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ية في مؤلفات عبد الملك الأسفراييني )ت  المطبوعة( ـه1037مسائل نحو
 

 د.  محمود خلف حمد أ.م.                            سليمان عبود  الباحث: محمد            
 كلية الآداب -جامعة الأنبار              كلية الآداب            –جامعة الأنبار 

mahkhmood@uoanbar.edu.iq 

 ص:الملخ  
ية في بطون الـكتب المختلفة ولاسيما ـه1037تناثرت جهود عبد الملك الأسفراييني) ت:        ( النحو

هو العالم الفذ وأحد أعلام العربية في القرن الحادي عشر الهجري، فارتأيت أن أقوم بجمعها ليسهل على 
مَن ينشد للبحث عنها، وتختصر عليه الجهد والوقت ولتكون مرجعاً مجموعًا فيه هذهِ الجهود التي حصرتها 

جهوده في حد الإعراب وختمتها  بالمسألة العشرين وهي مجيء )بات( بمعنى بعشرين مسألة، ابتدأتها ب
 صار.  

   Abstract: 

Abdulmalik Al-Esfiram ini (p. 1037 H) has grammatical effects in different books. He is the 

elite scientist and one of the scientists of Arabic language in 11the century. I tried to gather 

them and make them be easy for those who search them, and minimizing their efforts and 

time order to be a reference with twenty cases, starting with his efforts in analysis boundary 

and concluding in the case twenty by using (Bat) to mean( Sar ) changed  

 
 المقدمة

الح ين، ومْقَصدِ المُتوجهين، وأنيِس المستوحشين، ودليِل الحائرين،  الحمدُ لل   هِ رب ِ العالمين، ولي ِ الص َّ
لام على سيد المرسلين  لاةُ والس َّ يََضُع بالجَْهِل آخرين، والص َّ وحسيِب المتوكلين؛ الـذي يرفُع بالعلمِ أقْوَامًا و

 ( وعلى آلهِ الطيبين وأصحابهِ أجمعين.وحبيِب رب ِ العالمين نبينا محمد)
 أم ا بعد:

ية لعبد   الملك الأسفراييني في كتبه المطبوعة وهي: فهذا بحث تناولُت فيه بعض المسائل النحو
ِ قطر ابن  الإعراب عن عوامل الإعراب، وبلوغ الأماني من مختصر الز نجاني، وبلوغ المرام من حل 
ية، وانتقيُت منها عشرون مسألة ابتدأتها بالمسألة  هشام، وشرح الآجرومية، وشرح منظومة الألغاز النحو

مسألة العشرين مجيء )بات( بمعنى )صار(، وتمثلت هذه الجهود الأولى حد ُّ الإعراب، وختمتها بال
يادة على اهتماماتهِ وميولهِ في اتباع المذهب الذي يدعمُ ُحجتهُ،  بآرائهِ، وترجيحاتهِ وتعليقاتهِ، وتنبيهاتهِ، ز

دُ آراءَهُ، فأحصيتها في عشرين مسألة، بَسَْطُت فيها أهم المسائل التي كانت مدارَ خلاف   يُعَِض  بينهُ وبينَ  و
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، إذ إن َّ أغلَب المتأخرين من  نعة، محاولًا إظهارَ الجهودِ بلا إفراط  حوِ، وأرباِب الص َّ مَْن خالفَهُ من أئمةِ الن َّ
ابقين،  ا ما وجدوهُ في بطوِن كتِب الس َّ حوِ هم نقلةٌ لآراءِ مَْن سبقهم، فما قاموا ببيانهِ ما هو إل َّ علماءِ الن َّ

شأنِهم، أو الحط  من مكانتهم فما بينته من جهوده تدل على رسوِخ علم وسعة فيه، وليَس هذا تقليلًا من 
بي ِنُ أهم الجهود التي أحصيتُها لِعالمنا الفذ، وهي على النحو الآتي:   وبعدَ هذا الموجز أُّ

 المْسألةُ الأولى:  حد ُّ الإعراب:
َف بهما الأسفراييني، فالأول بقو هُ أثرٌ ظاهر يجليهِ العامل الإعراب: ولهُ معنيان كما عر َّ يُعرُف بأن َّ له: " و

يةِ، وهذا هو المعنى المُراد مَن الإعراِب في  حو يُل المركِب على القاعدةِ الن َّ في آخر الكلمة"، والآخر: " تنز
 .(1)قولهم مثلاً: هذا الكتاُب في إعراِب القُرآِن"

هُ في  قولين:وهو ما أشارَ إليهِ الأسفراييني في بلوغ المرام من أن َّ   حد َّ
يين، من أنه معنوي وهو التغيير؛ أي " هو تغيير أواخر الكلمة بسبب  الأول: وعليه أكثر النحو

حه (2)العامل" يه ورج َّ ، وعليه أبو علي الفارسي والجرجاني ونُِسَب إلى متأخري المغاربة، ونُسَب إلى سيبو
يه"  ان، وقال:" هو ظاهرُ كلام سيبو  . (3)أبو حي َّ

لوبين وابن والآخر ُ بقولهِ: "ما به التغيير". وهو اختيار ابن خروف والش َّ ر عنه : وهو لفظي وهو ما عب َّ
، والعامل الذي سبب التغيير الذي هو الإعراب، هو العامل النحوي عند (4) الحاجب وابن مالك

في الثبوت على  .ومما سبق نلحظ أن  الأسفراييني: قد اختط َّ لنفسه السبيل الذي يسلـكه (5)الأسفراييني
ية وهو ما لاحظناه في بيان حد ِ الإعراب .   منهج في تفسير الظواهر النحو

انية: القول في بناءِ )هَؤلاءِ( :   المَْسألة الث َّ
قال الأسفراييني: " بأن َّ )هؤلاء( بُنيَْت كباقي أسماءِ الإشارة لدلالته على معنى الحرِف وكان البناء على 

خَل ص منه"حركة  فراراً من التقا ها الأصُل في الت َّ ِما ذهَب (6)ءِ الساكنَين وكانت كسرةً؛ لأن َّ . وهو موافق ل
ا أن َّ ابَن (7)"هَؤُلَاءِ فَِإن جَمِيع الْعَرَب يكسرون آِخره فِي جَمِيع اْلَأْحوَالإليهِ ابُن هشام بقولهِ: " ... ؛ إل َّ

ِم وذَكَرَ)هؤلاء(، هشام  أشارَ إلى رأي  آخرَ في شرِح الشذور وهو في معرِض  حديثهِ عن البناء على الض َّ
ا أْن لا يَطَر ِد فيه شيءٌ بعينهِ... وهؤلاء..."بقوله: " لـكن ما يُرجح القول الأول هو أن َّ بناءَها على ؛ (8)وأم َّ

ِم لغةٌ شاذ ةٌ لا قياَس عليها وهذا ما ذَكَرَهُ في الش ذور. وبين ذِكرِ الرأي الذي يقول: بالاجماعِ  على البناءِ  الض َّ
ِم، والراجح والظاهر لدي هو بناؤها على الـكسرِ وهو الذي  على الـكسر وبين اللغة القائلة ببنائهِ على الض َّ

 ذهب إليه عبدُ الملِك الأسفراييني والجمهور. والل   ه تعالى أعلم .
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الثة: القول في عل َّةِ بناءِ ما كان على وزِن )فَعَاِل( :  المَْسألة الث َّ
يفًا وتأنيثًا  بَي َّنَ عبدُ الملِك الأسفراييني أن َّ العلة من بناء )حَذَاِم(: " فلمشابهتها) فَعَاِل(  للأمرِ، وزنًا وتعر

بهِ قاَل: "(9)  وعدلًا..." يه و ِمَا عليه سيبو ما َكسَرُوا )حَذَاِم( تَشبيهاً لها بـ)فَعَاِل( ها ...، وهو موافٌق ل وإن َّ
ا اب ؛(10)هنا... " ا بَاُب )حَذَاِم( وََنحْوِه : فَأهُل اْلحجازِ يَبْنُونَهُ أم َّ ها لغةٌ بقولهِ: " فََأم َّ حَ بأن َّ ن هشام فقد وَض َّ

اعِر ـْكَسْرِ مُطلقًا فَيَقُولُونَ: جَاءَتْنِي حَذَاِم وَرََأيُْت حَذَاِم ومرَْرُت بحَذَاِم، وعَلى ذَلِك قَول الش َّ  :(11)على ال

َّ وووووووووووووووووو َّ  ل َّ  يَوووووووووووووووووو ِ َّفلوووووووووووووووووو  َّ     وووووووووووووووووو   

 

ََّ َمووووووووووووووو َّطَووووووووووووووووَ َ َّ  َ  ووووووووووووووو َِّ يوووووووووووووووَ َّ   َم َووووووووووووووو  َّ 
َِّإذ َّقَ  َووووووووووووووووووووووووو ََّ وووووووووووووووووووووووووَ  ِ َّف ووووووووووووووووووووووووو ق   ََّّ 

َّ

ََّ ووووووووووووووووَ   َّ  َ ََّ وووووووووووووووو َّقَ  َوووووووووووووووو   َّفَووووووووووووووووِاق َّ  َ وووووووووووووووو  
َّ هَا فَاعل... َيْنِ مَْكسُورَة مََع َأن َّ ت َمِيم  فرْقَتَيْن  "،(12)فَذكرهَا فِي الْبَيْت مر َّ ثُم َّ أردَف قائلاً: "وافترقت بَنو ت

، وَرََأيُْت حذامَ  م ِ م ِ رفعًا، وبالفتح نصبًا وجرًا، فَيَقُول: جَاءَتْنِي حَذامُ بِالض َّ فبعضُهُم يُعْرُِب ذَلِك كُله بِالض َّ
)وبار( اسْم لقبيلة و)َحَضارِ( اسْمٌ ومررُت بحذامَ بِالْفَتْح، وََأْكثَرهم يَْفِصُل بَين مَا كَانَ آِخرهُ رَاءً كـ

بُه  يين وَمَا لَيَْس آِخره رَاءً كـ)حَذَاِم، وقَطَاِم( فيُعرِ ـْكسرِ كالحجاز لـكوكب  و)سفار( اسْمٌ فيبنيه على ال
. إذن الذي عليه الأسفراييني هو: ما ذكرهُ المَصن ِف من بنائها على الـكسر لغةً (13)ِإْعرَاَب مَا لَا ينْصَرف

 الحِجَاز، وهو اختياره وإليه أشارَ سابقاً.لأهِل 
( وهو التكثير: ية معنى )رب َّ ابعة: الذهاب إلى إفادة )كم( الخ بر  المَسألةُ الر َّ

( وهي إفادة  ية هي مشابهتها للحرف )رُب َّ يَرَى عبد الملك الأسفراييني أن َّ علة بناء )كم( الخ بر
ً وللتقليل قليلاً ، وهو بذلك يوافق ما ذهَب إليهِ ابُن (14)التكثير هشام، إذ قال: " ورب َّ للتكثير كثيرا

بيع (15)" يه؛ ونَسَب ابُن أبي الر ، وابن خروف وعَزوه إلى ظاهرِ كلاِم سيبو ُ ابن مالك  ، وهو اختيار
يين" ها للتكثير إلى الـكوفيين، وبأنها للتقليل إلى البصر َ المُرادي: أن َّ مذاهب  (16)القول: "بأن َّ . وذَكَر

يي ها تَصُل إلى تسعةِ مذاهبالنحو ( أن َّ ثُم َّ جزم بقولهِ: " فتعي َّن أن تكون حرف تقليل؛  ن في معنى )رُب َّ
ُ فيها" رِد . ومما يُلاحظ أن َّ عبدَ الملِك الأسفراييني خالف رأيه فيهذه المسألة في (17)لأن َّ ذلَِك هو المُط َّ

رأيه فيها كما أسلفنا من موافقتهِ لرأي ابن  كتابه الإعراب عن عوامل الإعراب  لم يلتزم في هذهِ المسألة
( للتقليل  ابق في معرض سردهِ لحروف الجر ِ  ويجزم بأن َّ )رُب َّ هشام، فإننا وجدناهُ يتراجع عن رأيهِ الس َّ

 :(18)كما قال: "وسادسها: رُب َّ ولها معنًى واحد وهو التقليل مثل قول الشاعر

َّ    ٍدََّو َي َسََّ ه ََّأٌبَّ** ه ََّأبَوَ  قَّأ ،َّر ب   *ََّوِذيََّوَ ٍ ََّلَ َّيَِل  
 .(  19)أراد: آدَمَ وعيسى" 
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َلِِك الأسفراييني: " ومِن المَسألةُ الخامسة: القول في فعلية: )نِعْمَ، وبئَس، وعسى، وليس(: قال َعبدُ الم
قالوا: الماضي لا مِن غيرهِ )نعم وبئس وعسى وليس( لقبولهن َّ التاء المذكورة في كلام العرب، فقد 

يين  ،(20)"...نعمت، وبئست، وعست، وليست َ ه قاَل بقوِل البصر وهو ما ذهب إليه ابن هشام: إذ إن
ا ماض وهو ما يقبل تاء التأنيث الساكنة... ومنه: نعم، ...من فعلية، )نعم، وبئس(، وأشارَ بقولهِ: " إم َّ

ا الـكوفيون فذهبوا إلى أن َّ ؛  (21)وبئس، وعسى، وليس..." ا أم َّ "نِعْمَ، وبِئَْس" اسمان مُبْتَدَآن؛ "أم َّ
هما اسمان دخوُل حرِف الخفِض عليهما؛ فإن َّه قد جاءَ عَِن  وا بأْن قالوا: الدليل على أن َّ الـكوفيون فاحتَج ُّ

ها تقول: "ما زيدٌ بنعمَ الرجُل" قال حس ان بن ثابت  :(22)العرِب أن َّ
                 َ ِنِعْمَ الجارُ يُؤْل  أخَا قِل َّةٍ أو مُعْدِمَ الماِل مُصْرِمَا .***   ُف بَيْتُهُ ألسُت ب

فَان، وإليه ذهَب علي بن حمزة الـِكسائي من  هما فعلان ماضيان لا يتصر َّ يون: فذهبوا إلى أن َّ ا البصر وأم َّ
ِ اتصاله  الـكوفيين. واحتجوا بأن قالوا: الدليُل على أنهما فعلان اتصاُل الضمير المرفوع بهما على حد 
بالفعل المتصرف؛ فإنه قد جاء عن العرب أنهم قالوا "نِعْمَا رَجُلَين، ونِعْمُوا رجالًا" وحكى ذلك 
الـكسائي، وقد رفعا مع ذلك المُْظهَر، في نحو: "نعم الرجُل، وبئس الغلامُ"، والمضمر، في نحو: "نعم 

هما فِعْلَان  . (23)"رجلًا زيدٌ، وبئس غلامًا عمرو" فدل َّ على أن َّ
هما فعلاِن كما مر َّ بهما الذكر آنفاً على رأي الأسفراييني: ا: )عسى، وليس(: أم َّ  فذهَب البصريون إلى أن َّ

والذي وافق فيه ما ذهَب إليه ابن هشام واستدل َّ على فعليتهما بدخول تاء التأنيث، في حين أن َّ 
( الـكوفيين: يَرَْونَ فيهما حَْرفَينِ، الأول: )عسى(، وهو عندهم حرُف ترج    والآخر: ،  بمنزلةِ ) لعل َّ

 . (24))ليس(، وهو حرٌف بمعنى )ماـ(
ادسة: القوُل في بناءِ فعِل الأمر مِْن إعرابهِ:  المَسألةُ الس َّ

