)

 2/19،  عدة السالك، _عبد الحميد(5)



84 

هذا ويقف المحقق في إعراب الشاهد مع رأي الجمهور الذي يعّد)ًل( زائدة وخلـةا عطفـت علـى 
اسم )ًل(، ويرى الباحث أن هذا الرأي أقل تكلفاا وًل يسـتتبع الضـرورة فيقـف مـع رأي المحقـق الـذي 

 سار فيه مع رأي الجمهور.

 .ظّن وأخواتها المبحث الثاني:
:  هــي أفعــال تنصــب مفعــولين أصــلهما -التقســيم المرجــوح عنــد العلمــاء –وأخواتهــا  ظــنّ  

مبتــدأ وخبــر، وهــي: ظــّن، وَحِســَب، َوَدَرى، وَخــاَل، وَزَعــَم، وَوَجــَد، وَعِلــَم، القلبيــات، وتقســم إلــى: مــا 
الغالب كان بمعنى العلم واليقين، وما كان بمعنى الّظّن والرجحان، وما كان بمعنى اليقين والظّن و 

 (1)فيه اليقين، ما كان بمعنى اليقين والّظن، والغالب فيه الّظن.

 أّن.ديها إلى مفعولين بأن المخففة و وتع (َ َعمَ ): (4)مسألة
ا َوَلْسممممممممُت بَشمممممممميخ    َ َعَمتنممممممممي شمممممممميخا

 ب  َدب يَبمممممممماإنََّممممممممما الشمممممممميُخ مممممممممْن َيممممممممد    

   
هــو: أبــو أميــة الحنفــي، ، وقائلــه -حــذف الثــاني الســاكن -البيــت مــن الخفيــف وفيــه الخــبن 

، والمعنى: ظنت هذه المرأة أنني كبرت في العمر، وضعفت (2)واسمه أوس، وهو من قصيدة بائية
، الشـاهد (3) قواي، ولكنها ًل تعلـم حقيقـة األمـر، ألّن مـن يسـير مثلـي ًل يقـال عنـه شـيء مـن ذلـك

ا( حيـــث جـــاء زعـــم بمعنـــى الظـــّن، فنصـــب مفعـــولين واألكثـــر فـــي هـــذا  فيـــه: قولـــه: ) زعمتنـــي شـــيخا
 (4)وقوعه على أن وأّن وصلتهما.

ذهــب جمهــور النحــاة إلــى أن )زعــم( التــي تــاتي بمعنــى )علــم( أو بمعنــى )اعتقــد( فيكــون  
ِعلماا وقد يكون تنكـراا، ويكـون أيّضـا ظن ـا غالباـا، وقـد يكـون بمعنـى الكـذب، وأّن زعـم بهـذه المعـاني 

                                                           

 258-1/257؛ مسعد، العمدة في النحو، 240ينظر: ابن هشام، شرح قطر الندى، ص _(1)

العيني،  ؛6/24، التذييل والتكميل، أبو حيان األندلسي؛ 240، ص عبد الحميد،م.س؛ 2/211ينظر: السيوطي، همع الهوامع،  _(2)
 ؛ 1/361؛ األزهري، التصريح على التوضيح، 1/156؛ األشموني، شرح األشموني، 2/832المقاصد النحوية، 

 2/832ينظر: العيني، م.س،  _(3)

 1/104ُشراب، شرح الشواهد الشعرية،  _(4)
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ا، بـل علـى أن وصـلتها، ألن ذلـك ورد فـي القـرآن ينصب مفعولين على أن ًل  يقع عليهما صـريحا 
يَن  ََعمْمتُْم } :(1)الكريم ولم يقع في التنزيل إًل كذلك نحـو قولـه تعـالى مذ  َومَما َنمرَى مَعَكُمْم ُشمَفعَاَءُكمُ الَّ

يُكْم ُشَرَكاءُ  ُهْم ف   (2).{َأنَّ

)أن( وأن  جاء في حاشية شرح ابن عقيل أّن )زعم( "ًل تتعـدى إلـى مفعوليهـا بغيـر توسـط 
ه(:" 170، وقال صاحب العين)ت(3)ما ورد مما يخالف ذلك من الضرورات التي ًل يقاس عليها"

وأّما في الكالم فأحسن ذلك أن ُتوِقع الّزعم على )أّن( دون اًلسـم، ويجـوز فـي الشـعر: زعمتنـي ًل 
 (4)أحّبها".

عــرب مــن غيــر قــال المحقــق محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد: وهــذا مســتعمل فــي كــالم ال 
شذوذ وًل اضطرار، ثم قال: وزعم األزهري وأبو عبيدة أن ذلك ًل يكون في مستعمل الكالم، وإّنمـا 

 (5)يجيء في ضرورات الشعر، وليس بشيء.

مـع  -ويقف الباحث مع رأي المحقق محمد محيي الدين عبد الحميد ، أن هـذا اًلسـتعمال 
ــا وًل ضــرورة وًل شــاذاا إذا ا -كثرتــه ســتخدم فــي الكــالم ولكــّن األفضــل واألفصــح واألكثــر لــيس ًلزما

 استخداماا أن تقَع )زعم( على أن أو أّن.

 

علممى المبتمممدأ  -ظممّن وأخواتهممما-: إلغممماء العامممل المتقمممدم(5)مسممألة
 والخبر.

ْبممممممُت حّتمممممم ََ ُأدّ  ممممممْن ُخُلق مممممميَكممممممَذا مممممممممم ى َصمممممماَر م  َُ َأنممممممممممي َرَأْيممممممممممُت م  (1)اأَلَدبُ  الشمممممممممميَمةُ  اَل
 

                                                           

 6/94األنعام، _(1)

 240؛ ابن هشام، شرح قطر الندى، ص2/833؛ العيني، المقاصد النحوية، 1/157ينظر: السيوطي، همع الهوامع،  _(2)

 1/361؛ ينظر: األزهري، التصريح على التوضيح، 2/28شرح ابن عقيل، تحفة الجليل بتحقيق ، عبد الحميد _(3)

 1/365الفراهيدي، معجم العين،  _(4)

 2/34،  عدة السالك، عبد الحميدينظر:  _(5)
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ط، وقائلــه: هــو بعــض الفــزاريين ولــم يعــين قائلــه، والمعنــى: تأدبــت حتــى البيــت مــن البســي 

 (2)أصبح األدب من خلقي، ووجدت قيمة الخلق األدب.

ــه ألغــى عمــل )وجــدت( مــع   الشــاهد فيــه: قولــه: )وجــدت ِمــالك الشــيمة األدب( الظــاهر أّن
  (3)تقدمه.

 ذهب البصريون إلى تأويل الشاهد على ثالثة أوجه وهي: 

 باب التعليق، وًلم اًلبتداء مقدرة على )مالك(.أّنه من  -1

أّنه من باب اإلعمال، والمفعول األول ضمير الشأن وهـو محـذوف، والجملـة اًلسـمية فـي  -2
 محل نصب مفعول ثان  )لرأيت(.

وأخيــراا عــّدوه مــن بــاب اإللغــاء والســبب أّن الفعــل لــم يقــع فــي أول الكــالم، بــل ســبقه قــول  -3
 )4(الّشاعر: )إّني(.

 

لكوفيون واألخفش إلى أّن الشاهد دليٌل على جواز إلغاء عمل األفعال التي تنصب ذهب ا
 (5)مفعولين مع تقدم الفعل، مثل جواز اإللغاء مع التوسط والتأخر.

ا على ابن هشام والبصـريين:" والمصـنف الـذي يعـرف مـواطن الحـق يـدرك  قال المحقق ردا
بعــد ثبــوت الشــاهد –يحكــم فــي هــذه المســألة  مــا فــي هــذه التــأويالت مــن التكلــف وًل يســعه إًل أن

                                                                                                                                                                      

، التذييل والتكميل، أبو حيان األندلسي؛ ؛ 148شرح ابن الناظم، ص  ؛ ابن الّناظم،180ينظر: ابن عصفور، المقرب، ص _(1)
 1/160؛ األشموني، شرح األشموني، 2/38؛ ابن عقيل، شرح ابن عقيل ، 449يص الشواهد، صتخل؛ ابن هشام، 6/58

 1/124ينظر: ُشراب، شرح الشواهد الشعرية،  _(2)

 2/38يتطر: ابن عقيل، شرح ابن عقيل،  _(3)

؛ 6/58، التذييل والتكميل، أبو حيان األندلسي؛ 148؛ ابن الناظم، شرح ابن الناظم، ص180ابن عصفور، المقرب، ص ينظر: _(4)
 1/376األزهري، التصريح على التوضيخ، 

 2/867؛ العيني، المقاصد النحوية، 2/39، شرح ابن عقيلينظر: ابن عقيل،  _(5)
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بمذهب الكوفيين وذلك ألّن األصل أن ُيحكم بدًللـة ظـاهر الشـاهد، مـا لـم تـدع داعيـة قـام  -ونحوه
 (1)عليها الدليل لتأويله".

وظـاهر كـالم محمــد محيـي الـدين عبــد الحميـد، تأييـده لمــذهب الكـوفيين، وإنكـاره لتــأويالت 
ا لل تأويالت المتكلفة من البصريين:" وإًل يكن األمر كذلك تصبح دًللة البصريين، حيث قال رفضا

 (2)الشواهد غير موثوق بها وًل مطمأن إليها، ألن التأويل في كّل كالم ممكن".

ويــرى الباحــث أّن رأي المحقــق محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد فــي تــأويالت البصـــريين 
راب:" إن الكـوفيين والبصـريين يتخاصـمون صحيح، وأّن رأي الكوفيين أقرب إلى الّصـواب يقـول ُشـ

، (3)فيمـا ًل خصـومة فيــه، ألّن األبيـات مرويـة بالنصــب وبهـذا تكـون )وجــد( عملـت فـي المفعــولين"
ــا علــى البصــريي التمســك بروايــة الّشــاهد الســابق بنصــب )األدبــا(، ًل أن يؤولــوا الشــاهد  نوكــان حقا

 :(4)لنصب كما جاء في شرح الحماسة للتبريزي بتأويالت ًل يخفى فيها الّتكلف، ويروى الشاهد با

ممممممْن ُخُلق ممممممي ْبممممممُت حتممممممى َصمممممماَر م  ََ ُأدّ   َكممممممَذا

َُ الشمممممممميَمة  اأَلَدَبمممممممما    َأنممممممممي وجممممممممدت ممممممممماَل

   

 

 

 

 

 
                                                           

 2/57،  عدة السالك، _عبد الحميد(1)

 2/57،  م.ن، ميد_عبد الح(2)

 1/124ُشراب، شرح الشواهد الشعرية،  _(3)

 3/148ي، شرح الحماسة، لتبريز ا _(4)
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 الفاعل.المبحث الثالث: 
وهــو اًلســم، المســند إليــه فعــل، علــى طريقــة َفَعــَل، أو ِشــبُهُه، وحكمــه الرفــع  اســم، مرفــوع، 

أي كــّل مــا يعمــل عمــل الفعــل،  –، أو مــا يشــبهه -مــن األفعــال الناقصــةأي لــيس -قبلــه فعــل تــام 
ــا وهــذا  -كالمصــدر، واســم الفاعــل، والصــفة المشــبهة، وأفعــل التفضــيل وغيرهــا، وكاســم الفعــل أيضا

  (1)اًلسم هو الذي َفَعَل الفعل، أو قام به،

 : تقدم الفعل على الفاعل.(6)مسألة
ا  َمممممممممممممممما ل ْلَجَممممممممممممممممال  َمْشمممممممممممممممُيها َوئ يمممممممممممممممدا

ا   يمممممممممممممممممدا ْلمممممممممممممممممَن َأْم َحد  (2)َأَجْنمممممممممممممممممدًلا َيحم 
 

   
بــاء، ونســبه العينــي إلــى الخنســاء، والمعنــى: أّي  البيــت مــن الرجــز ، نســبه النحــاة إلــى الزَّ

ا ا( حيـث (3)مشـيها -ثقيالا بطيئاـا -شيء  ثابت للجمال حال كونها وئيدا ، والّشـاهد فيـه: )مشـُيها وئيـدا
ا( علــى رأي الكــوفيين، والبصــريون يــروَن أن مشــيها مبتــدأ  قــدم الفاعل)مشــُيها( علــى عاملــه) وئيــدا

 (4)ُحذف خبره.

ذهب سيبويه والبصريون إلـى وجـوب تـأخر الفاعـل عـن الفعـل، وإن تقـدم الفاعـل فهـو إّمـا 
ضــرورة أو مــؤول جــاء فــي الّتصــريح: " وهــو عنــدنا معشــر البصــريين ضــرورة تبــيح تقــديم الفاعــل 

، وتمّسك الكوفيون بالشاهد دليالا (5) خبره، لسد الحال مسده"على المسند، أو )مشُيها( مبتدأ حذف 

                                                           

 2/63عباس حسن، النحو الوافي،  _(1)

؛ 2/38؛ ابن عقيل، شرح ابن عقيل، 2/255؛ السيوطي، همع الهوامع،1/96ينظر الشاهد: ابن عصفور، شرح الجمل،  _(2)
 1/397؛ األزهري، التصريح على التوضيح، 6/177، التذييل والتكميل، أبو حيان األندلسي؛ 1/169األشموني، شرح األشموني، 

 2/59؛ ابن عقيل، شرح ابن عقيل، 2/909ينظر: العيني، المقاصد النحوية،  _(3)

 1/317ُشراب، شرح الشواهد الشعرية،  _(4)

، ارتشاف أبو حيان األندلسي؛ 1/96شرح الجمل، ابن عصفور، ينظر: :  1/973األزهري، شرح التصريح على التوضيح، _(5)
 1/31ينظر توجيه سيبويه قل ما يدوم وصاٌل: سيبويه، الكتاب،  ؛3/1321الضرب، 
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ا(  علــى  جــواز تقــدم الفاعــل علــى الفعــل، فقــالوا: )مشــيها( مرفــوع بالفاعليــة، قــد ارتفــع بقولهــا )وئيــدا
 (1)وهو اسم الفاعل، فيجيز الكوفيون: الزيدان قام، والزيدون قام.

