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Bulba Mouncobac and Prepositional in the

book masterpiece Sunni on the Jerusalem



you collect the opinions of the public and

ملخص البحث
باللغة العربية واالنكليزية

message study documentary syntactic) as
Tothbgaha and analysis was On four de-

mands, the first is specialized in the subject

matter, the third is specialized in the female للرتاث أهميــة كبرية يف تحقيقه وإلبراز ما يف هذه
employees, the third is the one in the mag- املخطوطات من آراء ومســائل جــاء هذا البحث

azines, the fourth is the letters of Al- Muani  وقد،تخــص الجمهور
ليــرز اآلراء النحوية التي
ّ
and the research conclusion is with a con- وســم بـــ(آراء الجمهــور يف بــايب املنصوبات
clusion that deals with important results.

❊

❊

❊

السن َّية دراسة توثيقية
َّ واملجرورات يف كتاب التحفة

 إذ قمــت بجمع آراء الجمهــور وتوثيقها،)نحوية
 وكان عىل أربعة مطالب؛ األول اختص،وتحليلهــا
 والثالث، والثاين اختص باملنصوبات،املرفوعات

 ثم ختم، والرابع بحــروف املعاين،باملجرورات
.البحث بأهم النتائج

(the views of the public in Bulba Mouncobac and Prepositional in the book master-

piece Sunni on the Jerusalem message study
documentary syntactic)

Heritage of great importance to achieve and

highlight what it of opinions and questions
came this research to highlights the views
of grammatical concerning the public has
been marking by ( the views of the public in
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المقدمة

اختص مبسائل املرفوعات.
املطلب األول:
ّ

املطلب الثاين :اختص مبسائل املنصوبات.

اختص مبسائل املجرورات.
املطلب الثالث:
ّ

الحمــد للــه رب العاملني ،وأفضل الصــاة وأت ُّم املطلب الرابع :اختص مبعاين الحروف.
التســليم عىل ســيدنا محمد وعىل آلــه وصحبه وأخريا ً أسأل الله تعاىل أ ْن يجعل هذا العمل خالصاً

أجمعني.

لوجهه الكريم ،وأ ْن يوفقنــي لخدمة اللغة العربية،

يل ذلك والقادر عليه ،وآخر دعوانا أنِ الحم ُد
وبعد؛ فال يخفى عىل طالــب العلم ما للرتاث من فهو و ّ

أهمية يف تحقيقــه ،ففيه من العلم كنــوز ال تنفد ،لله رب العاملني.
وكتاب التحفة الســن ّية يف الرســالة املقدســية هو

حقّقت يف جامعة األنبار-
أحد املخطوطــات التي ُ
كليــة الرتبية للعلوم اإلنســانية ،وهــو مؤلّف غني

مبادته العلمية ،ففيه من املسائل النحوية والرصفية
والبالغية اليشء الكثري ،مؤلفه محمد بن حسن بن

رشعت يف
عيل الدبّاغ املتــوىف (288ه) ،وما أ ْن
ُ
قراءته حتى وقع نظري عىل آراء الجمهور التي كان
يعمم يف نســبتها ،فيطلق عــى آراء البرصيني آراء
الجمهور ،وكــذا الحال مع آراء الكوفيني ،ومن هنا

لدي الرغبة يف تتبع آراء الجمهور ودراســة
صارت َّ
مسائلهم دراسة نحوية وتحليلية بعد توثيق نسبتها،

فخرج هذا البحث ،و ُو ِسم البحث بـ (آراء الجمهور
الســ ِن ّية عىل الرســالة املقدســ ّية
يف كتاب التحفة َّ

يف بايب املنصوبات واملجرورات دراســة توثيقية
نحويــة)؛ ولكرب الكتاب اقتــر البحث عىل بايب
املنصوبات واملجرورات.

وقد اقتضــت طبيعة أن يكون عــى أربعة مطالب

وكانت عىل النحو اآليت:

❊

❊

❊

الس ِن َّية
آراء الجمهور يف بايب املنصوبات واملجرورات يف كتاب التحفة َّ

 384د .رغد جهاد عبد حسني العلواين
•توطئة:

جمهور البرصيني معظم نحــاة املذهب البرصي

ري املرتاكم الواســع .باســتثناء َمــن خالفهــم ،وعندما نقــول جمهور
ال ُ
ج ْم ُهو ُر لغــةُ « :ال َّر ْمل الكث ُ

ج ْم ُهــو ُر :الجامعة من ال ّنــاس»( ،)1وهي بض ّم الكوفيني فاملقصود أغلب نحاة املذهب الكويف
وال ُ
ِ
الناس وأرشافَهم ومعظم كل باســتثناء َمن تخلّف عنهــم .وما وجدته يف كتاب
الجيم ،وتشــمل ُج َّل

يشء(.)2

التحفة الســن ّية من نســبة آراء الجهور أنّه ينســب

وير ُد يف كتــب النحاة مصطلح (جمهــرة النحاة) ،املســألة الواحدة إىل جمهور النحــاة ،وعند تتبع
والفرق بني الجمهور وجمهــرة النحاة أ َّن الجمهرة ذلــك أجد املقصود من ذلــك جمهور البرصيني

تعنــي املجتمع( ،)3وجمهر الــيء أي :جمع ُه( ،)4فقط ،فكان عميل يف البحث توثيق هذا املصطلح
وجمهــرة مصــدر جمهر ،وهي تعنــي املجموعة وتفصيله ،فضالً عن دراســة املسائل النحوية يف
والجامعة ،فهي أوســع من الجمهور .والجمهور هذا الكتاب مــع آراء النحاة جميعهــا الواردة يف

يعني أغلب النحاة أو معظمهم باستثناء من خالفهم ،مســألة معينة يف الكتاب ،وبهــذا صار عميل يف

قال أبو حيان يف عمل اسم الفاعل إذا كان مضمرا ً :البحث دراســة املســائل النحوية التــي ورد فيها

«حىك ابن عصفور :االتفاق عىل أنّه يرفعه ،وليس مصطلح الجمهور ،وتوثيق صحة إطالق مصطلح
كام ذكر ،بل مذهب الجمهور ذلك ،وذهب أبو بكر الجمهور عىل النحاة ،والســبب وجود الخلط يف
بن طاهر ،وابن خروف تلميذه إىل أنّه ال يرفعه ،وال كتاب التحفة السنية يف هذا املصطلح.
يتحمله ،والذي تلقفناه من الشــيوخ أنّه الشــتقاقه

يتحمل الضمري» )5(.فمعنى كالم أيب حيان أ ّن هناك
َمن خالف الجمهور يف عمل اســم الفاعل ،وليس

كام ذكر ابن عصفور يف االتفاق يف ذلك.

فعندمــا نقول جمهــور النحــاة فاملقصود معظم
النحــاة باســتثناء البعــض منهم ،وعندمــا نقول

((( العني.117/4 :

((( ينظر :تاج العروس.473/10 :
((( ينظر :األفعال.198/1 :

((( ينظر :تاج العروس.473/10 :

((( ارتشاف الرضب.2272 – 2271/5 :

❊
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•املطلب األول :املرفوعات

•العطف عىل الضمري املرفوع من غري تأكيده:

يف ذلــك قائالً« :وهو مام ال يجيــزه النحويون يف
النــر إِال عىل ضعــف ،ويزعمون أن بابه الشــعر،

ومم جاء يف النظم
وذلــك يف نحو
ُ
نظم ونرثًا»ّ )5(.
«(قمت وزيــ ٌد) إذ لو عطفت للزم والصحيح جوازه ً

العطف عــى الضمري املرفــوع املتصل من غري قول عمر بن أيب ربيعة(:)6

ٍ
أقبلت و ُز ْه ُر تهادى
ْ
قلت إ ْذ
ُ
توكيــد ضمــر منفصــل أو فاصل مــا ،وهذا عند

