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 ممخص الرسالة بالمغة العربية

ّّريّ ال في كتاب األمالييتناول ىذا البحث ظاىرة اإلعراب،    ينتتوفجى سنة اثن، المُ بن الَّج
 عرابيي أنجيا تغوص في التوسع اإله(، وتظير أىمية البحث  فٕٗ٘توأربعين وخمسمائة لميّرة)

 ، والتي بدورىا تكَّف عن َّخصيتومن عمماء النجحو الذي تميجز بو ابن الَّجّري عن سابقيو
 حوي القديم؛ بل تتناولو بالَّرحالمستقمجة والَفذجة، التي ال ُتسمِّم بكل ما وصل إلييا من التراث النج 

يح، و ب، و وباالعتراضالموافقة، بو  أعربيا من إعراباتو التي  ّزًءا ّمع الباحثحيث ، ر ذلكغيبالتّر
و واحدٍ   وذكرت إعراباتو التي انفرد بيا  ،من مّالسو منيا ال يخمو مّمسأو أكثر، والتي  عمى ّو

بالَّرح  وتوسعووتناولت طريقتو  ،و واإلعرابمن إعرابات من سبقو من أئمة الّنحبيجنت موقفو ثمج 
 مذىبو الّنحوي. مستنبًطا من ذلكذىا، واءات القرآنية، متواترىا وَّاّييو لمقر ثمج تناولت تو ، والتحميل

من القرآن الذي ُعدج من مفسريو، فقد تناول  لمغويةوقد اكتنز كتاب األمالي بالَّواىد ا 
عن ألٍف يستَّيد إلعرابو بالقرآن، حتى تعدجت َّواىد القرآن فيو يفسر القرآن و  الُمَّكل منو، وكان

َّواىد  توالذي تعدج   قديمو ومحدثو الَّعر العربي َّاىد، وكذلك اكتنزت األمالي بَّواىدوخمسمائة 
 النجحو والُمغة. مسائلعن ألٍف ومائة َّاىد متنوِّع في َّتجى  فيو الَّعر

في ىذا البحث عمى المنيج الوصفّي التحميمّي، الذي يتناسب مع طبيعة  واعتمد الباحث 
 اإلعراب. ظاىرةبحثي المتمثمة في دراسة 

ريّ  قد قسم الباحثف  َّ ، وكتابو البحث إلى أربعة فصول، كان الفصل األول حول: ابن الَّج
اإلعراب في المغة العربية، أمجا الفصل الثالث فكان حديثي  ةر مالي الَّجّريجة، والفصل الثاني: ظاىاأل

لَّجّرّي من إعرابات سابقيو تناول موقف ابن ا :، وآرائو، والفصل الرابععن إعرابات ابن الَّجّريِّ 
ييو لمقراءات القرآنية.  مع تّو

مالي منيٌل عممٌي غزير، وكنٌز من كنوز التراث العربي أنج كتاب األ تيقجن لدى الباحثوقد  
يحو لممنيج البصري. التي ال تنضب، وتأكد لديج   استقالل َّخصيجة ابن الَّجّري الّنحوية، وتّر

و من اهلل   لج  عزج –وأخيًرا أّر أن أكون قد ُوفقُت في بحثي، وأن ينفع بو طالب العمم -ّو
 آمين. وأىل اإلسالم ّميًعا،
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           Abstract                                                   جنلميزيةممخص الرسالة بالمغة ال 

            This research deals with the phenomenon of expansion in parsing in Al 

Amali Book for Ibn  Al Shajari, deceased in year five hundred and forty two 

A.H(542 A.H.). 

            This research is important because it dives into parsing expansion which 

distinguishes Ibn Al Shajari from his predecessors of grammarians and reveals 

his independent and unique personality which who does not take for granted all 

the old grammar heritage which had access to which he tackled by explanation, 

approving, rejection, favoring and otherwise. I collected a part of his parsing by 

one way or another mentioned in all his sessions. I mentioned his unique paring 

and showed his attitude towards the parsing of the leaders of grammar and 

parsing who proceeded him. I also dealt with his method, expansion and 

direction to the Quranic Readings including their frequencies and irregulars 

eliciting from them his grammar doctrine. 

             His Al Amali Book was full of linguistic evidences taken form the Holy 

Quran and which he was considered one of its interpreters. He dealt with the 

vocalized ones. He was interpreting the Quran in his parsing. His Quranic 

evidences in the book exceeded one thousand and five hundred. Al Amali Book 

also included evidences from the old and modern Arabic poetry. In it the poetic 

evidences exceeded one thousand and one hundred various evidences in all issues 

of grammar and language. 

            In this research I adopted the descriptive and analytical approach which 

suits the nature of my research represented in the study of expansion in parsing. 

            I divided the research into four chapters: The first chapter was about Ibn 

Al Shajari and his Al Amali Al Shajaria Book. The second chapter was about 

parsing phenomenon in the Arabic Language. The third chapter included my talk 

about Ibn Al Shajari parsing and opinions. In the fourth chapter I dealt with the 

attitude of Ibn Al Shajari towards the parsing of his predecessors as well as his 

directions to the Quranic Readings. 

           I am quite sure that Al Amali Book is a rich scientific source and a 

treasure of Arabic Heritage which is inexhaustible. I also became sure of the 

independence of Ibn Al Shajari grammarian personality and his preference to the 

visual approach. 

          I hope that I was successful in my research and hope that schedulers and 

Muslims in general will benefit from it.   
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 ـــــداءاإله

  صىل هللا ػ َو - إخل ِو وإام ،مل إ ىل حبَحم د  كِّ حباُه هللا وإصطفاه ػىل  إذليإ ىل

 .-وسّلَ 
  ىل هبع إحلَاة وهبضيا  إذليإ ىل ال ابمصرب وإمؼزميةل إ  ػ َمين أمَن إامغامل إمكبرية ال تمتُّ إ 

 افيةل ومتؼين برّبِه.ل وأممبسو ثوب إمصَحة وإمؼ-أمطاَل هللا بقاءه-مهنال إ ىل وإدلي أم و 
 .مَك أمَماه قطرًة يف حبِرِك إمؼظمي حبًا وطاػًة وبَرإل اي دفء إحلَاِة وغطفيا وحناهنا  إ 
  ل وسنبقى مًؼا سارت مؼَي إحلَُّل خطوًة خبطوةل بذر ،ه مًؼا وحص  ،ه مًؼا إميتإ ىل

مَك اي قرَة إمؼنِي أمَم مؼاذ ذن هللال إ   .اب 

 هللا أمن تكَن من إمصاحلات : مَان وجنانل أمسأملورىال إبنيتَ إ ىل فرح إحلَاة وه. 

  ىل إ خويت إامفاضل: أميب د  مربإءل وأميب صيَبل ممك مين إحلبُّ وأميب إ لوأميب همن  لإ 

 وإموفاء.

 ىل أمخوإيت إمفاضالت: أمّم سؼَ ل وأمم أموسل وأمم معرل وأمم باللل وأمم حام ل ووالءل  إ 

 إحلَاةل وأمم يا. وس ن سل فأمهنَت حبُّ 

 ىل أمحبايب مَمك يمًَؼا إمقق ٍر وحالحارإم.: أمغام،يل وأمخوإ،يل وأمصياريإ   ل وأمص قا،يل إ 

 ..أميب خرض" دود"ل وتؼجز إملكامت :  إ ىل ص ًقي إمويّفِ

 .خوإ ً،... وما بّ موإ  إ ىل إذلٍن ما زإموإ ػىل إلهَنج إ 

مَمك يمًَؼا ُأى ي ىذإ إجلي  إملقوإِضعللل  إ 
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 شُكرٌ وامتِنَانٌ

چڌ  ڎ ڇ  ڍ     ڍ  ڌ  چ 
(1)

 

 التزاًما مجني بهذه اآلية العظيمة الكريمة

عمني  أتقدجم بّزيل الَّكر وعظيم االمتناِن هلِل تبارك وتعالى، الذي خمقني وىداني، ّو
عمى خيِر دين، وسخجر لي من نعمو وآالئو الكثير، فمو الحمد والَّكر حتى يرضى، وحين 

 الرضى وبعد الرضى.

َذْيِن مالحبيبين العزيزين، ال امي وتقديري إلى واِلديج اني، واحتر وأعطف َُّكري وامتن
، أطال اهلل في عمرىما، وأعانني أوصاني ربي بيما خيًرا، وكانت دعواُتيما لي خيَر زاٍد ومداد

 .ووفقني لبرِِّىَما، فالمساُن يعُّز عن َّكِرىما
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.ٗٔ/ٖٔلقمان: 
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 شُكرٌ وتقدِيرٌ

 "إمنَاس َمن ال ٌشكر هللا ال ٌَشكر" 

 الهدي الجنَّبويِّ الشريف من ااجنطالقً 

بفإنجني أتقدُم بالَُّّكر الكبيِر، والِعرفاِن بالّميِل، إلى فضيَمة الدكتور الّميل: إبراىيم   ّر
هلل  دأْن يَّْرَف عمى بحثي، والحم بالّامعة اإلسالمية، الذي تكرجمبخيت أستاذ النجحو والصرف 

يياتو القيِّمة ابتداًء وانتياًء أْن تتممذُت عمى يديو، وَنَيْمُت من معيِنو المُّ  غوي، فمم يبخل عميج بتّو
رُح َّعوًرا، فغدا ِنْعم  ّْ ونصائحو المباركة، وكمماتو الَعذبِة الرقراقة، التي ال تخِدُش حياًء، وال َت

اتو، واهلَل أسأُل أن ُيحمجِني ّعل ذلك في ميزان حسنفي ّيوده، و المَِّرف، وِنْعَم الُمربِّي، فبارك اهلل 
يجاه دار المقامة من فضمو، بصحبة حبيبنا محمد   .-صمى اهلل عميو وسمجم-وا 

وفضيمة الدكتور  يوسف عاَّور أتقدجُم لألستاذيِن الكريمين، فضيمة الدكتور المبارك:كما          
ِمِيما بقبوِل مناقَِّة رسالتي فبارك اهلل فييما،  ؛، بعظيم الَّكر واالمتنانأيمن حّي المبارك: لتكرُّ

عميما ذخًرا ألىل العمم والتعمم، ول الكثير من طمبة عمى يديِيما  إلسالم والمسممين، فمطالما تعممتّو
 من عموميما النافعة القيِّمة. العمم والمعرفة، واستقوا

َّرار الذي سيجل ميمجة  ٌل إلى مدير المدرسة: "أبي معتز" يوسف أبوو والَّكر موص   
 االمتحانات، وذلك وفًقا لقوانين المدرسة وأنظمتيا.المحاضرات، وتقديم  يحضور 

ساندوني ووقفوا إلى  وال أنسى بالَّكر إخواني زمالء العمل، األساتذة الموقرين، الذين
 الحبِّ واالحترام. مني كلُّ  ّانبي، فميم

ستثني منيم أحًدا، فميم مني الوفاء أوال كما ال أنسى أصدقائي وزمالئي في الدراسة، 
 والتقدير، واهلل أسأل أن يوفِّقيم في ىذه المسيرة.
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 ودادٌ وانتِماءٌ

 ".إحلُرُّ َمْن رإَغى ِودإَد حلظةل أمو إهَقَمى ِمَمْن أَفاَدُه مفَظة: "يقول المام الشافعي  

، في مرحمتي البكالوريوس ونيًفا وامأع ستجةَ  ِتعة، التي استمرجتبعد ىذه الرحمة الطويمة الما
وانتمائي إلى صرِح العمِم ومنارة العمماء  والماّستير في رحاب الّامعة اإلسالمية بغزجة، ُأقدُِّم حبِّي

حضارة والتقدُّم التي عممتني ّممة من األخالق والقيم، ومواكبة الو نتمي، أالقمعة الَّامخة التي إلييا 
 ..انتمي. بالعمم، إليك ّامعتي

يا الكبار، الذين تربيت ئوالدُّرَر من أفواىيم، عمما موصوٌل إلى من ارتَّفت الّواىر  والُودُّ 
 ووفائي...ن، إلييم ّميًعا حبِّي و ن، والمربِّ و معمِّ عمميم، فكانوا ِنعم المُ  ، ونيمت منمعمى أيديي

يوٍد  ُّ فير و مَّكورٍة، في توختاُم ُودِّي إلى رفيقة الدجرب، وصاِحبَة الفضِل، لما بذلْت من 
 ، وفي حقِّيا أقول:لحُ اوُج الصج عم الزج األّواء المناِسبة لمدراسة والبحث، فكانت نِ 

 والِمسكككككحب لبِبمكككككاِ  مكككككا كجنككككك ب جناِسكككككًيا
    
 
 
 

فككككككككادم  مِّ معككككككككاذ فاشككككككككهدوا   هككككككككذا الوم
 
 

ي ِِ ككككككككو ب يموًمككككككككا فمسككككككككاِم بَّمككككككككا قمسم  فمممرب
    
 
 
 

بككككككككا م يككككككككومم تعماهمكككككككك  ِم تمككككككككذكَّري ا م  دبواوم
 
 

ِتككككككككك ِ  كككككككككبِر الكككككككككذي  بمديم كككككككككرب باليَّ  وا لم
    
 
 
 

ككككككككككدب   ِم بِّككككككككككي يبنككككككككككاِ  م  فكككككككككك جنِّي  ل  رم
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 فيرس إحملقوايت

  فهرس المِتويا 

 المونوع الي ِة 

 أ آية قرآنية

 ب ممخص الرسالة بالمغة العربية

 ت ممخص الرسالة بالمغة اإلنّميزية

 ث اإلىداء

 ج َّكر وامتنان

 ح َّكر وتقدير

 خ وداد وانتماء

 د الفيرس

 ٔ المقدمة

 ٚ ال يل ا ول: ابن الشَّلريِّ وكتاب  ا مالي

مة ابن الَّجّريِّ المبحث األ  ٛ ول: تّر

 ٜ اسمو ولقبو

 ٜ مولده

 ٓٔ العممية و مكانتو أخالقو ومناقبو

 ٔٔ َّيوخو

 ٖٔ تالميذه
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 الي ِة المونوع

 ٙٔ مؤلفاتو

 ٛٔ وفاتو

 ٜٔ : كتا  االمالي الشَّلريَّةالمبِث الثاجني

 ٕٓ تعريف األمالي

 ٕٕ ثناء العمماء عمييا و األمالي والمّالس

 ٖٕ أىميتيا

 ٕٗ َّواىدىا

 ٕٙ انتقاداتيا

 ٕٚ ال يل الثاجني: ظاهرة ال را  في المغة العربية

 ٖٓ المبِث ا ول: ماهية  ال را 

 ٖٔ تعريف اإلعراب)لغة واصطالًحا(

 ٖ٘ رابالنحو واإلع

 ٖٛ أىمية اإلعراب و الُمعرب من الكالم

 ٔٗ المبِث الثاجني: إجنكار ال را 

 ٕٗ دعوى إنكار اإلعراب

 ٗٗ إبراىيم أنيس وقصة اإلعراب

 ٙٗ اإلعراب منكريالرد عمى 

 ٛٗ المبِث الثالث:  الما  ال را 
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 الي ِة المونوع

 ٜٗ نَّأة عالمات اإلعراب

 ٓ٘ أنواع اإلعراب

 ٔ٘ اإلعراب  وحروفو حركات

 ٖ٘ المبِث الرابع: التوسع في ال را 

 ٗ٘ نَّأة النحو وتطوره

 ٙ٘ في كتب إعراب القرآنفي اإلعراب  التوسع 

 ٚ٘ التوسع عند ابن الَّجّريّ 

 ٜ٘ ال يل الثالث: إ رابا  ابن الشَّلري

 ٓٙ ب   مى ول  واِدالمبِث االول: ما   ر 

 ٚٚ مى  كثر من ول المبِث الثاجني: ما   رب   

 ٕٜ المبِث الثالث: ال رابا  التي اجن رد بها

 ٘ٓٔ : تعقيبا  ابن الشَّلريال يل الرابع

 ٙٓٔ المبِث ا ول: موق   من إ رابا  سابقي 

 ٓٗٔ المبِث الثاجني: توليه  لمقرادا  القرآجنية

 ٚ٘ٔ المبِث الثالث: مذه  ابن الشَّلري الجنِوي

 ٚ٘ٔ ةموقفو من مدرسة البصر 

 ٜ٘ٔ موقفو من مدرسة الكوفة

 061 مذىبو النحوي



 ز

 

 الي ِة المونوع

 ٔٙٔ الخاتمة

 ٔٙٔ أواًل: النتائج

 ٖٙٔ ثانًيا: التوصيات
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 المقدمة 

اَطيبناَمباركناَكثيرَنَامدَنيَحَىبًَؾَياَرَىدَيمَىحٍَعمـ،َأَىيىََاَلـٍَافَمَىسَىنٍَاإلََـى،َعمَّمـًََبالقَىََـىمََّعَىالَّذٍمََللًََدَيمٍَالحَى
ى،َؾ،َانًَطَىٍمَسَيَـًَيٍَظًَعَىكَىَؾَىيًَجٍَبلؿَكَىجَىيَلًَبغًَنٍَماَيَىكَىَفيو َاٌلتيَالَتيعدَُّكالَتيحصى ةَبٌلَكالصََّأىٍحمديؾَعمىىَآالًئؾى
َالميصٍيًرَاالتَّامافَاألٍكمبلًفَعمىَخـَبلكالسََّ َالنَّبيّْ َطلكىرىلَميحمدو ٍحبًو،َكالتَّابعيفى مىىَآًلًو،َكصى فى،َكىعى

َأمَّا بعُد :كمىًفَاٍقتىفىى،َ

َةبيََّرَىالعَىَةَيغَىالمَيَ،ةغَىليََيرًَىَخَىمىَعَىَرآفَىؿَالقَيعَىجَىرآف،َكَىالقَيناَبًَمىَرَىكٍَ،َكأَىبلـًَسٍَىَباإلًَالَىعَىتىََاَاللَينىَفىَرََّدَشَىلقَى
َفًََءَيميمَىالَ،يـظًَعَىالَالٌبحرَي ًرَكالكينكز،َكالَّتيَقاؿى ٍكزيَّةيبالدُّرى َقيّْـَالجى َآفًَرٍَالقَيَؿَىضٍَفىََؼَيعرًَماَيَىنََّكا ًَ:َ"(ُ)ياَابفي
َعَى َفَىبًَرَىالعَىََـىبلىَكَىَؼَىرًَمىٍف َكعَىَةًَيََّبًَرَىالعَىََـىٍمَعًَكَى ةًَغَىالمَيََـىٍمَعًََؼَىرًَعًَ، َـى، َكَىافيىَبَىالٍََم َأَىًفََرَىظَىنَى، َبًَرَىالعَىَارًَعَىشٍَي

َوًَظًَفٍَحًًَبََؾَىًلَذَى،َكَىايَىظًَفٍَاللَبحًََؿَىفََّكَىتىََةَيغَىالمَيكىًذهَ،َ..."ايَىمًَائًَسَىرَى،َكَىاىَىارًَخَىافتًَ فًَاطًَكَىمَىَيٍَاَفًَيَىالتًَاكَىقَىمَياَكَىيَىبًَطَىخَيكَى

ًَفيَعيبلهَوًَكلًَقىًَلََ،ـيٍَظًَالعَىَآفًَرٍَلمقَي ؿَّ (2) چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  چ :َجى
. 

َايدَنكاَجَيرَيدَّخًَيىََـٍَمَى،َفَىيـًَظًَالعَىَابَىتَىذاَالكًَىَىًةَمَىدٍَخًَفيَة،َيََّبًَرَىالعَىَـًٍَمَعًََةَىيىَمَّْأىَىَحَيالًَصََّاَالنىَفيَمىَسَىَؾَىرَىأدٍََدَىلقَى 
ذاَيَىَىكاَفًَعَيرَىىَبَىتَّحَىًيـ،َكىعىقديكاَأىماًليَىـ،َيًًَقَمَىيَحًَكاَفًَسَيمىَجَىـ،َكَىيَيبىَتَيكاَكَيفيَلََّأَى،َفَىابًَتَىذاَالكًَةَىَىمَىدٍَخًََيؿًَبًَيَسَىفًَ

َفَىمـًَالعًَ َالَّنىٍَيَعًَمَىَافَىكَى، َيَىذًَيـ َلًَضَىنٍَمَال َأفٍَجَىرَىدَىب، َشَىعَىَة َاللحمَىرَى-يةمًٍَيَتىََفَيابٍََبلـًَسٍَاإلًََخَييٍَدَّه َافرضَنَ-و
(ّ)اؿقىََثَيحيٍََاكاجبَن

َالءًَؤيَىَىَفٍَمًَة،َكَىيََّبًَرَىـَالعَىمٍَـَعًَمَُّعَىؾَتَىًلَذَىًبََصدَيٍقَيَى"َبٍَاجًَكَىَكَىيَيفىََوًًَبََإالَََّبَياجًَالكَىََُـّتًَاَالَيَىمَى:َ"كَى
َأَىمَّْرَىالشَّجَىَفَيابٍََاءًَمَىمَىالعَي َاألَىيََّبًَرَىالعَىَـًٍَمَعًََةًَمَىًئَأىََدَيحَى؛ َالَّذَىفٍَة َالعَىفيَرَىعَىَيفَىذًَاذ، َفَىيََّبًَرَىكا َقَىىَىكٍَطَىعٍَأَىة َكحَىىىَرىَدٍَا اَقَّيَىا

َفًَيَىسٍَأىَكَى َبَيـ َالرَّانًَيىَنٍَي َاألَىابًَتىَكًًَبََخًَاسًَيا َالَّالًَمَىو" َمًَذًَي" َييعدُّ َكَيم َالمَييََّبًَرَىالعَىَبًَتَيف َحيٍَمََّيًَة َنََّإىََثَية، َيرَهدًَجَىو
َخَىحَىكَىَ،ةاسَىرَىبالدَّْ َو.ائًَطَىعَىَفٍَةَمًَدَىائًَالفَىَفَيحسًَيَيه،َكَىادًَعَىفَأبٍَعَىَؼَيشًَكٍَيَىه،َكَىادَيتىَرٍَيىََفٍَىَمَىلىَإَاجَيتَىحٍَيىََبَهصٍَقؿه

اًليََ َاألمى َحَىكَىَبًَاىًَذَىالمَىَفَىمًََاةًَحَىالنََُّاءًَآرَىًبََؿَهافًَحَىَكًكتابي َابٍََثَييٍَافَّة، ؼَتىَكٍَيىََـٍَلىََمَّْرًَجَىالشَََّفَىإفَّ
َاآلرَىىَىَضًَرٍَعَىبًَ َبَىذه َكاالعٍَيَىيمًَصًَفٍَىَتَىمىَعَىَؿَىمًَعَىَؿٍَاء، َحتٍَّيَمىَعَىَاضًَرىَتًَا ،َ َانٍَىَإنََّيا َبًَاصََّخٌََآراءًًَبََدىَرَىفَىو وَة
َاة.حَىالنَُّفَىهَمًًَرَيٍَآراءَغَىَفٍَعَىَتٍَزَىيََّمَىتَى

َالعًَالًَجَىممَىًلََافَىكَىَدٍَكقَى َكَىتًَالََّةًَميََّمٍَس َىَىدَيقًَعٍَيىََافَىي َا رمّْ َالشَّجى َالًَالبَىَرَياألثَىابف َكًَحٍَالنًَََّةَأىَشٍَنىََيٍَفًَغ
َفٍَاَمًَييَىاَفًَمَىة،َبًَيََّكًَالنَّحٍََـًَمٍَبَالعًَالًَطَىَةًَيََّصًَخٍَشَىَؿًَقٍَيَصَىًفَََـيساىًَسَتَيالًَمجَىالَىَذهًَىَىَعؿََّلَى،َكَىيًَّْقٍَيَبًَطٍَالتََّيَّْمًَميٍَعٍَالتَّ
َه.ًرَكٍَذَيجَيَفٍَمًََكًَحٍَالنََّاءًََقىَتًَيَاسًٍَفََـًَمٍَالعًََةَىبىَمىَطَىَدَياعًَسَىتيََ،ةَويرَىًثَكَىَكهَوجَيكيَكَىَ،ةَودَىدًَعَىتىَمَيَاءَوآرَى

                                                           
(ُ)

 .ٕآفَكالبياف،َابفَقيـَالجكزية:َالمشكؽَإلىَعمـَالقَر 

 .ٗ/ُٓالحجر:ََ(2)

َ.ِٗ/ّٓمجمكعَالفتاكم،َابفَتيمية:ََ(ّ)
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َتَىذَىيَىكلًَ َالدَّْذًَيَىَىًفََتَيلٍَاكَىنَىا َاألَىابًَتَىيَكًًَفََةيََّاًبَرَىعٍَاإلًََةىَرَىاىًَالظَىَةًَاسَىرَىه َالبٍَيٍَالًَمَى" َثَييٍَ؛َحَىمَّْرًَجَىالشَََّفًَ"
تٍطبٍيقفيََةرَىاىًَالظَىَهًَذًَىَىًَةَأىَشٍَنىََفٍَعَىَتَيمٍَمََّكَىتىََيًٍَنَنََّإَى بيَّة،َكى َإعرىاباًتَيىاَفيَكتىاًبَاألىمالًَالميغىًةَالعىرى ي؛َفذكرتي

َأكَأٍكثىر بىيىاَعمىىَكٍجووَكاًحدو َالَّتيَأٍعرى رمّْ َابًفََتَيرٍَكَىذَىَ،َكاإلعراباتَالتيَاٍنفىرىدًَفييا،َثيََـّابًفَالشَّجى مكًقؼى
يىاًبذة َمفَإٍعرابىاًتَمىفَسىبىقيكهًَمفَالنُّحاًةَالجى َتىٍكًجيياتًوَلمًقرىاءاًتَالقرآنيَّة،،َالشٌَّجرمّْ َتَيمٍَتَىخَىَََـّثيََكذكٍرتي

بيًَّةََاـًَمَىإًلََمَّْكًَحٍَالنَََّبًَىَىذٍَالمَىَافًَيىَبىَبًَ َ.-اللَوَيمَىحًَرَى-َمَّْالشَّجرًََفًَابٍَالعىرى

َ

َ-:موضوعأسباب اختيار الَ:أولً 

َاليائؿَي .ُ َكالشعرَالحشدي َكالحديث َالقرآف َمف َاإلعرابية َالكجكه َابفََ،مف َأكردىا التي
َ.غكمَالعظيـيدهَالمَيجَىَفَيفيَكتابوَ"األمالي"َكالتيَتبيََّْالشَّجرمَّْ

ِ. َ َالعمـ َطالبي َانتباه َلفت َالمعنىَمحاكلة َتجاذب َنظرية َمنيا: َميمة َنحكية لقضايا
َكاإلعراب،َكالدعكةَالىَالتيسيرَكعدـَالتكمؼَفيَتناكؿَالكجكهَاإلعرابية.

َ.َالشَّجرمَككتابوَ"األمالي"المكانةَالمرمكقةَالتيَيتبكؤىاَابفَ .ّ

َحظَّوَمفَالدرسَكالتأمؿ؛َكىكَكتابَالعربية،َكاَكنكزمفََكنزالتعرضَل .ْ لذمَلـَيؤتى
َ"األمالي".

َ

 :  دراسةأىمية الثانيًا: 

َ:تكمن أىمية الدراسة فيما يأتي   

ُ. َ َحكؿ َمستقمة َدراسة َابفَتقديـ َمجالس َمجمسَمف َيخمك َال َكالتي َاإلعراب، ظاىرة
َمفَىذهَالظاىرةَالقيّْمة. َََالشَّجًرمّْ

ِ. َ َفي َفالغكص َاإلعرابي َالتكسع َالبفَظاىرة َ"األمالي" َكتاب َييعدُّ َكالذم َالنحك، ي
َ.َالشَّجرمَالبدايةَالحقيقيةَليذهَالظاىرةَ

الشَّجرم،َحيثَالفذَّة،َالتيَتمتعَبياَابفَالنحكيةَتقؼَىذهَالدراسةَكشاىدَعمىَالعبقريةَ .ّ
َمفَذكرَالكجكهَالمتعددةَلئلعراباتَالنَّحكيةَكالتعميؽَعمييا َ.ََإنَّوَأكثىرى
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َدايةَالحقيقيةَلمنَّحكَالتَّعميميَالتَّطبيقي.أصًؿَالبًَيافَبىَ .ْ

َكبيافَمعالمياَالزاخرةَ.َالنحكيةَالبفَالشَّجرم،الكشؼَعفَالشخصيةَ .ٓ

 غكمَ.،َكتأثيرهَعمىَحركةَالتأليؼَالمَيكتابَ"األمالي"بيافَقيمةَ .ٔ

َ

َ: دراسةثالثًا :أىداف ال

َ.َإبرازَظاىرةَاإلعرابَفيَكتابَاألماليَالبفَالشَّجرم.َُ

َ.ابفَالشَّجرمَفيَكتابوَ"األمالي"رؼَعمىَالمنيجَكالنظاـَالذمَسارَعميوَ.التعِ

َ.َلكتابَ"األمالي"َالبفَالشَّجرم.،َجديدةَ.َتشكيؿَقراءةَلغكيةّ

َ.ََكتابوَ"األمالي"،َفيََالشَّجرمالذمَبذلوَابفََنَّحكمالجيدَال .َالكشؼَعفْ

َ.ََلمعالـَالعظيـَابفَالشَّجرم.َمعرفةَالمذىبَالنحكمَٓ

دحضَماَيزعموَبعضيـَبأفَمنشأَظاىرةَالتكسعَاإلعرابيَكانتَعمىَيدَالمحدثيف؛َ.َٔ
َ.َبؿَىيَعمىَيدَالقدماءَأمثاؿَابفَفارسَكابفَالشَّجرم

َ

 الصعوبات التي واجيت الباحث: رابعًا :

َمفَاللَ َقدرَاإلمكافَبفضؿو َالتَّغميبَعمييا َـّ َكالتيَت َالباحثَبعضَالصعكبات، َكاجو لقد
َكمفَىذهَالصعكبات:َكمنَّتو،

 افتقارَمكتباتَقطاعَغزةَإلىَكثيرَمفَالكتبَالميمة،َالتيَيحتاجياَالباحث. .ُ

 .الكاجباتَأكثرَمفَاألكقات .ِ

 عدـَكجكدَدراسةَمستقمَّة،َتتناكؿَظاىرةَالتَّكسُّعَفيَاإلعراب. .ّ

َ

َ
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 الدراسات السابقة: :اخامسً 

،َكلػـَأعثػرَعمييػاَالَفػيَمػكدَالطَّنػاحيدكتػكراه،َلمباحػثَمحرسػالةَابفَالشَّجرمَكآراؤهَالنحكيػةَ،َ .ُ
 .المكتباتَكالَفيَالشبكةَالعنكبكتية

ماجسػػتير،َلمباحثػػة:َفػػايزةََرسػػالةَابػػفَالشَّػػجرمَالنحكيػػة،َابػػفَىشػػاـَفػػيَالمغنػػيَمػػفَآراءمكقػػؼَ .ِ
ـ.َكاسػػػػتفدتَمنيػػػػاَفػػػػيَبعػػػػضَََِٕالقرشػػػػي،َإشػػػػراؼ:َد.َسػػػػعدَالغامػػػػدم،َجامعػػػػةَأـَالقػػػػرل،َ

 المسائؿَاإلعرابية.

:َعائدةَالعريني،َإشراؼ:َأ.د.َلمباحثةَماجستير،رسالةَلنحكمَفيَأماليَابفَالشَّجرٌم،َالخبلؼَا .ّ
 طَّمعَعمييا.ألـََـ.ََِٗعبدَالقادرَالخميؿ،َجامعةَمؤتة،َ

 .ُّٖٗآراءَابفَالشجرمَالنحكيةَفيَاألماليَالشجرية،َرسالةَماجستير،َلمباحثة:َعزةَالغامدم .ْ

 .ُْٕٗاجستير،َلمباحث:َأحمدَالتكريتيَابفَالشجرمَكمنيجوَفيَالنحك،َرسالةَم .ٓ

 

 منيج دراسة البحث:سادًسا: 

ظاىرةَميمي،َفيَدراسةَالمنيجَالكصفيَالتحَولقدَاقتضتَطبيعةَالبحثَأفَأسمؾَفيَسبيم
قتَفّْ،َلمناسبةَىذاَالمنيجَلمثؿَىذهَالدراسة،َكأرجكَمفَاللَأفَأككفَكَياإلعرابَفيَكتابَ"األمالي"

َفيَذلؾَ.

 الموسوم بـ :خطة البحث سابًعا : 

  (ـه245ت)ظاِهَرةُ اإلْعراِب ِعْنَد اْبِن الشََّجري فْي ِكتابِِه األََمالي 

 دراسة وصفية تحليلية
َ:اآلتيكذلؾَعمىَالنحكََ،كخاتمةَكأربعةَفصكؿ،َ،مقدمةَطبيعةَالبحثَتقسيموَإلى:َاقتضت

 المقدمة وتتضمَّن:
 .َالمكضكعَسببَاختيار .ُ

 أىميةَالدراسةَ .ِ

 .أىداؼَالدراسة .ّ

 الباحث.َالصعكباتَالتيَكاجيت .ْ

 الدراساتَالسابقة. .ٓ

ََمنيجَالبحث. .ٔ
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 الفصل األول :ابن الشَّجريّْ وكتابو األمالي.
 ول: ترجمة ابن الشَّجرّي:المبحث األ 

 اٍسميويَكلىقىبيو. .ُ

 مىكًلديه. .ِ

 أىٍخبلقيوَكمناقبو. .ّ

 مىكانىتيوَالًعٍمًميىة. .ْ

و. .ٓ  شيييكخي

 تىبلًميذيه. .ٔ

 ميؤلَّفىاتيو. .ٕ

فاتيو. .ٖ  كى

 المبحث الثاني: كتاب األمالي الشَّجريَّة:
َاألمىالي. .ُ  تىٍعريؼي

 األماليَكالمجالس. .ِ

 ثنىاءيَالعمماًءَعمييا. .ّ

 أىميتيا. .ْ

 ىا.شكاىد .ٓ

 نقدىا. .ٔ

 الفصل الثاني: ظاىرة اإلعراب في المغة العربية
 المبحث األول: ماىيَّة اإلعراب:

َاإلٍعرىاًب. .ُ  تٍعريؼي

َكاإًلٍعرىاب. .ِ  النٍَّحكي

 الميعربَمفَالكبلـ. .ّ

 ًميَّةيَاإًلٍعرىاب.أىىَى .ْ

 المبحث الثاني: إنكار اإلعراب:
 دعكلَإنكارَاإلعراب. .ُ

 إبراىيـَأنيسَكقصةَاإلعراب. .ِ

 اإلعراب.َمنكرمعمىََالرَّد .ّ
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 المبحث الثالث: عالمات اإلعراب:
 نشأةَعبلماتَاإلعراب. .ُ

 أنكاعَاإلعراب. .ِ

َحركاتَاإلعرابَكحركفو. .ّ
 المبحث الرابع: التَّوسُّع في اإلعراب:

 نشأةَالنحكَكتطكره. .ُ

 فيَكتبَإعرابَالقرآف.فيَاإلعرابَالتَّكسعَ .ِ

 عندَابفَالشَّجرم.فيَاإلعرابَالتَّكسعَ .ّ

َ:ثالث: إعرابات ابن الشَّجريَّ الفصل ال
مىَكىٍجووَكاًحد.المبحث األول بىويَعى َ:َماَأٍعرى
مٍىَأىٍكثًرًَمفَكىٍجو.المبحث الثاني بىويَعى َ:َماَأٍعرى
َ:َاإلعراباتَالتيَانفردَفييا.المبحث الثالث

 الفصل الرابع: تعقيبات ابن الشَّجرّي:
َ:َمكقفوَمفَإعرابَسابقيو.المبحث األول
َ:َتكجييوَلمقراءاتَالقرآنية.نيالمبحث الثا

َ:َمذىبَابفَالشَّجرٌمَالنَّحكم.المبحث الثالث
َ:َكفييا:َالنتائج،َكالتكصيات.الخاتمة

 الفيارس الفنية.

ٍمديَوبعد لىويَالحى َالل،َكى َفىًمفى ٍبتي طىًأ،َفىًإٍفَأىصى َالنٍَّقًصَكىالخى ًَمفى ،َلىٍفَيىٍخميكى َبىشىًرمّّ َىىذىاَعىمىؿه :َفىإفَّ
َكالفىضٍَ َأىٍخطىأتي فى ،َكىاً  َكالَقكةىَإالَباللؿي َ.فبلَحكؿى

،َكىأٍفَيييىيّْئىَلىنىاَوآنًٍَرَقيََةًَغَىليََةًَمَىدٍَىَخًَمَىاَعَىنىَنىٍَيَعًَييََفٍَأَى،َكَىوًَيًَجٍَكَىًلََاصَنالًَوَخَىمىَعَىجٍَيىََفٍَأىََكاللىَتعالىىَأٍسأؿَي
َ.دانىاَرىشَىًمٍفَأىٍمَر

َپ  پ  پ  پ  كَََََََََََََََََََََََََََ
                                                                                                     

                                                                                                         
 الباحث                                                                                                                      

 جهاد حممد رمضان احلناوي                                                                                                                                                                              



7 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
َ

َ
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 لالفصل األوَّ 

ايل
َ
 وكتابه األم

ِّ
ري

َ
ج

َّ
 ابن الش

 

 

 وفيه مبحثان:

 ريّ المبحث األول: ترجمة ابن الشَّجَ 

 المبحث الثاني: كتاب األمالي الشََّجريَّة
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ل ثُ حَ المبْ   األوَّ

 
ِّ
ري

َ
ج

َّ
ن الش

ْ
 اب

ُ
ت
َ
م

َ
رج

َ
 ت

 ب:طاِلَم عَةِبَس َيَتضمَُّنو

 و.بُ قَ ولَ  وُ مُ اسْ  .ٔ

 َموِلُده. .ٕ

 .ومناقبو والقُ خْ أَ  .ٖ

 ة.يَ مِ مْ و العِ تُ كانَ مَ  .ٗ

 و.وخُ يُ شُ  .٘

 .هيذُ المِ تَ  .ٙ

 و.اتُ فَ ؤلَّ مُ  .ٚ

 .فاُتووَ  .ٛ
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 ()ابن الشََّجريّ 

 :اسمو ولقبو .ٔ

اداتَىبةَاللَبفَعمٌيَبفَمحمدَبفَعميَبفَعبداللَبفَحمزةَبفَعَىالشريؼَأبكَالسََّىك:َ
بفَالحسفَبفَجعفرَبفَالحسفَبفَبفَأبيَالحسفَبفَعبداللَاألميفَبفَعبداللَامحمدَبفَعبداللَ
َ.(ِ)بالكرخَيفبيالطالنقيبََالعمكمََّْالنحكمََّْرمَّْالمعركؼَبابفَالشَّجَىَ.عميَبفَأبيَطالب

ؿَبَىمفَقًََرمَّْلىَبيتَالشَّجَىإَةنسبمّْيَبذلؾَنَّوَسَي:َإفمنيـَمفَقاؿَ،واختمؼَالعمماءَفيَنسب
َالىَشجرة(ّ)وأمٌَ َنسبةَالشَّجىرمّْ َ.(ْ)ميفةح؛َكىيَقريةَبذمَال،َكمنيـَمفَذكرَأفَّ

َالنسبةَالىَ":َ(ٓ)كقاؿَابفَخمكافَ رٌمَبفتحَالشّْيفَالمعجمة،َكالجيـَكبعدىاَراء،َىذه الشَّجى
اَاسـَرجؿَشجرة،َكىيَقريةَمفَأعماؿَالمدينة،َعمىَساكنياَأفضؿَالصبلة َكالسبلـ،َكشجرةَأيضن

َكثيرَهالعربَبوَكقدَسمَّتَ مفَالعمماءَكغيرىـ،َكالَأدرمَإلىَمفََكمىفَبعدىا،َكقدَانتسبَإليوَخمؽه
رة،َكاللَأعمـ َ."ينتسبَالشَّريؼَالمذككرَمنيما،َىؿَنسبتوَإلىَالقرية،َأـَإلىَأحدَأجدادهَاسموَشجى

 :مولده .ٕ

َ.(ٔ)ببغدادَفيَشيرَرمضاف،َسنةَخمسيفَكأربعمائةَلميجرةَكلدَابفَالشَّجرمَّْ
َ
َ

                                                           
()

رشادَاألريب،َياقكتَِٔ/ُٖ،َكالمنتظـ،َابفَالجكزم:َََّ،َابفَاألنبارم:َنزىةَاأللباءانظرَترجمتوَفي:َ  ،َكا 
َ َِْٖ/ٕالحمكم: َالقفطي: َالركاة نباه َكا  َخمكّٔٓ/ّ، َابف َاألعياف، َككفيات ،َ َالتعييف،َْٓ/ٔاف: شارة َكا  ،
َ َالذىبيََّٕاليماني: َالنببلء َأعبلـ َكسير ،َِ/َُْٗ َالحافظَالذىبي: َكالعبر، َكالكافيَبالكفيات،َّْٔ/ِ، ،
َ َُْٕ/ِٕالصفدم: َابفَتغرمَبردم: َالزاىرة َكالنجـك ،ٓ/َِِٕ َالسيكطي: َالكعاة، َكبغية َكشذراتَِّْ/ِ، ،

َ.ُِٕ/ٔالذىب،َابفَالعماد:َ
(ِ)

َسكؽَ  كالكرَّاخةَالشقةََىيَمحمةَكانتَبكسطَبغداد.َ:بمعنىَالجمع،َكقيؿَأصمياَنبطي،َكىيَكممةَببغدادالكىٍرخي
لسافَالعرب،َابفَ،ََكْٓٓ/َْانظر:َالمحيطَاألعظـ،َابفَسيده:َمفَالبكارم.َكالكارخَالرجؿَالذمَيسكؽَالماء.

َ.،َ)كرخ(ْٖ/ّمنظكر:َ
(ّ)

 .ِْٖ/ٕيب:ََرانظر:َإرشادَاأل 

(ْ)
 .َّٕتعييف:َانظر:َإشارةَال 

(ٓ)
 .َٓ/ٔكفياتَاألعياف:َ 

(ٔ)
 .ُِٖ/ٔانظر:َشذراتَالذىب:َ 
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 مناقبو:أخالقو و  .ٖ
كخيرَمفََ،اض،َكلسانوَالعذبـ،َكعمموَالفيََّ،َكأدبوَالجَىعفيبخمقوَالَرَجرمَّْعيرؼَابفَالشَََّ

اَ،كافَحسفَالكبلـ:َ"(ُ)عنوَقاؿَمكصفوَتمميذهَابفَاألنبارمَالذ دَالبيافَجيََّْ،حمكَاأللفاظ،َفصيحن
َحسف،َكقكرناالَك أكَأدبََ،ـَفيَمجمسوَبكممةَإالَكتتضمفَأدبَنفسميتكََيكادالَ،تفييـ،َذاَسمتو

َ.َ"درس
َ.(ِ)،َكفضموَأعمىَمفَشعرهافعةَنافقة،َحسفَالبيافَكاإلفياـرائقة،َنَعباراتوَحمكةَك

رجبلفَمفَالعمكييف،َفجعؿَأحدىماَيشكك،َكيقكؿََاكمماَيبرىفَذلؾَأنوَاختصـَإليوَيكمَنَ
،َاحعفَاآلخر:َإنَّْ َبنيَّ َككذا.َفقاؿَلوَالشريؼ:َيا َكذا َاالحتماؿَقبرَالمعايبوَقاؿَفيَّ َتمؿ؛َفإفَّ
َح َكممة َنكىذه َكثيرناسنة َفإفَّ َالناَافعة، َعيكب َعف َفيغضكف َعيكب، َليـ َتككف َالناس َسمف

كيسكتكفَعنيا،َفتذىبَعيكبَليـَكانتَفييـ،َككثيرانَمفَالناسَيتعرضكفَلعيكبَالناس،َفتصيرَ
 َ.(ّ)ليـَعيكبَلـَتكفَفييـ

 مكانتو العممية: .ٗ

وَكافَنَّْإعربية؛َحيثَبمكانةَسامقةَبيفَأقرافَعصرهَمفَعمماءَالمغةَالَرمَّْابفَالشَّجَنَحظيَى
بَمفَاألدَكأحكاليا،َكامؿَالفضائؿ،َمتضمعناَدبَكأياـَالعربَكأشعارىافيَالنحكَكالمغةَكاألَإمامنا
َفيَىذاَالبحث.َاذكرىاَبحكؿَاللَالحقَنالتيَسأَنَّفات،صمؼَالعديدَمفَالصنََّ

َرائيـ:دكاَالكثيرَمفَمناقبوَكىذهَبعضَآعدََّدحوَكثيرَمفَالعمماءَكالمؤرخيفََككقدَم
َ:َ"َكافَأحدَأئمةَالنحاة،َكلوَمعرفةَتامةَبالمغةَكالنحك".(ْ)قاؿَعنوَالقفطي

ََ:(ٓ)بعضَمناقبوَفقاؿَأبكَالبركاتَاألنبارمذكرَتمميذهََكََ كافَفريدَعصره،َككحيدَدىرهَ"
َبال َالمعرفة َككافَتاـ َالنحك، َككافَنقيبَالطالبييفَبالكرخ،فيَعمـ َالََمغة، َمرمكقة، َمكانة كىذه

َ."،َمنياَعمكَالمنزلةَالعمميةَكالدينيةكثيرةياَإالَمفَتكفرتَفيوَشركطَينال

                                                           
 .ََّنزىةَاأللباء:ََ(ُ)

 .ْٓ/ٔ،َككفياتَاألعياف:َّٕٓ/ّانظر:َإنباهَالركاة:ََ(ِ)

(ّ)
 .ََّنزىةَاأللباء:َ 

 .ّٕٓ/ّإنباهَالركاة:ََ(ْ)

 .َُّنزىةَاأللباء:ََ(5)
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ا أٍنحىَمفَرأيناَمفَعمماءَالعربية،َكآخرََبفَالشَّجرمََّا:َ"ككافَالشريؼَ(ُ)كقاؿَعنوَأيضن
َ."ذَّاقيـَكأكابرىـمفَشاىدناَمفَحَي

َ (ِ)ابفَخٌمكافكقاؿ
َإمامَن َ"كاف َالعربَكأيامياَا: َكأشعار َكالمغة َكامؿَكأحَفيَالنحك كاليا،

َ.عدةَتصانيؼ"َاب،َصنَّؼَفييادمفَاآلَالفضائؿ،َمتضمعنا

،َكفردَأكانوَفيَعمـَالعربية،َكمعرفةَالمغةَأكحدَزمانو:َ"كافَ(ّ)فيَمعجموَياقكتَأضاؼَك
َ..".كأشعارَالعربَكأياميا.

َادادَقاصدَنلماَقدـَبغَمخشرمََّالعبلمةَالزَََّفََّكذلؾَأَ،مخشرمٌَمماءَالزََّىَعميوَمفَالعَيثنأكممفَ
ََََاَاجتمعَبوَأنشدهَقكؿَالمتنبي:ممََّ،َفَرمَّْجَىلىَزيارتوَشيخناَأبكَالسعاداتَابفَالشََّإلمحج،َمضىَ

َوِ قائِ لِ  قبلَ  ارَ بَ األخْ  رُ بِ تكْ سْ وأَ 
ََََ
َ
َ
 

 (ٗ)برُ الخبَر الخُ  غَّرَ ا صَ نَ يْ قَ تَ ا الْ مَّ مَ فَ  
 
 

َثـَأنشدهَبعدَذلؾ:
َانرُ بِ خْ كبان تُ الرُّ  ةُ ساءلَ كانت مُ 

ََََ
َ
َ
 

 الخبرِ  طَيبَ أ بن فالحٍ  عفرَ جَ  عنْ  
 
 

 تْ عَ مِ ما سَ  اهللِ ا وَ مَ ا فَ نَ يْ قَ التَ  ثمَّ 
    
 
 
 

 (٘)يرِ صَ ى بَ أَ مما رَ  حسنَ ني بأذُ أُ  

كمَعفَالنبيَرمَُّخشَىمَىفقاؿَالزََََََََََّ  قاؿَلماَقدـَعميوَزيدَالخيؿ:َأنَّوََ-صمىَاللَعميوَكسمـ-:َري
َ(ٔ).غيرؾَ،اإلسبلـَإالَرأيتوَدكفَماَكصؼَليَفيَالجاىميةَفرأيتوَفيَزيد،َماَكيصؼَليَأحدَهَاي

 شيوخو: .٘

َالمكانةَالعظيمةَالتيَحظيَبياَابفَالشَّجَى ،َلـَتتحصؿَعنياَسابقناَكالتيَتـَالحديثَرمَّْإفَّ
َاستقىَمنوَعمكمو،َكتمقىَمعارفوَمفإالَ َعذبو ،َكمنيؿو َصاؼو َحيثَإنََّ،ينبكعو وَتتممذَعمىَيًدَعددو

َبارَعمماءَعصره،َمفَأىميـ:مفَك
َ

                                                           
(ُ)

َ.َُّ:َصنزىةَاأللباء 
(ِ)

 .ْٓ/َٔكفياتَاألعياف: 

 .ِْٖ/ٕإرشادَاألريب:ََ(ّ)

(ْ)
 .ُٓٓ/ِلممتنبيَفي:َديكافَالمتنبي،َشرحَالعكبرم:َالبيتَ 

َ.ُٓٔلسيَفيَ:َديكانو:َألبيَالقاسـَمحمدَبفَىانئَاالندَافالبيتَ(ٓ)
كلـَأعثرَعمىَالحديثَفيَكتبَاألحاديث،َبؿََ.ُِٕ/ٔ،َكشذراتَالذىب:َُْٕ/ِٕالكافيَبالكفيات:َانظر:ََ(ٔ)

َيوَفيَكتبَالتراجـَفقط.عثرتَعم
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َعالمناَ،ق(ْٖٕ)تالشريف أبو المعمر يحيى بن محمد بن طباطبا العمويّْ  -َأ بالشعرََكاف
ليوَانتيتَمعرفةَنسبَالطالبييفَفيَكقتو؛َمماَأىَّؿَى لتكلىَىذاَالمنصبََرمَّْابفَالشَّجَىَكاألدب،َكا 

 .(ُ)َمفَأرادهَالكبير،َالذمَالَينالوَكؿَُّ
ال المجاشعيّْ القيروانيّْ أبو الحسن عمي بن فَ  -َب النحكَكالتصريؼََفيَكافَإمامناَ،ق(ْٕٗ)تضَّ

َ َالعمـ منياََكالتيَ،صاحبَالمصنَّفاتَفيَالعربيةَكالتفسير.كالمغةَكالتفسير،َككافَمفَأكعية
 .(ِ)َإكسيرَالذىبَفيَالنحك،َكاإلكسيرَفيَعمـَالتفسير

كلدَسنةَإحدلََ،ق(ََٓ)تصيرفيّْ أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد بن القاسم ال -َت
َالحَيَةعشَر َالقاسـ َأبي َمف َسمع َعنوَرٍَكأربعمائة. َكركل َكغيرىـ، َشاذاف، َبف َعمٌي َكأبي فٌي،

ا،َأمينناَصادقنا،َمتيقظنا،َصحيحَاألقكاؿ َكشيٍيدة.َكافَمكثرناَصالحن مىفيّْ السّْ
َ(ّ). 