ُلَِف في حكمِ فعل الأمرِ أهو معرٌب أم مبنيٌ ، الـذي عليه الأسفراييني: هو أن هُ مبنيٌ ، وهو ما وافَق  اْخت
كون، كـ )اضْرِْب"، قال الأسفراييني: وهو" فيهِ ابَن هشام في القطر،  ُ على الس ُّ بقوله: " وبناؤه

ة، وقد ألقَْت بظلالِها على الباحثين في ميادين (25)الأصل" ، ومسألة الخلاِف في إعراِب فعِل الأمر جلي َّ
في القطر، هو  النحوِ الفسيحة، وأبوابهِ المشرعة، وما ذهَب إليه عبدُ الملِك الأسفراييني وقَبلهُ ابُن هشام،

ِ وتعليقهِ على قول ابن آجروم: "  ُ الأسفراييني في معرِض رد ِه حَه ما وافَق المذهب البصري، وما وَض 
ما قال: إن َّ الأمرَ مجزومٌ؛ لأن َّ الأصَل عندهُ في: )اضرِْب( مثلاً: )لتضرِْب( بلاِم  والأمرُ مجزومٌ أبداً؛ وإن َّ

اء المُثناة الفوقية، فَ  اء؛ لئلا يلتبَس الأمرِ، والت َّ حُذِفْت اللام َتخْفيفًا لـكثرةِ الاستعمال، ثُم َّ حُذِفَْت الت َّ
َ أن َّ الـذي ذهب إليه ابن آجروم هو مذهب (26)بالمضارِع المرفوع في حالةِ الوَقِْف..." ، ثُم َّ أوضح
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هُ اختيارُ ابن هشام  (27)الـكوفيين ِين، وأن َّ ، ثُم َّ (28) في المُغني ، والأْخفَش في أحدِ أقوالهِ وبعِض المُتأخر
يين أن َّ الأمرَ مجزومٌ على ما ُيجزمُ بهِ مُضارعه، لا مُعْرٌب  يه، وجمهورُ البصر ه على أن َّ الذي عليهِ سيبو نب َّ

ِ المُتأخرين" ة . ومن هذا كله نرى أن َّ (29)مجزوم، ثم قال: " وهذا المَذهُب هو المنْصور عِنْدَ عام َّ
ترجيح مذهب البصريين والعبارة السابقة التي معناها أن َّ المذهب المنصور قد  الأسفراييني يميل غالباً إلى
   .(30)كررها غيرَ مرة  في مؤلفاته

ابعة  : أسماءٌ لا تقبل علامات الاسم : المَْسألةُ الس َّ
ن بي َّنَ الأسفراييني في معرِض رد هِ على ابن هشام في أن َّ الحرف لا يقبُل شيئاً من علامات الاسم ولا م

ا أن َّ هناك اسماءً لا تقبل العلامات التي ذكرها ابن هشام ، فذكرَ: "مَكْرَمَان، من (31)علامات الفعل، إل َّ
هُ لا يكونُ إلا منادًى..."، ثم َّ قال أيضاً: " وهذا  ِ ف؛ لأن َّ َ ا ذكره المَُصن هُ اسمٌ ولا يقبُل شيئًا مم حيُث إن َّ

 َ ه ي ؛ لأن َّ هُ لفٌظ لا يصلح معه دليلُ الحد ُّ بحسِب الظاهر غير صحيح  دخُل فيه فعلُ الأمرِ إذ يَصدُُق عليه أن َّ
ِما ذهَب إليهِ الس يوطي في أن َّ هنالَك من الأسماءِ ما لا  (32)الاسم، ولا دليُل الفعِل... "، وهو موافٌق ل

ا بالنداء عليه فقال في ذَلَِك: " ومن الأسماء مالا دليل على اسميته إلا النداء، نحو: )يا  دليَل على اسميته إل َّ
ا أن َّ ابن الس ِيد قد أنكرَ أن تكون )مكرمان( من (33)مَكرَمانُ(، و)يا فلُ( لأنهما يختصان بالنداء..." ؛ إل َّ

ها تصحيف لـ)مَكذَبانُ(؛ إذ إن َّ كل  مثيلاتِها صفاُت ذم    . مما (34)الكلمات التي تختُص بالنداء، مُدَ عيًا أن َّ
نت مخالفة الأسفراييني لابن هشام من سبق وما بسطنا فيه الق دْت وبي َّ ول من ذكر الآراء التي عَض 

ً ولم تلتزم  خلال استناده إلى أقوال  منها ما وردَ عن السيوطي: في أن َّ بعض الأسماء وردت سماعا
نعة.   علامات الاسم المعهودة والمشهورة عندَ َأئِمة النحوِ وأرباِب الص َّ

ية وجوازُ دخولها على الجملة الاسمية :  امنة: ما المصدر مذهُب الأسفراييني هو جوازُ دخوِل  المَسألةُ الث َّ
ية(، فقال  :) وما المصدر ية على الجملةِ الاسمية، وذلَك نجدهُ في تعليقهِ على قوِل ابِن هشام  )ماـ( المصدر

 الأسفراييني: " لتأولها مع ِصلَتِها بهِ...، 

 .(36)" (35).........    ***   َكما دماؤكمُ تشفي مَِن الكَلَِب .........
دُ ما ذهَب إليه الأسفراييني،   ية دخلْت على الجملةِ الاسمية وهو يُعَِض  : )ماـ( المصدر والشاهدُ فيه هو أن َّ

ذور بقوله: " وكذلك  ح بذلك في شرح الش ُّ ما0ثُم َّ إن َّ ابن هشام صر َّ نَعُوا َكيْدُ  ما( في قولهِ تعالى﴿ إن َّ صَ
تاج حينئذ  يل المصدر، ولا تح ساحر ... ﴾ ويجوز أن تقدرها موصولًا حرفيًا فتكون هي وصلتها في تأو

ً ا مِثْلَهُ في قوله تعالى: ﴿ هُ ِإلََٰهٞ وََِٰحدٞۖٞ إلى تقدير عائد، وليس لك أن تقد ِرَها حرفًا كاف مَا ٱلل َّ ؛ لأن َّ ( 37) ﴾ِإن َّ
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َصَب  لَك يُوجُِب ن عوُل )صَنعوا("ذ لى أن َّه مف لأعلم (38))كيد ( ع ِيرافي، وا ِْنهُم الس  فة  م . وهو رأُي طائ
ما  خالُف  يه ي سيبو منهم  هور و َذهَب الجم َ ا أن َّ م فُور؛ إل بن عُْص يي ا حد رأ خروف، وأ بُن  ، وا شنتمري  ال

 ِ ا ب ها لا تُوصُل إل َّ َح بهِ ابَن هشام ومَْن وافقه لهذا الرأي وبينوا : أن َّ مَا سبَق، والبيُت الذي استشهدَ بهِ صر َّ
ة لى أن َّ )ماـ( كاف َّ ُتأوٌل ع مذهَب (39)الأسفراييني  م خالف  قد  قوِل إن َّ الش يخ  لى ال نا إ . وهذا يقود

يه البصري الذي طالما أكثر الكلام في أن َّه يتبعه  .   سيبو
اسعة: الخلاُف في )إْذمَا( أهي حرٌف أْم اسمٌ؟ :    المَسألةُ الت َّ

نهُ...  يرىَ  ليس م له:"...و  بن هشام، بقو يه ا ما عل فق ل سمٌ وهو موا ِِك الأسفراييني أن َّ )إذما( ا َل عبدُ الم
ما" ضاً (40)وإذ سم أي فرادِ الا من أ هي  بل  شارحًا: " لَك  لك ذ بدُ الم بي َّنَ ع حرف، و من ال ليس  ، أي: 

م(41)ظرف زمان بمنزلةِ )متى( " ًا ف َهُ هذا  ليس قطعي ا أن َّ حديث بَث أْن رأى غيرَه، وهو يتقلُب ؛ إل َّ ا ل
ٌّ ؛ إذ بي َّنَ  ْخرى، وذلَك في معرِض حديثِهِ عنها؛ وهو واضحٌ جَلي  بين ترجيح الاسمية تارةً والحرفية تارةً أُّ
لوغ  في ب يه  مر َّ ذكره عن رأ َا  ِم خالٌف ل تِهِا، وهو مُ مِي َّ قاَل باسْ َن  لى م في رد هِ ع في شرح القطرِ  ها حرٌف  أن َّ

غْيِير، وَأِجيب بَِأن َّ المرام، فش هَا قبل دُخُول )مَا( كَانَت اْسمًا والأصُل عدِم الت َّ وا بَِأن َّ رعَ قائلًا: "...وَاْحتَج ُّ
َا نزع مِْنهَا ذَلِك الْمَعْنى  ه هَا كَانَت للماضي فََصارَت للمستقبل، فَدل َّ على َأن َّ غْيِير قد تحقق قطعًا بِدَلِيل َأن َّ الت َّ

ة..." بهِ ، (42)البَت َّ في كتا ها  قال بحرفيت كذلَك  هو  سفراييني؛ ف عن الأ يد   ليس ببع نراهُ  لب  هذا التق و
هُ: " حرفاِن عملهما جزم  الإعراب عن عوامل الإعراب، إذ أوردَ في مَعْرَِض حديثهِ عن الشرط ما نَص ُّ

 ِ كْر ِي أُّ ما تَزُْرن ثل: إذ حيح، م لى الص َّ شرط  ع ما(، وهي حرُف  ما: )إذ لين: ... وثانيه َْك"فع هو  ،(43)م و
هم، وما  يه إذ يقول: " فما ُيجازَى به من الأسماءِ غير الظروف: )مَْن، وما، وأي ُّ ِمَا ذهَب إليهِ سيبو موافٌق ل
ُيجازَى به من الظروف:... ومن غيرهما: )إن(، و)إذما(، ولا يكون الجزاء في )حيُث( ولا في )إذ( 

ما(..." ما ) حد  منه كل وا لى  َمَ  إ تى يُض من ، (44)ح هُ: " وَ ما نَُص  حرٌف إذ أورد  ها  يرى أن َّ بر ِد  ، والم
ِمَعْنى: إْن وإذما..." ها اسمٌ (45)اْلحُرُوف ال َّتِي جَاءَت ل راِج إلى أن َّ ا ، وكذلَك ذهَب ابُن الس َّ ، بقولِهِ: "... أم َّ

تي تقع موقعه على ضربين: اسمٌ  َزاء اسمٌ، والأسماء ال ثاني: فَأْن يقع موقَع حرِف الج غيرُ ظرف  واسمٌ ال
فـ)متى،  ها:  تي يجازى ب ظروف ال ما ال هم...، وأ َا وأي  َْن وم ظروف: م ير ال تي هي غ سماءُ ال ظرٌف ؛ فالأ

 .(46)وأيَن، وأن َّى، وأي ُّ حين ، وحيثُما، وإْذ ما(، لا يجازى بـ)حيُث، وإْذ( حتى يُضم إليهما )مَا(..."
قولَ   لمُ  أن َّ ال قوِل: أرى والل   هُ أع لذي  خلاصةُ ال ير ا َيهِ غ حدِ قول في أ ُبر ِدِ  سميةِ )إذما( هي رأُي الم في ا

، وجزمَ به في (47)ذكرناه آنفًا؛ مَع الرأِي الأول القائل باسمية )إذما( الذي َصحَحَهُ ابُن هشام في التوضيح
جامع به ال لوِغ (48)كتا في ب هَب  يه ذ سفراييني، وإل لِك الأ بدِ الم يارُ ع يهِ اخت شَك  ف هو لا هو ، و مرام  ال
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ها حرٌف هو  َك أن َّ َ فَهُ وقاَل بخلافهِ، ثُم َّ أثبَت بما لا يقبُل الش َّ أيين؛ إذ إن َّ الذي ضع الأضعف من بين الر َّ
ا  بعدَ أْن  تَبع في أن َّ الجزاء بها لا يكون إل َّ يه، والجمهور وهو الراجحُ عندي؛ إذ مِْن خلال الت َّ رأُي سيبو

ُضمَ إليها )ما( ها مع )ما(   فتصير )إذ( مع ي ؛ ولـكن َّ غو  ما(، وليست )ما( فيها بل ما، وكأن َّ لة )إن َّ )ما( بمنز
 تصبح بمنزلة حرف واحد، وهو المختار.

 المَسألةُ العاشرة: القول في علة إعراب )المضارع( : 
قال عبد الملك الأسفراييني : "إلى أن َّ علة إعراب المضارع هو لمضارعتهِ ومشابهته اسم الفاعل خاصةً 

، وهما وجهان من  الأوجه الثلاثة التي وضعها (49)ي الوزن، وللاسم مطلقاً  في الإبهام والتخصيص"ف
البصريون وجعلوها عللاً لإعراب المضارع، وثالث هذهِ الأوجه هو دخوُل لام الابتداء عليه كما تدخلُ 

َ ما أْعرِبَْت) أي  ها إن ُ دَخَلَتها على الاسِم؛ في حينِ أن َّ الـكوفيين ذهبوا إلى أن  ه الأفعال المضارعة(؛ لأن َّ
يلة . وذهب ابُن يعيش إلى ما ذهَب إليه البصريون، وابن هشام، (50)المعاني المختلفة والأوقات الطو

يون المضارع، ومعنى المضارع: المُشابِه، يُقال: ضارعته،  قائلًا: "هذا القبيل من الأفعال يسم ِيه النحو
َيْن على ضَرْع الشاة عندَ وشابهته، وشاكلته، وحاكيته: إذ خْل َله. وأصُل المضارعة: تقابُل الس َّ ا صرَت مَث

الر َّضاِع، يُقاُل: )تَضارع السخلان(: إذا أخذ كل  واحد بحَلَمَة  من الضرِع، ثم  ات ُّسع، فقيل لكل  
وهي: )الهمزة، والنون،  مشتبهَيْن، والمراد أن َّه ضارَعَ الأسماءَ، أي: شابهها بما في أو لهِ من الزوائدِ الأربِع،

عرَب لذلك، وليست الزوائد هي التي  والتاء، والياء(، نحوُ: "أقوم" و"نقوم"، و"تقوم"، و"يقوم"، فأُّ
أْوجبت له الإعراَب، وإن ما لَم ا دخلْت عليه، جعلتْه على صيغة صار بها مشابهًا للاسم، والمشابهةُ أوجبت 

َمِْن أيَن أْشبَهَ الاسمَ؟ فالجواُب مِْن ثُم َّ أردَف متسائلًا و .(51)له الإعراب" واضعاً لفرضياته: " فإْن قِيَل: ف
َ ا إذا قلنا: "زيدٌ يقوم"، فهو يصلح لزمانَِي الحال والاستقبال وهو مبهمٌ فيهما، كما أن َّك  : أحدُها: أن جهات 

ما ُيخل ِصهُ لواحد   إذا قلت: )رأيت رجلًا(، فهو لواحد من هذا الجنس مبهم فيهم، ثم  يدخُل على الفعلِ 
ُ قولك: "زيدٌ َسيقوم، وسوف يقوم"، فيصير مستقبلًا لا غير بدخوِل الس ِين  ُ عليه، نحو يقصرُه بعينه، و

المُْبهَِم من الأْسماءِ الألف واللام،  وسوَف، كما أن َّك إذا قلَت: )رأيُت الر َّجَل(، فأْدخَلَْت على الواحدِ 
، (52)ْشتَبَها بتعيينِهِما ما دخل عليهما من الحروف بعد وقوعهما أولاً مبهمَيْن."قَصَرَاهُ على واحد  بِعَينِهِ، فا