تعس ْف َن َر ْمال
ك ِنعاجِ املَال َّ

الجمهور»(.)1

وذهب الكوفيون إىل جــواز العطف عىل الضمري وقول املس ّيب بن علس(:)7
املرفوع املتصل يف اختيار الكالم ،وهذا يتعارض فأُ ْق ِس ُم أن ل ِو ال َتقي ْنا وأنْ ُت ُم

رش ُمظْلِ ُم
لكان ْ
لكم يو ٌم من ال ِّ

مع ما نُسب إىل الجمهور يف كتاب التحفة السنية(.)2

خلُونَ َها َو َم ْن
إل يف رضورة
أ ّما البرصيون فــا يج ّوزون ذلــك ّ
ومم جاء يف النــر قوله تعــاىل{ :يَ ْد ُ
ّ
()8
شكْ َنا َوال
جة البرصيني يف ذلك «إمنا قلنا إنه َ
الشــعر( ،)3وح ّ
صل ََح ِم ْن آبَائِ ِه ْم}  ،وقولــه تعاىلَ { :ما أَ ْ َ
ال يجــوز العطف عىل الضمــر املرفوع املتصل آبَا ُؤنَا}( ،)9وما ورد من الحديث النبوي الرشيف قوله
ْت أَنَا َوالْيَ ِتي ُم َو َرا َءهُ ،
ص َفف ُ
وذلك ألنه ال يخلو :إ ّما أ ْن يكون مقد ًرا يف الفعل أو (صىل الله عليه وسلم)َ ( :و َ

جو ُز ِم ْن َو َرائِ َنا)( .)10وكرثة ما ورد من الســاع
ملفوظًا به؛ فإ ْن كان مقد ًرا فيه نحو «قام وزي ٌد» فكأنّه َوالْ َع ُ
اسم عىل فعل ،وإ ْن كان ملفوظًا به نحو نرثا ً ونظــاً يضعف تعليالت البرصيني ويصبح يف
قد َعط ََف ً

«قمت وزي ٌد» فالتاء تنزل مبنزلة الجزء من الفعل ،فلو مذهب بعد وتكلّف.
ج ّوزنا العطف عليه لكان أيضً ا مبنزلة عطف االسم

•املطلب الثاين :املنصوبات:

عىل الفعل ،وذلك ال يجوز»( .)4والصحيح يف ذلك  .1مجيء الحال معرفة:

هو مذهب الكوفيني ،فقد ج ّوزوه يف االختيار ،وإن «ومجــيء الحال معرف ًة مقصو ٌر عىل الســاع…،
كان األكرث يف الــكالم التوكيد ،ووافقهم ابن مالك

((( شواهد التوضيح .173 :

((( التحفة السنية.147 – 146 :

((( ديوانه.177 :

للكوفيني يف كتاب االنصاف.388/2 :

((( سورة الرعد :اآلية .23

–  ،221واألصول  ،79 – 78/2واألنصاف.388/2 :

( ((1صحيح البــاري ،كتاب الصالة ،بــاب الصالة عىل

((( ينظر :معــاين القرآن للفراء ،95/3 :والرأي منســوب ((( ديوانه.125 :

((( ينظر :الكتاب ،379 – 378/1 :واملقتضب ((( 220/3 :سورة األنعام.148 :
((( اإلنصاف.390/2 :

الحصري ،101/1 :رقم (.)380
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ج َّن الْ َ َع ُّز ِم ْن َها الْ َذ ََّل}(.)7
وذهب الكوفيون إىل جواز مجيء الحال معرفة إذا ومنه قراءة({ )6لَيُ ْ
خ ِر َ

الراكب أحســن وأ ّما ما ورد من الســاع فقد تأوله جمهور النحاة،
تضمنت معنى الرشط ،نحو( :زي ٌد
ُ

وصح فأ ّولوا قول لبيد بـ(اعــراكاً)( )8او (معرتكة)( ،)9وقد
منه املــايش) فالراكب واملايش حــاالن،
َّ
تعريفهام لتأويلهام بالــرط …،وجعل الجمهور يُعرب العــراك مفعوالً مطلقــاً ،أو مضافاً إليه عىل
نصب ذلــك بتقديــر :إذا كان زيــ ٌد  ،أي :إذا كان تقدير« :إرسال العراك»(.)10

الراكب أحسن منه إذا كان املايش»(.)1

ويؤ ّول (بِداد) يف بيت النابغة الجعدي بـ(بددا ً)

()11

اشــرط جمهور النحاة يف الحال أ ْن تكون نكرة( ،)2أو (متبددة)(.)12

ج َّن الْ َ َع ُّز
«ورشط الحــال التنكري؛ أل ّن املقصــود فيها بيان أ ّما نصــب (األذل) يف قوله تعاىل{ :لَ ُي ْ
خ ِر َ
بـ(ذليال) أي:
ً
هيئــة صاحبها ،وذلك حاصل بلفــظ التنكري الذي ِم ْن َها الْ َذ ََّل} فهو شــاذ( ،)13وقــد أ ّول

هــو األصل ،فال حاجة إىل تعريفها صوناً للفظ عن «ليخرجن العزيز منها ذليالً»(.)14

الزيادة والخــروج عن األصل لغري غرض»( .)3ومن وج ّوز الكوفيون مجيء الحــال معرفة إذا كان فيها

األمثلة عىل ذلك قول لبيد بن ربيعة(:)4

فأ ْر َسلَ َها ال ِعراكَ ومل يَ ُذ ْد َها

معنى الرشط ،فهــي نكرة يف املعنــى نحو( :زي ٌد

الراكب أحسن منه املايش) ،والتقدير :زي ٌد إذا ركب
ُ

ومل يُشْ ِف ْق عىل نَغ ِ
َص الدِّ خالِ أحس ُن منه إذا مىش»(.)15

وقول النابغة الجعدي(:)5

شب ًة
َ
وذكرت ِمن ل َ ِ
َب املحلَّق ُ ْ

ولـمـّا ج ّوز الكوفيون مجيء الحال نكرة فإ ّن نسبة

خ ْي ُل تَ ْعدو بالص َّعيد بَدَ اد ((( يف البحر املحيط :قرئ مبنياً للمفعول ،وبالياء .األع ُّز
وال َ
َّ
األذل نصباً عىل الحال( .البحر املحيط 274 /8
مرفوع به.
املكتبة الشاملة).

((( سورة املنافقون :من اآلية .8
((( التحفة السنيّة.160 – 159 :

((( ينظر :الكتاب.372/1 :

((( ينظر :رشح املفصل.18/2 :

((( ينظر :الكتاب ،44/1 :و ،50/2واملقتضب ((1( ،304/2 :حاشية الخرضي عىل رشح ابن عقيل.478/1:
واللمع يف العربية ،62 :واللباب يف علل البناء واإلعراب ((1( :ينظر :الكتاب.275/3 :

.285/1

( ((1ينظر :املساعد عىل تسهيل الفوائد.39/3 :

((( التحفة السنية.158 :

( ((1ينظر :الكتاب.397/1 :

((( شعره.241 :

( ((1التحفة السنية.159 :

((( ديوانه.286 :

( ((1التذييل والتكميل.237/3 :
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الجمهور يف هذه املسألة تصبح غري دقيقة ،ويؤ ّول مبتدأ يُبنى عليه أو يبنــى عىل ما قبله … ،واملعنى

مذهب الكوفيني عىل تقديــر كان ،أي إذا كان زيد أنّك تريد أ ْن تع ّرفه عبدالله؛ ألنك ظننت أنه يجهله،
فمنطلق ٌ
حال قد
الراكب أحسن منه إذا كان املايش ،فيكون الراكب فكأنّــك قلت :انظر إليه منطلقًــا،
ٌ
واملايش منصوبان ألنهام أخبار لــ(كان)(.)1

َ
وحال بني منطلق وهذا»(.)5
صار فيها عبد الله

والــذي أميل إليــه وجوب تنكري الحــال؛ لتضمنه وصحح ابن مالك قول سيبويه ،قال « :وقول سيبويه

معنــى اإلخبار؛ «ألنّه فائدة يســتفيدها املخاطب ،هو الصحيح؛ أل ًن الحــال خرب يف املعنى ،فجعله
مم هو غري معلوم عند السامع»( ،)2ألظهر االسمني أوىل من جعله ألغمضهام».
وإمنا يســتفاد ّ

()6

()7
راج( )8إىل أنّه ال
« وينكّــر الحال ليك ال يلتبس بالصفة عندما يكون وذهب املــ ّ
رد  ،وتبعه ابن الــ ّ

إل الفعل املجــرد أو يشء يف
صاحبها منصوباً نحو :رضب زيدا ً الراكب»( .)3وما يعمل يف الحــال ّ

ورد مــن امتناع فهو من القليل الذي ال يقاس عليه ،معنى الفعل كأسامء اإلشارة واملبتدأ يف هذا املقام

وإمنا يقاس عىل األعم األغلب ،وما ظاهره تعريف يف معنــى الفعل وهو التنبيه أي :انتبه له قامئاً ،جاء
الحال يخ ّرج عىل التأويل.