َكاَ،ق(َِٓ)تأبو زكريا يحي بن عمي الخطيب التبريزيّْ  -َث َالنحك َأئمة َكاألدبَمف لمغة
كأخذَعنوَاألدب،َكركلَعنوَََ،َرحؿَإلىَأبيَالعبلءَالمعرّْمَّْاثبتَنَا،صدكقَنَ،كالعركض،َكافَحجةَن

منيا:ََ،كثيرةَنَادبَكتبَنصنَّؼَفيَاألَالخطيبَأبكَبكرَبفَثابت،َصاحبَكتابَ)تاريخَبغداد(.
َ َتماـ، َأبي َلحماسة َشركح َعمـثبلثة َفي َالكافي َكتاب َكلو َالمتنبي، َديكاف العركضََكشرح

 .(ْ)َرمَّْىـَمصادرَابفَالشَّجَىأَعدَُّمفكىكَيَيَكالقكافي.َلوَشعرَجميؿ،
كغيره،ََركلَعفَابفَشاذافَ،ق(ُُٓ)تالكاتب أبو عمي محمد بن سعيد بن نبيان الكرخيّْ  -َج

حيثَعاشََ،مفَذكمَالييئات.َكقدَعمَّرَكثيرناَاَفاضبلنَكىكَصاحبَشعرَكأدب،َكقدَكافَشيخَن
َكاممة، َسنة َالشَّجَىكقصدَمائة َابف َعنو َأخذ َكافَّة. َاألقطار َمف َالعمـ َطمبة َمف َالكثير َرمَّْه
 .(ٓ)َالحديثَفيَكيكلتو

َالنحكََ،ق(ّٗٓ)تالكوفيّْ  الزيديّْ  أبو البركات عمر بن إبراىيم بن محمد العمويّْ  -َح َأئمة مف
 فَالعمكٌم،َكسمعَمفَأبيَبكرجازَلوَمحمدَبفَعميَبفَعبدَالرحمأ،َكالمغةَكالفقوَكالحديث

 .(ٔ)َفاتمعَكغيرهَمفَالمصنََّ،َمنيا:َشرحَالمَي.َلوَمصنفاتكخمؽََخطيبال
 

                                                           
(ُ)

 .ِّْ/ِ،َكبغيةَالكعاة:ِٕٔ/ٔلسافَالميزاف،َابفَحجر:ر:َانظ 

 .ُِْ/ِالعبر:َ،ََكََُ/ّمرآةَالجناف،َاليافعٌي:َ:َانظرَ(ِ)

(ّ)
 .ِّٓ-ِّْ/ّْتاريخَاإلسبلـ،َالذىبٌي:،ََكّٔٓ/ّنباهَالركاة:َإ:َانظر 

 َ.ُٕٓ/ِٕالكافيَبالكفيات:ََكَ،ُُٗ/ٔ:َكفياتَاألعياف:َانظرَ(ْ)

 .ُٓٓ/ّ،َكمرآةَالجناف:َّٔٓ/ّنباهَالركاة:َإ:َانظرَ(ٓ)

 .ُِٓ/ِ،َكبغيةَالكعاة:َِْٓ/ِِالكافيَبالكفيات:َانظر:ََ(ٔ)
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فيَالمجمسَالسادسَكالستيفَمفََرمَّْذكرهَابفَالشَّجَىَ،الكوفيّْ  أبو الفرج سعيد بن عمي السَّالليِ  -َخ
 .(ُ)األمالي

َ
 تالميذه:  .ٙ

،َف مناسَجمكسناَلَعمـَالنحك،َكمتّْعَبجكارحوَكعقمو،َفجمسَإليوَانتيىامتدَعمرَابفَالشٌَّجرمّْ
َأممىَ)األمالي(عامِّا َحيف ،ََ َكتابوقككذلؾَحيف َانتقاداتَابفَ)َرأ َعمى َفيو َالذمَردَّ االنتصار(؛

َبجامعَالمنصكرَيكـَالجمعة،َيَي َكانتَلوَحمؽه َـّ الناسَفيياَاالدبََئَيقَرالخشابَلوَفيَ)األمالي(،َث
َكتبَالتراج َ.(ِ)بعضَأسماءَىؤالءَالتبلميذَـَذكرتكالنحك،َفكثرَتبلميذهَكاآلخذكفَعنو،َغيرَأفَّ

َ

َكلوَتبلمذة،َعباراتوَحمكةَرائقة،َنافعةَنافقة...""كقدَانتفعَعميوَجماعة،ََ:(ّ)يقكؿَالقفطيََُّ
َتيـَكتبَالتراجـ،َمرتبيفَحسبَكفياتيـ:دَىةَمفَتبلميذهَالذيفَأكرَىمَّكىذهَثَي

َباَ،ق(ٔٓٓ)تأبو منصور محمد بن إبراىيم بن زبرج العتابيّْ  -َأ َمعرفة َكفنكفَلو َكالمغة لنحك
،َكالمغةَعمىَالجكاليقيقرأَالنحكَعمىَابفَالشَّجَىَ،َمتصدرناَإلقراءَالناس،األدب ،َكسمعَمنوَرمّْ

 .(ْ)َحمدَبفَالخشَّابَمنافراتَكمناقراتالقاضيَأبكَالمحاسفَالقرشٌي،َككافَبينوَكبيفَأبيَم
الممقَّبَبتاجََظَالكبير،الحافَ،ق(ِٔٓ)تأبو سعد عبدالكريم بن محمد بن منصور السَّمعانيّْ  -َب

،َكقدَكافَككبرَكأحبَالحديثَكالسماعَ،فيَالنحكَكاالشتغاؿأقبؿَعمىَالقرآفَكالفقوََاإلسبلـ

بمغَعددَشيكخوَسبعةَآالؼ،َككافَكثيرَالترحاؿَمنذََ،اليمَّةَفيَالطمبَسريعَالكتابةَعاليَى
ََمميحَالتصانيؼَكَ،صغره َالبمداف(، َفألَّؼَ)معجـ َكثيرة َ،)األنساب(َؼَكتابصنَََّكسمعَبمدفو

 .(ٓ)َككتاب)ذيؿَتاريخَبغداد(َكغيرَذلؾَمفَالمصنَّفات

                                                           
(ُ)

لحصكؿَعمىَاكلـَتسعفنيَكتبَالتراجـَ،َُٓٓ/َِأماليَابفَالشجرم:،ََكُٕٔ/ِٕالكافيَبالكفيات:َ:َانظر 
 تاريخَكالدتوَأكَكفاتو.

(ِ)
 .ِٔ/ُٖالمنتظـ:ََ:انظر 

 .ّٕٓ/ّنباهَالركاة:َإَ(ّ)

(ْ)
 .ُّٕ/ُانظر:َبغيةَالكعاة:َ 

(ٓ)
 .َُِ-ُُٗ/ّْتاريخَاالسبلـ:َ،ََكَِٗ/ّكفياتَاألعياف:َانظر:َ 
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َالنحكمَالمقرئق(ٓٔٓ)تضريرال بن محمد بن شعيب الواسطيّْ  يّْ شأبو الغنائم حبَ  -َت َكافَ، ،
،َيأخذَعنوَرمَّْفحضرَحمقاتَابفَالشَّجَىَـَبغداددًَ.َقَىمتمكنناَمفَعمـَالنحك،َقيّْمناَبوَكبغكامضو

 .(ُ)َفيوَحتىَبرعَالنحك
َاكافَأديبَنَ،ق(ٕٔٓ)تعبد اهلل بن أحمد بن أحمد بن أحمد ابن الخشاب أبو محمد النحوي -َث

َكالفرائضَكالحديثَاعالمَن َكالشعر َكالمغة َالكثيرةَ،بالنحك َالقراءات ََ،قرأ َعف َالنحك بفَاأخذ
َالجكاليقي َمنصكر َأبي َعمى َالمغة َكقرأ َالشجرم َحريصَن، َالسماعَاككاف َعمىَمداكمَنَ،عمى ا

َالناسَمدةََمعَعمكَسنوَراءةالق كبارَكسمعَمنوَخمؽَمفََ،كتخرجَبوَخمؽَفيَالنحكَ،أقرأ
َالشَّجَى َالبف َالمعاصريف ََ،رمَّْالنحاة َدرجةَكقد َفي َكاف َإنَّو َقيؿ: َحتى َزمانو، َأىؿ َأعمـ كاف

حتىََكالمنطؽَكالحسابَكاليندسةَكغيرىاككافَعمىَمعرفةَبعمكـَكثيرةَمنيا:َالحديثََ،الفارسي
َإالَككانتَلوَفيوَيدهَحسنةَمفقيؿ:َماَ  .(ِ)َعمـو

كيقاؿ:َعميَبفَعمرَبفَأحمدَبفَعبدَالباقيََ،ق(ٕٓٓ)تأبو الحسن عمي بن أحمد بن بكري -َج
َاَيفكؽَالحصر،باألدب،َكتبَمفَكتبَاألدبَكثيرَنَخازفَالكتبَبالنظاميةَكافَعارفناَبفَبكرم

 .(ّ)َدَالضبطمميحَالخط،َجيَّْ
المعركؼَبابفََ،ق(ٕٔٓ)تالبغداديّْ  بن الحسن السمميّْ  أبو الحسن عمي بن عبد الرحيم -َح

،َككتبَزمانناأقرأَالناسََكَ،َكافَمفَاألدباءَالمشاىير،مفَعمماءَالمغةَكالنحكَكاألدبَ،العصار
َالشَّجَى َابف َعمى َقرأ َالعرب. َكتبَاألدبَكشعر َمف َرئاسةَيَّْكاليقًَكالجَىَرمَّْالكثير َانتيتَإليو .

 .(ْ)النحكَكالمغة
مفَكبارَعمماءَالعربيةََ،ق(ٕٕٓ)تعبد الرحمن بن محمد بن عبد اهلل األنباريّْ  أبو البركات -َخ

َالسادس َالقرف َالنحك،في َعمـ َفي َإلييـ َالمشار َاألئمة َمف َككاف َكثيرََ، َخمؽه َعميو اشتغؿ
َقَر َما َعمماءَككافَمباركنا، َإالَكتميَّز،َأكصاركا َابفَالشَََّعيوَأحد َ،رمَّْجَىكىكَمفَأنبوَتبلميذ

.َلوَماَيزيدَعمىَمائةَمصنؼ،َمفَأبرزىا:)أسرارَالعربية(َك)اإلنصاؼَزموَكثيرناحيثَإنَّوَال
 .(ٓ)َفاتمفَالمصنَََّىاكغيَرَ،)نزىةَاأللباء(خبلؼَبيفَالبصرييفَكالككفييف(َكفيَمسائؿَال

                                                           
 َ.ّْٗ -ِْٗ/ُانظر:َبغيةَالكعاة:ََ(ُ)

(ِ)
 .ِٗ/ِ،َكبغيةَالكعاة:ََِٗ/ُٓ،َلمذىبي:َالمختصرَالمحتاجَإليوَك،ََّٕانظر:َإشارةَالتعييف:َ 

(ّ)
 .ُِْ/ِ،َكبغيةَالكعاة:ََُْ/َِافيَبالكفيات:َانظر:َالَك 

(ْ)
 .ٖٕٓ/َِ،َكسيرَأعبلـَالنببلء:َّّٖ/ّانظر:َكفياتَاألعياف:َ 

 .ٖٔ/ِبغيةَالكعاة:َ،ََكَّٗ/ّمرآةَالجناف:َانظر:ََ(ٓ)
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المعركؼَبشرؼَالكتَّاب.َكافََ،ق(ٕٗٓ)تا الحمبيّْ يَ أبو الفرج محمد بن أحمد بن حمزة بن جِ  -َد
 (ُ)،َكأخذَعنورمَّْعمىَابفَالشَّجَىَ.َقدـَبغداد،َفقرأترسبلنَماَلغكيَنَانحكيَن

َ،امقرئَنَ،اَبالنحككافَعالمَن.َق(َٖٓ)تالضرير الثعمبيّْ  أبو العباس الخضر بن ثروان بن أحمد -َذ
كالنحكَعمىََ،قرأَالمغةَعمىَابفَالجكاليقيَ،كثيرَالمحفكظَ،حسفَالشعرَ،اعارفَنَ،اَأديبَنفاضبلنَ
 .(ِ)َ(شعرَاليذلييف)َكَ(المجمؿ)اتَكثيرةَمنيا:َ.َلوَمحفكظرمَّْجَىابفَالشََّ

المعركؼَبأبيَعىبيدة.َتتممذََ،ق(ِٖٓ)تالمقرئ أبو محمد الحسن بن عمي بن بركة النحويّْ  -َر
َالشَّجرمَّْ َكابف َعصره، َشيكخ َكبار َالنحاةَعمى َمف َصار َحتى َالنحك، َعنو َأخذ َالذم ،

 .(ّ)َكالفرائضَكتصدرَمدةَطكيمةَإلقراءَالقرآفَكالنحكَكالمغة ،المشيكريف
المعركؼَبابفََ،)ق(ْٖٓ)تأبو الفرج محمد بن الحسين بن عمي الجفنيّْ النحويّْ المغويّْ  -َز

 .(ْ.َلوَرسائؿَكشعرَمدكَّفكالجكاليقيََّْالدبَّاغ.َقرأَعمىَابفَالشَّجرمَّْ
حكمَاىدةَالنََّالمعركؼَبابفَالزََّ،ق(ْٗٓت)أبو الحسن بن المبارك بن عبد الباقي بن بانويو -َس

كابفَالخشاب،َحتىَبرعَفيََرمَّْكافَحسفَاألخبلؽ،َقرأَعمىَابفَالشَّجَىَ.ابفَالخشابصاحبَ
 .(ٓ)َالنحكَكالمغة

طبرزدََ،َالمعركؼَبابفق(َٕٔ)تحسان المؤدب محمد بنأبي بكر بن بن اأبو حفص عمر  -َش
َكخير،َطاؼَالببلدَكأفادَأىميا.َعمَّرَحتىَحدَّثَسنيف،َكحفظَاألحاديثََالبغدادمَّْ َفيوَصبلحه

 .(ٔ)َاألصكؿَإلىَكقتَالحاجةَإليياَككافَعاليَاإلسنادَفيَسماعَالحديث
.َحفظَالقرآفَالنحكمََّْ،َاإلماـَالمغكمَّْق(ُّٔ)تأبو اليمن تاج الدين زيد بن الحسن الكنديّْ  -َص

َفيَالقراءات،كأكمؿَالقراءاتَالعشرَ،كىكَابفَسبعَسنيف َفكافَأعمىَاألرضَإسنادنا ككافََ،
الذمَقرأَعميوَ،َقرأَعمىَجماعةَمنيـَابفَالشَّجرمَّْالنقؿ،َطيّْبَالمزاج.َصحيحَالسماعَثقةنَفيَ
 َ.(ٕ)َكأقرأَالقراءاتَكالنحكَكالمغةَكالشعر،َكأفتىَكدرَّسَكصنَّؼ،َكتابَاإليضاحَلمفارسيَّْ

                                                           
 .ِّ/ُانظر:َبغيةَالكعاة:ََ(ُ)

 .ُٓٓ/ُ،َكبغيةَالكعاة:َِْٖ/ّإرشادَاألريب:َانظر:َ(ِ)

(ّ)
 .ُُٓ/ُكبغيةَالكعاة:ََ،ُٓٗ/َِسيرَأعبلـَالنببلء،ََكَِ/َّإرشادَاألريب:انظر:َ 

(ْ)
 .ّٗ-ِٗ/ُانظر:َبغيةَالكعاة:َ 

(ٓ)
 َ.ُٓٗ/َِسيرَأعبلـَالنببلء:َ،ََكُِِ/ْإرشادَاألريب:َانظر:َ 

 .ّْٓ/ّانظر:َكفياتَاألعياف:َ(َٔ)

(ٕ)
 .ُٕٓ/ُبغيةَالكعاة:َ،ََكُٕٔ/ِٕانظر:َالكافيَبالكفيات:َ  
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َلىَمجمكعةَمفَالتبلميذَذكرتيـَكتبَالتراجـَفيَمكاقؼَمتفرقة.إإضافةَ

 :(ُ)مؤلفاتو .ٕ
َالشَّجرمَّْ َابف َعمر َعامناطاؿ َكتسعيف َاثنيف َعف َكتيكفّْي َتصانيفوَ، َتكثر َلـ َذلؾ َكمع ،

َليفوآتالشتغالوَبالتدريسَكاإلقراءَمنذَصباه،َفقدَذكرَياقكتَأنَّوَأقرأَالنحكَسبعيفَسنة،َكقدَدارتَ
َ.َكىذاَبيانيا:(ِ)فيَفمؾَالنحكَكالمغةَكاألدب

َالشََّجريَّة كتاب األمالي -َأ َن: َكتاب، َماقىك َيه َمفيده. َابفََييعدَُّتعه، َمؤلفات َكأعظـ َأشير مف
َمفَالتفصيؿ،َ.َكالذمَسنكافيوَالشَّجرمَّْ  فيَمبحثَالحؽوَبحكؿَالل.بنكعو

َإَ:كييقاؿَوَذكَفائدةَعظيمةَكماَقاؿَالصفدم:َكىكَكتابَصغيرَالحجـ،َلكنََّكتاب النتصار -َب فَّ
َ َابفَالشَّجرمّْ َأفَّ َالكتاب؛ َفرغَىلمََّسببَتأليؼَىذا حضرَإليوَأبكََ(لياألمامفَتأليؼَكتابو)َا

َعميوَفيَمكاضعَمفَالكتابَمحمدَعبدَاللَبفَالخشَّاب،َكأرادَسماعوَفماَأجَى ابو،َفعاداه،َكردَّ
كنسبوَفيياَالىَالخطأ،َفكقؼَعميوَالشريؼَأبكَالسعاداتَكردََّعميوَفيَردّْه،َكبيَّفَكجكهَغمطوَ

 .(ّ)كسمعوَعمىَالنَّاسا،َجدَنَكىكَعمىَصغرَحجموَمفيدَهَ،(النتصاركجمعوَكتابانَسماهَ)َ
َكتاب الحماسة -َت َابفَالشَّجرمَّْ: َ(ْ)وَحماسةَأبيَتماـب،َكضاىىَكىكَكتابَغريبَأحسفَفيو

َابفَالشََّ َاختارىا َفيَكىكَعبارةَعفَمجمكعةَقصائدَكمقطكعاتَكأبيات، جرمَعمىَغرارَما
ةَالثقافةَكزاَرَكآخرَطبعاتو؛َالطبعةَالتيَأصدرتياَكقدَطيبعَعدةَطبعات،خرل.َالحماسياتَاأل
بتحقيؽ:َعبدَالمعيفَالمىمُّكحيَكأسماءَالحمصيَّْـ(ََُٕٗبدمشؽَسنة)

(ٓ). 
الطنَّاحيَد.َإنَّوَمفقكد.َذكرَ،َييقاؿَ(ٔ):َكىكَكتابَفيَالنحككتاب ما اتفق لفظو واختمف معناه -َث

(َ َباسـ َببرليف َمخطكطة َالكتاب َليذا َنسخة َىناؾ َأفَّ َ)األمالي( َكتاب َفي َمعجمالطنَّاحي
 .(ٕ)(لممشترك المفظي

 .(ٖ)نَّوَمفقكدَأيضاَنإييقاؿَ:َكتاب شرح الُممع لبن جنى -َج
                                                           

(ُ)
َاألري  َإرشاد َانظر: َكاَ ِْٗ/ٕب: ،َ َالركاة: ََ،ّٕٓ/ّنباه َْٔ/ٔككفياتَاألعياف: ،َُْٕ/ِٕ،الكافيَبالكفيات:

 َ.ْٕ/ٖ،َكاألعبلـ:َُِٔ/ٔ،َكشذراتَالذىبَِّْ/ِ:َكبغيةَالكعاة

َ.ِْٖ/ٕانظر:َإرشادَاألديب:ََ(ِ)
(ّ)

 .ّٕٓ-ّٔٓ/ّنباهَالركاة:َإانظر:َ 

(ْ)
 .ْٕ/ٖاألعبلـ:َ انظر: 

(ٓ)
رمٌَ   .ّٔ/ُ،َمقدمةَالمحقؽ:َانظر:َأماليَابفَالشَّجى

 .ْٓ/ٔانظر:َكفياتَاألعياف:ََ(ٔ)

رٌم،َمقدمةَالمحقؽ:َانظر:َ (ٕ)  .ّٔ-ّٓ/ُأماليَابفَالشَّجى

َ.ْٕ/ٖانظر:َاألعبلـ:َ(َٖ)
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:َكيسمىَىذاَالكتابَأيضانَ)مختاراتَأشعارَالعرب(َكييعرؼَعندَكتاب ديوان مختارات الشعراء -َح
ق(َطبعةَحجرية،َثـَفئََُّ.َطبعَبمصرَسنة)(ُ)َ(المحققيفَباسـَ)مختاراتَابفَالشَّجرمَّْ

حسفَزناتي،َثـَأعادَنشرهَعميَمحمدَالبجاكمَق(َبمصرَأيضانَبإشراؼَمحمكدَُّْْسنة)
 ق(.ُّْٗبالقاىرةَسنة)

اوكيكتاب شرح التصريف الممُّ  -َخ  .(ِ):َكىكَكتابَمفقكدَأيضن
َ

َمفَالمترجميف،َكقدَذكرىماََاكىناؾَكتابافَلـَيذكرىم الطنَّاحيَفيَمقدمةَد.َأحده
َ:لتاليكىماَكاَ(ّ)كتابَ)األمالي(

َالشَّجرمَّْاسكتاب الرد عمى أبي الكرم بن الدبَّ  -َد َابف َذكره جمسَالثانيَكالثمانيفَمفَفيَالمَ:
 األمالي(.َكىكَكتابَمفقكدَأيضان.كتابوَ)

َالبغدادمَّْشرح لمية العرب، لمشَّنفرى -َذ َكاستشيدَبوَفيَكتابو)اإلكسيرَفيَعمـَالتفسير(َ:َذكره
َفيَأماليوَفيَالمجمسَالثانيَكالثمانيف. َأيضان.َكىكَكتابَمفقكدَكذكرهَابفَالشَّجىرمّْ

 وفاتو: .ٛ
كقدَتكفيَيكـَالخميسَالسادسَكالعشريفَمفَشيرَرمضافَسنةَاثنتيفَكأربعيفَكخمسمائةَ

َاثنلميج َعمره َككاف َكتسعتيرة، َعامنايف َالناسَفيَف َـّ َكأ َبغداد، َمف َبالكرخ َداره َفي َكدفف .
َٓ)عميَبفَالحسفَالغزنكمَالكاعظَ(ْ)الصبلةَعميوَأبكَالحسف

َ
َ
َ

                                                           
 .ْٓ/ٔانظر:َكفياتَاألعياف:َ(َُ)

 .ُِٔ/ٔانظر:َشذراتَالذىب:ََ(ِ)

(َّ)
 .ّٔ/ُ:َالطناحيَ،َمقدمةَالمحقؽانظر:َأماليَابفَالشَّجرم 

ا،َكلوَجاهَعريص،َككافَشيعيِّا،َسمعَمفَأبيَسعيدََ(ْ) ،َالممقبَبالبرىاف.َكافَفصيحن ىكَعميَبفَالحسيفَالغٍزنكمّْ
َسنةَ َ،َِّٓ/َِ.َانظرَترجمتوَفي:َسيرَأعبلـَالنببلء:َق(ُٓٓ)سعيدَبفَالطيكر،َكغيره.َماتَفيَالمحـر

َ.ِْٔ/ٔكشذراتَالذىب:َ
رشادَاالديب:َ،ََكِٔ/ُٖالمنتظـ:َانظر:ََ(ٓ) ،َكالكافيَبالكفيات:َُٔٗ/َِكسيرَأعبلـَالنببلء:ََ،ِْٖ/ٕا 

ِٕ/ُْٕ.َ
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 تعريف األمالي: .ٔ

 

 ثانيال ثُ حَ المبْ 

ت
َّ
ري

َ
ج

َّ
 كتاب اأَلمالِي الش

 ب:طالِ مَ  ستة َيَتضمَّنُ و 

 .َتْعريُف األَمالي .ٔ

 .األمالي والمجالس .ٕ
 .ثَناُء العمماِء عمييا .ٖ

 .أىميتيا .ٗ

 شواىدىا. .٘

 .نْقُدىا .ٙ
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 األمالي:تعريف  .ٔ
َتَي كأجمّْيا،َكقبؿَأفَألجَفيَالحديثَعفَقيمةَىذاَلعربيةَاَاألماليَمفَأعظـَكتبَبكتعدُّ

َ:(ُ)كشؼَالظنكف(قاؿَصاحبَكتابَ)َ.باألماليدََّليَأفَأتعرَّضَلتعريؼَعاـَالكتاب،َالَبَي
يس،َفيتكمـَالعالـَبماَقراطلمبلء؛َكىكَأفَيقعدَعالـَكحكلوَتبلمذتوَبالمحابرَكااإلَعجمَاألماليَىك"

األماليَكَءَمبلكنوَاإلكيسمََُّيذ،َفيصيرَكتابنافتحَاللَسبحانوَكتعالىَعميوَمفَالعمـ،َكيكتبوَالتبلم
َكالمحَك َالفقياء َالسمؼَمف َكاف ََككذلؾ َكغيرىأدثيف َالعربية، َعمكميـَـىؿ َالشَّافعيةََ،في كعمماء

َ".يسمُّكفَمثموَالتعميؽ

َاَفيَمجاؿَالحديثَالشريؼَكعمكموختمؼَالعمكـ،َكخصكصَنككثرتَفيَمَ،دتَاألماليكتعدََّ
َكالتيَمفَأىميا:العربية،َالمغةَنّْفتَفيَعمكـَيَصَيتكلكفَماَييميناَفيَدراستناَاألماليَال

َتسمَََّ:ه(ٜٕٔتأمالي ثعمب ) -َأ َعمـك َشتَّىَمف َاشتممتَعمىَضركبو َكقد ىَمجالسَثعمب،
النحكيةَعمىَمذىبَالككفييف،َكتيعدَُّمفَأىـَالعربية،َكضمَّتَفيَتضاعيفياَالكثيرَمفَالمسائؿَ

الكثائؽَالعمميةَفيَبيافَمذىبَأىؿَالككفة،َكقدَنيشرتَباسـَ)مجالسَثعمب(،َبتحقيؽَكشرحَ
 .(ِ)ق(،َكطيبعتَعدةَطبعاتَبدارَالمعارؼَالمصريةُّٖٔالشيخَعبدالسبلـَىاركف،َسنةَ)

َالقصائد،َتحتكمَعمىَكثيرَوَ:ه(ٖٓٔتأمالي اليزيدي ) -َب كالمقطكعاتَفيَالمراثيََمفَغرر
َالقصصَكاألخبار َمف َكاشتممتَعمىَعددو َكالحكالمدائح، َكالطرائؼَالعجيبة، َكاياتَالعربية،

آبادَالركف)اليند(ََ،َحيدرؼكالطبعةَاألكلىَمفَىذهَاألمالي،َطبعتَبمطبعةَجمعيةَدارَالمعاَر
 .(ّ)ق(ُّٕٗ)سنةَ

ريـ،َكالحديثَالنبكم،َكمختارَىيَأمشاجَمفَنصكصَالقرآفَالك :ه(ٖٓٗتأمالي الزجاجي ) -َت
،َكنادرىا،َكبعضَةمفَكبلـَالعرب،َكشعرائيـ،َكحكميـ،َكاحتكتَعمىَأطراؼَمفَغريبَالمغ

قوَالشيخَعبدَالسبلـَىاركف،َمطبعةَالمؤسسةَالعربيةَالحديثةَمسائؿَالعربيةَكالتاريخ،َكقدَحقَّ
 .(ْ)ق(ُِّٖبالقاىرة،َسنة)

َيَشيرةكثرَاألمالأمفَأمياتَكتبَاألدبَالعربي،ََكَىكَكتابَييعدََُّ:ه(ٖٙ٘تأمالي القالي ) -َث
َلكتابَ) َفيوَمفَأشعارَكىكَكتابَكثيرَالفكائدَغايةَفيَمعناه،َكقيؿ:َإنَّوَمبارو الكامؿ(؛َلما

                                                           
(ُ)

 .ُُٔ/ُ:َ،َحاجيَخميفةكشؼَالظنكف  

(ِ)
 .ِّانظر:َمجالسَثعمب،َألبيَالعباسَثعمب،َمقدمةَالمحقؽ:َ 

(ّ)
 انظر:َأماليَاليزيدم،َلميزيدم،َالمقدمة:َح. 

(ْ)
اجي،َمقدمةَالملانظر:َأما   .ُٔحقؽ:َيَالزجاجي،َألبيَالقاسـَالزجَّ
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ق(َبمطبعةَبكالؽ،َكطيبعَبعدَذلؾَبمطبعةَدارَُِِّكقدَطبعَألكؿَمرةَبمصرَسنة)َكآثار
 .(ُ)الكتبَالمصريةَمعَبعضَالتحسيناتَعميو

ََرتسمىَغَرَ:ه(ٖٙٗتلمرتضي )االي أم -َج الفكائدَكدررَالقبلئد،َكىكَكتابَيحتكمَعمىَألكافو
آَُِّمفَعمكـَالتفسيرَكالحديثَكالمغة،َطيبعَبمطبعةَالسعادةَبمصر،َسنةَ) ق(،َكنشرهَأيضن

 .(ِ)ق(ُّّٕالحمبي،َبالقاىرةَسنة)َىاألستاذَأبكَالفضؿَإبراىيـ،َبمطبعةَعيس
 التيَىيَمحكرَدراستناَفيَىذاَالبحث.َ:ه(ٕٗ٘تأمالي ابن الشََّجريّْ ) -َح
عبارةَعفَمسائؿَكأجكبة،َسألوَعنياَالفقيوَالمحدثَأبكَإسحاؽََه(:ٔٛ٘أمالي السُّييمي )ت -َخ

َالتصريؼَكالتشبيوَ َفي َمسائؿ َفييا َمسألة، َكمائة َستَكخمسكف َبمجمكعيا َكىي َقرقكؿ بف
 .(ّ)كالنحك

َيتناَ:ه(ٙٗٙتأمالي ابن الحاجب ) -َد َنفيس، َكتابه َكأحاديثَىك َكلغكية، َفقيية َمسائؿ كؿ
عرابياتحدََّيشريفة،َكأبياتَشعرية؛َ :َ"األماليَ(ٓ)َفقاؿَكصفياَالسُّيكطيَكقد،َ(ْ)ثَعفَمعانيياَكا 

َالنِّحٍَ َالتحقيؽ".في َفيَغاية َضخـه، َمجمده َسنةََك، َالدكتكرَىادمَحسفَحمكدم، َنشرىا كقد
 ركف.ق(َعالـَالكتبَببيركت،َكحققياَالشيخَعبدالسبلـَىآَُْ)

َكتيسمَََّ:ه(ٜٙٓٔتأمالي الشّْياب الخفاجي ) -َذ َماىيتياَالمجالسَطرازى َمؤلفيا َبيَّف َكقد ،
َبوَعيفَاألدبَ(ٔ)فقاؿ َتقرَّ َممَّا َعميؾ، َكأماليَمجالسَأمميتيا َإليؾ، َبناتَفكرَزففتيا َ"ىذه :

َلقاؿَىذهَثمراتَاأللباب،َأكَابفَا َالشَّجىرمّْ لحاجبَلقاـَكيتحمىَبذكقوَلسافَالعرب،َلكَرآىاَابفي
بيفَيديياَمفَجممةَالحجاب،َأكَثعمبَاراغَعمَّاَأمبله،َأكَالقاليَليجرَماَأمبله".َكقدَطبعتَ

 ق(.ُِْٖبالمطبعةَالكىبيةَبمصرَسنةَ)
َ
َ
َ
َ
َ

                                                           
(ُ)

 انظر:َأماليَالقالي،َألبيَإسماعيؿَالبغدادم،َالمقدمة:َز. 

(ِ)
،َمقدمةَالمحقؽ:ُٓٔ/ُكشؼَالظنكف:َانظر:َ  رمّْ  .ُٖٖ/ُ،َكأماليَابفَالشَّجى

 .ٔٓ،َمقدمةَالمحقؽ:َ،َعثمافَبفَالحاجبانظر:َأماليَابفَالحاجبَ(ّ)
 .ٕٔانظر:َأماليَابفَالحاجب،َمقدمةَالمحقؽ:َ(َْ)

َ.ُّٓ/ِيةَالكعاة:َبغ(َٓ)
 .ِطرازَالمجالس،َشيابَالديفَالخفاجي:ََ(ٔ)
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 األمالي والمجالس: .ٕ
َ َالبعضَأفَّ َىذيفيرل َبيف َدقيقنا َفرقنا َككؿََّّىناؾ َاستعماليما، َأصؿ َفي منيماََالمفظيف

كالمتصدريف،َأمَّاَاألماليَفكافَيمميياَالشيخَأكَمفََالعمماءمفَتدكيفَألقكاؿََمظيرَلماَكافَيدكر
َبأنَّياَ َذلؾ َالمجالسَفتختمؼَعف َأمَّا َدفاترىـ، َفي َبالتقعيد َالطبلب َفيتمقاىا َبحضرتو َعنو ينيبو

سأؿَالشيخَفيجيب،َكيمقيَالشيخَماَيمقيوَتسجيؿَكامؿَلماَكافَيحدثَداخؿَمجالسَالعمماء؛َفيياَيَي
َ.(ُ)تمقاءَنفسوَمف

فيَالمقابؿَيرلَالدكتكرَالطنَّاحيَمحقؽَكتابَاألماليَأنَّوَالَفرؽَبيفَاألماليَكالمجالسَ
َكتبَاألماليَتسمىَالمج َبعضَكتبََمجالسلس؛َكماَفيَابدليؿَأفَّ ثعمبَكالخفاجي،َككذلؾَأفَّ

َكأماليَ؛األماليَتأتيَمسائمياَتحتَاسـَمجالس َ.(ِ)المرتضىَكماَفيَأماليَابفَالشَّجىرمّْ

َأٍميىؿَإلىَرأمَالدكتكرَالطنَّاحيَبأنَّوَالَفرؽَبينيما؛َكذلؾَلماَالمس فيَأغمبََتوكالنَّفسي
َأيخرلَ َمجالسَتارةنَكأماليَتارةن َفتطمؽَعمييا َالتيَالَتفرّْؽَبيفَاألماليَكالمجالس، كتبَالتراجـ،

،َفيَتناكلوَلمسائموَباس رمّْ ـَالمجالس،َحيثَأمبلىاَفيَأربعةَككذلؾَماَرأيتَفيَأماليَابفَالشَّجى
َ.كثمانيفَمجمسنا

 ثناء العمماء عمييا: .ٖ
لماَليذاََاألمالي؛َكتابوَذكريبدكفَأفََجرمَّْتجدَترجمةَالبفَالشَََّالليسَمفَالغريبَأنؾَ

َفيَنفكسَالعمماءَكغيرىـ.َكميمةَةَعاليةالكتابَمفَمكان

َحظيَكتابَاألماليَبالشيرة َأحسفَ،كقد َكقد يت، َالصّْ َذكرهَكبيعد َعميوالعمماءي َكالثناء ،ََ
َأكف َتآليؼَابفَالشَّجىرمَّْرَبيك َفائدكأكث، َيشتمؿَعمىَرىا َكىك َكثمانيفَمجمسنا، َفيَأربعة َأمبله ة،

ـَعمييا،َكذكرَسَقصرهَعمىَأبياتَمفَشعرَالمتنبي؛َتكمَّكختموَبمجمَ،ةَمفَفنكفَاألدبفكائدَجمََّ
َ.(ّ)تعةلكتبَالماكزادَمفَعنده،َكىكَمفَاَ،اراحَفييماَقالوَالشَُّ

َ

                                                           
(ُ)

 .ِّانظر:َمجالسَثعمب،َمقدمةَالمحقؽ:َ 

(ِ)
 .ُٖٖ/ُانظر:َأماليَابفَالشَّجرم،َمقدمةَالمحقؽ:َ 

 َ.ُِٔ/ٔشذراتَالذىب:َ،ََكْٓ/ٔانظر:َكفياتَاألعياف:َ(3َ)
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َ(ُ)قاؿَابفَاألنبارمَفيَكصؼَاألماليَ ،َكثيرَالفائدة،َيشتمؿَعمىَفنكفو َنفيسه :"َىكَكتابه
َ.مفَعمـَاألدب"

الصرؼَكالنحكَكالمعانيَكالبيافََكفيي:َالمغةََ،أمَّاَفنكفَاألدبَالتيَاشتممتَعميياَاألمالي
اَعالجَكالبديع،ََك ،َثـَاألدبَفيخَكاألخبار،َكالجغرافياَكالبمداالعركضَكالقكافي،َكالتاَرفيَمسائؿَأيضن

َكمكازنة َ.(ِ)بمعناهَالحديثَمفَنقدو

َنفيس:َ"(ّ)فيَالثناءَعمىَكتابَاألماليَ(إشارةَالتعييف)َكقاؿَصاحبَكتاب ،َبوَىكَكتابي
،َكأشعارَغرائبَالعربية،َيشتمؿَعمىَأربعةَكثمانيفَمجمسان،َيذكرَفيياَتفسيرَآياتَكأشعارَلمعرب

َبَالمتنبي".ألبيَالطيَّْ

 :تياأىمي .ٗ
خرَبوَمفَقكاعدَكشكاىدََزاحتؿَكتابَاألماليَمكانةَمرمكقةَبيفَأمياتَكتبَالنحكَ،َلماَي

َكغيرَذلؾَمفَالفنكف.َ،كفنكفَأدبيةَكنحكيةَكليغكيةَكصرفيةَكعركضية
فيَتحقيقوَلكتابَاألماليَمجمكعةَمفَالمميزاتَالتيَانفردَبياَكتابََ(ْ)ذكرَالطنَّاحيكقدَ

َليَكىيَكاآلتي:األما

َكتابَ -َأ َفيوَاج؛َحيثَبسطَابفَالشََّالقرآنيةمفَكتبَالدراساتََاألمالييعدُّ لكبلـَعمىَمسائؿَرمّْ
عرابوَكمشكمو.  مفَتفسيرَالقرآفَكا 

َالك -َب َالتنظيرَتيمثؿَىذا َالذمَيعنىَببساطَالعبارة،َككثرة ابَالخطكاتَاألكلىَلمنحكَالتعميمي؛
 يد.كالبعدَعفَالتكمؼَكالتعق

َك -َت َاإلعرابَيعدُّ َمسائؿ َكعالجت َالحذكؼ، َعف َتحدثت َالتي َالكتب َرأس َعمى َاألمالي تاب
 كتحدثتَعفَاألدكات،َكحركؼَالمعاني.

 يحتؿَكتابَاألماليَمكانةَعظيمةَفيَميدافَالدراساتَالمغكية:َدراسةنَكاشتقاقان. -َث

                                                           
(ُ)

 .ََّنزىةَاأللباء:َ 

 .ُٔٗ/ُ:َةَالمحقؽ،ََمقدمأماليَابفَالٌشجرمََّْ(ِ)
(ّ)

 .َِْإشارةَالتعييف:َ  

 .َُ-ٗ/ُ:َ،َمقدمةَالمحقؽأماليَابفَالشَّجرمََّْ(ْ)
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رَيَّْاألخطؿَككيثَىَ:مثؿَ،احتفظتَاألماليَبنصكصَشعريةَليستَفيَدكاكيفَالشعراءَالمطبكعة -َج
 كغيرىـ.

ا -َح َنصكصن مفَكتبَمفقكدة؛َمثؿَكتابَاألكسطَلؤلخفشَسعيدَبفَمسعدةََحفظَلناَابفَالشَّجرمّْ
.  كالكاسطَألبيَبكرَبفَاألنبارم،َكبعضَكتبَأبيَعميَالفارسيّْ

،َحيثَإنَّوَحفظَلناَنصكصانَكشكاىدََشرحَمسائؿَكثيرةَمفَكتبَسيبكيوَ -َخ كأبيَعميَالفارسيّْ
َفيَالمطبكعَمفَ)الكتاب(.َعفَسيبكيوَليستَمكجكدة

ريَّةََمفَكالحؽَمفَخبلؿَالنظرَكالتدقيؽَفيماَسبؽ َالمبحث،َفإٌفَكتابَاألماليَالشَّجى ىذا
تفكَّؽَعمىَغيرهََمفَاألمالي؛َمفَحيثَ:َحجمو،َكمادتو،َكعرضوَلمسائؿَالنحكَكالصرؼَكالمغةَ

َمعَالتركيزَالتاـَعمكاأل َماَدبَكالببلغةَكالعركضَكالتاريخَكاألخبار، ىَمسائؿَالنحكَكالصرؼ،
ريَّةَمفَمصادرَعمـَالنحك،َكالََاألمالييجعؿَكتابَ َاإلماـَالبغدادمَريبالٌشجى َفيَىذا؛َكذلؾَأفَّ

ريَّةَ َ.(ُ)مفَمراجعوَفيَعمـَالنحكجعؿَكتابَاألماليَالشَّجى

 شواىدىا: .ٕ

َفيَكتابَاألم َالناظر َالياالإفَّ َالحشد َيستكقفو َائي، َفؿَمف َاإلعرابية، فيَبعضَلشكاىد
دت،َماَبيفَشكاىدَعت،َكتعدٌَ،َكىذهَالشكاىدَتنكٌَ(ِ)زادتَشكاىدَالمجمسَعفَسبعيفَشاىدنامجالسَال

َا َكشكاىد َالعربي، َالشعر َكشكاىد َالكريـ، َتفاكتَفيَنسبةَلحديثَالنبكمالقرآف َمع َذلؾ، َكغير ،
َتعاطيوَمعَىذهَالشكاىد،َكىذاَالتفصيؿ:

عرابَآياتَمفَمَسهَ:َلـَيخؿَمجمشواىد القرآن الكريم -َأ جالسَابفَالشَّجرٌم،َمفَذكرَتفسيرَكا 
َك َاإلعراب، َمسائؿ َفي َالكريـ، َالقرآف َشكاىد َمف َالشَّجرٌم َابف َاستكثر َكقد َالقرآف، فيََمف

َمفَفيََكَاألدكات، الحذكؼ،َكفيَشتىَالفركعَكاألصكؿ؛َفبلَيعرضَقاعدة،َكالَيذكرَأصبلن
وَأحدَمفسّْرمَالقرآفَالكريـ،َكلـَيكتؼَدَلوَبآية،َأكَأكثر،َحتىَغداَكأنََّياألصكؿ،َإالَكيستش

َسمَّاهَزالتَمكيَبفَأبيََ؛بذلؾ َالثمانيفَكالحادمَكالثمانيف،َفيَذكرَما َالمجمسيف، بؿَأفرد
 طالب،َفيَكتابوَمشكؿَإعرابَالقرآف.

                                                           
(ُ)

 .ُٖ/ُ:َ،َالبغدادمانظر:َخزانةَاألدب 

 انظر:َالمجمسَالحادمَكالثبلثيف.َ(ِ)
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خيرَماَيكشؼَعفَمنيجَابفَالشَّجرٌمَفيَتناكلوَلشكاىدَالقرآفَبالتفسيرَكاإلعرابَماََكلعؿََّ
َفيَالم َحيثَقاؿذكره َقكلوَ(ُ)جمسَالحادمَكالسبعيف، َالحاؿَبمعنىَالمشتؽ، َجاءتَفيو َ"كمما :

(5)چٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ڤچ : تعالى
َلكـَ،  َالمعنى:َما انتصاب)فئتيف(َعمىَالحاؿ،َألفَّ

)فئتيف(َفيَمعنىََكفرقةَتذميـ،َمنقسميفَفيَشأنيـَفرقتيف،َفرقةَتمدحيـ، كحقيقةَالمعنىَعندمَأفَّ
َأحد".مختمفيفَكاختمؼَ َفيَىؤالءَالمنافقيف،َفقيؿَىـَقكـَتخمفكاَيـك

أمَّاَفيَالقراءاتَالقرآنيةَفقدَاختمؼَمكقؼَالنُّحاةَمفَاالستشيادَبالقراءاتَالقرآنية؛َفمنيـَ
َاستشيدَ َابفَالشَّجرٌم َإالَأفَّ َالشاذ، َأـ َسكاءَالمتكاترَمنيا، َكمنيـَمفَيطعفَفييا مفَيقبؿَبيا،

حَبعضياَعمىَبعض،َكثيرناَبالقراءات،َمتكاترى كقدَأفردَالباحثَفيَاَكشاذىا،َككجوَكثيرناَمنيا،َكرجَّ
ا،َبَدراستو َ.تكجيوَابفَالشَّجرٌمَلمقراءاتَالقرآنيةىذهَمبحثناَخاصن

:َكثرَالجدؿَبيفَالنُّحاةَحكؿَاالستشيادَبالحديث،َكاالحتجاجَبو،َفيَشواىد الحديث الشريف -َب
َاستشيادهَ(ّ)وَحجتولَعارض،َككؿَّّة،َفمنيـَمؤيدَكمنيـَمقضاياَالنحكَكالمغ ،َكابفَالشَّجرٌمَقؿَّ

َبالقرآفَالكريـ،ََك يماَكقعَفيَيدمَمفَمسائؿَإعرابيةَعمىَفبالحديثَكثيرنا،َمقارنةَباستشياده
َفيَبعضَالمكاضعَ َالحديثَالنبكمَإال َفي َاستشيد َالشَّجرٌم َابف َأفَّ َأجد َلـ َاألمالي، طكؿ

 .دَكاألصكؿَكماَالقرآفَالكريـةَكالتيَلـَتكفَفيَكضعَالقكاعمالقمي

:َتضٌمفَكتابَاألماليَمئاتَالشكاىدَمفَالشعرَالعربي،َبنكعيوَالقديـَشواىد الشعر العربي -َت
كثرَالكتبَالتيَاحتكتَفيَبطكنياَعمىَشكاىدَالشعرَحتىَأمفََاألماليكالمحدث،َكيعدَكتابَ

َالمغ َفيَشتَّىَعمكـ َعفَمائةَكألؼَشاىد، َيزيد َبمغتَما َشكاىده َالحظَأفَّ َكلمنَّحك َالعربية، ة
كقدَتنكعتَشكاىدَابفَالشَّجرمَالشعرية،َماَبيفَشعرَالجاىمييفَ،َكالمخضرميفَاألكفرَمنيا،َ

َف َكالمحدثيف، َعصكاإلسبلمييف، َعند َمفَالنُّحاة َكغيره َيقؼَابفَالشَّجرٌم َمـ َبؿَاالستشيادر ،
لممتنبي،َبؿَإنَّوَفيََاألماليفَبيتناَفيَيدثيفَكأكثرَمنو؛َفقدَاستشيدَبثماناستشيدَبشعرَالمح

،َحتىَقيؿَعنوَالمجمسَاألخيرَذكرَماَيزيدَعفَمائتيفَكخمسيفَبيتناَفيَذكرَفضائؿَالمتنبي
 نَّوَأحدَشٌراحَالمتنبي.إ

َ

                                                           

َ.ٕ/ّ(َالمجمسَالحادمَكالسبعيف:1َ)
َٖٖ/ْسكرةَالنساء:ََ(5)
 .ُٓ-َُ/ُالحديث:َالخزانة:َانظرَآراءَالنُّحاةَفيَاالستشيادَبَ(ّ)



25 

 

 :دات عمى األماليانتقا .٘

َأم َلما َييركلَأنَّو َابفَيأمىَابفَالشَّجرمّْ َأراد َفيَالنحك، َأفَيسمعياَالخشَّابَالنحَماليو كمّْ
ىَعاداتَعمأبكَالسَكردََّعميوَفيَمكاضعَمفَالكتاب،َفكقؼَالشريؼَ،لؾ،َفعاداهفامتنعَمفَذَعميو،

َسماه:َ)االنتصار(؛َكىكَعمىَصغرَ َعميوَفيو،َكبيَّفَمكضعَغمطوَفيَكتابو شيءَمفَالردّْ،َفردَّ
َ.(ُ)حجموَفيَغايةَالفائدة.

.َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

ََ

َ

َ

َ

َ

َ

                                                           
(ُ)

 .ّٕٓ-ّٔٓ/ّنباهَالركاة:َإانظر:َ 



26 

 

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

 

 ثانيالفصل ال

 
ُ
رابِ يف الل

ْ
 اإلع

ُ
ة
َ
اهر

َ
تظ

َّ
 غتِ العربِي

 وفيو:

 ماِىيَُّة اإلْعَراب.المبحث األول: 

 إْنَكاُر اإلْعَراب.المبحث الثاني: 

 ْعَراِب.المبحث الثالث: عالَماُت اإل

 اإلْعَراب. المبحث الرابع: التَّوسُّع في
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 مدخل:

َالعمماءَكالمفكَر َالَشؾَأفَّ يفَالسابقيفَمفَالعربَقدَأدرككاَقيمةَاإلعرابَفيَالكبلـَكأفَّ
َالقرآفَ َإلىَضياع َكمفَثـ َكاندثارىا، َالعربية َإلىَضياع َيؤدياف َكالتفريطَفيو َالمغة، َمف ضياعو

كضعَالنحكَىكَظيكرَالمحفََمفَأسبابَالكريـَبسببَقطعَالصمةَبينوَكبيفَالمسمميف،َكليذاَكاف
َالعربَكالمسممي َأبناء َنتائجياَبيف َمف َكالتي َالفتكحاتَالكبيرة، َبعد َباألعاجـ َبسببَاختبلطيـ ف

َممفَ َفيَالعصرَالعباسيَكانكا َالمكاليَبيفَالمسمميف،َحتىَإنَّيـ اختبلطَالثقافاتَكالًممىؿ،َككثرة
دارةَالحكـ،َككذلؾَنشاطَحركةَالتجارةَبيفَالمسمميفَكغيرىـ،َكىذاَبدكرهَأدَّلَ يقكـَبشؤكفَالدكلة،َكا 

َانتشارَإلىَظ َمبكرَمفَتاريخَالدكلةَاإلسبلمية،َكىذاَكافَجميناَفيَأفَّ يكرَالمحف،َكانتشارهَفيَزمفو
المحفَكافَأغمبوَبيفَالمكاليَكالتُّجارَكأىؿَالذمة،َكانتقؿَإلىَبعضَالمسمميف،َمماَحداَلمغيكريفَ

َالركاي َأثبتتو َما َكىذا َالعربية، َلمغة َقكاعد َباإلسراعَفيَكضع َكلغتيـ َدينيـ َالتيَعمى اتَالكثيرة
َكصمتناَمفَكتبَالسيرَكالتراجـَكاألعبلـ.

فقدَأفزعَالمحفَذكمَالشأف،َفبادركاَإلىَاستنكارهَكعبلجو؛َألنَّوَييدـَأىـَخصائصَالعربيةَ
ابفَجنيََلدعاَإلىَإرشادَالبلحف؛َفقدَرَكَ-عميوَالصبلةَكأتـَالتسميـَ–فيذاَالحبيبَالمصطفىَ

َصمىَا َالنبيَّ َيمحفَفيَكبلموَفقاؿ:َ"فيَخصائصو:َ"أفَّ َأخاكـَأللَعميوَكسمـَسمعَرجبلن رشدكا
َأحدَكالةَعمرَ(ُ)"ضؿفإنَّوَقدَ اَأفَّ كتبَإليوَكتابناَلحفَفيو،َفكتبََ-رضيَاللَعنو-،َككردَأيضن

َ.(ِ)إليوَعمر:َأفَقنعَكاتبؾَسكطنا"

َكجؿ،َفكقعكلـَيقؼَاأل تَأخطاءَمرَعندَكبلـَالناس،َبؿَانتشرَككصؿَإلىَكتابَاللَعزَّ
َذكرَابفَاألنباَر َفقد َخاطئة، َالمعنىَبصكرة َأدَّتَإلىَفيـ َ"ركمَأنَّوَقدـَقاتمةَفيَقراءتو، مَأنَّو:

،َفقاؿ:َمفَيقرؤنيَشيئناَمماَ-رضيَاللَعنوَ-فيَخبلفةَأميرَالمؤمنيفَعمرَبفَالخطابَأعرابيَّّ
ِمَن اْلُمْشرِِكيَن َوَرُسولُوُ  َأنَّ اللََّو بَِريء  َأنزؿَاللَعمىَمحمد؟َفأقرأهَرجؿَقكلوَتعالى:َ

)بالجر(ََ(ّ)
أَمنو،َفبمغَعمرَفقاؿَاألعرابي:َأكَقدَبرئَاللَمفَرسكلو؟َإفَيكفَاللَقدَبرئَمفَرسكلوَفإنّْيَأبَر

َ.(ْ)عرابيَفدعاه،َكبيَّفَلوَكجوَالخطؿَفيَذلؾ،َكأمرَأباَاألسكدَالدؤليَأفَيضعَالنحك"مقالةَاأل
َ

                                                           
 .ُُٓ/َُ،َالمتقيَاليندم:كنزَالعماؿ(،ََكّّْٔ،َحديث)ْٕٕ/ََِ،َالحاكـ:المستدرؾَعمىَالصحيحيفَ(ُ)

َ.ٖ/ِالخصائص:َََ(ِ)
َ.ّ/ٗسكرةَالتكبة:َََ(ّ)
 .َِانظر:َنزىةَاأللباء:ََ(ْ)
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ىناَبصددَذكرىاَجميعنا،ََتيَكردتَفيَىذاَالشأف،َكليسَالباحثيرةَالكىناؾَالركاياتَالكث
َألفَالخبلصةَتتحقؽَبماَذكرتَمفَركاياتَسابقة.

َظاىرةَاإلعرابَمفَكخبلصةَالقكؿ كشعكرَالمسمميفَبأىميتيا،َكبالخطؿََذلؾَكموَإلىَأفَّ
السميمة،ََالذمَيترتبَعمىَفقدىا،َىيَالسببَاألكؿَفيَكضعَعمـَالنحكَالذمَيصكفَىذهَالظاىرة

فَلـَيكفَمفَالعرب. َكالتيَتمكّْفَالمتكمـَمفَنطؽَلغتوَسميمة،َكا 
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ل  المْبَحُث األوَّ

ت اإلِ 
َّ
 ماهي

ْ
 رابع

 
 وَيَتضمَُّن ثالَثة َمطاِلب:

 تْعريُف اإلْعَراِب. .ٔ
 النَّْحُو واإِلْعَراب. .ٕ
 ب من الكالم.الُمعرَ  .ٖ
 ِميَُّة اإِلْعَراب.َأىَ  .ٗ
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 تعريف اإلعراب: .ٔ

 أوًل: تعريفو لغًة:

َلغكيةَكثيرة َكالتعريبَمثؿَاإلعرابََ،اإلعرابَمصدرَأعرب،َكليذهَالمادةَكمشتقاتياَمعافو
َاألزىرم َكالتعريَ:(ُ)قاؿ َفارس"اإلعراب َابف َكقاؿ َكاإلفصاح"، َاإلبانة َكىك َكاحد؛ َمعناىما َ(ِ)ب

َالنفس َكطيب َالنشاط َكاآلخر: َكاإلفصاح، َاإلبانة َأحدىما َثبلثة: َأصكؿ َكالباء َكالراء ََ"العيف
َكالثالث:َفسادَفيَجسـَأكَعضك،َفاألكؿََأعربَالرجؿَعفَنفسو:َإذاَبيَّفَكأكضح".