َ التي  ية، وسارَ مََع الدليل وبي َّنَ العِل َّة ُجَة البصر َلِك الأسفراييني قد وافق الح ومن هنا أرى أن َّ عبدَ الم
جدْت المُشابهة وهي: )الهمزة، أعربَْت الفعَل المضارعَ وهو المعلول بها، وهي أحرُُف المضارعةِ التي أو

بب الرئيس لوجوب الإعراب؛  ْعرَِب لذلَك، لـكن َّ هذهِ الحروف ليست الس َّ اء، والياء( فأُّ ون، والت َّ والن ُّ



 

                                                                                 

                                                                              

 

 

 

 2019 -الأول  كانون – الثلاثون مجلة جامعة الأنبار للغات والآداب

132 

رْت من صيغتهِ إذ جعلته شبيهًا للاسم، وهذا التشابه هو الذي  لـكنها لم َّا دخلْت على الفعِل المضارِع غي َّ
 هذهِ المشابهة أعربتهُ بوساطة الحروف الأربعة. والل   ه تعالى أعلم . أوجدَ الإعراَب وأوجبهُ، وكأن َّ 

َ عشرة: الخلاف في اسمية، وفعلي ة )هاِت، وتعاَل(:  ُ الحادية بي َّنَ عبدُ الملِك الأسفراييني في  المَسألة
: "و هَاِت، وتعاَل في الأصح"، أي: من فعل الأمرِ، بكسرِ تاءِ ) ا مع  –(هاتِ شرحه قول ابن هشام  إل َّ

ِيا يا هندان"، و"  ِيا يا زيدان"، و" هات واو الجماعة فَتُضمُ ، تقوُل: "هاِت يا زيد"، و" هاتِي يا هند "، و" هات
؛ ثُم َّ (53)مُطلقًا . يُقاُل:" تعاَل يا زيد"، و" تعالَي ياهندُ،..." -بفتِح اللامِ  -)وتعاَل( هاتُوا يا زيدون" ،

من َجعْلِهِمَا من فعِل الأمرِ هو دِلالتهما على الطلِب،  وقَبولهُما ياءَ المخاطبةِ  أوضحَ الأسفراييني  أن َّ العلة
مُهم  حاةِ كان يتقد َّ ٌ مَِن الن ُّ تِهِمَا وهم جماعة ا أن َّ هناكَ مَْن زَعمَ اسمي َّ ؛ إل َّ ِ ابَن هِشام  َ ما وافَق فيه وهو

هما من أسماءِ الأفعاِل، وقْد ق مَ أسماء الأفعال على أقسام  بحسِب معانيها، الزمخشري؛ إْذ ذَهَب إلى أن َّ س َّ
ا أن َّ ابَن هِشام رد َّ (54)فجعل )هاِت( من أسماءِ فعِل الأمرِ، بقوله: " وهاِت الشيءَ أي: أعطنيه..." ؛ إل َّ

هما من أسماء الأفعال، في أوضح المسالك  في بيان علامات الفعل: "... ياء  عليه وعلى مَْن قال إن َّ
قُومي(، وبهذه رُد َّ على مَْن قال: إن َّ )هات، وتعاَل( اسما فعلين، وحجته استعمالهما بلفظ  المخاطبة: كـ)

واحد  للمفردِ، والمثنى، والجمع، وإبرازِ الضميرِ معهما؛ لِشدةِ َشبهِهما بالفعِل، والصحيح أن َّ )هاِت( بكسر 
معنى أقبل؛ لِقبولهما ياء المخاطبة، وهما فعُل أمر  ب -بفتح اللام -التاءِ فعُل أمر  بمعنى ناول، و)تعاَل( 

هما فعلا أمر  لدِلالَتِهِمَا على (55)مبنيان على حذف حرف العلة" ، وَ وَافقَهُ: في ذلك الأزهري في أن َّ
الطلِب ، وقبولِهِمَا ياءَ المخاطبة، وهما مبنياِن، على حذِف حرِف العلةِ، والمحذوف من )هات( الياء كما 

َك  (56)ف من )تعال( الألف كما في )اخَش(في )ارِم( والمحذو ثبَت بما لا يقبل الش َّ ، ومن هذا كل هِ أُّ
 هو المختار والراجح، والل   ه أعلم.بأن َّ )هات، وتعال( فعلا أمر ، و

ُ )هٌَن( منها:  انيةَ عشرة: الخلاف في عدد الأسماء الخمسة، وذكر ُ  الث َّ حوِ في ذكر المَسألة ُ الن َّ تفاوت عُلماء
 الأسماء التي تُعرب بالنيابة، أي ما خرج عن الأصل وهو الإعراب بالحركات، فذكر بعضهم الأسماء
الخمسة ، وذكر بعضُهم الآخر الأسماءَ الستة، وما يهمنا هو البحث في علةِ هذا التباين والاختلاف، فنجدُ 

سماء، فتارةً يذكرها ستةً كما في بلوغ أن َّ عبدَ الملِك الأسفراييني كذلَك لم يلتزم ذكر عدد  ثابت  لهذهِ الأ
المرام بقوله: " باُب الأسماءِ الستةِ ...وهي: الأُب، والأُخ، والحمُ، والهُن، والفمُ بلا ميم ، وذو بمعنى 

ً فقط، كما في شرح الآجرومية إذ أتى على ذِكْرِهَا في باِب (57)صاحب" خرى يَذْكُرُها خمسة ً أُّ ، وتارة
مةِ في مَوْضعين... والثاني: علاماِت الإعراب، قائ اـ الواو فتكونُ علامةً للرفِع نيابةً عن الض َّ لاً: "... وأم َّ

َمْسَةِ، وهي: َأبُوكَ، وَأُخوكَ، وحَمُوِك بكسر الكافِ  لأن َّ )الحمُ( قريُب المرأةِ مِن جهةِ  -في الَأْسمَاءِ الخ
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ُ يتبعُ ، ولعل َّ ا(58)زوجها...، وَفُوكَ وذو ماـل ؛ أي: صاحُب مال " ه َ في ذَلَِك تَْكمُْن في : أن َّ لعِل َّة
ادِس وهو: )هنو( لأن َّ  اـ عَدَمُ ذِكرِهم للاسِم الس َّ المَُصن ِفِينَ، وهي عادة درَج عليها العلماءُ المتأخرون؛ أم َّ

ها مسألةٌ  يتركون ما يتركُهُ، أو لأن َّ ذوقية لبعِض أغلبهم نقلةٌ لآراءِ مَْن َسبَقَهُم فيذكرون ما يذكره المؤلف، و
العلماءِ؛ إذ يتجنبون الأسماء التي يُكره التصريح بلفظها، فوصفه الأسفراييني دونَ بيان ماهيته بقوله: " 

حيح  -وهنوه ُ باسمهِ من الأجناِس مُطلقاً" –هو على الص َّ ا لا يُرادُ التصريح ى بهِ عم َّ ، وهذا (59)اسمٌ يُكن َّ
سابقًا افتراًضا نجدُ خلافه في كتب الأسفراييني الأخرى، فنراه أمٌر، والأمرُ الثاني: قد يكون ما ذكرنا 

ينب ِه على عدم ذكر ابن آجروم له في شرحهِ على الآجرومية ثُم َّ يعلُل بعد التنبيه بقوله:" ولمْ يذكرْ )الهُن(، 
هُ مثُل هذهِ الأسماء الخمسةِ في الإعراِب، مثل: )هذا هنوه(، و) رأيُت هناهُ(، و) مر رُت بهنيه(؛ مَع أن َّ

ُ المشهورة إعرابه بالحركات،..." ة، واللغة ٌ شاذ َّ ُ بالحروِف لغة ، واللغة التي تُعرُب فيها (60)لأن َّ إعرابه
َيْه   َليلَة ذكرهَا ِسيبَو دُ هذا الرأي ما ذهب إليهِ ابن ماـلك، بقولهِ: " وَقَْد (61)بالحروف هي لُغَة ق ، ومما يُعَِض 

يين أْن يذكروا )الهَُن( مع هذه الأسماء فيوهمُ ذلَك مساواته لهُن َّ في الاستعمال،  جَرَْت عادةُ أكثر النحو
ْقِص إفرادًا وإضافةً، وفي إعرابهِ  ِ الن َّ وليَس كذلك، بل المشهور فيه إجراؤه مجْرَى )يد ( في ملازمة

وه بهِن أبي  بالحركاِت، وروي أن َّ النبي  ى بعزاء الجاهلية فأعض ُّ . (63)" (62)هِ ولا تَْكنُوا،قال:" مَْن تَعَز َّ
من هنا الذي تَبَي َّنَ لي أن َّ إجماع العلماء ومنهم الأسفراييني قد أخذوا في العادة على عدِم عد ِ )هن( من 
يقيسوها على الشاذ،  هم أجروها على الشائع وهو إعرابها بالحركات، ولم يجروها و الأسماءِ الخمسةِ؛ وذلك أن َّ

الخمسة، وهذا ما ذكره بقوله: " ومُقابل هذا الأفصح ما مر َّ من استعمالهِ تامًا  أي إعرابها إعراب الأسماء
َ هذا  مُعربًا بالحروف من إعرابهِ بالحروِف وهو قليل؛ حتى إن َّ بعَض الأئمة لم يطلْع عليه وعد َّ أسماء

جاجي فأْسقَطاه من(64)الباب خمسة" اء، وَلَا الز َّ ِْع عَلَْيهَا الفر َّ ِِ ل ْ يَط َّ ة هَذِه اْلَأْسمَاء وعداها  ، وَلم عد َّ
  ، والل   ه أعلم .(65)خَمْسَة

سمية، أو المُْصطَلح: الثةَ عشرة: جمع المؤنث السالم و الخلاُف في الت َّ هَ عبد الملك الأسفراييني   المَسألةُ الث َّ نَب َّ
الم بهذا المصطلح، وحاول أن يثبتَها ومنها الآتي: " وهو الجمُع الذي  على أمور في تسمية جمع المؤنث الس َّ

ما سُمي بهذا الاسم؛ لأن َّ الغالَب أن يكونَ  جُمَِِع مفردهُ بألف  وتاء  مزيدتين مثل: جاءْت الهنداُت، وإن َّ
امَات( جَمْعُ  راً، مثل:)حم َّ ا كذلك فقد يكون مذك َّ هُ لا يكون مفردهُ إل َّ َ؛ لا لأن َّ ِماً كما ذُكِر مفرده مؤنثاً سال

ام، وقد يكون غير سال يخ  (66)م، مثل: )ُحبْلَيَات( جَمُْع ُحبْلَى..."حم َّ .لـكن َّ المُلاَحظ على الش َّ
الم كما في بلوِغ المرام ه تارة يتخذُ مُْصطَلَح جَمِْع المؤنث الس َّ ، وبلوغ الأرب في معرفة (67)الأسفراييني هو أن َّ

شرح الآجرومية؛ إذ قال  وتارةً يتخذ مصطلح ما جُمَِِع بألف  وتاء بديلًا عنه كما في ،(68)كلاِم العرب
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ُ بألف  وتاء  مزيدتين، مثل : جاءْت  الم( وهو: الجمُع الذي جُمَِِع مْفرَدُه ث الس َّ شارحًا: " )جمع المؤن َّ
يـذهـُب ابـُن هشاـم إلـى مصطلِح ما جُمَِِع  بألـــف  وتاء  (69) الهِنْداُت" مزيدتـــين كما في بعـــِض  ، و

نعة إلى ترجيِح مصطلح  على آخر؛  ،(70)كتبـــه ) قطر الندى، وشذور الذهب( ويميُل بعض علماء الص َّ
ُ اْلجمع بَِألف وتاء أحسن من كالسيوطي إذ يميُل إلى مصطلِح ما جُمَِِع بألف  وتاء كما في قوله: "  وَذِكْر

ث الس َّ  عْبِير بِجمع الْمُؤَن َّ الم َكمَا ذكر والمغير الت َّ ث كهندات والمذكر كإصطبلات والس َّ هُ لَا فرق بَين الْمُؤَن َّ الِم؛ لَِأن َّ
َمَرَات، وغُرُفات، وَكسَرات( وَلَا حَاجَة ِإلَى التقي د بمزيدتين ليَخرَج، َنحْو: قَُضاة ،  نظم واحده كـ)ت

؛ لَِأن َّ الْمَْقُصودَ مَا دل َّ على جَمْعِيتِهِ بِالْ  اء والمذكوران لَيَْس كَذَلِكوأبيات  ، وكذلك قال (71)..."ألف وَالت َّ
يادةِ ألف  وتاء ، وإن سُمَِي به فكذلك " ،  وَجعََل ابُن هشام  مما يُرد ُّ به على (72)ابُن مالك: " والجمع بز

مؤنثًا  وَلَا فرق بَين َأن يكون مُسَم ى هَذَا اْلجمع"  الزمخشري في خُرُوِج )قضاة(، و)أبيات(، بقوله:
اءِ وَالْمعْنَى جَمِيعًا كـ) فَاطِمَة  اءِ كـ)َطلْحَة، وطلحات(، َأو بِالت َّ بِالْمَعْنَى كـ) هِنْد، وهندات(، َأو بِالت َّ
وفاطمات(، َأو بِاْلألف الْمَْقُصورَة كـ) ُحبْلَى وحبليات(، َأو الممدودة كـ)صحراء(، و)صحراوات(، َأو 

اهُ مذكرًا كـ) إصطب امَات("يكون مُسَم َّ ام وحَم َّ ة جَزَم (73)ل، وإصطبلات(، و)حَم َّ َم َّ ،هو الظاهر، ومِْن ث
رح( ، وليس بِمُتَعَي ِن  لجوازِ كوِن الباءِ للاستعانةِ، وجعََل خروَج ذلَك بها نظراً (74)به المصن ِف في )الش َّ

ذا فيكون قوله: إلى كوِن الاستعانةِ بالألف والتاء تقتضي كونَهما خارجَين عن ذلك اللفظ، وعلى ه
وما أشارَ إليه المصن ِف في باِب بالنيابة في الإعراب أي: ما خَرََج عن الأْصِل  )مَزِيدَتين( لمجرد التوكيد.