ــاظم)ت ــا فقــال686وذهــب ابــن الّن :  الفاعــل كــالجزء مــن الفعــل، ألّن ه( إلــى المنــع مطلقا
، فلــم يجــز تقــديم الفاعــل عليــه، كمــا لــم يجــز تقــديم عجــز الكلمــة  الفعـل يفتقــر إليــه معناــى واســتعماًلا
علـى صـدرها، فـإن وقـع اًلسـم قبـل الفعـل فهـو مبتـدأ معـرض لتسـلط نواسـخ اًلبتـداء عليـه، وفاعـل 

 (2)الفعل ضمير بعده".

ه(" وقــد روي ُمَثّلثاــا: 929جــاء فــي شــرح األشــموني)ت ورد الشــاهد الســابق بــثالث روايــات
الرفـــع علـــى مـــا ذكرنـــا، والنصـــب علـــى المصـــدر: أي تمشـــي مشـــَيها، والخفـــض بـــدل اشـــتمال مـــن 

 ، وعلى الّرواية الثانية والثالثة ًل شاهد في البيت.(3)الجمال" 

روايــة الرفــع..  أعــرب المحقق)مشــُيها( فــاعالا مقــدماا علــى مــا أعربــه الكوفيــون فقــال: " وأّمــا 
وهي التي تمسك بها الكوفيون، وهي التي أعربنا البيـت عليهـا علـى مـا رآه الكوفيـون فيـه، والتقـدير 
ا مشيها... ثم إذا قلت: زيد قام وكـان تقـديم الفاعـل  عندهم أي شيء ثابت للجمال حال كونها وئيدا

 (4)وًل يجــوز إغفــال هــذا الفــرق". جــائزاا لــم يــدِر الســامع أأردت اًلبتــداء بزيــد أم أردت إســناد قــام...
 وعليه فإن المحقق محمد محيي الدين عبد الحميد جعل إفادة المخاطب أصل لمعنى الكالم.

ويــرى الباحــث أّن حــق الفاعــل التــأخر عــن الفعــل، وحــق الفعــل التقــدم علــى الفاعــل، وأّن  
أهميتــه بالنســبة للســامع، الكــوفيين تعــاملوا مــع الشــاهد بالظــاهر النحــوي، وأهملــوا الجانــب البالغــي و 

 فلو أردنا لفت اًلنتباه إلى زيد لقلنا: زيٌد قام، ولو كان اًلهتمام نحو الفعل لقلنا: قام زيد.

 

                                                           

 317-1/316؛ ُشراب، شرح الشواهد الشعرية، 3/1321، ارتشاف الضرب، أبو حيان األندلسي _(1)

 158ابن الّناظم، شرح ابن الناظم،ص  _(2)

 1/170األشموني،  األشموني، شرح _(3)

 1/170، م.ساألشموني، ؛ ينظر: 74-2/73،  عدة السالك، _عبد الحميد(4)
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 .على المفعول ًل المحصور بالفاعل تقديم جوا  : (7)مسألة
أجمع النحاة على أّنه متى استخدمت إّنما في الحصر وجب تأخير المحصور فيه وتقـديم  

ا(، وإذا أردنـا الحصـر فـي المحصور ف إذا أردنا الحصر فـي المفعـول قلـت: إّنمـا ضـرب عمـٌرو هنـدا
 الفاعل قلت: إّنما ضرَب هنَدا عمٌرو، أّما الحصر بإًل ففيه ثالثة مذاهب وهي: 

ه(: أّنـه يجـوز التقـديم والتـأخير، سـواء أكـان المحصـور فـاعالا أم 189مـذهب الكسـائي)ت -1
.  مفعوًلا

: أّنه يجب تأخير ما حصر )بـإًل( وتقـديم مـا لـم (1)ه(607ولي)تومذهب قوم منهم الجز  -2
.  يحصر، أكان فاعالا أم مفعوًلا

ه(: أّنــه إن حصــر الفاعــل وجــب تقــديم 328وذهــب البصــريون والفــراء وابــن األنبــاري)ت -3
 (2)المفعول به، وان حصر المفعول جاز التقديم والتأخير.

 اَفَلممممممممممم َيممممممممممْدر  إ ًل هللُا َممممممممممما َهيََّجممممممممممْت َلَنمممممممممم 

مممممممممممممميَة آَنمممممممممممممماءَ    َيار  وَشمممممممممممممماُمَها َعش  (3)الممممممممممممممدّ 
 

   
البيت من الطويل، وقائله: ذو الرُّمة غيالن بن عقبـة، والمعنـى: ًل يعلـم إًل هللُا مقـدار مـا  

هيجنه فينا من كوامن الشوق هذه العشية التـي قضـيناها بجـوار آثـار دار المحبوبـة وعالمـات هـذه 
إًل هللا مــــــــا( حيــــــــث قــــــــدم الفاعــــــــل المحصــــــــور بــــــــإًل                 الــــــــديار، والّشــــــــاهد فيــــــــه: قولــــــــه:)فلم يــــــــدر

 (4)على المفعول به.

قـــال البصــــريون:" ًل بــــّد أن يتقــــدم غيــــر المحصـــور ويتــــأخر المحصــــور؛ ليحصــــل الفــــرق  
بينهما،... بخالف إذا ما كان الحصر في الفاعل فإنا لو قـّدمناه وأّخرنـا المفعـول كـان قـد وقـع فـي 

                                                           

 51ينظر: الجزولي، المقدمة الجزولية، ص  _(1)

 2/287، التذييل والتكميل، أبو حيان األندلسيينظر:  _(2)

؛ 2/261سيوطي، همع الهوامع، ؛ ال487؛ ابن هشام، تخليص الشواهد، ص 80ينظر الشاهد: اين عصفور، المقرب، ص  _(3)
 1/417؛ األزهري، التصريح على التوضيح، 1/177؛ األشموني، شرح األشموني، 2/954العيني، المقاصد النحوية، 

 3/43ينظر: ُشراب، شرح الشواهد الشعرية،  _(4)
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المفعــول وقــع فــي رتبتــه مــن التــأخير،... فــال يحصــل مــا يقتضــيه الموضــع مــن رتبتــه مــن التقــديم و 
وهذا يدلل على منـع البصـريين تقـديم الفاعـل المحصـور بـإًل  (1)تقديم غير المحصور لفظاا أو نّيةا"

 (2)على المفعول به أو ما كان بمنزلته.

ير المحصـور ه( أن يجري )إًل( مجرى )إّنما( فقال:" يجب تـأخ711واختار السيوطي)ت 
ـا خـوف اإللبـاس، وكـذا )بـإًل( علـى  فاعالا كان أو مفعوًلا ظاهراا أو ضميراا محصوراا )بإّنما( إجماعا

 (3)األصح إجراءا لها مجرى )إّنما(".

ه( بالشـــاهد الســـابق وغيـــره علـــى أّن الفاعـــل المحصـــور )بـــإًل( ًل 189احـــتج الكســـائي)ت 
قولــه: )إًل هللا( جــاءت فاعــل، و )ومــا هيجــت(  يجــب تــأخيره علــن مفعولــه؛ بــل يجــوز تقديمــه فــإنّ 

 (5)ه( قال: إّن الكسائي أجازه في الشعر.669وابن عصفور)ت (4)مفعول به

ه( إلــى مــا ذهــب إليــه الكســائي فقــال:" والــذي نختــاره هــو مــذهب 745ذهــب األندلســي)ت 
 (6)الكسائي وقوفاا مع السماع والتأويل فيه بعد".

ا  وذهــب المحقــق إلــى مــا ذهــب إليــه  الكســائي فقــال: " فلمــا كــان اللــبس فــي )إّنمــا( موجــودا
البتــة، وكــان اللــبس مــع )إًل( غيــر موجــود حــين تقــدم)إًل( قلنــا بــالجواز فــي هــذا الموضــع الــذي ًل 

 (7)لبس فيه".

ــا ألبــي حيــان األندلســي قــال: حجــةا بالســماع، وألّن   ويــرى  الباحــث مــا  يــراه والمحقــق تبعا
 اللبس مع )إًل( غير موجود.

                                                           

 6/289، التذييل والتكميل، أبو حيان األندلسي _(1)

  80ينظر: ابن عصفور، المقرب، ص _(2)

 2/260السيوطي، همع الهوامع،  _(3)

 2/955ينظر: العيني، المقاصد النحوية،  _(4)

 80ينظر: ابن عصفور، م.س، ص_ )5(

 2/290، م.س ، أبو حيان األندلسي_  )6(

 2/104،  عدة السالك، _عبد الحميد)7(
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 نائب الفاعل.المبحث الرابع: 
-نائب الفاعل: هو اًلسم الذي يقوم مقام الفاعل، وحكم هذا الباب" أن يحذف فيه الفاعل 

ـا، وإمـا إيثـاراا لغـرض الّسـامع، وإّمـا-معنوياا ـا، وإّمـا اختقـاراا وإّمـا تعظيما -، إما جهـالا بـه، وإّمـا إبهاما
  (4)، وإّما للعلم به"(3)، وإّما للتقارب(2)وافق، وإّما للت(1)إيجازاا، وإّما للتفعيل -لفظياا

 : إقامة غير المفعول به مع وجوده.(8)مسألة

ا  َلممممممممممممممم ُيْعممممممممممممممَن ب اْلَعْلَيمممممممممممممماء  إًل َسمممممممممممممميّ دا

(5)َوًَل َشمممممممممممَفى َذا الَغممممممممممميّ  إًل ُذو ُهمممممممممممَدى  
 

   

ـــم يشـــغل بمعـــالي   ـــى: ل ـــة بـــن العجـــاج، والمعن ـــه: رؤب البيـــت مـــن الرجـــز المشـــطور، وقائل
لم يولُع بخصال المجد، إًل أصـحاب السـيادة، ولـم يشـِف ذوي النفـوس المريضـة إًل ذوو األمور، و 

ا( حيــث نــاب الجــار  الهدايــة والرشــد والــرأي الســديد، والشــاهد فيــه: قولــه: )لــم يعــن بالعليــاء إًل ســيدا
  (6)والمجرور عن الفاعل، مع وجود المفعول به في البيت الشعري.

بالشـاهد السـابق، وقولـه تعـالى:}  (7)( وعليـه ابـن مالـكه351احتج الكوفيـون واألخفـش)ت 
مُبونَ  َقْوماالُيجزَى  ـا، وذهـب (8){ب َما َكاُنوا َيْكس  ، علـى جـواز إنابـة غيـر المفعـول بـه مـع وجـوده مطلقا

                                                           

 الوزن. إلقامةالتقطيع الشهري  _(1)

 مرفوعاا والبعض ًل يكون كذلك.أن يتفق حرف الروّي حتى ًل يكون البعض  :وهو _(2)

  .تقارب األسجاع _(3)

 141الجزولي، المقدمة الجزولية، ص  _(4)

؛ 2/972؛ العيني، المقاصد النحوية، 2/266؛ السيوطي، همع الهوامع، 170ينظر الشاهد: ابن الناظم، شرح ابن الناظم، ص _(5)
 1/430تصريح على التوضيح، ؛األزهري، ال 6/244، التذييل والتكميل، أبو حيان األندلسي

 95-2/94ينظر: ابن عقيل، شرح ابن عقيل،  _(6)

 2/265، ينظر:السيوطي، همع الهوامع، 2/128ابن مالك، شرح التسهيل،  _(7)

 45/14ءة أبي جعفر: الجاثية، اقر  _(8)
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ــه إذا تقــدم المفعــول بــه علــى الجــار والمجــرور والظــرف وجبــت نيابتــه، وإذا تــأخر  األخفــش إلــى أّن
 (1)ه لتأخره.جازت نيابته ونيابة غير 

ه( والبصريون إلى أنه ًل يجوز نيابة غير المفعول به مع وجوده، 180وذهب سيبويه)ت 
ه(:" وإذا اجتمعـت غيـر 669،قال ابن عصـفور)ت(2)وأجاب البصريون عن البيتين بأنهما ضرورة

لُيجمزَى }  المفعوًلت للفعل لم يقم منها إًل المفعول به المسّرح ويتـرك مـا عـداه، فـإن قيـل: قـد ُقـِرَئ:
ِســُبونَ  َقْومامما { بنصــب )قـــوم( وظــاهر هــذا أَنـــه أقــام المجــرور وهـــو )بمــا كــانوا( وتـــرك ِبَمــا َكـــاُنوا َيك 