َالجكىرم َلساَ(ّ)كقاؿ َ"كعىريبى َالًصحاح: َكأعربَفي َعربيان، َصار َأٍم َعركبة؛ َبالضـ نيو
َبيا،َكلـَيتَّؽَأحدنا،َكقكؿَالكيميت: ًتًو؛َأٍمَأفصحى َكبلمو؛َإذاَلـَيمحفَفيَاإلعرابَكأعربَبحجَّ

َوَجدنا لكْم في آل َحاِميَم آَيةً 
ََََ
َ
َ
 

ليا منا تقيّّ و ُمعْ    (ٗ)ِربُ تأوَّ
 
 

َ َعنو َكالساكت َبالتفصيؿ، َالمفًصحى َعميوََ.(ٓ)لمتىًقيَّةيعني َالل َصمى َالرسكؿ َحديث كفي
َ."؛َأٍمَتفصح"(ٙ)كسمـ:َ"الثىيّْبَتيٍعًربَعفَنفسيا

مىو،َكعرَّبَمنطقو؛َأٍمَىذَّبوَمفَالمحف،َفأجادَكأفصحَ َكىبلى كييقاؿَلمرجؿَإذاَلـَيمحف:َأٍعرىبى
َ.(ٕ)فيَالكبلـ

َأعٍَ َكيقاؿ: َأبافَكأفصح، َأٍم َكعرَّب: َلسانو، َ"أعربَعنو َفيَالمّْساف: َفيَكجاء َعمَّا ًرٍب
َ.(ٖ)ضميرؾَأٍمَأًبٍف"

                                                           
(ُ)

 (.)عربِّٔ/ِ:َ،َاألزىرمتيذيبَالمغة 

َ.ِٗٗ/ْ:َ،َابفَفارسمعجـَمقاييسَالميغةَ(ٕ)
َ.)عرب(ُٕٗ/ُ:َ،َالجكىرمحاحالصًََ(ٖ)
(ٗ)

 .ٖٗٓ/ُ:َ،َابفَمنظكر،َكلسافَالعربُٔٓ/ٓ:َ،َابفَسيده،َكالمخٌصصُِٗ/ِالبيتَفي:َتيذيبَالمغة:َ 

(٘ )
َالمصطمحَفيَكتبَالشيعةَكثيرَن َىذا َكيرد َالحذرَكالكتماف، َعرََّاالتقيةَفيَالمغة: َكتمافَالحؽ،َ،َكىكَكما فكه:

َالدن َأك َ َالديف َفي َيعقبَضرنا َبما َمظاىرتيـ َكترؾ َالمخالفيف، َككتماف َفيو، َاالعتقاد َلسافَيكستر َانظر: ا.
َ.ِّٓ،َكمصطمحاتَفيَكتبَالعقائد،َمحمدَبفَإبراىيـَالحمد:ََْْ/ُٓالعرب:

َ(.ُِٕٖ،َحديث)ِِّ/ُسنفَابفَماجو،َكتابَالنكاح،َبابَاستئمارَالبكرَكالثيّْب:( ٙ)
َ.ّّٔ/ّ:،َالزبيدماجَالعركس،َكتَُٔ/ُ:َ،َالفيركزآبادمكسَالمحيطالقام( ٚ)
 .)عرب(َٖٕٔ/ُلسافَالعرب:ََ(ٛ)
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َالذمَليسَفيوًَعٍرؽهَ َمفَالخيؿ: َالميٍعًربي َكقاؿَالكسائي: ًَعرىاب، َالذمَلوَخيؿه كالميٍعًرب:
،َكاألنثىَميعربةَه ىجيفه
(ُ).َ

كمفَمعانيَاإلعرابَالجكالفَيقاؿَ"َعربتَالدابةَجالتَفيَمرعاىاَكأعربياَصاحبياَأٍمَ
َرَكالخركجَإلىَالمرعى.كيعنيَذلؾَالظيَكَ(ِ)أجاليا"

َإلى َرٌدىا َيمكف َلئلعراب، َالسابقة َالمعاني َفي َالنَّظر ََمعننىَكبإنعاـ َكىك اإلبانة كاحد؛
َ.واإلفصاح واإلظيار

َالذمَييذّْبَكبلمو،َكالَ فالفصيحَفيَكبلموَييظيرَكيىبيّْفَماَييريدَعمىَالكجوَاألكمؿ؛َألفَّ
اَعفَمنطقوَال عربي،َكالمرأةَالثيّْبَتبيفَكتفصحَماَفيَداخمياَمفَيمحفَفيو،َيككفَمبيّْنناَكمفًصحن

بانةَعمَّاَيجكؿَبداخمو،َكمعرفةَ عرابَالرجؿَعمَّاَفيَضميره،َىكَإظيارَكا  المكافقةَأكَعدميا،َكا 
َاألمرَ َإظيارَكبيافَفساده، َعمىَالرجؿ َكتعريبَالكبلـ َىجنتو، َالفرسَيبيّْفَكيظيرَعدـ أصالة

َىذهََالذمَيقتضيَردىه،َكعربتَالدابةَأمٍَ َكؿّْ َمآؿى ظيرتَكخرجتَإلىَالمرعى.َكىذاَكموَيبيّْفَأفَّ
َالمعانيَىكَاإلبانةَكاإلفصاحَكاإلظيار.َ

 ثانًيا: تعريفو اصطالًحا:

َتعاريؼَكثيرة َلئلعراب َالنحك َعمماء َكليسَالباحثكضع َكلكنَّيََ، َجميعنا، َذكرىا بصدد
َكاحد. َجمَّياَيدكرَفيَفمؾو اَمنيا؛َألفَّ َسأذكرَبعضن

 .أفَاإلعرابَىك:"َاإلبانةَعفَالمعانيَباأللفاظ"َ(ّ)بفَجنّْيَفيَكتابوَالخصائصذكرَا -َأ

َاإلعراب:َ"تغيرَإَ(ْ)قاؿَابفَعصفكرَفيَكتابوَالميقىٌرب -َب خرَالكممةَلعامؿَيدخؿَعميياَفيَآفَّ
َقبؿَدخكؿَالعامؿَإلىَىيئةَنًَالكبلـَالذمَبَي َأكَتقديرنا،َعفَالييئةَالتيَكافَعمييا يَفيوَلفظنا

 .أخرل

 

                                                           
 .)عرب(ُٕٗ/ُالصحاح:ََانظر:َ(ُ)

 .ّّٔ/ّاجَالعركس:ت(َِ)

َ.ّٓ/ُ:َ،َابفَجنيالخصائصَ(ّ)
 .ْٕ/ُ:َ،َابفَعصفكربالمقرٌََ(ْ)
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َأكَمقدر،َيجمبوَالعامؿَفيَأخرَاال(ُ)فقاؿَعرفَّوَابفَىشاـ -َت َظاىره ـَالمتمكفَس:َ"اإلعرابَأثره
 كالفعؿَالمضارع".

كاإلعرابَماَجيءَبوَلبيافَمقتضىَالعامؿَمفَ)حركةَأكَحرؼَأكَسككفَأكَحذؼ(؛َفالحركةَ -َث
َنحكَمررتَبزي َكالكسرة َرأيتَزيدنا، َنحك: َكالفتحة َزيده، َجاء َنحك: َالحرؼََىيَالضمة َأمَّا . دو

َالزيديف.َكأمَّاَالسككفَنحك:َلـَ كىكَالكاكَكاأللؼَكالياءَكالنكف،َنحك:َجاءَأبكؾَكالزيداف،َكرأيتي
 .(ِ)يضرٍب،َأمَّاَالحذؼَنحك:َلـَيضربا

َاإلعراب:َ"َىكَتغييرَالعبلمةَالتيَفيَأخرَالمفظَبسببَتغيرَ -َج جاءَفيَكتابَالنحكَالكافيَأفَّ
 .(ّ)كماَيقتضيَكؿَعامؿ"العكامؿَالداخمةَعميو،َ

َالعمماءَاختمفكاَفيَتحديدََيرلَالباحثَمفَخبلؿَآراءَالعمماءَالسابقةَكغيرىاَمفَاآلراء، أفَّ
مدلكؿَاإلعرابَأىكَالحركاتَنفسياَكماَينكبَعنيا؟َأـَىكَالتغييرَالذمَيحدثَفيَأحكاـَالكمماتَ

َلفظيَأـَمعنكم؟َتبعناَلتغيرَكظائفياَكيدؿَعميياَبالعبلمات؟َكبعبارةَأدؽَأىك َأثره

َلفظي،َكىكَالحركاتَالممفكظَبياَأكَماَينكبَعن حيثَالََياذىبَفريؽَمنيـَإلىَأنَّوَأثره
يتبيَّفَإعرابَالمعربَإالَبيا،َكذىبَفريؽَإلىَأنَّوَمعنكم،َكقدَذكرَالسيكطيَىذهَاآلراءَبالتفصيؿَ

ليوَذىبَابفَ-لفظيَ-الرأمَاألكؿ،َى:"َجميكرَالنحاةَعم(ْ)فقاؿ خركؼَكالشمكبييفَكابفَمالؾََكا 
َظاىرَأكَمقدركابفَالحاجبَكسائرَالمتأخري يجمبوَالعامؿَفيَمحؿَاإلعرابََف،َكىكَعندىـ:َأثره

َكذىبَاألعمـ َكالحرؼَكالسككفَكالحذؼ... َالحركة َباألثر: َكابفََ(ٓ)كالمراد َالمغاربة َمف كجماعة
ياف،َكىكَعندىـ:َالتغييرَلعامؿَعصفكرَإلىَأنَّوَمعنكم،َكنسبَلظاىرَقكؿَسيبكيوَكرجحوَأبكَح

 لفظناَأكَتقديرنا".

َاإلعرابَىكَالتغييرَالذمَيعترمََخالصة القول: خرَالكممات،َتبعناَلتغيرَمكقعَالكممةَآإفَّ
َاإلعرابي؛َكذلؾَبسببَتغيرَالعكامؿَالداخمةَعميو،َكماَيقتضيَكؿَعامؿ.

                                                           
َ.ٖٓ:َ،َابفَىشاـشرحَشذكرَالذىبَ(ُ)
َ.ُٗ/ُالمساعدَعمىَتسييؿَالفكائد:َانظر:ََ(ِ)
 .ْٕ/ُ:َ،َعباسَحسفالنحكَالكافيَ(ّ)

(4)
 .ْٓ-ّٓ/ُ:َ،َالسيكطيانظر:َىمعَاليكامع 

(5)
ق(،َكلوَمصنفاتَمنيا:َشرحَأبياتََُْىكَالحجاجَيكسؼَبفَسميمافَبفَعيسىَالشنتمرمَاالندلسي،َكلدَسنة) 

 .551/ِ:َ،َالبغدادمالعارفيفَق(.َانظر:َىديةْٕٔالجمؿَلمزجاجي.َتكفيَبأشبيميوَسنة)
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َضَي َأكثر َذلؾ َحسامَنكلتكضيح َإفَّ َحساـه، َأقبؿ َالمثاؿ: َىذا ََرب َبحساـو َمررتي َمجتيده، ا
فكممةَحساـَفيَالجمؿَالسابقةَلـَتتغيرَلذاتيا،َبؿَتغيرَمكقعياَاإلعرابيَمفَرفعَكنصبَكجرَ
َلمفعؿَ ففيَالجممةَاألكلىَجاءتَكممةَحساـَمرفكعة،َكعبلمةَرفعياَالضمة؛َكذلؾَلكقكعياَفاعبلن

ةَنصبياَالفتحة؛َكذلؾَلكقكعياَأقبؿ،َأمَّاَفيَالجممةَالثانية،َفجاءتَكممةَحساـَمنصكبة،َكعبلم
َكذلؾَاسمَن َالكسرة؛ َجرىا َكعبلمة َمجركرة، َحساـ َجاءتَكممة َاألخيرة، َكفيَالجممة ، َإفَّ َلمعامؿ ا

َلكقكعياَاسمناَلحرؼَالجرَالباء.

َمكقعَ َلتغير َتبعنا َاإلعرابَتغيَّرت، َعبلمة َنرلَأفَّ َالسابقة، َفيَاألمثمة َالنظر َأنعمنا ذا كا 
َاختبلؼَاإلعرابَيؤدمَإلىَالكممةَاإلعرابي،َمماَب دكرهَيؤثرَعمىَتغيرَفيَالمعنى،َكىذاَيؤكدَأفَّ
َاالختبلؼَفيَالمعنى.

َ َلئلعراب، َكاالصطبلحية َالمعانيَالمغكية َمف َسبؽَذكره َما َبيفََيتبيفكمفَخبلؿ الصمة
َالمعانيَ َيبيف َفاإلعراب َكتكضيحو، ظياره َكا  َلتبيينو َإعرابنا َسمّْي َكاإلعراب َكاضحة، الداللتيف

َأمَّاَلمك َلئلعراب، َالمفظي َالتعريؼ َيناسب َكىذا َنفسو، َفي َكييعربَعمَّا َاإلنساف َيبيف َكما ممات
َالمصطمحَليذهَ َليذا َاختيارَعمماءَالعربية َيظيرَأفَّ َكىنا التغييرَفيكَيناسبَاإلعرابَالمعنكم،

زالةَالظاىرةَالمغكية،َلوَداللةَكاضحةَعمىَإيمانيـَبفائدةَاإلعرابَالنحكمَفيَتكضيحَالمعاني ،َكا 
َالمبسَكدفعَاإلبياـ.

ََ

 

 

َ

َ

َ

َ

َ
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 النَّْحو واإلعراب: .ٕ

َََ َحيثَإفَّ َلدلَكثيرَمفَالنِّحاة، َمفَحيثَالمفيكـ، َجمينا اختمطَالٌنحكَكاإلعرابَاختبلطنا
َأفَنيكَّضّْحَكيؼَحصؿَذلؾَ الكثيرَمنيـَيسمُّكفَالنَّحكَإعرابنا،َكيسمكفَاإلعرابَنحكنا،َكىناَالَبيدَّ

اَمفَالناحيةَالتطبيقية.كلماذاَحصؿَىذاَ َالخمطَبيفَالمفيكميف؟َكخصكصن

َأردتَََ ذا ََكا  َتأف َعمى َفامثّْؿ َمنظكرذلؾ َابف َيقكؿ َكفيو َالمساف َمعجـ َفي اَ(ُ)نبدأ َ"نحى :
اهيَكيٍنحكهَإذاَحرفو،َكقاؿَابفَالسكيت:َكمنو سيمّْيَالنىحك،َألنَّوَيحرؼَالكبلـَإلىَكجكهََالشيءَيٍنحى

َىكَالنَّحك،َإنَّماَىكَاإلبانةَعفَالمعانيَباأللفاظ".اإلعراب...كاإلعرابَالذمَ

ا،َفيَتعريفوَلمنحك:َ"النَّحكَىكََيككفأمَّاَإذاَنظرناَإلىَمعجـَالًصحاح،َََ األمرَأكثرَكضكحن
" َ.َ(ِ)إعرابَالكبلـَالعربيّْ

َفيَََ َأكرده َالنَّحكَبمعنىَاإلعراب،َكمفَذلؾَما َأنَّيـَفيمكا َتؤكد ا كذكرَالجرجانٌيَنصكصن
َلمضركرةَ)ا َالنَّحكية َبعضَالقكاعد َترؾ َإلى َاضطر َبعدما َالمتنبي، َلخصكـ َكبلـو َمف لكساطة(

فيَاحتجاجو،َكجمعََ-المتنبي-عمىَلسافَخصكـَالمتنبي:َ"َقدَخمطَىذاَالرجؿَ(ّ)الشعرية،َفقاؿ
َمختمفة،َكذىابوَعفَمقاييسَالنٍَّحك...كىذهَالقضيَّةَإفَاستمرتَعمىَاطرادَقياسيا،َزا ؿَبيفَأمكرو

َنظاـَاإلعراب"ََ

َبيفَََ َالعمماء َخمط َمف َإليو َذىبت َما َيؤكد َنصه َكرد َيعيش، َالبف َالمفصَّؿ َشرح كفي
َحديثوَعفَالفقياء:َ"كيركفَالكبلـَفيَمعظـَأبَك ْـّ بَالفقوَكمسائمياَاالمفيكميف،َحيثَكردَفيًَخضى

َكاألخفشََك َسيبكيو، َعف َبالركايات َمشحكنة َكالتفاسير َاإلعراب، َعمـ َعمى َكالفراءَمبنيِّا الكسائي
َ.(ْ)كغيرىـَمفَالنحكييفَالبصرييفَكالككفييف"

َبيفَمفيكميَاإلعرابَََ َخمطَالعمماء َالتيَتؤكد َيقتصرَاألمرَعمىَبعضَالنصكص، كلـ
عفَاإلعراب،َكمضمكنياَتتحدثَعناكينياََكالنَّحك،َبؿَتعداهَإلىَبعضَعناكيفَكتبَالنحك؛َالتي

َيتحدثَعفَالنحكَبشكؿَعاـ.

َََ
                                                           

َ.ُُٖ/ُلسافَالعرب:َََ(ُ)
 .َِْٓ/ٔالصحاح:ََ(ِ)

َ.ّْٓ:َ،َالجرجانيالكساطةَبيفَالمتنبيَكخصكموَ(ّ)
ؿََ(ْ)  .ٖ/ُبفَيعيش:َاَ،شرحَالميفىصَّ
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َعمىَذلؾ،َكتابَسرَصناعةَاإلعراب،َالبفَجنّْي،َكالذمَاتخذتوَفيَبدايةََكلنأخذََ مثاالن
َبيا،َظنناَمنيَعندماَرأيتَعنكانوالتيَسأستعيفَاألساسيةَكتابتيَلخطةَالرسالة،َضمفَالمراجعَ

َكاطَّمعتَعمىَ َرسالتي، َبدأتَفيَكتابة َكلكفَعندما َبشكؿَمفصَّؿ، َاإلعرابية َالظاىرة َيخصُّ أنَّو
َبانيَالحركؼلـَأجدَفيوَماَكنتَأتصكره؛َحيثَإننيَكجدتَأغمبَالكتابَيتحدثَعفَمَالكتاب

َ.كليسَكماَتكقعتوَأفَيككفكيدرسياَدراسةنَصكتية،َ

َأخرلَمفَكتبَالنحاةَالتيَيتحدثَعنكانياَعفَاإلعراب،َكمضمكنياَيختمؼَََ كىناؾَكتبه
األعاريبَك...َإلىَغيرَذلؾَعفَذلؾَبعضَالشيء،َكمفَأمثمةَذلؾَكتابَمغنيَالمبيبَعفَكتبَ

َالكتب.مفَ

َأكردََ َكالنَّحكَالباحثَهكفيما َاإلعراب َمفيكمي َبيف َالنُّحاة َبعض َخمط َيؤكد ََسابقنا،
َكاإلعراب َالنٍَّحك َبيف َالذىبَفرَّؽ َشذكر َكتابو َفي َىشاـ َفابف َالتطبيقية، َالناحية َمف ا ََكخصكصن

َرابَبمعنىَالنَّحك.عدََّاإلعَكجدَالباحثَأنوكلكفَفيَكتابوَمغنيَالمبيب،َ

َينعتكفَالنَّحكَبعمـَََ َالجيابذة َالسببَالذمَجعؿَالنُّحاة َما َالتساؤؿَاألىـ؛َكىك: َيبرزي كىنا
َالمتميزَفيَالنَّحكَ اإلعراب؟َكلماذاَيحتؿَاإلعرابَمكانةَمرمكقةَبيفَفركعَالنحكَالكثير،َحتىَعيدَّ

َ َاإلعرابَكاف َأفَّ َذلؾ َكالسببَفي َاإلعراب؟ َفي َالمتميز َىك َفسمّْيى َالنحك، َعمـ َنشأة َفي سببنا
َالنَّحكيةَ َالدراسات َمف َكثير َمحؿ َجعمو َمما َالنحك، َفركع َباقي َعمى َاإلعراب َكاستأثر باسمو،

َ.(ُ)كالميغكية

َاإلعرابَىكَسببَكضعَعمـَالنَّحك،َماَكصمناَمفَالركاياتَكاألخبارَََ أٌماىَالدليؿَعمىَأفَّ
سببَكضعَعمـَالنحك،َكىيَكثيرةَالَمجاؿَلذكرىاَالتيَضمٍتياَبطكفَالكتب،َكالتيَتتحدثَعفَ

،َكلكنيَسأذكرَركايتيفَمنيماَكردتاَفيَأغمبَالكتبَالتيَتحدَّثتَالدراسةكمياَألفَىذاَليسَمجاؿَ
َيقرأَقكلوَ عفَىذاَالمكضكع،َكأكؿَىذهَالركاياتَماَركمَعفَأبيَاألسكدَالدؤليَحينماَسمعَرجبلن

اْلُمْشرِِكيَن َوَرُسولُُو  َأنَّ اللََّو بَِريء  ِمنَ تعالى:َ
َيسعيًنيَ (ِ) بكسرَالبلـَفيَ)رسكلو(،َفقاؿ:َالَأظفُّ

َىذا،َفكضعَعمـَالنحك َ.(ّ)إالَأفَأضعَشيئنا،َأيصمحَبوَنحكى

                                                           
َ.ُٗظاىرةَاإلعرابَفيَالنحكَالعربي،َأحمدَياقكت:َانظر:ََ(ُ)
َ.ّ/َٗ:سكرةَالتكبةَ(ِ)
 .َٔ:،َأبكَالطيبيفمراتبَالنحكيانظر:ََ(ّ)
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َأصمحَاللَاألميرَََ َفقالكا: َقكـه، َابفَأبيو َإلىَزياد َأنَّوَجاء كمى َري َفقد َاألخرل، َالركاية َ أمَّا
َاالسكد،َفقاؿ:َضعَلمناسَتكفيَأباناَكترؾَبنكف.َفقاؿَ زياد:َتكفيَأباناَكترؾَبنكف!َادعَليَأبا

َ.(ُ)العربية.َكقيؿَإنَّوَكافَاستأذنوَفيَكضعَكتاب،َفنياه،َفمماَسمعَىذاَأمرهَبكضعو

َخطأَالنَّاسَفيَاإلعرابَكلحنيـَََ ىاتافَالركايتاف،َكغيرىماَمفَالركاياتَالكثيرة،َتؤكدافَأفَّ
َعمـَالنَّحك.ىكَماَحداَبالعمماءَلكضعَ

َالنحك،َكالسببَفيَكضعو،َحظيتَباىتماـَكثيرَمفَََ َمسألةَكاضعَعمـ َبالذكرَأفَّ جديره
َ.(ِ)العمماء،َكلكفَىذاَليسَمجاؿَدراستيَلمحديثَعفَىذهَاآلراء

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

                                                           
 .َٓنباهَالركاة:َإانظر:ََ(ُ)

(ِ)ََ َالنحكييف: َمراتب َاآلتية: َالمراجع َإلى َالرجكع َيمكف َالمكضكع َىذا َعمى ََكٕ-ٔلبلطّْبلع َالنحكييف، ،َأخبار
َالسيرافيَ َالركاة:َْٗ/ُْمعجـَاألدباء:َ،ََكِٖ-ُٖكنزىةَاأللباء:ََ،ُٔ-َُ: نباه سببَ،ََكَٓ-ّٗ/ُ،َ،َكا 

 .السيكطيكضعَعمـَالعربية،َ
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 الُمعرب من الكالم: .ٖ

َ َالكممات َتعتكر َالتي َالمختمفة َالمعاني َعف َاإلبانة َفي َتتمثؿ َاإلعراب َفائدة حيفَإفَّ
َ َلذلؾ َالتراكيب، َفي َاستعمالو َاألاألكاف َفي َتَيصؿ َأف َباتّْفاؽسماء َمعانيََ؛عرب َتعتكرىا ألنَّيا

َفيياَ َكالحركؼَاألصؿ َفيمو، َاإلعرابَفي َإلى َيحتاج َمما َكغيرىا َكاإلضافة َكالمفعكلية الفاعمية
َاألف َأمَّا َكالتكضيح، َتحتاجَإلىَاإلبانة َمعافو َالَيعتكرىا َباتّْفاؽَألنيا َإالَالبناء َالبناء، َفحقُّيا عاؿ

َ.(ُ)الفعؿَالمضارعَفقدَاتفقكاَعمىَإعرابوَعندَخمكّْهَمفَنكفَالتككيدَكنكفَالنسكةَالمباشرتيف

َالفعؿَا َبىٍيدَأفَََّلمضارعَمعرباتَّفؽَالعمماءَعمىَأفَّ ََمثؿَاالسـ، االختبلؼَبينيـَفيَأفَّ
َكانقسمكاَبذلؾَإلىَقسميف:َ؟ـإعرابَالفعؿَالمضارعَىؿَىكَباألصالةَأـَبالتَّبعيَّةَلبلس

َفيَاألسماء،َكالفعؿَالمضارعََ:القسم األول َاإلعرابَأصؿه كىـَالبصريكفَالذيفَيركفَأفَّ
َكحَي َعمييا، َاإلعرابَأَيمحمكؿ َأفَّ َفيَذلؾ: ََبوَتيَىجتيـ َفاختصَّ َفيَاالسـ، َإالَّ لمعننىَالَيصحُّ

َاإلعرابَككفَ َعميو َكالمعنىَالذمَيدؿُّ َكالتَّصغير، َفاعبلباالسـ َمفعكالَاالسـ َأكَمضاؼََأك بو
َفيَاألفعاؿ،َكبذاؾَ َفيَاألسماءَكالَتصحُّ إليو؛َألنَّوَيفرّْؽَبيفَىذهَالمعاني،َكىذهَالمعانيَتصحُّ

َ.محمكؿَعمىَاألسماءَاتككفَاألفعاؿَفرع

َاإلعرابَفيَالفعؿَييفرّْؽَبيفَالمعاني،ََ:أمَّا القسم الثانيَ َالككفيكفَالذيفَيركفَأفَّ كىـ
َكإعرابَاألسماءفكا َ.(2)فَأصبلن

َالفعؿَالمضارعَفرعَفيَاإلعرابَ،َمحمكؿََ أمَّاَابفَمالؾَفقدَكافؽَرأمَالبصرييف؛َفيَأفَّ
َإعرابَاالسـَمكجبعمىَاألسماء،َغيرَأنَّوَاختمؼَمعيـَفيَتعميؿَذلؾ؛َ كالَييغنيََفذىبَإلىَأفَّ

َبَك َيمكفَاالستغناءَعنو َإعرابَالفعؿَفإنَّو َأمَّا َلذلؾَكافَاإلعرابَفعنوَسكاه، َبدلو، يَضعَاسـ
َكفيَاألفعاؿَفرع َ.(ّ)ااألسماءَأصبلن

 اإلعراب:أىميَّة  .ْ

َحركاتَاإلعرابَتدؿَعمىَالمعانيَالمختمفة،َالتيَتعتكرََكيرلَالنُّحاةَالقدماءَكالمحدىثََ فَأفَّ
َاألسماء،َمفَفاعميةَأكَمفعكليةَأكَإضافةَأكَغيرَذلؾ.

                                                           
(1)

 .ّٖٔ-ّٖٓ/ُحيَّاف:ََكأبَ،انظر:َارتشاؼَالضىربَمفَلسافَالعرب 

 .ٗٔ:َ،َالعكبرمانظر:َمسائؿَخبلفيةَفيَالنحكَ(2)

(3)
 .ّّ-ِّانظر:َشرحَالتسييؿ،َابفَمالؾ: 
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َ"كليا(ُ)َقاؿَابفَقتيبةَََ َاللَكشيَنَ-عربعنيَاليَ-: َكحميةَاإلعرابَالذمَجعمو َلكبلميا، ا
َكالفاعؿَ َالمختمفيف، َكالمعنييف َالمتكافئيف، َالكبلميف َبيف َاألحكاؿ َبعض َفي َكفارقنا لنظاميا،
َإالَ َمنيما، َكاحدو َلكؿ َيككف َأف َالفعؿ َإمكاف َفي َتساكتَحاليما َإذا َبينيما َيفرؽ كالمفعكؿ...ال

َقا َقائبلن َالتنكيفَعمىَباإلعراب،َكلكَأفَّ َاخي،َلدؿَّ َأخي،َبالتنكيف،َكقاؿَآخر:َىذاَقاتؿي ؿ:َىذاَقاتؿه
َحذؼَالتنكيفَعمىَأنَّوَقتمو". َأنَّوَلـَيقتمو،َكدؿَّ

يَأىميةَاإلعرابَفقاؿََ اجّْ :َقدَذكرتَأٌفَاإلعرابَ(ِ)كذكرَأبكَالقاسـَالزجَّ :َ"فإفَقاؿَقائؿه
َكاحتيجَإلي َإليو، َالذمَدعا َفما َلماَداخؿَفيَالكبلـ، َاالسماء َإفَّ َفالجكابَأفَيقاؿ: وَمفَأجمو؟

َىذهَ َعمى َأدلة َأبنيتيا َفي َيكف َكلـ َكمضافة... َكمفعكلة َفاعمة َكتككف َالمعاني، َتعتكرىا كانت
َالمعاني،َفقالكا:َضربَ عمتَحركاتَاإلعرابَفييا،َتنبئَعفَىذه المعاني،َبؿَكانتَمشتركة،َجي

َالفعؿَكقعَعميو".زيدهَعمرنا،َفدلُّكاَبرفعَزيدَعمىَأفَالفعؿَل َو،َكبنصبَعمركَعمىَأفَّ

َاألسماءَََ َأكاخر َفي َتعتقب َالمكاتي َالحركات َالنحكيكف َكيسمي َالل:" َرحمو ا َأيضن كقاؿ
َ.(ّ)كاألفعاؿَالدالةَعمىَالمعانيَإعرابنا؛َألنَّياَيككفَبياَاإلعراب،َأٍمَالبياف"

َََ َلئلعراب: َتعريفو َخبلؿ َاإلعراب َأىمية َإلى َجنٌَّي َابف َالمعانيَكأشار َعف َاإلبانة "ىك
َسعيدَأباه،َكشكرَسعيدناَأبكه،َعممتَبرفعَأحدىماَكنصبَ باأللفاظ؛َأالَترلَأنَّؾَإذاَسمعت:َأكـر

ا َ.(ٓ)حدىماَمفَصاحبو"أكاحدناَالستبيـََ(ْ)اآلخر،َالفاعؿَمفَالمفعكؿ،َكلكَكافَالكبلـَشيرجن

لعمكـَالجميمةَالتيَخيصَّتَبياَالعربَ:َ"مفَا(ٔ)أمَّاَابفَفارسَفقدَبيَّفَأىميةَاإلعرابَبقكلوََ
َأصؿَ َىك َالذم َالخبر َييعرؼ َكبو َالمفظ، َفي َالمتكافئة َالمعاني َبيف َالفارؽ َىك َالذم اإلعراب،
َفاعؿَمفَمفعكؿ،َكالَمضاؼَمفَمنعكت،َكالَتعجبَمفَاستفياـ،َكالَصدرَ الكبلـ،َكلكالهَماَمييّْزى

َمفَمصدر،َكالَنعتَمفَتأكيد".

                                                           
َ.ُْتأكيؿَمشكؿَالقرآف،َابفَقتيبة:ََ(ُ)
َ.ٗٔلزجاجي:َااإليضاحَعمىَعمؿَالنحك،ََ(ِ)
َ.ُِٔزجاجي:َلاالجمؿَفيَالنحك،ََ(ّ)
َيعني:َنكعناَأكَضربنا.َ(ْ)
 .ّٓ/ُالخصائص:ََ(ٓ)

َ.ّْ:َ،َابفَفارسالصاحبيَ(ٔ)
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َاللََ َعمىَأغراضَالمتكمميفَ(ُ)كقاؿَرحمو َكييكقؼَبو َالمعاني، َتميَّز َاإلعرابَفبو َفأمَّا ":
َلكَقاؿ:َماَأحسٍفَزيٍد،َغيرَميعرىب،َأك:َضربَعمٍرَزيٍد،َغيرَمعرىب،َلـَيقؼَعمىَ َقائبلن كذلؾَأفَّ
َزيده،َأبافَاإلعرابَعفَالمعنىَالذمَ ،َأكَماَأحسفى َزيدو مراد.َفإذاَقاؿ:َماَأحسفَزيدنا،َأكَماَأحسفي

حَاٍفتَىتَكغيرىاَبيفَالمعاني؛َيقكلكف:َمغيرىا؛َفيـَيٍفريقكفَبالحركالأراده،َكلمعربَفيَذلؾَماَليسَ
ٍفتىحَلمكضعَالفتح...". َلآللةَالتيَيفتحَبيا،َكمى

َ.(ِ)كقاؿَالدكتكرَحمد:َ"اإلعرابَمعمـَمفَمعالـَالعربية،َكمفخرةَمفَمفاخرىا"ََ

َاإلعرابَمعمـهَمفَمعَوخالصة القول:ََ الـَالعربية،َكمفخرةهَمفَمفاخرىا؛َفيكَيكشؼَعفَإفَّ
َعمىَذلؾَلكَ َيعتكرَاأللفاظَمفَضبابية،َكيكفيَلنستدؿَّ بكاطفَاأللفاظ،َكيفرؽَبيفَالمعاني،َكما

َقرأناَىذهَاألمثمة:

َمحمدناََََََََ َالناسي َمحمدهََ–أكـر َالنَّاسى َالنَّاًسَمحمدهََ–أكـر ََ–أكرـي َمحمدي!َبالنَّاسأكًرـً

َكؿَّّلجمؿَلكَفقدتَاإلعراب،َالحتممتَمعانيَعدة،َكلكنََّىذهَاََ ياَعمىَمنَياَلماَأيعربتَدؿَّ
َالنَّاسَىـَمفَأكرمكاَمحمدنا،َكفيَالجممةَالثانيةَمعنىَكاحد؛َففيَالجممةَاأل كلىَبيَّفَاإلعرابَأفَّ

َكريَـه َمحمدنا َبأفَّ َليخبرنا َالخبر َجاء َالثالثة َكفيَالجممة َالنَّاس، َأكـر َمف َىك َالجممةَمحمده َأمَّا ،
َاالخيرةَفحممتَمعنىَالتعجب.

َ 

َ

َ

َ

َ

َ

َ
                                                           

 .ُّْ:َالصاحبيَ(ُ)

 .َْٓفقوَالمغة،َمحمدَإبراىيـَحمد:ََ(ِ)
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 دعوى إنكار اإلْعَرابِ  .ُ

َالقكؿَبإنكارَاإلعرابَمفَأبشعَالكسائؿَالتيَيستخدمياَأعداءَالديف،َلمحاربةَاإلسبلـَ إفَّ
َالمقكم َأركاف َمف َقكم َركف زالة َكا  َالفصحى، َالمغة َتقكيضَدعائـ َإلى َتيدؼ َالدعكل اتَفيذه

َكتكفَّؿَ َكبمَّغَرسالتو، َقرآنو، َالتيَأنزؿَاللَبيا َالمغة، َالركفَىك َىذا َلمعربَكالمسمميف، األساسية
َمفَقاؿ:َ كىذاَيترتبَعميوََ(ُ) چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  چ بحفظَقرآنو،َفقاؿَعزَّ

َحفظَتمقائيَليذهَالمغة.

ة،َفتارةَيدعكفَإلىَالعامية،َكتارةَكلذلؾَلـَيدَّخرَأعداءَاإلسبلـَجيدناَفيَمحاربةَىذهَالمغَ
فية،َكالَيخفىَعاكمَتايدعكفَإلىَترؾَاإلعراب،َكتارةَيدعكفَإلىَتيسيرَالنحكَك...َكلكفَىذهَالد

َأفََّ َأحد َعمى َيخفى َفبل َبحثي، َفي َمساحةن َليا َأفرد َلف َكلذلؾ َالدعاكم، َىدؼَىذه َأحدو َعمى
َ َحيفَفسدتَاإلعرابَليسَفاحشنا،َكليسَصعبنا،َفاإلعرابَكافَسيبلن عمىَاأللسف،َثـَثقؿ،َكصعيبى

ؿَالمجتمعَالعربيَالخالصَإلىَمجتمعَضخـَفي وَأجناسَشتىَالطبائعَالعربية،َكفشاَالمحف،َكتحكَّ
ديَالطريؽَلؤلعداءَالحتبلؿَفَيدعكَإلىَترؾَاإلعراب،َفيكَيميّْضرَالعربية،َأماَمكالَسيَّماَفيَالحكا

َكثقافةَالببلد َلمفصحى،َكبذلؾَتضعؼَالقكةَالعربية،َمماَيسيؿَ؛َألفَترؾَاإلعرابَىفكرنا كَىدـه
َ.ميمةَاالحتبلؿ!

َ َالدسأتناكؿ َىذا َبحثي َبيفََعاكمفي َلمتفريؽ َيأًت َلـ َأنَّو َكتزعـ َاإلعراب، َتنكر التي
َالمعاني،َبؿَلوَمآربَأخرل،َالَتتعدلَأفَتككفَظاىرةَصكتيةَحسبَرأييـ.

َالقد َالنحاة َأفَّ َبحثي؛ ْـّ َفيًَخضى َتدؿَذكرتَسابقنا َحركاتَاإلعراب، َعمىَأفَّ ماءَأجمعكا
َعمىَالمعانيَالمختمفةَالتيَتعتكرىاَاألسماء،َمفَفاعميةَأكَمفعكلية،َأكَإضافةَأكَغيرَذلؾ.

َبفَ َمحمد َعمي َأبك َكىك َكاحد؛ َعالـ َإال َالقدماء، َمف َأحده َالرأم َىذا َيخالؼ كلـ
َ.(ِ)ق(َ،َالمعركؼَبقطربَِٔالمستنير)ت

َالحركاتَف َاتصاؿَيرلَقطربَأفَّ َعند َالساكنيف، َلمتخمصَمفَالتقاء َبيا اإلعرابيةَجيء
َالعبلماتَاإلعرابيةَليستَذاتَداللةَكمعنى،َكالَتفرّْؽَبيفَ الكبلـ،َكلمسرعةَفيَالكبلـ،َكيرلَأفَّ

                                                           
َ.ٗ/ُٓ:َسكرةَالحجرَ(ُ)
 .ُّٕانظر:َفصكؿَفيَفقوَالمغة،َرمضافَعبدَالتكاب:ََ(ِ)
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َاالسـَفيَحالةَالكقؼَيمزموَالسككفَ نَّماَأىعربتَالعربَكبلميا؛َألفَّ المعاني؛َيقكؿَفيَذلؾ:َ"َكا 
ا،َلكافَيمزموَاإلسكافَفيَالكصؿَكالكقؼ،َككانكاَيبطئكفََلمكقؼ،َفمكَجعمكا كصموَبالسككفَأيضن

َ.(ُ)فيَاإلدراج،َفمماَكصمكاَكأمكنيـَالتحريؾ،َجعمكاَالتحريؾَمعاقبناَلئلسكاف؛َليعتدؿَالكبلـ.."

نَّماَدخؿَتخفيفناَعمىَالمساف َاإلعرابَلـَيدخؿَلعمة؛َكا  اَأفَّ .َكيحاكؿَأفَيبرىفَ(ِ)كيرلَأيضن
َفيَالمعانيعمىَ َمختمفة َفيَاإلعراب، َمتفقة َالعربَأسماء َفيَكبلـ َيكجد َبأنَّو كأسماءَََكبلمو

َزيدناَأخكؾَ َزيدناَأخكؾ،َكلعؿَزيدناَأخكؾ،َككأفَّ مختمفةَفيَاإلعرابَكمتفقةَفيَالمعاني،َمثؿ:َإفَّ
َ.(ّ)اتفؽَإعرابوَكاختمؼَمعناه

َ"كقاؿَالمخالفَك َقطرب: َلكبلـ َإيراده َذكرَذكرَالسُّيكطيَبعد َلكَكافَكما َعميو: َردنا فَلو
َالقصدَفيَىذاَإنَّماَىكَالحركةَ لجازَجٌرَالفاعؿَمرة،َكنصبوَمرة،َكجازَنصبَالمضاؼَإليو،َألفَّ
يَّرَفيَذلؾ،َكفيَىذاَفسادَ تعاقبَسككننا،َليعتدؿَالكبلـ،َأٌمَحركةَأتىَبياَالمتكمـَأجزأتو،َفيكَميخى

َ.(ْ)ـَفيَكبلميـ"لمكبلـ،َكخركجَعفَأكضاعَالعرب،َكحكمةَنىظ

كاَلماَذكرهَقطرب؛َمفَاتفاؽَاإلعرابَكاختبلؼَالمعنىَ،َكاختبلؼَاإلعرابَكاتفاؽَ كاحتجُّ
َكافَأصؿَدخكؿَاإلعرابَفيَاألسماءَالتيَ َإنَّما َبأفَقالكا المعنىَفيَاالسماءَالتيَتقدـَذكرىا؛

كمعناىماَمختمؼَفكجبََتذكرَبعدَاالفعاؿ،َألنَّوَيذكرَبعدىاَاسماف:َأحدىماَفاعؿَكاآلخرَمفعكؿ،
َ.(ٓ)الفرؽَبينيما،َثـَجيعؿَسائرَالكبلـَعمىَذلؾ

َالرأمَالسابؽَىكَرأمَقطرب،َكىكَرأمَلـَيسبؽَبوَأحد،َكلـَيتابعوَعميوَغيرهَمفَ ىذا
الميغكييفَأكَالنحكييف،َفيماَعداَالدكتكرَإبراىيـَأنيسَفيَكتابو)مفَأسرارَالعربية(َحيثَيظيرَأنَّوَ

َفيوَبقطرب َفيَالفقرةَالتالية.َسيتـَتكضيحو،َكىذاَماَ(ٔ)متأثره

ََ

َ

                                                           
َ.َٕلزجاجي:َاَ،اإليضاحَ(ُ)
َ.ُٕ:َخبلفيةانظر:َمسائؿََ(ِ)
َ.َٕلزجاجي:َ،َاانظر:َاإليضاحَ(ّ)
 .ّٗ/ُ:َ،َالسيكطياألشباهَكالنظائرََ(ْ)
 .ّٗ/ُ:َنفسوالمرجعََ(ٓ)

 .ُُِانظر:َفقوَالمغةَالمقارف،َإبراىيـَالسامرائي:ََ(ٔ)
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ََ

 إبراىيم أنيس وقصة اإلعراب. .ٕ

َعفَاإلعراببد َأنيسَحديثو َإبراىيـ َكنسجياََأ َحاكىيا ة َاإلعرابَقصَّ َتكحىَبأفَّ بعباراتو
َكالكتابَ َاألدباء َكأصبح َلمنُّحاة، َمنيعنا َاإلعرابَحصننا َأصبح َحتى َالكبلـ، َصنَّاع َمف مجمكعة

افكفَمفَسطكةَالنُّحاة،َكالَيخالفكفَقكاعدىـ،َبيذهَالعباراتَبدأَإبراىيـَأنيسَحديثوَعفَكالشعراءَيخ
:َ"ماَأركعياَقصة!َلقدَاستمدتَخيكطياَمفَظكاىرَلغكيةَمتناثرةَبيفَقبائؿَ(ُ)اإلعرابَحيثَقاؿ

َمفَصنَّاعَالكبلـ" َالجزيرةَالعربية،َثـَحيكتَكتـَنسجياَحياكةَمحكمة...َعمىَيدَقكـو

ىكائيـَفيَكضعَالقكاعدَأبَإبراىيـَأنيسَإلىَاتّْياـَالنُّحاةَكالركاةََبالكذب،َكاتباعَثـَذى
بقكلو:َ"لـَيقتصرَعمؿَالذيفَأسَّسكاََقكاعدَاإلعرابَعمىَالسَّماعَكالجمعَكاستنباطَاألصكؿ؛َبؿَ

َكقكاعد َ.(ِ)"قاسكاَماَلـَيسمعكاَعمىَماَسمعكا،َكأسرفكاَفيَقياسيـ،َكابتكركاَفيَالمغةَأصكالن

خرل،َككصؿَإلىَفيَالمغاتَالساميةَاألَكانتقؿَالدكتكرَأنيسَإلىَالبحثَعفَآثارَاإلعراب
َكاآلرامية َكالعبرية َالَأثرَلئلعرابَفيَالسريانية َالمستشرقيفَفيَآثارََ،أنَّو ثـَعرضَبعضَأراء

 (ّ)خرلاإلعرابَفيَالمغاتَالسامية،َككصؿَإلىَعدـَكجكدَأمَأثرَلئلعرابَفيَالمغاتَالساميةَاأل

َفيََ َأىمية َكليسَليا َفقط، َالكصؿ َىك َالكممات؛ َأكاخر َتحريؾ َاليدؼَمف َأفَّ َذكر ثـ
َ.(ْ)المعاني،َكىيَضركرةَصكتيةَيتطمبياَالكصؿ

َتعرَّضَاللتقاءَالساكنيف،َكعرضَآراءَالعمماءَفيَكيَ َـّ َالتخمصَمفَالتقاءَالساكنيفَث فية
َىناؾَعامميفَأساسييفَفيَكأ تحديدَحركةَالتخمصَمنيماَكىما:َاألكؿَإيثارَنكرَعمييـَذلؾ،َكأفَّ

َتؤثرَالضمة،َكالثانيَيرجعَإلىَتجانسَالحركاتَ بعضَالحركؼَلحركةَمعيَّنة،َفحركؼَالحمؽَمثبلن
َ.(ٓ)المجاكرة،َكىكَاختصارَعضكلَفيَالنطؽ،َيرجعَإليوَالمتكمـَدكفَشعكرَأكَتعمد

َ

                                                           
َ.ُٖٗمفََأسرارَالعربية،َإبراىيـَأنيس:ََ(ُ)
َ.ُٗٗ:َنفسوالمرجعََ(ِ)
َ.َِِ:َنفسوانظر:ََ(ّ)
َ.َِِ:َونفسانظر:ََ(ْ)
 .ِّٓ:َنفسوانظر:ََ(ٓ)
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 ي:ويمكن إجمال نظرية إبراىيم أنيس في نقاط عدة، فيما يم

يرلَأنَّوَليسَلمحركاتَاإلعرابيةَمدلكؿَكالَمعنى،َكالَتدؿَعمىَفاعميةَأكَمفعكليةَأكَإضافةَأكَ -َأ
 غيرَذلؾ.

َالحركاتَجيءَبياَلمتخمصَمفَالتقاءَالساكنيفَفيَحالةَالكصؿَفيَالكممات. -َب  أفَّ

َإيثارَبعضَالحركؼَ -َت َىناؾَعامميفَيتدخبلفَفيَالتخمصَمفَالتقاءَالساكنيفَكىما: يرلَأفَّ
 لحركةَمعيَّنة،َكالميؿَإلىَتجانسَالحركاتَالمجاكرة.

َإ -َث َفيرلَأفَّ َاإلعرابَبالحركؼَإلىَاختبلؼَالميجات، َمعينةَييرجع َقبيمة حدلَالصكرَتخصُّ
َقبائؿَأخرل.كاأل  خرلَتخصُّ

تحدَّثَعفَالركاياتَالتيَقيمتَفيَأسبابَكضعَالنَّحك،َكقررَأفَالكتبَالتيَتحدَّثتَعفَىذهَ -َج
 .(ُ)لمطرافةَ،َكالَأساسَلياَمفَالصحةَاألخبارَمختمقة

َمنيماَفيَالجممة،َكليسَالحركاتَ -َح َالذمَيحددَمعنىَالفاعميةَكالمفعكلية؛َىكَمكقعَكؿٍّ يرلَأفَّ
 اإلعرابية.

َحسيف َمحمد َمحمد َالدكتكر َأنيسَََ(ِ)يردُّ َإبراىيـ َبيا َجاء َالتي َالدعكل َتمؾ ًَعظىـ مبيّْننا
َيبدكَالتحامؿَعمىَعمماءَال َبؿَعمىَكتبَالتراثَكمّْيا"كأبمغَما الفصميفََ-نحكَكالمغةَكالببلغة،

ذيفَعقدىماَتحتَعنكافَ)َقصةَاإلعراب(َماألخيريفَمفَكتابَإبراىيـَأنيس؛َ)مفَأسرارَالعربية(َال
 كَ)الجممةَالعربيةَكأجزاؤىاَكنظاميا(َكفييماَالشططَكالمجازفةَكالتحامؿَالظالـَالمجيكؿ".

 

َ

 

َ

 :باإلعرا منكري ىالرَّد عم .ٖ
                                                           

َ.ِْٗانظر:َمفَأسرارَالعربية:ََ(ُ)
 .ٖٖ:َ،َمحمدَحسيفمقاالتَفيَاألدبَكالمغةَ(ِ)
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َ َكما َىدفيا َباطمة، َإلىَإنكارَاإلعرابَدعكة َالدعكة َذكرهإفَّ ىكَتقكيضَأركافَالمغةََتـ
َلتمؾَالدعكةَالباطمة: َالعربية،َكفيماَيمىَدحضه

؛َكاآلكاديةَكتشمؿَالمغتيفَالبابميةَكاآلشكريةَفيَوجود اإلعراب كاماًل في بعض المغات السامية -َأ
َالقديم َةعصكرىما َالحبشية؛ َككذلؾَالمغة ميكرابيَ، َقانكفَ)حى َُِٕٗكىذا ؽ.ـ(َََُٕٓ–ؽ.ـ

َالفصحىَتمامناَ َالعربية َفيَالمغة َىك َاإلعرابَكما َفييا َيكجد َالقديمة، َالبابمية َبالمغة المدكف
َالنَّصبَالفتحة،َكعبلمةَ َالرفعَالضمة،َكعبلمة فالفاعؿَمرفكعَكالمفعكؿَبوَمنصكبَكعبلمة

الجرَالكسرة،َتمامناَكماَفيَالعربية
(ُ). 