مًا ما حُمَِل عليه لقلةِ الكلاِم عليه فَبَي َّن بـ"وأولات" أي:  في أخذ حركاِت الإعراب، فقاَل: " مُشيرًا ومقد َّ
ا )أولات(، وهي اسم جمع  ، بمعنى صاحبات لا واحد لها من لفظها، بل يوجدُ مِْن معناها وهو وإل َّ

ا )ما(..." أي: الجمع الذي )جُمع(، أي: مفرده على تقدير (75)المعنى نَْفسهُ: صاحبة ، ثُم َّ قاَل: "و إل َّ
 ، وخرَج بهذا القَيدِ: ما(76)المضاف من حيث إن َّه مفرده، "بألف  وتاء "، أي: بمصاحبتهما "مزيدتين"

كـ)أبيات( ، (78)وتاء  أصلية، زائدة   ، كـ)قضاة(، أو جمع بألف  (77)جُمَِِع بألف  أصلية وتاء  زائدة 
يقيد الحيثية، مثل )هنود( إذ لم  فيُنَْصُب بالفتحةِ على ما هو عليه الأصُل المعروف في جمع التكسير، و

الأمر ما ذكر، كما هو ظاهر. يجمع مفرده )هند( من حيث إن مفرده بالألف والتاء، فينصب بالفتحة ل
د ُّ على كلام المصنف )ابن هِشام(، في أن َّ الذي جُمَِِع بالألف  ُ الأسفراييني: هو الر َّ نَه الآخر الذي بَي َّ

جُمَِِع بهما : " إن َّ الذي (79)والتاء هو المفرد، وهو لا ينصب بالـكسرة ويجاب عنه بما قاله ابن الصائغ
، ولا يخفى ما في هذا (80)معناه: الذي وقَع عليه ما جُمَع بهما، فهو المفرد  ضُمَ  غيرُه إلى المفردِ..." 
ِ قوله: " ما جُمَِِع فعليك به" يراد المذكور فيُدفع بما قَررَ، في حل  ثم اشتهر تسمية هذا  0( 81)الجواب والإ
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الأصل في مفرده أْن يكون مؤنثاً سالمًا، ثُم َّ إن َّ المَُصن ف عدَل عن الجمع بجمع المؤنث السالم نظراً إلى كون 
المُلاحظ مما سبق أن َّ الأسفراييني قد عَل َل سبَب تسمية ابن 0(82)التعبير به تحرزاً عما فيه من الإيهام"

ُ زًا، وأن َّ مفردَهُ في الأصِل هو س هُ ذَكَرَهُ َتحَر الم، من أن َّ   المٌ.هشام بجمِع المؤنث الس َّ
ابعةَ عشرةَ: رفع الفعل المضارع : ابتدأ الأسفراييني بالمضارع المرفوع؛ لأن َّه أوُل أحوالِه، إذ  المَسألةُ الر َّ

بَي َّن  رأي ابن هشام قائلًا : " يُرْفَُع " لَْفظًا، أو تقديرًا، أو محلًا ) المضارع( وجوبًا حاَل َكوْنِه " خاليًا 
" ، وجازِم  ، نحو: يقوم زيدٌ ، أي(83)مِْن ناِصب  ِ جَازم  ِ ناِصب  وكُل  فِْع فيهِ (84): مِْن كل  ، وفي عامِل الر َّ

اءُ: ً من ناصب  وجازم، َنحْو: )يَقومُ زيدٌ(، وأْجمََع  ِحينئذ  ِخلاٌف، الذي عليه الفَر َّ يُرْفَُع الْمَُضارعُ خَالِيا
دَ مِْن ال يون على َأن َّ الْفِعَْل الْمَُضارعَ ِإذا تجر َّ اِصِب والجازِم كَانَ مَْرفُوعًا َكقَوْلِك: يقومُ زيدٌ، النحو ن َّ

ُ مَا هُوَ؟ افع لَه مَا اْختلفُوا فِي َتحْقِيِق الر َّ يْقعدُ عَمْرٌو؛ وَِإن َّ ده مَِن  وَ " فَقَاَل الْفراء وََأْصحَابُه: رافعُه نفُس تجر ُّ
ـِْكسَائي: حُرُوُف المَُضارعة،  اصِب والجازِم، وَقَاَل ال ُ للاسِم، وَقَاَل البصريون: الن َّ وَقَاَل ثَعْلَب: مضارعَتُه

ا( اْمتَنََع رَفْعُه لَأن َّ   الِاسْمَ لَا حُلُولُهُ َمحَل  الاسم، وقَالُوا: وَلِهَذَا ِإذا دَخََل عَلَيْهِ، َنحْو: ) َأن، وَلْن، وَلم، وَلَم َّ
ا َمحَل  الاسم" َلَيَْس ِحينَئِذ  حَال ًّ وجماعةٌ مَِن الـكوفيين اختلفوا في رَفِْع الفِعِْل المضارِع،  ،(85)يَقُع بَعْدهَا؛ ف

َازِمة،  اصبةِ والج يهِ مَِن العوامِل الن َّ ه يَرتَفُِِع لتَعر نحو: "يَقومُ زيدٌ، ويَْذهُْب عَمْرٌو" فذهب الأكثرون إلى أن َّ
ه يرتفُع بالزائدِ في أولهِ" ي قوله: "يُرفُع المضارعُ لتعرِ يهِ ، وارتضاهُ ابُن مالك  ف(86) وذهَب الـِكسائي إلى أن َّ

يين" اِصِب والجازِم، لا لوقوعه موقع الفعل خلافاً للبصر ، قال الأسفراييني: "وَصحَحَهُ المَُصن ِف (87)مَِن الن َّ
َ نَهُ من   0(88)في "الشرح " وغيره إنه تجرده من الناصب والجازم" إن َّ ما يراه عبد الملك الأسفراييني مما بَي

َ اِصِب تقسيم ال ه َتجَرُدُهُ مَِن الن رِح، وغيره؛ أن َّ َ حهُ المَُصن ِف في الش َّ آراء الخلافية بقوله عن ابن هشام: وَصح
اء وأصحابَهُ؛ مخالفًا بذلك  .(89)والجازمِ  من هذه الأقوال نخلص إلى أن َّ الأسفراييني قد وافق الفر َّ

يين، والذين اختلفوا في رافِع ال   فعِل المضارع، والل   ه أعلم .الـكسائي وثعلبًا والبصر
َ نَ الأسفراييني في شرحهِ قوَل  المَسألةُ الخامسة عشرةَ: )لن( الناصبة للفعل المضارع، ومجيئها للدعاء : بَي
ُنَْصُب بـ)لن("، وهي حرُف نفي  ونصب  واستقبال" ها )لا ؛ (90)ابن هشام : " وي ا الخليل فَزَعَمَ أن َّ فأم َّ

َ هم حَذَفُوا  مه، وكما قالوا: )يومئذ (، أن(؛ ولـكن يٌل لأُّ ِ هِ( يريدون: و يلُم لـكثرته في كلامهم كما قالوا: )و
ما هي: )هل(، و )لا(؛ وأما غيره  وُجعِلت بمنزلة حرف  واحد، وجعلوا )هل َّا( بمنزلةِ حرف  واحد؛ فإن َّ

يادة وليست من كلمتين ولـكن ها بمنزلة شيء على حرفين ليست يادة،  فزعم أن َّه ليس في )لن( ز فيه ز
ها في حروف النصب بمنزلة )لم( في حروِف الجزِم، في أن َّه ليَس واحدٌ من الحرفين زائداً؛ ولو كانت  وأنَ 
ا زيداً فلْن أضرَب؛ لأن َّ هذا اسمٌ، والفعُل صلةٌ فكأن َّه قال: أما زيداً  على ما يقول الخليل لما قلت: "أم َّ
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ً للسيوطي قال فيه: " الثاني مِْن نواصِب ؛ في حينِ أن َّ (91) فلا الضرُب له" الأسفراييني ساَق قولا
بدال" ها حرٌف بسيٌط لا تركيَب فيها، ولا إ ، وهي: حرُف نفي  ونصب  (92)المضارع )لَْن(، والجمهور أن َّ

حرف نفي، ينصب الفعل المضارع، ويخلصه للاستقبال. ولا يلزم أن يكون نفيها مؤبداً، واستقبال ؛ 
ً للز ِ ابُن (93)مخشري، قال في غيره: " لَْن لتأكيدِ ما تُعْطِيه )لا( مِْن نفِي المستقبل"خلافا . فرد َّ عليه

عُْصفُور: " وما ذهب إليه دعوى لا دليل عليها، بل قد يكون النفي بـ)لا( آكدَ من النفِي بـ)لن(، لأن 
 ً ً للقسم، والمنفي بـ)لن( لا يكونُ جوابا له، ونفي الفعل إذا أقسمَ عليه  المنفي بـ)لا( قد يكون جوابا

  :(94)آكد، قلت: وقد وقعت )لن( جوابًا لقسم، في قول أبي طالب
راِب، دَفِيَنا "             دَ في الت ُّ وََس   (95)والل   هِ، لَْن يَِصلُوا إليَك بِجَمْعِهِم ... حتى أُّ

قول القائل في للمستقبل، ي لن، وهي حرف ن ِهِ: " من نواصب الفعل  في قول لك  بن ما : سيقوم وذكره ا
يدٌ، ولن يقعدَ عمرٌو. إنما عملت النصب في الفعل لأنها مثل أْن  يد، وسيقعد عمرو. فتقول: لن يقومَ ز ز
هي  ساكنة.  نون  ما  توح، وثانيه ما مف حرفين أوله لى  ها ع في كون ستقبل، و عل الم صاص بالف في الاخت

ها منقطعًا عند  ، نحوُ (96)حد   وغير منقطع"كغيرها من حروف النفي في جواز كوِن استقبال المنفي بِ
ْرََح ...﴾  َْن نَب عالى: ﴿... ل له ت قول:(97)قو لذي ي شري ا فاً للزمخ في، خلا يد توكيد الن لا يف فإن  " ، و

َْن؟ قلت: تأكيد النفي الذي تعطيه )لا( ؛ وذلك أن َّ )لا( تنفي المستقبل. تقول: لا  قلت: ما معنى ل
عل لن أف لت:  ها ق كدت نفي فإذا أ غداً،  عل  في (98)غدًا: أف َْن( لن هور أنَ  )ل يه والجم سيبو مذهب  . و

، ولا تأبيده، وقال ابن هشام: (99)المستقبل مِْن غيرِ أْن يشترطا كونَ النفي بها آكدَ من النفي بـ)لا(
بن عُصفور راج، وا بن الس َّ عة ، منهم ا قاً لجما فيهن"، وفا لدعاءِ على الأصح ِ  وخلافاً ، (100)"لا تقع )لن( ل

لأزهري(101)يانلأبي ح لد ا حاءات  (102)، وخا عِض الإي لى ب شيرُ إ يه الأسفراييني ي هَب إل لذي ذ ، ا
صِب  ها أمكُن النواصِب؛ إذ لا تنفُك  عَِن الن َّ ما قَدَ م الكلام على )لن(؛ لأن َّ ، (103)التي نَبه عليها بقوله: إن َّ

يرى الأسفراييني : وقوعها للدعاءِ على الأصح ِ فيهن َا ذهَب (104)و ِم ، وفي قول الأسفراييني هذا مخالفةٌ ل
ها تجزمُ، التي حكاها اللحياني بهَا، وهي لغةٌ  ، لا يراه ابن هشام، قال (105)إليه ابن هشام، ثم َّ القول بأن َّ

يين أن َّ من  ، ذكر ذلَك المرادي بقولِهِ: "(106)في الجامع : "لا تقُع جازمةً خلافاً لزاِعمِيه" ذكر بعض النحو
 :(107)لعرب من يجزم بـ)لن(، تشبيهاً لها بـ)لم( قال الشاعرا

...................          ُ  فلْن َيحَْل للعينين، بَعْدَِك، مَنْظَر
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ها تَدُل  عليها. "  . ولو (108)قيل: وأظهر من هذا أْن يكون حذف الألف، واجتزأ بالفتحة التي قبلها؛ لأن َّ
ها شاذة. والل      ه سبحانه أعلم.رآهُ لم ترد؛ لأن َّ

ية وعمَلُها في نصِب الفعل المضارع : المَسألة السادسةَ عشرة: )أْن( المصدر  
ِ رة  ية(، أْن الزائدة والمفس ن ِف بما يأتي: خرج بقوله :" )المصدر ذهَب الأسفراييني إلى توضيح قول المَُص

شيئاً"  لان  : ")أْن( (109)لا تعم لى أن َّ هَب، إ قد ذ لأخفش ف ًا ل صُب ؛ خلاف قد تن ئدة  الزا
يين(110)الفعل..." رة فهو قول: البصر ا المفس َّ ان: " بِدَلِيل الِات ِفَاق   "(111)، أم َّ وَِهي أم الْبَاب قَاَل َأبُو َحي َّ

يَ ال َّتِي تُوصَُل بالماضي، فِي  بدال الْهمزَة عينًا، وَأن َّ هَذِه الناصبة للمضارع هِ يُقَال فِيهَا )عَن( بإ عَلَْيهَا... وَ
ِينَ... : ﴿ َنحْو قوله  بالنهي  ،(112)﴾َأْن كَانَ ذَا مَاٖل وَبَن ْو:  )كتبُت ِإلَيْهِ َأن قُْم (، و وبالأمر فِي َنح

اهِر بن طَ كر  ُو ب عمَ َأب عْل(، وَز َ ا تف ْهِ َأل بُت ِإلَي ْو: )كت ِي َنح ِه (113)ف لى مْذهَب كون )َأن( ع َا فَت َا غَيره ه : َأن َّ
َ زًا بهَا، وَاْستدل َّ لذَلِك بأمرين:مُْشتَركَة، َأو   مُتََجو

هَا تخلص للاستقبال فَلَا تدخل على الْمَاضِي كالسين، وسوف، وَكَذَا اْلَأمر"   .(114)َأحدهمَا: َأن َّ
ا دَ   ارِع كـ)لم( لم َّ يغَةِ الْمُضَ ي ِرَهُ بِِص ََب َأن تُصَ لى الْمَاضِي لوَج َا ع ضنَا دُُخوله َو فَر ا ل لآخر: َأن َّ لى وَا خلْت ع

َلَبَْت صيغته ِإلَى الْمَُضارع لتعمل فِيهِ.  الْمَاضِي ق
  ِ هَا ِحينَئ َن( وََنحْوهَا فَِإن َّ َيَق َّ ا تقْع بعدَ فِعِْل يَقِين كـ)عَلِمَ وََتحَق َق، وَت ذ  وَشرط نصب الْمَُضارع بعد )َأن( َأل َّ

ْو قوله  َة َنح قِيل َ : ﴿المخففة من الث َّ ِم يَكُونُ  ... عَل ۡرضَى   َأن سَ ز ، (115)...﴾مِنكُم م َّ اء إْذ جَو َّ ًا للفر َّ خلاف
له  ِرَاءَة قو ستدلًا بِق َاهُ م ِي مَعْن َا ف ْمِ وَم فِظ الْعِل في ل ضارع  صبة  للم ِي َأْن النا َل ا : ﴿ َأن ت َرَۡونَ َأل َّ َا ي َأفَل

ٗا ... َۡيهِۡم قَوۡل ََ ِإل ُِع ني أَ (116)﴾يَرِۡج ِي بمع صِب وَه جَع( بِالن  ا ير َّ ُونَ ، )أل  لا يعلم قول (117)ف ، وَب
ير  : (118)جر

 نَرْضَى عَن الل   ه أن َّ الن اَس قَْد عَلِمُوا ... ألا  يُدانِينَا مِْن خَلْقهِ أحَدُ .           
ا ِإذ" لِي ؛ أم َّ عه اْلَأْص لى مَوْضِ َِي ع عدَه ِإذا بَق صبة ب ا ُوعُ )َأْن( الن َّ َنع وُق َا يمْت م ْمَ( ِإن َّ َِأن َّ )الْعِل يَب ب ِج وِ َل وَأُّ ا أُّ

ن قَوْ  نى الظ َّ لم بمع تِعْمَال الْع لى اسْ لِيُل ع لد َّ ِك، وَا يهِ ذَل ِ جوزُ ف تِعْمَالَه فَِإن َّهُ ي تُعْمَِل اسْ ِ وَاسْ ن  ِالظ َّ : له ب
ن (119)﴾فَِإۡن عَلِمۡتُمُوهُن َّ مُؤۡمِنََٰٖت ...﴿... ؛ وجاء في الهمع عن السيوطي:"... فَِإن َّ المُرَاد بِالْعلمِ فِيهِ الظ َّ