 .2مجيء الحال من املبتدأ:

يف األصول :وال يجوز ان يعمل يف الحال إلّ فعل
او يش ٌء يف معنى الفعل ألنها كاملفعول فيها(.)9

« الجمهــور ال يجيــزون مجيأ ُه من املبتــدأ؛ ألنّه وسبب منع أغلب النحاة مجيء الحال من الخرب أ ّن
ال يصح أ ْن يكــون عاملها االبتــداء لضعفه وعدم العامل يف املبتدأ معنوي ،أي االبتداء ،فإذا جاءت
صالحيته»(.)4

الحال مــن املبتدأ كان املبتدأ هو العامل ،فينشــأ

اختلــف النحويون يف مجيء الحــال من املبتدأ ،عامالن احدهام العامل يف الحال ،والثاين العامل

فأكرث النحويون ال يج ّوزون ذلك ،وســيبويه ومعه يف صاحبهــا ،علامً أ َّن العامــل عندهم يف الحال
جامعة يجــوزون مجيء الحال مــن املبتدأ ،قال ال ب َّد أ ْن يكون هو نفســه العامــل يف صاحبها()10؛

إل من الفاعل
ســيبويه يف مجيء الحال مــن املبتدأ « :ألنه خرب وكذلك أ ّن الحــال عندهم ال تجيء ّ
للمعروف املبني» وقال « :فأما املبني عىل األسامء

املبهمة فقولك :هذا عبد الله منطلقا ً …،فهذا اسم ((( الكتاب.78/2 :
((( رشح التسهيل.333/2 :

((( املصدر نفسه.159 – 158 :

((( ينظر :املقتضب.307/4 :

((( إصالح الخليل الواقع يف الجمل.106 :

((( ينظر :األصول يف النحو.218/1 :

((( التحفة السنيّة.165 :

( ((1النحو الوايف.364/2 :

((( شفاء العليل يف إيضاح التسهيل.523 :

((( املصدر نفسه.218/1 :
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أو املفعول به وأشــباهها( ،)1وإذا دققنا كالم سيبويه املنع( ،)6والســبب يف ذلك « أ ّن الغالب يف التمييز
رساج ،قال املنصوب بفعل مترصف كونــه فاعالً يف األصل،
وجدنا مشــابهة ملا ذهب إليه املربد وال ّ

قلت :انظر إليه منطلقاً»(.)2
سيبويه« :فكأنك َ

وقد ح ّول اإلسناد عنه إىل غريه لقصد املبالغة ،فال

عم كان يســتحقه من وجوب التأخري مبا فيه
جــح عندي يف هذه املســألة هو جواز
يغي ّ
والذي يرت ّ
ّ

مجيء الحال من املبتــدأ إذا كان يف معنى الفعل من اإلخالل باألصل»(.)7

ربد وم ّمن ذهــب إىل عــدم التقديم مطلقــاً الحيدرة
كأســاء اإلشــارة ،وهو مذهب ســيبويه وامل ّ
جاج ،فضالً عــن ذلك وروده يف كالم العرب ،اليمني( ،)8وابن الحاجب()9؛ أل ّن يف تقدميه إخراج
والز ّ
ومنه قول الشاعر:

لِ َم َّية ُموحشاً طَل َُل

عن حقيقة التمييز.

وما نُســب إىل الجمهور يف التحفة الســنية نســبة

خل َُل دقيقة ،فقــد ذهب إىل ذلــك الجمهور باســتثناء
لوح كأنّه َ
َي ُ

رجل) فـ(موحشــاً) و(قامئاً بعض النحاة ،فقد أجاز الكسايئ( ،)10واملازين(،)11
وورد أيضاً ( فيها قامئاً ٌ

حاالن من (طلل) و(رجل) وهام مبتدآن(.)3

واملربد( )12تقدميه ،وتبعهم ابن مالك( )13يف ذلك،

واستدلوا عىل ذلك بقول الشاعر(:)14
 .3تقديم التمييز عىل عامله:
ج ُر َسلْ َمى بِالْ ِف َراقِ َحبِي َب َها
ال يتقــدم التمييز عىل عامله مطلقــاً؛ أل َّن عامله إ ْن أَتَ ْه ُ

يب
َو َما كَانَ نَف ًْسا بِالْ ِف َراقِ ت َِط ُ

كا َن اسامً جامدا ً ،فإل ّن الجامد ال يترصف يف نفسه

فال يترصف يف معموله بتقدميه عليه عند ســيبويه إذ قُ ّدم التمييز (نفساً) عىل عامله (تطيب).

والجمهور(.)4

وقد ر ّد ابــن ج ّني يف كتابــه الخصائص عىل هذا

اختلــف النحاة يف جواز تقديم التمييز عىل عامله ،الشــاهد قائالً « :ومام يقبح تقدميه االسم املميز,

فقد أجمع النحويون عــى منع تقدميه عىل عامله

((( ينظر :الكتاب.205 -204/1 :

()5
ً
ً
إذا كان اسام جامدا أو فغالً غري مترصف  ،أ ّما إذا ((( رشح األشموين.52/2 :

كان مترصفا ً فقد اختلفوا فيه ،فذهب ســيبويه إىل ((( ينظر :كشف املشكل يف النحو.492/1 :
((( ينظر :ا ٌيضاح يف رشح املفصل.333/1 :

((( ينظر :فتح الكبري املتعال.67/1 :

( ((1نقل رأيه ابن مالك يف رشح التسهيل.390/2 :

((( ينظر :االقرتاح يف أصول النحو.402/1 :

( ((1ينظر :املقتضب.36/3 :

((( الكتاب.78/2 :

((( التحفة السنية.198 :

((( ينظر :رشح التسهيل.390/2 :

( ((1ينظر :رأيه يف األصول.223/1 :
( ((1ينظر :رشح السهيل.390/2 :
(((1

()البيت للمخبل السعدي يف ديوانه .290:
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شــحم وقول الشاعر اآلخر(:)5
فعل مترصفًا ,فال نجيز
وإن كان الناصبــة ً
ً
ت إِ َذا َذ ْر ًعا أَ ِ
يق بِضَ ا ِر ٍع
تفقأت ,وال عرقًا تصببت ….أال ترى أن أصل الكالم َول َْس ُ
ض ُ

س
َوالَ يَائِ ٍ
س ِمن يُ ْ ِ
س ِع ْندَ ال َّت َع ُّ ِ

تصبب عرقي ,وتفقأ شــحمي ,ثم نقل الفعل فصار

يف اللفظ يل ,فخــرج الفاعــل يف الفاصل ممي ًزا ,وقوله(:)6

ي األَ َم َل
فكام ال يجوز تقديم الفاعل عىل الفعل فكذلك ال ضَ َّي ْع ُ
ت َح ْز ِم َي يف إِب َعا ِد َ
ت وشَ ي ًبا َرأْ ِ
س اشْ َت َع َل
وما ا ْر َع َويْ ُ
يجــوز تقديم املميز؛ إذ كان هو الفاعل يف املعنى