المسرح وهو )قوم( فالجواب: أن قوماا ليس بمعمول لــ)ُيجزى( بل لفعل مضمر يـّدل عليـه )يجـزى( 
ا".  (3)كأنه قال: جزى هللا قوما

 (4)ش والكوفيون وما عليه ابـن مالـك فقـال:" والبيتـانذهب المحقق إلى ما ذهب إليه األخف 
ــا، ألّن الّنائــب عــن الفاعــل فــي البيتــين  والقــراءة فــي اآليــة الكريمــة حجــة للكــوفيين واألخفــش جميعا
ـــة متقـــدم فـــي كـــل واحـــد منهمـــا علـــى المفعـــول بـــه، والبصـــريون يـــرون ذلـــك مـــن الضـــرورات  واآلي

ا ولــيس مــن بــاب اإلطــالق كمــا وظــاهر كــالم المحقــق وقوفــه مــع ر  (5)الشــعرية"، أي األخفــش تحديــدا
عند الكوفيين، وأتبع رأيه برأي السيوطي في الهمـع فقـال:" وقـد اختـار السـيوطي فـي الهمـع أّنـه إذا 
 كان األهم عند المتكلم هو الظرف أو الجار والمجرور ُأنيبا عن الفاعل وجد المفعول أو لم يوجد"

                                                           

  1/184شرح األشموني،  ؛  األشموني،2/972؛ العيني، المقاصد النحوية، 2/95،  شرح ابن عقيلينظر: ابن عقيل،  _(1)

 1/430؛ األزهري، التصريح على التوضيح، 170ينظر: ابن الناظم، شرح ابن الناظم،  _(2)

 1/564ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي،  _(3)

 البيت الثاني هو من الرجز المشطور، ولم يعرف قائله وهو:  _(4)

 وإنمـــــــــــــــــــــــــــــــــا يرضـــــــــــــــــــــــــــــــــي المِنيـــــــــــــــــــــــــــــــــُب َربَّــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ 
  

ِر  نيــــــــــــــــــــــــــــــــــاا ِبــــــــــــــــــــــــــــــــــِذك   قلَبــــــــــــــــــــــــــــــــــه.مــــــــــــــــــــــــــــــــــا دام َمع 
   

قال عنه الشيخ المحقق محمد محيي الدين عبد الحميد: وهذا الذي صنعه الشاعر شاذ في تحقيقه لكتاب قطر الندي: ينظر:ابن هشام، 
 264شرح قطر الندى، 

 2/128،  عدة السالك، _عبد الحميد(5)
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غّلــب الدًللــة وبنــى رأيــه علــى أهميــة دًللــة العبــارة النحويــة ويظهــر أن المحقــق فــي هــذه المســألة (1)
 والمقصود من ورائها.

ويرى الباحث ما ذهب إليه بعض النحاة: أّن األحق بالنيابة ما كان أهم في الكالم، سواء  
 (2)أكان مفعوًلا أم غيره.

 اًلشتغال.المبحث الخامس: 
شابهه، كاسم الفاعل، واسـم المفعـول، اًلشتغال عند النحاة: هو كل اسم بعده فعل أو ما ي 

ا ضــربته،  فاشــتغل الفعــل بضــميره أو بمتعلقــه، ولــو ُســلِّط عليــه هــو أو مناســبه لنصــبه، نحــو: زيــدا
ا أكرمت أخاه، وًل بّد فـي اًلشـتغال مـن ضـمير  يعـود علـى اًلسـم وإًل يكـون الضـمير أجنبياـا  وخالدا

 (3)عن اًلسم المشغول عنه.

 اًلسم المتقدم في الكالم: شروط المشغول: عنه وهو 

 أًل يكون متعددا لفظاا ومعنى. -1

ا درهماا أعطيته. -2  أن يكون متقدماا، فإن تأخر لم يصح نحو: زيدا

قبولــه اإلضــمار، فــال يصــح اًلشــتغال عــن الحــال، والتمييــز، وًل مجــرور بحــرف يخــتص  -3
 بالظاهر )كحتى(.

ا لالبتداء به. -4  كونه صالحا

 المشغول فهي:أما الشروط الواجب توافرها في 

 أن يكون متصالا بالمشغول عنه. -1

                                                           

 2/128،  م.ن، _عبد الحميد(1)

 2/70ينظر: السامرائي، معاني النحو،  _(2)

 2/109نظر: السامرائي، م.ن، ي _(3)
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ا للعمل فيما قبله بأن يكون فعالا متصرفاا، أو اسم فاعل، أو اسم مفعول، فإن  -2 كونه صالحا
ا  ا كفعــل التعجــب، ًل يكــون صــالحا كــان حرفاــا أو اســم فعــل أو صــفة مشــبهة أو فعــالا جامــدا

 (1)لضعفه.

 : انتصاب اًلسم المشغول عنه.(9)مسألة
ه( إلى أن سـبب نصـب المشـغول عنـه هـو إضـمار فعـل مـن جـنس 180بويه)تذهب سي 

ا ضــربته، وإّنمــا نصــُبُه علــى إضــمار فعــل هــذا يفّســره،  الفعــل المشــغول فقــال:" وإن شــئت قلــت: زيــدا
ا ضربُتُه، إًّل أّنهم ًل يظهرون هذا الفعل هنا لالستغناء بتفسيره" ، وذهب (2)كأّنك قلت: ضربت زيدا

ب إليــه ســيبويه فقــال:" واعلــم أّن المفعــول إذا وقــع فــي هــذا الموضــع وقــد ُشــِغَل المبــرد إلــى مــا ذهــ
 (3)الفعل عنه انتصب بالفعل المضمر ألّن الذي بعده تفسير له".

ذهب البصريون إلى ما ذهب إليه سيبويه  فقالوا: إّنما قلنا إّنه منصوب بفعل مقدر وذلك  
تغناءا بالفعـل الظـاهر عنـه، كمـا لـو كـان متـأخر ألن في الذي ظهر دًللة عليـه، فجـاز إضـماره اسـ

وقبلــه مــا يــدل عليــه، والكوفيــون قــالوا: إّنمــا قلنــا إّنــه منصــوب بالفعــل الواقــع علــى الهــاء وذلــك ألّن 
ِنيَّ هو األول في المعنى فينبغي أن يكون منصوباا به".  (4)الَمك 

وألغـي الضـمير، وزعـم ه(" أّن نصَب اًلسم المتقـدم بالفعـل المتـأخر 189زعم الكسائي)ت 
 (5)تلميذه الفراء أنهما منصوبان بالفعل المذكور ألّنهما في المعنى لشيء واحد"

                                                           

 2/99شرح ابن عقيل،  منحة الجليل بتحقيق ،عبد الحميدينظر:  _(1)

 1/81الكتاب، سيبويه،  _(2)

 2/74المبرد، المقتضب،  _(3)

أبو حيان ؛ 1/441ينظر: األزهري، التصريح على التوضيح،  1/82، اًلنصاف في مسائل الخالف، أبو البركات األنباري  _(4)
 6/297، التذييل والتكميل، سياألندل

 2/110؛ السامرائي، معاني النحو، 1/442األزهري، التصريح على التوضيح،  _(5)
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ضّعف المحقق أقوال الكوفيين والكسائي وتلميذه الفراء وأكـد توجـه المصـنف إلهمـال ذكـر  
نهمــا رأي الكســائي والمبــرد فقــال:" وكــال الــرأيين ضــعيف ًل جــرم لــم يعبــأ المؤلــف بهمــا ولــم يحــِك ع

 (1)شيئاا".

أقـرب للصـواب حيـث  -فـي كتـاب معـاني النحـو-ويرى الباحث أن رأي فاضـل السـامرائي  
أن التقــدير الــذي ذهــب إليــه البصــريون مفســد للمعنــى، مفســد للجملــة فــإن الجملــة تتمــزق وتصــبح 
ـــا أن رأي الجمهـــور يتماشـــى مـــع الصـــنعة اإلعرابيـــة، ومـــا ذهـــب إليـــه الكســـائي  منحلـــة، ويـــرى أيضا

فراء مفسد لإلعراب وًل يستقيم في كثير من التعبيرات، ثّم حقيقة األمر أّنه ليس ثمة اشتغال وًل وال
ــــا معينــــا ، وألّن بحثنــــا يخــــتص بالناحيــــة (2)مشــــغول عنــــه، وإّنمــــا هــــو أســــلوب خــــاص يــــؤدي غرضا

 اإلعرابية نجد أن رأي الجمهور والمحقق هو الّصواب.

 .الّتنا عالمبحث السادس: 
أو  -فعــالن أو اســم وفعــل، أو اســمين-كمــا عرفــه النحــاة أن يطلــب عــامالن التنــازع: وهــو 

ا متــأخراا أو أكثــَر كقولــه تعــالى:}  ــراا {أكثــر معمــوًلا واحــدا ــِرغ  َعَلي ــِه ِقط  ، ويكــون المعمــول (3)آتُــوِني ُأف 
و مطلوباا لكل منهما من حيث المعنى والطلب، إما على جهة التوافق فـي الفاعليـة أو المفعوليـة، أ

، وذهـب الكوفيـون إلـى تسـميته (4)مع التخـالف فيهمـا والعـامالن، إّمـا اسـمان أو فعـالن أو مختلفـان
   (5)باب اإلعمال.

 

                                                           

 2/136،  عدة السالك، _عبد الحميد(1)

 111-2/110ينظر: السامرائي، معاني النحو،  _(2)

 18/96الكهف،  _(3)

؛  الغالييني، جامع الدروس العربية، 1/475صريح على التوضيح، ؛ األزهري، الت184ينظر: ابن الناظم، شرح ابن الناظم، ص  _(4)
2/447 

 330ينظر التسمية في: ابن عصفور، المقرب،ص  _(5)
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 : إعمال العامل األقرب إلى المعمول.(10)مسألة
ذهـب الكوفيــون إلـى أّن إعمــال الفعلـين جــائز ولكـن إعمــال العامـل األول أولــى مـن إعمــال 

والــدليل علــى أّن إعمــال الفعــل األول أولــى: النقــل والقيــاس، أّمــا النقــل فقــد الثــاني واســتدلوا فقــالوا:" 
 ]الطويل[جاء ذلك عنهم كثيراا، ومنه قول الشاعر امرئ القيس: 

َدنممممممى َمعيَشممممممة    َفَلممممممو َأنَّ ممممممما َأسممممممعى أل 

ممممَن المممممال      َكفمممماني َوَلممممم َأطُلممممب َقليممممل  م 

   
الثـاني، وهـو صـالح للعمـل كالفعـل الثـاني، إًل أّنـه  وأّمـا القيـاس: فهـو أّن الفعـل األول سـابُق الفعـل

ا به كان إعماله أولى".  ( 1)لما كان مبدوءا

ه( صــاحب كتــاب النصــرة:" ومــا احــتج بــه الكوفيــون  مــن قــول امــرئ القــيس 802قــال الزبيــدي)ت
، وذهـــب (2)ًلّن مطلوبـــه الملـــك دون قليـــل  مـــن المـــال" -بـــاب التنـــازع-لـــيس مـــن قبيـــل مـــا نحـــن بـــه

 (3)ن إلى أن إعمال العامل الثاني أولى لقربه ولكثرة النقل والقياس عليه.البصريو 

وذهب المحقق إلى ما ذهب إليه علماء البصرة فقال:" لقد تأملنـا فيمـا حملـوه علـى التنـازع  
مــن آيــات القــرآن الكــريم فوجــدناها جاريــة علــى إعمــال العامــل األقــرب إلــى المعمــول، وتأمــل قولــه 

، أيقنت أن العامل في ) كتابيه( هو اقرؤوا إذ لو كان )هاؤم( لكان (4){ك َتاب َيهْ  رَُءوااقْ هَاُؤمُ  :}تعالى
يتعــين ذكــر الضــمير مــع اقــرؤوا... وًل شــّك أن إتبــاع أســلوب القــرآن الكــريم الــذي هــو أفصــح كــالم 

  (5)وأرقى أسلوب أولى وأخرى".

الكريم على إعمال العامل الثاني لهو ويرى الباحث ما يراه المحقق من أّن ورود األدلة في القران 
دليٌل على صواب الرأي القائل بإعمال العامل الثاني أولى لقربه، ولو تطّرقنا للناحية الدًللية 

                                                           

 86-1/83، اإلنصاف في مسائل الخالف، أبو البركات األنباري  _(1)

 115الزبيدي، ائتالف النصرة، ص  _(2)

  1/483على التوضيح،  يح؛  األزهري، التصر 7/74التذييل والتكميل،  ،أبو حيان األندلسي؛ 1/79ينظر: سيبويه، الكتاب،  _(3)

 69/19الحاقة،  _(4)
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م الظاهر أهم عندك مما أعملته ما أعملته في اًلسلوجدنا ما يراه السامرائي صواباا حيث يقول:" 
 (1)".ما ذكرته وصرحت به أهم مما حذفتهو ، اًلسم الظاهر أقوى من الضمير ضميره، ألنّ  في
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           

 2/127، معاني النحو، السامرائي _(1)
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 الفصل الثالث:
منهج محيي الدين عبد الحميد في تحقيق كتاب أوضح المسالك 

 إلى ألفية ابن مالك.
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 وسيكون هذا الفصل في ثالثة مباحث:

 .المبحث األول: الطريقة التي وثق المحقق فيها اسم الكتاب

 .ثاني: تحقيق متن الكتاب وسيكون فيالمبحث ال

 أوًل: تحقيق آيات القرآن الكريم.