 ِ يمانهن غير متوصل ِإلَيْه وقال أبو ، (120) ، وَمنع الْمبرِ د النصب َأيًْضا فِي المؤول(120)الْقوي، ِإْذ الْقطع بإ
ان : " )فَِإنْ  ِ الْغَالِِب..." حي َّ ن  َى الظ َّ (: َأْطلََق الْعِلْمَ عَل ما تكونُ (121)عَلِمْتُمُوهُن َّ ، التي تكون بمعنى :أي وإن َّ

فه  من دون حرو قول  نى ال َا مع في أولِه تين  فة بجمل نت مكتن ها (122)كذلك إذا كا يدخل علي لا  ، وأْن 
كذا عل  يه أْن يف بُت إل حو: كت جر  ن شام: "....  حرف  بن ه ية(  قال ا صدر قال: )أن الم ي بـ)أْن( و و
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يقال فيها كما مر َّ (124)، نسبة إلى المصدر لتأولها مع صلتها بمصدر(123)" ، و
حرف مصدر ونصب  :(125)

إلى أن َّ الناصبة للمضارع قسم، غير الداخلة  (127)، وقال المرادي: "... وذهَب ابُن طاهر (126)واستقبال
صحيح ليس ب لأمر. و ضي وا لى الما سفراييني: "(128)ع قال الأ صب  ". و حدى نوا هي: إ ية  صدر أن الم

عراِب  باِب إ في  مذكور   صيل   لى تف مَرةً، ع ظاهرةً ومُْض َُل  باِب، وتَعْم هي أم ُّ ال بل  ضارع؛  عِل الم الف
ِْن عَب َّ  الفعِل. ِرَاءَةُ اب َي ِدهُ ق يُؤ ُوا وَ لم تعلم قال: " َأي أ ها، إذ  ما أخرها)ابن هشام( لطول الكلام علي اس وإن َّ

َ ن...﴾ َي َم يَتَب َي َّْن، (129)﴿...َأفَل َْم وَيَتَب َْم يَعْل َْأِس﴾: َأل َْم يَي َهُ: ﴿َأفَل رُوا قَوْل ، وجاء عن الطبري: "... وَفَس َّ
 ْ ْخِع، يُقَاُل لَهُْم: وَهْبِيَل، تَقُوُل: َألَْم تَي َي   مَِن الن َّ َِك لُغَةَ ِلح َأْس كَذَا بِمَعْنَى: َألَْم وَذُكِرَ عَِن ابِْن الْكَلْبِي ِ َأن َّ ذَل

ُْت. َذَا: عَلِم ُت ك ْ ُونَ: يَئِس ُْم يَقُول ه َوَازِنَ، وََأن َّ َةُ ه َا لُغ ه ْن  َأن َّ ِْن مَع ِِم ب َِن الْقَاس ِرَ ع ُهُ، وَذُك ُْض  تَعْلَم ا بَع وََأم َّ
َْم يَسْمَْع َأحَدًا مِنَ  هُ ل َزْعُمُ َأن َّ ي َِك، وَ ِرُ ذَل َانَ يُنْك ـْكُوفِي ِينَ فَك ُْت(،  ال َى: )عَلِم ُت( بِمَعْن ُوُل: ) يَئِسْ َرَِب يَق الْع

َِك َأن َّ  َى ذَل هُ ِإل ُْت( ، يَتَوَج َّ َى: )عَلِم ُت( بِمَعْن مُوعًا: )يَئِسْ ُْن مَسْ َْم يَك َى وَِإْن ل ِي الْمَعْن ُوَ ف ُوُل ه يَق َْد وَ هَ ق  الل َّ
هُ لَوْ َشاءَ لَهَدَى الن َّ  َي ِسُهُمُ الْعِلْمَ، فَكَانَ فِيهِ َأْوقََع ِإلَى الْمُؤْمِنِينَ َأن َّ اَس جَمِيعًا، فَقَاَل: َأفَلَْم يَيَْأُسوا عِلْمًا، يَقُوُل: يُؤ

هُ قِيَل: عَلِمْتُهُ عِلْمًا"  .(130)الْعِلْمُ مُْضمَرًا، َكمَا يُقَاُل: قَْد يَئِْسُت مِنَْك َأْن لَا تُْفلَِح عِلْمًا، كََأن َّ
ظ  َا  م عَلَْيه َد َّ كون وَأن يتَق جوز َأن ت َا وَي َا ذكرن َا َكم كون حكمه َة فَي قِيل من الث َّ َة  كون مُخَف ف جوز َأْن ت ن  فَي

اُس ناصبة، وَهُوَ اْلَأْرَجح فِي الْقيَاس وَالَْأْكثَر فِي الكَلَاِم، وَلِهَذَا َأجمعُوا على النصب فِي قَوْله: ﴿ َأَحِسَب ٱلن َّ
ا ٓواْ َأن يَقُولُٓواْ ءَامَن َّ ا تَكُونَ فِتۡنَةٞ :﴿... وَاْختلفُوا فِي قَوْله  ،(131)﴾ وَهُۡم لَا يُۡفتَنُونَ  َأن يُتۡرَكُ بُٓواْ َأل َّ وََحسِ

بو  (132)﴾... قرَأ أ صِب)تكون(، و عامر بالن َّ بن  صم، وا نافع، وعا ير، و بُن كث قرَأ أ ِالْوَْجهَيْنِ:"  ُرِئَ ب فَق
 . (133)عَمرو، وحمزة، والـكسائي برفعها"

ِه   صبة ، َكقَوْل َا نا َي َّن َكونُه ٌّ فَيتَع ن  َ بقها ظ ْ َم يَس ِي َخطِيٓ : ﴿ وإْن ل ِرَ ل َُع َأن يَغۡف َّذِٓي َأۡطم َوۡمَ   َوَٱل  ِي ي ت
لد ِينِ  ِي  (134)﴾ٱ جائز، ف ٌِب، فال َائِزٌ، َأو وَاج ا ج ضمارها ِإم َّ َِأن إ بَيْنِ :ل َرْ لى ض ضمرة؛ فع َا م ا َأعماله وَأم َّ
 مسَائِل:

ِه:ِإحْدَا  قْدِير بِالْفِعِْل َكقَوْل َر  َأن   هَا: َأْن تَقََع بَعْدَ عَاطِف  مَْسبُوق  باسم  خَالص  مِْن الت َّ ﴿... وَمَاكَانَ لِبَش
 َّ ُُۚ ِإن  ء َٓا َا يَش ِهِۦ م ُوِحيَ  بِِإۡذن ُولٗا فَي َِل رَس َاب  َأۡو يُرۡس ِن وَرَٓاي ِ ِحج ًا َأۡو م ا وَۡحي َّ هُ ِإل  َّ َهُ ٱلل  ٌّ هُۥ يُكَل ِم ِي  عَل

 ٞ ِيم ْدِير )َأو َأْن  (135)﴾حَك ق ضمار)َأن(، وَالت َّ َِك بإ سل( وَذَل صِب )يُرْ ِن بْعَة ب َِن الس َّ َرََأ م َْن ق ِرَاءَة م ِي ق ف
ِي تَقْدِير  َيَْس ف الًا(، و)وحياً( ل يُرْسَل( وَ)َأْن(، وَالْفِعْل معطوفان على )وَحيًا( َأي: وَ)حياً(، َأو )إْرسَ

ظْ  َو أُّ ْل، وَل َاز"الْفِع َام لج ِي الْكَل ِرَْت )َأْن( ف ستنتج أن َّ (136) ه مر  ن ما  لاِل  ِْن ِخ ِ هِ وم هذا كل من  .و
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يين فيما يخص ُّ )أْن(  ما خالف بقوله البصر الأسفراييني: أراد أن يبين أن َّ رأي المصن ِف ليس إجماعًا؛ وإن َّ
ية. و  الل   ه أعلم .المفسرة، وخالَف الأخفش في الزائدة، وهذا شائع في مسائله النحو

مَرة : ية( المُْض ظاهرة، و) أْن المصدر ية( ال بـ)أْن المصدر ابعة عشرةَ: نصب الفعل المضارع  َسألةُ الس َّ  الم
يه  ذهب عبد الملك الأسفراييني إلى أن َّه كان ينبغي على ما قيل تقييدُ العلم بالخالِص، وهو موافق لسيبو
ا أْن تقوم، لأن َّه كلامٌ خرَج مخرج  صُب، نحو: ما علمُت إل َّ يه: " يجوزُ الن َّ بذلك واستدل َّ بقوله: قال سيبو

يَك أن، تقوم َ شيرُ عل ية الفعَل المضارعَ .هذا (137)الإشارة، فجرى مجرًى أُّ  ؛(138)فتنصُب أْن المصدر
اـ "ظاهرة " وهو الأصل، نحو قوله  تِي يَوۡمَ   وَٱل َّذِٓي َأۡطمَُع َأن يَغۡفِرَ لِي  َخطِيٓ  :" ﴿ فقال ابن هشام: إم َّ

قين، أي أي: في أْن يَغفرَ "ما لَْم تُسبْق بعلم "، أي: مدة عدم مسبوقيتها بما يدل على الي ،(139)"ٱلد ِيِن  ﴾
،كما يُْشعرُ به كلامه،  نحو قوله (140)لفظ كان فيتعين كونها مخففة من الثقيلة ناصبة للاسم ،رافعة للخبر 

 ...﴿":   ۡرضَى يَكُونُ مِنكُم م َّ ِمَ َأن سَ ، أي أن َّه سيكون، ثم بين عبد الملك الأسفراييني (141)...﴾"عَل
ماُل ) صنِف إه لام الم لى ك َرِدُ ع لا ي له: " لهبقو حو قو في ن  ) ُتِم ُّ : ﴿...أن َّ َۡن َأرَادَ َأْن ي ِم ل

...َُۚ َاعَة ض ٌّ (142)﴾"ٱلر َّ شاذ  بالرفع؛ لأن َّه  سليمه(143)،  لى ت غة  ع في ل ها  جزمُ ب لا ال ا (144)، و ها أيضً ؛ لأن َّ
ة  ياني عَْن بَعِْض بَني ضب َّ َهُ اللِح ة، وهو ما أجازَهُ بَعُْض الـكوفيين، وأبو عبيدة، ونَقَل َي َّنَ (145)شاذ َّ ، ثم َّ ب

ية بظن   ،أي :بِمَا يدل  ُّ على الإدراِك  ية، بقوله :" فإْن ُسبِقَْت" أْن المصدر ابن هشام أحواَل )أْن( المصدر
صبة  ها الن ا لِهِ، وَكوْنُ لى أْص له ع َةً  ِْل مُبْقِي صبةُ للفِع ا ها الن َّ يه وجهان: َكوْنُ ظن، فف فظ ال ير ل لو غ ، و لراجحِ ا

عة لل سِم الراف لم للا ْرى الع له َمج جراءً  لة، إ من الثقي فة  ها مُخف لى أن َّ بر، ع لأول(146)خ لأرجح ا  (147)، وا
يل، نحو قوله  ا تَكُونَ فِتۡنَةٞ :" ﴿ ... لخلوِصه من التأو بِرَفْعِهِ  ،(148)...﴾"َأل َّ قُرئ بنصب )تكونَ ُ( و

يان، وحمزة، والـكسائي، وخلف برفع النون )تكون(، وقرأ الباق .  نخلص إلى (149)ون بنصبهاقرأ البصر
ندَ  ُر ع هذا يَْكث شاذ ِ، و لى ال ا ع ً ه قياس عد َّ يه؛ لأن َّه  هَب إل ما ذ شام في بن ه فق ا لم يوا سفراييني  أن َّ الأ
يين الذين يميُل إليهم الأسفراييني  ِ دُون على الشاذ ِ والقليل، وهذا لا نجده عند البصر الـكوفيين؛ فهم يُقَع

 في َأغْلَِب آرائِهِ .
امنةَ عشرةَ: رافع المبتدأ والخ بر:  المسألة الث َّ

باِب  في أول  ما  شام؛ إذ جعله بن ه قول ا لى  بر، مُعَرِ جاً ع تدأ والخ  سفراييني المب لِك الأ بدُ الم ف ع عر َّ
عات ماِل ‘ المرفو من ك بهِ  له  َا  ِم بر، ل يه الخ  ا إل ضام ًّ عات   صُل المرفو َّه أ تدأ لأن  بدأ بالمب ًا: " و قائل
، وعبدُ الملِك  بهذا ُيخالُف رأيهُ في الموقِف نَفسِهِ في شرحهِ على الآجرومية ؛ إذ قاَل ما (150)الاتصال"

هُ: "هذا باُب )المبتدأ والخ بر( وهما الثالُث والرابع من المرفوعات" ، ثُم َّ شرعَ في بيان علة الرافع (151)نَص ُّ
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، إذ بَي َّنَ بقوله: " لفظًا، أو تقديراً، (152)وعان"للمبتدأ والخ بر، متمثلًا بقول ابن هشام: "المبتدأ والخ برُ مرف
حيح فيهما" يين؛ إذ (153)أو َمحلًا وجوبًا، الأوُل بالابتداء، والثاني بالمبتدأ على الص َّ ، وهو مَذهُب البصر

هُ يرتفَع بالاب بر فاختلفوا فيه: فذهَب قومٌ إلى أن َّ ا الخ  تداءِ وحده، يرونَ: " أن َّ المبتدأ يرتفُع بالابتداءِ، وأم َّ
تدأ  تدأ، والمب ُِِع بالمب هُ يَرْتَف لى: أن َّ خرون إ ًا، وذهَب آ تدأ مع تداءِ والمب ُِِع بالاب ه يَرْتَف لى أن َّ خرون إ وذهَب آ
ُلْنَا: إن َّ العامل هو الابتداء وإْن كانَ الابتداء هو  ما ق وا بأْن قالوا: إن َّ َ ا البصريون فاْحتَج ُّ يَرْتَفُِِع بالابتداء؛ أم

م عري  نار الت لإحراق لل سية كا مؤثرة ح ست  ناعة لي هذه الِص  في  مل  لأن َّ العوا ية؛  مل اللفظ ن العوا
والإغراق للماء والقطع للسيف، وإنما هي أمارات ودلالات ... ؟ فكذلك هاهنا؛ وإذا ثبت أن َّه عامل 

كان( وأ حو: ) مِل، ن من العوا يرِه  لى غ ا ع برِه، قياسً في خ مَل  ََب أْن يَعْ تدأ وَج ( في المب ها، و) إن َّ خوات
ها لما عَمِلْت في المبتدأ عَمِلْت في خبره فكذلك هاهنا..." ؛ أماـ َّ (154)وأخواتها، و )ظننت( وأخواتها؛ فإن َّ

يد أخوك،  الـكوفيون فذهبوا إلى أن َّ المبتدأ يرفُع الخ برَ، والخ بر يرفُع المبتدأ؛ فهما يترافعان، وذلك نحو "ز
ا وجدنا وعمرٌو غلامك، واحتجوا بأن قالو برُ يرتفُع بالمبتدأ؛ لأن َّ تدأ يرتفُع بالخ برِ، والخ  نا: إنَ  المب ما قل ا: إن َّ

ا  ُ  الكلام إل َّ المبتدأ لا بد  له من خبر ، والخ برُ لا بد  له من مبتدأ، ولا ينفُك أحدهما مِْن صاحبه، ولا يتم
يد أخوك" لا يكونُ أحدهما كلامًا إل َّ  ا كانَ بهما، ألا ترى أن َّك إذا قلَت: "ز ا بانضماِم الآخر إليه؟ فلم َّ