ونظــرا ً لورود الســاع بذلك فال مانــع من تقديم

عىل الفعل»(.)1

وقال ابن الضائع « :تفقَّأ شحامً زيد ،وحسن وجهاً التمييز عىل عامله املتــرف ،فضالً عن ذلك أ ّن
َ ُ َ
صح أ ْن نقول
عبد الله ،وهو متفق عليه …،أعني إذا توسط التمييز التمييز فضل ٌة كســائر الفضالتّ ،
فلم ّ
بينه وبــن معموله كان جائزا ً بال خالف نحو أطيب يف تقديم العامل عىل الحــال يف (جاء زي ٌد راكباً)
صــح أ ْن نقيس عىل ذلك
(راكبــاً جاء زي ٌد) كذلك
ّ
ح ُس َن وجهاً عمرو»(.)2
نفساً زيد ،وما َ
« وســيبويه مل ينقل املنع عن العــرب ،وإنّ ا كان تقديم التمييز.
ســبب املنع هو من رأيه فقط ،ولو أنّه اطلع عىل ما •املطلب الثالث :املجرورات

قالته العرب التبعه»(.)3

 .1متعلق رب:

إذا املر ُء عينا ق َّر باألهلِ مرثياً

ب) ومجرورها
ب رجلِ صالح
ُ
لقيت) :إ ّن ( ُر َّ
نحو ( ُر َّ

ب) هل لها
وقد ورد ذلك يف صحيح الكالم وبالنقل الصحيح جاء يف التحفة الســنية « اختلف يف ( ُر َّ
متعلــق أو ال ،ذهب إىل األول الجمهور ،فقالوا يف
()4
عن العرب ،كقول الشاعر:
بـ(لقيت)» .
متعلق
ُ
ٌ
َومل يع َن ب ْ ِ
ِال ْح َسانِ كَانَ مذ ّمام
ب) من متعلق لها هم
و َمــن ذهب إىل أنّه ال ب َّد لـ( ُر َّ
()7

ب) عند الكوفيني
جمهور البرصيني فقــط؛ أل ّن ( ُر َّ

((( الخصائص.386/2 :

((( ينظر رأيه يف التذييل والتكميل.113/4 :
((( متهيد القواعد.2395/5 :

((( البيت مجهول القائل وهو يف رشح التسهيل،389/2 :
ورشح الكافية الشافية.777 :

((( البيــت مجهول القائــل وهو يف املقاصــد النحوية:
 ،1122/2ورشح األشــموين ،13/2 :وحاشــية الصبان:

((( البيــت مجهول القائل ،وهــو يف اإلنصاف.261/2 ،683/2 :
والتذييل والتكميل ،265/9 :وحاشية الصبّان.300/2 :

((( التحفة السنية.278 :
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اســم وليس بحرف )1(،قال ابن أيب الربيع« :ذهب من تعديته بالحرف إذا قُصد معنى ال يحصل بدون
ي هنا بنفسه فاتَ
ب) ال بُــ َّد لها من فعل تعديته بذلك الحرف ،فإنّه لو ُع ّد َ
أكــر النحويــن إىل أن ( ُر َّ

تتعلق به .وسمعت لبعض املتأخرين كالماً يقتيض معنى التقليــل أو التكثري ،ونظريه يف صحة قولك:

فعديت الفعــل مبِن إلفادة معنى
أن ال تحتاج إىل متعلــق؛ وذلك أنَّه قال :إذا قلت :أخــذتُ من الرب،
َ

ب) هنا حرف دخل التبعيض ،وإ ْن كان يتعدى بنفسه وبأن أخذ معموله
ب رجل عامل قــد لقيته؛ فـ ( ُر َّ
ُر َّ
عــى املبتدأ وخفضه وهو مبنزلة (بحســبك زي ٌد) يف املثال الثاين ال مينــع جعله معموالً ملثله كام

األصل :حسبك زي ٌد؛ فدخل حرف الجر فانخفض يف (زيدا ً رضبت ُه).

()6

املبتدأ فكام أ َّن املجرور هنا ال يحتاج إىل متعلقٍ  .2 ،العطف عــى الضمري املجرور مــن غري إعادة

مل) ال يحتاج إىل متعلق»( .)2الجار:
ب رجلٍ عا ٍ
فكذلكُ ( :ر َّ

وذهب ابــن طاهر والر ّمــاين( )3وبعض املتأخرين جاء يف التحفة السنية( « :هذا لك وألبيك) بالعطف
الذين نقل عنهم ابــن أيب الربيع إىل أنَّها حرف جر عــى الضمري املجرور مع إعــادة الجار عىل رأي

شــبيه بالزائد ال يتعلق بــيء ،ومجرورها يف نحو الجمهور ،ويجوز (وأبيك) بدون إعادة الجار عىل
ب رجــلٍ
ب رأي ابن مالك»(.)7
ُ
لقيت) مفعول بــه ،ويف قولهمُ ( :ر َّ
( ُر َّ

ح لقيته) إ ّما مبتدأ أو مفعول به(.)4
رجل صال ٍ

وما نُســب من رأي إىل الجمهور يف هذه املسألة

ب) تحتاج غىل متعلق هــو رأي البرصيني فقــط ،ألن الكوفيني يج ّوزون
واعرتض عىل َمن قال بأ ّن ( ُر َّ
لقيــت) ال تحتاج العطف عىل الضمري املجرور من غري إعادة الجار،
ب رجل
ُ
بــأ ّن الفعل يف قولــه ( ُر َّ
إىل حرف ج ّر يُع َّدى به؛ وإنّ ا يتعدى بنفســه ،ويف وأ ّما البرصيون فقد منعوا ذلك ،فال يســتقيم الكالم

إل بإعادة الجار(.)8
ب رجل صالح لقيته) اتوىف مفعولهن وال عندهم ّ
قولهمُ ( :ر َّ

حة مذهبهم بالشواهد
تحتاج إىل معمــول آخر ،واختار ابن الدبّاغ مذهب وقد استدل الكوفيون عىل ص ّ
الجمهور»( .)5وهو ما اميل إليه ،وعل َّل الســبب يف املتضمنة القرآن الكريم والحديث النبوي الرشيف

ذلك قائالً « :وأجيب بأ ّن تعدي الفعل بنفسه ال مينع والنظم واقوال العرب ،ومنه قراءة حمزة(َ { :)9واتَّقُوا
((( اإلنصاف يف مسائل الخالف.686/2 :

((( التحفة السنية.279 :

((( نقل قوليهام املرادي يف الجنى الداين.453 :

((( ينظر :اإلنصاف.379/2 :

((( ينظر :املصدر نفسه.279 :

النفع يف القراءات السبع.164 :

((( متهيد القواعد.3048/6 :

((( ينظر :التحفة السنية.279 :

((( املصدر نفسه.143 :

((( ينظــر :رشح طيبة النرش يف القــراءات،155 :وغيث
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ٍ
اللَّهَ الَّ ِذي ت ََســا َءلُونَ ِب ِه َو ْ
مخفوض وقد كُ ّن َي َع ْن ُه»(.)9
الَ ْر َح ِام}( ،)1ومن الحديث عىل

النبوي قول النبي محمد (صىل الله عليه وســلم) :وذهــب البرصيــون إىل عدم جــواز العطف عىل

(إنّ ا مثلكم واليهود وال ّنصارى)( ،)2ومنه قول بعض الضمري املجرور إلّ بإعادة الخافض ،قال سيبويه:

ِ
وفرس ِه)(.)3
ريهُ
العرب( :ما فيها غ ُ
ومن الشواهد الشعرية قول الشاعر(:)4

ت تهجوناْ وتش ِت ُمنا
فاليو َم ق َّربْ َ

«ومام يقبــح أن يرشكــه املظهر عالمــ ُة املض َمر
ٍ
وزيد»( )10وكذا
املجرور ،وذلك قولك :مررتُ بك