 األحاديث النبوية الشريفة تخريج ثانياا:

 األمثال وتخريجها. تخريجثالثاا: 

ا:   األشعار وتخريجها. تخريجرابعا

ا:   .ترجمة األعالمخامسا

ا: شرح األلفاظ الغريبة.  سادسا

ا: الزيادة والحذف.  سابعا

 بط.ثامناا: الض

ا: التعليق على المسائل النحوية في   كتاب.التاسعا

 عاشراا: طريقة عرض المسائل النحوية.

 الحادي عشر: الموازنة بين مدرستي البصرة الكوفة.

 الثاني عشر: موقفه من العلماء

 الثالث عشر: استخدام مصطلحات األصوليين.
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 التمهيد:

ن عبد الحميد في تحقيق وإخراج كتاب سيتناول الباحث في هذا الفصل منهج محيي الدي

أوضح المسالك إلي ألفية ابن مالك، وسيقف الباحث على كيفية التحقيق، وأهم الطرق التي سلكها 

محيي الدين عبد الحميد في تحقيق الكتاب، وهل وافق محيي الدين عبد الحميد المؤلف أم 

المحقق؟ وهل كانت للمحقق  عارضه؟، وهل وازن بين أقوال العلماء؟ وإلى أي مدرسة ينتمي

إضافات أو اعتراضات على المؤلف؟ وأمور أخرى، وعليه فإن تحقيق أي نص يحتاج إلى عدة 

أمور : تحقيق عنوان الكتاب، تحقيق اسم المؤلف، تحقيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه، تحقيق متن 

 (1)الكتاب حتى يظهر قدر اإلمكان مقارباا إلى نص مؤلفه.

 الكتاب. اسم التي وثق المحقق فيها  لطريقةالمبحث األول: ا

بدأ المحقق الكتاب بمقدمة بلغت من النفاسة مبلغها، فقد ذكر اسم المؤلف واسم الكتاب،  

وذكر الهدف من التحقيق فقال:" وقد عنيت في هذا الشرح الذي أقدمه اليوم لقارئ اللغة العربية 

إعراباا واضحا، وتخريجها، وذكر ما للعلماء في  بشرح شواهد الكتاب وضّم آًلفها إليها، وإعرابها

 (2)ذلك من مذاهب وآراء".

ولم يظهر المحقق محمد محيي الدين عبد الحميد في مقدمة كتاب) أوضح المسالك(  

الطريقة التي وثق فيها عنوانه، أو اسم المؤلف، فقال:" هذا ُزبدة ما أودعناه شرحنا الكبير على 

دون أي ذكر للمصادر التي اعتمد عليها في  (3)لفية ابن مالك("كتاب) أوضح المسالك إلى أ

ا في مقدمته عدد النسخ التي اعتمد عليها.  توثيق اسم الكتاب، ولم يذكر المحقق أيضا
                                                           

 42ينظر: هارون، تحقيق النصوص، ص  _(1)

 1/8، عدة الّسالك، _عبد الحميد(2)

 1/6، عدة الّسالك، عبد الحميد _(3)
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التحقيق الّنحوي ما بين عبد الّسالم عنوانها) رفي رسالة ماجستي جمال نمرويقول الباحث  

ومن خالل دراستي لما حققته وجدت أنه ًل يعنى كثيرا  (:"هارون ومحمد محيي الّدين عبد الحميد

بالنسخ الخطية واستقصائها، ولعله يعمد إلى ذلك في بعض كتبه دون أخرى... وقد ًلحظت في 

أعمال )عبد الحميد( اهتمامه بفروق النسخ داخل المتن دون أن يشير إلى ذلك في المقدمة، فلم 

 (1)يصف النسخ ولم يذكر شيئا عنها".

زو الباحث عدم اهتمام المحقق لعدد النسخ ومقارنتها والتحقق منها إلى اهتمام ويع 

المحقق إلخراج متن يستفيد منه أبناء العربية، ولذا قال في مقدمة الكتاب" كما لم أقصد في كل 

ما أخرجته من قبُل من كتب السلف، إًل أن يّطلع أبناء العربية على علوم أوائلهم، في مع رض 

  (2)عنه نفوسهم". بهّي ترضى

  .متن الكتاب المبحث الثاني: تخريج

يظهر للباحث من خالل ما اطلع عليه من  تحقيق محمد محيي الدين لكتاب )أوضح  

المسالك إلى ألفية ابن مالك( أّنه وضع كلَّ جهده على تحقيق المتن ، واهتم به اهتماماا فائقاا، 

 ء العربية من خالل : وكان ذلك من خالل إخراج نص يستفيد منه أبنا

 

 

 

                                                           

 282جمال نمر، التحقيق الّنحوي ما بين عبد الّسالم هارون ومحمد محيي الّدين عبد الحميد، ص _(1)

 1/6،  عبد الحميد،م.س _(2)



103 

 أوًل: آيات القرآن الكريم.

اعتمد الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد في تخريج اآليات على ذكر اسم السورة،  

ا على ضبطها، وشرح المفردات، وإعرابها وذكر الشاهد من اآلية ودعم  (1)ورقم اآلية، وعمل أيضا

دعمه قال المحقق:" وأّما قول الكوفيين: )إّن الفعل الشاهد بآيات أخرى تؤيد رأيه أو الرأي الذي ي

( فكالم ًل يقضي العجب منه، فإن كون الكلمة  يعمل في المصدر فيجب أن يكون الفعل أصالا

عاملة في كلمة أخرى ًل يدل على أن الكلمة العاملة أصل للكلمة المعمول فيها، فقد عمل اسم 

يَات  َذْروااوَالذَّ  {الفاعل في المصدر نحو قوله تعالى: ا {:، وقوله سبحانه(2)}ار  ات  َصفًّ افَّ  (3)}وَالصَّ

 (4)ولم يقل أحد أن اسم الفاعل األصل."

وقد تعرض المحقق للقراءات األخرى، قال المحقق:" قرأ قوم بتشديد الالم في )أًل(...،   

ء في أي آية ولم يشر المحقق إلى وجود أخطا (5)( تؤيد ذلك"أًل يسجدوا)  وكتابتها في المصحف

وردت في كتاب أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ويرى الباحث أّن طريقة المحقق في تحقيق 

 اآليات الكريمة وتخريجها سليمة، وسهلة، وقريبة إلى أذهان الدارسين.

 

 

                                                           
، 1/217، 1/215، 1/176، 1/172، 1/155، 1/152، 1/127؛ 1/123؛ ينظر الصفحات: 1/68عبد الحميد،عدة الّسالك،  1

1/265 ،1/323 

 51/1الذاريات،  2

 37/1لصافات، ا 3

 1/131، 1/129، 1/124، 1/105، 1/103، 1/100، 1/86، 1/52، ينظر الصفحات: 2/178،  عبد الحميد،م.س 4

 1/21،  عبد الحميد،م.ن _(5)
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 ثانياا: األحاديث النبوية الشريفة.

لكريم، بل كانت عنايته لم يعَن المحقق في األحاديث النبوية كما ُعني بآيات القرآن ا 

في المتن، ولم يشر إلى وجود أخطاء في الحاشية، ثم شرح المفردات  ثأقل، حيث ضبط الحدي

 {، قال المحقق تعليقاا على قوله صلى هللا عليه وسلم: ثالغريبة، وعمل أيضا على توثيق الحدي

ْوم ... ْع َفعََلْيه  ب الصَّ يث نبوي روي في صحيح مسلم من :" هذه قطعة من حد}َوَمْن َلْم َيْسَتط 

، وكان المحقق َيُردُّ األحاديث التي يوردها هو إلى المصدر الذي يرد  (1)حديث ابن مسعود"

، ويعزو الباحث ذلك إلى وجود مصادر من تأليف المحقق حول تخريج األحاديث (2)منه

 وضبطها، وقلة استدًلل المؤلف ابن هشام باألحاديث النبوية.

 مثال وتخريجها.ثالثاا: األ  

اعتنى المحقق اعتناءا فائقاا بتخريج األمثال، حيث عمل على ضبطها في المتن، مع عدم  

اإلشارة إلى الخطأ في الهامش، وشرح المفردات الغريبة، وأعربها، وذكر للقارئ القصة التي 

محقق:" يرجحها عنه، ورّد المحقق األمثال إلى مصادرها، وذكر وجه اًلستشهاد بها، يقول ال

(، هذا مثل من أمثال العرب ذكره الميداني مرتين: إحداهما في حرف مكره  أخاَ ًل بطل)

 ، (ُثْكل  أرَْأمَها ولداا )( واألخرى في حرف الثاء أثناء شرح قولهم في المثل2/318في4117الميم)

وهو يضرب للرجل يحمله غيره على ما ليس من شأنه، وأصله أن رجالا من )أشجع( وهم في 

ا، وبقي هو وحده... وكان محمقاا" ، وعن ترجيحه الرواية الصحيحة (3)إبلهم، فقتلوا إخوته جميعا

                                                           
 2/76، 1/42؛ ينظر الصفحات: 1/167عبد الحميد،عدة الّسالك،  (_1)

 1/142،  عبد الحميد،م.ن _(2)

  1/46، عبد الحميد،م.ن_ (3)
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يقول:" وحكى شارح الكتاب_مجمع األمثال_ القصة على عكس ذلك، على أن أبا حنش هو الذي 

ا في الغار، ولعله هو الصواب".   (1)دفع بيهسا

ا:" ) (هذا مثل من أمثال العرب، أن تراه من تسمُع بالمُعَْيدّي  خير  ويقول المحقق أيضا

يضرب لمن يكون خبره والحديث عنه أفضل من مرآه منظره، وأول من قاله هو المنذر بن ماء 

 1/129في 655السماء، ينظر حديثه في الجزء األول من مجمع األمثال للميداني)رقم 

 (2)بتحقيقنا(".

ا:")  ارظان: مثنى قارظ، وهو ورق شجر يدبغ به ( القًل أَكل ُمُه القارظين  وقال المحقق أيضا

الجلد، ثم أطلق) القارظان( على رجلين من عنزة خرج كل واحد منهما يجني القرظ فلم يعد، 

  (3)فضرب العرب بهما المثل لألمر المأيوس منه".

ووقد اهتم المحقق باألمثال وتخريجها وضبطها كما فعل في الشواهد الشعرية،  وذلك 

في تحقيق مجمع األمثال للميداني سهل عليه التخريج  قالمثل، ودور المحق يعود إلى أهمية

 (4)والضبط والنقل.

 

 

 
                                                           

 1/46،  الحميد،عدة الّسالك عبد_(1)

 2/274؛ ينظر الصفحات: 1/166،  عبد الحميد،م.ن_(2)

 2/194عبد الحميد،م.ن،  _(3)

 1/46،  عبد الحميد،م.ن _(4)
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 رابعاا: األشعار وتخريجها.

اهتم المحقق اهتماماا بالغاا في تحقيق األشعار الواردة في )كتاب أوضح المسالك إلى  

ق ضبط الشاهد، وذكر ألفية ابن مالك(، فالناظر إلى كتاب )أوضح المسالك( يجد أن المحق

 قائله، وعزاه إلى مصدره، يقول المحقق:" في الشاهد:

 إنَّ َأَباَهممممممممممممممممممما َوَأَبممممممممممممممممممما َأَباَهممممممممممممممممممما

 َقممممممممْد َبَلَغمممممممما ف ممممممممي اْلَمْجممممممممد  َغاَيَتاَهمممممممما  

   
نسب بعض الناس هذا الشاهد إلى أبي النجم الفضل بن قدامة العجلي الراجز، ونسبه آخرون 

أن أبا زيد رواه بسند عن أبي الغول منسوباا إلى بعض أهل  إلى رؤبة بن العجاج، وزعم العيني

ا (1)اليمن من غير تعيين، وفي نوادر أبي زيد أبيات على قافية هذا الشاهد" ، وذكر المحقق أيضا

ا أن المحقق ذكر  سوابق ولواحق الشاهد إن وجدت، وذكر البحر العروضي للشاهد، ونجد أيضا

أيه في الشاهد النحوي وهل يستشَهد به أم ًل، وهل جيء ، وأعطى المحقق ر (2)مناسبة الشاهد

 بالبيت للتمثيل أم لالحتجاج، يقول:" في الشاهد: 

ْنممممممُه ُكممممممملَّ َعْضمممممممب   يُب الر ْعمممممممُب م   ُيممممممذ 

ممممممممممُكُه لَسمممممممممماًل   ْمممممممممممُد ُيْمس   َفَلمممممممممموًَل الغ 

   
من شعراء  والبيت ألبي العالء المعري، نادرة زمانه، وأوحد الدهر حفظاا وذكاء وصفاء نفس، وهو

العصر الثاني من العصور العباسية، فال يحتج بشعره على قواعد النحو والصرف، والمؤلف إّنما 

 (3)جاء به للتمثيل ًل لالحتجاج، أو ليبين أن الجمهور لحنوه، وأنه عندهم غير صحيح".