يقتضي صاحبه اقتضاءً واحدًا عمَل كل ُّ واحد  منهما في صاحبه  كل ُّ واحد  منهما لا ينفُك  عَِن الآخر و
مثَل ما عمل صاحبه فيه؛ فلهذا قلنا: إنهما يترافعان، كل واحد منهما يرفع صاحبه. ولا يمتنع أن يكون 

 ً ًا ومعمول ما عامل حد منه قال الل   هُ كل وا يرة،  ظائر كث لذلك ن جاء  قد  َهُ  : ﴿ا، و َل َۡدعُواْ ف ا ت ا م َّ َأي ّٗ
 ُۚ نَى  ءُ ٱۡلحُسۡ َْدعُوا(، وجزم "تدعوا" بـ)أي اً ما(، فكان كل واحد (155)﴾ٱۡلَأۡسمَٓا ا ما( بـ  )ت ، فنصب )أي َّ

ًا" ًا ومعمول ما عامل في (156)منه سار  قد  سفراييني  سبق نجد أن َّ الأ ما  كِل   من  في ،  لأول:  يقين ا طر
تدأ.  مرام من أن َّ أصل المرفوعات هو المب لوغ ال في ب بِن هشام  منهِج ا سير على  يِب أصل المرفوعات ي ترت
والآخر: َنجدهُ في شرِح الآجرومية يوافق ابن آجروم في جعل المبتدأ والخ بر في البابين الثالث والرابع من 

في َِك  في ذَل نْت العِل َّة  ما كا تابين، وهذا نجدهُ عند  المرفوعات، ورب يه مصنفا الك ما عل قاً ل هُ  كان مواف أن َّ
ا الخلاف في رافع المبتدأ والخ برِ؛  اح إذا ما استثنينا منهُ آراءهُ المخالفة لهما أحياناً كثيرة؛ أم َّ ر َّ أغلب الش ُّ

ياً على عادتهِ باتباعهِ المذهب البصري .   فقد سارَ جر
اسعةَ عشرةَ:  أشار عبدُ الملِك الأسفراييني إلى مسألةِ تَعددِ الخ بر، إذ َجعََل  : القول بتعددِ الخ برالمَسألةُ الت َّ

َعددُ الخ بر، نحو: ﴿ وَهُوَ الغَفُورُ الوَدُودُ﴾ بر لمبتدأ (158)" (157)قول المَُصن ِف: " وقَْد يَت ، أي: يتعدد الخ 
هَ على ق هم أجمعوا على التعددِ، في نحو:" واحد  لأن َّهُ كالنعِت فيكون اثنين فصاعدًا، ثُم َّ نب َّ وِل المصن ِف بأن َّ
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مان حلوٌ حامٌض" يدان شاعٌر وكاتب"، وفي نحو: " الر ُّ يدٌ شاعٌر وكاتب "، وفي نحو: " الز ، وفي (159)ز
ه:  ما نص ُّ قال  ها، ف َعددَ في لا ت لةَ  بين أن َّ الأمث طر إذ ي شرح الق في  ما  خالف  ما ي سفراييني  قول الأ

يدان َشاعِر وَكَاتب(، وَفِي، "...وََأْجمعُوا ع د فِي مثل: ) زيد َشاعِر وَكَاتب(، وَفِي، َنحْو: )الز عَد ُّ لى عدم الت َّ
 ِ ان َ ا الأوُل: فَلَِأن َّ الأول خبرٌ وَالث َّ ه لَا تعددَ فِيهِ فِي اْلحَقِيقَة أم ي َنحْو: )هَذَا حُلْو حامض(؛ لَِأن َّ ذَلِك كُل ُّ

ا الث َّ  ْهِ وَأم َّ ُوٌف عَلَي َِأن َّ مَعْط َِث فَل ال ا الث َّ َر  وَاحِد ؛  وَأم َّ نهُ ِبخ َب َرٌ عَ خصينِ مُخ ْب ِْن الش َّ كل َّ وَاحِد  م َِأن  انِي فَل
"ٌّ ُز  نى هَذَا م َرِ الْوَاحِد ِإْذ الْمَعْ ِي معنى اْلخ َب َيِْن ف َر لى التعدد فيما سبق (160)اْلخ َب بن يعيش فذهب إ ا ا . أم َّ

" يجوزُ أْن يكون للمبتدأ الواحدِ خبران وأكثرُ من ذلك؛ كما قَْد يكونُ لَهُ ذكرهُ من الأمثلة، وأوردَ قائلًا: 
 ،)ٌّ يد أن ه قد جمع بين الطعْمَيْن، كأن ك قلت: )هذا مُز  أوصاٌف متعد دةٌ، فتقول: "هذا حُلْوٌ حامٌِض" تر

م لأن َّ ال نى،  هة المع من ج عد د  يرُ مت هو غ فظ، ف هة الل من ج عد دًا  كانَ مت جامع فالخ برُ وإْن  راد أن َّهُ 
كع..." َى: را لى معن عدٌ" ع قائم قا هذا  قول: " حدٌ، وت َيْن، وهو خبرٌ وا سبَق أن َّ  (161)للطعم ما  حُظ م . نل

الأسفراييني قد ذكر كلاماً للمصن ِف وهو مغايرٌ لما عليه في شرح القطر من عدم الإجماع على التعدد كما 
ِي ُلْغ ا أن َّ هذا لا ي يه الأسفراييني في أول  أسلفنا الكلام عنه؛ إل َّ بر، الذي مال إل القول بجواز تعدد الخ 

ل .   شرحهِ على كلام المَصن ِف، والذي عضدتهُ بذكرِ آراءِ ابن يعيش في شرح المُفَص َّ
 : المَسألةُ العشرون: مجيء )باَت( بمعنى صارَ  

، (162)صارَ، وهو المشهور" قال عبد الملك الأسفراييني:" قضيةُ كلاِم المصن ِف: "أن َّ باَت لا تأتي بمعنى
في  ها  سمها بخ بر صاف ا باَت، وهي لات سادس:  لهِ: " وال شذور بقو لى ال شرحهِ ع في  ضاً  تهُ أي ما أثب وهو 

يدٌ ساهرًا " دها بالليل على عكِس)صار( التي تفيد التحول والانتقال، (163)الليل، مثل: باَت ز ؛ إذ قي َّ
ها  بات على معنيين: أحدهما اقتران مضموِن  تأتي لذلك بقوله: "وذهَب بعضُهم ومنهم الزمخشري إلى أن َّ و

صار" نى  ما بمع ثاني كينونته قة كان، وال ي لى طر فين ع بالوقتين المختل لةِ  ُم لك (164)الج بدُ الم ُم َّ ذكر ع ، ث
 :(165)وأقوى ما يُستدل به عليه قوله الأسفراييني قائلًا: " وجرى عليه ابن مالك في شرح التسهيل،

خَي َّ  ْطوَى ِبحَبْلأُّ مَا ذَكِرَْت كُلَيٌب *** َأبِيُت كأن َّني أُّ  كُل َّ
قات" موم الأو َا( لع م في (166)لأن َّ )كل َّ لك وجدُت أن َّ  بن ما قوِل ا لى  جوع إ ِْن خلال الر ني م ا أن .إل َّ

 ظاهرهِ ما ُيخالف الزمخشري، وُيخالُف ما أشارَ إليه الأسفراييني مِْن أن َّ ابَن مالك  قد جرى على ذلك؛
اً يقول فيه: " وزعم الزمخشري أن بات قد تستعمل بمعنى  أي َمجِيء )باَت( بمعنى )صارَ(، فقد ساق نص َّ

، لعدم الاتيان بشاهد على ذلك، مع التتبع والاستقراء" ، وكذلك قال في (167))صارَ(، وليس بصحيح 
بمعنى "صار" ولا حجة له على  -اأيضً  -شرح الكافية ما يُثْبُِت ذلك: " وزعم الزمخشري أنَ  )باَت( تَرِدُ 
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ِمَْن وافقه" ، (169)، وَجعل مِنْهُ بعض الْمُتََأخ ِرين )فَِإن َّ أحَدَكُم لَا يْدرِي َأيَْن باتْت يَدُه((168)ذلك، ولا ل
 َ ُمْلَة ل َف بِِإْمكَان حملهِ على الْمَعْنى الْمجمع عَلَيْهِ وَهُوَ الد لَالَة على ثُبُوت مَْضمُون اْلج يْلًا... والمشهور عندَ وََضع َّ

وَل بمرادفة  لأُّ َة ا َمْس لهِ: " وتختص اْلخ في شرحه، بقو ها لمعنى )صار(؛ وذلك ذكرهُ  عدم إفادت بِن هشام  ا
نى صَار..." تَعْمل بِمَعْ ِي: كَانَ، وَأمسى، وَأْصبَح، وأضحى، وظل َّ َأن تسْ ، ولم (170))صَارَ(؛ أي يجوز، ف

لى  صرَ ع بل اقت ها؛  ما يذكرْ )بات( مع لى  لى أن َّ الأسفراييني ذهَب إ نا أحكمُ ع وِل، ومن ه لأُّ سةِ ا الخم
ثهِ  في أوِل حدي يهِ  هور: بأن َّ : )باَت( لا تكون بمعنى )صارَ(، وهو ما أشارَ إل ُصن ِف والجم يه الم ذهَب إل

 بقولهِ: وهو المشهور، والل   ه تعالى أعلم . 
 

 
 : الخاتمة
يُخ عبدُ الملِك الأسفراييني إن َّ أهم ما تحقق في هذه الدراسة هي       إخراج الجهود التي بذلها الش َّ

)رحمه الل   ه(، وإظهارِها من الـكتب المطبوعة والتي كانت منتشرة ومتفرقة في أرجائها، ولـكي لا يتكَل َّف 
الذي  مَْن أرادَ الاطلاعَ عليها، فتكفيهِ مَؤونة البحِث، وعناء الت َّحري والاستقصاء، ومَشَقة الجمِع، ثُم َّ إنَ  

ية  في كتبه المطبوعة وهي:  تحَقَق من هذا العمِل هو بيانُ جهودِ عبدِ الملِك الأسفراييني النحو
نجاني . -الإعراب عن عوامِل الإعراب.              ب -أ  بلوغ الأماني من مختصر الز َّ
ِ قطر ابن هشام.       ه -ج ية.شرح الَألغا -شرح الآجرومية    ح -بلوغ المرام مِن حل  حو  زِ الن َّ

ية التي ذكرها المصنف والتأصيل لها من مظانِها،  وتطل ََّب هذا الجهد توضيح الـكثير من المسائل النحو
ِ قُت لذلك، وتتمثل أهمُ  النتائجُ التي خَلُْصُت إليها من الدراسة بما يأتي:   والل   هَ أْسأُل أْن أكونَ قْد وُف

ية لعبدِ الملك الأسفر -1 اييني، فيها من المسائل المهمة التي كان لا بد من إخراجها إن َّ الجهود النحو
 لتحصل بها الفائدة.

اعتمد الشيُخ الأسفراييني )رحمه الل   ه ( على الـكثير من آراء من سبقه من علماء النحو الأوائل  -2
يه، والجوهري، وابن هشام، والزمخشري، وابن جني، وغيرهم؛ لـكن َّ الذي لفَت النظر، هو  أمثال: سيبو

 محاولته مجاراتهم في أكثر من موضع. 
سلوب كانت  -3 انمازْت كتبه )الخمسة( بالسهولة، والوضوح في ألفاظها، وعباراتها، وأمثلته، فسهولة الأُّ

ُخل،  ية بعدِم الإيجازِ الم يقة تجذب القارئ، واتسم عرضه للمسائل النحو موصلاً إلى العرض المنشود بطر
ا ما  رح. أو الإطنَاِب الممل، إل َّ ِ مهُ المقام، وتقتضيه الحاجة من التفصيل والش َّ  ُيحَت
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ظهر واضحًا استعماله لبعِض المصطلحاِت التي دأب عليها القدماء، مثل: )اعلم، والقياس، والأصل،  -4
 والمختار، والإجماع، والراجحُ(، وغيرها من الألفاظ. 

إلى مَن سبقه من العلماء، عند النقل فضلًا عن اللافُت أنَ  الأسفراييني، يتمتُع بالأمانة في الإشارة  -5
ليِل فيها،  استقلاليته الواضحة في عرض آراء القدماء، ومن ثم بيان رأيه الشخصي في المسألة بعدَ ايرادِ الد َّ
ية والتعاطي معها وترجيح الآراءِ  وقد ورد هذا كثيرًا في مؤلفاته، ومن خلال  اختيار المسائل  النحو

ح  بَعضِها على بعض   يَخ الأسفراييني قد اتبع المذهب البصري وصر َّ توصلت إلى حقيقة  وهي: أن َّ الش َّ
َ من موضع منها في كتابه) الإعراب عن عوامل الإعراب(ما قاله: " واتبعُت فيه  بذلَك في أكثر

ل أن المذهب المنصور، وفي بلوغ الأماني قوله:" )بأنها خلال المذهب المنصور(" ، وفي الختام الل   هَ أسأ
 ينفع به

 
 

 الهوامش
 .55 - 54. الإعراب من عوامل الإعراب للأسفراييني: 1
ِ قطرِ ابن هشام  لعبدِ الملِك الأسفراييني2  . 14: . بلوغ المرام مِن حل 
 . 41، و شرح الآجرومية للأسفراييني:41 - 1/40، وهمع الهوامع شرح جمع الجوامع: 1/13. الكتاب: 3
، ومسائل خلافية 1/102، وشرح جمل الزجاجي لابن عُْصفُور: 41 ، والجمل:1/98شرح التكملة . ينظر: المقتصد في 4

 . 105 -102في النحو: 
 . 57 -53. ينظر: الإعراب عن عوامل الإعراب: 5
  . 15. بلوغ المرام: 6
   . 13. شرح قطر الندى لابن هشام: 7
 . 149ام . ينظر: شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب: ابن هش8
 . 16. بلوغ المَرام من حُِل  قطرِ ابن هشام : عبد الملك بن جمال الدين الأسفراييني، 9

ل: 278 -274/ 3الكتاب، . ينظر: 10  .892، ومُغني اللبيب عن كتب الأعاريب: 64/ 4، وشرح المُفص َّ
نسبا إلى لجيم بن صعب ولد يسم بن طارق ، والبيت الثاني من شواهد معاني القرآن  . البيتان من الوافر وقد11

 .14، و شرح قطر الندى لابن هشام: 1/215بلفظ:)انصتوها(، معاني القرآن للفر اء: 
   . 14. شرح قطر الندى لابن هشام: 12
  . 15. شرح قطر الندى: 13
 .  19. بلوغ المرام: 14
 . 180، ومغني اللبيب: 47/ 3ألفية ابن مالك:  . أوضح المسالك إلى15
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 . 2/300، و أمالي ابن الشجري: 1/264.  ينظر: الإيضاح العَُضدِي: 16
 .   440-439. الجنى الداني في حروف المعاني: 17
يل، لرجل من أزد السراة، وقيل:  لعمر و الجِني  يقولها لامرئ القيس، وهو من شواهد ا18 لكتاب: .  هذا بيٌت من الطو
 .2/577شرح الشذور للجوجري ، وينظر:2/333، والخصائص: 4/115، 2/226