َالحبيبَصمىَاللَعميوَالكريم الذي وصل إلينا بالتواتر الشفوي القرآن -َب َأفَّ ،َالَيتخيؿَأحدنا
كسمـَكافَيقرأَبتسكيفَأكاخرَالكممات،َحتىَإذاَنظرناَإلىَأحكاـَالتجكيدَفإنناَنرلَجمَّياَمتعمقناَ
ف َكا  َحتى َكالقمقمة...، َكاإلشماـ َالركـ َالحصر؛ َال َالمثاؿ َسبيؿ َفعمى َاإلعرابية، َبالحركات

َب َقرأ َكسمـ َالرسكؿَصمىَاللَعميو َإفَّ َمعَعممناَتافترضنا َركاياتَبتمؾَالقراءة، َلكصمنا مؾ،
َماَقالوَالحبيبَعميوَالسبلـ.َكالقرآفَكحدهَ بحرصَالصحابةَرضكافَاللَعمييـَأفَيبمغكاَكؿّْ

 إنكارَاإلعراب.َليكفيَلدحضَدعَك

،َكفيَذلؾَيقكؿَالدكتكرَعميَعبدَالكاحدَىنَّ القواعد ُتستخمص من المغة، ول ُتختَرع ول ُتفَتر إ -َت
َالقكاعدَخمقنا،َالَيتصكرىاَعقؿ،َكلـَيحدثَلياَنظيرَفيَالتاريخ،َكالَيمكفَأفَ(ِ)كافي ٍمؽي :َ"خى

َالَك َفمف َنجاحيا؛ َيتصكر َأك َعاقؿ، َفييا َاأليفكر َليستَمف َالمغة َقكاعد َأفَّ َالتيَاضح مكر
 تمقاءَنفسيا،َكتككفَبالتدرج".تيخترع،َأكَتفرضَنفسياَعمىَالنَّاس،َبؿَتنشأَمفَ

َرسـَالمصحؼَالعثماني،َمعَتجريدهَمفَاإلعجاـَكالشكؿَرسم المصحف العثماني -َث ؛َحيثَإفَّ
َعبلماتَ َمف َكثير َإلى َيرمز َالعثماني َالمصحؼ َأفَّ َكذلؾ َالدعكل؛ َىذه َفساد َعمى لدليؿ

َ)رسَك َالمينكَّف َالمنصكب َإعراب َكعبلمة َالمؤمنيف( َبالحركؼ)المؤمنكف، َشييدناَاإلعراب ، الن
 .(ّ)ابصيرنا(َكىميَـَّجرَّ

َالدعَكالشعر العربيّْ بموازينو وبحوره -َج َىذه َيقبؿ َال َاألل، َمف َبحاؿ َالشعرَ، َفأكزاف حكاؿ؛
،َالحركاتَىيَ كقكاعدهَكعركضو،َتقكـَعمىَمبلحظةَنظاـَاإلعراب،َففيَعمـَالعركضَمثبلن

                                                           
َ.ِّٖفصكؿَفيَفقوَالمغة:َََ(ُ)
 .ُّٔفقوَالمغة:َََ(ِ)

َ.ُْٔ:َالسابؽََ(ّ)
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َلكَأخذناَ َ،َرجٍؿَعندَتقطيعيماَالتيَتفرّْؽَبيفَتفعيبلتَالبحكرَالمختمفة؛َفمثبلن كممتي:َرجؿه
 عركضيِّاَينتجَالتالي:

َفعؿَََرَجؿَََرجؿٍََََََ-فًعمفََََرَجََلفَرجؿَيََََََََََ

َتحريؾَالكممةَجعؿَالتفعيمةَتختمؼ،َكىىميَـَّجرََََّ َ.اكىناَنبلحظَأفَّ

َعمإدراك العمماء والنُّحاة الوائل ألىمية حركات اإلعراب -َح َكعيبيـ َكمدلكالتيا، َفسدتَ، ىَمف
َبأىميةَ َالعمماء َىؤالء َاإلعرابَكشعكر َأىمية َعمى َصادقة َداللة َاالعاجـ، َبمخالطة ألسنتيـ
َ ترسيخَىذهَالقكاعد.َفيناؾَركاياتَكأخبارَكثيرة،َكردتَفيَىذاَالصدد،َكمفَىذهَالركاياتَأفَّ

َكتبَإلىَعمرَبفَالخطابَرضيَاللَعنيما:َ)مفَأبكَمكسى...(،َفك تبَأباَمكسىَاألشعرمّْ
رَعطاءهَسنةَبعمرَرضيَاللَعنوَسبلـهَعميؾَأمَّاَبعد،َفاضَر  .(ُ)كاتبؾَسكطنا،َكأخّْ

(َ َتعالى: َقكلو َيقرأ َرجبلن َسمع َأنَّو َالدؤلي: َاالسكد َأبي َعف َأنَّ اللََّو بَِريء  ِمَن كيركل
صنعَشيئناَأيصمحَبوَ،َبكسرَالبلـَفيَ)رسكلو(،َفقاؿ:َالَأظنَّوَيسعنيَإالَأفَأ(ِ)(اْلُمْشرِِكيَن َوَرُسولُوُ 

َىذا نٍحكى
(ّ).َ

َلمحسفَالبصرم:َياَأبكَسعيد!َفقاؿ:َكٍسبَ شغمؾ،َأفَتقكؿَياَأباََالدكانيؽكقاؿَرجؿه
َ!(ْ)سعيد

َاإلعرابَ َكجكد َعمى َتدلؿ َالكثيرة، َكاألخبار َالركايات َإلى َإضافة َالركايات، َىذه ََكؿ
مفَيتكمـَلاإلعرابَكافَسميقةََكأىميتو،َكتدحضَمفَينكرَاإلعراب،َكيدعكَإلىَتركو،َكتؤكدَأفََّ

ا َالمحفَكافَيقعََكَ،العربية،َكخصكصن َالعكاـَكالمكالي.َفيأفَّ

َ

َ

َ

َ
                                                           

َ.ٔانظر:َمراتبَالنحكييف:ََ(ُ)
 .ّ/ٗ:َسكرةَالتكبةَ(ِ)
 .ُِ:َأخبارَالنحكييفَانظر:َ(ّ)

 .ّلمرزباني:َاانظر:َنكرَالقبسَالمختصر،ََ(ْ)
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 وَيَتضمَُّن ثالَثة َمطاِلب:

 نشأة عالمات اإلعراب. .ٔ
 أنواع اإلعراب. .ٕ
 حركات اإلعراب وحروفو. .ٖ
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 اإلعراب: عالماتنشأة  .ٔ

َالحركؼَالعربيةَلـَتكفَمشككلةَحتىَكاليةَزيادَبفَأبيوَ أجمعتَكثيرَمفَالدراساتَأفَّ
َزيادناَ طمبَمفَأبيَاألسكدَأفَيضعَشيئناَيصمحَبوَألسنةَعمىَالبصرة،َحيثَذكرتَالركاياتََأفَّ

العرب،َكيعربكفَبوَكتابَالل،َفأىبىىَأبكَاألسكدَلعدةَأسبابَمنياَضعؼَنشاطوَبسببَعزلوَعفَ
َمفَأتباعوَأفَيقعدَرضيَاللَعنوكاليةَالبصرةَبعدَمقتؿَعمىَ ،َفدبَّرَزيادَحيمة؛َحيثَأمرَرجبلن

كتابَالل،َفذىبَالرجؿَكفعؿَماَطمبَمنوَزياد،َكقعدَفيَفيَطريؽَأبيَاألسكدَكيتعمدَالمحفَفيَ

بكسرَالبلـ،َفكافََ(ٔ) چ چ   ڃڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃچ طريؽَأبيَاالسكدَكقرأَقكلوَتعالى:َ
َاأل َألبي َمبعثنا َخذَذلؾ َلو: َكقاؿ َقيس َعبد َمف َكاتبنا َاختار َحيث َاإلعراب، َنقط َلكضع سكد

َرأيتنيَ َفإذا َيخالؼَلكفَالمداد، ذاَالمصحؼَكًصٍبغنا َكا  َفكقو، َفانقطَنقطةن َبالحرؼ، فتحتَشفتيى
ذاَضممتياَفاجعؿَالنقطةَبيفَيدمَالحرؼ،َفإذاَتىًبعتَشيئناَمفَىذهَ كسرتيماَفانقطَكاحدةَأسفمو،َكا 
َيخالؼَلكفَ َكالكاتبَيضعَلمنقطَبمداد َالقرآفَكمو، َأبكَاألسكد َفقرأ َفانقطَنقطتيف، الحركاتَغنة

َ.(ِ)المدادَالذمَكيتبَبوَالمصحؼ

َالناسَفيَكتاباتيـَكبذ َالنقطَىيَأكؿَرمكزَلمعبلماتَاإلعرابية،َكاستعمميا لؾَتككفَىذه
َعمىَالكسرةَ َالحرؼَلمدَّاللة َأسفؿ َكنقطة َعمىَالفتحة، َفكؽَالحرؼَلمدَّاللة َنقطة َيضعكف فكانكا
َكنقطةَعمىَشماؿَالحرؼَلمدَّاللةَعمىَالضمة،َكالَيضعكفَشيئناَعمىَالحرؼَالساكف،َأمَّاَالمنكَّف

َفإٌنيـَيضعكفَنقطتيفَبدؿَالنقطة.

َالذمَكضعياَىكَالخميؿَبفَ َفإفَّ َالرفعَكالنصبَكالجرَكالجـز أمَّاَمصطمحاتَاإلعراب؛
َأحمدَالفراىيدم.

َيَيَك َما َكالكسرة،َجميع َكالفتحة َالضمة َكىي َثبلثَحركات، َأشياء؛ َتسعة َالكبلـ َبو عرب
َالكاكَكالياءَكاأللؼَكالنكف،َكحذؼَكس ككف،َفبلَيككفَمعربَفيَشيءَمفَكأربعةَحركؼَكىي:

َ.(ّ)الكبلـَإالَبأحدَىذهَاألشياء

َ

َ
                                                           

َ.ّ/ٗالتكبة:ََ(1)
(2)

 .ُٖ-ُٔ،َكالمدارسَالنحكية،َشكقيَضيؼ:ََُانظر:َمراتبَالنحكييف:َ 

َ.ٔانظر:َالجمؿَفيَالنحك:ََ(ّ)



49 

 

 أنواع اإلعراب: .ٕ

َكجزـه،َكالبع َكجره َفيَ)المقرَّب:َأنكاعَاإلعرابَأربعة؛َرفعهَكنصبه َألقابَكما ضَيسمييا
كىناؾَمفَيسمّْيياَكجكىناََ،سيبكيو(َ:كماَفي)الكتابَيناخرَيسميياَمجاَرابفَعصفكر(،َكالبعضَاآل

َفيَ َكما َالمبرد(، َالمقتضب: َفي) َكما َأضربنا َسمَّاىا َكآخر يمرٌم(، َالصَّ َكالتذكير: كىذهَ)التبصرة
َاألربعةَتنقسـَإلىَثبلثةَأقساـ:

َزيدناَقائـه.المضارعَماَىكَمشترؾَبيفَاالسـَكالفعؿ -َأ  ؛َكىكَالرفعَكالنَّصب،َمثؿ:َإفَّ

َبزيدَو -َب َمررتي َنحك: َالجر َكىك َاالسـ؛ َبو َخيصَّ اجما َالزجَّ َكعمَّؿ َاألفعاؿَ، َجرّْ َعدـ ي
َفيَالمضاؼَ(ُ)المضارعةَبقكلو َالمجركرَداخؿه ؛َألفَّ :َ"كليسَفيَاألفعاؿَالمضارعةَجره

َلمتنكيف،َكليسَذلؾَفيَىذهَاالفعاؿ"  .إليو،َمعاقبه

َنحك:َ -َت َبالفعؿ؛َكىكَالجـز َ(2)چ  ژ  ڑ    ڑ  ک  ک   ک  کچ ماَخصَّ
َكـَبحذؼَحرؼَالعمةَزيغنيَمجالفعؿَمجزكـَبحذؼَالنكف،ََكَففالفعؿَيتفرقا ،َكقدَاختصَّ

َؾ َيدؿَعمىَالنفيَغالبنا َعامؿَالجـز َألفَّ ؛ َالمعانيَ(لـ)الفعؿَبالجـز َكالذمَيجكزَنفيو ،
َالنفيَيقتضيَاذدكفَال َكافَالفعؿَيدؿَعمىَلعدـ،َكالذاتَغيرَقابمةَلذلؾ،َكمات،َألفَّ ا

َعمىَالذات،َلـَيصحَأفَيدخؿ َعمىَاالسـََالمعنىَدائمنا،َكاالسـَأكثرَماَيدؿُّ ََعامؿَالجـز
َدخكلوَعم  .(3)ماَيجكزَفيوَفاختصَبو.َىكصحَّ

َفمكَجزمتَلذىبتَََ َكلحاؽَالتنكيفَبيا، َبتمكنيا كقدَعمَّؿَسيبكيوَخمكَاألسماءَمفَالجـز
َالفعؿَأثقؿَمفََ،جحافناَباالسـإالحركةَكترتبَعمىَذلؾَذىابَالتنكيف،َفيككفَىذاَ اَبأفَّ كعمموَأيضن

 .(ْ)ثقؿَمفَالسككف،َفأعطيَالثقيؿَلمخفيؼَكالخفيؼَلمثقيؿَليحصؿَالتعادؿَبينيمااالسـَكالحركةَأ

َ

َ

 
                                                           

َ.َُٖاإليضاحَفيَعمؿَالنحك:ََ(ُ)
َ.َُّ/ْسكرةَالنساء:ََ(ِ)
َ.ُٔشذكرَالذىب:َشرحَانظر:ََ(ّ)
 .َِ،ُْالكتاب:ََ:انظرََ(ْ)
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 :حركات اإلعراب .ٖ

لمرفعَأربعَعبلمات؛َكىفَالضمةَكالكاكَكاأللؼَكالنكف؛َفأماَالضمةَمشترؾَفيياَاألسماءَ
َكعبدَاللَيمعب،َكالكاكَعبلمةَالرفعَفيَأسماءَمعتمةَكم َقائـه ضافةَكىيَكاألفعاؿَنحكَقكلؾ:َزيده
َ.(1)أخكؾ،َكأبكؾ،َكحمكؾ،َكفكؾ،َكذكَماؿ.َكفيَجمعَالمذكرَالسالـَنحكَقكلؾ:َالزيدكف

،َأماَالنكفَفييَ(2)أمَّاَإذاَثينّْيَاالسـَفإنَّوَيرفعَباأللؼَنحك:َالمسممافَكالصالحافَكجنتاف
يفَأكَياءَعبلمةَرفعَاألفعاؿَالخمسة،َكاألفعاؿَالخمسةَىي:َكؿَفعؿَمضارعَاتصمتَبوَألؼَاالثن

َ.(3)المخاطبة،َأكَكاكَالجماعة،َكعبلمةَرفعَىذهَاألفعاؿَثبكتَالنكفَنيابةَعفَالضمة

َالفتحةََ َكىي َكحذؼَالنكفَكالكسرةَكلمنصبَخمسَعبلمات؛ َالفتحةَكاأللؼَكالياء َفأما ؛
َفيَ َالنَّصب َكاأللؼَعبلمة َيقكـ. َلف َزيدنا َإفَّ َقكلؾ: َنحك َكاألفعاؿ، َاألسماء َبيف َفييا فمشترؾ

َنحكَقكلؾ:َرأيتَأخاؾَكأباؾا َالمضافة، َالمعتمة َكالياءَفيَجمعَمسمـَمذكرَ(4)ألسماءَالخمسة ،
نحك:َلفَيعممكاََ-األفعاؿَالخمسة-كفيَمثنىَنحكَقكلؾ:َمسمًمٍيفَكمسممىيف،َكحذؼَماَرفعَبالنكف

َ.(5)كالكسرةَعبلمةَالنصبَفيَجمعَالمؤنثَالسالـ،َنحكَقكلؾ:َرأيتَالينداتًَ

َكعمركََكلمخفضَثبلثََ َمررتَبزيدو َقكلؾ: َنحك َفالكسرة َكالياءَكالفتحة، َالكسرة عبلمات؛
َمررتَ َقكلؾ: َنحك َالمضافة، َالمعتمة َالخمسة َالخفضَفيَاألسماء َكالياءَعبلمة َذلؾ، َأشبو كما

ماَالَينصرؼَفإنَّوََا،َأمََّ(6)بأخيؾَكأبيؾ،َكفيَالتثنيةَكالجمعَنحكَقكلؾ:َمررتَبالزيدىٍيف،َكالزيديف
َمنويجرَبالفت َ.(7)حة،َنحكَقكلؾ:َمررتَبأفضؿى

                                                           
 .ّانظر:َالجمؿَفيَالنحك:ََ(ُ)

َ.ْٔ/ُانظر:َاألصكؿَفيَالنحك،َابفَالسراج:ََ(ِ)
َ.َٔشذكرَالذىب:َشرحَانظر:ََ(ّ)
َ.ْانظر:َالجمؿَفيَالنحك:ََ(ْ)
َ.ْٕ/ُانظر:َالمقرب:ََ(ٓ)
 .ٓؿَفيَالنحك:َانظر:َالجمَ(ٔ)
َ.ْٔشذكرَالذىب:َشرحَانظر:ََ(ٕ)
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َكالحذؼَنحكَقكلؾ َلـَتضرٍب، َفالسككفَنحكَقكلؾ: َالسككفَكالحذؼ؛ َعبلمتاف: ََكلمجـز
َ،َفكؿَفعؿَآخرهَكاكَأكَياءَأكَألؼَنجزموَبح َذلـَيرـً اَعبلمةَالجـز ؼَآخره،َكحذؼَالنكفَأيضن

 .(1)فيَاألفعاؿَالخمسة،َنحك:َلـَيفعبل،َكالَتفعمكا

َ:فيياَكذلؾَيعكدَلعدةَأسبابإلعرابَالحركات،َكاإلعرابَبالحركؼَفرعَاألصؿَفيَا

َاإلعرابَداؿَعمىَمعنىَعارضَفيَالكممة،َفكاَ:أوليا  َنتَعبلمتوَحركةَعارضةَفيَالكمماتأفَّ
َالحركةَأيسرَمفَالحرؼ،َكىيَكافيةَفيَالدالَ:وثانييا ذاَحصؿَالغرضَلأفَّ ةَعمىَاإلعراب،َكا 

ََ.هباألخصرَلـَيصرَإلىَغيَر

َالحركؼَمفَجممةَالصيغةَالَأما آخرىا: َلياكىكَأفَّ عؿَالحرؼََدالةَعمىَمعنىَالكممةَالبلـز فمكَجي
َع َالكاحد َالشيء َيدؿ َأف َإلى َألدَّل َاإلعراب، َعمى َتشتَردليبلن َذلؾ َكفي َمعنييف، َالمعانيَؾمى

َ.(ِ)كاألصؿَأفَيختصَكؿَمعنىَبداللة

انيَنكعيفَمفَالعبلماتَاإلعرابيةَ:َاستعمؿَالعربَلمداللةَعمىَالمعخالصة القول
َعبلماتَأصميةَكعبلماتَفرعية:َ

:َكىيَالحركاتَالضمةَكالفتحةَالكسرة،َثـَالسككف،َكىيَتقابؿَأنكاعَاإلعرابَعالمات أصمية .ُ
.  الرفعَكالنصبَكالجرَكالجـز

:َكىيَتتككفَمفَحركؼَكحركاتَكحذؼَتنكبَعفَالعبلماتَاألصمية؛َفاأللؼَعالمات فرعية .ِ
كالكسرةَلمنيابةَعفَالفتحة،َكالفتحةَكالياءََثبكتَالنكفَتنكبَعفَالضمةَكاأللؼَكالياءالكاكََكَك

 تنكبافَعفَالكسرة،َكالحذؼَينكبَعفَالسككف.

 

 

ََ

                                                           
 .ٓيَالنحك:َانظر:َالجمؿَفَ(ُ)

(2)
 .ِّ/ِانظر:َاألشباهَكالنظائر:َ 
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 وَيَتضمَُّن ثالَثة َمطاِلب:

 نشأة النحو وتطوره. .ٔ

 في كتب إعراب القرآن.في اإلعراب التَّوسع  .ٕ

 عند ابن الشَّجري.في اإلعراب التَّوسع  .ٖ
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 نشأة النَّْحو وتطوره .ٔ

كبقيتََألبنائيا،َنقيَّةَسميمةَمتماسكةَالجزيرةَالعربية،َخالصةَربكعنشأتَالمغةَالعربيةَفيََ
َاإلمت َبمكثة َمشكبة َغير ََعجاـماسكة َاإلسبلـ َسطع َأف َإلى َالعربيةَبنكره َالجزيرة َحكؿ َما عمى

بالفتكحاتَاإلسبلمية،َفدخؿَالناسَفيَديفَاللَأفكاجا،َكاختمطَالمسممكفَباألعاجـَكالمكالي،َحتىَ
َ َكما َفشيئا َشيئنا َالمسمميف َبيف َيستشرم َالمحف َكباء َالسابؽبدأ َالمبحث َفي َحَ،(ُ)َذيكر داَمما

َالديفَلممطالبة َالمغةَكىذا َكليسَالباحثَبالغيكريفَعمىَىذه ىناََبكضعَعمـَتيصححَبوَاأللسيف،
َالتيَ َالنحك،َكلكفَمفَخبلؿَاطّْبلعيَذبصددَذكرَالركاياتَالكثيرة َالعمماءَعفَكاضعَعمـ كرىا

َكاضعَعمـَالنَّحكَىكَأبكَاألسكدَالدؤليَفإنياَعميياَ َ.-اللرحموَ-تؤكؿَفيَمجممياَإلىَأفَّ

ََ َـّ تىَبعدَذلؾَتبلميذَأبيَاألسكد،َكأخذكاَماَكضعوَكعممكاَعمىَجمعوَكتطكيره،َكزادكاَأث
،َكعممكاَعمىَتتبعَالنصكصَكاستخراجَالضكابط،َفكانتَىذهَالمرحمةَميمةَدكاماَشاءَليـَأفَيزي

ىـَلدكرَاأللبصرية،َحيثَكافَلمبصرةَافيَنشأةَالنحكَكتككينو،َكالتيَأطمؽَعميياَالبعضَالمرحمةَا
َكالنكادرَ َاألشعار َكركاية َالقرآنية َبالقراءات َمنشغمة َالككفة َكانت َبينما َالنحك، َقكاعد َكضع في

َتبلمذةَأبيَاألسكدَيستنبطكفَاألحكاـَالمتفرقة،َكالمبلحظاتَا جاءَابفَأبيََ،َإلىَأفلكثيرةكاستمرَّ
َعم ىَاتخاذَالقكاعد،َكماَإسحاؽَالحضرمٌيَالذمَصاغَىذهَاألحكاـَكالقكاعدَصياغةَعمميةَتقـك

َكأقيسة َ.(ِ)يطكمَفيياَمفَعمؿو

عدةََطكره،َفأصبحَلمقضيةَالكاحدةَآراءبعدَذلؾَخطاَالنحكَخطكاتَعديدةَعمىَطريؽَتَََََََ
َكيتمس َبآرائيـ، َيعتدُّكف َالعمماء َمسائؿكأخذ َىناؾ َأصبح َكبذلؾ َبيا، َمتفؽََككف َغير َالنَّحك في

َت َكالمسائؿ َتظير، َكبدأتَاآلراء َإلىَاتجاىاتَعمييا، َكتتجو َأبيَكثيرةتفرع، َاللَابف َعبد َفيذا ،

َ.بالنصبَ(3) چ   حس   خس  مس  حص  مص  جض  حض  جسمخ  چ إسحاؽَيقرأ:َ

َ

                                                           
 مفَالدراسة.َِٖانظر:َصََ(ُ)

َ.ُٖ-ُٕانظر:َالمدارسَالنَّحكية:َ(ِ)
َ.ِٕ/ٔسكرةَاألنعاـ:ََ(ٖ)
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َ.(ِ)اَمخالفناَجميكرَالقرَّاءَفيَذلؾبالنصبَأيضَنَ(1)  چڀ  ڀ  چ  :كقرأَ

ير،َلذلؾَكافَالَبيدََّكغيرَذلؾَمفَاألمثمةَالتيَتبيّْفَأنَّوَفيََىذهَالمرحمةَبدأتَاآلراءَتتفرعَكتظَ
 ََمفَاالحتجاجَكاالستدالؿَليذهَاآلراء

أصبحَالنُّحاةَبعدَذلؾَييعممكفَكيستشيدكفَعمىَماَيقكلكفَبو،َكيستدلُّكفَلماَيأتيَمخالفناََ
آلرائيـ،َكمثاؿَذلؾَماَذكرهَسيبكيوَفيَكتابوَعفَعبدَاللَبفَأبيَإسحاؽَأنَّوَأجازَنصبَلفظةََََ

َاعر:فيَقكؿَالشَ)المراء(

ََفإيَّاَك إيَّاك الِمرَاَء فإنَّو
ََََ
َ
َ
 

 (ٖ)إلى الشَِّر دعَّاٌء ولمشَّرّْ جالبُ  
 
 

َآخرَفقاؿ:َََ ثـَييعمّْؿَسيبكيوَلصحةَماَذىبَإليوَبقكلو:َكأنَّوَقاؿ:َإيَّاؾَثـَأضمرَبعدَإيَّاؾَفعبلن
ََََ.(ْ)اتؽَالمراء

َفيَىذهَالفترةَبأطكارَعدة،َ حيثَبدأَبطكرَالكضعَكالتككيفَثـَََكبذلؾَيككفَالنحكَقدَمرَّ
َكالنمكَثـَالنضجَكالكماؿ،َكصاحبَذلؾَظيكرَمؤلفاتَ الجمؿَفيَفيَالنحكَمنيا:ََكثيرةالنشأة

َالكتابَلسيبكيو،َكاألصكؿَالبفَالسَّراج،َكاإليضاحَفيَالنحكَلمزجاج،...النحكَلمفراىيدم،ََك

العمماءَفيَالمسائؿَالمتعددة،َثـََفيَىذهَالحقبةَالسابقةَلـَتجدَمفَالعمماءَمفَيذكرَآراءَ
َالمدرسةَالبصريةَأـَ يعقّْبَعمييا،َبؿَكافَأغمبَالعمماءَيذكرَآراءَالمدرسةَالتيَيتبعَليا،َسكاءن
َعمماءَ َبو َالترجيحَكالذمَقاـ َكىكَطكر َالنحك؛ َإلىَأفَظيرَالطكرَاألخيرَمفَأطكار الككفية،

َ.المدارس:َالبغداديةَكاألندلسيةَكالمصريةَكالشامية

َ

َ

َ

َ

                                                           
َ.ِ/ِْسكرةَالنكر:ََ(ٔ)
 .ِٕانظر:َطبقاتَالزبيدم:َ(َِ)

َ.ُِّديكانو:ََ:َالبيتَلذمَالرمَّةَفيََ(ٖ)
 .ُُْ/ُ:َ،َسيبكيوانظر:َالكتابَ(ْ)
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 في كتب إعراب القرآنفي اإلعراب ع التَّوسُّ  .ِ

َاإلعرابَالتيََ َلكجكه َكذكرىا َككتبَالقراءاتَبتفصيميا تميَّزتَكتبَإعرابَالقرآفَالكريـ،
َا َلنُّحاةذكرىا َمنيا َاستفادت َكالتي ،َ َالمتأخرة، َالنَّحك َاإلعرابَكتب َكجكه َمف َبفيضو َأمدتيا بأف

كتبَإعرابَالقرآفَكتبَالنحكَالقديمة،َإلىَأفَجاءَابفََفالتكسعَفيَذكرَكجكهَاإلعرابَسبقتَبو
َفكافَكتابوَاألماليَأكؿَكتابَفيَكتبَالنَّحكَال ذخرَبكجكهَاإلعرابَالكثيرة،َكلذلؾَيَذمالشَّجرمّْ

َكافَبحثيَحكؿَىذاَالكتاب.

َاإلعرابيةَفَ َفضؿَالسَّبؽَفيَتفصيؿَكذكرَالكثيرَمفَالكجكه كتبَإعرابَالقرآفَكافَليا
عرابَالقرآفََكَمعانيَالقرآفَلؤلخفش،َ:كفيَمقدمةَىذهَالكتبالكاحدة،َلآليةَ معانيَالقرآفَلمفرَّاء،َكا 

عرابَالقرآفَلمنَّحاس،َكمشكؿَإعرابَالقرآفَلمكيَابفَأب اج،َكا  عرابَثبلثيفَسكرةَيَطالبلمزجَّ ،َكا 
َختمفة.يَتزخرَبأكجوَاإلعرابَالمالتَكغيرَذلؾَمفَالكتبَالكثيرةَمفَالقرآفَالبفَخالكيو،

َأف َأردت ذا ََبحرتَكا  َلمفرَّاء، َالقرآف َمعاني َكتاب َفي َكثيرنا َ)قكلوَفيك َيذكر: ما
اَيؤكدَماَذىبتَإليو،َفمثَفيكجدتعالى:...ككجكهَاإلعرابَفييا(َأمىاَداخؿَالكتابَ يقكؿَفيََ:بلنَنمكذجن

َ)ىدل(َريفعَمفَكجييف،ََ(1) چڀ   ڀ    پپ  پٻ  ٻ  ٻ   پچ إعرابوَلقكلوَتعالى:َ كنصبَأفَّ
مفَكجييف،َفإذاَأردتَأفَيككفَ)الكتاب(َنعتناَكافَ)ىدل(َفيَمكضعَرفعَألنَّوَخبر...َكفيَكجوَ
َفتنصبَ َلذلؾ، َخبرنا َ)الكتاب( َتجعؿ َبأف َالكجييف: َأحد َفي َالنَّصب َفأما ...َ َالرفع َمف ثالث

ََ.(ِ))ىدل(...

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 

َ

َ

َ

َ

                                                           
َ.ِ/ِ:َسكرةَالبقرةَ(ٔ)
َ.ُِ/ُ:َ،َالفراءانظر:َمعانيَالقرآفَ(ِ)
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 عند ابن الشَّجري.في اإلعراب التَّوسع  .ٖ

َمفَيقَر  ََيكتابَأماليَابفَالشَّجَىَأإفَّ كتبَالنىحكَكاإلعرابََوَمفيجدهَمختمفناَعفَسابقرمّْ
َىائؿَمفَالكجكهَاإلعرابيةَالمتعددة،َكاآلراءَالنَّحكيةَالجمَّةََمفكماَذلؾَإالَلماَيحتكمَفيَبطنوَ كٍـّ

َجدهَفيَالمجمسَالكاحدَمفَمجالسوفيَآياتَالقرآف،َكفيَشكاىدَالشعرَالعربٌيَكاألمثاؿ،َحيثَت
َاآلياتَكاأل َمف َالكثير َيخرج َالَااكرَنذشعار، َمف َقبمو َمف َاآلخرآراء َعمى َأحدىا ا حن َمرجّْ َعمماء،

مفََكالرابعَالثالثَيففيَالفصمَتيذكركالتيَسَ،كمخطئاَآلخر،َمعَإبدائوَلرأيوَفيَكثيرَمفَالمسائؿ
َ.مفَالتفصيؿَبشيءَىذهَالدراسة

َبؿَكافَييسأؿَ َإمبلءَمنوَعمىَتبلمذتوَفقط، َمجرد َتكفَمجالسَابفَالشَّجرمّْ كيجيبََلـ
َكافَيقكؿَفيَمجالسو:َ"سألنيَفبلفَيذكرَاسمو"،َفكافَيعمـَتبلمي َما ،َكيجيبَكمريديوَهذككثيرنا

َالحقيقيةَ َالبداية رًم َابفَالشَّجى َكبذاؾَيعدُّ َالتعميمي، َالنحك َلظيكر َبذلؾَيجًسد َكىك عمىَأسألتيـ،
أنىوَسيئؿَعفَإعرابَكممةََلؾَماَذكرهَفيَمجمسوَالرابعَكالسبعيف؛ذعمىََ،َكمثاالَنَلمننحكَالتعميمي

َفيَقكؿَالشاعر:َ(فضبلنَ)

ــــــْن َيصــــــدُّىا ــــــرى َم ــــــَنا َن ََووْحشــــــيٍَّة لْس
ََََ
َ
َ
 

 (ٔ)عن الَفْتِك َفْضاًل أو نرى َمـْن يصـْيُدىا 
 
 

 

  
َفقاؿَ َعمىَالمصدر َانتصابو َيصدىاََ(ِ)فأجابَبأفَّ َأفَنرلَإنساننا َانتفاء َ"التقديرَفىضؿ :

َعفَرؤيتن مفَالشيءَكذاَإذاََؿاَإنسانناَيصدىاَلنا،َففضؿَىاَىناَمصدر،َفضعفَالفتؾَبناَفضبلن
بقيتَمنوَبقيَّةَكقكلؾ:َأنفقتَأكثرَدراىمؾَكالذمَفضؿَمنياَثبلثة،َككقكلؾَإلنسافَخمصَمفَأمرَ

ؾَفضؿَكثيرة،َككذلؾَكجكدَإنسافَيصدَىذهَالكحشية،َكانتقاءَيَمنوَبعضَالضرر:َمععظيـَكلق
ياَعفَالفتؾَمعدكمان،َفكيؼَيككفَمفَيقدرَكافَمفَيكفُّؿَكبير،َفإذاَمفَيكفياَعفَالفتؾَبينياَفض

 عمىَصيًدىاَمكجكدنا".َ

َفيَطرحوَلممسائؿ،َفقدََكبالرجكعَإلىَماَأسمؼَالباحثََ َابفَالشَّجرٌمَكافَسيبلن سابقناَأفى
َعباَر َفيَالمسألةََحمقةعفََةكانتَمجالسو َالعمماء َمف َمفَسبقكه َآراء َيذكر َفيك مفَاإلعراب؛

لكاحدةَكيفنّْدَكيحمّْؿ،َكيميؿَإلىَبعضَاآلراءَعمىَحسابَالبعض،َكيبتكرَآراءَتخصوَعفَغيرهَا
مفَالعمماء،َكالتيَكافقوَفيياَالعمماءَالبلحقكفَلوَمفَجيابذةَالمغة،َكىذاَنمكذجَمفَمجمسوَالثانيَ

َمنوَإعرابَقكلوَتعالى:َذكالثبلثيفَكال ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  چ مَيذكرَفيَجزءو

                                                           
(ٔ)

 لـَأعثرَعمىَنسبتو. 

َ.ٕٔ/ّفَالشجرم:َأماليَابَ(ِ)
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َاختصارََ(1)چ  ڤ  ڤ َكفيَالكبلـ َعمىَاألكؿ، َعائدة َفيَ)كرىتمكه( َ"الياء حيثَقاؿ:
َالجممةَالتيَىي)كرىتمكه(َخبرَلمبتدأَمقدَّر،َكبعدىاَتقديرَكبلميفَحذفاَ شديدَكالتقديرَفيماَأراه:َأفَّ
َمف َكالجممة َفاكرىكىا، َمثمو َكالغيبة َالميتَكرىتمكه َأخيكـ َلحـ َفأكؿ َقيؿ: َكأنيا َعمييما َلمداللة
َالمحذكؼَكخبرهَمعطكفةَعمىَالجكابَالذمَيقتضيوَاالستفياـ...َكذكرَالزَّجاجَكأبكَعميَ المبتدأ
تفسيرَقكلوَ)فكرىتمكه(َتفسيرناَتضمَّفَالمعنىَدكفَحقيقةَاإلعراب،َقاؿَالزجاجَفيَتقديرَالمحذكؼَ

َ.(ِ)لؾَتجنبكاَكرهَبالسؤاؿ،َكقاؿَأبكَعمي..."ذفكماَتكرىكفَأكؿَلحمةَالميتةَك

َمفَآراءَككجكهَلئلعراب،َكخطَّأَََ فيَىذهَالمسألةَالسابقةَإضافةَإلىَماَذكرَابفَالشَّجرمّْ
َكالمتعمميفَإلىَقضيةَاإلعرابَكالمعنى،َحيثَإنَّوَ َلفتَأنظارَالنُّحاة َقد عمماءَكأبدلَبرأيو،َنراه

 عطاءَالكبلـَحقَّوَمفَاإلعرابَكالمعنى.إذكرَأفَالَبدََّمفَ

َىكَمفَأكائؿَكتبَالنَّحكَالتيَزخرتَأ:َوخالصة ما سبق ذكرهَ َكتابَأماليَابفَالشَّجرمّْ فَّ
َالمسائؿَ َفي َالمتعددة، َكاآلراء َاإلعرابية َالكجكه َمف َاليائؿ َالحشد َمف َفيو َلما َاإلعراب؛ بظاىرة
اَالبدايةَالحقيقيةَلظيكرَالنَّحكَالتعميميَالتطبيقي،َكبذلؾَيككفَىذاَالكتابَ المختمفة،َكىكَيعدَُّأيضن

 .ةأعمدةَالنَّحكَالعربيَالعريقأحدَ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

                                                           
 .ُِ/ْٗسكرةَالحجرات:ََ(ٔ)

 .ِِّ-ُِّ/ُأماليَابفَالٌشجرم:ََ(ِ)
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 الفصل الثالث
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ْ
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 :وفيه ثالثة مباحث

 ما أْعَرَبُو َعمى َوْجٍو واِحد.المبحث األول: 

َ.أْعَرَبُو َعمْى َأْكثِر ِمن َوْجو ماالمبحث الثاني: 

 المبحث الثالث: اإلعرابات التي انفرد فييا.
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 مدخل:

لمدراسةَالحشدَاليائؿَمفَالكجكهَاإلعرابيةَفيَآياتََلقدَذكرَالباحثَفيَأسبابَاختيارهَ
َالقرآفَالكريـ،َكشكاىدَالشعرَالعربيَالقديـَكالمحدث.

ستطردناَكمَيَامفَمجالسيَافردناَلوَكثيرَنكثرَمفَاإلعرابَفيَكتابَاألمالي،َمأفابفَالشَّجرٌمََ
َيتعرضَلوَمفَمسائؿَالعربيةَالمختمفةَالتيََؿفيَذكرَالمئاتَمفَالكجكهَاإلعرابية،َمفَخبل ما

َفيَالمبحثَالسابؽ.َمثابةَالميعمّْـَالمتميزَكماَذيكركافَبَقدييسأؿَعنيا،َكييستفتىَفييا،َف

َالمجمسَالكاحدَكالثبلثكفَمَ؛دليؿَعمىَذلؾكخيرََ فَاألمالي،َكالذمَخصَّصوَابفَالشَّجرمّْ
،َفيَخمسيفَصفحة،َكفيَالمجمسَمفَالشكاىدَلئلعراب،َفقدَذكرَفيوَأربعةَكثبلثيفَمسألةَإعرابية

َالجمَّة َكفيوَمفَالفكائد َمفَالقرآفَكالشعرَكغيرَذلؾ، َيزيدَعفَسبعيفَشاىدنا َكأصكؿَالنَّحكََما
َالي.كىذاَىكَحاؿَأغمبَالمجالسَفيَاألمكفركعو،َ

َإلىََ َيحتاج َذلؾ َألفَّ ؛ َالشَّجرمَّ َابف َإعرابات َكؿّْ َعف َالحديث َباإلمكاف َيكف َلـ لذلؾ
لفصؿَمجمدات،َكصفحاتَكثيرة،َفكافَالَبيدََّمفَاقتباسَجزءَمفَىذهَاإلعرابات،َكقدَقسمتَىذاَا

َكاحد،َكالمقإلىَثبلثةَمباحث:َالمبحثَاألكؿَذكرتَفيوَماَأ َعمىَكجوو صكدَبوَعربوَابفَالشَّجرمّْ
َفاعؿ،ََك َفيذه َأخرل، َمشيكرة َلوَكجكه َالمبحثَالثانيَذما َأمَّا َجرَّا، َـّ َكىم َمبتدأ، لؾَتمييز،َكغيره

َعمىَكجييفَفأكثر،َكىكَكثيرَفيَاألماليَلذلؾَذكرتَي اَمنوَفكافَلماَأعربوَابفَالشَّجرمَّ فيََبعضن
َلمحذكؼ،َفييَقتبسَمفَالمجالسَالتيَخصَّصياَ،َمعَالعمـَأنَّنيَلـَأالمبحثَالثالث ابفَالشَّجرمَّ

َمفَ َعفَغيره َابفَالشَّجرمّْ َبيا َالتيَاستقؿَّ َذلؾَالكجكه َذكرتَبعد َثَـّ تحتاجَإلىَدراسةَمستقمة،
َ.النُّحاة

َالذمَكلمتنكيوََ َمسائؿَاإلعرابَكافَبالتنكعََمفَتـَاختيارهأفَّ بيفَالمجالس،َكالتنكُّعَمشمكالن
مفَمسألتيفَإعرابيتيفَلترؾَالمجاؿَلغيرهَمفَالمجالسَََكثرخذَمفَالمجمسَأآاإلعرابات،َفمـََفي

َ َالمتشابية َالمسائؿ َاستثنيت َالباحثَفيكذلؾ َمنيج َككاف َباستخراجََاإلعراب، َالفصؿ َىذا في
َبمفَسبقوَمفَالنُّحاة،َككذلؾَمفَجاءَبعدهَمفَ المسائؿَاإلعرابية،َكمقارنةَإعراباتَابفَالشَّجرمّْ

َإبداءَرأييَماَ َـّ َكىذهَىيَالمباحثَبالتفصيؿ:َ،استطعتَإلىَذلؾَسبيبلنَالنُّحاة،َث

َ

َ
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 أعرب ابن الشَّجري كممة )قياًما( حاًل من مضاف إليو، في قول المسيَّب بن عامر: .1

َكســـيِف الِفِرْنـــد الَعْضـــِب ُأْخِمـــَص صـــْقُموُ 
ََََ
َ
َ
 

ــــــــدي الرّْجــــــــاِل ِقيامــــــــا  ــــــــو أي  (ٔ)ُتراِوُح
 
 

فَالرجاؿ،َكالحاؿَمفَالمضاؼَإليوَقميمة،َفمفَذلؾَ:َ"َنصبَ)قيامنا(َعمىَالحاؿَم(ِ)فقاؿََ
َقكؿَالجعدٌمَيصؼَفرسنا:

ـــــــــــــــــــــْدِبرًا ـــــــــــــــــــــُو ُم َكـــــــــــــــــــــأنَّ َحَواِمَي
ََََ
َ
َ
 

ن كـــــــ   (ٖ)ن لـــــــم ُيْخَضـــــــبِ اُخِضـــــــْبَن وا 
 
 

َنصب)مدبرنا(َعمىَالحاؿَمفَالياءَفيَ)حكاميو(".

َمفَمضاؼَإليو،ََكََ َالحاؿَفيَالبيتَالسابؽَأعربَابفَالشَّجرمَكممة)قيامنا(َحاالن ذكرَأفَّ
َالعامؿَفيَالحاؿَينبغيَأفَ مفَالمضاؼَإليوَقميمة،َكعمَّةَقمةَمجيءَالحاؿَمفَالمضاؼَإليو؛َأفَّ
َ يككفَىكَالعامؿَفيَذمَالحاؿ،َكقدَاختمؼَالنُّحاةَفيَمجيءَالحاؿَمفَالمضاؼَإليو،َكذكركاَأفَّ

َالَيككفَصاحبَال َكما َباإلضافة، َيككفَمجركرنا َالمضاؼَإليوَحؽَصاحبَالحاؿَأالَّ جٌر؛َألفَّ
َ.(ْ)مكمؿَلممضاؼ،َككاقعَمنوَمكقعَالتنكيف

َكلمنُّحاةَثبلثةَآراءَفيَمجيءَالحاؿَمفَالمضاؼَإليو:ََ

َالعامؿَفيَالحاؿَ -َأ يجكزَأفَيأتيَالحاؿَمفَالمضاؼَإليوَعمىَاإلطبلؽ،َبدكفَشركط؛َألفَّ
َكصا َسيبكيو، َالرأم َبيذا َكقاؿ َصاحبيا، َفي َالعامؿ َيككف َأف َيجب َالبسيطَال حب

 .(ٓ)كالفارسي

َالعامؿَفيَ -َب َأفَّ َلكفَليسَعمىَاإلطبلؽ،َكحجتيـ؛ يمنعَأفَيأتيَالحاؿَمفَالمضاؼَإليو،
الحاؿَىكَالعامؿَفيَصاحبيا،َلذلؾَالَيجكزَأفَيأتيَالحاؿَمفَالمضاؼَإليو؛َألنَّياَمفعكؿهَ

                                                           
َ.ُّٔ/ّدبخزانةَاألَ:بَفيإلىَالمسيَََّمنسكبَالبيتَ(ٔ)
َ.ِْ/ُالمجمسَالثالث:ََ(ِ)
َ.ُُٔ/ّ،َكالخزانة:ََِفيَديكانو:َالبيتَلمنابغةَالجعدمََ(ّ)
َ.ٕٓ/ِ:َالشافية،َابفَمالؾَانظر:َشرحَالكافيةَ(ْ)
 .ِّٓ/ِ:َ،َالسيكطي،َكىمعَاليكامعِٕٔ/ِ،َكشرحَابفَعقيؿ:َِْٓ:َ،َالسييميانظر:َنتائجَالفكرَ(ٓ)

 المبحث األول: ما أعربو عمى وجو واحد
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َكالَيجكز َمفَعامؿَيعمؿَفييا، َليا َفبلَبيدَّ َكالمفعكؿ، َفييَكالظرؼ، أفَيعمؿَفيياََفييا،
معنىَاإلضافة؛َألنَّوَأضعؼَمفَالـَاإلضافة،َكالـَاإلضافةَالَيعمؿَمعناهَفيَظرؼَكالَ

َيعمؿ َأضعؼَكأجدرَأالَّ َيمفظَبيا َلـ َإذا َفمعناىا َالرأمَجميكرَالنُّحاةَ(ُ)حاؿ، َكقاؿَبيذا ،
لمضاؼَإليوَ،َلكنَّيـَأجازكاَمجيءَالحاؿَمفَا(ِ)كاألخفش،َكالسُّييمي،َكابفَمالؾ،َكابفَىشاـ

بسببََ؛المضاؼَعامبلَفيَالمضاؼَإليو:َأفَيككفَاألولإذاَتحققتَفيوَأحدَأمكرَثبلثة:َ
ألفََ(ّ) چ ڳ  ڳ  ڳچ كقكلوَتعالى:ََ،أكَاسـَفاعؿَ،شبيوَلمفعؿَلككنوَمصدرا

َىكَحاؿَمنو َكعامؿَفييا َكاقعَعمىَالمضاؼَإليو، َفيَالمضاؼَمفَمعنىَالفعؿ، .َ(ْ)ما
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ ،َكقكلوَتعالى:َالمضاؼَإليوَاَمفاؼَبعضَنالمضأفَيككفََ:الثاني

)إخكانا(َحاؿَمفَالضميرَالمضاؼَإليو)صدكر(،َكالصدكرَجزءَمفَػ،َف(ٓ)چۉ  ې  ې  

ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  چ  ،َكقكلوَتعالى:المضاؼَبعضأفَيككفَكَالثالث:َالمضاؼَإليو.

َالبعضَيجرمَعميوَحكـَالكؿ،َفيعَ(6) چ ڈ  ژ  ژ        ڑ مؿَفيَالحاؿَماَألفَّ
 .(ٕ)يعمؿَفيَالبعض،َمفَحيثَأجركاَالبعضَمجرلَالكؿ

ليوَذىبَأبكَحيَّاف،َفيكَيرلَ -َت فَأالَيجكزََونََّأمنعَأفَيأتيَالحاؿَمفَالمضاؼَإليوَمطمقنا،َكا 
َكعامؿَ َصاحبيا، َفي َالعامؿ َىك َالحاؿ َفي َالعامؿ َألفَّ َإليو؛ َالمضاؼ َمف َالحاؿ يأتي

َ.(ٖ)،َككبلىماَالَيصمحَأفَيعمؿَفيَالحاؿَمطمقناالمضاؼَإليوَالبلـ،َأكَاإلضافة

كالنفسَأميؿَإلىَالرأمَالثاني؛َكىكَرأمَجميكرَالنُّحاة،َالذمَالَيجكّْزَمجيءَالحاؿَمفَََ
َمَمقنع؛َلماَفيوَمفَاألدلةَالتيَقدمياَأصحابو،َكاللَأعمـ.أالمضاؼَإليوَإالَبشركط،َكىذاَالَر

                                                           
َ.ِْٓانظر:َنتائجَالفكر:ََ(ُ)
،َكأكضحَالمسالؾ،َابفَىشاـ:ََُٖٓ/ّب:َكارتشاؼَالضَر،َِٕ/ِشرحَالكافية:َ،ََكَّٕانظر:َنتائجَالفكر:ََ(ِ)

َ.ِّٓ/ِكىمعَاليكامع:ََ،ِٕٔ/ِكشرحَابفَعقيؿ:َ،ََِٕ/ِ
َ.ْ/َُيكنس:َََ(ّ)
َ.ُِ/ِ،َكشرحَاألشمكني:َِٕ/ِشرحَابفَعقيؿ:ََ(ْ)
َ.ْٕ/ُٓالحجر:ََ(ٓ)
َ.ُِّ/ُٔالنحؿ:ََ(ٔ)
َ.ِّٓ/ِ،َكىمعَاليكامع:َِٕ/ِ،َكشرحَالكافية:ََّٖانظر:َنتائجَالفكر:ََ(ٕ)
 .ِّٓ/ِ،َكىمعَاليكامع:ََُٖٓ/ّانظر:َارتشاؼَالضرب:ََ(ٖ)
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َ

عراب قول سأل أبو الحسن عمّي بن عبد الرحمن ال .ٕ مغربي ابَن الشَّجرّي عن معنى وا 
 الشاعر:

َأنَّــــــــى تُــــــــَردُّ ِلــــــــَي الُحُمــــــــوُل أراُىــــــــمُ 
ََََ
َ
َ
 

 (ٔ)مـــــا أْقـــــَرَب الَمْمُســـــوَع ِمنـــــو الـــــداءُ  
 
 

َالبصرييفَمجمعكفَعمىَََ فَكافَالخبرَجممة؛َألفَّ َالداءَمبتدأَقيدّْـَخبرهَعميو،َكا  فأجابَإفَّ
عنو،َكقكلؾ:َمررتَبوَالمسكيف،َكالتقديرَعنده:َالداءَماَأقربَجكازَتقديـَالجممةَعمىَالمخبرَبياَ

َمفَالخبر،َحيثَيدخموَالتصديؽَ َالتعجبَضربه الممسكعَمنو،َكجازَاإلخبارَبجممةَالتعجب،َألفَّ
َ.(ِ)كالتكذيب

اختمؼَالنُّحاةَفيَجكازَتقديـَالخبرَعمىَمفرده؛َفذىبَالككفيكفَإلىَأنَّوَالَيجكزَتقديـَََ
َالتقدـَيؤدمَإلىَتقديـَضميرَاالسـَدئومبتالخبرَعمىَ ،َمفردناَكافَأـَجممة،َكحجتيـَفيَذلؾَأفَّ

َكافَفيَ)قائـ(َضميرَ)زيد(،َفقدَتقدـَضميرَاالسـَعمىَظاىرهَ َزيده عمىَظاىره،َفإذاَقمت:َقائـه
َالبصريكفَ َأمَّا َعميو، َتقديمو َيجكز َال َفكجبَأف َظاىره، َبعد َاالسـ َضمير َرتبة َخبلؼَأفَّ كال

َاَبجكازَتقديـَالخبرَعمىَالمبتدأَبالسَّماعَكالقياس؛َفأماَالسَّماعَفمثؿَقكؿَالشاعر:َفاحتجَك

ــــــــــــو أبَنائِ  ــــــــــــا َبُن ــــــــــــاَبنوَن ــــــــــــا َوَبناُتَن ََن
ََََ
َ
َ
 

ـــــــدِ   ـــــــوُىنَّ أْبنـــــــاُء الرّْجـــــــاِل األباِع  (ٖ)َبُن
 
 

َكتقديره:َبنكَأبنائناَبنكنا.

َ،كالفعؿَيتقدـَكيتأخرَ،عؿالخبرَيشبوَالفَأفَََّ:أحدىما:َفمفَكجييفأمَّاَفيَالقياسََ
كالمفعكؿَيجكزََ،ااَقائمَنَفيَقكلؾَظننتَزيدَنألنوَقدَيصيرَمفعكالَنَ؛الخبرَيشبوَالمفعكؿَكالثانيَأفََّ

َ(ْ)تقديمو

َالككفييفَبقكلوََ ة َاألنبارمَحجَّ َدحضَابف فَكافَ(ٓ)كقد َالخبرَكا  َكذلؾَألفَّ َفاسد؛ َ"ىذا :
َإنَّوَمتأخرَفيَالتق اَلفظنا،َمتأخرناَتقديرنا،َفبلَاعتبارَبيذاَمتقدمناَفيَالمفظَإالَّ ذاَكافَمتقدمن دير،َكا 

                                                           
َ)حمؿ(.َُٖ/ُُالبيتَمفَغيرَنسبةَفي:َالمساف:ََ(ٔ)
َ.ّٕ/ُانظر:َالمجمسَالرابع:ََ(ِ)
َ.َُِ/ُ،َكبغيرَنسبةَفي:َىمعَاليكامع:َُِّ/ُالبيتَلمفرزدؽَفي:َالخزانة:ََ(ّ)
:َ،َالعكبرم،َكالمبابَفيَعمؿَالبناءَكاإلعرابَّ-ِٔ:َ،َابفَاألنبارمانظر:َاإلنصاؼَفيَمسائؿَالخبلؼَ(ْ)

َ.ََُ/ُ،َكشرحَاألشمكني:َُِْ/ُ
َ.ْٔاإلنصاؼَفيَمسائؿَالخبلؼ:ََ(ٓ)
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،َكغبلموَ َغبلموَزيده(َإذاَجعمتَزيدناَفاعبلن التقديـَفيَمنعَاإلضمار؛َكليذاَجازَباإلجماعَ)ضربى
َأنَّوَفيَتقديرَالتأخير". فَكافَمتقدمناَعميوَفيَالمفظ،َإالَّ َ)َغبلمو(َكا  ؛َألفَّ ََمفعكالن

حاالتَيتقدـَفيياَالمبتدأَعمىَخبرهَكجكبنا،َكحاالتَيتقدـَالخبرَعمىَالمبتدأَكذكرَالنُّحاةَََ
َلذكرَىذهَالحاالتَفيَ َ.(ُ)ىذهَالدراسةكجكبناَكجكازنا،َكلكفَليسَىناؾَمجاؿه

َإعرابَابفَالشَّجرمَليذهَالمسألة،َيتفؽَمعَماَيراهَالنُّحاة؛َمفَجكازَََ كمماَسبؽَيتضحَأفَّ
َكاللَأعمـ.َالمخبرَعنو،َتقديـَالخبرَالجممة،َعمى

 ُسئل ابن الشَّجرّي عن قول الشاعر: .ٖ

ََغْيــــــــــــُر مأُســــــــــــوٍف عمــــــــــــى َزَمــــــــــــنِ 
ََََ
َ
َ
 

ــــــــــــــَزنِ   ــــــــــــــالَيمّْ والَح  (ٕ)َيْنَقِضــــــــــــــي ب
 
 

َالجارَ(ّ)فقاؿ َإلى َمسند َكىك َالمفعكؿ، َاسـ َإلى َأضيفت َكلمَّا َباالبتداء، َرفع َ")غير( :
َاستغنىَ)قائ َكما َعفَخبر، َاستغنىَالمبتدأ َأكالمجركر، َفيَقكلؾ: ائـَأخكاؾ؟َكماَقـَكمضركب(

َمضركبَغبلماؾ،َعفَخبر،َمفَحيثَسدََّاالسـَالمرفكعَبيماَمسدََّالخبر...".