 وأبدى المحقق أثناء ضبطه لألشعار رأيه في صحة الشواهد ونسبتها فقال في الشاهد:"  

                                                           

  1/44،  عبد الحميد،عدة الّسالك_(1)

 2/40،  عبد الحميد،م.ن _(2)

 2/87؛ ينظر: 1/197،  عبد الحميد،م.ن _(3)
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 نونمممممممممممممما بنممممممممممممممو أبنائنمممممممممممممما، وبناُتنمممممممممممممماب

 بنمممممممممممموهن أبنمممممممممممماء الرجممممممممممممال األباعممممممممممممد    

   
و"نسب جماعة هذا البيت للفرزدق، وقال قوم: ًل يعلم قائله مع شهرته في كتب النحاة وأهل 

 (1)المعاني والفرضيين، ويظهر لي أنه موضوع، فإنه أشبه بالمتون التي تضبط بها القواعد".

ا في الشاهد:"    وقال أيضا

 مممممممررن بممممممي إذت علممممممى سممممممرب القطمممممما بكيمممممم

 فُقلممممممممممممممممُت ومثلممممممممممممممممي بالُبكمممممممممممممممماء َجممممممممممممممممديرُ   

   

مممممممْرَب الَقطممممممما َهمممممممل ممممممممن ُمعيمممممممر  َجناَحمممممممهُ   أس 

 لعّلممممممممممي إلممممممممممى مممممممممممن َقممممممممممد َهو يممممممممممُت أطيممممممممممرُ   

   
والبيتان للعباس بن األحنف، أحد الشعراء المولدين وقيل: قائلهما مجنون ليلى، وقد وجدت بيت 

   (2)يوانين، ديوان المجنون وديوان العباس وذلك من خلط الرواة".الشاهد ثابتاا في كل ديوان من الد

 قال المحقق في الشاهد:" 

مممممممممممممممممما َأْن َعَرْفممممممممممممممممممَت ُوُجوَهَنمممممممممممممممممما  َرَأْيُتممممممممممممممممممَك َلمَّ

و   ْبمممممَت المممممنَّْفس َيممممما َقمممممْيُس َعمممممْن َعْممممممر   َصمممممَدْدَت َوط 

   

ع ًل يحتج به، وليس أّنه مصنو -نقالا عن بعضهم-والبيت لرشيد بن شهاب اليشكري، وزعم التَّوزَّي 

 (3)كذلك"

ثم يبدأ المحقق بشرح المفردات الغريبة تحت عنوان )اللغة(، ويقرب المحقق للقارئ  

معنى الشاهد النحوي تحت عنوان )المعنى( ويظهر هذا للقارئ في كل الشواهد النحوية، ثم تحت 

هتم المحقق في إظهار عنوان )اإلعراب( يبدأ المحقق بإعراب الشاهد كامالا صدراا وعُجزاا، وا 

                                                           
 1/184لك ، عبد الحميد،عدة الّسا _(1)

 1/134عبد الحميد،م.ن،  _(2)

 2/111، 2/97، 2/85، 2/74، 2/68، 2/52، 2/36؛ ينظر الصفحات: 1/162، عبد الحميد،م.ن _(3)
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المراد من اًلستشهاد تحت عنوان )الشاهد فيه(، ولم يكتفي المحقق في عرض الشاهد واًلستشهاد 

 فيه إنما ذكر أقوال العلماء وآراءهم، ورجح الرأي الذي يراه صواباا. 

ا:   األعالم وتخريجها.خامسا

األعالم التي وردت في متن عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك بتخريج لم يعن المحقق في 

الكتاب، وذكرها كما هي ولم ُيعنِون في هامش الكتاب إًل اسماا واحدا لعالم ورد في المتن وهو : 

، ويظهر للباحث أن المحقق (1)ه(316أبو بكر محمد بن السرّي، المعروف بابن السّراج)ت 

شي، وكان هدفه إخراج اغفل كل األعالم التي وردت في الكتاب حتى ًل يثقل الكتاب بالحوا

 النص النحوي ليكون قريباا ألبناء العربية.

ا: شرح األلفاظ الغريبة.  سادسا

اعتنى المحقق محمد محيي الدين عبد الحميد في كتاب) أوضح المسالك إلى ألفية ابن  

ة مالك( كثيراا في شرح األلفاظ الغريبة، وقام بشرح المفردات الغريبة الواردة في الشواهد النحوي

سواء أكان الشاهد شعراا أم نثراا، وكان يذكر الكلمة ثم يضبطها ويوضح معناها، ويذكر الوزن 

المماثل لها نحو قوله:" )األنباء( جمع نبأ مثل سبب وأسباب، وجمل وأجمال، والنبأ: الخبر وزناا 

 ، ويذكر نوعها من المشتقات.(2)ومعنى"
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 سابعاا: الزيادة والحذف.

)كتاب أوضح المسالك( فلم  مخطوطات في مسألة الزيادة والحذف فيلم يعَن المحقق  

، ولذا لم يضع المحقق في المتن أو حذف زيادة   ذكر يجد الباحث فيما اطلع عليه من الكتاب

ا أو إشارات تدل على وجود زيادة أو حذف أو نقص، ويرجع الباحث عدم اهتمام محيي  أقواسا

 على شرح الشواهد النحوية لقارئي اللغة العربية.الدين بالزيادة والحذف، هو تركيزه 

 ثامناا: الضبط.

اهتم المحقق كثيراا، في تحقيقه لكتاب )أوضح المسالك( بضبط النصوص، فقد ضبط النصوص 

 الشعرية والنثرية، وذكر الروايات ومثال ذلك قال في الشاهد:" 
مممممممممْن َأْذر عمممممممممات وَأهُلهممممممممما رُتهممممممممما م   َتَنوَّ

 ار َهمممممما َنَظممممممر  عمممممماليب َيْثممممممر َب أدَنممممممى دَ   

   
ا: (1)من )أذرعات( فإن هذه الكلمة في هذا البيت تروى على ثالثة أوجه"  ، وقال أيضا

 بنمممممممي غدانمممممممة مممممممما إن أنمممممممتم ذهمممممممب

 وًل صمممممممريف ولكمممممممن أنمممممممتم الخمممممممزف  

   
 

أما رواية الرفع فهي التي حكاها المؤلف ههنا،... وأما الرواية الثانية_ وهي رواية النصب_ فهي 

 (2)ثرها يعقوب بن السكيت".رواية آ
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 تاسعاا: صنع الفهارس.

اهتم المحقق كثيرا  بالنص، وعمل على إخراجه إخراجا علميا دقيقاا، وأهمل الفهارس  

الفنية والتحليلية، والمالحظ في كتاب )أوضح المسالك( أنه يحتوي على فهارس للشواهد الشعرية، 

   .(1)وفهارس للموضوعات فقط

 عرض المسائل النحوية.طريقة : عاشراا

عرض المحقق محمد محيي الدين عبد الحميد المسائل النحوية بطريقة سهلة وميسرة،  

من خالل اهتمامه بما أورده المؤلف من نصوص شعرية ونثرية، فبدأ المحقق بذكر الشاهد 

ته النحوي، وضبطه وذكر مناسبة الشاهد، وذكر األبيات السابقة والالحقة للشاهد، وذكر عبار 

 المشهورة) لم أعثر للبيت على سوابق وًل لواحق( فيقول في الشاهد:" 

 َوَممممممما ُنَبممممممال ي إَذا َممممممما كْنممممممت  َجاَرَتَنمممممما

مممممممممممممممممممممارُ    َ  َديَّ َرَنممممممممممممممممممممما إًلَّ  َأن ًَل ُيَجاو 

   
هذا بيت من البسيط، ولم أعثر لهذا البيت على نسبة إلى قائل معين، وًل وقفت له على سوابق 

، إذا لم يجد للشاهد أبياتاا أخرى، ثم يبدأ المحقق بذكر المعنى (2)الطويل"أو لواحق رغم البحث 

وبعدها يبدأ بإعراب الشاهد النحوي، ويذكر في بعض الشواهد أوجه مختلفة لإلعراب، ومثال على 

 ذلك قول المحقق في إعراب الشاهد:" 

مممممممْ ت  َحتَّمممممممى ًَل َأ َاُل ل َمممممممما  َأَشممممممماُء َمممممممما ش 

َنا َشمممممممان يًَل َأْنمممممممت  َشمممممممائ َية     مممممممْن َشمممممممْأن    م 

   

 (3))حتى( يجوز أن تكون ابتدائية كما يجوز أن تكون غائية".
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وبعد إعراب الشواهد النحوية، يذكر المراد من الشاهد النحوي ثّم يذكر المحقق آراء 

العلماء فيبدي رأيه تارة وتارةا أخرى يذكرها دون ترجيح رأي على اآلخر، يقول المحقق في مسألة 

ل الضميرين إذا كانا معمولين لفعل ناسخ: " وقد اختلف النحاة في أرجح الوجهين، فأما انفصا

أرجح من اًلتصال حينئذ، ووجهه عندهم أن  لالجمهور ومنهم سيبويه فقد ذهبوا إلى أن اًلنفصا

ثاني الضميرين أصله خبر المبتدأ، ومن حق الخبر اًلنفصال، وذهب ابن مالك وابن الطراوة 

 (1)إلى أن اًلنفصال أرجح". والّرماني

والناظر إلى )كتاب أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك(، يجد أن المحقق أطال في شرح 

بعض المسائل النحوية، ولم يترك شاردة وًل واردة إًل وأتى بها، ويعترف المحقق بأنه أطال 

مشتقات:" وبعد فقد التعليق في بعض المسائل فيقول في تعليقه على اختالف العلماء في أصل ال

أطلت عليك هذه المسألة ليكون هذا البحث تدريباا لك على المناقشة واستخراج األدلة ورّد ما ترى 

ا على دراسة دقيقة وتتبع لألدلة وإقرار للصحيح  رّده منها على أن يكون أخذك وردك راجعا

صل للقارئ كل ، ويرى الباحث أن المحقق كان يطيل في بعض المسائل النحوية لي(2)منها"

ا أن اطاًلته، كان لها أثر في تقوية الحجة عند الدارسين وتدريباا_ كما قال  شيء، ويرى أيضا

 المحقق_ لهم على المناقشة واستخراج األدلة. 
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 الموا نة بين المدرسة البصرية والمدرسة الكوفية.الحادي عشر: 

ا بالغاا بالموازنة بين المدر   ، قال المحقق (1)ستين، الكوفة والبصرةوقد اهتم المحقق اهتماما

في تعليقه على عبارة المؤلف: األمر، وبناؤه على ما يجزم به مضارعه:" هذا مذهب البصريين، 

ا في الشاهد:" (2)وذهب الكوفيون إلى أن فعل األمر معرب مجزوم بالم أمر محذوفة"  ،وقال أيضا

يمممممماا   َخب يممممممر  َبُنممممممو ل ْهممممممب  َفمممممماَل َتممممممُك ُمْلغ 

ت  َمَقا    َلمممممممممَة ل ْهب ممممممممميّ  إ َذا الطَّْيمممممممممُر َممممممممممرَّ

   
قوله) خبير بنو لهب( حيث استغنى بفاعل )خبير( عن خبر المبتدأ، مع أّنه لم يتقدم على  

الوصف نفي وًل استفهام، هذا توجيه الكوفيين واًلخفش للبيت، ومن ثم لم يشترطوا تقدم نفي أو 

أن قوله )خبير( خبر مقدم وقوله )بنو(  -ما عدا األخفش-نحوه على الوصف، ويرى البصريون 

 (3)مبتدأ مؤخر.

وكذلك علق المحقق على إعمال )إن( عمل )ليس(، وذكر آراء الكوفيين والبصريين  

فقال:" اختلف النحاة في جواز إعمال )إن( عمل )ليس(، فذهب الكسائي وأكثر الكوفيين، وأبو 

ها، وذهب الفراء وأكثر أهل البصرة إلى عدم علي الفارسي، وأبو الفتح ابن جني، إلى جواز إعمال

جواز إعمالها، فنقل السهيلي الجواز عن سيبويه والمنع عن أبي العباس المبرد، ونقل الّنحاس 

عكس ما نقله السهيلي، فنسب الجواز للمبرد والمنع إلى سيبويه، ونقل ابن مالك الجواز 

  (4)عنهما".
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 وقال المحقق تعليقاا على الشاهد:"  

ممممممممممممممممممما َأْن َعرْفمممممممممممممممممممَت ُوجوَهنمممممممممممممممممممارأَ   ْيُتمممممممممممممممممممك لمَّ
  

و ْبممممممَت الممممممنَّْفَس يمممممما َقممممممْيُس َعممممممْن َعمممممممر   َصممممممَدْدت َوط 
   

قوله)طبت النفس( حيث أدخل األلف والالم على التمييز_الذي يجب له التنكير_  

ضرورة، وذلك إّنما هو في اعتبار البصريين، وقد ذكر النحاة أن الكوفيين ًل يوجبون تنكير 

ل يجوز عندهم أن يكون معرفة وأن يكون نكرة، وعلى ذلك ًل تكون)ال( في الشاهد التمييز، ب

 (1)زائدة، بل تكون معرفة، ولكن كالم المؤلف وغيره يقتفي ما يقوله البصريون".

ا توافق المدرستين فقال في تعليقه على )المبني والمعرب(:" هذا الذي   وذكر المحقق أيضا

اًلسم منحصر في هذين النوعين المعرب والمبني، وهو الصحيح تقّيده عبارة المؤلف من أّن 

  (2)الذي عليه جمهرة النحاة من الكوفيين والبصريين".