ذهب الزمخرشي( ،)11واختاره ابن الخ ّباز( ،)12وابن

ب ُعصفور( ،)13وابن عقيل(.)14
ج ِ
فاذهب فام بكْ
ِ
واأليام من َع َ
ْ

ومنه أيضاً قوله(:)5

الس َوارِي ُس ُيو ُف َنا
تُ َعل َُّق يف ِمثْلِ َّ

جتني:
وقد أوجب البرصيون إعادة الجار لح ّ

األوىل :أنّه ال يعطف عىل ضمري الج ّر؛ ألنّه شــبيه

بغ ٌ
ومعاقب له ،فال يُعطف عليه كام ال يُعطف
ف بالتنوين،
و َما َب ْي َنها والْكَ ْع ِ
ُوط نَفَانِ ُ
ٌ

يونس واألخفش وقطرب وأبو عيل عىل التنوين(.)15
ني
ووافق الكوفي َ
ُ

الشلوبني( ،)6واختاره ابن مالك( ،)7وأبو حيان(.)8

وقال الريض« :إنّ ا لــزم ذلك؛ أل َّن اتصال الضمري

وأنفرد الف ّراء من الكوفيني يف هذه املســألة قائالً :املجرور بجاره ،أشــد من اتصال الفاعل املتصل؛

منفصل جاز انفصاله،
ً
ريا
«بالله
ِ
والرحم ،وفيه قبح؛ أل َّن العرب ال ترد مخفوضاً أل َّن الفاعل إ ْن مل يكن ضم ً
ريا أو
واملجرور ال ينفصل من جا ّره سواء كا َن ضم ً

((( سورة النساء.1 :

ظاهــ ًرا ،فكره العطف عليه ،إذ يكون كالعطف عىل

((( صحيح البخــاري ،كتاب اإلجارة ،بــاب اإلجارة إىل بعض حروف الكلمــة ،فمن ثم مل يجز إذا عطفت
إل إعادة الجار أيضً ا ،نحو:
صالة العــر ،118/3 :رقم ( ،)2269وهــو عىل رواية املضمر عىل املجرور ّ
الخفض يف إرشاد الساري.132/4 :

((( ينظر :أوضح املسالك  ،354/3ورشح شذور الذهب
البن هشام.583/1 :

((( معاين القرآن للف ّراء.252/1 :

((( البيت لعمرو بن معدي كــرب الزبيدي ،ينظر :ديوانه ((1( :الكتاب.381/2 :
.197

( ((1ينظر :الكشّ اف.284/4 :

((( البيت ملسكني الدارمي ،ينظر :ديوانه.53 :

( ((1ينظر :الغرة املخفية.391/1 :

الشافية ،62/1 :وارتشاف الرضب.2013/4 :

( ((1ينظر :رشح ابن عقيل.239/2 :

((( ينظر :ارتشاف الرضب.2014/4 :

.275/3

((( ينظــر :معاين القــرآن لألخفــش ،43 :ورشح الكافية ( ((1ينظر :رشح جمل الزجاجي.256/1 :
((( ينظر :شواهد التوضيح.22 :

( ((1ينظر :رشح الكافية الشافية ،62/1 :ورشح التسهيل:
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مررت ٍ
بزيد َ
وبك»

()1

بقراءة حمزة»(.)6

حق املعطوف واملعطوف عليه أ ْن يصلحا وجــاء يف البحــر املحيط « :وما ذهــب إليه أهل
األخرىّ :

ٍ
محــل اآلخر ،وضمري البرصة وتبعهم فيه الزمخرشي وابن عطية :من امتناع
ّ
واحــد منهام
كل
يحــل ُّ
َّ
أ ْن
الجر ال يصلح لحلول محل ما يعطف عليه ،فامتنع العطــف عىل الضمري املجــرور إال بإعادة الجار،
إل بإعادة الجار(.)2
العطف عليه ّ

ومن اعتاللهــم لذلك غري صحيــح ،بل الصحيح

ِض من آراء الفريقني يتّضح يل أ َّن مذهب الكوفيني يف ذلك وأنه يجوز»( .)7وال يُلتفت
وعىل وفق ما ُعر َ

أدلة الكوفيني قد تض ّمنت شواهد من القرآن الكريم إىل َمن طعن بالقراءة أو ض ّعفها؛ ألنّها ُســ ّنة ُمتّبعة
والحديث النبوي والنظم وأقوال العرب ،وال سيام ال تر ُّد من قياس لفة وال من لغة فاشــية ،فضالً عن

ســبيل
َ
قــراءة حمزة التــي ال ميكن ر ُّدها كــا فعل بعض ذلك نقلت هذه القراءة عن عامل ثقة « وال

النحاة ،إذ قال الف ّراء يف هذه القراءة« :وفيه قبح؛ أل َّن إىل َر ِّد نَقْــلِ الثقة مع أنّه قــد قرأت ْها جامع ٌة من غريِ

ٍ
سبيل إىل
ٌ
حت الروايةُ ،مل يكن
العرب ال ترد مخفوضاً عــى
مخفوض «( .)3وقال الس ْبعة … .وإذا ص ّ
(األرحام) فخطأٌ يف العربية َر ّدها»( .)8وقال اآللويس « :فالتشنيع عىل هذا اإلمام
جاج « :فأ ّما الج ّر يف
ِ
الز ّ

ال يجوز إلّ يف اضطرار شعر»( .)4وقال الزمخرشي :يف غاية الشــناعة ونهاية الجســارة والبشاعة ورمبا

(واألرحام) ليســت بتلك القوة»( .)5يخىش منه الكفر»(.)9
« وقراءة حمزة
ِ
والصحيح من ذلك مذهــب الكوفيني؛ لوروده يف

•املطلب الرابع  :حروف املعاين

السامع؛ وأل ّن دليلهم يف ذلك القراءة السبعية التي  -1أم املنقطعة:

الســن ّية « :أم املنقطعة ال يفارقها
ال
يصح ر ُّدها وال تضعيفها؛ ألنّها قراءة تواترت عن جاء يف التحفــة َ
ُّ

النبي محمد (صىل الله عليه وســلم) وقرأها حمزة معنى اإلرضاب عند الجمهــور»( .)10وأم املنقطعة

(رحمه الله) الذي ملْ يقرأ يف أي موضع من مواضع هــي التــي تقع يف أغلــب األحيان بــن جملتني
القرآن إلّ بأثــر ،وقيل فيه »:ومــن أراد األثر فعليه مســتقلتني يف معناهام ،ولكل منهام مع ًنى يخالف

((( رشح الريض عىل الكافية.334/2 :
(((

اآلخر ،وســبب متيتها بـ(أم) املنقطعة أنها تقع بني

()ينظــر :رشح الكافية الشــافية ،62/1 :ورشح ((( غاية النهاية يف طبقات الق ّراء.75/1 :

التسهيل.276/3 :

((( معاين القرآن للف ّراء.252/1 :

((( معاين القرآن وإعرابه للزجاج.6/2 :
((( املفصل.162 :

((( البحر املحيط.499/3 :

((( رشح املفصل البن يعيش.283/2 :
((( روح املعاين.395/2 :
( ((1التحفة السنية.388 :

الس ِن َّية
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كنت دارياً
ُ
الجمــل التي ال تكون أحدهام جــزءا ً من األخرى لَ َع ْم ُرك ما أ َدرِي وإنْ

ج ْم َر أم بَثامنِ
بسبعٍ َر َم ْ َ
ي ال َ

مــن حيث املعنى( .)1وما نُســب إىل الجمهور يف

معنى (أم) فيه نظر؛ أل ّن يف كتاب ســيبويه ما يثبت قال املربد معلقاً عــى بيت ابن أيب ربيعة« :و (أم)
بال املنقطعة تقــع بعد ِ
عكس ذلك ،فقــد جاء يف الكتاب « قلت :فام ُ
ال ْســ ِت ْف َهام … فَأَمــا قَول ابْن
س عــى اإلرضابَ ،ولكنه أَ َرا َد:
(أم) تدخل عليهن وهي مبنزلة األلف؟ قال :إ ّن (أم) أَىب ربي َعــة … فَلَ ْي َ