َمفَاعتذر،َكمبتدأَلوَفاعؿََ َعاذره المبتدأَفيَالمغةَعمىَقسميف:َمبتدأَلوَخبر،َنحك:َزيده
َب َكالمقصكد َنيي، َأك َاستفياـ، َعمى َكصؼَاعتمد َكؿ َكىك َالخبر؛ َمسدَّ َاسـَسدَّ َىك الكصؼ؛

كماَقائـَالزيدافَالفاعؿَكاسـَالمفعكؿَكالصفةَالمشبيةَكاسـَالتفضيؿ،َكمثاؿَذلؾ:َأقائـَالزيداف،َ
َالخبر،َكاالستفياـَيككفَباالسـَكالفعؿ،َكماَيككفَبالحرؼ،َكقكلؾ:َكيؼََفالزيدافَفاعؿَه َمسدَّ سدَّ

َما،َكىكَالمعنى.جالسَالعمراف،َكغيرَقائـَالزيداف،َبجامعَالمعنىَالمشترؾَبيني

َعفَخبرَالمبتدأ،َكىكَغير،َكمثاؿَعمىََ(غير)كالكصؼَبعدََ يجٌرَباإلضافة،َكفاعموَمغفو
َ.(ْ)ذلؾَبيتَأبيَنكاسَالسابؽ

َ

َ
                                                           

،َكجامعَََُ/ُ،َكشرحَاألشمكني:ََِٗ/ُلبلطبلعَعمىَىذهَالمسألةَبالتفصيؿَانظر:َأكضحَالمسالؾ:ََ(ُ)
 .ِٕٔ/ِ:َ،َالغبليينيالدركسَالعربية

،َكلـَأعثرَعميوَفيَ/ِ،َكمغنيَالمبيب،َابفَىشاـ:َُُٗ/ُحَابفَعقيؿ:ََرألبيَنكاسَفي:َشالبيتََ(ٕ)
َ.ْٖٔديكانو

َ.ْٕ/ُالمجمسَالخامس:ََ(ّ)
َ.َُٗ-ُٖٗ/ُانظر:َشرحَابفَعقيؿ:ََ(ْ)
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كقدَذيكرتَىذهَالمسألةَكثيرنا،َفيَكتبَالنُّحاةَالمتقدميفَكالمتأخريف،َكأيعربتَ)غير(َعمىَ
َ:(ُ)ثبلثةَأكجو

َعمىَالح -َأ َلو َالَخبر َمبتدأ َمفعكؿَمفَاألسؼَمضاؼَإليوَ)غير( َاسـ َكقكلو)مأسكؼ( قيقة،
متعمؽَبوَالجارَكالمجركر)عمىَزمف(َعمىَأنَّوَنائبَفاعؿَلو،َسٌدَمسدََّالخبر،َكجممة)تنقضي(َ
صفةَلمزمف،َك)باليـٌ(َحاؿَمفَضمير)تنقضي(َكىذَالكجوَالذمَذكرهَابفَالشَّجرم،َكنسبوَإليوَ

 ،َكممؾَالنُّحاة.توفيَخزانابفَىشاـَفيَمغنيو،َكالبغدادمَ

َـَّ -َب َث َعميو، َمأسكؼ َغير َكالحزف َباليـ َينقضي َزمفه َالكبلـ: َفأصؿ َمقدـ، َخبر )غير(
)عمى(َعمىَغيرَػقيدمت)غير(َكماَبعدىا،َثـَحذؼَزمفَدكفَصفتو،َفعادَالضميرَالمجركرَب

َضركرة َالمعركؼ َشرطو َبدكف َالمكصكؼ َكحذؼ َمكانو، َالظاىر َباالسـ َفأتى ََ(ِ)مذككر،
َ َ-رضيَاللَعنو–الكجوَالبفَجني،َحكايةَعفَابنوَغاليَحيفَقاؿ:َسألتَأبيَكنيسبَىذا

َبيَكىكَقكؿَالشاعر: َمرَّ  عفَإعرابَبيتو

ََغْيــــــــــــُر مأُســــــــــــوٍف عمــــــــــــى َزَمــــــــــــنِ 
ََََ
َ
َ
 

ــــــــــــــــي بــــــــــــــــالَيمّْ والَحــــــــــــــــَزنِ    َيْنَقِض
 
 

َينقضيَباليـَكالحزفَغ َالزمافَالذمَىذهَحالو،َفكاٌنوَقاؿ:َزمافه َالمقصكدَذـٌ يرَفأجاب:َأفَّ
)زماف(َمبتدأ،َكماَبعدهَصفةَلو،َك)غير(َخبرَلمزماف،َثـَحذؼَالمبتدأَمعَػمأسكؼَعميو،َف

َبالحذؼ؛َألنؾَإنَّماَجئتَبالياءَلماَتقدمياَذكرَماَترجعَ صفتو،َكجعمتَإظيارَالياءَمؤذفن
َكالحزف َباليـ َينقضي َزمفو َمأسكؼَعمى َغير َالحذؼَكاإلظيار: َبعد َالمفظ َفصار َََ(ّ)إليو،

اَابفَالحاجبكقاؿَبي َ.(ْ)ذاَالكجوَأيضن

َكالمعسكرَ -َت َمفعكؿ، َعمى َجاء َمصدر َك)مأسكؼ( َ)أنا( َتقديره: َمحذكؼ َلمبتدأ َخبر )غير(
َالكجوَالبفَالخشاب َعمىَزمفَىذهَصفتو،َكنيسبَىذا َأناَغيرَأسؼو َ(ٓ)كالمسبكر،َكالمعنى:

َالكجوَرفضَن َكالمتكمؼ،َكغيرَالَاكلقىَىذا َبالمجيد َبكصفو َمفَالنحاة؛ َكقاؿَ(ٔ)مقبكؿقطعينا ،
                                                           

،ََُْٖ/ّ،َكارتشاؼَالضرب:َِٕٓ/ُ:َ،َابفَمالؾ،َكشرحَالتسييؿٕٖ/ُلرضي:َاَ،انظر:َشرحَالكافيةَ(ُ)
َ.ٖٗ/ُ،َكشرحَاألشمكني:َُُٖ-َُٖ/ُابفَعقيؿ:َ،َكشرحَِْٕ-ْٔٔ/ِكمغنيَالمبيب:َ

َ.ّْٔ/ُ،َكخزانةَاالدب:َْٕٔ/ِانظر:َمغنيَالمبيب:ََ(ِ)
َ.ِٖٗ/ٓانظر:َاألشباهَكالنظائر:ََ(ّ)
َ.ّٖٔ-ّٕٔ/ِانظر:َأماليَابفَالحاجب:ََ(ْ)
َ.َّٖ/ُ،َكىمعَاليكامع:ََُٖ/ُ،َكشرحَابفَعقيؿ:ََْ/ِانظر:َمغنيَالمبيب:ََ(ٓ)
َ.َُّٖ/ّ،َكارتشاؼَالضرب:َُُٖ/ُعقيؿ:ََانظر:َشرحَابفَ(ٔ)
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َالكجو َليذا َإيراده َبعد َالمأسكؼَمصدرناََ(ُ)الدماميني َالعربَاستعماؿ َيثبتَعف َلـ ف َكا  ...":
َفيذاَاإلعرابَغيرَمقبكؿَالبتة،َكاللَأعمـ".َ

فيذهَاألكجوَالتيَذكرىاَالنُّحاة،َفيَإعرابَ)غير(َفيَبيتَأبيَنكاس،َكأكلىَىذهَالكجكهَََ
َ َ َابىك َذكره َالذم َاألكؿ ََكالكجو َالشَّجرم، َماف َباعتباَىك َ َالنُّحاة َجميكر َمبتدأَرعميو )غير(

َالمفعكؿَ َالسـ َفاعؿ َنائب َكالمجركر، َالجار َزمف( َ)عمى َاالسؼ، َمف َمفعكؿ َاسـ ك)مأسكؼ(
َالعامؿ،َسٌدَمسدََّالخبر،َكىذاَيقكمَإعرابَابفَالشَّجرمَليذاَالبيتَعمىَىذاَالكجو.

 -حسب رأيو -رض لو أحد من شرَّاح شعرهبيتًا لممتنبي، لم يتع ذكر ابن الشَّجريّ  .ٗ
 وىو:

َوتَــــــــراه َأْصــــــــَغَر مـــــــــا تَــــــــراه ناِطًقـــــــــا
ََََ
َ
َ
 

ــــمُ   ــــوُن وُيْقِس ــــا يك ــــذَب م ــــوُن أك  (ٕ)ويك
 
 

َتساءؿَعفَسببَنصب:َ)أصغرَكأكذب(َ،َكعفَمعنىَالكاكَفي)َكيقسـ(َىؿَىيََ َـّ ث
َكاح(ّ)عاطفةَأـَحالية،َكأجابَعمىَتساؤلوَبقكلو َكؿَّ دَمفَالفعميفَالمأخكذيفَمفَ:َ"الجكاب:َإفَّ

َك)ناطقنا(َ َمنصكبَعمىَالمصدر، َ)أصغر( َألفَّ َالياء؛ َكىك َتعدَّلَإلىَمفعكؿَكاحد؛ َقد الرؤية،
َإلىَمفعكؿَكاحدَثبتَأنَّوَمفَالرؤيةَالتيَىيَاإلبصارَ ذاَكافَلـَيتعدَإالَّ منصكبَعمىَالحاؿ،َكا 

نَّماَقمنا)أصغر(َمنصكبَعم ىَالمصدر؛َألنَّوَمضاؼَإلىَ)ما(َكىيَدكفَالرؤيةَالتيَىيَالعمـ،َكا 
مصدرية...ككذلؾَ)أكذب(َحكموَحكـَ)أصغر(...كالكاكَفيَقكلوَ)كيقسـ(َكاكَالحاؿ،َفالجممةَبعدهَ

َحاؿ،َعمؿَفييا)َيككف(َاألكؿ،َكىيَجممةَابتداء،َكالمبتدأَمحذكؼ،َكالتقدير:َكىكَيقسـ".

،َك...،َكىناََيستمرَابفَالشَّجرٌمَفيَأسمكبوَالتعميمي؛َفتراهَيقكؿ:َ سألنيَفبلف،َكسيئمتي
َابفَ َعظمة َعمى َيدٌؿ َكىذا َشعره، َمفسرم َمف َأحد َيتعرضَلو َلـ َالذم َالمتنبي يتعرضَلبيت
َإعرابََ الشَّجرمَكتبحرهَفيَشتَّىَالعمكـ،َفقدَطرحَتساؤليفَفيَىذاَالبيتَكأجابَعنيما،َكذكرَأفَّ

َالنَّصبَعمىَالمصدر،َكلـَينصبيماَعمىَالمف َبصريةَ)أكبرَكأصغر( َ)رأل(َىنا عكلية؛َألنَّوَعدَّ
َكليستَقمبية.

)رأل(َالبصريةَالتيَتككفَبالعيف،َتتعدلَػكقدَفرَّؽَالنُّحاةَبيفَ)رأل(َالقمبية،َكالبصرية،َفَ
َ)رأل(َ َأمَّا َفالشمس:َمفعكؿَبو،َكساطعةَحاؿ، َكاحد،َكقكلؾَ:رأيتَالشمسَساطعة، إلىَمفعكؿو

                                                           
َ.ٕٗ/ِشرحَالدماميني:ََ(ُ)
َ.ُِٗ/ْفي:َديكانو:َالبيتََ(ِ)
 .ّٓ-ِٓ/ُالمجمسَالسادس:ََ(ّ)
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عكؿَبوَأكؿ،َكظاىرناَفلمفعكليفَكقكلؾ:َرأيتَالحؽَظاىرنا؛َفالحؽ:َمالظَّنيةَأكَالقمبية،َفإنَّياَتتعدلَ
َ.(ُ)مفعكؿَبوَثافَو

َ

 :أعرب ابن الشَّجرّي قول الشاعر .ٓ

ــــــو ــــــْرَجْيِن تحَســــــُب أنَّ ــــــال الَف ــــــدْت ِك َفَغ
ََََ
َ
َ
 

 (ٕ)َمــــــوَلى المَخافــــــِة خْمُفيــــــا وَأماُميــــــا 
 
 

عكلوَخبرَالمبتدأ،َكمكضعَفأعرب)كبل(َبالرفعَباالبتداء،َكالجممةَمفَتحسبَكفاعموَكمفَ
المبتدأَمعَالجممةَالتيَىيَخبرهَنصبَبأنياَخبر)غدت(َلمفَجعمياَبمنزلةَأصبحَكأضحى،َكفيَ
َكضعَّؼَ َمف)كبل(، َمرفكعنا َبدالن َأعربَ)خمفيا( َثـ َتامة، َجعميا َلمف َالحاؿ َنصبَعمى مكضع

َمفَ)مكلىَالمخافة(َكعمَّؿَذلؾَألفَالب دؿَيقدَّرَإيقاعوَفيَمكافَإعرابَبعضَالنحكييف)خمفيا(َبدالن
َمجرلَ َعمىَاتساعَالظركؼَبإجرائيا َالبيتَشاىدنا َىذا َبأفَّ َكقدَصرَّحَابفَالشَّجرم؛ المبدؿَمنو

َ.(ّ)األسماء

َىذاََ َكقدَذكرَأفَّ َعفَالتكمؼَكالتقديرات، ،َكبعيده َالبيتَسيؿه َليذا عرابَابفَالشَّجرٌم كا 
اَالبيتَاستشيدَبوَالنُّحاةَعمىَاالتّْساعَفيَالبيتَشاىدَعمىَإجراءَالظركؼَمجرلَاألسماء،َكىذ

َقاؿَقائؿ:َزيدَخٍمفىؾَ َإذا َكأماميا(َبرفعيما،َفكؿَظرؼَمتمكفَفاإلخبارَعنوَجائز،َفمثبلن )خمفيا
َمجرلَأ َالظركؼ َيجركف َفيـ َاسـ، َ؛ألنَّو َفترفعو َخمفيؾ، َفيو َزيد َالذم َقمت: َ)خمؼ( َعف خًبٍر

َ.(ْ)األسماء

َفيا(َعمىَأربعةَكجكه:كاختمؼَالنُّحاةَفيَرفعَ)خمَ

                                                           
 .َّٗ/ُ:َعمىَالتكضيح،َالجرجاكمَ،َكشرحَالتصريحٕٔ/ِ،َكشرحَابفَعقيؿ:َْٓ/ِانظر:َأكضحَالمسالؾ:ََ(ُ)

َ.َُِ/ّالمبرد:ََ،َكالمقتضب،ُِٗ/ْلمبيدَفي:َديكانو:البيتََ(ِ)
 .ُٕٔ-ُٔٔ/ُانظر:َالمجمسَالسابعَعشر:َََ(ّ)
كاإليضاح،َالفارسي:َ،ََُِ/ّ،َكالمقتضب:ََْٕ/ُ،َكالكتاب:َِٕ/ُانظر:َالجمؿَفيَالنحك،َلمفراىيدم:َ(ْ)

َ.ُِٓ/ِكىمعَاليكامع:َ،َْْ/ِ،َكشرحَالمفصؿ،َابفَيعيش:ََُِ
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َالشَّجرٌمَ -َأ َابف َالكجو َبيذا َقاؿ َخمفيا، َىك َكالتقدير: َمحذكؼ، َلمبتدأ َخبرن َيككف)خمفيا( أف
َ.(ُ)كالقيسيٌَ

َكالسيرافيَ -َب َالخميؿ، َرأم َكىذا َباالبتداء، َرفع َكمكضع)كبل( َمف)كبل(، َبدالن َيككف)خمفيا( أف
 .(ِ)كالجرجاني،َكابفَىشاـ،َكابفَالشَّجرم،َكالقيسيٌَ

(َػف)خمفيا(َخبرناَلأفَيكَك -َت )مكلى(،َفتككفَالياءَفي)إنَّو(َضميرَالشأفَكالقصة،َكالجممةَخبر)إفَّ
 .(ّ)كقاؿَبيذاَالكجو:َالنحاس،َكابفَبرّْم

َكالنَّحاس -َث َيعيش، َكابف َرأمَالفارسي، َكىذا َ)مكلى(، َمف َبدالن َيككف)خمفيا( َالكجوَ(ْ)أف َكىذا ،
)مكلى(َيؤدمَإلىَفسادَفيَالمعنى،َكعمَّةَاعترضَعميوَابفَالشَّجرٌم،َبأٌفَجعؿَالمبدؿَمنوَ

َالبدؿَيقدَّرَإيقاعوَمكافَالمبدؿَمنو،َفيصيرَالتقدير:َفغدتَ يفَتحسبَأنَّوَكبلَالفرجالفساد؛َأفَّ
َفميسَفيَإيقاعَ َخمفيا،َكأماميا َالفرجيفَىما َمنو؛َألفَّ َالتقديرَالَفائدة خمفيا،َكأماميا،َكىذا

اَابفَبرَّمٌَالحسبافَعمىَذلؾَفائدة،َكقاؿَبيذاَا  .(ٓ)العتراضَأيضن

َ

َ

َ

َ

َ

َ

 

                                                           
َ.ِّْ/ُ:َ،َالقيسيانظر:َإيضاحَشكاىدَاإليضاحَ(ُ)
يضاحَُٔٓكشرحَشذكرَالذىب:ََ،ُّْ/ِ:َ،َالسيرافي،َكشرحَالكتابِْٗ/ٖ:َ،َالفراىيدمانظر:َالعيفَ(ِ) فَكا 

َ.ِّْ/ُشكاىدَاإليضاح:َ
َ.ُِٕانظر:َشرحَشكاىدَاإليضاح:ََ(ّ)
َ.ْْ/ِ،َكشرحَالمفصؿ:َِّْ/ُانظر:َاإليضاحَفيَشكاىدَاإليضاح:ََ(ْ)
 .ُِٕابفَبرّْم:ََ،شرحَشكاىدَاإليضاحانظر:ََ(ٓ)
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 أعرب ابن الشَّجرّي قول الشاعر: .ٙ

ــــــــوُ  ــــــــُرك ُكمُّ ــــــــان خي ــــــــا ك ــــــــَت َكفاًف ََفمي
ََََ
َ
َ
 

 (ٔ)وَشرُّك عنّْي مـا اْرتَـَوى المـاَء ُمْرتَـِوي 
 
 

َمحذكؼ،َكحذؼَىذاَالنحكَمماَتجكزهَالضركرة،َفإفَشئتَ(ِ)فقاؿَ َاسـَليتَضميره :َ"إفَّ
َكىكَخبرَقٌدرتوَضميرَالشأفَكا َكافِّا، َمعناه َككفافنا: فَشئتَقٌدرتوَضميرَالمخاطب. َكا  لحديث،

كاف،َ)كخيرؾ(َاسميا،َككموَتككيد،َكالجممةَالتيَىيَكافَكاسمياَكخبرىاَخبرَاسـَليت...َكأمَّاَ
كمَمرفكعناَكمنصكبنا؛َفمفَرفعوَفبالعطؼَعمىَاسـَكاف،َك)مرتكم(َفيَرأمَ قكلوَ)كشرؾ(َفقدَري

َخبرىا،ػ َألٌنوَمعطكؼَعمىَكفافنا...كمفَركلَ)شرؾ(ََأبيَعمٌي َأفَينتصب، َ)مرتكم( ككافَحؽُّ
َمنصكبَ َمنصكبَبالعطؼَعمى َليتَأنَّو َعمى َبالحمؿ َكليسَالمراد َليت، َعمى بالنصبَحممو

َليت...َكلكنؾَتحمموَعمىَليتَأخرلَتقدرىا...".

َالبيتََ عرابَىذا َإعراباَىككا  َيبسط َالشجرم، َابف َقادىا َعمؿ، َحمقة َكيذكرَبمثابة تو،
االحتماالتَاألخرلَليذهَاإلعرابات،َفيكَيطرحَكؿَماَيجكؿَفيَخاطرَطالبَالعمـَمفَأسئمةَفتراهَ
يعربَالكممة،َثـَيعقبَبقكلو:َفإفَقيؿ...َفأقكؿ،َكبيذهَالطريؽَيعرضَكؿَماَتحتمموَالكممةَمفَ

َيةََكالنَّحكيةَالكبيرة.إعرابات،َكتساؤالت،َكىذاَكموَلـَيكفَلكالَبراعةَىذاَالعالـ،َكمقدرتوَالمغَك

َليذاَََ َتعرَّضَالنُّحاة َفقد َابفَالشَّجرمَفيَالبيتَالسابؽ، َأعربو كبالرجكعَإلىَمحاكرَما
ضميرَالشأفَمحذكؼَكىكَاسـَ)ليت(ََأفَََّ:أحدىاالبيتَفقدَأعربوَالعكبرمَعمىَثبلثةَأكجوَفقاؿ:َ

َألنوَكالمصدرَ؛كلـَيثفَالخبرَ،)خيرؾ(َاسمياَ،ك)كفافا(َخبرَ)كاف(َ،بعدىاَالتيكخبرىاَالجممةَ
ككافَكماََ،)كفافا(َاسـَ)ليت(َأفَََّ:والثانيَنبارم،َكابفَىشاـ،األكىذاَماَرجَّحوَابفَالشَّجرم،َكابفَ

والثالث َ،َكىذاَالرأمَذكرهَالٌرضٌي،َكضعَّفوَابفَالشَّجرم،كخبرَ)كاف(َمحذكؼَ،عممتَفيوَخبرىا
ََ.(3)ىَأنوَمعطكؼَعمىَاسـَ)ليت(صبَعمكيركلَ)شرؾ(َبالنَََّ،)كاف(َزائدةَأفََّ

أمَّاَ)كشرؾ(َفذكرَابفَالشَّجرمَأنَّياَإذاَرفعتَفييَبالعطؼَعمىَاسـَكاف؛َكىكَ)خيرؾ(ََ
َ َألفَّ َليتَالمذككرة َيجزَأفَيعطؼَعمىَاسـ َلـ َألنَّو َفقدَحمموَعمىَليتَالمحذكفة؛ كمفَنصبو

ََ.(ْ)الشَّجرمٌََضميرَالشأفَمحذكؼ،َكأعربَالرَّضيَىذهَالكممةَكماَأعربياَابف

َ
                                                           

َ.ِْٕ/َُ،َكالخزانة:َُِّليزيدَبفَالحكـَالثقفٌيَفي:َاإليضاح،َالفارسي:َالبيتََ(ُ)
َ.ِٖٓ-َِٖ/ُالمجمسَالثامفَكالعشركف:ََ(ِ)
َ.ّٕٗ/ْ،َكشرحَالرضيَعمىَالكافية:َُِٗ/ُ،َكالمباب:َُٕٓانظر:َاإلنصاؼ:ََ(ّ)
 .َّٖ/ْانظر:َشرحَالرضيَعمىَالكافية:ََ(ْ)
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 بيت األخطل: إعرابذكر ابن الشَّجرّي  .ٚ

ٍف َعِيـــــــــــــْدُتُيمُ  َكانـــــــــــــْت منـــــــــــــاِزَل ُألَّ
ََََ
َ
َ
 

 (ٔ)إذ نحـــن إذ ذاك ُدوَن النَّـــاِس إخوانـــا 
 
 

:َ"خبرَالمبتدأيفَالمذيفَىما)َنحفَكذاؾ(َمحذكفاف،َأراد:َعيدتيـَإخكانناَإذَنحفَ(ِ)فقاؿَ
َاإلخبارَبياَعفَميتألّْفيكف...َكالَيجكزَأفَيككف)َ َظركؼَالزمافَالَيصحُّ إذَذاؾ(َخبر)نحف(َألفَّ

َالثانيةَ َكأمَّا َاألكلىَظرؼَلعيدتيـ، َك)إذ( َفائدة، َتحصؿَعمى َلـ َأمس، َزيده َقمت: َفمك األعياف،
َفيعمؿَفيياَالخبرَالمقدرَالذمَىكَمتألّْفكفَأكَمتآخكف".

بعدَ)إذ(،َفيَمكضعيف،َكعمَّؿَتعرَّضَابفَالشَّجرمَفيَإعرابوَلحذؼَخبرَالمبتدأَكجكبناََ
َإذَظرؼَكالَيجكزَاإلخبارَبالظرؼَعفَاألعياف،َكقدَسبقوَأبكَعميَالفارسيَفيَإعرابوَ ذلؾَبأفَّ

َالبيت،َ َابفَالشَّجرمَلـَييشرَإلىَرأمَأبيَعميَفيَىذهَالمسألة،َثـَ(ّ)نفسوَاإلعراببليذا ،َلكفَّ
اََوتبع عميَأكَابفَالشَّجرٌم،َكلعؿََّلىَأنَّوَأخذَمفَأبيَ،َكلـَييشرَإ(ْ)نفسوَاإلعراببابفَىشاـَأيضن

َأخذاَعفَأبيَعميَكلـَيشيراَإلىَذلؾ.َاالثنيف

َكالمجركر َبالظركؼَكالجار َيككفَكؿََُّكاإلخبار َبشرطَأف َإالَّ َتامناََالَيجكز َمنيما كاحد
نَّماَيفيـَمتعمؽَكؿَكاحدَمنيماَفيَحالتي ف:َأكالىماَكمعنىَالتماـَأفَتفيـَمنوَمتعمقوَالمحذكؼ،َكا 

َقامتَالقرينةَ َكقد ا، َأفَيككفَالمتعمؽَخاصن َكثانييما: َعندؾ، َزيده َنحك: أفَيككفَالمتعمؽَعامنا،
َكزيدَ َاليكـ َبؿَعمرك َفتقكؿَلو: َكعمركَغدنا، َاليكـ َمسافر َزيد َكأفَيقكؿَلؾَقائؿ: َعميو، الدالة

َ.(ٓ)غدنا

َمفَالشركطَالسَ َيجزَأفَنخبرَبيذهَالظركؼابقة،َكلذلؾَلـَكفيَىذهَالمسألةَلـَيتحقؽَأمّّ
َكىذاَيبيّْفَصكابَماَذىبَإليوَابفَالشَّجرٌم،َكاللَأعمـ.َ

َ

َ

                                                           
َ.ِْٖإليوَأبكَعميَفي:َكتابَالشعر:َليسَفيَديكانو،َكنسبوَالبيتََ(ٔ)
َ.َّٖ/ُالمجمسَالمكفيَالثبلثيف:ََ(ِ)
َ.ِْٖانظر:َكتابَالشعر:ََ(ّ)
َ.ّٔ/ِانظر:َمغنيَالمبيب:ََ(ْ)
 .َُِ/ُانظر:َشرحَابفَعقيؿ:ََ(ٓ)
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َعمٌيَأجاب ابن الشَّجرّي عمى مسألة إعرابية جاءتو من الموصل .ٖ َأبي َقكؿ َكىي ؛
َأخطبَمفَبابَأفعؿَالذمَىكَبعضَماَيضاؼَإليوَأخطُب ما يكون األمير قائًما) (،َفذكرَأفَّ

َال َأكـر رجاؿ،َفزيدَبعضَمفَالرجاؿ،َثـَذكرَإعرابيا؛َفأعربَماَمصدريةَ،َكأخطبَكقكلؾ:َزيده
َككفَ َأكقات َأخطب َفالتقدير: َالخبر؛ َمسدَّ َسادة َىي)قائمنا( َالتي َكالحاؿ َالخبر، َمحذكؼ مبتدأ

االميرَإذاَكافَقائمنا
(ُ).َ

َيدلّْؿَعمىَ ذكرَابفَالشَّجرٌمَىذهَالمسألةَضمفَثمانيَمسائؿَجاءتوَمفَالمكصؿ،َكىذا
َفيَالنَّحكَكعمكـَالمغةَ شيرةَابفَالشَّجرمَفيَزمانو،َفيكَمرجعَيرجعَإليوَكؿَمفَيمتبسَعميوَأمره

َكفيَىذهَالمسألةَتعرَّضَألمريفَميميف:َ

َالسَّراجَاألول َابف َذلؾ َذكر َكقد َبعضو، َالذمَىك َإلى َالَيضاؼَإال َ)أفعؿ( َأفَّ َكىك :
ضيؼَلوَكاحتجكاَبقكليـ:َإنَّوَالَيجكزَأفَنقكؿ:َأفَأفعؿَالَبدََّأفَيككفَأحدَماَأَ،كالمبردَكغيرىـ

َ.(ِ)زيدهَأفضؿَالحجارة،َكماَالَتقكؿ:َحمارؾَأفضؿَالرجاؿَألنَّوَليسَمنيا

َالحاؿَسدََّمسدََّالخبر،َفأمَّا الثاني (َفيَالجممة،َحاؿَسدتَمسدََّالخبرَكىذهَػ:َكىكَأفَّ ـن )قائ
َ يككفََأفَالخبرَيحذؼَكجكبناَفيَحاالت،َمنياالقضيةَتعرضَلياَالنُّحاةَبإسياب،َحيثَيركفَأفَّ

ا،َفيحذؼَالخبرَكجكباَالخبر،َكىيَالَتصمحَأفَتككفَخبرَنَتَمسدََّا،َكبعدهَحاؿَسدََّالمبتدأَمصدرَن
َإلىَالمصدرَالمذككرَا(.َأكَأفعؿَتفضيؿَمضافَنه،َنحكَ)ضربيَالعبدَمسيئَنالحاؿَمسدَََّلسدَّْ كماَا

َ.(3)عرضوَابفَالشَّجرمفيَالمثاؿَالذمَ

َ

َ

َ

َ

                                                           
َ.ِٗ/ِانظر:َالمجمسَالسابعَكالثبلثكف:َ(ُ)
َ.ٔ/ِ:َ،َالسيرافي،َكاألصكؿَفيَالنحكّٖ/ّانظر:َالمقتضب:ََ(ِ)
،َكأكضحَالمسالؾ:ََّْ/ُ:َ،َابفَالصائغ،َكالممحةَفيَشرحَالممحةَّٔ/ِانظر:َاألصكؿَفيَالنحك:ََ(ّ)

َ.ِِٗ/ُ،َكشرحَالتصريح:َِِِ/ُ
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ہ  ھ     ھ  ھ  ھے  چ :َأعرب ابن الّشجري كممة)حًقا( في قولو تعالى .ٗ

َ(1) چے          ۓ  ۓ  ﮲  ﮳     

َحقناَعميناَ(ِ)فقاؿ :"َكقكلو)حقنا(َنعتَلمصدرَالفعؿَالذمَبعده،َكأنوَاستؤنؼَفقيؿ:َإنجاءن
َننجيَالمؤمنيف".

َاآلية:َ(َفيَىذها)حقَنثبلثةَكجكهَإلعرابَكقدَذيكرتََ

َمحذكؼَ:اأحدى َلمصدر َصفة َنصب َمكضع َفي َكذلؾ َمنوَ؛أف َبدؿ َكحقا َكذلؾ َإنجاء ََأم
َ.التيَبعدىماَ(ينجي)ػبَأفَيككناَمنصكبيفَ:والثاني

مرَكذلؾَأمَاألَ؛كيجكزَأفَيككفَكذلؾَخبرَالمبتدأَ:كحقاَلمثانيةَ:أفَيككفَكذلؾَلؤلكلىَ:والثالث
َ.(ّ)اَمنصكبَبماَبعدىاكحقٍَ

فَالمتأخريفَعمىَأنىياَمفعكؿَمطمؽ،َلفعؿَمحذكؼَتقديره:َأمَكأعربياَبعضَمعربيَالقرآَ
َ.(4)حؽَذلؾَحقنا

كبذلؾَتككفَ)َحقنا(َحظيتَبعدةَإعراباتَ؛َكىيَإمَّاَأفَتككفَصفةَلمصدرَالفعؿََ
َمفَ)كذلؾ(،َأكَمنصكبةَب َىذهَػالذمَبعده،َأكَبدالن َمطمقناَلفعؿَمحذكؼ،َكلعؿَّ )ننجي(َأكَمفعكالن

َيثَتأديتياَالمعنىَالمطمكب،َكاللَأعمـ.الكجكهَمتقاربةَمفَح

 "أعرب ابن الشَّجري قوليم: " الُمْعِمُم والُمْعِمُمُو زيٌد عمرًا خيَر الناس إيَّاه أنا .َُ

َالمعمـَمبتدأ،َكالم(ٓ)فقاؿَ َالجكاب:َأٌف ،َكيقتضيَعمموَمعطكؼَعميو،َكىكَيقتضيَاسـَفاعؿَو:َ"
َفعم َلؾ َيقتضي َكما َمفاعيؿ، َثبلثة َإلى َالمفعكؿَالتعدّْمى َكالياء َفاعمو، َفزيده َ)أعمـ(، َالذمَىك و

َالميعمـَ َىك َالذم َالمبتدأ َخبر َكقكلؾ)أنا( َالثالث... َالناس َكخير َالثاني، َالمفعكؿ َكعمرنا االكؿ،
فَكافَعطفناَعمىَالمعمـ،َفإنَّوَىكَالمَي َلذلؾَكاف)أنا(َخبرناَعنيماَمعناًَمَعٍَكالمعممو،َكا  ـ،َألنَّوَكصؼه

َعمموَزيدهَعمرناَخيرَالناسَأنا"فالتقدير:َالمعمـَالم

                                                           
َ.َُّ/َُيكنس:ََ(ٔ)
 .ُّْ/ِالمجمسَالحادمَكالستكف:ََ(ِ)

َ.ْْٓ/َِ:لعكبرمالتبيافَفيَإعرابَالقرآف،َا،ََكَّٖ/ُالبيافَفيَإعرابَغريبَالقرآف،َابفَاالنبارم:َانظر:ََ(ّ)
َ.َِّ/ُُ:َ،َصافيانظر:َالجدكؿَفيَإعرابَالقرآفَ(ْ)
َ.َٕٓ/ِالمجمسَالخامسَكالستكف:ََ(ٓ)
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َأعربوَابفَالشَّجرٌمَيتضحَلناَجمينا،َمنيجَابفَالشَّجرٌمَفيَسيكلةََ كبإنعاـَالنظرَإلىَما
َاسـَالفاعؿ)المَيفطرحو،َكدقةَإعرابو،َكمكافقتوَلممعاني،َ ـ(َعمؿَالفعؿًَمَعٍَفيَالقكؿَالسابؽَذكرَأفَّ

َمفاعيؿ.الذمَاشتؽَمنو؛َكىناَتعدل)َالمعمـ(َإلىَثبلثةَ

كاسـَالفاعؿَيعمؿَعمؿَالفعؿَالذمَاشتؽَمنو،َإذاَكافَبمعنىَالحاؿَكاالستقباؿ،َفالمعرفةََ
،َأكَمسبكقَن َامنوَيعمؿَبدكفَمسكّْغات،َأمَّاَالنكرةَفيعمؿَبشرط:ََأفَيككفَخبرنا،َأكَكصفنا،َأكَحاالن

َ.(ُ)ـَيحتجَإلىَمسكغاتبنفيَأكَاستفياـ،َكفيَجممةَابفَالشَّجرمَجاءَاسـَالفاعؿَمعرَّفاَبأؿَكل

عرابو إشكاًل  .ٔٔ  ؛ وىو قول المتنبي:أعرب ابن الشَّجرّي بيتًا ذكر أنَّ في معناه وا 

َلـــــو كـــــان مـــــا ُتْعِطـــــيِيُم ِمـــــن َقْبـــــِل أنْ 
ََََ
َ
َ
 

ــــــــأِميال  ــــــــوا التَّ ــــــــم َيْعِرف ــــــــيِيُم ل  (ٕ)ُتْعِط
 
 

َخبر)كاف(َكمفعكؿ)تعطييـ(َالثانيَمحذكفاف،َكتقديرَخبرَكاف(ّ)فقاؿ :َليـ،َككذلؾَ:َ"إفَّ
العائدَإلىَالمكصكؿَمفَ)تعطييـ(َاألكؿَمحذكؼ،َفالمعنىَكالتقدير:َلكَكافَليـَالذمَتعطييمكهَ

َمفَقبؿَأفَتعطييـَإيَّاهَلـَيعرفكاَالتأميؿ"

أزاؿَابفَالشجَّرٌمَبإعرابوَليذاَالبيتَاإلشكاؿَالقائـَفيَتقديرَالمحذكؼ؛َفحذؼَخبرَكافََ
رَالمبتدأ؛َفمماَجازَحذؼَالخبرَفيَالجممةَاالسمية،َجازَحذؼَجائز،َقياسناَعمىَأصموَكىكَخب

خبرَكاف،َكبعضَالنحكييفَكأبيَحيافَالَيرلَبجكازَحذؼَكافَأكَاسمياَأكَخبرىا،َسكاءَكافَ
َ.(ْ)ذلؾَاختصارناَأكَاقتصارنا،َكقاؿَبيذاَالرأمَأبكَحياف

َالتَ َالذمَيعرضَالمسائؿ َالمتمكف َالعالـ َالشَّجرٌم َابف َالنُّحاةََكبذلؾَيككف َعمى يَتشكؿ
َبإزالةَىذاَاإلشكاؿ،َبأسمكبَكاضحَكبسيط،َيفيموَالسائؿَبيسر. َحيثَيقـك

َ

َ

َ

َ

                                                           
َ.ِْْ/ِ:َعمىَشرحَاألشمكنيَ،َكحاشيةَالصٌبافَُِٕ/ِ،َكشرحَالكافيةَالشافية:َُِْ/ّانظر:َالمقتضب:ََ(ُ)
َ.َُٖ/ُفيَديكانو:َالبيتََ(ٕ)
 .ٖٔ/ّالمجمسَالرابعَكالسبعكف:َََ(ّ)
َ.ّٗٔ/ُ،َكىمعَاليكامع:َِٖٗ/ُانظر:َشرحَابفَعقيؿ:ََ(ْ)
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أثار ابن الشَّجرّي عدًدا من األسئمة اإلعرابية، التي يمكن أن ترد عمى بيت  .ٕٔ
 :المتنبي

ــــــي رجــــــلٌ  ــــــوًل أنَّن َكفــــــى بِجســــــمي ُنُح
ََََ
َ
َ
 

 (ٔ)لــــــول ُمخــــــاَطَبتي إيَّــــــاك لــــــم َتَرِنــــــي 
 
 

َالبيتَسؤاؿَعفَالفرؽَفيَاإلعرابَبيف)كفىَبجسميَنحكال(َك(ِ)ؿفقا َ"يتكجوَفيَىذا :        

(المفتكحةَتككفَمعَخبرىاَفيَتأكيؿََالمصدرَ(3)چجح  مح  جخ  چ  ،َكسؤاؿَثاف:َكىكَأفَ)أفَّ
كقكلؾ:ََبمغنيَأنَّؾَذاىب،َأمَبمغنيَذىابؾَفبأمَمصدرَيتقدرَفيَىذاَالبيت،َكسؤاؿَثالث:َكىكَ

َالجممةَالتيَىي)لكالَمخاطبتيَإياؾَلـَترني(َكصؼَلرجؿ،َكرجؿَاسـَغيبةَفكيؼََأفَيقاؿ إفَّ
َعادَإليوَمنياَضميرَمتكمـ".

َ ثـَأجابَابفَالشَّجرٌمَعمىَأسئمتو،َبإجاباتَشافية،َكاضحة،َمشفكعةَبالشكاىد،َفذكرَأفَّ
َالباءَتارةَمعَفاعمو،َكتارةَمعَمفعكلو،َكىيَأق ؿَمعَمفعكلو،َكمثاؿَ)كفى(َمماَغمبَعميوَزيادة

َ َتعالى: َقكلو َمعَفاعمو َالمفعكؿَكقكؿَالمتنبيََ(4)چجح  مح  جخ  چ زيادتيا َمع َزيادتيا َكأمَّا ،
َكفىَبجسميَنحكالَانتفاءَ َ،َكالتقدير: َاتَّصؿَبيا َكما َأفَّ َفاعؿَ)كفى( )كفىَبجسميَنحكال(َألفَّ

َكالتفسي َالتفسير، َعمى َ)نحكال( َأعرب َثـ َمخاطبتي، َكجكد َلكال َالمفعكؿََرؤيتي َدكف َلمفاعؿ ر
(َتفسيرَالسـَاللَتعالى،َ)كنحكال(َتفسيرَالنتفاءَالرؤية،َكأمَّاَ)رجؿ(َمفَقكلو:َأنَّنيَرجؿَ)فشييدا

َفيَ َالمكطئَكالزيادة َكالخبر َبعده، َمما َبانفراده َيفيد َالذمَال َالمكطئَىك َكالخبر َميكىطّْئ؛ فخبر
مخاطبتي(َك)لـَترني(َإلىَالياءَفيَ)إنَّني(،َكلـَالكبلـ،َلذلؾَعادَالضميرافَالمذافَىماَالياءافَفي)

َالمفظَصفةَ فَكانتَبحكـ َكا  َفي)أنَّني( َخبرَعفَالياء َفيَالحقيقة َالجممة َألفَّ َعمى)رجؿ( يعكدا
َ.(ٓ)لمرجؿ

َعمىَالخبرَالمكطّْكقدَاستشيدَابفَىشاـَفيَمغنيو،َبيذَ َالبيتَكشاىدو فَ(ٔ)ئ،َفقاؿا :َ"كا 
َغيرَمقصكدَلذا َالمقصكدَماَبعده،َكقكلوَتعالىكافَالخبرَمثبلن َ:تو،َقيؿ:َخبرَمكطئه،َلييعمـَأفَّ

                                                           
َ.ُٖٔ/ْالبيتَفي:َديكانو:َ(ٔ)
 .ُِِ/ّالمجمسَالثالثَكالثمانكف:ََ(ِ)
َ.ٕٗ/ْسكرةَالنساء:ََ(ٖ)
 .ٕٗ/ْسكرةَالنساء:ََ(ٗ)

 .ِِّ-ُِِ/ّالمجمسَالثالثَكالثمانكف:ََانظر:َ(ٓ)
َ.َُٔ/ٔمغنيَالمبيب:ََ(ٔ)
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 چوئ  وئ  ۇئ   ۇئ  چ 
َأعيدَالضميرَبعد)قكـ(َ(1) ،َككقكلو:َكفىَبجسمي...َالبيت،َكليذا
َك)رجؿ(َإلىَماَقبميماَالَإلييما".

َالمسألةَالسابقة،َتمثؿَركنناَمفَأركافَمنيجَابفَالشَّجرٌم؛َفيَتكسُّعوَفَ يَكفيَنظرمَأفَّ
َلياَ َككضعو َفيَعرضَالمسائؿ، َأسمكبو َكىكَكاضحَمفَخبلؿ َبذلؾَتعميمية، َكغايتو اإلعراب،
أسئمةَتكشؼَعفَالمكاضيعَالتيَيأتيَالسؤاؿَمفًَقبميا،َلتقريبياَإلىَاالذىاف،َفيكَيسكؽَالبيت،َثـَ

َيجيبَعنياَكاحدناَتمكَاآلخر،َبيسرَكتن َـّ ظيـ،َكماَيثيرَحكلوَمسائؿَمفَجيتيَالمعنىَكاإلعراب،َث
َرأيناَفيَالمسألةَالسابقة.

 أعرب ابن الشَّجرّي )مسكوًبا( من قول المتنبي: .ٖٔ

َل َتْجِزِنـــــي ِبَضـــــًنى بـــــي بعـــــَدىا َبَقـــــرٌ 
ََََ
َ
َ
 

 (ٕ)َتْجــــِزي ُدُمــــوِعَي َمْســــُكوًبا بَمْســــُكوبِ  
 
 

َالبيت َلمعنى َتفسيره َبعد َمفَ(ّ)فقاؿ َالحاؿ َعمى َتنتصب َاف َيجكز َال َك)مسككبا( "َ :
َأل َكلكفَدمكعي(؛ َمترادفنا، َطمعتَالخيؿ َتقكؿ: َال َجماعة، َمف َحاالن َيككف َال َالمذكَّر َالكاحد فَّ

،َكافَأحسف،َكماَجاءَفيَالتنزيؿ:َ ڳ  ڳ  ڳ   ڱ      ڱ       ڱ  چ مترادفةن،َكلكَقمتَمترادفاتو

َبطؿَانتصابَ)مسككبنا(َعمىَ(4) چ ڱ ذا ،َكا  .َكلكَقاؿ:َتجزمَدمكعيَمسككبةن،َكافَحاالن
َمفَدمكعيا،َفحذؼَالحاؿ،َنص بتوَعمىَالبدؿَمفَ)الدمكع(َكأنَّوَقاؿ:َتجزمَمسككبناَمنياَبمسككبو

َأفَ َالبعضَكبدؿَاالشتماؿَالَبيدَّ َبدؿ َألفَّ َاحتيجَإلىَتقديرَ)منيا(؛ نَّما َكا  الجارَّيفَكالمجركريف،
َيعكدَعمىَالمبدؿَمنو،َكقكلؾ:َضربتَزيدناَرأسو" َيتَّصؿَبيماَضميره

َكقدَكتعرَّضَشرَّاحَدَ َالبيت، َأعربَالحظَالباحثَيكافَالمتنبي،َإلعرابَىذا َالعكبرٌم أفَّ
!َأمَّاَ(ٓ)أنَّوَأخذَعفَابفَالشَّجرمٌََإلىَىذاَالبيتَبماَأعربوَابفَالشَّجرٌمَكممةَكممة،َلكنَّوَلـَييشر

َالميمَّبٌيَفقدَخطَّأَإعرابَابفَالشَّجرٌمَكالعيكبرٌم؛َفيَإعرابيـَ)مسككبنا(َعمىَأنَّياَبدؿ ،َفيكَيرلَأفَّ

                                                           
َ.ٓٓ/ِٕالنمؿ:ََ(ٔ)
َ.َُٔ/ُبيتَفي:َديكانو:الَ(ٕ)
َ.ِّّ/ّالمجمسَالثالثَكالثمانكف:ََ(ّ)
َ.ُٗ/ٕٔالممؾ:ََ(ٗ)
َ.َُٔ/ُانظر:َالتبيافَفيَشرحَالديكاف:ََ(ٓ)
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َ َؿ)جزل(، َثافو َبو َمفعكؿ َ)مسككبنا( َأف َزيدَنَ(جزل)ذلؾ َالل َجزل َيقاؿ: َمفعكليف؛ َإلى اَيتعدل
َ.(ُ)اخيرَن

َاَعمىَالمبدؿَمنواَعائدَنكاالشتماؿَضميرَنَبدؿَالبعضَصاحبأفَيطَأكثرَالنحكييفَكاشتَرَ
ڦ        ڦ  ڦ  ڦچ  :لكفَكجكدهَأكثرَمفَعدموَكقكلوَتعالى،َكالصحيحَعدـَاشتراطو

ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  چ :َكمفَالشكاىدَعمىَاالستغناءَعفَالضمير،َ(ِ)چ ڄ  ڄ

،َكماَذكرهَالنُّحاةَىنا،َيتكافؽَمعَماَذىبَإليوَ(ْ)،َكغيرَذلؾَمفَالشكاىد(3)چ ﮲  ﮳  ﮴
َابفَالشَّجرٌمَمفَحذؼ)منيا(َمفَقكؿَالمتنبي.

َمفَكقفة؛َكذلؾَلكيَنكشؼََ ىذاَالعالـَالنَّحكٌمََمزاياعفَإحدلََكفيَىذهَالمسألة،َالَبيدَّ
َ الكبير،َكالتيَتتمثؿَفيَكيفيةَإعرابوَليذهَالمسألةَكغيرىاَمفَالمسائؿ؛َفيكَلـَيعربَ)مسككبنا(َبدالن
َلمكىمةَ َيعرب)مسككبنا( َفيَاإلعراب، َأنسافَليسَخبيرنا َأٌم َألفَّ ، َحاالن َبؿَعرضَإعرابيا مباشرة،

َابفَا َلكفَّ َحاؿ، َالذمَيتبادرَألذىاننا،َكعمَّؿَلمشيكرلشَّجرٌمَعرضَاإلعرابَااالكلىَعمىَأنَّيا ،
َكأسمكبوَ َالنَّحكية، َالشَّجرٌم َابف َشخصية َيبرز َكىذا َصكابنا، َيراه َما َعمى َأعربيا َـّ َث َالخطأ، ىذا
َالتحميميَكالمقنع،َكالبعيدَعفَالتكمؼ،َكتأكيدهَدائمناَعمىَمكافقةَاإلعرابَلحقيقةَالمعنى،َكاللَأعمـ.

َ

َ

َ

ََ

َ

َ

                                                           
َ.ّٔ/ْ:َ،َاألزدمالمآخذَعمىَشرَّاحَالمتنبيَ(ُ)
َ.ُِٕ/ِسكرةَالبقرة:ََ(ِ)
َ.ٕٗ/ّآؿَعمراف:ََ(ٖ)
 .ُْٖ/ّ،َكىمعَاليكامع:َّٓٔ/ّلؾ:َ،َكأكضحَالمساَُِٖ/ّانظر:َشرحَالكافيةَالشافية:ََ(ْ)
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َ

َ

َ

 أعرب ابن الشَّجري كممة) تستطار( من قول الشاعر: .ٔ

ـــــــَوْيِن َتْرُجـــــــفْ  َمتـــــــى مـــــــا َتْمَقنـــــــي ِخْم
ََََ
َ
َ
 

 (ٔ)َرواِنـــــــــــــُف أَليتْيـــــــــــــَك وُتْســـــــــــــتطارا 
 
 

كيحتمؿَقكلو)تستطار(َكجييفَمفَاإلعراب،َأحدىما:َأفَيككفَمجزكمناَمعطكفناَ"  :(ِ)فقاؿَ
...َكالكجوَالثاني:َأفَيككفَنصبناَعمىَعمىَجكابَالشرط،َكأصموَتستطاراف،َفسقطتَنكنوَ لمجـز

َالجكابَبالكاك،َبتقدير:َكأفَتستطارا".

ساؽَالنُّحاةَىذاَالبيتَشاىدناَعمىَمجيءَالحاؿ)فرديف(َمفَالفاعؿَكالمفعكؿَبوَمعنا،َكقمَّماََ
َكىيَ َأكجو؛ َثبلثة َفي)تستطار( َأجاز َالذم َالغبلييني، َمثؿ َبعضَالنُّحاة َإالَّ َ َإلعرابو، تعرضكا

َاألول ، َالجاـز َالشرط َجكاب َبالعطؼَعمى َالجـز َكىك َمستأنفةَوالثاني: َجممة َأنَّو َعمى َالرفع :
َكجكبناوالثالث َالنَّصبَبأفَمضمرة َكلـَيذكرَ(ّ): َكقدَذكرَابفَالشجرمَالكجييفَاألكؿَكالثالث، .

َقافيةَالقصيدةَىيَالراءَالمفتكحة،َككذلؾَسبقوَبا لكاكَالتيَترجّْحَالثاني،َكأظنُّوَمحقناَفيَذلؾ؛َألفَّ
َالكجوَالثالث.