ويرى الباحث أن المحقق لم يؤيد مع رأي الكوفيين إًل_نادراا_ ولم يقبل على نفسه 

ء في مسألة التماشي مع الرأي البصري حينما ًل يراه صائباا، فيقول في شرحه ًلختالف العلما

)سوى(:" وبعد، فإن كثرة هذه الشواهد، وتأثر )سوى( فيها وفي كثير من أمثلتها بالعوامل المختلفة 

ًل يبقى معه محل ًلدعاء عدم تصرفها ولزومها للظرفية، ومن أجل هذا كان ما ذهب إليه 

الف ما ذهب الكوفيون وارتضاه ابن مالك في هذه المسألة هو القول الخليق بأن نأخذ به، وإن خ

 :(3)إليه الخليل بن أحمد وشيخ نحاة أهل البصرة سيبويه"

بممممممُت حتممممممى صممممممار مممممممن ُخلقممممممي ََ ُأدّ   كممممممذا

َُ الشمممممممممميمة  األدبُ    ممممممممممال  أنممممممممممي رأيممممممممممُت م 
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والمصنف الذي يعرف مواطن الحق يدرك ما في هذه التأويالت من التكلف وًل يسعه إًل 

بمذهب  -شاهد ونحوه على ما رواه الكوفيون بعد ثبوت رواية هذا ال -أن يحكم في هذه المسألة

الكوفيين، وذلك ألن األصل أن يحكم بدًللة ظاهر الشاهد، ما لم تدُع داعية قام عليها الدليل 

لتأويله، وإًل يكن األمر كذلك تصبح دًللة الشواهد غير موثوق بها وًل مطمأن إليها، ألن التأويل 

 (1)في كل كالم ممكن".

ا وقف المحقق  ُيْجزى َقْوماا  {مع الرأي الكوفي يقول تعليقاا على قوله تعالى:"وأيضا ل 

ُبونَ  ب مَا  والشاهد النحوي: (2)}َكاُنوا َيْكس 

 لمممممممممممممم ُيعمممممممممممممن بالعليممممممممممممماء إًل سممممممممممممميدا

 وًل شمممممممممممفى ذا الَغمممممممممممميّ  إًل ذو الهمممممممممممدى  

   
ا، ألن النائب عن الفاع ل في والبيت والقراءة في اآلية الكريمة حجة للكوفيين واألخفش جميعا

 (3)البيت متقدم عن المفعول به، والبصريون يرون ذلك من الضرورة الشعرية".

كثيراا من آراء الكوفيين كان يقول تعليقاا عليها: هذا تكلف ًل يخفى على أحد، وقال  

ا: كالم عجيب غاية في العجب،  ( 4)أيضا

ة بحثية ويرى الباحث أن المحقق محمد محيي الدين عبد الحميد سار وفق أسس علمي

ولم يتعصب لرأي، أو جهة، أو مدرسة نحوية رغم بصرية مذهبه، وكان يبدي رأيه في المسائل 

ا  النحوية، وفق ما يملكه من معلومات، ولذا كانت للمحقق شخصية مستقلة موضوعية، اعتمادا

 على األدلة والبراهين. 
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 موقفه من العلماء.الثاني عشر: 

 : رد المحقق على سيبويه في الشاهد 

 َسممممممَقاَها َذُوْو األْحمممممماَلم  َسممممممْجالا َعَلممممممى الظََّممممممما
  

 َوَقممممممممممممممْد َكَرَبممممممممممممممْت أْعَناُقَهمممممممممممممما أْن ُتَقطََّعمممممممممممممما
   

ا للمؤلف خالفاا  " فقد أجاز المحقق محمد محيي الدين عبد الحميد اقتران خبر كرب بأن تأييدا

ناا بأن وهو قليل، لسيبويه فقال:" قوله )أن تقطعا( حيث أتى بخبر )كرب( فعالا مضارعاا مقتر 

يقصد رّدا على  (1)حتى سيبويه لم يحِك فيه غير التجرد من )أن( وفي هذا البيت رّد عليه"

 سيبويه. 

انتقد المحقق ابن هشام ألّنه لم ينصر الرأي الصحيح فقال:" والمصنف الذي يعرف  

 -هذه المسألةمواطن الحق يدرك ما في هذه التأويالت من التكلف، وًل يسعه إًل أن يحكم في 

بمذهب الكوفيين، وذلك ألن األصل  -بعد ثبوت رواية هذا الشاهد ونحوه على ما رواه الكوفيون 

أن يحكم بدًللة ظاهر الشاهد، ما لم تدُع داعية قام عليها الدليل لتأويله، وإًل يكن األمر كذلك 

 (2)كالم ممكن". تصبح دًللة الشواهد غير موثوق بها وًل مطمأن إليها، ألن التأويل في كل

 ورد المحقق على الفراء فقال في تحقيقه للشاهد:" 

ْيممممممدُ  َوَريّ  الَفَتى ل ْلَخير  َما إ ْن َرَأْيَتهُ  ممممممنّ  َخْيممممممرا ًَل َيممممممزَاُل َيز   َعَلممممممى السّ 

   
وفي هذا البيت رّد على من زعم أن خبر الناسخ المنفي ًل يجوز أن يتقدم على ذلك الفعل، 

 لفراء، وأصرح ما يرّد عليه:وممن ذهب إلى ذلك ا
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ل ي َفَهائ ممممممممممما َلممممممممممْن َأْبَرَحمممممممممما  َمممممممممممْه َعمممممممممماذ 

مممممَحى   مممممْن َشمممممْمس  اْلض  ْثمممممل  َأْو َأْحَسمممممَن م   ب م 

   
فإن الشاعر في هذا البيت قد قدم خبر الفعل الناسخ المنفي بلن عل ى الفعل فهو)لن أبرح( وأما 

 (1)خبره فهو قوله )هائماا( وقد تقّدم عليه".

حقق آراء لعلماء، فنصر بعضهم وخّطأ بعضهم اآلخر، قال المحقق في تعليقه وذكر الم

 على الشاهد:

 الا شمممممممميء علممممممممى األرض باقيممممممممافممممممممتعممممممممزَّ 

ممممممممممممم ىمممممممممممممما قضمممممممممممممعممممممممممممممل  مَوًل     اهللا واقيا

   
، ًل في اًلسم وًل في الخبر،  "وقد ذهب أبو الحسن األخفش إلى أّن )ًل( ليس لها عمل أصالا

وذهب الزجاج إلى أن )ًل( تعمل الرفع في اًلسم، وًل تعمل شيئاا في وأن ما بعدها مبتدأ وخبر، 

ا، فالخبر مذكور فيه فكان ذكره  الخبر ... وكال المذهبين فاسد، وبيت الشاهد رّد عليهما جميعا

ا. ا لما زعمه األخفش والزجاج أيضا ا لما ذهب إليه الّزجاج، وهو منصوب فكان نصبه رد   (2)رد 

يمتلك شخصية علمية قوية، يبدي رأيه العلمي دون تعصب أو فالمحقق كما يظهر 

 خوف من أي نقد قد يتعرض له.

 ثالث عشر: استقالل شخصية المحقق.ال

إن الناظر في )كتاب أوضح المالك إلى ألفية ابن مالك(، يجد أن المحقق ذو شخصية  

أن في هذا الكالم مطلعة، ومستقلة، وغير تابعة، ويعبر عن رأيه، يقول المحقق:" ونحن نرى 

، ويرى الباحث أن المحقق استقل بآرائه ومنهجه، (3)قصوراا... فافهم ذلك وًل تكن أسير التقليد"

                                                           
 2/214؛ ينظر: 220-1/219عبد الحميد،م.ن،  _(1)

 1/252، عبد الحميد،عدة الّسالك _(2)

 1/174عبد الحميد،عدة الّسالك،  (3)
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ا أن المحقق سار مع  (1)أرجح". ةفيقول:" ومذهب الكوفيين في هذه المسأل ويرى الباحث أيضا

ا، ولم يتماش مع الرأي البصري دائماا، وًل يخَف  على القارئ تواضع الرأي الذي يراه صحيحا

  (2)المحقق حيث يقول:" وهذا ما ظهر لي، وأرجو أن يكون صواباا"

 بع عشر: موقفه من المصنف.الرا

وقف المحقق مع المؤلف ودافع عنه ووّضح اًلعتراضات فقال:" ما ذكره المؤلف من أن  

عة إلى أن ) سبحان( مالزم لإلضافة إلى مفرد هو المشهور عند أهل اللغة والنحو، وذهب جما

، ورد المحقق على من قال أن (3))سبحان( يستعمل غير مضاف، ... وهو شاذ عند األولين"

تعريف المؤلف )للعلم( غير مانع وغير جامع فقال:" اعُترض على هذا التعريف بأنه غير مانع 

ماه وغير جامع، ... والجواب على هذين اًلعتراضين واحد، وهو أننا حين قلنا أن العلم يعين مس

بدون حاجة إلى قرينة، إنما أردنا أنه كذلك بحسب وضعه، والنكرة وضعت لتصدق على كل ما 

      (4)عساه أن يوجد".

وانتقد المحقق المؤلف فقال:" ذهب الكوفيون واألخفش إلى أنه يجوز أن يرفع الوصف 

،... فكان يجب فاعالا أو نائب فاعل ُمكتفى به، وإن لم يعتمد هذا الوصف على نفي أو استفهام

ا:" كالم (5)على المؤلف أن يشير إلى موافقة الناظم لألخفش والكوفيين" ، وقال المحقق أيضا

ا ًلبن مالك في الوصف الذي يقع خبراا، وقد تسأل عن الفعل الماضي أو  المؤلف هنا تبعا

 -فعلالمضارع إذا وقع أحدهما خبراا،... ونحن نرى أن في هذا الكالم قصوراا، وذلك ألن لل
                                                           

 2/237عبد الحميد،م.ن،  (1)

 1/211عبد الحميد،م.ن ،  (2)

 2/197، 2/122، 2/116، 2/90؛ ينظر: 1/33عبد الحميد،م.ن،  (3)

 142، /2، 119-2/118، 2/25؛ ينظر: 1/113عبد الحميد،م.ن،  (4)

 1/86؛ ينظر: 1/171عبد الحميد،م.ن،  (5)
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صوراا ًل يحدث فيها إلباس نحو: زيٌد يكرمه عمرو، وله صور يقع فيها  -ماضياا أو مضارعاا

إلباس كما لو قلت: زيٌد عمرو أكرمه،... فالصواب أن نقول: إن الوصف والفعل يستويان في 

 (1)توقع اإللباس عند عدم وجود قرينة".

على جمع المذكر السالم فقال وقد استدرك المحقق على المؤلف في مسألة ) ما حملوه 

تعليقاا على عبارة) والرابع: ما سمي به من هذا الجمع وما ألحق به(: ذكر المؤلف في هذا 

الموضع مما ألحق بجمع المذكر ما سمي به منه، ولم يذكر فيما ألحق بالمثنى ما سمي به منه، 

ان باسم مشتمل على وكان خليقاا بأن يذكره، وحاصل القول فيه أنه اذا ُسمي شخص أو مك

 (2)عالمة التثنية مثل حسنين وزيدين فإن هذا اًلسم ليس مثى حقيقةا".

ويرى المحقق أن المؤلف أخطأ في فهم ابن مالك وابن يعيش، فيقول:" وجه هذا 

اًلعتراض أن المؤلف فهم في قول ابن مالك وابن يعيش في تعريف الضمير المستتر) المستتر 

ظاهر أو الضمير المنفصل(أن احدهما يخلفه في تأدية معناه، وليس هذا جوازاا هو ما يخلفه ال

بمرادهما، بل مرادهما أن أحدهما يخلف المستتر جوازاا في رفع العامل إياه، وإن لم يكن المعنى 

ا، وبهذا ينحل اعتراضه".   (3)واحدا

 

 استخدام المحقق عبارات األصوليين.الخامس عشر: 

المسائل النحوية عبارات األصوليين، فكان في كل مرة يعلل  استخدم المحقق في تحقيقه 

فيها مسألة نحويةا يختلق حواراا وهمياا ونضرب على ذلك بعض األمثلة، يقول المحقق:" فإذا 
                                                           

 1/174،عدة الّسالك ، عبد الحميد (1)

 2/189، 2/188، 2/142، 1/321، 1/116؛ ينظر: 1/49، عبد الحميد،م.ن _(2)

 1/81، عبد الحميد،م.ن(_ 3)
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ا:" فإن قلَت: إذ وإذا (1)عرفت ذلك تبين لك أن كالم المؤلف ملفق من مذهبين" ، وقال أيضا

 (2)مالزمتان لإلضافة، ...فافهم ذلك".