 .   62 -61. الإعراب عن عوامل الإعراب: 19
 . 14. بلوغ المرام : 20
ذور لابن هشام: 21  .26، وشرح قطر الندى لابن هشام: 24. شرح الش ُّ
يل لحسان بن ثابت الأنصاري، وهو في الديوان: 22  . 1/86، وهو من شواهد الإنصاف :128. البيت من الطو
يين: البصريين والـكوفيين: المسألة الرابعة عشرة ، 23  . 1/86. الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحو
 . 139-1/138. الإنصاف: 24
   . 23. بلوغ المرام: 25
 .  75 -74. شرح الآجرومية لعبدِ الملِك الأسفراييني: 26
يين البصريين والـكوفيين: 27  . 179 -177. التبيين عن مذاهب النحو
 .   76 - 75. ينظر: شرح الآجرومية 28
 . 76.  المصدر نفسه: 29
 . 23-22. ينظر: الإعراب عن عوامل الإعراب: 30
 .11-10. ينظر: بلوغ المرام 31
 . 38. شرح الأجرومية لعبد الملك الأسفراييني: 32
 . 61 -60/ 2، وهمع الهوامع 3/1330لكافية الشافية: ابن مالك: .  ينظر: شرح ا33
َلل من كتاب الجمل: 34  .   247. ينظر: الحلل في اصلاح الخ
 . عجزُ بيت  من البسيط للكميت بن زيد الأسدي، وصدرهُ:35

                            ٌ  .أحلامُكُم لِِسقَام الجهِل شافية
افية: 1/81ديوان الكميت:    . 306/ 1، وشرح الكافية الش َّ

 . 34، 33. بلوغ المرام للأسفراييني: 36
 . 171الن ِساء: من الآية . 37
 .  24: . شرح الشذور لابن هشام38
  .  317 -316/ 1، وهمع الهوامع : 1/173. ينظر: المساعد على تسهيل الفوائد: ابن عقيل،39
 .  33. بلوغ المرام : 40
 .  33. المصدر نفسه: 41
 .  37. شرح القطر: 42



 

                                                                                 

                                                                              

 

 

 

 2019 -الأول  كانون – الثلاثون مجلة جامعة الأنبار للغات والآداب

145 

 . 81-80. الإعراب عن عوامل الإعراب: 43
 . 2/872، واللمحة في شرح  الملحة: ابن الصائغ، 3/56،57. الكتاب: 44
 . 2/46. المقتضب: 45
 .2/159. ينظر: الأصول في النحو: 46
 . 3/189. ينظر: أوضح المسالك: 47
حو: ابن هشام، 48  .  177. الجامع الصغير في الن َّ
 . 26. بلوغ المرام: 49
 . 434/ 2في مسائل الخلاف  . ينظر: الإنصاف50
ل: 51  .  4/210. شرح المُفص َّ
 .  211-4/210. المصدر نفسه: 52
 . 25. بلوغ المراِم : 53
ل:. 54  .192 المفص َّ
 .  48/ 1. أوضح المسالك: 55
 .   1/35. ينظر: شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو: 56
 . 40بلوغ المرام : . 57
 .  51. شرح الآجرومية للأسفراييني: 58
 .   41 - 40. بلوغ المرام: 59
 .   52. شرح الشذور للأسفراييني: 60
 .1/44، و شرح تسهيل الفوائد: 48. شرح القطر: 61
سائي في السنن الـكبرى: 21236، برقم: )158/ 35د الإمام أحمد: . مسن62 ( عن 8813، برقم: )136/ 8(، و الن َّ

بي ِ بن كعب، وينظر: أوضح المسالك   . 1/68أُّ
  .  1/44. شرح التسهيل: 63
 .   42. بلوغ المرام: 64
  .  48. شرح قطر الندى لابن هشام: 65
 .  49. شرح الأجرومية: 66
 . 49. بلوغ المرام من حل قطر ابن هشام للأسفراييني : 67
 .  154. ينظر: الن َّص المحقق  بلوغ الأرب في معرفة كلام العرب 68
َ هب للأسفراييني: 69  .  49. شرح شذور الذ
 .3، والشذور: 6. ينظر: قطر الندى لابن هشام 70
  .  83. همع الهوامع: 71
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 . 42/ 1. التسهيل : 72
  0 51 -50: شرح قطر الندى . ينظر73
 0 51-1/50المصدر نفسه: . 74
 .  1/68، وهمع الهوامع: 39، وشرح شذور الذهب:1/419ارتشاف الضرب : ارتشاف الضرب. 75
 0 1/67، وهمع الهوامع: 1/271، وارتشاف الضرب: 1/44ينظر: شرح التسهيل . 76
بان: 1/50أوضح المسالك . ينظر:77  0 1/93، وحاشية الَص 
بان: 1/50المصدر نفسه: . 78  0 1/93، وحاشية الص َّ
، 1/155ه(، تنظر: ترجمته في بغية الوعاة: 776هو شمس الدين محمد بن عبد الرحمن الصائغ الحنفي النحوي )ت . 79

 . 4/119والدرر الكامنة: 
 .  1/950. ينظر: مجيب الندا شرح قطر الندى: 80
 . 50بلوغ المرام: . 81
  . 51، 50: . المصدر نفسه82
 .  64. المصدر نفسه : 83
 0 78القطر: شرح . 84
، وذهب الرضي في شرح الكافية 2/229وينظر رأيه في شرح التصريح على التوضيح  ،57. شرح قطر الندى: 85
اء موافٌق لمذهب البصريين2/231  0: الى أن َّ الفر َّ

 .127ة والبصرة:  ، وائتلاف النصرة في اختلاف ُنحاة الـكوف551-550الإنصاف: . 86
  1519، وينظر: شرح الكافية الشافية 228التسهيل: . 87
 0 68بلوغ المرام: . 88
  0 78ينظر: قطر الندى . 89
 . 79، وشرح الآجرومية  للأسفراييني: 64. بلوغ المرام: 90
  0 2/147، والأصول في النحو: 2/6، والمقتضب: 3/5ينظر: الكتاب. 91
 .   77،78. ينظر: الإعراب عن عوامل الإعراب للأسفراييني 92
ل في صنعة الإعراب: 93  .  2/365، وهمع الهوامع: 325. المفَص َّ
ونجي، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت94 لبنان، ط: الأولى  -. ديوان أبي طالب عم النبي: جمعه وشرحه: د. محمد الت َّ

افية: م، والبيت منسوٌب إ1994 -ه1414  . 849-2/848ليه في شرح الكافية الش َّ
اني:95  . 270 . الجنى الد َّ
 .15 -4/14: . شرح التسهيل96
 0 79، وينظر: قطر الندى 91طه: . سورة 97
يل:  .98 اف عن حقائق غوامض التنز  .  2/229، وشرح التصريح: 274، وينظر: مغني اللبيب 2/154الـكش َّ
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 0 4/94وهمع الهوامع: ، 2/391ينظر: ارتشاف الضرب . 99
  0 2/229، وشرح التصريح على التوضيح: 2/391ينظر: المصدر نفسه . 100
 0 2/229ارتشاف الضرب: . 101
 0 2/229شرح التصريح على التوضيح: . 102
 0 288، 287شرح شذور الذهب: . 103
 0 62. بلوغ المرام: 104
، 66 -3/65المساعد على تسهيل الفوائد: ابن عقيل ، و37، ومغني اللبيب: 2/290ينظر: ارتشاف الضرب . 105

 0 4/97وهمع الهوامع: 
 .  169. الجامع الصغير لابن هشام: 106
 . البيت  لـكثير عزة: بن عبد الرحمن الخزاعي ، والبيت بتمامه:107

 أيادي سبا يا عََز  ما كنُت بعدكم     فلن َيحُْل للعينينِ بَعْدَِك منْظرُ  .
 . 3/180، وشرح الأشموني على ألفية ابن مالك: 328ديوانه:  

اني: 108  .272. الجنى الد َّ
 .   68بلوغ المرام:  .109
 0 241-240، والجنى الداني:2/390ينظر: ارتشاف الضرب  .110
 . 113 -112/ 3. ينظر: المساعد 111
 0 14. سورة القلم : 112
يل، له على113 وِ د بن َأْحمد بن َطاهِر اْلأنَْصارِي  الإشبيلي َأبُو بكر الْمَعْرُوف بالخِدَب، والخدب: الرجل الط َّ  . أبو بكر مُحَم َّ

يَضاح)ت ه(، تنظر: ترجمته 580الْكتاب طرر مد ونة مَشْهُورَة، اعتمدها تِلْمِيذه ابْن خروف فِي شَرحه، وَله تَعْلِيق على اْلِإ
   0 1/28الوعاة :  في بغية
 . 361 -359/ 2.  ينظر: همع الهوامع 114
 0 20. المُزم ِل: من الآية 115
  0 361-2/360، وينظر: همع الهوامع 89. سورة طه: 116
اس: 117 ح َّ  . 39/ 3. إعراب القرآن: أبو جعفر الن َّ
ير: 118  بلفظ : )أْن لن يُفاِخرُنا من خلقهِ بشرُ  ( . 200. ديوان جر
 . 10سورة الممتحنة: من الآية . 119
 . 361/ 2. همع الهوامع: 120
 0 2/361، وهمع الهوامع: 3/112. ينظر: المساعد:  121
 .10/158. البحر المحيط في التفسير: أبو حي ان، 122
   3/1120، والمساعد: 293، وشرح شذور الذهب: 240. الجنى الداني: 123
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 0 84. القطر: 124
 0 107، وجواهر الأدب: 40، ودقائق التصريف: 2/6. ينظر: المقتضب 125
 ، 61. ينظر: بلوغ المرام 126
 .  236، والجنى الداني: 7/16.  شرح المفصل: 127
يُف به، وتنظر ترجمته في بغية الوعاة : 128  0 1/28. سبَق التعر
 0 108، 4/88، وهمع الهوامع: 236. ينظر: الجنى الداني 129
 .68، وينظر: بلوغ المرام 31الآية . سورة الرعد: من 130
يل آي القرآن(: 131  . 536/ 13. تفسير الطبري = جامع البيان عن تأو
 2. سورة العنكبوت: 132
  0 71. سورة المائدة: 133
بعة في القراءات:  134  . 247. الس َّ
  0 82. سورة الشعراء: 135
 0 51. سورة الشورى: 136
   65 -61. ينظر: شرح قطر الندى 137
  3/168. ينظر: الكتاب 138
 0 238. الجنى الداني: 139
 0 82. الشعراء: 140
 0 238، والجنى الداني: 2/389، وارتشاف الضرب: 109. جواهر الأدب: 141
 0 20. المزمل: من الآية 142
 0 233. البقرة:  من الآية143
ها قراءة مجاهد 3/162تفسير القرطبي: . وهي قراءة مجاهد وابن مُحَيْصن. الجامع لأحكام القرآن = 144 . ووردْت أن َّ

مِين الحلبي، ر ُّ المَصون للس َّ  .2/463والحسن، وابن مُحيصن، وأبو رجاء، ينظر: الد ُّ
اد وهم من ضبة( كذا وردَ في المغني ، ينظر: المغني 145  . 28. بني )َصباح: بفتِح الص َّ
 0 4/91، وهمع الهوامع: 45. ينظر: مغني اللبيب 146
 0 238، والجنى الداني: 2/389. ارتشاف الضرب: 147
 0 4/89، وهمع الهوامع: 294. ينظر : شرح شذور الذهب 148
ا تَكُونَ فِتۡنَةٞ ﴾"84، وينظر: القطر 71.المائدة: من الآية 149  ، وفيه :"﴿ وََحِسبُٓواْ َأل َّ
ُنظر: النشر في القراءات العشر: 150 سي بنص: ... ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر ، وعندَ أبي علي الفار2/255. ي

ا تكونَ فتنة( نًصبا. وقرأ أبو عمرو، وحمزة والـكسائي: )أن لا تكونُ فتنة (رفعًا. ينظر: الحجة للقراء السبعة:    .3/246)أل َّ
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، شذور ، وقد خالف ما في الشذور الذي قال فيه:" المرفوعات عشرة أحدها الفاعل" فبدأ بهِ 119. بلوغ المرام:151
 10الذهب:
 .  104. شرح الآجرومية للأسفراييني: 152
 .119. بلوغ المرام: 153
 . 104، وشرح الآجرومية: 119. المصدر نفسه: 154
 .   38،39/ 1. الإنصاف: المسألة الخامسة، 155
 . 110. سورة الإسراء: من الآية 156
 .  38/، 1. الإنصاف: 157
 . 14. سورة البروج: من الآية 158
 . 127، 126. بلوغ المرام: 159
 .  127. المصدر نفسه: 160
 . 124. شرح قطر الندى لابن هشام: 161
ل: 162  .  249. شرح المفص َّ
 . 137، 136. بلوغ المرام: 163
 .  111. شرح الشذور للأسفراييني: 164
  0 2/76، وهمع الهوامع: 394، وينظر شرح الكافية الشافية 353. ينظر: المفصل 165
 . البيت لعمرو بن قيس المخزومي، ووَرَدَ في شرح التسهيل بلفظ: 166

ْطوَى بجمرِ  ما ذُكِرَْت كليٌب *** أبيُت كأن َّني أُّ  أِجن ِي كُل َّ
 .  802/ 2، وشرُح أشعارِ الهُذَليين للسكري: 1/346، ينظر: شرح التسهيل: 

 . 137. بلوغ المرام: 167
 . 421، 420، وهمع الهوامع:  346/ 1. شرح التسهيل: 168
 . 394/ 1. شرح الكافية الشافية: 169
. صحيح مسلم: كتاب: الطهارة،  باب: كراهة غمس المتوضئ، وغيره يدهُ المشكوك في نجاستها في الإناء قبَل غَْسلِها 170

ُ في الإناءِ قبَل أْن يَغِْسلَها،  (، وأبو داود في سننهِ في كتاب: الطهارة، ب278ثلاثًا، برقم: ) اب: في الرجل يُْدِخُل يده
 ( .103برقم :)
 . 134، 133. شرح القطر: 171
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 المصادر والمراجع 
 القرآن الـكريم 

 المخطوطات: أولًا : 
  :(، نسخة مصورة في  1037بلوغ الأرب في معرفة كلام العرب: عبد الملك جمال الدين الاسفراييني )المتوفى

ياض في ضمن مجموع برقم )  (.806جامعة الر
 المطبوعة:                                                                                                  ثانيًا : 
  :ھ(،  745ارتشاف الضرب من لسان العرب، أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي أثير الدين الأندلسي )ت

القاهرة .   –، مكتبة الخانجي 1ور رجب عثمان محمد وراجعة الدكتور، رمضان عبد التواب، ط/تحقيق: الدكت
 م(.1998 -ه1418)

 بيدي، عبد اللطيف بن أبي بكر)المتوفى رجي الز َّ ه(، 802ائتلاف النصرة في اختلاف ُنحاة الـكوفة والبصرة: الش َّ
 تحقيق: الدكتور طارق الجنابي، بيروت . 