تجيء ههنا مبنزلــة (ال) بل للتح َّول من اليشء إىل أبسبع؟»(.)10
اليشء»(.)2

وقد وردت (أم) يف القــرآن الكريم خالصة ملعنى

ونقــل ابــن الشــجري يف كتاب األمــايل إجامع اإلرضاب ،ومنه قوله تعاىل{ :ق ُْل َه ْل يَ ْستَوِي الْ َ ْع َمى
البرصيني عىل تقديرها لإلرضاب مع االستفهام(َ ،)3والْ َب ِ
ري أَ ْم َه ْل ت َْستَوِي الظُّل َُمتُ َوال ُّنو ُر}( ،)11أي :بل
ص ُ

أ ّما الكوفيون فذهبوا إىل أنهــا مبعنى (بل) مج ّردة هل تستوي ،وال يق ّدر بـ(بل) مع االستفهام ،فال يقال
مــن االســتفهام( ،)4وذهب ابــن هشــام إىل أنّها (أهل) لعدم دخول االســتفهام عىل االستفهام(،)12

لــإرضاب ،وهو املعنــى الــذي ال يفارقها ،وقد ومن األمثلة األخرى عىل ورودها ملعنى اإلرضاب

تــأيت لــإرضاب متضمنة معنــى االســتفهام( ،)5فقط قوله تعاىلَ { :وتَف ِ
ب ِفي ِه ِم ْن
ْص َ
يل الْ ِكتَ ِ
اب َل َريْ َ
ْتاه}( ،)13فاملعنى
ب الْ َعالَ ِمــ َ
وذهــب أبــو عبيــدة إىل أنّهــا تكون لالســتفهام َر ِّ
ن ( )37أَ ْم يَقُولُو َن اف َ َ
املجرد( ،)6ومنه قوله تعاىل {:أَ ْم تُرِي ُدو َن أَ ْن ت َْســأَلُوا هنا بل يقولون افرتاه.
َر ُســولَ ُك ْم}( )7واملعنى :أتريدون ،وإىل مثله ذهب ومام ورد يف النظم قول الشاعر:
ربد( ،)8واستشهد بقول عمر بن أيب ربيعة(:)9
الـ ُم ّ

((( ينظر :همع الهوامع ،199/3 :والنحو الوايف.597/3 :
((( الكتاب.190/3 :

((( ينظر :أمايل ابن الشجري.108/3 :
((( ينظر :املصدر نفسه.108/3 :
((( ينظر :مغني اللبيب.66 :

((( ينظــر رأي أيب عبيــدة يف مغني اللبيــب ،66 :وهمع

الهوامع.201/3 :

((( سورة البقرة .108 :

((( ينظر :املقتضب.294/3 :

((( ديوانه ،258 :والبيت يف الديوان برواية:

املنام ضَ جِ ي َع ِتي
َيت ُسلَ ْي َمى يف
َفل َ
ِ

هنالِكَ أم يف َج َّن ٍة أم َج َه َّن ِم

والتقدير :بل يف جهنم ،وال يصح أ ْن يُق ّدر (بل أيف

جهنم) إذ ال معنى لالستفهام يف هذا املعنى؛ ألنه
فوالله ما ادري ما أدري وإين لحاسب
( ((1املقتضب.294/3 :

ج ْم َر أم بَثامنِ
بسبعٍ َر َم ْ َ
ي ال َ

( ((1سورة الرعد من اآلية .16

( ((1ينظر :رشح الترصيح.172/2 :

( ((1سورة يونس من اآليتني.38 – 37 :
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للتمني(.)1ولكن هناك نصوصاً يف القرآن الكريم ال الســنية هو نقل دقيق ،فقد ذهب جمهور النحاة
يصلح تقدير (بل) وحدها كام يف قوله تعاىل{ :أَ ْم إىل أ ّن الجملــة الواقعة بعد (حتــى) االبتدائية ال
()8

ات َولَك ُُم الْ َب ُنونَ }( ،)2فلو ق ّدرت (أم) مبعنى محــل لها من اإلعــراب ،والســبب يف ذلك أنها
لَهُ الْ َب َن ُ
اإلرضاب أي بــ(بل) وحدها ألصبح الكالم بل جملة استئنافية ،والجملة االســتئنافية من الجمل

له البنات ولكم البنون ،وهذا كفرّ ،
فدل عىل أنها التي ال محل لهــا من اإلعراب ،فإذا وقعت بعدها

مبعنى بل مع الهمزة( ،)3أي« :بل أله البنات ولكم (إ َّن) كُــرت همزتهــا ،قالوا( :مــرض زيد حتى
البنون» ومام ورد من ذلك يف كالم العرب( :إنها إنّهــم ال يرجونه) ،والقاعدة يف ذلك أ ّن (أ َّن) تفتح

همزتها إذ دخــل عليها حرف الجر( )9كام يف قوله
إلبل أم شاء)( )4والتقدير بل أهي شاء(.)5
ح ُّق}(.)10
ومام ســبق عرضه من النصــوص القرآنية والنظم تعاىلَ { :ذلِكَ ِبأَنَّ اللَّهَ ُه َو الْ َ
ومــا جاء عن العــرب يتّضح لنا أنهــا ترد ملعنى وقــد انفــرد عــن الجمهــور الزجــاج( ،)11وابن

اإلرضاب وحده تارة ،وتارة أخرى ملعنى اإلرضاب درستويه( ،)12وذهبوا إىل أنها يف محل جر بـ(حتى).
مع االستفهام.

 - 2حتى االبتدائية:

والصحيح من ذلك هو مذهب الجمهور ،فال يجوز

عىل رأيهام أ ْن تجــر حتى الجملة التي بعدها؛ أل ّن

ورد يف التحفة السنيّة أ ّن « الجملة الواقعة بعد حتى حــروف الجر « ال تعلّق عــن العمل ،وإمنا تدخل
محل لها هو مذهب الجمهور ،وخالفهم عىل املفردات أو ما يف تأويل املفردات ،وإنهم إذا
ُمستأنفة ال ّ
جاج وابن ُدرستويه»(.)6
الز ّ

أوقعــوا بعدها (إنْ) كرسوها ،فالوا :مرض زي ٌد إنهم

داللة (حتّــى) االبتدائية أنها صالحة للدخول عىل ال يرجونه ،والقاعــدة أ ّن حرف الجر إذا دخل عىل
املبتدأ والخرب ،وال يشــرط أ ْن يقع بعدها املبتدأ (أنّ) فُتحت همزتها»(.)13

والخرب( .)7وما نُقل عن الجمهور يف كتاب التحفة
((( ينظر :رشح الترصيح.172/2 :

((( ينظر :الجنــى الداين ،551 :ومغنــي اللبيب،176 :

((( ينظر :مغني اللبيب.66 :

((( ينظر :همع الهوامع.382/2 :

((( سورة الطور من اآلية .39

وهمع الهوامع.332/2 :

((( ينظر :مغني اللبيب ،66 :وهمع الهوامع.203/3 :

( ((1سورة الحج :من اآلية .6

((( التحفة السنية.441 :

( ((1ينظر :مغني اللبيب.176 :

((( ينظر :مغني اللبيب.66 :

((( ينظر :الجنى الداين ،551 :وهمع الهوامع.499/1 :

( ((1ينظر :معاين القرآن وإعرابه.286/1 :
( ((1مغني اللبيب.176 :

الس ِن َّية
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الخاتمة
اآلن وبعد انتهــاء البحث أوجز أهــم النتائج التي

توصلت إليها يف كتابتي لهذا البحث وهي كاآليت:

 .1برزت شخصية الشــيخ الدبّاغ يف كتابه التحفة
الســن ّية عىل الرسالة املقدســية وكان متمكناً يف

اللغة العربيــة وأطرافها املرتامية كالرصف والنحو
واألدب واللغة.