ڑ  ک     ک  ک  ک    چ  جرّي )حب الخير( من قولو تعالى:أعرب ابن الشَّ  .ٕ

 چگ  گ  گ  
:َ"انتصابَ)حٌبَالخير(َعمىَكجييف:َأحدىما:َأفَيككفَ(ٓ)عمىَكجييفَفقاؿ(4)

َ َكىذا َفأنتَمؤثرَلو، َأحببتَالشيء، َألنَّؾَإذا َكالمعنىَآثرتَحبَالخير؛ َبو، قكؿَالفراءَمفعكالن
َالبعير،َإذاَكقؼَفمـَينبعث...َيككفَ اج...َكالكجوَاآلخر:َأفَيككف)أحببت(َمفَقكليـ:َأحبَّ كالزجَّ
انتصاب)حبَالخير(َعمىَأنَّوَمفعكؿَلو،َك)عف(َمتعمقةَبمعنىَأحببت،َألنَّوَبمعنىَتثبطت،َكىذاَ

                                                           
،َككردتَكممة)فرديف(َبدؿَ)خمكيف(َفيَأغمبَََُ/ُ،َكالكامؿ،َالمبرد:َٕٓالبيتَلعنترةَبفَشدادَفي:َديكانو:َ(ٔ)

َ.َُِ/ِ،َكجامعَالدركسَالعربية:َِٕٗ/ْ،َكخزانةَاألدب:َُٖٕٓ/ْكتبَالنحك.َانظر:َشرحَالكافيةَالشافية:َ
َ.ِٗ/ُالمجمسَالثالث:ََ(ِ)
َ.َُِ/ِانظر:َجامعَالدركسَالعربية:ََ(ّ)
َ.ِّ/ّٖسكرةَص:َ(ٗ)
َ.ٕٖ/ُالمجمسَالسابع:ََ(ٓ)

 وجو أكثر من : ما أعربو عمىثانيالمبحث ال
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َقاؿَأبكَعب َقاؿ: َعنوَعميَبفَعيسىَالرُّماني، َالبعيرَإحبابناالقكؿَألبيَعبيدة،َحكاه َأحبَّ ََيدة:
 كىكَأفَيىٍبريؾَفبلَيثكر"

َ:َ َكجييف َعمى َالخير( َحبَّ َنص) َالشَّجرٌم َابف و َألفََككىَ:األول كجَّ َبو؛ َمفعكؿ أنيا
المعنىَآثرتو،َكقدَرجعتَإلىَكتابيَالفَّراءَكالزجاجي،َفكجدتيماَقدَذكراَالمعنىَالذمَذكرهَعنيماَ

اَإلىَنصبياَعمىَالمفعكؿَبو،َكذىبَأبكَحيافَأي(ُ)ابفَالشَّجرم ،َأمَّاَالكجوَالثانيَالذمَذكرهَ(ِ)ضن
َالبعيرَكىكَعدـَثكرانو،َكقدَ ؛َكىكَالنصبَعمىَالمفعكؿَلو،َكتككفَ)حٌب(َمفَحبَّ ابفَالشَّجرمى
نسبوَإلىَأبيَعبيدة،َكعندماَرجعتَإلىَكتابَأبيَعبيدةَلـَأعثرَعمىَماَذكرهَابفَالشَّجرٌم،َبؿَ

َابفَىشاـَحيفَتعرَّضَ"مجازهَأحبَ(ّ)قاؿ اَأفَّ َإلىَالخير"،َكالعجبَأيضن بتوَحبَّا،َثـَأضاؼَالحبَّ
َالبعيرَإحبابَن َمفَ)أحبَّ َالخير( )حبَّ َذكرَأفَّ َاآلية، َكىيَبذلؾَاإلعرابَىذه َيثر، َأمَبرؾَكلـ )

َالمعنىَألبيَعبيدةَكماَنسبوَابفَالشَّجرمٌَ ،َمعَأنَّوَغيرَمكجكدَفيَ(ْ)مفعكؿَألجمو،َكنسبَىذا
َتابَأبيَعبيدة،َكماَكضحتَآنفنا!َكاللَأعمـ.ك

 أعرب ابن الشَّجرّي قول عدّي بن زيد الِعباِدّي: .ٖ

ــــــــــــــــــــــــــودٌّْع أم بُكــــــــــــــــــــــــــورُ  َأَرواٌح م
ََََ
َ
َ
 

ـــــــانُظْر أليّْ حـــــــاٍل تصـــــــيرُ   ـــــــت ف  (٘)أن
 
 

َأفََ َكيحتمؿ َأنت؟ َركاح َأذك َبتقدير: َعف)أنت(، َخبرنا َيككف َأف َيحتمؿ َ)ركاح( َأفَّ فذكر
َمح َخبره َمبتدأ َيككف َكيحتمؿ َركاح؟ َألؾ َأم َركاحَأذكؼ، َأركاحؾ َأم َمحذكفنا، َمبتدأ َيككف ف

َأكَ ، َفاعبلن َبالمصدر)بككر(فيككف َيرفع َأك َيفسره)انظر(، َمضمر، َبفعؿ َفترفع َ)أنت( َـّ َأ مكدع؟،
َتعالى: َقكلو َفي َذىب َذلؾ لى َكا  َاألخفش، َرأم َكىذا َكخبره)فانظر( َمبتدأ ٺ  چ  يككف

َسيبكيوَكغيرهَمفَالبصرييفَقدَّركاَ،َث(6) چ        ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ َـَّذكرَأفَّ
َيتمىَعميكـ:َالسارؽَكالسارقة؛َأمَحدَ َالخبرَفيَالجممةَالسابقة:َفيماَفرضَعميكـ،َأكَما قدَّركا

َ.(ٕ)السارؽَكالسارقة

                                                           
َ.ُّّ/ْلزجاج:َا،َكمعانيَالقرآف،ََْٓ/ِلفراء:َاانظر:َمعانيَالقرآف،ََ(ُ)
َ.ّٔٗ/ٕ:َ،َأبكَحيافانظر:َالبحرَالمحيطَ(ِ)
َ.ُِٖ/ِمجازَالقرآف،َألبيَعبيدة:ََ(ّ)
َ.ّٔٗ/ِانظر:َمغنيَالمبيب:ََ(ْ)
َ.ِّٓ،َككتابَالشعر:َْٖالبيتَفيَديكانو:ََ(٘)
َ.ّٖ/ٓالمائدة:ََ(ٙ)
َ.ُّٔ/ُانظر:َالمجمسَالثالثَعشر:ََ(ٕ)
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َ)أركاح(َفتحتمؿََ َأمَّا أعربَابفَالشَّجرٌمَكممتي)أركاح(َك)أنت(َمفَقكؿَالشاعرَالسابؽ؛
لؾَتككفَ)أنت(َمبتدأَمؤخر،َكيحتمؿَأفَتككفَمبتدأنَخبرهَمحذكؼَمقدَّرَ)أنت(َكبذػأفَتككفَخبرناَل

َأكَتككفَخبرناَلمبتدأَمحذكؼ.

َلَ َتعربَخبرنا )ركاح( َأفَّ َكذكر َالمسألة، َليذه َتعرَّضَالفارسٌي َتعربَخبرناَػكقد َأك )أنت(،
ابفَجنّْيَفقدَذكرََ،َكماَأعربياَابفَالشَّجرٌم،َأمَّا(ُ)لمبتدأَمحذكؼ،َكلـَيعربياَمبتدأَلخبرَمحذكؼ

)أركاح(َخبرَالمبتدأ)أنت( َ)ركاح(َخبرَل(ِ)أفَّ َالكجوَالذمَاتفقكاَعميوَجميعناَىكَأفَّ َ)أنت(ػ،َكلعؿَّ
ََىكَاألصكب،َلقربوَمفَالمعنى،َكعدـَالتقديرَفيو،َمقارنةَبالكجكهَاألخرل.

ََ َاحتماالتَعدة: َلرفعيا َفقدَكضعَابفَالشَّجرٌم َ)أنت( َبفعؿََأفَتككفَاألول:أمَّا مرتفعة
َ ََوالثاني:مضمر، َبالمصدر)بككر(، َترتفع َرأمَوالثالثأف َكىك َكخبره)فانظر( َمبتدأ َتككف َأف :
َمحذكفَن(ّ)األخفش َخبرنا َفييا َسيبكيو َكقدَّر َتعالى:ا، َقكلو َفي َقدَّر َكما ٺ  ٺ  چ  ،

،َأم:َفيماَفرضَعميكـ،َأكَماَيتمىَعميكـ:َالسارؽَ(4) چ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ
َأمَح َىشاـكالسارقة؛ َابف َالرأم َىذا َذىبَإلى َكقد َ َكالسارقة َالسارؽ َكتقديره)انظرََ(ٓ)د ا، أيضن

َ:َأفَتككفَمبتدأَكخبرىا)أركاح(.والرابعفانظر(،َ

َابفَالشَّجرٌمَقدَنقؿَعنوَىذاَاإلعرابَتمامنا،َمعَأنَّوََ(ٔ)كبالنظرَإلىَكتابَالشعر أرلَأفَّ
َأني َترل َاإلعرابيف َتقرأ َحيف َفأنت َذلؾ، َإلى َييشر َلـ اَنفسو،َاإلعراببَأعرباما َأيضن ََكالشكاىد

َكالنفسَأميؿَإلىَأنَّياَمبتدأَكخبرهَ)أركاح(َكماَذكرتَآنفنا،َكاللَأعمـ.

َ

َ

َ

َ
                                                           

َ.ِّٔكتابَالشعر:َ(ُ)
َ.ُّّ/ُانظر:َالخصائص:ََ(ِ)
َ.ْٖألخفش:َاانظر:َمعانيَالقرآف،ََ(ّ)
َ.ّٖ/ٓالمائدة:ََ(ٗ)
َ.ََٓ/ِانظر:َمغنيَالمبيب:ََ(ٓ)
 .ِّٔانظر:َكتابَالشعر:ََ(ٔ)



79 

 

 حاس:ُسئل ابن الشَّجرّي عن قول ُسحيم عبد بني الحسْ  .ٗ

َُجنوًنـــــا بيــــــا فيمــــــا اعَتَشــــــْرنا َعالقــــــةً 
ََََ
َ
َ
 

 (ٔ)َعالَقــــــــَة ُحــــــــبا ُمْسَتِســــــــرِّا وباِديــــــــا 
 
 

)جنكننا(َنصبَعمىَالمصدرفأَ جننتَجنكنناَكقكلو)عبلقة(َيحتمؿَفيياََ:كالتقدير،َجابَبأفَّ
َألجمو،َأكَتنصبَعمىَالبدؿَمفَ)جنكننا(ََكقكلو)مستسرِّا(َفيحتمؿَفيياَماَيأتي: َأفَتككفَمفعكالن

 نعتَلقكلو)عبلقةَحٌب(َمنصكب،َكقدَاستحسنوَابفَالشَّجرٌمَعفَالرأمَالتالي. -َأ

 (َ.نعتَلقكلو)جنكفَن -َب

َأفَككفَ -َت َاألكؿ: َألمريف: َنكرة َمف َحاالن َإعرابيا َعمَّؿ َكقد فَكانتَنكرة، َكا  ) َمفَ)حبَّ حاالن
ٌبَمنصكبَفيَالمعنىَ َالمضاؼَإلىَ)حيٌب(َمصدر،َفحي الحاؿَمفَالنكرةَجائز،َكالثاني:َأفَّ

 بعبلقة،َعمىَأنَّوَمفعكؿَبو،َكفاعؿَالمصدرَمحذكؼ،َفالتقدير:َعبلقتيَحبِّا.

ٌب(ػنعتَل -َث َ.(ِ)عمىَمعناه،َكقدَقكَّلَابفَالشَّجرمَىذاَالكجوَعمىَكجوَالحاؿَ)حي

َزاؿَابفَالشَّجرٌم،َيبرىف َالنَّحكية،َكعالـَنحكَمتمكف،َفيكَييسأؿَكيجيبََما عمىَالمقدرة
َمنيا،َكيسكؽَعميوَالشكاىدَالكثيرة،َكيترؾَاالمرَ بصكرةَمكسَّعة،َيعرضَآراءه،َكيبرىفَعمىَكؿٍّ

َاإل َينتقي َلكي َسئؿ َلمف َالسابقة، َالمسألة َففي َأقرب، َيراىا َالتي َجابة َالشَّجرٌمَفقد َابف أعرب
َألجمو،َأكَبدؿَمفَ)جنكنَن َمطمقنا،َك)عبلقة(َمفعكالن َألجموَكممة)جنكنا(َمفعكالن َإعرابياَمفعكالن ا(،َكلعؿَّ

َا(َأك)حبٌَأقرب؛َلقربوَمفَالمعنى،َأمَّاَ)مستسرِّا(َفقدَأعربياَنعتناَمف)عبلقةَحب(َأكَ)جنكنَن (،َكلعؿَّ
َكنحفَنميؿَإلىَ َكالَتحتاجَإلىَتقدير، َكأقربَلو، َتتبعو، َألنيا َأصكب؛ َمفَ)حٌب( َنعتنا إعرابيا

َاإليسرَإذاَاتفؽَمعَالمعنى.

َمفَمسكّْغاتََ كالغالبَفيَذمَالحاؿَأفَتككفَمعرفة،َكلمجيءَصاحبَالحاؿَنكرةَالَبيدَّ
َ:(3)كىي

َمفَقكمؾَشاكينا -َأ  .تخصيصوَبكصؼَكقكلؾ:َجاءنيَرجؿه
 .(4) چٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  چ تخصيصوَبإضافة،َكقكلوَتعالى:َ -َب
 تقديـَالحاؿَعميو،َكقكلؾ:َجاءنيَراكبناَرجؿه. -َت

                                                           
َ.ُٕالبيتَفيَديكانو:ََ(ٔ)
َ.ّْٕ-ّْٓ/ُانظرَاإلعرابَالسابؽ:َالمجمسَالحادمَكالثبلثكف:ََ(ِ)
 .ُٕٕٓ/ّ،َكارتشاؼَالضرب:َّٕٗ-ّٕٕ/ِانظر:َشرحَالكافيةَالشافية:ََ(ّ)

َ.ْ/ْْسكرةَالدخاف:ََ(ٗ)
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َ.(1)چڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ        ڦچ:اعتمادهَعمىَنفي،َأكَنيي،َكقكلوَتعالى -َث

كقدَيجيءَصاحبَالحاؿَنكرة،َخاليةَمفَجميعَماَذكرَمفَالمسكَّغات،َكمفَذلؾَماَركاهَ
َمنطمقنا(سيب كيوَعفَالخميؿَإجازة:َ)فيياَرجؿَقائمنا(،َكعفَعيسىَإجازة:َ)ىذاَرجؿه

(ِ).َ

َمفََ َنكرةَضعيفنا،َكاللَأعمـ.الكعمىَماَتقدَّـ،َيككفَإعراب)مستسرِّا(َحاالن

 أعرب ابن الشَّجرّي بيت الخنساء:.٘

ـــــــــــي الـــــــــــدىُر َنْيًســـــــــــا وَحـــــــــــزّاقَ َتعرَّ  َِن
ََََ
َ
َ
 

ـــــــز   ـــــــا وًغْم ـــــــدىُر َقْرًع ـــــــي ال  (ٖ)اوأوجعن
 
 

وَانتصاب)َنيسناَكحٌزا(َعمىَأربعةَأكجو: َتعرَّضَابفَالشَّجرٌمَلتفسيرَالبيت،َثـَكجَّ

ضمارَناَ:األولَ صبَالمصدرَالمأخكذَمفَالنصبَعمىَالمصدر،َبإضمارَناصبَالمصدر،َكا 
َلفظوَكثير.

َ:َالنصبَعمىَالحاؿ،َككقكعَالمصدرَفيَمكضعَاسـَالفاعؿ،َكاسـَالمفعكؿَحاوالوجو الثاني الن
َ.كثيرَاالستعماؿ

َ.نيَبنيسَكحزٍَّق:َأمَتعَرعمىَنزعَالخافضالنصبََوالوجو الثالث:َ

َالتعرَّؽَلماَاحتمؿَأكثرَمفَكجو،َجازَأفَيككفَبالنيسَوالوجو الرابع  :َالنصبَعمىَالتمييز؛َألفَّ
َمنيماَتبييننا َ.(ْ)أكَبالحزَأكَبالكشط،َككافَذكرَكٌؿَكاحدو

َإضمارَناصبَالمصدرَالمأخكذَأكؿَكجوَذكرهَفيَإعرابَالكمم تيفَىكَالمصدر،َكقاؿَإفَّ
َالمصدرَيينصبَبمصدرَمثمو،َكصفة،َكفعؿ،َفإفَ َالنُّحاةَأفَّ مفَلفظوَكثيرَاالستعماؿ،َكقدَأكدَّ

َالفعؿ َيضمر َعميو، َكجرل َلفظو َمف َكقكعَ(ٓ)كاف َكرد َفقد َحاؿ، َأنو َكىك َالثاني؛ َالكجو َكأمَّا ،
،َكقدَكقعَكثيرناَلك ،َكالكجوَالثالث؛َكىكَالنصبَبحرؼَجارَمقدر،َكىناَ(ٔ)نوَقياسيالمصدرَحاالن

حسبَظنّْيَالَداعيَلمتقديرَماَداـَىناؾَإعراباتَأخرلَتؤدمَالمعنى،َكالكجوَالرابع:َعمَّوَيككفَ
                                                           

َ.ْ/ُٓالحجر:ََ(ُ)
َ.ِّٕ-ِِٕ/ُانظر:َالكتاب:ََ(ِ)
َ.ُٖالبيتَفيَديكانيا:ََ(ٖ)
َ.َّٕ-ّٗٔ/ُالمجمسَالثانيَكالثبلثكف:َانظر:ََ(ْ)
َ.ٖٕ/ِ،َكىمعَاليكامع:َُٕٕ/ِانظر:َشرحَابفَعقيؿ:ََ(ٓ)
باف:ََ(ٔ) َ.ُّْ/ُانظر:َحاشيةَالصَّ
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َقبموَََ َالقكية؛َألنَّوَبرىفَأفَالتعرؽَفيوَإبياـَكيحتاجَإلىَإزالة،َكالتمييزَيزيؿَإبياـَما مفَالكجكه
َابفَالشَّجرٌمَمفَخبلؿَعرضوَليذهَالكجكهَالمكمماَسبؽَن َرلَأفَّ ابفََتعددةَلكممةَكاحدة،َيؤكدَأفَّ

َالشَّجرٌمَيغرؼَمفَبحر.

َ

 ل الخنساء:وأعرب ابن الشَّجرّي )مًعا( من وق .ٙ

َاوأفنــــــــــــى ِرجــــــــــــالي فبــــــــــــاُدوا َمعــــــــــــ
ََََ
َ
َ
 

 (ٔ)فأصــــــــبه قمبــــــــي بيــــــــْم ُمْســــــــَتَفزّا 
 
 

َانتصاب)(ِ)فقاؿ َمعا( َ)فبادكا َ"كقكليا َفيَاألصؿَ: َكىك َجميعنا، َبمنزلة َالحاؿ َعمى معنا(
َعميوَ َالجار َكدخكؿ َكتنكينو َحرفنا، َيككف َأف َالٌنحكييف َبعض َكأجاز َلمصحبة، َمكضكع ظرؼ
َالبصرٌمَكالككفٌي،َفيَقكليـ:َجئتَمفَمعيـ،َككافَمعياَ َركاه يخرجانوَمفَالحرفية،َكذلؾَفيما

َف َمف َأفَّ َإلى َعمي َأبك َكذىب َمًعيا... ًَمف َجعموَفانتزعنو َأسكنو َكمف َظرؼ، َعنده َفيك تحو،
َ)معا(َفيَقكلؾ:َجاءكاَمعنا،َينتصبَعمىَالظرؼ..." َحرفنا...كعندَبعضَالنحكييفَأفَّ

َاسـَبدليؿَالتنكيفَفيَقكلؾ)معنا(،َكدخكؿَالجارَفيَقكؿَسيبكيو:َىيتَمفَمعوََ ك)مع(
َفت َمفردة، َكتستعمؿ َالعصر، َمع َجئتؾ َكقكلؾ: َظرفنا، َفتككف َمضافة َكىيَكتستعمؿ ، َحاالن ككف

َفيَخبرَ َككقكعيا َالنصبَعمىَالحاؿ، َكاالكثرَفيَ)معا( َفيَالبيتَالسابؽ، َكما بمعنىَجميعنا
كيكشؼَعفََقالوَالنُّحاةَعنيا،َكىذاَيبرىفَ،َكبذلؾَيتفؽَماَذكرهَابفَالشَّجرٌمَمعَما(ّ)المبتدأَقميؿ

َدقةَإعراباتَىذاَالميعمّْـ.

َ

َ

َ

َ

َ

                                                           
َ.ُٖالبيتَفيَديكانيا:ََ(ٔ)
َ.ّٕٓ-ّْٕ/ُالمجمسَالثانيَكالثبلثكف:ََ(ِ)
 .ُُْٔ/ّ،َكارتشاؼَالضرب:ِّٓ/ْ،َكمغنيَالمبيب:َِِٖ/ْانظر:َالكتاب:ََ(ّ)
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 ن أعرب قول الشاعر:ُسئل ابن الشَّجرّي عن صحة إعراب م .ٚ

َُيَؤلّْـــــــــُل ُعْصــــــــــاًل ل ُبنــــــــــاُىنَّ َىْيَنــــــــــةً 
ََََ
َ
َ
 

ـــــــــــا   (ٔ)ِضـــــــــــعاًفا ول أطـــــــــــراُفُينَّ َنواِبي
 
 

نماَفعؿَذلؾَلينصبَالقافية،َألنَّوَ كاإلعرابَىك:َرفعَ)بناىف(َببل،َكنصب)ىينة(َخبرىا،َكا 
نوَفيَىذاَاإلعرابَنحكم،َبأنَّوَكلى،َكلىحََّالعمؿ،َأعمؿ)ال(َالثانيةَعمؿَاألَلماَأعمؿ)ال(َاألكلىَىذا

َالعربَترفعَالَالمشبيةَبميسَالنكرةَدكفَالمعرفة.َفأجابَابفَالشَّجرٌمَ جعؿَاسـَالَمعرفة؛َألفَّ
بأنَّوَكجدَالنَّحكييفَمعتمديفَعمىَافَ)ال(َالمشبيةَبميس،َإنماَترفعَالنكراتَخاصة،َكحجتيـَفيَ

)ال(َضعيفةَفيَبابَالعمؿ؛َألنَّياَتعم ؿَبحكـَالٌشبو،َالَبحكـَاألصؿَفيَالعمؿ،َلذلؾَلـَذلؾَأفَّ
َباستثناءَابفَجنيَالذمَلـَينكرَمجيءَذلؾَفيَتفسيرهَ يعمؿَالعامؿَالضعيؼَإالَفيَالنكرات،
َمجيءَمرفكع)ال(َمنككرناَفيَالشعرَالقديـَىكَ لشعرَالمتنبي،َكبعدَذلؾَأبدلَابفَالشَّجرٌمَرأيو:َأفَّ

َخبرىاَكأنََّ َأفَّ َيـَألزمكهَالحذؼَكقكؿَسعدَبفَمالؾ:األعرؼ،َإالَّ

ََمن َصدَّ عن نيراِنيا
ََََ
َ
َ
 

 (ٕ)فأنا ابُن قيٍس ل َبراحُ  
 
 

َ.(ّ)ليَأراد:َالَبراحَ

َعمؿَليس،َكمذىبََ مفَالحركؼَالتيَتعمؿَعمؿَليس)ال(،َكمذىبَالحجازييفَإعماليا
َأحد َثبلثةَشركط: َاشترطَفيَإعماليا َعمؿَليس، َإىماليا،َكمفَأعمميا َأفَيككفَاالسـَتميـ ىا:

َمعمكؿَ)ال(َ َمنؾ،َكقدَأكدََّسيبكيوَكالمبرد،َكغيرىـ؛َعمىَأفَّ َأفضؿى كالخبرَنكرتيف،َنحك:َالَرجؿه
َجنَّيَكابفَ َكابف َالمعرفة، َفي َتعمؿ َأف َأجاز َكىناؾَمف َمطمقنا، َيأتيَمعرفة َال َبميس، المشبية

َالشَّجرٌم،َكابفَمالؾ،َكاحتجكاَبقكؿَالنابغة:

َالَقمب ل أنا باِغًيا وَحمَّت َسَوادَ 
ََََ
َ
َ
 

 (ٗ)ِسواَىا ول في ُحبّْيا ُمَتراِخًيا 
 
 

َ ،َكالشرطَالثالث:َأالَّ َيتقدَّـَخبرىاَعمىَاسمياَفبلَتقكؿ:َالَقائمناَرجؿه كالشرطَالثاني:َأالَّ
َمنؾخبرىاَينتقضَ َإالَأفضؿى َفبلَتقكؿ:َالَرجؿه َ.َ(ٓ)بالنفيَبإالَّ

                                                           
،َكقدَذكرََِِ/ِالقصرَكجريدةَالعصر،َاألصبياني:ََةالبيتَلسعدَبفَمحمدَالصيفٌيَالتميميَفي:َخريدَ(ٔ)

َىذاَالبيتَالبفَالصفٌي. َىذاَالبيتَلشاعرَأصفياني،َلكفَابفَالشَّجرٌمَأشارَفيَحكاشيوَبأفَّ َالسائؿَأفَّ
َ.َُٗ/َٖ:َاهَكالنظائراألشبَ،َّٔ/ْ،َكالمقتضب:َِٔٗ/ِالكتاب:ََ:لسعدَبفَمالؾَفيالبيتََ(5)
َ.ُّْ-َّْ/ُانظر:َالمجمسَالخامسَكالثبلثكف:َ(ّ)
َ.ُِٕ/ُالبيتَلمنابغةَفي:َىمعَاليكامع:ََ(ٗ)
،ََكمغنيََْْ/ُ،َكشرحَالكافيةَالشافية:ُٗٓ:َ،َاليركم،َكاألزىيةَّٔ/ْ،َالمقتضب:َِٔٗ/ِانظر:َالكتاب:َ(ٓ)

َ.ُِّ/ُ،َكشرحَابفَعقيؿ:َِٕٖ/ّالمبيب:َ
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َالشَّج َابف َقكؿ َمع َيتكافؽ َيككفَكىذا َبميسَأف َالمشبَّية َ)ال( َرفع َاألعرؼَفي َأفَّ رٌم:
َمنككرنا.

أٌماَالبيتَالذمَساقوَابفَالشَّجرٌمَكشاىدَعمىَحذؼَخبرَ)ال(،َكىك:َ"مفَصدَّ..َالبيتََ
َف َالشَّجرمَاستشياد َابف َفيَقكلو ََ(الَبراح)بو َفيو َال)حيثَأعمؿ َاالسـَ( َبيا َفرفع َليس؛ عمؿ

إنوَيجكزَأفََالمبرّْدَكابفَيعيشَكابفَىشاـ:َبراحَلي،َكقدَقاؿَكحذؼَخبرىا،َكتقديرَالكبلـ:َال
َ.(ُ)يككفَمبتدأ،َكقدَحذؼَخبرهَ-عمىَىذا-تككفَالَنافيةَميممة،َكبراحَ

كقكلوَ)خبرىاَكأنَّيـَألزمكهَالحذؼ(،َفقدَأكدهَابفَىشاـَكالغبليينيَبقكليـ:َكالغالبَعمىََ
َ.(ِ)كفناأفَيككفَمحذَ-يعنيَالمشبيةَبميس-خبرَ)ال(َىذه

َمقنعناََ َإعرابَالبيتَالسابؽ، َبخصكصَصحة َابفَالشَّجرٌم َذكره كبذلؾَيككفَكؿَما
َليا،َكمشفَّعناَبالشكاىدَالكثيرة. َكمكافقناَآلراءَالعمماء،َكشامبلن

َ

ل اليذلي: .ٛ  أعرب ابن الشَّجرّي قول المتنخّْ

َالسَّاِلُك الثُّغرَة الَيْقظاَن كاِلُئيا
ََََ
َ
َ
 

 (ٖ)مْييا اْلَخيَعُل الُفُضلُ ْشَي الَيُموِك عَ م 
 
 

َالكجوىَفيَقكلو:َ)السالؾَالثغرة(َنصبَالثغرة،َكقكلؾَ(ْ)فقاؿَ :َ"فأمَّاَإعرابَالبيت،َفإفَّ
،َكقكلؾ:َالضاربَالرجًؿ،َعمىَالتشبيوَبالحسفَالكجًوَفنصبكاَ الضاربَالرجؿ،َكيجكزَفيياَالخفضي

ذاَنصبتَالثُّغرةَأك خفضتيا،َأجريتَعميياَاليقظافَكصفناَفنصبتوََعمىَالتشبيوَبالضاربَالرجؿ،َكا 
أكَجررتو،َكارتفعَبوَكالئيا...َكقكلو)مشىَاليمكؾ(َإفَشئتَنصبتوَبتقدير:َيمشيَمشيَاليمكؾَ
فَشئتَأعممتَفيوَالسالؾ...َكزعـَبعضَمفَالَمعرفةَلوَبحقائؽَاإلعراب،َبؿَالَمعرفةَلوَ كا 

َارتفاع)الفضؿ(َعمىَالمجاكرة نَّماَالفضؿَنعتََبجممةَاإلعراب،َأفَّ لممرفكع،َفارتكبَخطأَفاحشنا،َكا 
َلميمكؾَعمىَالمعنى..."

ََ َ)الثغرة(َعمىَكجييف: َكممة َابفَالشَّجرٌم َبوََالوجو األول:أعربى َتككفَمفعكالن كىكَأفَّ
منصكبناَالسـَالفاعؿ)السالؾ(،َكبذلؾَتككف)كالئيا(َفاعؿَالسـَالفاعؿَ)السالؾ(،َك)اليقظاف(َصفةَ

                                                           
َ.ُّٔ/ْ،َكالمقتضب:َِٔٗ/ِتاب:َانظر:َالكَ(ُ)
 .ِْٗ/ِ،َكجامعَالدركسَالعربية:ََْٓ/ٔانظر:َمغنيَالمبيب:ََ(ِ)

َ.ّْْ،َككتابَالشعر:ََُُِٖ:شرحَأشعارَاليذلييف،َالسُّكرمالبيتَفي:ََ(ٖ)
َ.ِِِ-ُِِ/ِالمجمسَالتاسعَكاالربعكف:ََ(ْ)
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َ.ََكلػ)الثغرة( َبوَإفَلـز ،َكينصبَمفعكالن اسـَالفاعؿَيعمؿَعمؿَالفعؿَالذمَاشتؽَمنوَفيرفعَفاعبلن
َجارَ األمر؛َفكؿَاسـَفاعؿَيجرمَمجرلَمضارعو،َثبلثيناَكافَأكَرباعينا،َمزيدناَأكَمجردنا،َفمكـر

،َكمستخرجَعمىَاستخرج َ.(ُ)عمىَأكـر

اؿ،َأكَاالستقباؿ،َفبلَيقاؿَكيشترطَفيَإعماؿَاسـَالفاعؿَالنكرة؛َأفَيككفَفيَمعنىَالحَ
اَفيَعمموَاالعتماد؛َكاعتمادهَيككفَعمىَمبتدأ،َأكَمكصكؼَ َعمرناَأمس،َكيشترطَأيضن زيديَضاربي

َيككفَمصغَّرنا،َأكَمكصكفنا، إذاَكقعَأمَّاََأكَذمَحاؿ،َأكَحرؼَاستفياـ،َأكَحرؼَنفي،َكيشترطَأالَّ
ا،َأكَمستقبىبلن،َأكَحاالن؛َلكقكعوَحينئذَمكقعَؿ(َعمؿَمطمقنا،َسكاءَكافَماضيَنا)ػاسـَالفاعؿَصمةَلػ

،َأكَغدنا،َأكَأمس( ٍيدناَاآلفى ؽَُّالٌصمةَأٍفَتككفَجممة؛َفتقكؿ:َ)ىذاَالٌضاربَزى َ.(2)الفعؿ؛َإٍذَحى

َؿ)الثغرة(،َىكَالجٌرَعمىَاإلضافة،َكقكلؾ:َالضاربَالرجًؿ،َتشبييناَبالكجوَوالوجو الثانيَ
َالنحك َكتب َأغمب َتحدثت َكقد َكالبلـََالحسف، َاأللؼ َبيف َالجمع َإفَّ َحيث َالمسألة، َىذه عف

َالسالؾَصفةَؿ)الثغرة(َكماَ كاإلضافةَغيرَجائز،َلكنيـَأجازكهَىناَتشبييناَبالكجوَالحسف؛َأمَأفَّ
ماَإنَََّ،مفَالمتضايفيفَفيَكؿٍََّ(أؿ)إدخاؿَالحسفَصفةَلمكجو،َفاإلضافةَىناَلفظية،َالَتفيدَالعدد،َف

َ.(ّ)الضاربَالرجؿَ:اَنحكيككفَإذاَكافَاألكؿَكصفَن

َاألكؿ:َكىكَالنصبَعمىَََ َمفَكجييف: َفذكرَأفَالنصبَفييا َقكلو)مشىَاليمكؾ(، كأما
َعميوَالسالؾ.َكقدَأجازَ المصدر،َكالتقدير:َيمشيَمشيَاليمكؾ،َكالثاني:َالنصبَبفعؿَمضمرَدؿَّ

َ َأكجو: َثبلثة َالسا"األولالسيكطيَفيَ)مشى( َعميو َدؿَّ َمنصكبَبمضمر َأنَّو :َ َأنَّوَوالثانيلؾ، :
والثالث ،َكعميوَالمازني،َومنصكبَبالفعؿَالظاىر،َألنَّوَبمعناهَفتعدلَإليو،َكماَلكَكافَمفَلفظ

َكقعدتَ َالمضمرَالذمَمفَلفظو، َعمؿَفيو َالتأكيد َبو َفإفَأريد َالتفصيؿ؛ َكىك َابفَجني، كعميو
َفبل َالمفظي، َالتككيد َمفَقبيؿ َعمىَأنَّو َبناءن َكقمتَكقكفنا، َفيََجمكسنا، َمعَعاممو َمفَإشراكو بدَّ

َ.(ْ)المفظ،َأكَبيافَالنكعَعمؿَفيوَالظاىر،َألنَّوَبمعناه"

قكلو)َالفضؿ(َفأعربياَابفَالشَّجرٌمَنعتناَلميمكؾَعمىَالمعنى،َألنياَفاعمةَمفَحيثَأمَّاََ
َعمىَالمجاكرةَ َ)الفضؿ( َعمىَمفَرفع َابفَالشَّجرٌم َكأنكر َالمشيَإلييا، َالذمَىك َالمصدر أسند

                                                           
َ.ُِّ-ُِِ/ُانظر:َاألصكؿَفيَالنحك:ََ(ُ)
ؿَفيََ(ِ)  .ِّْ/ُ،َكالممحةَفيَشرحَالممحة:ََِٗ-ِٖٗ:َ،َالزمخشرمصنعةَاإلعرابانظر:َالمفصَّ

َ.ِِِ/ّ،َكشرحَابفَعقيؿ:َُِٗ/ُ،َكاألصكؿَفيَالنحك:َُُٔ/ْ،َكالمقتضب:َُِٖ/ُانظر:َالكتاب:ََ(ّ)
َ.ٕٓ/ِىمعََاليكامع:ََ(ْ)
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نعتوَبالجاىؿ،َالذمَالَيفيـَحقيقةَاإلعراب،َكقدَأيَّدَإعرابَابفَالشَّجرٌمَلكممة)َالفضؿ(َعمماءََك
َ.(ُ)كثر؛َمنيـ:َابفَمالؾَ،َكاألشمكني،َكالسيكطي

كمماَسبؽَنتعٌرؼَأكثرَعمىَشخصيةَابفَالشَّجرٌم،َكمحصمتوَالمغكيةَالكبيرة،َفكماَرأيناََ
َكثيَر َلعمماء َكآراء َإعرابَشكاىده، َبالشكاىد،َلكؿ َكمشفكعة َالنُّحاة، َبآراء َميؤيَّدة َقكية، عراباتو َكا  ة،

َكىذاَكموَيكضحَلناَأنناَأماـَأحدَأئمةَالنَّحكَاألفذاذ،َعمييـَرضكافَاللَجميعنا.

،َقاؿ:َإنَّياَمفَأجكدَماَقيؿَفيَلقاءَاألسدَمفَأعرب ابن الشَّجرّي مطمع قصيدة .ٗ
 أنشدهَبديعَالزَّمافَاليمذانيَكىك:الشعرَالقديـ،َكىكَلبشرَبفَعكانةَاألسدم،َ

َأفاِطَم لو َشِيْدِت بَبْطِن َخْبتٍ 
ََََ
َ
َ
 

 (ٕ)وقد لَقى الِيَزْبُر َأخاِك ِبْشرَا 
 
 

َبوَ َمفعكالن َفيككف َشيدت، َبالفعؿ َتنصبو َأف َاألكؿ: َكجييف؛ َعمى َ)أخاؾ( فأعرب
َب َالقكؿ َىذا َعمى َكتعيدهػكتنصب)اليزبر( َفي)القى(، َالفاعؿ َكتضمر َكتككفََ)القى(، َاألخ، إلى

َأفَ َاآلخر: َكالكجو ، َحاالن َالماضي َكقكع َكجاز َحاؿ، َمكضع َفي ) َاليزبرى َالقى جممة)كقد
تنصب)أخاؾ(َبَ)القى(َكترفعَ)اليزبر(َعمىَالفاعميةَمف)القى(،َكتككفَشيدتَبمعنىَحضرتَ

َأخاؾ.َأمَّاَ)بشرا(َفنصبياَعمىَالبدؿ، ،َكقدَالقىَاليزبري أكَعمىََكالتقدير:َلكَحضرتَببطفَخبتو
َ.(ّ)عطؼَالبياف

بالنَّظرَإلىَإعرابَابفَالشَّجرم،َترلَفيوَمفَالسُّيكلةَكاليسر،َماَيغنيؾَعفَإعادةَتفسيرهََ
َقدَتقربوَ ،َألفَّ اختمؼَالنُّحاةَفيََمفَالحاضر،َكقدكشرحو،َكقدَأشارَإلىَجكازَكقكعَالماضيَحاالن

؛َفذىبَالككفيكف،َكاألكقكعَا َالفعؿَالماضيَيجكزَأفَخفشَمفَالبصرييفلماضيَحاالن َإلىَأفَّ ،
َتعالى َفقكلو َالنقؿ: َفأمَّا َكالقياس، َفيَذلؾَالنقؿ َكحجتيـ ، ہ  ہ   ہ  چ  :يككفَحاالن

َكؿَماَجازَ(4)چھ   َالقياس:َفؤلفَّ َكىكَفيَمكضعَحاؿ،َكأمَّا فَأ،َفحصرتَفعؿَماضو
َلممعرفة،َنحك:َمررتَبالرجؿَقاعدنا، كأمَّاَالبصريكف،َفذىبكاََيككفَصفةَلمنكرة،َجازَأفَيككفَحاالن

َ ،َإالَإذاَكافَمعَ)قد(َأكَكافَكصفنا،َكحجتيـَفيَذلؾَ؛َأفَّ إلىَعدـَجكازَمجيءَالماضيَحاالن
َيصمحَأفَيقاؿ:َ)اآلف(َأكَ الفعؿَالماضيَالَيدؿَعمىَالحاؿ،َكالَيكضعَمكضعَالحاؿ،َإالَما

                                                           
 .ٖٓ/ِ،َكىمعَاليكامع:َُُِ/ِ،َكشرحَاألشمكني:ََُْٗ/ِانظر:َشرحَالكافيةَالشافية:ََ(ُ)

)بشرَبفَعكانة(َاسـَكىمي،َاخترعوَبديعَالزمافَِّّ/ُالبيتَفي:َالحماسةَالبصرية،َالبصرم:ََ(ٕ) .َكيقاؿَأفَّ
َ.ِٕ/ِسد.َانظر:َاألعبلـ،َالزركمي:َي،َكنسجَبوَقصةَتفكؽَفيياَعمىَاألاليمذان

َ.َْٖ/ِانظر:َالمجمسَالرابعَكالستكف:ََ(ّ)
َ.َٗ/ْسكرةَالنساء:ََ(ٗ)
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َيضرب َالباحثَ(ُ))الساعة(َنحك:َمررتَبزيدو َالكجوَاَكفيَظفّْ لثاني،َمفَإعرابَابفَالشَّجرٌمَأفَّ
طالة. ،َكا  َأقربَإلىَالكجوَلماَفيوَمفَاكتماؿَلممعنى،َكعدـَتقديرو

( من قول الشاعر: .ٓٔ  أعرب ابن الشَّجرّي كممة)أَقلَّ

َِقفا قمياًل ِبيا عميَّ َفال
ََََ
َ
َ
 

 (ٕ)أَقلَّ ِمن َنْظرٍة ُأَزّوُدىا 
 
 

َفالرف(ّ)فقاؿ َكالنصب؛ َالرفع ) َ)أقؿَّ َفي َ"يجكز َعمىَ: َكالنصبي َبميس، َتشبيو)ال( َعمى ع
َف.تشبيو)ال(َبإٌف،َكالفتحةَفيَ)أقٌؿ(َإعراب،َلطكلوَبمًَ

كفيَإعرابَابفَالشَّجرٌمَأجازَفيَ)ال(َأفَتككفَتبرئة؛َنافيةَلمجنس،َأكَتككفَعاممةَعمؿََ
َكانتَبا َإذا (َاسمياَمرفكعَبالضمة،َأمَّا لنصبَليس،َففيَالرفع،َتككف)ال(َالمشبيةَبميس،َك)أقؿُّ

مَلنفيَالخبرَفييَنافيةَلمجنس،َكيككفَبذلؾَاسمياَمبنيِّا.َكمفَصكرَ)ال(أفَتأتيَنافيةَلمجنس؛َأ
َنفيوَعفَجميعَأفراده،َكتسمَََّ،اعفَالجنسَالكاقعَبعدىاَنصَن ىَالَالتبرئةَكنفيوَعفَالجنسَيستمـز

َ.(ْ)كتنزييوَالجنسَعفَالخبرَ،لتبرئةَالمتكمـَ؛بإضافةَالداؿَإلىَالمدلكؿ

َاسـَالَالنافيةَلمجنسَمبنيَعمىَالفتح،َلكفَإذاَكافَاسمياَمضافنا،َنحكَقكؿَالمتنبي:َكَ

َفال ثوَب مجٍد غيَر ثوِب ابِن أحمدٍ 
ََََ
َ
َ
 

 (٘)عَمى أحٍد إلَّ بُمْؤٍم ُمَرقَّعُ  
 
 

َالفتحةَتصبحَعبلمةَإعرابَكليستَعبلمةَ َفيَالدار؛َفإفَّ أكَكليياَطكيؿ،َنحك:َالَأفضؿَمفَزيدو
َالفتحةَفي)أقؿ(َفتحةَإعراب.(ٔ)بناء َ،َكىذاَبدكرهَيؤيدَماَذىبَإليوَابفَالشَّجرٌم؛َمفَأفَّ

َ

َ

َ

                                                           
َ.ُِٔ-ُِٔانظر:َاإلنصاؼ:ََ(ُ)
َ.ِٗٔ/ُالبيتَلممتنبيَفي:َديكانو:ََ(ٕ)
 .ِٗٓ/ِالمجمسَالسابعَكالستكف:ََ(ّ)

َ.ّ/ِانظر:َحاشيةَالصبَّافَعمىَاألشمكني:ََ(ْ)
َ.ِّٗ/ِالبيتَفي:َديكانو:ََ(٘)
 .ِْٖ/ِانظر:َحاشيةَالصبَّاف:ََ(ٔ)
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أجاز ابن الشَّجرّي النصب والرفع، عمى وجوه عدة، في قولو)خميفة( من قول  .ٔٔ
 الشاعر:

َىذا ابُن عمّْي في ِدَمْشَق َخميفةٌ 
ََََ
َ
َ
 

 (ٔ)لو شئُت ساَقُكُم إليَّ َقِطينا 
 
 

َ"يجكز(ِ)فقاؿ َفيوََ: َتيعمؿ َأف َكيجكز َمنو، َفيككفَحاالن َاإلشارة، َباسـ أفَتنصب)خميفة(
َمفَالذكرَالذمَفيو،َكيجكزَأفَترفعوَعمىَكجييف،َأحدىما:َأفَيككفَخبرناَ الظرؼ،َفيككفَحاالن
َثالثنا،َابفَعمي:َاألكؿ،َكفيَدمشؽ:َالثاني،َكخميفة:َالثالث،َكيجكزَأفَيككفَخبرَمبتدأَمحذكؼ".

َابؽَأيعربتَ)خميفة(َعمىَأربعةَأكجو:َفيَالمثاؿَالسَ

،َكاألصؿَفيَصاحبَالحاؿَأفَيككفَمعرَّفنا،َكقدَ(ىذا)النصبَعمىَالحاؿَمفَاسـَاإلشارةَ -َأ
 .(ّ)ذكرَىذاَالكجوَالخميؿَبفَأحمد

َالمذيفََ -َب النصبَعمىَالحاؿَمفَالظرؼ،َكيجكزَأفَتعمؿَالظرؼَفيَالحاؿ،َنحكَقكلؾ:َإفَّ
َ.(ْ)انافيَدارىماَجالسيف،َأخكاؾَأبَك

َثالثَل -َت َخبر َخبرناَػالرفعَعمىَأنَّيا َك)فيَدمشؽ( ، َأكالن َخبرنا َعمىَأفَتككف)ابفَعمي( )ىذا(،
ألفَالخبرَحكـَعمىَالمبتدأ،َكقدَيحكـَعمىََصح؛كالتعددَفيَالخبرَجائز،َبؿَىكَاألثانينا.َ

َ.(ٓ)الشيءَالكاحدَبأكثرَمفَحكـ

َ -َث َكقد َىذا، َمحذكؼَتقديره َلمبتدأ َالخبرية، َعمى َبفَالرفع َالخميؿ ا؛ َاإلعرابَأيضن أعربَبيذا
ازىذاَخميفَاَاٍبفَعميىذلىكَرفعَعمىَمعنىََك:َ"(ٔ)أحمد،َفقاؿ َ"ةَلجى

كقدَأضاؼَالخميؿَكجيناَخامسنا؛َكىكَاعتبار)ىذا(َمبتدأ،َك)ابفَعمي(َصفةَلو،َك)خميفة(َ
َ.(ٕ))ىذا(ػخبرَل

                                                           
َ.ّٖٖالبيتَلجريرَفي:َديكانو:ََ(ٔ)
َ.َُ/ّالمجمسَالحادمَكالسبعكف:ََ(ِ)
َ.ٖٔلفراىيدم:َاانظر:َالجمؿَفيَالنحك،ََ(ّ)
َ.ّْٕ/ِانظر:َاألصكؿَفيَالنحك:ََ(ْ)
 .ِِّ/ُنظر:َأكضحَالمسالؾ:ََ(ٓ)

 .ٖٔلفراىيدم:َاالجمؿَفيَالنحك،ََ(ٔ)
َ.ٖٔلفراىيدم:َاالجمؿَفيَالنحك،َ(ٕ)
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حيثَإفَالكممةَالكاحدةََكىذهَالمسألةَتجسّْدَظاىرةَالتكسعَفيَاإلعرابَبمعناىاَالحقيقي؛
َلـَيكفَلكالَتمكُّفَابفَالشَّجرٌمَفيَليغتو.َاجازَلياَخمسةَأكجوَكمياَصحيحة،َكىذ

 أورد ابن الشَّجرّي شاىًدا عمى إعمال )أْن( المخففة من الثقيمة؛ قول المتنبي: .ٕٔ

َوأْنَك باألمِس كنَت ُمْحَتِمًما
ََََ
َ
َ
 

 (ٔ)شيَخ َمَعدا وألنت َأْمَرُدىا 
 
 

ََـّ َ(ِ)قاؿَث َحاؿه َ)محتممنا( َكذلؾَأفَّ َالفائدة، َفيو َلما َرأيتَإيراده َكبلـه َفيَقكلو)محتممنا( "َ :
َفيَاألحكاؿَ َإعماؿ)كاف( َمف َمنع َكمف َ)كاف(، َالحاؿ َفي َكالعامؿ َمعدٍّ(، َقكلو)شيخ كخبر)كاف(

َالحاؿَفضمةهَفيَالخبرَمنككرة،َفرائحةَالفعؿَتعمؿَفييا،َفماَظنَُّ َبقكلو؛َألفَّ ؾَبكافَفغيرَمأخكذو
،َتعمؿَالرفعَكالٌنصبَفيَاالسـَالظاىرَكالمضمر،َكليستَ)كاف(َفيَنصبياَ كىيَفعؿَمتصرّْؼه

َمفَحرؼَالتنبيوَكاإلشارة". َبأسكأَحاالن َحاالن

َمفََ َكذكر َ)أٍف(، َأقساـ َلمحديثَعف ، َفصبلن َعقد َأف َبعد َالشاىد َىذا َالشَّجرٌم َابف أكرد
ياَاالسـَكالفعؿَثـَذكرَأنَّوَإذاَكليياَاسـه،َففيياَمذىبافَأقسامو؛َأفَتككفَمخفَّفةَمفَالثقيمة،َكيمي

األكؿ:َأفَتنصبوَعمىَنيةَتثقيميا،َكماَفيَالشاىدَالسابؽ،َكالثاني:َإعمالياَفيَمقدَّر؛َكىكَضميرَ
َالشأف،َثـَرجَّحَالمذىبَالثانيَعمىَاألكؿ.

َالشَّجرٌم،َفيَىذاَالرأم؛َحيثَإنَّوَذكرَأفَََّ )أٍف(َلياَسبعةَمكاضعََكقدَسبؽَاليركٌمَابفى
َابفَ َأكرده َبنفسَما َمذىبيف، َفييا َأفَّ َذكر َتحدثَعنيا، َكعندما َالثقيمة، َمف َالمخفَّفة َبينيا مف

َ،َلكنوَلـَييشرَإلىَكتابَاأليزىية!!.(ّ)الشَّجرٌم،َكرجَّحَالمذىبَالثانيَكماَرجِّحوَابفَالشَّجرمٌَ

مبَكتبَالنُّحكَعنيا،َكاستشيدكاَبكثيرَكبالرجكعَإلىَ)أٍف(َالمخفَّفةَمفَالثقيمة،َتحدثتَأغَ
َقميؿَ ثباتو َكا  َحذؼَاسميا، َيشترطَفييا َمفَالثقيمة، َالمخففَّة َ)أٍف( َعمىَأفَّ َكأجمعكا مفَالشكاىد،

َاسميا، َذكر َإذا َإفراده؛ َكيجكز َجممة، َخبرىا َيككف َأٍف َكاشترطكا َالذمََ(ْ)لمضركرة، َسيبكيو؛ إالَّ
َ.(ٓ)ضمرَاسميا،َإذاَجاءَبعدىاَاألسماءاشترطَفيَتخفيؼَ)أٍف(َمفَالثقيمة؛َأفَي

                                                           
َ.َُّ/ُالبيتَفيَديكانو:ََ(ٔ)
 .ُٓٓ-ُْٓ/ّالمجمسَالتاسعَكالسبعكف:ََ(ِ)
 .َّٔانظر:َاألزىية:َ(ّ)

،ََكالمبابَفيَعمؿَّٖٓ/ِ،كالمقتضب:َِّٖ/ُ،َكاألصكؿَفيَالنحك:ََٗ/ِانظر:َمعانيَالقرآف،َلمفراء:ََ(ْ)
َّٖٖ/ُ،َكشرحَابفَعقيؿ:ََِِ/ُالبناءَكاإلعراب:َ

 .َِٖ/ُانظر:َالكتاب:ََ(ٓ)
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مفَاآلراء،َتبيّْفَسببَترجيحَابفَالشَّجرمَلممذىبَالثاني؛َكىكَأفَيككفَاسـََيؽكمماَس
َ.ا)أٍف(َضميرَالشأفَمحذكفَن

( عمى عدة وجوه، في قول الشاعر: .ٖٔ  أعرب ابن الشَّجرّي موضع )أنَّ

َُمًنى ُكنَّ لي أنَّ البياَض ِخضابُ 
ََََ
َ
َ
 

 (ٔ)بَتْبِييِض القروِن شبابُ فَيْخَفى  
 
 

َفذكرَلياَأربعةَكجكه:

َالبياضَخضاب،َكىذاَالكجوَاألول -َأ :َالرفعَعمىَإضمارَمبتدأ،َكأنَّوَقاؿ:َإحداىفَأفَّ
 باعتبار)منى(َمبتدأ.

َمكضعَلثانيا -َب َفي َيككف َكبذلؾ َعميو، َ)منى( َلداللة َإضمار)تمنيت( َالنصبَعمى :
 دأ.مفعكؿَبو،َكىذاَالكجوَباعتبار)منى(َمبت

َمذىبَسيبكيوَكاألخفشَالثالث -َت َكىذا َعمىَاعتبار)منى(َظرؼ، َبالظرؼ، ) َرفعَ)أفَّ :
َكؿَاسـَحدثَيتقدموَظرؼَيرتفعَبالظرؼ.  كالككفيكف،َكىكَأفَّ

:َالرفعَباالبتداء،َعمىَاعتبار)منى(َظرؼ،َكىكَمذىبَالخميؿ،َكالبصرييف؛َكىكَلرابعا -َث
 رفعَاسـَالحدثَباالبتداء.

َ َإلىَالكجكه َبعدماَكبالعكدة َفالكجيافَاألكالف،َذكرىما َبالتفصيؿ؛ َابفَالشَّجرٌم التيَذكرىا
فَكافَنكرة،َكذكرَأٌفَاالبتداءَبالنكرةَجائز،َإذاَأخبرتَعنياَبجممةَتتضمفَ َ)منى(َمبتدأ،َكا  عدَّ
(َالرفعَكالنصب،َفالرفعَ اسمناَمعرفة،َكىذاَليسَفيوَأدنىَشؾ،َكعمىَىذاَاالعتبارَأجازَفيَ)أفَّ

َأنَّيا َمحذكؼََعمى َلفعؿ َبو َمفعكؿ َأنَّيا َعمى َكالنصب: َ)إحداىف(، َتقديره َمحذكؼ، َلمبتدأ خبر
،َكالَداعيَلمتكضيحَأكثر؛َ تقديره،َ)تمنيت(،َدلَّتَعميو)منى(َكىذافَالكجياف،َليسَفييماَخبلؼه

َاسمكبَابفَالشَّجرمَيميؿَإلىَالسيكلةَفيَالطَّرحَكماَتقدـ. َألفَّ

َأكَر َفقد َالكجيافَاآلخراف، َالرفعَبالظرؼَأمَّا ) َكأجازَفي)أفَّ َ)منى(َظرفنا، َعدَّ َبعدما دىما
َمسألةَخبلفيةَ َكالرفعَباالبتداءَعمىَرأمَالبصرييف.َكىذه عمىَرأمَسيبكيو،َكاألخفشَكالككفييف،

َتقٌدـَع َالظرؼَيرفعَاالسـَإذا ميو،َنحكَقكلؾ:َأمامؾَزيدَبيفَالنُّحاة؛َفقدَذىبَالككفيكفَإلىَأفَّ
خفشَكالمبّْردَكسيبكيوَمفَالبصرييف،َكحجتيـَفيَذلؾَبأفَقالكا:َإنَّماَقمناَذلؾَىـَفيَذلؾَاألكأيَّد

َفارتفعَ َكاكتفىَبالظرؼَمنو، َفحذؼَالفعؿ، َأمامؾَزيد، َحؿَّ َأمامؾَزيد، َاألصؿَفيَقكلؾ: ألفَّ

                                                           
َ.ُٖٖ/ُالبيتَلممتنبيَفيَديكانو:ََ(ٔ)
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،َأكَصمةَ َلمبتدأ،َأكَصفة،َأكَحاالن َكقعَخبرنا َسيبكيوَيرفعَبالظرؼَإذا َأفَّ االسـَكالذمَيساعدنا
َكذ َاالسـَبعدَالظرؼَيرفعَباالبتداء؛َكحجتيـَبأفَقالكا:َإنَّماَقمناَذلؾ؛َألفَّ ىبَالبصريكف،َإلىَأفَّ

َالظرؼ،َكىكَالَيصمحَىاَ الظرؼَقدَتعرَّلَمفَالعكامؿَالمفظية،َفمكَقيدّْرَىناَعامؿ،َلـَيكفَإالَّ
َالظرؼَالَيعمؿ ،َألفَّ َ.(ُ)ىناَأفَيككفَعامبلن

سعةَعمـَابفَالشَّجرٌم؛َلعرضوَكؿَىذهَاالحتماالتَليذهَفَكبعدَعرضَىذهَالكجكه،َتتبيٌَ
َفيكَ َخبلؼ، َمحؿ َكىي َالتفصيؿ َمف َبشيء َالنُّحاة َتناكليا َميمة، َإلعرابات َكباختياره الكممة،

َفريؽَحجتو.َ َيعرضَىذهَالخبلفات،َكيذكرَلكؿى

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

ََ

َ
                                                           

 .ِٓ-ْٖانظر:َاإلنصاؼَفيَمسائؿَالخبلؼ:ََ(ُ)
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ََ

َالمتأمؿَفيَآراءَابفَالشَّجرمٌََ بؿَعميياََ،خصيتوَالمستقمةؼَلوَشتتكشٌََاإلعرابيةَإفَّ التيَجي
اَفيَمكقفوَمفَإعراباتَكآراءَمفَقبمو،َكفيَ منذَنشأتو،َفيكَليسَتابعناَلسابقيو،َكقدَبداَذلؾَكاضحن

نياَنتيجةَخبرتوَالطكيمةَفيَتدريسَالنَّحك. َآرائوَالمستقمةَالتيَككَّ

َالباجثَ َاعتمد َبياَكقد َانفرد َأك َالتيَرجَّحيا َبنفسو،ََفيَالتَّعرؼَعمىَآرائو َىك َذكره ما
إضافةََكغيرَذلؾ،ََ،عندم،َكالصحيحَعندم،َكخطرَليَكجوفيقكؿَكيتجوَعندم،َكحقيقةَالقكؿَ

َإلىَماَذكرهَمفَجاءَبعدهَمفَالنَّحكييف.