  َّ ُصوُل في الن راج )ت:الأُّ هـ(، 316ْحوِ: المؤلف: أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي المعروف بابن الس َّ
 بيروت . –لبنان  -تحقيق: عبد الحسين الفتلي، الناشر: مؤسسة الرسالة

  :اس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي )المتوفى ح َّ هـ(، 338إعراب القران: أبو جعفر الن َّ
براهيم، الناشر: منشورات محمد علي بيضون، دار الـكتب العلمية، وضع حوا شيه وعلق عليه: عبد المنعم خليل إ

 هـ. 1421بيروت، الطبعة: الأولى، 
  :أمالي ابن الشجري: ضياء الدين أبو السعادات هبة الل   ه بن علي بن حمزة، المعروف بابن الشجري )المتوفى

 م . 1991 الطبعة: الأولىطناحي: مكتبة الخانجي، القاهرة، هـ(، تحقيق: الدكتور محمود محمد ال542
  :ه(، تحقيق ودراسة: د. 1037الإعراب عن عوامل الإعراب عبد الملك بن جمال الدين الأسفراييني)المتوفى

 م .2018 -ه 1439لبنان، الطبعة: الأولى  -بيروت -أحمد رجب أبو سالم ، دار الـكتب العلمية
 يين والبصريين والـكوفيين، عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد، كمال الإنصاف في مسائل الخلا ف بين النحو

ھ(، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد )د.ط( دار الفكر للطباعة  577الدين أبو البركات الأنباري )ت: 
 م .2003 -هـ1424والنشر، والمكتبة العصرية الطبعة: الأولى 

 ك، عبدالله بن يوسف بن أحمد بن عبد الل   ه، جمال الدين بن هشام )المتوفى: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مال
 ھ(، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر للطباعة والنشر. 761

  ار الفارسي )المتوفى ه(، تحقيق: الدكتور كاظم 377الإيضاح العَُضدِي: أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغَف َّ
 م.1996 -ه1416بيروت،  –الطبعة: الثانية، عالم الـكتب بحر المرجان، 

  :البحر المحيط في التفسير: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي )المتوفى
 هـ . 1420بيروت، الطبعة:  –هـ(، تحقيق: صدقي محمد جميل، الناشر: دار الفكر745
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 ھ(، تحقيق: 911النجاة، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )ت:بغية الوعاة في طبقات اللغوين و
براهيم، المكتبة العصرية لبنان صبرا.  أبو الفضل إ

  براهيم(، بإشراف الأستاذ الدكتور )حاتم ُ الطالبة )هيام فهمي إ بلوغ المرام من حل قطر ابن هشام، َحق قتْه
امن(، رسالة ماجستير، كلية الآداب، م، وكذلك أعاد تحقيقه 1990جامعة بغداد، العراق، سنة  صالح الض 

براهيم  للمرة الثانية الطالب ) محمد سعيد صالح ربيع الغامدي( رسالة ماجستير، إشراف الأستاذ الدكتور محمد إ
 م.1996 -ه1416البنا، المملـكة العربية السعودية، جامعة أم القرى كلية اللغة العربية 

 هـ(، تحقيق: علي 616ن: أبو البقاء عبد الل   ه بن الحسين بن عبد الل   ه العكبري )المتوفى : التبيان في إعراب القرآ
 محمد البجاوي، الناشر: عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

  :تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: محمد بن عبد الل   ه، ابن مالك الطائي الجي اني، أبو عبد الل   ه، جمال الدين)ت
 م.1967 -هـ 1387امل بركات، نش: دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، هـ(، تحقيق: محمد ك672

 ير بن يزيد بن كثير بن غالب  تفسير الطبري يل آي القرآن: محمد بن جر تفسير الطبري = جامع البيان عن تأو
ون مع مركز هـ(، تحقيق: الدكتور عبد الل   ه بن عبد المحسن التركي، بالتعا310الآملي، أبو جعفر الطبري )المتوفى: 

البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يمامة الناشر: دار هجر للطباعة والنشر 
يع والإعلان، الطبعة: الأولى،   م. 2001 -هـ  1422والتوز

 1987العراق  -تورال، الناشر: مطبعة المجمع العلمي . 
 محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الل   ه بن علي  المرادي  توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك: أبو

يات في جامعة الأزهر، 749المصري المالـكي)ت:  هـ(، شرح وتحقيق: عبد الرحمن علي سليمان، أستاذ اللغو
 م.2008 -هـ 1428نش: دار الفكر العربي، الطبعة: الأولى، 

 حو: ابن هشام الأنصاري، تحقيق: أ  م.1980القاهرة،  -حمد محمود الهرمل، مكتبة الخانجيالجامع الصغير في الن َّ
  الجامع لأحكام القرآن تفسير القرطبي: أبو عبد الل   ه محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس

 م.1964، 2القاهرة،ط: –هـ( تحق: أحمد البردوني، وإبراهيم أطفيش، الـكتب المصرية 671الدين القرطبي )
  هـ(، 170النحو : أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )المتوفى: الجمل في

 م.1995هـ 1416تحقيق: د. فخر الدين قباوة، الطبعة: الخامسة، 
  الجنى الداني في حروف المعاني: أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الل   ه بن علي  المرادي المصري المالـكي

هـ(، تحقيق: د فخر الدين قباوة، والأستاذ محمد نديم فاضل، الناشر: دار الـكتب العلمية، بيروت 749وفى: )المت
 م.1992 -هـ 1413لبنان، الطبعة: الأولى،  –

  :براهيم بن مصطفى الهاشمي )المتوفى هـ(، 1362جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب: أحمد بن إ
 لجنة من الجامعيين، الناشر: مؤسسة المعارف، بيروت.أشرفت على تحقيقه وتصحيحه: 

  :ھ(، تحقيق: محمود بن الجميل، الطبعة: الأولى، 1206حاشية الصب ان على الأشموني، محمد بن علي الصبان )ت
 م.2002ه 1423الناشر: مكتبة الصفا القاهرة 
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 يه، أبو عبد الل   ه )ال هـ(، تحقيق: د. عبد العال 370متوفى: الحجة في القراءات السبع: الحسين بن أحمد بن خالو
 هـ .1401، 4طبيروت،  –سالم مكرم، الأستاذ المساعد بكلية الآداب جامعة الـكويت، الناشر: دار الشروق 

  :د البطليوسي) المتوفى ِ ه(/، 521الحلل في اصلاح الخلل من كتاب الجمل: أبو محمد عبد الل   ه بن محمد بن السي
 بيروت، د. ت. -ودي، دار الطليعة للطباعة والنشرتحقيق: سعيد عبد الـكريم سع

  :ھ(، تحقيق: محمد علي النجار، عالم الـكتب بيروت، والهيئة  392الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني )ت
 المصرية العامة للكتاب الطبعة: الرابعة.

 756دائم، السمين الحلبي )الدر ُّ المَُصون في كتاب المكنون: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن يوسف بن عبد ال 
 دمشق .–ھ(، تحقيق: الدكتور أحمد محمد الخراط دار القلم 

  دقائق التصريف: القاسم بن محمد بن سعيد المؤدب، من علماء القرن الرابع الهجري، تحقيق: الدكتور أحمد ناجي
امن، والدكتور حسين   القيسي، والدكتور حاتم صالح الض َّ

 محمد التنوخي، الناشر: دار الكتاب العربي. د.مطلب عم النبي: جمعه وشرحه، ديوان أبي طالب بن عبد ال 
  م. 1969ديوان الكميت بن زيد: الدكتور داود سلوم _ الن َّجف 
  ير:  تحقيق: الدكتور نعمان محمد أمين طه، الطبعة: الثالثة، دار المعارف  م .1986مصر  –ديوان جر
 ية: تحقيق: وليد عرفا ديوان حسان بن ثابت  م.1971لندن،  -ت، مطبعة: سلسلة جب التذكار
 ديوان كثير بن عبد الرحمن الخزاعي )كثير عزة (، جمع: الدكتور: إحسان عباس، الناشر: دار الثقافة: بيروت- 

 م .1971 -ه1391لبنان، سنة: 
 :هـ(، المحقق: 324)المتوفى: أحمد بن موسى بن العباس التميمي، أبو بكر بن مجاهد البغدادي  السبعة في القراءات

 هـ .1400مصر، الطبعة: الثانية،  –شوقي ضيف، الناشر: دار المعارف 
  سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي الس ِِجْستاني

 بيروت. –رية، صيدا هـ(، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: المكتبة العص275)المتوفى: 
  :هـ(، تحقيق وتخريج 303السنن الـكبرى: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي )المتوفى

أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي، أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط، قدم له: عبد الل   ه بن عبد المحسن التركي، 
 م. 2001 -هـ  1421ولى، بيروت، الطبعة: الأ –الناشر: مؤسسة الرسالة 

  :ه(، تحقيق: وجيه 1037شرح الآجرومية: عبد الملك بن جمال الدين الأسفراييني )الملا عصام(، )المتوفى
ية، الـكويت امي، الناشر: دار الظاهر  م. 2018 -ه144مدينة سعد العبد الل   ه، الطبعة: الأولى،  -فوزي الهم َّ

 يه: ابن الِس يرافي، يوسف ب ه(، تحقيق: د. محمد علي الريح هاشم، مطبعة: 385ن أبي سعيد )تشرح أبيات سيبو
 م. 1974القاهرة –الفجالة الجديدة 

 تار أحمد فرج، دار العروبة كري، تحقيق: عبد الس َّ  م .1965مصر،  -شرح أشعار الهُذَليين صنعهُ أبو سعيد  الس ُّ
 ك( علي بن محمد بن عيسى، تحقيق: محمد شرح الأشموني على ألفية ابن مالك )منهج السالك على الفية ابن مال

 م.1955 -ه1375لبنان  -محيي الدين عبد الحميد،  الطبعة: الأولى، دار الـكتب العزي بيروت
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  :ھ(، تحقيق: الدكتور  672شرح التسهيل، جمال الدين محمد بن عبدالله ابن مالك الطائي الأندلسي، )المتوفى
 م.1990مصر، –مختوم،  الطبعة: الأولى، الناشر: هجر للطباعة عبد الرحمن السيد، الدكتور محمد بدوي ال

  شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو، خالد بن عبدالله بن أبي بكر بن محمد
 م.2002بيروت  –ه ( ، تحقيق: محمد باسل، الطبعة: الأولى، دار الـكتب العلمية 905الازهري )المتوفى: 

  ية 643المفصل: موفق الدين، يعيش بن علي بن يعيش الن َّحوي )المتوفى:  شرح  مصر. –ه(، المطبعة الخ ير
  :ھ(، تحقيق: علي محسن  761شرح جمل الز َّجاجي، أبو محمد، عبدالله جمال الدين بن هشام الأنصاري )ت

 م.1986 -ه1406عيسى مال الل   ه، الطبعة: الثانية، عالم الـكتب بيروت 
 ھ(، 889لذهب في معرفة كلام العرب، شمس الدين محمد بن عبد المنعم الجوجري )المتوفى: شرح شذور ا

 م.2004السعودية  –تحقيق: نواف بن جزاء الحارثي، الطبعة: الأولى، عمادة البحث العلمي جامعة الإسلامية 
 ن هشام، الأنصاري شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، عبدالله بن يوسف بن أحمد بن عبدالله، أحمد ب

 م.1997بيروت  -(، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، الطبعة: الثانية، المكتبة العصرية صيداـه761)ت: 
  :ھ(، تحقيق:  761شرح قطر الندى وبل الصدى، أبو محمد، عبدالله جمال الدين بن هشام الأنصاري )المتوفى

 م.1963 -ه1383مصر  –شرة، مطبعة السعادة محمد محيي الدين عبد الحميد، الطبعة الحادية ع
  :هـ(، 672شرح الكافية الشافية: محمد بن عبد الل   ه، ابن مالك الطائي الجياني، أبو عبد الل   ه، جمال الدين )المتوفى

  م.1982 -ه1402تحقيق: عبد المنعم أحمد هريدي،  الطبعة: الأولى، الناشر: دار المأمون للتراث 
 صحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الل   ه )صلى الل   ه عليه وسلم(: مسلم بن صحيح مسلم = المسند ال

 بيروت. -محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث  ت:هـ(، 261الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )
  :يه )المتوفى حمد هارون،  ھ(، تحقيق: عبد السلام م 180الكتاب: عمرو بن عثمان بن قنبر، أبو بشر سيبو

 م.1988ه 1408القاهرة،  –الطبعة: الثانية، مكتبة الخانجي 
  :يل، لأبي القاسم محمود بن عمر بن أحمد، الزمخشري جار الل   ه )المتوفى اف عن حقائق غوامِض التنز الـكش َّ

 ه.1407-هـ(، الطبعة: الثالثة538
 أبو عبد الل   ه، شمس الدين، المعروف بابن اللمحة في شرح  الملحة: محمد بن حسن بن ِسباع بن أبي بكر الجذامي ،

براهيم بن سالم الصاعدي، الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، 720الصائغ )المتوفى:  هـ(، تحقيق: إ
 م.2004هـ/1424المدينة المنورة، المملـكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 

 لل   ه بن الحسين بن عبد الل   ه العكبري البغدادي محب الدين )المتوفى: مسائل خلافية في النحو: أبو البقاء عبد ا
 م .1992بيروت الطبعة: الأولى،   –هـ(، تحقيق: محمد خير الحلواني، الناشر: دار الشرق العربي 616

  :ھ(، تحقيق: الدكتور محمد كامل بركات،  الطبعة:  769المساعد على تسهيل الفوائد، بهاء الدين المهمزاني )ت
 م.1982 -ه1402الأولى، دار الفكر دمشق 

  :ھ(، تحقيق: شعيب  241مسند الإمام أحمد بن مثيل، أبو عبدالله أحمد بن محمد بن مثيل الشيباني )المتوفى
 م.1999ه 1420بيروت  –الأرنؤوط و آخرين، الطبعة: الثانية، مؤسسة الرسالة 
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 ياد بن عبد يا يحيى بن ز اء )ت: معاني القرآن: المؤلف: أبو زكر هـ(، تحقيق: أحمد 207الل   ه بن منظور الديلمي الفر َّ
مصر،  –يوسف النجاتي، ومحمد علي النجار، وعبد الفتاح إسماعيل الشلبي، الناشر: دار المصرية للتأليف والترجمة 

 م.1983 –ه 1403بيروت، الطبعة: الثالثة،  –الطبعة: الأولى. والثانية بتحقيق: محمد علي النجار، عالم الـكتب 
  ،مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: عبد الل   ه بن يوسف بن أحمد بن عبدالله، جمال الدين بن هشام الأنصاري

 –ھ(، تحقيق: الدكتور مازن المبارك، والدكتور محمد علي حمد الل   ه، الطبعة الخامسة، دار الفكر 761)ت: 
 م.1985دمشق 

  ل في صناعة الإعراب: أبو القاسم محمود بن هـ( تحقيق: 538عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الل   ه )المتوفى: المفص 
 م .1993بيروت، ط: الأولى،   -الدكتور: علي بو ملحم، مكتبة الهلال

  :براهيم الدويش، النشر المقتصد في شرح التكملة: عبد القاهر الجرجاني، تحقيق: الدكتور أحمد عبد الل   ه بن إ
 م.2007 -ه1428الأولى،  جامعة محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة:

  :ھ(، تحقيق: محمد عبد الخالق 285المقتضب، أبو العباس، محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي المبرِ د )ت
 بيروت. –عضيمة، عالم الـكتب 

  :هـ(، تحقيق:  833النشر في القراءات العشر: شمس الدين أبو الخ ير ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف )ت
ية الـكبرى ]تصوير دار الكتاب العلمية[ .1380الضباع )المتوفىعلي محمد   هـ(، الناشر: المطبعة التجار

  :ھ(، تحقيق: عبد 911همع الهوامع شرح جمع الجوامع، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )ت
    الحميد هنداوي، المكتبة الوقفية، مصر.

 