 .2حوى كتاب التحفة الســنية عىل شــواهد كثرية
ومتنوعة كالقرآن الكريم والقراءات القرآنية واألشعار
واألقوال واألمثال ،وهذا ّ
يدل عىل متكّن العامل من

توظيف األدلّة الصناعية يف أبواب النحو.

 .3وجدتُ مؤلــف الكتاب يقف موقفاً محايدا ً بني
إل ما يراه
جح ّ
املذهبني البرصي والكــويف وال ير ّ

مناسباً.

 .4مل يلتزم الشــيخ الدبّاغ يف عرضه آلراء العلامء
وأقوالهــم طريقــة واحدة ،فمــ ّرة يعرضها من دون

ترجيح ،وأخــرى يعقب بقبولهــا أو رفضها ،ويف
بعض املواضع يكتفي بنقلها.

 .5وجــدتُ الشــيخ الدبّــاغ يخلــط يف مصطلح
الجمهور فيطلقه دون قيد قائالً جمهور النحاة ،وعند

تتبعي لذلك أجد هذا الرأي هو رأي البرصيني ،وم ّرة
أخرى يقيده بالبرصيني فقط ،وعند الرجوع إليه يف
كتب النحاة أجده ألغلب النحاة باستثناء بعضهم،

وهذا ليس قدحاً يف علميتــه ،فال ينكر علم الدبّاغ

ونباهتــه ،وكتابه خري دليل عــى إمكانيته الفذّة يف
علم العربية.

❊

❊

❊
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ثبت المصادر والمراجع
 -القرآن الكريم.

السيد البطليويس (ت 521ه) ،تح :حمزة النشرتي،
دار املريخ ،الرياض ،ط1979 ،1م.

الشجري أبو السعادات
 .7األمايل الشــجريّة :ابن
ّ

هبة الله بن عيل الحســني (ت542هـــ) ،تح :د.

 .1األصول يف النحو :أبو بكر محمد بن ســهل بن محمود محمد الطناحي ،مكتبــة الخانجي ،ط،1

رساج (ت316هـ) ،تحقيق :الدكتور عبد الحسني 1413ه – 1991م.
ال ّ

الفتيل ،مؤسسة الرسالة ،بريوت  ،لبنان.

 .8أوضــح املســالك إىل ألفية ابــن مالك :ابن

األنصاري عبد الله بن يوسف (ت761هـ)،
 .2االقرتاح يف علم أصول النحو :جالل الدين عبد هشام
ّ
الرحمن الســيوطي (911هـــ) ،تحقيق ورشح :د .تحقيق :يوسف الشــيخ محمد البقاعي ،دار الفكر

جال ،دار القلم ،ط ،1دمشــق1409 ،ه – للطباعة والنرش.
محمود ف ّ
1989م.

املفصــل :أبو عمرو عثامن
 .9اإليضاح يف رشح
ّ

النحــوي (646هـ)،
 .3ارتشــاف الرضب من لســان العرب ،أبو حيان املعروف بابــن الحاجــب
ّ
أثري الدين محمد بن يوســف األندليس (745هـ) ،تحقيق :د .إبراهيم محمد عبدالله ،دار سعد الدين

تحقيــق ورشح ودراســة :رجب عثــان محمد ،للطباعة والنرش والتوزيع ،ط1245 ،1ه.

مراجعة :د .رمضان عبد التواب ،مكتبة الخانجي .10 ،البحر املحيط :أبو حيان محمد بن يوسف بن

القاهرة ،ط1418 ،1ه – 1998م.

عيل بن حيان األندليس (ت745هـ) ،تح :صدقي

 .4إرشــاد الســاري لرشح صحيح البخــاري :أبو محمد جميل ،دار الفكر ،بريوت1420 ،ه.

العباس شــهاب الدين أحمد بن محمد بن أىب بكر  .11تاج العــروس من جواهــر القاموس :محمد
بن عبد امللك القسطالين (املتوىف923 :هـ)

الزبيدي (ت1205هـ) ،تحقيق :مجموعة
مرتىض
ّ

 .5اإلنصاف يف مســائل الخالف بــن النحويني من املحققني ،دار الهداية،

البرصيــن والكوفيني :كامل الديــن أبو الربكات  .12التذييــل والتكميل عىل رشح التســهيل :أبو

عبــد الرحمن بــن محمد بن أيب ســعيد األنباري حيان األندليس ،تح :حســن هنــداوي ،دار القلم،

(577هـــ) ،تحقيــق :محمــد محــي الدين عبد دمشق ،ودار كنوز إشبيليا ،ط.1

الحميد ،املكتبة العرصية ،صيدا  -بريوت ،لبنان .13 ،متهيد القواعد رشح تسهيل الفوائد :احمد بن

1424ه 2003-م.

يوسف بن أحمد نحب الدين اللبي املعروف بناظر

 .6إصــاح الخلل الواقــع يف الجمل :عبدالله بن الجيــش (ت 778ه) ،دراســة وتحقيق :أ .د .عيل
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محمد فاخر وآخرون ،دار القاهرة ،ط1428 ،1ه.

 .22ديوان مسكني الدارمي :جمعه وحققه :عبدالله

 .14الجامع الصغري املخترص ،محمد بن إسامعيل الجبوري ،وخليل إبراهيم العطية ،مطبعة البرصي،

بن املغــرة البخاري ( ت 256ه) ،دار الشــعب ،بغداد ،ط1389 ،1ه – 1970م.
القاهرة ،ط1987 ،1م.

 .23ديــوان املســيب بن علس :جمــع وتحقيق:

 .15الجنى الداين يف حــروف املعاين :املرادي د .عبدالرحمن محمــد الوصيفي ،مكتبة اآلداب،
حسن بن قاسم (ت749هـ) ،تحقيق :د .فخر الدين 1423ه – 2003م.

قباوة ومحمــد نديم فاضل ،دار الكتــب العلمية .24 ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع

بريوت ،ط1413 ،1هـ ـ 1992م.

املثاين :أبو الثناء اآللويس ،شــهاب الدين السيد

 .16حاشية الخرضي عىل رشح ابن عقيل :الخرضي محمــود (ت1270هـ) ،ضبطــه وصححه :عيل
محمد بن مصطفــى الدمياطي (ت1287هـ) ،دار عبدالباري عطية ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت،

إحياء الكتب العربية ،عيىس البايب الحلبي ورشكائه ،لبنان1415 ،ه.
مرص ،د .ت.

 .25رشح األشموين عىل ألفية ابن مالك :عيل بن

 .17حاشية الصبان عىل رشح األشموين عىل ألفية محمد بن عيىس األشموين (ت 900ه) ،دار الكتب
ابن مالك ،ومعه رشح الشواهد للعيني ،أبو العرفان العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط1419 ،1ه1998 -م.

محمد بن عــي الصبان (ت1205هـ) ،دار الكتب  .26رشح تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد :محمد
العلمية ،بريوت ،لبنان1417 ،ه – 1997م.

بن عبدالله بن مالك األندليس (672هـ) ،تحقيق:

 .18الخصائــص :ابــن ج ّني ،أبــو الفتح عثامن د .عبدالرحمن السيد ،ود .محمد بدوي املختون،
(ت 392هـ) ،تحقيق :محمــد عيل النجار ،الهيأة هجــر للطباعة والنــر والتوزيــع ،ط141 ،1ه –
املرصية العامة للكتاب ،ط.4

1990م.

لبنان.

الله األزهــري (ت905هـــ) ،دار الكتب العلمية،

 .19ديوان عمر بــن أيب ربيعة :دار القلم ،بريوت .27 ،رشح الترصيح عــى التوضيح :خالد بن عبد
ُثي ع ّزة :جمعه وحققه :د .إحســان بريوت ،لبنان1421 ،ه – 2000م.
 .20ديــوان ك ّ

عبــاس ،دار الثقافة ،بــروت ،لبنــان1391 ،ه –  .28رشح جمل الزجاجي :ابن عصفور أبو الحسن
1971م.