 وىذه أىم اآلراء التي استقلَّ بيا ابن الشَّجرّي في أماليو: 

 تأبط شرًا: ضعَّف ابن الشَّجرّي مجيء الحال من المضاف إليو، وذلك في قول .ٔ

ََسَمْبَت سالحي بائًسا وشتْمَتني
ََََ
َ
َ
 

 (ٔ)فيا َخْيَر مسموٍب و يا شرَّ ساِلبِ  
 
 

)بائسنا(َحاؿَمفَضميرَالمتكمـَالذمَفي)سبلحي(،َ(ِ)فقاؿ َولكنو عندي:َ"كلستَأرلَأفَّ
وَحاؿَمفَمفعكؿ)سمبت(َمحذكؼ،َكالتقديرَسمبتنيَبائسناَسبلحي،َكجاءَبالحاؿَمفَالمحذكؼ؛َألنَّ

َ: َكعزَّ ٍنًكٌم،َكمثؿَذلؾَفيَالقرآفَقكلوَجؿَّ ؛َفكحيدناَ(3) چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  چ مقدَّرَعندهَمى
نَّماَكجبَالعدكؿَعفَنصب)بائس(َعمىَالحاؿَ حاؿَمفَالياءَالعائدةَفيَالتقديرَعمى)مىف(...َكا 

َم ندكحةنَعنوَمفَالياءَالتيَفي)سبلحي(؛َلماَذكرتوَلؾَمفًَعزَّةَحاؿَمفَالمضاؼَإليو،َفإذاَكجدتى
َكجبَتركو".

 

 

 

 
                                                           

َ.ُُٔ/ّ،َكالخزانة:َِٔتَفيَديكانو:َالبيَ(ٔ)
 .ِٓ/ُالمجمسَالثالث:ََ(ِ)
َ.ُُ/ْٕالمدثّْر:ََ(ٖ)

 اإلعرابات التي انفرد بيا: ثالثالمبحث ال

 

 

 

 

 

 



92 

 

 زيد: من المضاف إليو أيًضا، في قول أبيوضعَّف مجيء الحال 

َّعْوٌذ وُبْيَثُة حاِشدوَن عميِيم
ََََ
َ
َ
 

 (ٔ)َحَمُق الَحِديِد ُمضاَعًفا َيَتميَّبُ  
 
 

َمفَ)الحمؽ(،َالَمف)الحديد(َ(ِ)فقاؿ )مضاعفنا(َحاؿه َأفَّ َأراه: َالبيتَفيما َ"الكجوَفيَىذا :
كلىَمفَمجيئياَمفَالمضاؼَإليوَأيف،َأحدىما:َأنَّوَإذاَأمكفَمجيءَالحاؿَمفَالمضاؼَكافَألمَر

َكصؼَ)الحمؽ(َبالمضاعؼَأشبو" َمفَ)الحمؽ(...َكاآلخر:َأفَّ َكالَمانعَمفَككف)مضاعفنا(َحاالن

َالنََُّك َجميكر َإليوَأفَََّ:(ّ)حاةرأم َالمضاؼ َمف َيأتي َال َالعربيةَالحاؿ َالمغة َفحٌؽَفي ،
َالمضاؼَإليوَمكمؿَصاحبَالح َيككفَمجركرناَباإلضافة،َكماَالَيككفَصاحبَالجر؛َألفَّ اؿَأالَّ

َ:ماَيأتيمَاحدَنكالكنَّيـَأجازكهَبشركط،َأفَيككفََلممضاؼ،َككاقعَمنوَمكقعَالتنكيف،
َب -َأ َيقـك َالفعؿَعمؿأفَيككفَالمضاؼَاسما َالفاعؿ..، َكالمصدرَكاسـ .َ َاعتكافيَصائمنامثؿ:

َلي.َأفضؿ
 َ(ْ) چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېچ اَمفَالمضاؼَإليو،َمثؿ:مضاؼَجزءَنأفَيككفَال -َب

ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  چ َ:قكلوَتعالىَأفَيككفَالمضاؼَكجزءَمفَالمضاؼَإليو،َمثؿ -َت

َ.َ(ٓ) چ ژ  ژ        ڑ

كجكَّزَبعضَالبصرييف،َكصاحبَالبسيط،َكأبكَعميَالفارسٌي،َمجيءَالحاؿَمفَالمضاؼَ
َ.(ٔ)تَمفَشركطإليوَمطمقنا؛َأٍمَبدكفَماَذكَر

َالَيميؿَالباحثَك حاؿَمفَالمضاؼَإليو،َبؿَإلىَرأمَابفَالشَّجرٌم،َالذمَلـَينًؼَأفَيأتيى
ذاَلـَنجدَفيمكفَأفَيأتيََرألَأٌنو إذاَأمكنناَأفَنأتيَبالحاؿَمفَغيرَالمضاؼَإليوَفيكَأجكد،َكا 

                                                           
َ.ُّٕ/ّ،َكالخزانة:َْٔٔ/ُالبيتَفي:َشرحَابفَعقيؿ:ََ(ٔ)
َ.ٔٗ/ّالمجمسَالسادسَكالسبعكف:ََ(ِ)
لكافي:ََ،َكالنحكَإُٗ/ِ،َكشرحَاألشمكني:َْٔٔ/ُ،َكشرحَابفَعقيؿ:ََٕٓ/ِانظر:َشرحَالكافيةَالشافية:ََ(ّ)

ّْٕ. 

َ.ْٕ/ُٓالحجر:ََ(ْ)
 .ُِّ/ُٔالنحؿ:ََ(ٓ)
،َكرأمَأبيَعميَذكرهَابفَالشَّجرٌمَفيَالشاىدَِّْ/ِ،َكىمعَاليكامع:ََُٖٓ/ّانظر:َارتشاؼَالضرب:ََ(ٔ)

 السابؽ.



93 

 

مؼَمعَآراءَالنُّحاةَصاحبَالحاؿَمضافناَإليو،َكىذاَرأمَسديدَكمقنع،َكمصحكبَبالشكاىد،َكالَيخت
َ،َكاللَأعمـ.فيَىذهَالمسألة

 أجاز ابن الشَّجرّي عمل كان في الحال، في قول المتنبي: .ِ

َوأْنَك باألمِس كنَت ُمْحَتِمًما
ََََ
َ
َ
 

 (ٔ)شيَخ َمَعدا وألنت َأْمَرُدىا 
 
 

َقاؿ َـّ َ)م(ِ)ث َكذلؾَأفَّ َالفائدة، َفيو َلما َرأيتَإيراده َكبلـه َفيَقكلو)محتممنا( "َ :َ َحاؿه حتممنا(
َفيَاألحكاؿَ َإعماؿ)كاف( َمف َمنع َكمف َ)كاف(، َالحاؿ َفي َكالعامؿ َمعدٍّ(، َقكلو)شيخ كخبر)كاف(
َالحاؿَفضمةهَفيَالخبرَمنككرة،َفرائحةَالفعؿَتعمؿَفييا،َفماَظنُّؾَبكافَ َبقكلو؛َألفَّ فغيرَمأخكذو

،َتعمؿَالرفعَكالٌنصبَفيَاالسـَالظاىرَكالمضمر،َكليس تَ)كاف(َفيَنصبياَكىيَفعؿَمتصرّْؼه
َمفَحرؼَالتنبيوَكاإلشارة". َبأسكأَحاالن َحاالن

َقاؿَ َبمعناه، َأك َشبيو، َأك َفعؿ، َمف َعمييا، َتقدَّـ َما َفعامميا َعامؿ، َإلى َتحتاج الحاؿ
َنحك:َ(ّ)الخكارزمي َفالفعؿ َالصفات، َمف َكشبيو َالفعؿ َالشيئيف َأحد َشيئاف؛ َالحاؿ َفي َ"العامؿ :

َراكبنا،َكشبيوَمفَالص فاتَمثؿَقكلؾ:َمررتَبرجؿَعفيؼَشابنافَكالثانيَمعنىَالفعؿَجاءنيَزيده
،َأكَشبوَفعؿَنحك:َفيياَزيدَمقيمنا،َكاسـَاإلشارة،َنحكَ كىيَأنكاع؛َحرؼَجٌر،َألنَّوَيستدعيَفعبلن
َالفعؿَ َبمعنى َالمقصكد َفي َالغبلييني ؿ َكفصَّ َكاقفنا؟". َمالؾ َنحك: َكاالستفياـ َمنطمقنا، َعمرك ىذا

عناه،َفيكَعمىَتسعةَأشياء:َاسـَالفعؿ،َكاسـَاإلشارة،َكحرؼَالتنبيو،َكأدكاتَ:َكَالمرادَبم(ْ)فقاؿ
َالتشبيوَكأدكاتَالتمني،َكأدكاتَاالستفياـَكالجارَكالمجركر،َكالظرؼ،َكحركؼَالنداء.

َكاختمؼَالنُّحاةَفيَداللةَ)كاف(َالناقصةَعمىَالحدث،َالذمَيدؿَعميوَالفعؿ،َعمىَقكليف:

َ)كاف(َالقول األول: -َأ َليستَأفعاؿََأفَّ َفيي َىذا َكعمى َالحدث، َمف َالمجٌرد َالزمف َعمى دالة
 .(ٓ)حقيقية،َكىذاَرأمَسيبكيو،َكالمبرد،َكابفَالسَّراج،َكالفارسٌي،َكابفَجني،َكغيرىـ

                                                           
َ.َُّ/ُالبيتَفيَديكانو:ََ(ٔ)
 .ُٓٓ-ُْٓ/ّالمجمسَالتاسعَكالسبعكف:ََ(ِ)
َ.ِْٔ/ُ:َ،َالخكارزميالتخمير (ّ)

َ.ٕٖ/ّنظر:َجامعَالدركسَالعربية:َا(َْ)
،َِٖ/ُ،َكاألصكؿَفيَالنحك:َّّ/ّ،َكالمقتضب:َُّّ/ْ:َكالتذييؿَكالتكميؿ،َِْٔ/ُانظر:َالكتاب:ََ(ٓ)

َ.ّّٖ/ّ،َكاألشباهَكالنظائر:َِِٓ/ُكالمساعد:َ
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َ)كاف(َدالةَعمىَالحَالقول الثاني: -َب ثَكالزمف،َكغيرىاَمفَاالفعاؿَاألخرل،َكىذاَرأمَابفَدأفَّ
 .(ُ)بيَحياف،َكابفَىشاـ،َكغيرىـخركؼَكابفَعصفكر،َكابفَمالؾ،َكأ

َكافَالناقصةَليسَلياَداللةَ فالخبلؼَفيَداللةَكافَالناقصةَعمىَالحدث،َفمفَرألَأفَّ
عمىَالحدث،َفيكَالَيرلَبعمؿَكافَفيَالحاؿ،َكقدَمنعَعمؿَكافَفيَالحاؿَالكاسطيَالضريرَ

َكالَاستدعا َفعؿَغيرَحقيقي، َالناقصة َكاف َأفَّ َبحجة َكغيرىـ، َكالعامؿَكالسيكطي، َلمحاؿ، َليا ء
َفيماَ َلتدؿَعمىَمقتضاىا َاستقبلؿَالجممة َتدخؿَبعد َأغنىَفيَذلؾَعنيا،َكألنَّيا مستدع،َكخبرىا

َ.(ِ)مضى،َفالذمَكافَينصبَالحاؿَقبؿَدخكليا،َينصبوَبعدَدخكليا

َزيادةََ َالحاؿَفضمة َعمىَأفَّ َقياسنا َكافَفيَالحاؿ، َإعماؿ َفيرلَبجكاز َالشَّجرٌم َابف أمَّا
عماؿَالفعؿَفيَالحاؿَأكلىَمفََكأقؿ َمتصرؼ،َككاف،َكا  َتاـو مفَالفعؿَيعمؿَفييا،َفماَبالؾَبفعؿو

َفيوَمفَالتعميؿَماَيشفي،َكىكَمحؽَهإعماؿَأحرؼَاإلشارةَكالتنبيوَكالتمني...،َكىذاَالكبلـَمقنعهََك
َأعمـ.فيَذلؾ؛َفإذاَكافَالحرؼَيعمؿَفيَالحاؿ،َفمفَالطبيعيَأفَيعمؿَالفعؿَفيَالحاؿ،َكاللَ

،َكذلؾَمفَأجاز ابن الشَّجريّْ مجيء ما بمعنى أي الدالة عمى المفعول المطمق .ّ
،َحيثَ(ّ)چائ  ەئ             ەئ  وئ  وئ    ائۉ  ې  ې  ې  ې    ى  ىچ  قكلوَتعالى:

َ)ما(َاستفياميةَعندَالزَّجاجَ َىذهَاآليةَمفَاآلمَالمشكمةَالتيَتعمقتَبياَالميمحدة،َكقاؿ:َإفَّ ذكرَأفَّ
َفيكَنفيَخرجَمخرجَاالستفياـَكالفَر َاستفياـ، َحكمتَبأنَّيا َافَتككفَنافية؛َألنَّؾَإذا اء،َكالَيبعد

َ َأفَأكمؿَتفسيرَاآليةَ (ْ)چۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  چ كقكلوَتعالى: َقاؿَبعد َـّ َث ،
َمباالةََوحقيقة القول عندي َبكـَربي،َأم:َأمَّ َيعبؤي َعبءو ،َكالتقدير:َأمَّ َمكضع)ما(َنصبه فيوَأفَّ

  .(ٓ)يَربّْيَبكـيبال

َفيَتناكلوَلآليةَالمشكمة،َكتعيدهَبأفَيزيؿَ ىذهَاآليةَتكشؼَعفَبعضَمنيجَابفَالشَّجرمّْ
َاإلعرابَليا َكتكجيو َتفسيرىا، َبدكف َاآلياتَالقرآنية َعمى َيمرُّ َال َفيك َكالغمكضَعنيا، ََاإلشكاؿ

                                                           
،َكشرحَّٖٓ/ُ،َكشرحَجمؿَالزجاجي،َالبفَعصفكر:َُْٓ/ُانظر:َشرجَجمؿَالزجاجي،َالبفَخركؼ:ََ(ُ)

َ.ّّٖ/ّ،َكاألشباهَكالنظائر:َُُِٓ/ّ،َكارتشاؼَالضرب:َِِٓ/ُ،َكالمساعد:َّّٖ/ُسييؿ:َالت
 .ّّٖ/ّ،َكاألشباهَكالنظائر:َُُِٓ/ّ،َكارتشاؼَالضرب:َّٕلكاسطي:َاانظر:َشرحَالممع،ََ(ِ)

َ.ٕٓ/ِٓالفرقاف:ََ(ّ)
َ.َٔ/ٓٓالرحمف:َََ(ْ)
َ.َٖ-ٕٕ/ُانظرَ:َالمجمسَالثامف:ََ(ٓ)
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يككفَلكـَعنده،َكماََكزفَوَمَُّأَ:تأكيؿَ)ماَيعبأَبكـ(َأمٍَ:َ"(ُ)كبعدَأفَعرضَإعرابَالزَّجاجَالذمَقاؿ
:َ)ما(َاستفياـ،َأٍم:َماَ(ِ)"،َأمَّاَالفراءَفقاؿماَكافَلوَعندمَكزفَكالَقدرَتقكؿَماَعبأتَبفبلفَأمٍَ

َعمىَاإلعرابَككضحو،َكلـَيضعّْفو،َلكنَّوَأجازَكجيناَجديدناَلـَ َعقَّبَابفَالشَّجرمّْ يصنعَبكـ".َثَـّ
َ)ما(َفيَا آليةَبمعنى)أم(َالدالةَعمىَالمفعكؿَالمطمؽ،َكالتقديرَعنده:َأمََّيذكرهَأحدهَقبمو؛َكىكَأفَّ

َيعبؤَبكـَربي. َعبءو

َذكرَ َفقد َاآلية، َليذه َإعرابو َفي َ)ما( َتعرَّضَلمكضع َمف َكالمفسريف َالنَّحاة َمف كقميؿ
َعفَ َعبارة َكىي َنصب، َمحؿ َفي َعنده َكىي َاالستفياـ، َمعنى َمتضمنة َ)ما( َأٌف الزمخشرم

َـَّأجازَكجيَن َ.(ّ)اَآخر؛َبأفَتككفَنافيةالمصدر،َث

)ما(َنافية(ْ)المحيطَفقاؿَالبحرَأمَّاَصاحب أٍم:َليسَيعبؤ،َكيجكزَأفَتككفَاستفياميةََ:َّ
َيعبأَبكـ". َفيياَمعنىَالنفي،َأٍم:َأٌمَعبءو

َ َ.َ(ٓ)كنسبوَإليوكقدَنقؿَالقرطبيَفيَتفسيرهَرأمَابفَالشَّجرمّْ

َاستفيامية َ)ما( َأٌمَكذكرتَأغمبَكتبَالتفسيرَأفَّ حكا َيرجّْ َكلـ َكيجكزَأفَتككفَنافية، ،
َ.(ٔ)الكجييفَعمىَاآلخر

َبمعن َأك َأكَنفي، َاستفياـ، َفيَمكضع َ)ما( َيتبيَّفَأفَّ َاآلراء َكالَكبعدَعرضَىذه ىَأٍم،
َمنياَلدلَالنُّحاةَكالمفسريف.َاآلخر،َحيثَإنَّوَلـَييضعَّؼَأماَعمىَأٌمَمنيَيترجَّحَلدلَالباحث

َ

َ

                                                           
َ.ٖٕ/ْلزجاج:َمعانيَالقرآف:َاَ(ُ)
َ.ِٕٓ/ِمعانيَالقرآف،َالفراء:ََ(ِ)
 .ّٕٓ/ْانظر:َالكشاؼ:ََ(ّ)
 .ُّٗ/ٖانظر:َالبحرَالمحيط:ََ(ْ)

َ.ْٕ/ُّانظر:َالجامعَألحكاـَالقرآف:ََ(ٓ)
،َكغرائبَُّٓ/ٕ:َ،َالثعمبيكالكشؼَكالبيافَعفَتفسيرَالقرآفَ،ُِّ/ُٗ:َالطبرمَجامعَالبياف،انظر:ََ(ٔ)

َ.ُُٖ/ْ،َكالبحرَالمديدَفيَتفسيرَالقرآفَالمجيد،َالفاسي:َِٖٓ/ِ:َ،َالكرمانيالتفسير
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( من ضمير المتكمم، في قولو تعالىأبدل ابن الشَّجرّي  .ْ َ)كلَّ :  ِإنَّا ُكلَّ َشْيٍء
َخَلْقَناُه بَِقَدرٍ 

َالقرَّاءَمجمعكفَعمىَ(1) ،َكذلؾَبعدَأفَذكرَآراءَالنُّحاةَفيَإعرابَ)كٌؿ(َفذكرَافَّ
َذكرَرأيوَفقاؿ َـّ َالككفيكفَفمجمعكفَعمىَنصبو،َث َأمَّا َ(ِ)نصبوَكالبصريكفَمجمعكفَعمىَرفعو،

( وجٌو مخالٌف لموجيين المذكورينوخطر ل" َشيء(َي في نصب)كلَّ َ)كؿَّ ؛َكىكَأفَيككفَقكلوَ:
َاللَسبحانوَمحيطهَبمخمكقاتو...َفإفَعكرضَ ،َكىكَبدؿَاشتماؿ،َألفَّ نصبناَعمىَالبدؿَمفَاسـَإفَّ
َ ىذاَالقكؿَبأفَضميرَالمتكمـَكضميرَالمخاطبَالَيبدؿَمنيما...فالجكابَعفَىذهَالمعارضة:َبأفَّ

إلبداؿَمفَضميرَالمتكمـَكضميرَالمخاطب،َالَيسكغَإذاَكافَالبدؿَىكَالمبدؿَمنو،َكذلؾَبدؿَا
َفيسكغافَفيَضمائرَ َالبعض، َكبدؿ َاالشتماؿ َبدؿ َأمَّا َالكؿ، َبدؿ َكيسمكنو َالشيء، َمف الشيء

 َالمتكمميفَكالمخاطبيف"

َفالبصريكفَيركفَالرفعَفي)كؿََّ َالمسألةَباىتماـَلدلَالنُّحاة، (َكحجتيـَأنَّوَلـَحظيتَىذه
َالرفعَأقكلَمفَالنصب؛َكذلؾَألنياَ يتقدـَماَيكجبَالنَّصب،َكقدَسدَّدَرأييـَابفَجنّْيَالذمَقاؿ:َإفَّ
َالنَّصبَأجكدَمفَرفعوََلتقدـَعامؿَ َالككفيكف:َفيركفَأفَّ كقعتَفيَاألصؿَخبرَعفَمبتدأ.َأمَّا

،َكالتقديرَإناَخمقناَكٌؿَشيءَبقدر،َكقدَس َ.(ّ)دَّدَرأييـَمكيَبفَأبيَطالبناصب،َكىكَإفَّ

َكقدَ َفي)إنَّا(، َالمتكمـ َمفَضمير َحيثَإبداليا َمف َالنصب، َالذمَيرل َالشَّجرٌم َابف أمَّا
َكضميرَ َمنو، َتخصيصَالمبدؿ َبو َيراد َالبدؿ َألفَّ َذلؾ؛ َجكاز َسيعترضَبعدـ َأحدنا افترضَأفَّ

فردََّعميوَبأفَذلؾَيككفَفيََالمتكمـَكالمخاطبَفيَغايةَالتعريؼ،َفبلَحاجةَبيماَإلىَالتخصيص،
َ.(ْ)بدؿَالكؿَمفَالكؿ،َكليسَفيَبدؿَاالشتماؿ،َكقدَأجازَاليركمَالبدؿَمفَضميرَالمتكمـ

َ

َ

َ

َ

                                                           
َ.ْٗ/ْٓالقمر:َ(ُ)
 .ّٗ-َٗ/ُالمجمسَالحادمَكاألربعكف:ََ(ِ)
،َكشرحَِِْ/ِ:َ،َمكي،َكمشكؿَإعرابَالقرآفََّ/ِ،َكالمحتسب:َُْٖ/ُانظرَآراءَالنُّحاةَفي:َالكتاب:َ(ّ)

 .َُٔ/ّمع:َ،َكىمعَاليكآُْ/ُ،َكشرحَالتصريح:َّْْ/ُاألشمكني:َ

َ.ْٔٔ/ُ:َ،َاليركمانظر:َإسفارَالفصيحَ(ْ)
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( من قول األخطلـذكر ابن الشَّجرّي إعراب الزجاج والسيرافي ل .ٓ  :)المستخفُّ

 داِرمٍ الَعرارَة والنُّبوَح لِ إنَّ 
    
 
 
 

 (ٔ)لوالُمْسَتِخفُّ أخوُىُم األثقا 
 
 

َالركايةَ(ِ)فقاؿَ َأفَّ َكذكر اج، َالزجَّ َالسٌرم َبف َ َإبراىيـ َأنشدنا َأماليو: َفي َعمي َأبك َقاؿ :
َنصبَ)المستخؼ(َبالعطؼَعمىَ بالنصبَكالرفع،َكذكرَأبكَسعيدَالسَّيرافيَفيَشرحَالكتاب؛َأفَّ

وَابفَالشَّجرٌمَالرفعَكالنََّ َكجَّ ،َكرفعوَباالبتداءَكاالستئناؼ،َثَـّ عؿَمبتدأنَاسـَإفَّ صب،َفذكرَأنَّوَإذاَجي
،َكمفَنصبَ)المستخٌؼ(،َفبالعطؼَعمىَالعرارة،َكأخكىـَمعطكؼَعمىَ فيكَبمعنىَالذمَاستخؼَّ

َقاؿ:َ َـّ َأخكىـَاألثقاؿََ،أفَترفعَالمستخؼَوأسيل من ىذا عنديخبرَإٌف،َث بتقدير:َكىـَالمستخؼُّ
َىَالمذيف.كالمضمرَالمقدَّرَعائدَعمىَااللؼَكالبلـ،َألنَّيماَبمعن

فكممة)المستخؼ(َفيَالبيتَالسابؽَيجكزَفيياَالرفعَكالنَّصب،َكتكجيوَالنَّصبَكالرفعَعمىََ
َرأييف:َ

:َكىكَرأمَالزجاجَكأبيَعمي؛َكيككفَبرفعياَعمىَاالبتداء،َكنصبياَبعطفياَعمىَاسـَالرأي األول
َ. َإفَّ

اَبتقدير:َىـَالمستخؼ؛َفتككفَرفعياَباالبتداء،َكيرفعي:َكىكَرأمَابفَالشَّجرٌمَوالرأي الثاني ياَأيضن
َلمبتدأَمضمر،َكينصبياَابفَالشَّجرمَبعطفياَعمىَالعرارة،َكأخكىـَيككفَمعطكفناَعمىَخبرَ خبرنا

َإٌف.

:َ"َكلكَأنشدَ(ّ)كأضاؼَالفارسيَكجيناَآخرَلـَيذكرهَابفَالشَّجرٌم؛َكىكَالجٌر،َكقاؿَفيَذلؾَ
مة،َكلـَيحتٍجَأفَتقدّْـَلوَناصبنا".منشدَبالجرَلكافَأسكغ،َفانتصبَالمفعكؿَبياَ َفيَالصَّ

َلـَييخٌطئَ إعرابَأبيَعمي،َبؿَماؿَإلىَإعرابَأسيؿ،َالَإعرابَالزجاجََكَفابفَالشَّجرمى
بقكلوَكأسيؿَمفَىذاَعندم،َكىكَبيذهَالعبارةَيضيؼَإليناَركنناَمفَأركافَمنيجوَالسامي،َكالمتمٌثؿَ

َمفَبسيكلةَالطرح،َكاختيارَاإلعرابَاألسيؿَال بعيدَعفَالتكمُّؼ،َكالتقديرات،َكىذاَماَيفتقدهَكثيره
َالنُّحاة،َحتىَالجيابذةَمنيـ.

َ

                                                           
َ.ُُٔفي:َديكانوَ:البيتََ(ُ)
 .ِْٗ-ِّٗ/ُانظر:َالمجمسَالتاسعَكالعشريف:ََ(ِ)
 .َُّ:َ،َالفارسيالعسكرياتَ(ّ)
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أعرب ابن الشَّجرّي كممة )المنون( بوجو يخالف ما أعربيا إياه أبو عمّي، وذلك من  .ٙ
 قول الشاعر:

ْيَن أم َمنْ  ََمن رأيَت الَمُنوَن عرَّ
ََََ
َ
َ
 

 (ٔ)َذا عميو ِمن أن ُيضاَم َخِفيرُ  
 
 

َلرأيت،َك)عريف(َفيَمكضعََويتجو عندي:َ"(ِ)قاؿف نصبَ)المنكف(َعمىَأفَتجعمياَمفعكالن
َالياءَ َالمبتدأ َإلى َكالعائد َعنو، َخبرنا َكمفعكلييا َك)رأيت( َ)مف(مبتدأن، َكتجعؿ َالثاني، المفعكؿ
المحذكفةَالتيَىيَمفعكؿ)عريف(،َكجازَحذؼَالعائدَإلىَالمبتدأَمفَالجممةَالمخبرَبياَعنو،َعمىَ

".ق َكلؾ:َزيدهَضربتي

كأكردَابفَالشَّجرٌمَرأيو،َبعدَأفَأكردَرأمَأبيَعمٌيَالفارسيَكالمتمثؿَفيَرفعوَؿ)المنكف(َ
َكلـَيجزَالنُّصب،َكأعربياَعمىَكجييف:َ

،َك)عريف(َجممةَمفََ:األولالوجو  كىكَإلغاءَعمؿَ)رأيت(،َفتككف)مف(َمبتدأَك)المنكف(َمبتدأَثافو
َعفَالمبتدأَتدأَالثاني،َكالجممةَالتيَىيَالمبتدأَالثانفعؿَكفاعؿَفيَمكضعَخبرَالمب يَكخبره،َخبره

َاالكؿ.

إعماؿَرأيت،َفتككف)مف(مفعكؿَأكؿ،َكالجممةَالتيَىيَ)المنكفَعريف(َفيَمكضعََوالوجو الثاني:
َالمفعكؿَالثاني.

َأباَعمٌيََكقدَكجدتَالباحث َفيَكتابَالشعرَأفَّ أطاؿَالحديثَعفَىذاَالبيت،َكقدَرفضى
تةَأفَتنصبَالمنكف؛َألنَّياَليستَبمفعكلةَفيَالمفظ،َكالَفيَالمعنى،َإنَّماَىيَفاعمةَفيَالمعنىَالب

َ.(ّ)كمرتفعةَفيَالمفظَباالبتداء

َبإعماؿَ)رأيت(َ َابفَالشَّجرٌم؛َبنصب)المنكف(َعمىَالمفعكلية، َذىبَإليو َيخالؼَما كىذا
َالرأييفَمقبكالف؛َالتفاقيماَمعَالمعنى،َ َكممةَ)المنكف(َجاءتَمنصكبةَفيَفييا،َكأرلَأفَّ ككذلؾَألفَّ

َديكافَالشاعر.

َ

َ

                                                           
َ.ٕٖالبيتَلعدٌمَبفَزيدَفيَديكانو:ََ(ٔ)
َ.َُْ/ُالمجمسَالرابعَعشر:ََ(ِ)
 .ُِٕ-ُِٔانظر:َكتابَالشعر:ََ(ّ)
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خالف ابن الشَّجرّي أبا عمّي؛ في إعراب كممة)خضبن( في قول النابغة الجعدي في  .ٚ
 وصف فرسو:

ََََكأنَّ َحواِمَيُو ُمْدِبرًا
َ
َ
 

ْن كان لم ُيْخَضبِ    ُخِضْبَن وا 
 
 

 ِحجارُة َغْيٍل َبرْضراَضةٍ 
    
 
 
 

 (ٔ)ِمن الطُّحُمبِ  ُكِسيَن ِطالءً  
 
 

َأباَعمٌيَأعرب)خضبف(َفيَمكضعَنصب،َبأنَّوَحاؿَمفَ)الحكامي(َكالعامؿَ حيثَذكرَأفَّ
،َكلـَيجزَأفَيككفَخب َمفَمعنىَالفعؿ،َكجعؿَ)حجارةَغيؿ(َخبرَكأفَّ َاَرفيوَماَفيَكأفَّ فَلكأفَّ

َقاؿ:َ َـّ ،َث َحامضه خضبف(َرفعناَبأنَّوَخبرَأفَيككفَمكضع)َوالقول عنديعمىَحدَّْقكليـ:َىذاَحمكي
،َك)حجارةَغيؿ(َخبرَمبتدأَمحذكؼ،َأٍمَىيَحجارةَغيؿ َ.(ِ)كأفَّ

َأعثرَعمىَالبيتَالسابؽ َفمـ َ-حسبَاجتيادمَ-كقدَرجعتَإلىَكتبَأبيَعمي، َكلكفَّ ،
عفَابفَالشُّجرٌمَ،َكأشارَإلىَكتابَاألماليَفيَىذاَالنقؿ،َكلـَيعقّْبَعمىَالبغدادمَىذاَالرأمَنقموَ

رأمَاإلعرابي،َبؿَساقوَشاىدناَعمىَمجيءَالحاؿ)مدبرنا(َمفَالمضاؼَإليوىذاَال
(ّ).َ

)حمك(َالَيجكزََ(ْ)أمَّاَقكلو:َ)ىذاَحمكَحامض( يقصدَبوَتعددَالخبرَلممبتدأَالكاحد؛َأمَأفَّ
فَتشكبلفَالخبرَمعناَأفَيككفَخبرناَلكحده،َبؿَاالثنتاَأفَيككفَخبرناَلكحده،َكماَ)حامض(َالَيجكز

ََلممبتدأ، َتعالى: فَ عَّال  ِلَما يُرِيُد  (15)ُذو اْلَعْرِش اْلَمِجيُد  (14)َوُىَو اْلَغُفوُر اْلَوُدوُد كقكلو
(16)(5).َ

َإعرابَأبيَعمٌيَفيوَتطكيؿَبذكرَالخبر،َحيثَ َأٍميىؿَإلىَإعرابَابفَالشَّجرٌم؛َألفَّ كالنَّفسي
َا َالمعنى،َكسيكلة َفيَإعرابَذكرَحاليفَقبؿَذكرَالخبر،َككذلؾَاستقامة َالتقدير، َكقمة إلعراب،

َابفَالشَّجرم،َكاللَأعمـ.

َ

َ

َ
                                                           

َ.ُُٔ/ّ،َكالخزانة:ََِبيتافَفيَديكانو:َالَ(ٔ)
َِّٗ-ِّٖ/ُانظر:َالمجمسَالرابعَكالعشركف:ََ(ِ)
 .ُٔٔ/ّانظر:َخزانةَاالدب:ََ(ّ)
َ.ْٔ،َكالمفصؿ:َُُٓ/ُ،َكاألصكؿَفيَالنحك:ّٖ/ِانظر:َالكتاب:ََ(ْ)
َ.ُٔ/ٖٓالبركج:ََ(٘)
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 تعقَّب ابن الشَّجري إعراب النُّحاة لكممة)دىر(، من قول المتنبي: .ٛ

ََكَفى ُثَعاًل فخرًا بأنَّك ِمْنُيمُ 
ََََ
َ
َ
 

 (ٔ)وَدْىٌر ألْن أمسيَت ِمن أىِمو َأْىلُ  
 
 

َاءَالعمماءَكىيَكاآلتي:فذكرَأنَّيـَرككا)دىر(َبالرفعَكالنَّصب؛َكذكرَآَر

َابن جنّْي -َأ َعميوَأكؿَالكبلـَ،َكالتقدير:َكليفخرَدىره َمضمر،َدؿَّ :َالرفع؛َحيثَرفع)دىر(َبفعؿو
أىؿَألفَأمسيتَمفَأىمو.َكلـَيجكّْزَالرفعَبحجةَأنَّوَليسَقبموَمرفكعَييعطؼَعميو،َكقدَكصؼَ

ظر،َكقنعَبأكؿَلمحة،َحيثَإنَّوَيجكزَابفَالشَّجرٌمَىذاَالرأمَبقكلو:َىذاَقكؿَمفَلـَييٍنًعـَبالنَّ
 عطؼ)دىر(َعمىَفاعؿَ)كفى(،َكىكَالمصدرَالمقدَّر.

:َالرفع؛َحيثَكٌجوَرفعَ)دىر(َكماَذكرَابفَجني،َلكنَّوَكجوَفيياَالنَّصبَعمىَأنَّوَاسـَالربعي -َب
َألفَأمسيتَمف َأىؿه َدىرنا َكأفَّ َأنؾَمنيـ، َفخرنا َكفىَثيعبلن َكالتقدير: ، َإفَّ َمعطكؼَعمىَاسـ

 أىمو.َكعقَّبَابفَالشَّجرٌمَعمىَىذاَالقكؿ:َىذاَالقكؿَبعيدهَمفَحصكؿَالفائدة.

َفخرناَالمعرّْي والشاميين -َت (،َكرفعَ)أىؿ(،َكتقديرىـ:َكفىَثيعبلن :َالنَّصب؛َبعطؼ)دىرنا(َعمى)ثعبلن
،َلككنؾَمفَأىمو.َكأسقطكاَحكـَ َألفَأمسيتَمفَأىموَأنَّوَأىؿه أنؾَمنيـ،َككفىَدىرناَىكَأىؿه

َقكؿَفيوَال َبأنَّوَالَينبغيَااللتفاتَإليو.َكعقَّبَابفَالشَّجرٌمَعمىَتكجيييـَالنصب:َىذا رفع،
َشاؽه.  اسيابَكماَترل،َكتكمؼه

َعميوَبأكؿَابن الشَّجريّ  -َث ضمارَخبرهَمدلكالن :َالرفع؛َمفَكجييف:َاألكؿ:َرفع)دىر(َباالبتداء،َكا 
َألفَأمسيتَمفَأىؿَفاخرَ َأىؿه بؾ،َكالكجوَالثاني:َعطؼ)دىر(َكىكَالكبلـ،َكالتقدير:َكدىره

َمكصكؼَبصفةَفيياَضميرَعائدَعمىَ اسـَحدث،َعمىَالككفَالمقدَّرَكىكَاسـَحدث،َكدىره
،َكىكَالتاءَفي)أمست(.  اسـَإفَّ

َ َكما َكعقَّبَعمييا، َاآلراء، َىذه َالشَّجرٌم َابف َذكر َأفَّ َقاؿسبؽَذكرهكبعد ،(ِ)َ "َ ويتجو :
)دىر(ََ؛َكماَلـَيذىبكاَإلىَعطؼلم يذىب إليو من تقّدم عندي في إعراب البيت بعد ىذا، وجوٌ 

َفتجعمياَ َزائدة، َكتخرجَالباءَعفَككنيا َبإسناد)كفى(إليو، َالفخر َأنَّؾَترفع َكىك عمىَفاعؿ)كفى(،
معدَّيةَمتعمقةَبالفخر،َكتجرَ)الدَّىر(َبالعطؼَعمىَمجركرَالباء،َكترفعَاألىؿَبتقديرَالمبتدأَالذمَ

َىكَأىؿهَألفَأمسيتَمفَأىموتقدَّـَذكره،َفيصيرَال َفخرناَبككنؾَمنيـ،َكبدىرو َ.َ"مفظ:َكفىَثيعبلن

                                                           
َ.َُٗ/ّالبيتَفيَديكانو:ََ(ٔ)
 .ُّّ-ُُّ/ُالمجمسَالمكفيَالثبلثيف:ََ(ِ)
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َالصحيحَ َاإلعراب َأفَّ َذكر َثـ َكضعَّفو، َجٌني، َابف َذكره َالذم َالكجو َفيكرَّجة َابف كذكر
َأىؿ َىك َبتقدير: َ)أىؿ( َكرفع َعمى)ثعبل(، َلممعرمَ(ُ)عطؼ)دىر( َالشَّجرم َابف َنسبو َما َكىذا .

.َأمَّاَالعكبرمَفقدَذكرَجميعَاألكجوَ(ِ)عَرأمَابفَجٌنيَكقكَّلَاالحتجاجَبوكالشامييف،َكذكرَابفَككي
)دىر(ََالتيَذكرىاَابفَالشَّجرٌمَفيَىذهَالمسألة،َمعَذكرَالكجوَالخاصَبابفَالشَّجرٌم؛َكىكَعطؼ

َ.(ّ)عمىَفاعؿ)كفى(

جني،َثـَأمَّاَابفَىشاـَفقدَتبعَابفَالشَّجرٌمَفيَتعقبوَفيَالبيتَالسابؽ،َفذكرَرأمَابفَ
عرضَرأمَالمعرم،َكنعتوَبالمتعسؼ،َثـَعرضَرأمَالربعي،َكذكرَأفَالَمعنىَمفَتقديره،َثـَ

َ.(ْ)عرضَآراءَابفَالشَّجرمَالثبلثةَالتيَذكرتياَسابقنا،َكنسبياَالبفَالشَّجرمٌَ

َلكَسيؽ َأنَّو َالمسألة َ َالقكؿَفيَىذه َاإلعرابََكخبلصة َعمىَظاىرة َكشاىد َالمثاؿ، ىذا
َا َعند َكتكسعيا َالَغركَكقد َكأغنت؛ َلكفت، َأصدرََتبيفبفَالشَّجرٌم َثـ َالنُّحاة كيؼَعرضَآراء

َ، َىذهَالمسألةَتمثؿَمشكمةَكتحتاجَإلىَحؿٍّ أحكامناَعميياَمعَالتعميؿَالمقنع،َثـَبعدَأفَأشعرناَأفَّ
َعرضَرأيناَمقنعناَلـَيسبقوَإليوَأحد،َكلـَينكرهَعميوَأحدَممفَتبعو،َكاللَأعمـ.

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

                                                           
 .َِٓ:َ،َابفَفكرَّجوالفتحَعمىَأبيَالفتحَانظر:َ(ُ)
َ.ُّْ:َ،َابفَككيعانظر:َالمنصؼَلمسارؽَكالمسركؽَمنوَ(ِ)
َ.َُٗ/ّانظر:َشرحَديكافَالمتنبي:ََ(ّ)
َ.ِٕ-ِٔ/ِمغنيَالمبيب:ََانظر:ََ(ْ)
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 :(ٔ)الشَّجرّي أقوال بعض النُّحاة في قوليم)أكموني البراغيث( ابنُ عرض  .ٜ

َأباَسعيدَالسيرافي،َذكرَفيوَثبلثةَأكجو:َالكجوَاألكؿ:َماَقالوَسيبكيو،َكىكَجعؿَ فذكرَأفَّ
َ. َا:َأفَتككفَالبراغيثَمبتدأ،َكأكمكنيَخبرَنكالكجوَالثانيالكاكَتؤذفَبالجماعةَكليستَضميرناَمتصبلن

يره:َالبراغيثَأكمكني،َكالكجوَالثالث:َأفَتككفَالكاكَفيَ)أكمكنيَالبراغيث(َضميرناَعمىَمقدَّما،َتقد
)أكمكنيَالبراغيث(ََحمؿَقكليـ:َأفَيَيوالوجو عنديشرطَالتفسير،َثـَقاؿَبعدَعرضَىذهَاآلراء:َ

َ.(ِ)عمىَاألكؿَالذمَيرادَبوَالتعدّْمَكالظمـ،َكقكليـ:َأكؿَفبلفَجاره؛َإذاَتعدلَعميو

َ"(ّ))أكمكنيَالبراغيث(َفقاؿَرَسيبكيوَالمقصكدَبمغةكقدَفسََّ مفَالعربَمفََعمـَأفََّاكََ:
التيَيظيركنياَفيَ:َقالتَ،َفكأٌنيـَ يقكؿََضربكنيَقكمؾَ،َكضربانيَأخكاؾَ،َفشبيكاَىذاَبالتاء

َلممؤنث َجعمكا َلمجمعَعبلمةَكما َأفَيجعمكا َالمغةََ،عبلمة أرادكا َأطمؽَالنحاةَعمىَىذه لغةَ)كقد
ََ(.كنيَالبراغيثأكم

َ( من قولو تعالىاأعرب ابن الشَّجرّي )رمزً  .َُ ک  گ  گ  گ  گ  چ :

َفقاؿَ(ْ)چ ڳ  ڳ  ڳ     ڳ َكالمفسريف، َبذلؾَغيرهَمفَالنُّحاة َبو،َمخالفنا َ"فميسَ(ٓ)مفعكالن :
ََانتصاب َأالَّ َكاألصؿ: َمنتصبَبتقديرَحذؼَالخافض، َمفعكؿَبو، َكلكنو َعمىَاالستثناء، )رمزا(
َلمفظَمفَغيرَإبانةَبصكت،َفالعامؿَالذمَقبؿَ)إال(باَاسَإالَبرمز؛َأمَبتحريؾَالشفتيفَالتكمّْـَالن

َالكبلـ َكحرؼَالنفيَاستقاـ َأنَّؾَلكَحذفتَ)إال( َ َبداللة َبعدىا، َلمعمؿَفيما َالنحك ََمفرَّغَفيَىذا
 تقكؿَفيَقكلؾ:َماَلقيتَإالَزيدنا:َلقيتَزيدنا...".

َالتيَعدََّ َمفَالمسائؿ َالمسألة َحيثَىذه تَمكيَبفَأبيَطالب، َمفَزالَّ َابفَالشَّجرمّْ ىا
كأعربوََ،كؿألنَّوَليسَمفَجنسَاألَ(ٔ)عابَابفَالشَّجرمَعمىَمكي،َإعرابوَ)رمزنا(َاستثناءَمنصكب

َبو. َمفعكالن َكأعربوَابفَالشَّجرمّْ

                                                           
سمعوََومثني،َالذمَقاؿ:َإنََّعبيدةََمعمرَبفَالَكمصطمحَشائعَكثينراَفيَكتبَالنَّحك،َكغيرَمنسكبَلقائؿ،َإالَأبَ(ٔ)

ََ.َُُ/ُمجازَالقرآف:ََمفَأبيَعمركَاليذلي.َانظر:
 .ِْٕ-ِْٔ/ِانظر:َالمجمسَالحادمَكالستكف:ََ(ِ)

 .ِِٔ/ُالكتاب:ََ(ّ)

َ.ُْ/ِآؿَعمراف:ََ(ْ)
َ.ُْٕ/ّالمجمسَالمكفيَالثمانيف:ََ(ٓ)
 .ُٕٗ/ُانظر:َمشكؿَإعرابَالقرآف:ََ(ٔ)
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َاالستثناء َالنُّحاةَاستثناءن،َكلـَيختمفكاَعمىَذلؾ،َبؿَاختمفكاَعمىَأفَّ َككممةَ)رمزنا(َأعربيا
َىذاَاستثناءَمنقطعَبناءنَ منقطع،َأـَمتصؿ،َكىذاَيتكقؼَعمىَمفيكـَكممةَرمزا،َفمنيـَمفَقطعَأفَّ

َالرمزَىكَاإلشارةَكاإل تثنىَمنو،َكىذاَرأمَالمسفياـَمفَدكفَكبلـ،َكىكَحينئذَليسَمفَعمىَأفَّ
َعمىَأفََّ(ُ)غمبَمنيـاأل َبناءن َمتصؿ َاستثناء َىذا َمفَرألَأفَّ َكمنيـ َبكبلَ، َمنوَالمراد َفيـ َما ـ

َالزمخشرمالمراد َكقاؿَبيذا َترجيحيـَ(ِ)، َمع َالكجييفَالمنقطعَكالمتَّصؿ، َكالصنؼَالثالثَجكَّز ،
َ.(ّ)لممنقطع

َفقدَأعرب)َرمزنا(َمفعكالَنَاأمََّ بوَمنصكبَبنزعَالخافض،َعمىَاعتبارَاالستثناءََابفَالشَّجرمّْ
َماَبعدَإالَيعربَحسبَمكقعىناَمفرَّغنا،َ ،َكذلؾَمثؿَقكلؾ:َماَلقيتَإالَفيَالجممةَكيعنيَذلؾَأفَّ

َزيدنا،َفييَبمعنىَلقيتَزيدنا،َككذلؾَتقديرَاآلية:َآيتؾَأفَتكمـَالناسَرمزا.

َاإلعرابَفقاؿ َاإلعرابَغيرَابفَالشَّجرٌم،َكتعقبوَااللكسيَفيَىذا َبيذا :َ(ْ)كلـَيقؿَأحده
َكادَّع َمطمقنا، َالنَّصبَعمىَاالستثناء َالشَّجرمّْ َمنتصبَبتقديرَ"كتعقَّبَابف َبو َمفعكؿ )رمزنا( ىَأفَّ

،َمعَالشكاىد َكامبلن َ.حذؼَالخافض..."،َحيثَأكردَنصَابفَالشَّجرمّْ

َكغيرهَمفَالنُّحاة،َفيَ)رمزَن ا(َككؿَلوَحجتو،َككبلىماَيستقيـَالمعنىَفيذهَآراءَابفَالشَّجرمّْ
حَالباحثبيما،َكال َأحدىماَعمىَاآلخر.ََيرجّْ

َ

َ

َ

َ

َ

                                                           
َ.ُٖ/ْ،َكجامعَأحكاـَالقرآف:َُٖٖ/ُ،َكالتبياف:َُِّاس:َانظر:َإعرابَالقرآف،َالنحَ(ُ)
َ.ٕٓٓ/ُانظرؾَالكشاؼ:ََ(ِ)
عرابَالقرآف،َُُٓ/ّ،َكركحََالمعاني:َااللكسي:ََُْ/ّ،َالبحرَالمحيط:َِّْ/ُانظر:َالمحررَالكجيز:ََ(ّ) ،َكا 

َ.َٔٓ/ُدركيش:َ
 .ُُٓ/ّانظر:َركحَالمعاني:ََ(ْ)
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 :وفيه ثالثة مباحث

 موقفو من إعراب سابقيو.المبحث األول: 

َ.توجييو لمقراءات القرآنيةالمبحث الثاني: 

 .مذىب ابن الشَّجرّي النَّحويالمبحث الثالث: 
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 مدخل:

لميستقمة،َالتيَالَ،َذكَالشَّخصيةَالنَّحكيةَااألفذاذلقدَكافَابفَالشَّجرمَأحدَأئمةَالعربيةََ
اَكصؿَإليياَمفَالقدماء،َكقدَجسَّدَذلؾَبكتابوَاألمالي،َالذمَحفؿَبآراءَأعبلـَالنُّحاةَتيسمّْـَبكؿَم

َل َابفَالشَّجرمّْ كنقميا؛َبؿَعكؼََاآلراءـَيكتؼَبعرضَعمىَاختبلؼَمذاىبيـَكمشاربيـ،َحيثَإفَّ
مـَيترؾَنحكيناَنقؿَعنوَإالَكعقَّبَعميو،َمماَجعؿَكتبَف،َكاالعتراضعميياَبالشرحَكالتفسيرَكالنقدَ

األماليَذاَقيمةَعمميةَعظيمة،َفيكَيصقؿَشخصيةَطالبَالعمـ؛َلماَفيوَمفَآراءَكحجج،َككذلؾَ
َ، عمىََتأكيدهَ:القضاياَالنَّحكيةَالميمة،َكالتيَمنياعمىَمجمكعةَمفََكتأكيدهألسمكبَابفَالشَّجرمّْ

َ َالمعنى َبيف َالتكافؽ َالعقيـََكاإلعراب،ضركرة َلمجدؿ َرفضو َككذلؾ َغيره، َعمى َالمعنى كتقديمو
َإلىَالتسييؿَفيَاإلعرابَكماَبداَذلؾَفيَمجالسو.َكذلؾَميموَك

َعفَغيرهَفيَىذاَالفصؿَالمسائؿَاإلعرابيةَالتيَذكرىاَابفََكلذلؾَتناكؿَالباحثَ الشَّجرمّْ
َعمىَبعض َكترجيحَبعضيا َبالتعقيبَعمييا، َكقاـ َبالدليؿَمفَالنُّحاة، َككؿَذلؾَيككفَمصحكبنا ،

َاإلعرابمفَسبقو؛َىكَمكافقةََإعراباتشَّجرٌمَاألكؿَفيَحكموَعمىَلكالحجة،َفقدَكافَمنيجَابفَا
َفيَأم ئمةَالعربيةَالعظاـَآراءنَألاليوَلحقيقةَالمعنىَكغيرَذلؾَمفَالمقاييس،َكقدَنقؿَابفَالشَّجرمّْ

أمثاؿ:َالخميؿَكسيبكيوَكالمبردَكالفارسيَكالمعّْرم،َكغيرىـَمفَجيابذةَالميغةَكعممائيا،َمعَمبلحظةَ
يوَلمتأكيدَعمىَصحةَماَذىبَإليو،َكقمَّماَأبَرَيستأنساعتدادهََبرأمَسيبكيوَكثيرنا،َحتىَإنَّوَكافَ
كىكَمفَأئمةَالعربيةَالكبار؛َمماَميَّزَأماليوَعفَغيرىاََاعترضَعميوَكقدَنقؿَكثيرناَعفَالفارسي،

َمفَكتبَالنَّحكَاألخرل.