: اًلنتقادات التي تعرض لها محيي الدين ومنهجه.المبحث الثالث

تعرض الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد لهجمة شرسة من الحاقدين والمتسلقين،  

 -إلى الورق األبيض -القديم-فقالوا عنه جّماعاا، وقالوا عنه ناقالا للعلم من الورق األصفر

هم بتتبع النسخ وًل التَّحقق من المؤلف أو تلوا: لم يولم يضف للعلم غير النقل، وقا -الحديث

ا َبرم أنفه ويتأجج صدره يقول: إّن الشيخ في  العنوان،  يقول محمد رجب بيومي:" لن تعدم حاسدا

كثير من الكتب ًل يتابع التعليق، ولكّنه يكتفي بالنص الصحيح، وهذا حق ولكّنه ليس مظّنة 

تصحيف والتحريف عمٌل مشكور، ًل يضيره أن المحقق لم قدح، ألن تقديم نّص سليم خال من ال

 ( 3).يعّدد النسخ المخطوطة في الهامش ليجعل نصف الصفحة  ضائعاا فيما ًل طائل فيه"

ويرى الباحث أن المقارنة بين النسخ تفيد القارئ، لكّن تقديم المحقق للنص سليماا مليئاا 

 ن النسخ.بالتعليقات واآلراء أهم للقارئ من المقارنة بي
يقول لك: إن الشيخ  ،ويقول خفاجي:" دع عنك ما يقوله رجل شبعان متكٌئ على أريكته 

محيي الدين لرجٌل جّماع، فقد قالوا من قبل: إن السيوطي جّماع، وهذا منطق العجزة والخاملين، 

تراث وليتنا نجمع مثل ما جمعوا، ثم ًل تعبأ بقولهم: إّن الشيخ محمد محيي ما فعل إًل نقل ال

، خبيراا باللغة  ا بالنحو وخفاياه".لا، عوأسرارهاولئن صح هذا، فإّن وراء ذلك النقل عالماا جليالا ما
(4)   

                                                           

 1/32، عبد الحميد،عدة الّسالك(_ 1)

 1/33، م.ن،عبد الحميد(_ 2)

 2/138بيومي، النهضة اإلسالمية،  _(3)

 80خفاجي، مدخل إلى نشر التراث، ص _(4)
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ذنا الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد، وجزاه هللا عنا وعن استأرحم هللا شيخنا و  

 المسلمين وعن طلبة العلم كل الخير.
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 الخاتمة:
صالة والسالم على سّيد الخلق والمرسلين، سّيدنا محمد المعلم العالمين، وال الحمد هلل رب

األول، المبعوث رحمة للعالمين، وبعُد، فقد َدَرست  هذه الرسالة آراء محيي الدين عبد الحميد 
 النحوية في كتاب أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك الجزء األول والثاني، من الناحية النحوية.

ن تمت هذه الدراسة عمالا علمياا ناجزاا، بفضل ومنة من هللا، خلصت هذه الدراسة وبعد أ 
 إلى مجموعة من النتائج، وهي:

إن محمد محيي الدين عبد الحميد رجل موسوعّي، كثير اًلطالع، أورد في كتاب )عدة  .1
السالك ألى تحقيق أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك( الكثير من اآلراء النحوية، 

 تي ُتقدم للقارئ بسهولة ويسر.ال

لم يخف المحقق انتماءه للمدرسة البصرية، واعترف بذلك بشكل واضح وصريح فقال:"  .2
، وتظهر بصرية المحقق في تأييده للمدرسة (1) كما نقول نحن معشر البصريين"

 البصرية.

صرية المحقق رغم اعترافه بأنه ينتمي للمدرسة البصرية، إًل أّنه لم يبرر اآلراء الب .3
ويتماشى معها، لذا فهو يمتلك شخصية بحثية علمية موضوعية، متشربة من كتاب 

 هللا وسنة نبيه.

استخدم المحقق أسلوب الحوار في شرحه لكتاب )أوضح المسالك(، وهذا األسلوب  .4
يجعل القارئ منجذباا للكتاب، ومستمتعاا في طريقة عرض المحقق لآلراء، وذلك 

 ين.باستخدامه عبارات األصولي

نصر المحقق بعض العلماء، وخطأ بعضهم، ورد على بعضهم اآلخر، وكل ذلك وفق  .5
 أسس علمية واضحة.

عمل المحقق على ضبط الشواهد الشعرية وإعرابها، والتحقق من صحة نسبتها إلى  .6
 قائلها، وأبدى رأيه في نسبة الشاهد النحوي.

                                                           
 2/178ميد،عدة الّسالك، عبد الح 1
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وبين للقارئ رأيه بكل وضوح المحقق دعم آراءه بالشواهد الشعرية واألحاديث النبوية،  .7
 وسالسة.

ي الكوفة البصرة، ونصر رأي المدرسة تذكر المحقق آراء العلماء، ووا ن بين مدرس .8
 التي يراها على صواب.

ا، وان كان هذا الرأي  .9 قارن المحقق بين آراء العلماء، وضّعف الرأي الذي يراه ضعيفا
 هما.من عالم ذي  و ن علمي عظيم مثل سيبويه واألخفش وغير 
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 التوصيات: 

يوصي الباحث بدراسة آراء محيي الدين عبد الحميد النحوية في كتب أخرى قام 
ا دراسة اآلراء األدبية  بتحقيقها، وجعل هذه الدراسة تشمل الناحيتين النحوية والدًللية، وأيضا

 للمحقق.
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 يات آلفهرس ا

 رقم الصفحة السورة اآلية

 21 البقرة { اَقَر َتَشاَبهَ َعَلْينَ إنَّ البَ }

ُكمْ  َوَأن }  45 البقرة {َتُصومُوا َخْير  لَّ

 45 البقرة }َأْلَف َسَنة   َيَود  َأَحُدهُْم َلْو يُعَمَّرُ  }

ُ ُموَسى َتْكل يماا{   النساء }َوَكلََّم َّللاَّ

ي ُكنُت مَعَُهمْ }  َفَأُفوَ  َفْو اا  َلْيتَن 
ا يما  }َعظ 

 40 النساء

ْنُهْم ف ي َشْيء{  24 األنعام َلْسَت م 

يَن }  ذ  َومَا َنرَى مَعَُكْم ُشَفعَاَءُكمُ الَّ
يُكْم ُشَرَكاُء{ ُهْم ف    ََعمُْتْم َأنَّ

 

 83 االنعام

 

 

 

 

 

ي َخاُضوا{ } ذ   45 التوبة َوُخْضُتْم َكالَّ

َن اْلمَاء  ُكلَّ َشْيء   َوَجَعْلَنا } م 
 {َحي ّ 

 50 األنبياء

 40 المؤمنون ف يَما َتَرْكُت{ لّ ي َأْعمَلُ َصال حاا َلعَ  }

 50 النور  }ُ َجاَجة  الز َجاَجةُ  ف ي}

 35 القصص }لعلي أطلع إلى اله موسى {

ال َحات   { ُلوا الصَّ يَن آمَُنوا َوَعم  ذ  وَالَّ
ُهمْ  َئنَّ ة  ُغَرفاا م نَ  َلُنَبوّ  ْن  اْلَجنَّ َتْجر ي م 

 }َتْحت َها اأْلَْنَهارُ 

 21 العنكبوت
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ا َأْنَزْلنا َعَلْيَك  } ْم َأنَّ ه  َأَوَلْم َيْكف 
تاَب يُْتلى  اْلك 

 45 العنكبوت

يَن  } ن  َكْي ًَل َيُكوَن َعَلى اْلمُْؤم  ل 
 {َحَري  

 45 األحزاب

بُ  يّ  مُ الطَّ  21 فاطر إ َلْيه  َيْصعَُد اْلَكل 

} ََ ي َلَها َأْن تُْدر  ْمُس يَْنَبغ  ًَل الشَّ
َهار  اْلَقمَرَ  ُق النَّ ْيلُ َساب  َوُكلٌّ   وًََل اللَّ

 }ف ي َفَلك  َيْسَبُحونَ 

 

 77 يس

ل وَن َعن َسب يل  َّللاَّ  } يَن َيض  إ نَّ الَّذ 
يد   ب مَا َنُسوا َيْومَ  َلُهْم َعَذاب  َشد 

َساب    {اْلح 

 45 ص

َفْوق َها ُغَرف   م نْ  َلُهْم ُغَرف   {
يَّة    }مَْبن 

 21 الزمر

 35 غافر }لغ األسبابلعلي أب {

ُبونَ  لُيجزَى َقْوماا{  91 الجاثية }ب َما َكاُنوا َيْكس 

ير  } ل َك َظه  َكُة َبعَْد َذَٰ  56 التحريم {وَاْلَماَلئ 

يهْ  { تَاب   10 الحاقة }هَاُؤمُ اْقَرُؤوا ك 

ي ُكنُت  َوَيُقوُل اْلَكاف ُر َيا}  َلْيتَن 
 }ُترَاباا

 40 النبأ
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 فهرس األحاديث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رقم الصفحة الحديث النبوي 

 30 {اللَّهمَّ اجعلها عليهم سنيناا كسنين  يوسف:} 

فقال الرسول صلى هللا عليه وسلم : تشترط 
 ماذا؟

50 

ْوم  { ْع َفعََلْيه  ب الصَّ  102 }َوَمْن َلْم َيْسَتط 
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 فهرس الشواهد الشعرية

 الصفحة رقم البحر الشاعر القافية أول البيت

ْ ت  أَ   109+76 البسيط بال نسبة شاني َشاُء ما ش 

قيس بن زهير  زيادِ  أَلْم َيْأت يَك 
 العبسي

 32 الوافر

 105 الرجز ًلبي النجم العجلي غايتها إنَّ َأَباَها 

 106 الطويل العباس بن األحنف جدير ابكيت على سرب القط

 106+61 يلالطو  بال نسبة األباعيدِ  َبُنوَنا َبُنو َأْبَنائ َنا 

 79 الطويل بال نسبة تتاُبعُ  تَعز  َفال إ ْلَفين  

 115 الطويل بال نسبة واقَيا ال شيءفتعزَّ 

 111+55 الطويل بال نسبة الطير مرَّتِ  خبير  َبُنو لهب  

الصمة بن عبد هللا  ُمْرَدا َدَعان ي مْن َنْجد  
 القشيري 

 28 الطويل

رشيد بن شهاب  وعن عمرِ  َرَأْيُتَك َلمَّا َأْن 
 اليشكري 

 112+106+52 الطويل

ا   83 الخفيف أبو أمية الحنفي َدبيَبا َ َعَمتني شيخا

 114 الخفيف أبو زيد األسلمي تقطَّعا َسَقاَها َذُوْو األْحاَلم 

 30 الرجز حميد بن ثور وتغيبُ   على أْحوذيَّينَ 
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 71 طويلال يصخر بن عود الحضرم فأُعوُدها َفُقْلُت: عساها ناُر 

 82 الوافر أمية بن أبي الصلت مقيمُ  فال َلْغو  وًل تْأث يَم فيها

ذو الرُّمة غيالن بن  وَشاُمها َفَلم َيْدر  إ ًل هللُا 
 عقبة

 89 الطويل

 96 الطويل امرئ القيس المالِ  َفَلو َأنَّ ما َأسعى

 57 البسيط بال نسبة قحطانُ  َقْوم ي ُذَرى الَمْجد  

ََ ُأدّ   بعض الفزاريين ولم  األدبُ  ْبُت حتىَكَذا
 يعين قائله

 112+85 البسيط

 41 الوافر زيد الخيل الطائي َمالي َكُمْنَية  َجاب ر  إ ْذ 

 65 البسيط بال نسبة  ًَل طيَب ل لَعيش  

أنس بن العباس  الّراقعِ  ًَل َنَسَب الَيوَم 
 السلمي

 81 السريع

الرجز  ة بن العجاجرؤب ُهدى َلم ُيْعَن ب اْلَعْلَياء  
 المشطور

91+113 

ا َما ل ْلَجَمال  َمْشُيها  باء حديدا  87 الرجز الزَّ

ل ي َفَهائ ما َلْن  َمْه َعاذ 
 َأْبَرَحا

حى  115 الرجز بال نسبة الضُّ

ا نحن الذ وَن   48 اّلرجز رؤبة بن العجاج ِملحاحا

 37 الطويل ) قيس بن الملوح( خالياا َوَأخُرُي م ن 

 47 الطويل األشهب بن رميلة أّم خالدِ   اّلذي َحاَنْت وإ نّ 

ي َعَلى َلْيَلى   40 الطويلمجنون ليلى) قيس  ُمستديُمَها َوإ نّ 
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 بن الملوح(

َوَريّ  الَفَتى ل ْلَخير  َما إ ْن 
 َرَأْيَتهُ 

 114 الطويل المعلوط القريعي َيِزيدُ 

  َ  67 البسيط ذي الرّمة الحناِدُس  وَرْمل  كَأْورا

ُب   38 البسيط زياد بن منقذ العدوي  إلّي هم وما ُأَصاح 

 64 الطويل بال نسبة  َوَما ُكل َمْن ُيْبد ي 

 109 البسيط بال نسبة دّيار َوَما ُنَبال ي إَذا َما 

يُب الر ْعُب   105 الوافر ألبي العالء المعري  لساًل ُيذ 
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 فهرس األمثال

 رقم الصفحة المثل

 102  ( ل  أرَْأمَها ولداا ُثكْ )

 102 (مكره  أخاَ ًل بطل)

 103 (أن تراه من تسمعُ بالمُعَْيدّي  خير  ) 

 103 (ًل أَكل ُمُه القارظين  )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 

 قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم

 المصادر. .أ

حمد محيي الدين ،  تحقيق مالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعرابن األثير، ضياء الدين،  .1
 .1939عبد الحميد، مطبعة مصطفى، القاهرة، د.ط، 

، تحقيق محمد باسل عيون السود، شرح الّتصريح على التوضيحاألزهري، خالد بن عبد هللا،  .2
 .2000، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 ه(: 745األندلسي، أبو حيان)ت .3

اوي، دار القلم، دمشق، ، تحقيق حسن هندالتذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل .أ
 د.ط، د.ت.