عىل بن مؤمن (ت669هـــ) ،دار الكتب العلمية،

الثقافة ،بريوت1962 ،م.

 .29رشح ديــوان عمر بن أيب ربيعة :محمد محيي

 .21ديوان لبيد بن ربيعة :تح :إحســان ع ّباس ،دار بريوت ،لبنان ،ط1419 ،1ه – 1998م.
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اديــن عبدالحميد ،مطبعة الســعادة ،مرص ،ط .37 ،1شــفاء العليل يف إيضاح التسهيل :السلسييل

1371ه – 1952م.

محمد بن عيىس (ت760هـــ) ،تحقيق :الرشيف

 .30رشح الريض عىل الكافية :ريض الدين محمد عبداللــه عيل الحســيني الــركايت ،ط ،1املكتبة
بن الحســن االســرباذي( ،ت686هـــ) ،تحقيق الفيصلية ،مكة املكرمة1986 ،م.

وتصحيــح وتعليق :أ .د .يوســف حســن عمر .38 ،شــواهد التوضيــح والتصحيح ملشــكالت

1395ه – 1975م.

الجامــع الصحيــح :محمد بن عبداللــه بن مالك

 .31رشح شذور الذهب :عبد الله جامل الدين بن األندلــي (ت672ه) ،تحقيق :د .طه محســن،
يوســف بن أحمد بن عبد الله ابن هشام األنصاري مكتبة ابن تيمية1405 ،ه 1985-م.

(761هـ) ،تح :عبــد الغني الدقر ،الرشكة املتحدة  .39العني :أبو عبــد الرحمن الخليل بن أحمد بن

للتوزيع ،سوريا.

عمر الفراهيدي املــري (ت170ه) ،تح :مهدي

 .32رشح طيبة النرش يف القراءات العرش :شــمس املخزومــي ،ود .إبراهيم الســامرايئ ،دار ومكتبة
الدين أبو الخري ابن الجــزري (ت 833ه) ،ضبطه الهالل.

وعلّــق عليه الشــيخ أنس مهــرة ،ط ،2دار الكتب  .40غاية النهاية يف طبقات القراء :شمس الدين أبو
العلمية 1420 ،ه – 2000م.

الخري محمد بن محمد بن الجزري (833هـ) ،عني

 .33رشح الكافية الشافية :جامل الدين أبو عبدالله بنرشه :ج .برجسرتارس ،مكتبة ابن تيمية.

محمد بن مالك (ت672هـ) ،تحقيق :عبد املنعم  .41غيث النفع يف القراءات السبع :عيل بن حمد
هريــدي ،دار املأمون للــراث ،مكــة املكرمة ،بن امل أبو الحسن النوري الصفاقيس (1118هـ)،

ط1،1402ه1982 -م.

تحقيق :أحمــد محمود عبد الســميع ،دار الكتب

املفصل :ابن يعيش موفق الدين يعيش العلمية ،بريوت ،ط1425 ،1ه.
 .34رشح
ّ

بن عيل بن يعيش الحلبي (643هـ) ،ق ّدم له الدكتور  .42فتــح الكبري املتعال :إعراب املعلقات العرش
إميــل بديع يعقوب ،دار الكتــب العلمية ،بريوت ،الطوال :محمــد عيل طه الدرة ،مكتبة الســوادي،

لبنان1422 ،ه 2001 0م.

ط ،2جدة ،السعودية1409 ،ه1989 -م.

ونسقه :مطاع الطرابييش ،ط1405 ،2ه.
ّ

السعدي أبو القاسم املعروف بابن القطاع الصقيل

ط1964 ،1م.

1983م.

 .35شــعر عمرو بن معدي كــري الزبيدي :حققه  .43كتــاب األفعــال :عــي بن جعفــر بن عيل
 .36شــعر النابغة الجعدي :املكتب اإلســامي ،املتويف (515ه) ،عــامل الكتب ،ط1403 ،1ه –
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 .44الكتاب :سيبويه أبو برش عمرو عثامن بن قنرب للتأليف والرتجمة.

(ت180هـ) ،تحقيق :عبد الســام هارون ،مكتبة  .52معاين القــرآن وإعرابه :الزجاج أبو إســحاق

الخانجي ،بالقاهرة ،ط1408 ،3ه1988 -م.

إبراهيــم بن الــري (ت311هـــ) ،تحقيق :عبد

 .45الكشــاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل الجليل عبده شــلبي ،ط ،1عــامل الكتب ،بريوت،
يف وجوه التأويل :أبو القاســم جار الله محمود بن 1408ه1988 -م.

عمر الزمخرشي (ت538هـ) ،دار الكتاب العريب .53 ،مغني اللبيب عن كتب األعاريب :عبد الله بن
بريوت ،ط1407 ،3ه.

يوســف بن أحمد بن عبدالله بن يوف جامل الدين

 .46كشف املشــكل يف النحو :عيل بن سليامن بن هشام األنصاري (ت 671ه) ،تحقيق :د .مازن
الحيدرة اليمنــي (ت711هـ) ،تحقيــق :الدكتور املبــارك ومحمد عيل حمداللــه ،ط ،6دار الفكر،
هادي عطية مطر ،بغداد1404،ه 1984 -م.

بريوت ،دمشق1985 ،م.

 .47اللبــاب يف علــل البنــاء واإلعــراب :أبــو  .54املفصــل يف صنعــة اإلعراب :أبو القاســم
البقاء عبدالله بن الحســن بــن عبدالله العكربي محمود بن عمــر الزمخرشي (ت 538ه) ،تحقيق:

(ت616ه) ،تحقيــق :عبد اإلله النبهان ،دار الفكر ،د .عــي بوفلحــم ،ط ،1مكتبة الهــال ،بريوت،
دمشق ،ط1416 ،1ه – 1995م.

1993م.

 .48اللمع يف العربية :أبــو الفتح عثامن بن ج ّني  .55املقاصــد النحوية يف رشح شــواهد رشوح
( ت392ه) ،تحقيــق :د .طه فــارس ،دار الكتب األلفية :بــدر الدين محمود بــن أحمد محمود بن
الثقافية ،الكويت.

أحمد بــن موىس العينــي (ت 855ه) ،تحقيق :أ.

 .49املســاعد عىل تســهيل الفوائــد :بهاء الدين د .عيل محمد فاخــر ،وأ .د .أحمد محمد توفيق
بن عقيل ،تحقيق :محمــد كامل بركات ،جامعة أم الســوداين ،ود .عبد العزيز محمد فاخر ،ط ،1دار

القرى1400 ،ه – 1980م.

السالم للطباعة والنرش والتوزيع والرتجمة ،القاهرة،

 .50معاين القرآن :أبو الحســن األخفش األوسط 1431ه – 2010م.

ربد
(ت 215ه) ،تحقيق :د .هدى محمود قراعة ،ط .56 ،1املقتضــب :أبو العباس محمد بن يزيد امل ّ
(285هـــ) ،تحقيق :محمد عبــد الخالق عضيمة،
مكتبة الخانجي ،القاهرة1411 ،ه – 1990م.

 .51معاين القرآن :الفراء يحيى بن زياد (ت207هـ) ،عامل الكتب ،بريوت.

تحقيق :أحمد يوسف نجايت ومحمد عيل النجار .57 ،النحــو الوايف :عباس حســن (1398ه) ،دار
وعبد الفتاح إسامعيل شــلبي ،دار الدار املرصية املعارف مبرص ،ط1974 ،4م.
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 .58همــع الهوامع يف رشح جمع الجوامع :اإلمام
عبد الرحمن جالل الدين الســيوطي (ت911هـ)،

تحقيق :عبد الحميد هنــداوي ،املكتبة التوفيقية،

مرص.
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