، تحقيق رجب عثمان محمد، مكتبة الخانجي، القاهرة، ارتشاف الضرب من لسان العرب .ب
 .1998، 1ط

، 1، تحقيق محمد عبد القادر، دار الشروق، بيروت، طالنوادر في اللغةاألنصاري، أبو زيد،  .4
1981. 

 ه(، 577عبد الرحمن بن محمد) تأبو بركات األنباري،  .5

، 1محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط تحقيق ،رار العربيةأس .أ
1997 . 

، تحقيق محمد محيي اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين .ب
 .1961، 4الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، القاهرة، ط

 ه(:392ابن جني، أبو الفتح عثمان)ت .6

 ، المكتبة العلمية، د.ط، د.ت.لى النجارتحقيق محمد عالخصائص،  .أ



132 

، دار الكتب العلمية، وآخرين، تحقيق محمد حسن محمد اسماعيل سر صناعة اإلعراب .ب
 .2000، 1بيروت، ط

 ، د.ط، د.ت.الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةابن حجر العسقالني، أحمد بن علي،  .7

، تحقيق إحسان أبناء أهل الزمانوفيات األعيان وأنباء كان، أحمد بن محمد،  لابن خ .8
 .1977، 1عباس، دار صادر، بيروت، ط

، تحقيق عبد الحسين الفتلي، مؤسسة األصول في النحوابن السراج، محمد بن سهل،   .9
 .1996، 3الرسالة، بيروت، ط

، تحقيق محمد العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهابن رشيق، أبو علي الحسن،  .10
 .1984، 5، دار الجيل، دمشق، طمحيي الدين عبد الحميد

، 1، مكتبة الخانجي، القاهرة، طأمالي ابن الشجري ابن الشجري، هبة هللا بن علي،  .11
1992. 

، رسالة اإلفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في اإليضاحابن الطراوة، سليمان بن محمد،  .12
 .1996، 2تحقيق حاتم صالح الضامن، عالم الكتب، بيروت، ط

، تحقيق عبد الحميد شرح ابن الطولون على ألفية ابن مالكدين، ابن طولون، شمس ال .13
 .2002، 1جاسم الكبيسي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

، تحقيق أحمد البزرة، دار المأمون ذم من ًل يعمل بعلمهابن عساكر، علي بن الحسن، 
 .1974للتراث، دمشق، د.ط، 

 ه(:669ابن عصفور، علي بن محمد)ت .14

، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، طوآخرينادل أحمد عبد الموجود ، تحقيق عالمقرب .أ
1998. 

 .1998، 1، تحقيق فواز الشعار، دار الكتب العلمية، بيروت، طشرح جمل الزجاجي .ب



133 

 .1980، 1، تحقيق الّسيد إبراهيم محمد، دار األندلس، القاهرة، طضرائر الشعري.     

، تحقيق محمد قيل على ألفية ابن مالكشرح ابن عابن عقيل، بهاء الدين عبد هللا،  .15
 . 2005محيي الدين عبد الحميد، مكتبة دار التراث، القاهرة، د.ط، 

، تحقيق محمود شذرات الّذهب في أخبار من ذهبابن العماد، عبد الحي بن أحمد،  .16
 . 1991، 1األرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق، ط

، دار وآخرين، تحقيق محيي الدين ديب ةالبداية والنهايابن كثير، ابو الفداء اسماعيل،  .17
 .2010، 2ابن كثير، دمشق، ط

 ه(:672ابن مالك، جمال الدين )ت .18

، تحقيق طه محسن، مكتبة ابن شواهد التوضيح والتصحيح لمشكالت الجامع الصحيح .أ
 .1992، 1تيمية، القاهرة، ط

توزيع ، ، هجر للطباعة والنشر والوآخرينتحقيق عبد الرحمن السيد  ،شرح الّتسهيل .ب
 .1990، 1القاهرة، ط

، يحيى بن عبد المعطي،  .19 ، تحقيق الّدرر األلفية في النحو والصرف والكتابةابن معط 
 .2010، 1سليمان إبراهيم البلكيمي، دار الفضيلة، القاهرة، ط

، تحقيق محمد باسل شرح ابن الّناظم على ألفية ابن مالكابن الّناظم، بدر الدين محمد،  .20
 .2000، 1ر الكتب العلمية، بيروت، طعيون السود، دا

 ه(: 761ابن هشام، عبد هللا جمال الدين بن يوسف)ت .21

، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب .أ
 .2004الطالئع، القاهرة، د.ت، 

، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك .ب
 .2004لطالئع، القاهرة، د.ط، ا



134 

، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار األقصى، شرح قطر الندى وبل الصدى .ت
 القاهرة، د.ط، د.ت.

، تحقيق عباس مصطفى الصالحي، دار الكتاب تلخيص الشواهد وتخليص الفوائد .ث
 .1986، 1العربي، بيروت، ط

 .1964، 1، طوآخرين ، تحقيق مازن، مباركاللبيب عن كتب األعاريب مغني .ج

 ، دار صادر، بيروت، د.ط، د.ت.لسان العربابن منظور،، جمال الدين محمد،  .22

 ، إدارة الطباعة المنبرية، د.ط، د.ت.شرح المفصلابن يعيش، موفق الدين،  .23

، تحقيق محمد محيي الدين شرح ديوان الحماسة الحماسةالتبريزي، يحيى بن علي،  .24
 هرة، د.ط، د.ت. عبد الحميد، مطبعة حجازي، القا

، تحقيق شعبان عبد المقدمة الجزولية في النحوالجزولي، عيسى بن عبد العزيز،  .25
 ، د.ط، د.ت.وآخرينالوهاب محمد 

، تحقيق عبد السالم هارون، مكتبة الخانجي، البيان والتبيينالجاحظ، عمرو بن بحر،  .26
 .1998، 7القاهرة، ط

 

السالم هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ، تحقيق عبد الكتابسيبويه، عمرو بن عثمان،  .27
 . 1988، 2ط

 ه(:911السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن)ت .28

، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة بغية الوعاة في طبقات الّلغويين  والنحاة .أ
 ، د.ت.1عيسى البابي، دمشق، ط

مؤسسة ، وآخرين، تحقيق عبد السالم هارون همع الهوامع في شرح جمع الجوامع .ب
 1992الرسالة، بيروت، د.ط، 



135 

 ، تحقيق محمد محمود، لجنة التراث العربي، د.ط، د.ت.شرح شواهد المغني .ت

، تحقيق محمد المقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافيةالشاطبي، ابراهيم بن موسى،  .29
 .2007، 1إبراهيم البّنا، معهد البحوث العلمية، مكة المكرمة، ط

، ائتالف النصرة في اختالف نحاة الكوفة والبصرةأبي بكر،  الشجري، عبد اللطيف بن .30
 .1987، 1تحقيق، طارق الجنابي، عالم الكتب، بيروت، ط

، تحقيق محمد محيي الدين اًلشموني على ألفية ابن مالك شرحاألشموني، أبو الحسن،  .31
 .1955، 1عبد الحميد، دار الكتاب العربي، بيروت، ط

، تحقيق طه عبد الرؤوف الصّبان على شرح األشموني حاشيةالّصبان، محمد بن علي،  .32
 سعد، المكتبة التوفيقية، القاهرة،

، دار وآخرينتحقيق محمد بن الحسين  ،الوافي بالوفياتالصفدي، صالح الدين خليل،  .33
 . 2000، 1إحياء التراث العربي، بيروت ، ط

 ه(:616الُعكبري، أبو البقاء عبد هللا بن الحسين)ت 

، تحقيق عبد الرحمن بن سليمان مذاهب النحويين البصريين والكوفيينالّتبيين عن  .أ
 .1986، 1العثيمين، دار الغرب اإلسالمي، ط

، تحقيق غازي مختار طليمات، دار الفكر المعاصر، الل باب في مسائل البناء اإلعراب .ب
 .1995، 1بيروت، ط

، تحقيق األلفيةالمقاصد النحوية في شرح شواهد شروح العيني، بدر الدين محمود،  .34
 .2010، 1، دار السالم، القاهرة، طوآخرينعلى محمد فاخر 

 ه(:377الفارسّي، أبو علي) ت

 .1987، 1، تحقيق حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، طالمسائل الحلبّيات .أ

 .1996، تحقيق حسين شاذلي فرهود، الرياض، د.ط، اإليضاح العُضدي  .ب



136 

، تحقيق حاتم صالح الضامن، مؤسسة قرآنُمشكل إعراب الالقيسي، ابو محمد مكي،  .35
 .1984، 2الرسالة، بيروت، ط

 .1983، 2، عالم الكتب، بيروت، طمعاني القرآنالفراء، يحيى بن محمد،  .36

 ، د.ط، د.ت.وآخرين، تحقيق مهدي المخزومي معجم العينالفراهيدي، الخليل بن أحمد  .37

، تحقيق أحمد لمعانيرصف المباني في شرح حروف االمالقي، أحمد بن عبد النور،  .38
 . 1974محمد الخراط، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، د.ط، 

، تحقيق محمد عبد الخالق، لجنة إحياء التراث، المقتضبالمبرد،  محمد بن يزيد،  .39
 .1994، 1القاهرة، ط

، تحقيق نظر محمد الفاريابي، دار طيبة، الرياض،  صحيح مسلممسلم، أبو الحجاج،  .40
 .2006، 1ط

، تحقيق فاطمة شرح المكودي على ألفية ابن مالكلمكودي، عبد الرحمن بن علي، ا .41
 .1991الراجحي، جامعة الكويت، الكويت، د.ط، 

، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، مقامات الهمذانيّ الهمذانّي، بديع الزمان،  .42
 .1923المكتبة األزهرية، د.ط، 

 

 

 

 

 

 



137 

 المراجع: .ب

 .1972، مطبعة اآلداب، بغداد، د.ط، قيس بن  هير شعرالبياقي، عادل جاسم،  .1

، 1، دار الكتب الوطنية، أبو ظبي، طديوان حميد بن ثور الهالليالبيطار، محمود شفيق،  .2
2010. 

، الدار الشامية، الّنهضة اإلسالمية في سير أعالمها المعاصرينالبيومّي، محمد رجب،  .3
 .1995، 1بيروت،ط

 .1998، 1، دار صادر، بيروت، طة بن أبي الصلتديوان أميالجبيلي، سميع جميل،  .4

، 2، القاهرة، طاأل هر في ألف عام، مكتبة الكليات األ هريةخفاجي، محمد عبد المنعم،  .5
1988. 

 .1893، الكتبة الجامعة، د.ط، ديوان عنترة بن شدادالخوري، خليل،  .6

 .1980، 5، دار العلم للماليين، بيروت، طاألعالمالّزركلي، خير الدين،  .7

 .2011، 5، دار الفكر، عّمان، طمعاني النحوالسامرائي، فاضل صالح،  .8

، دار الحامد حق الصدارة في النحو العربي بين النظرية والتطبيقسلمان، عزمي محمد،  .9
 .2011، 1للنشر والتوزيع، عمان، ط

، مؤسسة شرح الشواهد الشعرية في أّمات الكتب النحويةُشّراب، محمد محمد حسن،   .10
 .2007، 1، بيروت، طالرسالة

 .1984، 1، مكتبة الخانجي، القاهرة، طمدخل إلى تاريخ نشر الّتراث العربيالطناحي،  .11

 ، د.ت3، دار المعارف، مصر، طالنحو الوافيعباس، حسن،  .12

 .1999، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، طديوان قيس بن الملوحعبد الغني، يسري،  .13



138 

، الهيئة العامة لشؤون المطابع ة في ثالثين عاماامجمع اللغة العربيعالم، محمد مهدي،  .14
 .1996األميرية، القاهرة،  د.ط، 

، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، اللهجات العربية لهجة قبيلة أسدغالب، ناصر،  .15
 .1989، 1ط

 .2005، دار الحديث، القاهرة، د.ط، جامع الدروس العربيةالغالييني،  مصطفى،  .16

 .1987، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، طالفر دق ديوانفاغور، علي،  .17

، المطبعة المنيرية باألزهر، األ هر وأثره في النهضة الحديثةالفقي، محمد كامل،  .18
 .1956، 1القاهرة، ط

، مؤسسة الرسالة، بيروت، معجم المصطلحات النحوية والصرفيةاللبدي، محمد نجيب،  .19
 .1985، 1ط

، 2، دار الرائد العربي، بيروت، طنقد وتوجيه في النحو العربيالمخزومي، مهدي،  .20
1986. 

 .2011، 2مسعد، عبد المنعم، العمدة في النحو، ط .21

 .1998، 7، مكتبة الخانجي، القاهرة، طتحقيق النصوص ونشرهاهارون، عبد السالم،  .22

 الرسائل. .ث

، دالتحقيق الّنحوي ما بين عبد الّسالم هارون ومحمد محيي الّدين عبد الحمينمر، جمال، 
 .2000رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 

 
 