َأـَالشاذ،ََثـَتناكؿَالباحثَ َلمقراءاتَالقرآنية،َسكاءَالمتكاترَمنيا تكجيياتَابفَالشَّجرمّْ
َيؤكدَاستقبلؿَشخصيتوَالنَّحكية،َكقدَ َبذلؾَمنيجَالبصرييفَمعَأنَّوَبصرمَالمذىب،َكىذا مخالفنا

وَبعضَالقراءاتَالشاذةق َبعضَالقراءاتَالسبعية،َككجَّ اَمنياَفيََكَّلَابفَالشَّجرمّْ التيَسأذكرَبعضن
َالمبحثَالثاني.َ

َختـَالباحثَ َالفصؿَبذكرَمَثَـّ َالنَّحكمّْ أنَّوَبصرمَالمذىبََالذمَتأكدََّذىبَابفَالشَّجرمَّ
َ:لتفصيؿلل،َكىذهَمباحثَالفصؿَباالحقناَبحكؿَاَيتـَتفصيموكىذاَماَس

َ

َ

َ
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حكى ابن الشَّجرّي ما جرى بين األصمعّي والكسائّي؛ من خالف حول إعراب )رئمان(  .ٔ
 من قول ُأفنون التغمبّي:

ـــوِ  ـــوُق ب ـــى الَعُم ـــا ُتْعِط ـــُع م ـــف ينف َأْم كي
ََََ
َ
َ
 

ــــالمََّبنِ   ــــنَّ ب ــــا ُض ــــٍف إذا م  (ٔ)ِرئمــــاُن أْن
 
 

َبالنَّصب،َكالكسائٌيَيَ َاألصمعٌيَيركييا َالنصبَفقدَذكرَأفَّ َبالضْـّ،َكيجيزَفييا ركييا
َعقَّبَبقكلو َثَـّ َكالجٌر، َالمعنىَكاإلعرابَ(ِ)كالضـ َبو َالذمَيصحُّ َالكجو َىك َ"انتصاب)الرئماف( :

َبأنفياَىكَعطيَّتياَ،َليسَ َرئمافَالعمكؽَالبكَّ نكارَاألصمعٌيَلرفعَرئمافَإنكارَفيَمكضعو؛َألفَّ كا 
عطيةَفيَالبيتَلفظناَكتقديرنا،َكرفعوَعمىَالبدؿَمفَ)ما(ََلياَعطيةَغيره،َفإذاَأنتَرفعتوَلـَيبؽَلو

عطاءَ ،َكا  ألنياَفاعؿ)ينفع(َكىكَبدؿَاشتماؿ...َكجٌرَالرئمافَعمىَالبدؿَأقربَإلىَالصحيحَقميبلن
َكبلميـَ َأكثر َفي َالككفييف َكلنحاة َالرئماف، َبنصب َىك َإنَّما َكاإلعراب، َالمعنى َمف َحقَّو الكبلـ

 تياكيؿَفارغةَمفَحقيقية".

كماَذكرَالكسائي؛َألنوَيفرغَالفعؿ)تعطي(َمفَمفعكؿََفابفَالشَّجرمَيمنعَالرفعَفي)رئماف(
َكالنصبَب)تعطي( َالرفعَعمىَاإلبداؿ، َكالكسائيَأجازَفيو َكتقديرنا، َبدؿَمفَالياءََ،لفظنا كالجرَّ

َكقدَصكََّ َإالَبالنَّصب، َالرفعَفيَكاالصمعيَالَيراىا َكخطأ رأمَبَابفَالشَّجرمَرأمَاألصمعي،
َالكسائيَكماَرأينا.

َيرَمفَالنَّحكييف،َكذكركاَفيَ)رئماف(َثبلثةَأكجو:بكقدَحظيتَىذهَالمسألةَباىتماـَك

َأنشدهالوجو األولَ ََ:َالرفعَكما الكسائي،َكقدَأجازَثعمب،َكالفارسٌيَركايةَالرفع،َإالَأفَّ
َأضاؼَكجيناَآخرَلمرفعَكىكَجكازَأفَتككف)رئماف(َخبرَمبتدأَمحذَك ،َكلـَييذكرَىذاَ(ّ)ؼالفارسيى

َكتبَالنُّحكَلضعفو،َكابفَالشَّجرٌمَأنكرَالرفعَألنَّوَيفرّْغَالفعؿَمفَمفعكلو.َأكثرالرأمَفيَ

َاألوالوجو الثاني َجكَّزه َما َكىك َالنَّصب؛ َركايتوَ: َيكجو َأف َدكف َذكرت، َكما صمعي
َب َمقارنة َبالنُّحك َكليسَلو َمحنكنا، َكافَراكينا َاألصمعٌي َألفَّ َفقدكسائيالبالنَّصب؛ َالنَّصبََ؛ ذكر

                                                           
َ.ُْٖ/ِ،َكالخصائص:ََُٕ/َُالنحك.َانظر:َالكامؿ:أغمبَكتبَالمغكَكاألدبََكفيَالبيتََ(ٔ)
َ.ٔٓ-ْٓ/ُالمجمسَالسادس:ََ(ِ)
َ.ُِْ:َ،َالفارسي،َكالبغدادياتّْ:َ،َالزجاجيانظر:َمجالسَالعمماءَ(ّ)

 موقفو من إعرابات سابقيوالمبحث األول: 
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ماع،َكىذاَالكجوَذكرهَكثيرَمفَالعمماء؛َمثؿ:َابفَالشَّجرٌمَكالكسائيَ،َكثعمب،َكابفَىشاـَعمىَالسََّ
َتنصبَبالفعؿَ)تعط َ)رئماف( َأفَّ َجميعنا َثبلثةَأكجوَ(ُ)(يكالبغدادمَفذكركا َكقدَأضاؼَالفارسٌي ،

َ:َ(ِ)أخرلَلنصبَ)رئماف(،َكىي

َبتقدير:َأـَنصبياَعمىَ:الوجو األول كيؼَينفعَماََنزعَالخافض،َبحذؼَالحرؼَككصؿَالفعؿ،
ََ.تعطيوَمفَرئمافَأنؼَو

َعمىََينَّوَلماَقيؿ:َتعطأ:َأفَتككفَمفَبابَ)صنعَالل(َكَ)كعدَالل(َكالوجو الثاني العمكؽ،َدؿَّ
َقكلوَتعالى:َ كعده،َفنصب)رئماف(َعمىَىذاََ(3) چھ  ےچ ترأـ؛َألفَإعطاءىاَرئماف،َكماَأفَّ

َ.الحد

َالفارسيَالوجو الثالث َذكرىا َالتي َالثبلثة َالكجكه َفيذه ا، َركضن َجاء َمثؿ: َالحاؿ َعمى َنصبيا :
َلنصب)رئماف(.

َكالبغدادمَوالوجو الثالث َالشَّجرم، َكابف َكالفارسي، َكالمبرد، َالكسائي، َجكَّزه َفقد َالجر؛ :
َال َابف َإفَّ َبؿ َفي)بو(، َالتي َالياء َمف َالبدؿ َعمى َ)رئماف( َجرَّ َعدََّكغيرىـ، َكالبغدادم اهَشَّجرم

َ.(ْ)األقربَإلىَالمعنىَبعدَالنَّصب

َالنَّصبَ َكجو َأفَّ َيظير َسبؽ َاألأكمما َتمؾ َمفَقكل َأٌم َيمنعو َكلـ َتقرُّه، َفالركاية كجو،
َء،َبؿَتعددتَتكجيياتوَكماَرأيناَفيَالنصَالسابؽ.مماالع

َتياكيؿَفارغةَمفَ َالككفييفَفيَأكثرَكبلميـ َبالتفصيؿ،ََحقيقية،الكقكلو:َكلنحاة سأذكرىا
َ.(ٓ)فيَمذىبوَالنَّحكٌمَإفَشاءَالل

َ

َ

                                                           
 .ُُٓ/ُُ،َكخزانةَاألدب:َِٓٗ/ُيَالمبيب:َن،َكمغُِْ،َكَالبغداديات:َُٓانظر:َأماليَالزَّجاجي:ََ(ُ)

َ.ُِْانظر:َالبغداديات:ََ(ِ)
(3)ََ: َ.ِ/َّالرـك
 .ُُٓ/ُُ،َكخزانةَاالدب:َِٓٗ/ُ،َكمغنيَالمبيب:ََِْ،َكالبغداديات:َّْانظر:َمجالسَالعمماء:ََ(ْ)

(ٓ)
 مفَىذاَالبحث.ََُٔسيأتيَذكرىاَص  
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با( من قول األعشى: يإعراب أب ذكر ابن الشَّجريّْ  .ٕ  عمّي ل)مخضَّ

ـــــــــا ـــــــــيًفا كأنَّم ـــــــــنكم أِس ـــــــــاًل م َأرى رُج
ََََ
َ
َ
 

ــــبا   (ٔ)َيُضــــمُّ إلــــى َكْشــــَحْيو َكفِّــــا ُمَخضَّ
 
 

َحيثَأجازَأبكَعميَأفَتككفَ)المخضب(َصفةَلمرجؿ،َألنَّؾَتقَ تَبمخضكب،َإذاَخيضَّْكؿ:َرجؿه
َيداه،َكماَتقكؿ:َمقطكع،َإذاَقطعتَيده،َكيقكَّمَذلؾَقكؿَالشاعر:

ــــو ــــْرَد الــــذي فــــي ِظالِل ــــَم الَف ََســــَقى الَعَم
ََََ
َ
َ
 

ـــــــــبانِ   ـــــــــولِن ُمْخَتَض ـــــــــزالِن مكُح  (ٕ)َغ
 
 

بَن َاستقاـَذلؾَأمكفَأفَتجعؿ)مخضَّ َمفَالضفإذا فَشئتَجعمتوَحاالن َكا  ميرَا(َصفةَلرجؿَمنككرػ
ككر،َثـَبعدَأفَنألنيماَفيَالمعنىَلرجؿَمَ؛أكَالمجركرَفيَقكلو:َ)كشحيو(َ،(يضـ)المرفكعَفيَ

َمفَالمضمرَفيَ)يضـ(َأمثؿَ أكردَابفَالشَّجرٌمَرأمَالفارسيَالسابؽ،َقاؿ:َجعؿَ)المخضب(َحاالن
َمفَالمضا المعنىََكصفاَلرجؿ،َفيكَفاسدَفيؼَإليو،ََكأمَّاَإجازتوَأفَيككفَمفَأفَتجعموَحاالن

َفصارَكصفناَ َالتشبيو، َمفَحيز َألنَّؾَإفَفعمتَذلؾَأخرجتو َفيو، َنظره كىكَمحمكؿَعمىَإنعاـ
َ.(ّ)اَكىذاَغيرَمرادَالشاعريَنحقيق

)رجؿ(َػاَصفةَلبَنضخففيَالبيتَالسابؽَاعترضَابفَالشَّجرٌم،َعمىَأبيَعميَفيَإعرابوَم
َكحجتوَفيَذلؾَفسادَالمعنى،َكخركجوَعٌماَأرادهَالشاعر.

مخضبنا(َصفةَفيَإعرابيا،َكالمنعكتَيجبَأفَيكافؽَالنعتَفيَالتذكيرَكالتأنيث،َكلذلؾَتعددتَ)
بنا(َكالتالي: َآراءَالنُّحاةَفيَ)مخضَّ

با(َصفةَل -َأ مؿَكفِّا)ػأفَتككف)مخضَّ بةَكعي (َكىيَمؤنثة،َألنَّياَتيصغَّرَكيفيفة،َكالتقدير:َكفناَمخضَّ
ؤنثَبأحدَاألقكاؿَاآلتية:َاألكؿ:َالحمؿَعمىَمعنىَ(َالمكفِّامجيءَالنعت)مخضَّب(َالمذكرَمف)

الكؼ،َكىكَالعضك،َأكَالساعد،َكىذاَالرأمَقالوَابفَالشَّجرٌم،َكغيره.َالثاني:َعدـَكجكدَالياءَ
َالثالثََحذفتَ َيكفَفيوَىاء. َلـ َإذا َكالعربَتجترئَعمىَتذكيرَالمؤنث، فيَالمنعكت)كفنا(،

 .(ْ)النداء.َكقدَقاؿَبيذاَالكجوَالفراءَكالسجستانيَالياءَمفَالنعت،َعمىَجيةَالترخيـَفيَغير
با(َنعتناَل -َب َالتقديرَل)رجؿ(،َكىذاَالكجوَردَّهَابفَالشَّجرم؛َػأفَتككف)مخضَّ فسادهَفيَالمعنى،َألفَّ

َأفَيككفَ َمنو َيمـز َكىذا َكفنا، َإلىَكشحيو َكأنَّوَيضـ بنا َمخضَّ َمنكـ َأرلَرجبلن : يصيرَحينئذو
                                                           

َ.ُُٓفيَديكانو:َالبيتََ(ٔ)
َ.ِّٕمنسكبَلمجنكفَبفَعامرَفي:َديكانو:َالبيتََ(ٕ)
َ.ِْٓ-ِْْ/ُانظر:َالمجمسَالرابعَكالعشريف:ََ(ّ)
بيَ،َألالمذكرَكالمؤنث،َُِٕ-ُِٔ،َكالمذكرَكالمؤنث،َلمسجستاني:َِٕ-ُٕانظر:َالمذكرَكالمؤنث،َلمفراء:ََ(ْ)

َ.ّٕٔ/ِ،َكشرحَالجمؿَ،َالبفَعصفكر:َّٓٔ/ُبكرَاالنبارم:َ
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َالرجؿَالتخضيبَكصفناَحقيقيناَلمَر نَّماَمرادهَالتشبيوَكالمجاز،َألفَّ جؿ،َكىذاَلـَيردهَالشاعر،َكا 
َكابفَ َالسجستاني، َالكجو: َىذا َأجاز َكقد َالحقيقة. َعمى بنا َمخضَّ َيكف َلـ َالشاعر َعناه الذم

 .(ُ)األنبارم،َكالفارسي،َكغيرىـ
َمفَالضميرَفي)يضـ(َأكَمفَالضميرَالمجركرَفي)كشحيو(،َكىذافَالكجي -َت افَأفَيككفَحاالن

َالحاؿَمفَ(ِ)أجازىما:َالسجستاني،َكابفَاالنبارم،َكالفارسي،َكالبغدادم ،َكرألَابفَالشَّجرٌمَأفَّ
َمجيءَالحاؿَمفَالمضاؼَإليوَغيرَمجازَعندَبعضَ )يضـ(َأمثؿَمفَ)كشحيو(َ؛َكذلؾَألفَّ

 .(ّ)النُّحاة
بنا(َمفَالبيتَالسابؽَعمىَسبعةَأكجو:َإمَّاَذكرَابفَاأل -َث )مخضَّ  أفَتككفَنعتناَلمرجؿنبارم،َأفَّ
َمفََ َمماَفيَيضـ،َأكَحاالن َمماَفيَاألسيؼ،َأكَحاالن أكَنعتناَلمكؼ،َأكَنعتناَلؤلسيؼ،َأكَحاالن

 .(ْ)الياءَالمتصمةَبكشحيو،َأكَأفَيككفَأرادَكفناَمخضبة،َفحذؼَالياءَلمضركرةَالشعرية

َقكؿَأبيَعمٌيَ َكبعدَعرضيَليذهَالكجكه،َيتبٌيفَليَأفَّ ،َلكفَليسَفيَىذاَصحيحَهالفارسيّْ
َبحثيَعفَىذهَ َكأثناء َالشَّجرٌم، َابف َذكر َالمعنىَكما َيفسد َالمكضع َفيَىذا َقكلو َألفَّ المكضع

عمٌيََأبكالمسألةَلـَأجدَأحدناَتنبوَلماَتنبوَإليوَابفَالشَّجرٌمَمفَفسادَالمعنى،َفيَالكجوَالذمَذكرهَ
 كاللَأعمـ.َ،الفارسيٌَ

 

 

 

 

                                                           
،َِّٔ/ُلمؤنث،َألبيَبكرَاالنبارم:َ،َكالمذكرَكإُِ-ُِٔانظر:َالمذكرَكالمؤنث،َلمسجستاني:ََ(ُ)

 .ّٕٔ/ِ،َكشرحَالجمؿَ،َالبفَعصفكر:َّّٖ:ةكالتكمم
،َكخزانةَّّٖ،َكالتكممة:َّّٔ/ُ،َكالمذكرَكالمؤنث،َألبيَبكرَاألنبارم:َُِٕالمذكرَكالمؤنث،َلمسجستاني:ََ(ِ)

َ.ٓ/ٕاالدب:َ
،َكالنحكَالكافي:َْٔٔ/ُ،َكشرحَابفَعقيؿ:ََٕٓ/ِانظرَآراءَالنُّحاةَفيَىذهَالمسألة:َشرحَالكافيةَالشافية:ََ(ّ)

ّْٕ.َ
َ.َّٕ-ِّٔ/ُالمذكرَكالمؤنث،َألبيَبكرَاالنبارم:ََ(ْ)
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ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  چ َ)ما( من قولو تعالى:ـنُّحاة لذكر ابن الشَّجرّي إعرابات ال .ّ

َالكجوَفيَ)ما(َأفَتككفَخبرية(1) چ ۆ  ۈ   ۈ     ٴۇ  ۆڭ  ۇ  ۇ ََ،َفذكرَأفَّ
حرَّموَربكـَعميكـ،َفإفَعمقتَ)عميكـ(َبحرَّـََ(،َكالتقدير:َتعالكاَأتؿَالذمأتؿَيب)فيَمكضعَنصبَ

فَعم فجيد،َألنوَاألسبؽَكىكَاختيارََ(أتؿ)ػقتَبفيكَالكجو،َألنوَاألقربَكىكَاختيارَالبصرييف،َكا 
َالزٌجاجَأجازَأفَتككف)ما(َاستفيامية،َفيَمكضعَنصبَبحرَّـ  .(ِ)الككفييف،َثـَذكرَأفَّ

َََ َبمعنى َخبرية َفأعرب)ما( َاآلية، َىذه َإعراب َفي َالشَّجرٌم َابف َىشاـ َابف َ(الذم)كتبع
اج،َبأفَتككفَ)أكذكرَالكجوَالذمََ(أتؿ)منصكبةَب َ.(ّ)ما(َاستفياميةجازهَالزجَّ

،َكىذاَ(أتؿ)ػأفَتككفَخبرية،َكىيَمفعكلةَبَاألول)ما(َثبلثةَأكجو:َػأمَّاَأبكَحيافَفذكرَلََ
والوجو :َأفَتككفَمصدرية؛َأمَتحريـَربكـ،َوالوجو الثانيالكجوَذكرهَابفَالشَّجرمَكابفَىشاـ،َ

اج.(ْ):َأفَتككفَاستفياميةالثالث َ،َكىذاَالكجوَالذمَذكرهَالزجَّ

َك)ََ ) َبالمتنازعيف)حـر َلممتعمؽ َذكره َذىبَأكأمَّا َفقد َالنُّحاة، َبيف َخبلفية َمسألة َفيذه تؿ(،
َالقيس:َئالككفيكفَإلىَإعماؿَالفعؿَاألكؿ؛َبحجةَالنقؿَكالقياس،َفالنقؿَكقكؿَامَر

َفمـــــو أنَّ مـــــا أْســـــَعى ألْســـــمى َمِعيشـــــةٍ 
ََََ
َ
َ
 

 (٘)كفـــاني ولـــْم أْطُمـــْب َقميـــٌل مـــن المـــالِ  
 
 

َال َفأعمؿ َىك َكالقياس: َاألكؿ، َلمعمؿَأفعؿ َصالحه َكىك َالثاني، َالفعؿ َمف َأسبؽ َاألكؿ َالفعؿ فَّ
َأمََّ َفالنقؿَكقكلوَتعالىَاكالثاني، َإعماؿَالثانيَأكلى،َكالدليؿَالنقؿَكالقياس، َََالبصريكفَفيركفَأفَّ

َالفعؿَالثانيَىكَاأل،َفأعمؿَالثاني،ََك(6)چمج  جح  مح  جخ   چ  َقربَلبلسـَمفالقياس:َأفَّ
َ.(ٕ)الفعؿَاألكؿ

                                                           
َ.ُُٓ/ٔسكرةَاألنعاـ:ََ(1)
َ.ِٕ/ُانظر:َالمجمسَالثامف:ََ(ِ)
َ.ُّْ/ّانظر:َمغنيَالمبيب:ََ(ّ)
َ.ْٖٔ/ْانظر:َالبحرَالمحيط:ََ(ْ)
َ.ّٗفيَديكانو:َالبيتََ(٘)
َ.ٔٗ/ُٖالكيؼ:ََ(6)
 .َٖ-ٕٕانظر:َاإلنصاؼَفيَمسائؿَالخبلؼ:ََ(ٕ)
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َيرجحَََ َكلـ َكرأمَالككفة، َرأمَالبصرة َكاعتمد َرأيو، َيبًد َلـ َالمسألة َفيَىذه كابفَالشَّجرٌم
َخر،َكاللَأعمـ.أحدىماَعمىَاآل

َ

ردَّ ابن الشَّجرّي عمى الكسائي، إجازتو نصب )القائم( من قولو: فإذا عبد اهلل القائم  .ٗ
سيبويو، بحضرة يحيى بن خالد  في مسائمو المشيورة، والتي دارت بينو وبين

 البرمكي. 

َ(ُ)فقاؿَابفَالٌشجرمٌَ :َ"كقكؿَالكسائي:َفإذاَعبدَاللَالقائـ،َبنصبَالقائـَالَكجوَلو؛َألفَّ
ذاَبطؿَالنَّصبَفيَ)القائـ(َفيكَفيَالضميرَمفَقكلو:َفإذاَىكَإياىا،َأشٌدَ الحاؿَالَتككفَمعرفة،َكا 

نَّماَأنكرَسيبكيوَالٌنصب؛َأل ،َكا  َنَّوَلـَيرهَمطابقناَلمقياس،َكلـَيردَلوَكجيناَيقاربَالصكاب".بطكالن

كقعَالخبلؼَبيفَسيبكيوَكالكسائي،َفيَنصب)القائـ(َفي:َفإذاَعبدَاللَالقائـ،َقياسناَعمىََ
َسيبكيوَدفعَ النىصبَفي:َفإذاَىكَإيَّاىاَفيَالمسألةَالزنبكريةَالمشيكرة،َكقدَذكرَابفَالشَّجرٌمَأفَّ

َ َألنَّو )إذا(ََ،الَكجوَلنصبوَفيَالقياس،َألنَّوَمكضعَرفعالنصب؛ ََكليسَمكضعَنصب،َحيثَإفَّ
ََ-إفَكافَنكرة-كماَبعدهََ،يقعَبعدىاَالمبتدأَ-المكضكعةَلممفاجأة- جازَفيوَأفَيككفَخبرناَأكَحاالن

َالحاؿَالَيككفَإالَنكرة،َكاَ  فَكافَمعرفةَفبلَيككفَإالَخبرنا،َكالَكجوَلنصبوَعمىَالحاؿ،َألفَّ فَكا 
َكردَبمفظَالمعرفةَفيكَقميؿَقابؿَلمتأكيؿ،َكالَيقاسَعميو.

اََ َاحتجاجن َالنَّصب َالككفيكف َأجاز َحيث َالمسألة، َىذه َفي َكالككفيكف َالبصريكف كاختمؼ
َ)إذا(َ َقاؿَالعربَفيَحكميـَبيفَالكسائيَكسيبكيو،َككجوَثعمبَالنصب،َبحجةَأفَّ بالسماعَكما

َبمعنىَكجدت.

ََ َفردُّكا َالبصريكف َاستعماؿَأمَّا َعف َخارج َبأنَّو َالككفيكف، َبو َاحتج َالذم َالسماع عمى
َب ؿ)لـ(،َكىذاَكموَمفَالشاذَالذمَالَيَيَػ)لف(َكالنصبَبَػالفصحى،َكالجـز فَتكممتَبوََعكَّ عميو،َكا 

)إذا(َعمىَمعنىَكجدت،َبقكليـ:َىذاَباطؿ؛َػالعرب،َكردُّكاَعمىَماَقالوَثعمب؛َمفَتكجيوَالنصبَب
،َكينصبكاَمفعكليف،َكقكلؾ:َكجدتَإذا(َبمنزلة)كجدت(َكجبَأفَيرفعكاَبياَفاعبلنَألنَّيـَإفَجعمكاَ)
َ.(ِ)لفاعؿَكتنصبَمفعكليفازيدناَقائمنا،َفترفعَ

                                                           
َ.ّْٗ/ُالمجمسَالحادمَكالثبلثكف:ََ(ُ)
،َكشرحَالرضيَعمىَالكافية:َٔٔٓ-ِٔٓ،َكاإلنصاؼَفيَمسائؿَالخبلؼ:ََُانظر:َمجالسَالعمماء:ََ(ِ)

ّ/ُْٗ.َ
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)إذا(َالفجائيةَحرؼ،َكعمىَقكليـَىذاَالَ(ُ)كقاؿَأبكَحيافَ َالمنقكؿَعفَالككفييف؛َأفَّ :َ"إفَّ
َين َال َألنَّو َكخبر؛ َمبتدأ َإال َبعدىا َما َيككف َأف َيجكزَيمكف َفكيؼ َكحرؼ، َاسـ َمف َكبلـ تظـ

َالٌنصب؟ََكالَيجكزَأفَتقدّْر)إذا(َكىيَحرؼَبتقديرَفعؿَناصبَاسميف".َ

سيبكيوَإنماَقاؿََقاؿَليَشيخناَأبكَاليمفَالكندم:َإفَََّ:(ِ)قاؿَالسخاكمَفيَسفرَالسعادةَك
هَالمسألةَأحسفَ:َلـَأسمعَفيَىذثـَقاؿَالسخاكمالمعانيَالَتنصبَالمفاعيؿَالصريحة،ََألفَََّ؛ذلؾ

َ.مفَقكؿَالكندمَكالَأبمغ

اَ يجبَتنكيرَالحاؿَألنَّياََوأنَََّالحاؿَنكرةَكجميكرَالنُّحاةَيرلَسيبكيوَمجيءلـَيجزَأيضن
َمذىبَ َكىذا َإعرابيا، خفاء َكا  َصاحبيا، َنصب َعند َنعتنا َككنيا َيتكىـ َكلئبل َالمعنى، َفي خبر

َعمىَالخبر،َكعمىَماََالجميكر،َكجكَّزَيكنسَكالبغداديكفَتعريفيا،َنحك:َجاء َقياسنا َالراكب، زيده
َ.(ّ)سمعَمفَذلؾ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

                                                           
َ.َُُِتذكرةَالٌنحاة،َأبكَحياف:ََ(ُ)
َ.ّٓٓ/ِانظر:َسفرَالسعادة،َالسخاكم:ََ(ِ)
َ.َِّ/ِانظر:َىمعَاليكامع:ََ(ّ)
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 عرض ابن الشَّجرّي إعرابات النُّحاة لمواو في )وبيض( من قول ابن أحمد الباىمي: .٘

 ِبِيْم َفْخُر الُمفاِخِر يوَم َحْفلٍ 
    
 
 
 

 عالإذا ما َعدَّ بأًسا أو ف 
 
 

 وبيٍض لم يخاِلْطُينَّ فْحٌش 
    
 
 
 

 (1)يَن ِوصاَلنا إل ُسؤالنسِ  
 
 

َالكاك،َفذىبَطائفةَمفَالمحققيفَمنيـَ(2)فقاؿَ َكقكلو)كبيض(َاختمؼَالنحكيكفَفيَىذه ":
َىيَالجارة،َمضمرةَبعدىاَكجازَ أبكَعميَكعثمافَبفَجنّْيَإلىَأَّنياَعاطفةَجممةَعمىَجممة،َكريبَّ

َ َمسدَّه، َسدَّ َبالكاك َالمفظ َألفَّ َمضمرنا؛ َالجارّْ َألنَّياَإعماؿ َالجارة َىي َالكاك َبؿ َخالفيـ، َمف كقاؿ
َفعممتَعممياَبحكـَنيابتيا". اَمفَربَّ َصارتَعكضن

كتباينتَآراءَالنُّحاةَفيَكاك)رب(،َكعممياَ،ََن،َكيبقىَعمميياَبعدَالكاكَكثيرا(ربََّ)دَتيحذىؼَقَ
َالعمؿَل نَّما َكاك)رب(َالَتعمؿَكا  الكاكَليستََ)رب(َفحجتيـَفيَذلؾَأفََّػفذىبَالبصريكفَإلىَأفَّ

اَ َكافَمختصن َإذا َفالحرؼَيعمؿ َكحرؼَالعطؼَالَيعمؿَشيئنا، َالكاكَحرؼَعطؼ، َألفَّ عاممة،
َكاكَ)رب(َ َالككفيكفَكمعيـَالمبردَمفَالبصرييف؛َفيركفَأفَّ كحرؼَالعطؼَغيرَمخصص،َكأماى

نياَعممتَتعمؿَفيَالنَّكرةَالخفضَبنفسياَكاحتجكاَبعمؿَالكاكَألنياَنابتَعفَ)رب(َفمماَنابتَع
َكاكَربَعاطفةَفقطَكالَتككفَ(3)عمميا،َكصارتَككاكَالقسـَكىذاَرأمَالبصرييف .كذكرَالعكبرمَأفَّ

َ.(ْ)عاممة؛َأٍمَجارة

َابفَجٌنيَكالفارسيََ َابفَالشَّجرمٌَ-كرأيا َفيََ-المذافَذكرىما يتمثبلفَفيَرأمَالبصرييف؛
عماؿَ)رب(،َأمَّاَرأمَالذي فيمثؿَرأمَالككفييفََذكرَابفَالشَّجرمٌََفَخالفكىـَكماإىماؿَكاكَ)رب(َكا 

َماَ َالمسألة َيجيزَفيَىذه َكابفَالشَّجرٌم َمسدَّ)رب(، َليسدَّ َكىكَإعماؿَحرؼَالجر)الكاك( كالمبرد؛
َمضمَرأجازهَالك َا،َمشفّْعناَذلؾَبالكثيرَمفَالشكاىد.كفيكف؛َمفَإعماؿَحرؼَالجرَّ

َ

                                                           
َ.ُِٗنو:َفي:َديكاَافالبيتَ(ُ)
 .ُِٕ-ُِٔ/ُالمجمسَالحادمَكالعشركف:ََ(ِ)
،َِِّ،َكاإلنصاؼَفيَمسائؿَالخبلؼ:َِٔٔ/ِ:َ،َابفَجنيسرَصناعةَاإلعراب،ََكُّٗ/ِالمقتضب:َانظر:ََ(ّ)

َ.ُْٓ/ُ:َ،َالمرادمكالجنىَالداني،َُُٕٕ/ْكارتشاؼَالضرب:َ
َ.ّٔٔ/ُانظر:َالمباب:ََ(ْ)
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ٹ  ڤ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  چ :َفسَّر ابن الشَّجرّي قولو تعالى .ٔ

كذكرَفيَاآليةَحذكفناَكتقديراتَكثيرة،َكمفَىذهَالتقديراتَجممةَ)كرىتمكه(َالتيََ(1) چ ڤ
َثَـَّ َفاكرىكىا، َكرىتمكه،َكالغيبةَمثميا َمقدَّر،َكأنَّوَقاؿ:َفأكؿَلحـَأخيكـَميتنا َخبرَلمبتدأ رأمَأنَّيا

اجَكأبيَعميَلجممة)كرىتمكه(،َبقكليـ:َفكماَتكرىكفَأك ؿَلحموَميتنا،َكذلؾَتجنَّبكاَذكرَتقديرَالزجَّ
َتقديرَ ا َالتقديرَبقكلو:َتفسيرَتضمفَالمعنىَدكفَاإلعراب،َكذكرَأيضن َبالسكء،َثـَنعتَىذا ذكره
َيفصحَ َلـ َبأنَّو َكنعتو َفبلَتغتابكه، َميتنا َأكؿَلحمو َكرىتـ َفقد َيريد: َفبلَتفعمكه، َكرىتمكه َفقد الفٌراء

 .(ِ)بحقيقةَالمعنى

َتَ َيطرحَابفَالشَّجرٌم َفيَتفسيرىـَلكىنا )فكرىتمكه(،َفقدَذكرَتفسيرَػقديراتَلبعضَالنُّحاة
الذمَالََ(ْ)صؼَرأيييماَبأنوَالَيصؿَإلىَحقيقةَالمعنى،َككذلؾَرأمَالفراءَك،ََك(ّ)الزجاجَكالفارسي

ََر َعمى َمعنى َعف َأيفصح َمف َركفو َنقؼَعمى َكىنا َالشَّجرٌم، َابف َالشَّجرٌمَأم َابف َمنيج ركاف
نىَعرابَعندهَالَيستقيـ،َإالَإذاَاقترفَبالمعإل؛َفالكجوَاىكاإلعرابَبالمعنالمتمثؿَفيَربطَالتفسيرَ

َإذَبؿَاألَالصحيح عراباتوَمبلصقةَلخصائصَالعربية،َغيرَبائنةَعنيا، قكل،َفجاءتَتفسيراتوَكا 
َأحكـَالكشيجةَبيفَالصناعةَالنَّحكيةَكالمعنى.َ

َىذاَيتحقؽَفيياَمعَخشرمَتفسير)َفكرىتمكه(َفقاؿ:َإفكذكرَالٌزمَ نىَالشرط؛َأم:َإفَصحَّ
اَ َبَظنيَسكحَ،(ٓ)فَتكرىكاَماَىكَنظيرهَمفَالغيبةَكالنميمةأفكرىتمكه،َفميتحقؽَأيضن ىذاَالرأمَأفَّ

َأقربَإلىَرأمَابفَالشَّجرٌم.

َفقاؿَ َ)فكرىتمكه( َتفسير َفي َالطرح َأحسف َفقد َحيَّاف َأبك َ"(ٔ)أٌماى َالَ: َفقدَقاؿ َأم فراء:
َفبلَتفعمَك َكقيؿ:اكرىتمكه، َميتاََ. َأخيو َأفَيأكؿَلحـ َأيحبَأحدكـ َعمىَالتكبيخَبقكلو: َكقفيـ لما

فأجابَعفَىذا:َألنيـَفيَحكـَمفَيقكليا،َفخكطبكاَعمىَأنيـَقالكاَال،َفقيؿَليـ:َفكرىتمكه،َكبعدَ
كعمىَىذاَالتقديرَيعطؼَقكلو:َكاتقكاَالل،َقالوََ،ىذاَيقدرَفمذلؾَفاكرىكاَالغيبةَالتيَىيَنظيرَذلؾ

                                                           
 .ُِ/ْٗالحجرات:ََ(1)

َ.ِِّ-َِّ/ُالثالثَكالعشريف:َانظر:َالمجمسََ(ِ)
َ.ّٕ/ٓانظرَرأمَالزجاج:َمعانيَالقرآف،َلمزجاج:ََ(ّ)
َ.ّٕ/ّانظرَرأمَالفراء:َمعانيَالقرآف،َلمفراء:ََ(ْ)
َ.ْٖٓ/ٓ:َ،َالزمخشرمانظر:َالكشاؼَ(ٓ)
 .ُِٓ/ٗالبحرَالمحيط:ََ(ٔ)
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َمنيـَالَكقاؿَالزمخشرم:َكلماَقررىـَعزَكجؿَبأفَأحدَن،َـجَىلفارسي،َكفيوَعجرفةَالعَىكَعميَاأب ا
َالَ َبأنكـ َعميكـ َفتحققتَبكجكبَاإلقرار َأم َفكرىتمكه، َبقكلو: َعقبَذلؾ َأخيو، َجيفة يحبَأكؿ

نكاره اَإلباءَالبشريةَعميكـَأفَتجحدكاَكراىتكـَلوَكتقذركـَمنو،َفميتحقؽَأيضَنَ؛تقدركفَعمىَدفعوَكا 
كالذمََ،اَعجرفةَالعجـكالطعفَفيَأعراضَالمسمميف،َكفيوَأيضَنَ،فَتكرىكاَماَىكَنظيرهَمفَالغيبةأ

َ".اقدرهَالفراءَأسيؿَكأقؿَتكمفَن

َفييماَعجرفةَالعجـَكىذاَيقكّْمَماَذىبََ فأبكَحيافَكصؼَرأييَالفارسيَكالٌزمخشرٌم؛َبأفَّ
َأبإليوَابفَالشَّجرٌم،َمفَتضعيؼَرأييَالزَّجاجَكالفارسي،َ ٌمَحكؿَرأمَحيافَخالؼَابفَالشَّجَرَالكفَّ

األقربَإلىَالصكاب،َأمَّاَابفَالشَّجرٌمَفقدَكصفوَبعدـَإفصاحوَعفَالمعنى،َكحسبَالفراء،َكعدَّهَ
َرأمَالفراءَيفيـَمنوَمعنى،َكىكَقريبَإلىَالمعنىَالمراد،َكماَرألَأبكَحيَّاف. َظنّْيَأفَّ

َ

زم)يقولوا( و)يغضوا( و)يغفروا( من قولو عرض ابن الشَّجريّْ آراء النُّحاة في ج .ٕ
َتعالى (1) چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌچ:

ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چ  كقكلو: ،

 چڍ
(2)

 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ  كقكلو: ،
(3)َ ،َفذكرَأفَّ

َقؿَ َتقديره: َمضمر، َآخرى َأجكبةَأمرو َإلىَأنَّيفَّ األخفشَذىبَإلىَأنَّيفَأجكبة)قؿ(،َكذىبَغيره
َىذاَالقكؿَأكجوَالقكليف؛َألفََّلعبادم:َقكلكاَ )قؿ(ََالتيَىيَأحسفَيقكلكا،َكىكذاَ،َكعدََّابفَالشَّجرمّْ

َلوَمفَجممةَتحكى َأمرَاللَلنبيوَبالقكؿَليسَفيوَبيافََالَبيدَّ بو،َكالجممةَالمحكيةَتـَذكرىا،َألفَّ
َأ َيجكز َال َكبذلؾ َالصبلة، َأقيمكا : َالنبيُّ َليـ َيقكؿ َحتى َالصبلة َيقيمكا َبأف َىذهََفليـ تككف

 .(ْ))قؿ(ػالمجزكماتَأجكبةَل

َىيََ َأـ َذىبَاألخفش، َكما َبفعؿَاألمر)قؿ( َاألفعاؿَىؿَىيَمجزكمة الخبلؼَفيَىذه
َمضمرَكماَذىبَاألغمبية،َكرجَّحوَابفَالشَّجرم؟أمجزكمةَبفعؿَ َمرو

َاألَآراءَخمسةالنُّحاةَإلىَآراءََتكقدَانقسم َفعاؿَالسابقة:بخصكصَجاـز

                                                           
َ.ّٓ/ُٕاإلسراء:ََ(1)
 .َّ/ِْالنكر:ََ(2)
َ.ُْ/ْٓالجاثية:ََ(3)
 .ْٖٕ-ْٕٕ/ِمجمسَالثالثَكالستيف:َانظر:َالَ(ْ)
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)يقكلكا(َك)يغضكا(َك)يغفركا(ََأجكبةَلفعؿَاالمرَ)قؿ(،َكىذاَرأمَاألخفش،ََفََّأ:َالرأي األول -َأ
 .(1)كذكرهَأبكَحياف،َكغيره

األفعاؿَالسابقة،َمجزكمةَعمىَجكابَشرطَمحذكؼ،َكالتقدير:َإفَيقؿَليـََأفََّ:َالرأي الثاني -َب
 .(ِ)الفراء،َالمبرد،َكأبكَحياف،َكغيرىـَيقكلكا،َكىذاَرأمَسيبكيو،َكذكره

َاألفعاؿَالسابقةَلثالثالرأي ا -َت َأفَّ كالتقديرََمجزكمةَعمىَجكابَاألمرَالذمَىكَمعمكؿ)قؿ(:
َلم َكاغفركا كا، َيغضُّ َأبصاركـ َمف كا َكغضُّ َيقكلكا، َأحسف َالتيَىي َقكلكا َالتكالي: َالَذعمى يف

َيرجكفَيغفركا،َكىذاَالكجوَصحَّحوَابفَالشََّ َكقكَّاه،َكذكرَىذاَالرأم:َالمبرد،َكابفَاألنبارم،جرمّْ
 .(ّ)كالزَّمخشرم،َكأبكَحياف،َكغيرىـ

َالرأي الرابع -َث َمحؿَّ َىذهَاألفعاؿَمبنيةَلكقكعياَمكقعَالمبني،َفالفعؿَ)يقكلكا(َمضارعَحؿَّ :َأفَّ
فعؿَماضَمبني،َلذلؾَبنيَمثمو،َكالتقدير:َقؿَليـَقكلكاَيقكلكا،َكقؿَليـَغضكاَيغضكا،َكقؿَ

َكقكعَغفركاَيغفركا،َكىذاَرأمَالمازني،َكصحَّحوَاليـَ النحاس،َكضعَّفوَابفَاالنبارم؛َبحجةَأفَّ
 .(ْ)الفعؿَالمعربَكقكعَالمبنيَالَيكجبَإعرابو

َليقكلكاَالرأي الخامس -َج َكالتقدير: َاألمر، َالـ َتقدير َعمى َمجزكمة َاألفعاؿ َىذه َأفَّ َكىك :
 .(ٓ)كليغضكا،َكليغفركا،َكىذاَرأمَالزجاج،َكقالوَالزمخشرم

َََ َآفيذه َفي َالنُّحاة َىذراء َالباحثجاـز َلدل َكيترجَّح َاألفعاؿ، َكالخامس؛ََافالرأيَه الثالث
َلتناسقيماَمعَالمعنىَالمرادَمفَىذهَاآليات.

َ

َ

                                                           
َ.ٔٔ/ٕ،َكالبحرَالمحيط:َِْٓ/ِانظر:َمعانيَالقرآف،َاألخفش:ََ(1)
َ.ٔٔ/ٕ،َكالبحرَالمحيط:َْٓ/ّ،َكمعانيَالقرآف،َالفراء:َٗٗ/ّانظر:َالكتاب:ََ(ِ)
يز:َ،َكالمحررَالكجٔٔ/ٕ،َكالبحرَالمحيط:َٔٓٓ/ِ،َكالكشاؼ:َْٖٓ/ِ،َكالبياف:َُٖ/ِانظر:َالمقتضب:ََ(ّ)

ْ/ُٕٕ.َ
َ.ُٕٕ/ْ،َكالمحررَالكجيز:َٔٔ/ٕ،َكالبحرَالمحيط:َْٖٓ/ِ،َكالبياف:َِّٓانظر:َإعرابَالقرآفَ،َالنحاس:ََ(ْ)
 .ٔٔ/ٕ،َكالبحرَالمحيط:َٔٓٓ/ِانظر:َالكشاؼ:ََ(ٓ)
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السيرافي، في شرحو لبيتين من كتاب سيبويو؛ وىما ابن عقَّب ابن الشَّجرّي عمى  .ٖ
 :قول ُخَزِز ابن لْوذان السَّدوسي

اِمُر العْنس                     (ٔ)يا صاح يا ذا الضَّ
َكقكؿيَعبيدَبفَاألبرصَاألسدٌم:

ُفنا بمْقتِل َشيِخوِ  َيا ذا الُمخوّْ
ََََ
َ
َ
 

 (ٕ)ُحْجٍر تمنَّى صاحِب اأَلْحالم 
 
 

فَكافَ(ّ)فقاؿَ :َ"قاؿَأبكَسعيد:َ)ذا(َفيَالبيتيفَلئلشارة،َكماَبعدىماَنعتَليما،َكىكَرفعَكا 
َالبيتَاألكؿَفت َاألصؿَفيوَغيرَاإلضافة،َأمَّا امرَعٍنسيو،َكماَتقكؿَمضافنا؛َألفَّ قديره:َياَذاَالضَّ

َعٍنسيو،َكالبيتَالثانيَتقديره:َياَذاَالمخكّْؼَلنا،َكماَتقكؿ:َأيُّياَالمخكّْؼَلنا...َكقكؿَ أيُّياَالضامري
،َكاالسـَالذمَبعدهَ َالضامرَغيرَمتعدو َ)الضامر(َمضاؼَإلىَ)العنس(َصحيح،َالفَّ أبيَسعيد:َإفَّ

( ،َكليسَبعدهَاسـَفيوَألؼَكالـ،َكقكلو:َإفَّ َالمخكؼَمتعدو المخكّْؼ(َمضاؼَإلىَماَبعدهَسيك؛َألفَّ
،َفالضميرَفيَقكلو:)المخكففيوَألؼَكالـ،َكأنتَالَتقكؿَ:َالمخَك َنا(َمنصكبَالَمجركر".ؼَزيدو

فيَالبيتَالسابؽَصٌححَابفَالشَّجرٌمَ،َماَذىبَإليوَالسيرافي؛َمفَإضافةَالضامرَإلىََ
يك،َفيَحكموَعمىَمكضعَالضميرَفي)المخكفينا(َبأنَّوَمجركر،َكذكرَعنس،َكلكنوَحكـَعميوَبالس

َالصكا َمكضعََالضمير،َفيَمحؿَنصبابفَالشَّجرٌمَأفَّ ،َبدليؿَتعديو،َكليسَبعدهَاسـَفيوَبَأفَّ
)أؿ(َػباسـَالفاعؿ،َالمعرَّؼَبالؼَكالـ،َكقدَاختمؼَالنُّحاةَفيَحكميـَعمىَمحؿَالضميرَالمٌتصؿَ

َ:فاختبلفيـَقكالَكفي

َالضميرَفيَمحؿَجر،َكقدَقاؿَبيذا:َالمبرد،َكالزمخشرم،َكالرماني،َكغيرىـ،َكىذاَماَ -َأ أفَّ
 .(ْ)ذكرهَالسيرافي،َفيَإعرابَالبيتيفَالسابقيف

َ
 

                                                           
َ.ِّّ/ِ،َكالخزانة:ََُٗ/ِالبيتَفي:َالكتاب:ََ(ُ)
َ.ُُٗ/ِ،َكالكتاب:َُِِفي:َديكانوَ:البيتََ(ٕ)
َ.ْٖ-ُٖ/ّلخامسَكالسبعكف:َالمجمسَاَ(ّ)
يمرمٌَ،َُِْ/ِ،َكشرحَالمفٌصؿ:َُْ/ِانظر:َاألصكؿَفيَالنحك:ََ(ْ) ،قَكشرحَّْٓ/ُ:َكالتبصرةَكالتذكرة،َالصَّ

 .ُْٗ/ِالكافية:َ
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َعصفكرَ -َب َكابف َكالفارسي، َكاألخفش، َسيبكيو، َبيذا: َكقاؿ َنصب، َمحؿ َفي َالضمير أفَّ
الكصؼَالمفردَبإالَالَيضاؼ،َإالَإلىَماََابفَالشَّجرٌم،َكاحتجَبأفَََّ،َكىذاَماَقاؿَبو(ُ)كغيرىـ

 .(ِ)ؿ(،َكالضميرَىيناَليسَكاحدناَمنيمااؿ(َأكَإلىَالمضاؼَإليوَلماَفيو)افيو)

ََ َالشَّجرٌم َابف َذكره َما َفي)المخكفكىذا َالضمير َلنصب َتعميمو َاألصؿفي َإفَّ َحيث َنا(،
َليسَفيوَ)في)المخكف َفيو)َؿ(َكالَىكانا(َأفَيككفَناصبنا،َكلمَّاَكضعَمما ؿ(َلـَامضاؼَإلىَما

َيكفَإالَمنصكبنا،َفتقكؿ:َىذاَالمخكّْؼَزيدنا.

َرأمَالسيرافيَحجة،َكليسَضعيفناَإلىَدرجةَالسيكَكماََ كبعدَعرضَىذهَاآلراء،َيبلحظَأفَّ
َنعتوَابفَالشَّجرٌم،َكاللَأعمـ.

 چۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ې  چ  :أعرب ابن الشَّجري)ىم( من قولو تعالى .ٗ

كّْدتَيبعضَالمتأكليفَفيَتأَكَخطأ"كأَ:(ْ)فقاؿ (3) َمرفكع،َكي َقكلو:َ)ىـ(َضميره ؿَىذاَالمفظ،َفزعـَأفَّ
)ىـ(َفيَىذاَالتأكيؿَعائدَعمىَالمطففيف،َكيدلمؾَعمىَػبوَالكاك،َكالضميرَفيَقكلؾ:َخرجكاَىـ،َف

اَذىبَلؼَبعدَالكاك،َفيَ)كالكىـ(َك)كزنكىـ(،َكلكَكافَالمرادَمبطبلفَىذاَالقكؿ؛َعدـَتصكيرَاأل
إليوَىذاَالمتأكؿ،َلـَيكفَبيدَّّمفَإثباتَألؼَبعدَالكاك،َعمىَماَاتفقتَعميوَخطكطَالمصاحؼَكمياَ

(5)چں  ں  ڻ  چ فيَنحك:َ
 چڀ   ڀ    ٺ  چ  و

ذاَثبتَبيذاَفسادَقكلوََ(6) كا 
فالضميرَالذمَىك)ىـ(َمنصكبَبكصكؿَالفعؿَإليو،َبعدَحذؼَالبلـ،َكىكَعائدَعمىَ)الناس(َفيَ

 چۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  چ َالى:قكلوَتع

َالضميرَمرفكعَ(7) َإفَّ َدليؿَعمىَقكلو: أالَترلََ،كىذا
ذاَكالكاَلمناسَأكَكزنكاَلمناسَييخًسركف".  المعنى:َإذاَكالكاَعمىَالٌناسَيستكفكنػَكا 

                                                           
رتشاؼَا،ََكُْٗ/ِ،َكشرحَالكافية:َُِّ/ُ،َكالمقرب:َُِْ/ِ،َكشرحَالمفصؿ:َُٖٕ/ُانظر:َالكتاب:َََ(ُ)

َ.ْٕٕ/ِب:َ،َكمغنيَالمبئِِٕ/ٓالضرب:َ
َ.ُٓٗ/ِ،َكشرحَالكافية:َُٕٖ/ُانظر:َالكتاب:ََ(ِ)
َ.ّ/ّٖالمطففيف:ََ(3)
َ.ُُّ-َُّ/ِالمجمسَالثالثَكاألربعكفَ:َ(ْ)
 .ِّْ/ِسكرةَالبقرة:ََ(5)
 .ِْٔ/ِسكرةَالبقرة:َََ(6)
َ.ِ/ّٖالمطففيف:ََ(7)
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َ)كاؿ(َ َلمفعؿ َمنصكبَعمىَالمفعكلية، َالضمير)ىـ( َأفَّ َالشَّجرٌم َيرلَابف َاآلية َفيَىذه
فيكَخاطئَمفَجيتيف:َجيةَالمعنىَكجيةَرسـَالمصحؼ،َكلتكضيحَىذاَكمفَيرفعَالضمير)ىـ(َ

َاألمرَسأستعرضَتناكؿَالنُّحاةَلمكضعَالضمير)ىـ(،َكفيَذلؾَقكالف:

َ)كالكىـ(َك)كزنكىـ(َكممةَكاحدة،َحيثَالكقؼَيككفَعمىَىـ،َكىـَىناَضميرَمنصكبَ -َأ أفَّ
 رادَعمىَكجييف:راجعَإلىَالٌناس،َكىذهَقراءةَالعامةَمفَالقرَّاء،َكيككفَالم

يرادَبوَكالكاَليـَأكَكزنكاَليـ،َفحذؼَالجارَكأكصؿَالفعؿ،َكىذاَمفَكبلـََ:َأفٍَالوجو األولَ
َليـ،ََ:أىؿَالحجاز،َيقكلكا َليـ،َأكَكزنكا َكذكرَىذاَكمتؾَأٍمَكمتَلؾ،َكالتقديرَيككف:َكالكا

كالزمخشرم،َكابفََكسط،َكالطبرٌم،َكالزجاج،َكمكيَبفَأبيَطالب،الكجو:َالفراء،َكاألخفشَاأل
َ.(ُ)الشَّجرم،َكالرازمَكالعكبرم،َكابفَكثير،َكالسيكطي،َكغيرىـ

َالمضاؼَإليوَمكانو،َكالمضاؼَتقديره:َالوجو الثاني قامة َأفَيككفَعمىَحذؼَالمضاؼَكا  :
ذاَكالكىـَمكيميـ،َأكَكزنكىـَمكزنيـ،َكأجازَىذاَالكجو:َالزمخشرم،َكالرازم  .(ِ)كا 

َ -َب َ)كالكىـ( َك)أفَّ َكممتافكممتاف َعمركزنكىـ( َبف َكعيسى َحبيب، َبف َحمزة َقراءة َكىي ،ََ
َب َيبدؤكف َثـ َك)كزنكا(، َعمى)كالكا( َيقفاف َإنَّيما َكىكَػحيث َرفع، َمكضع َفي َىنا َكىـ )ىـ(،
 معطكؼَعمىَالمطففيف،َكتكجيوَالضميرَعمىَكجييف:

َالمعنى:َىـَإذاَكالكاَأكَكزنكاَيخسركفَك)ىـ(َتككفَىناَفيَمكضعَرفعاألول َ(ّ)َباالبتداءَ:َأفَّ
)ىـ(َفيَمكضعَرفعَتككيدَلمكاك،َفيَكالكا،َأكَكزنكا،َكيككفَالتقدير:َكالكاَىـواآلخرَ(ّ) ََ:َأفَّ

 .(ْ)كالزمخشرم،َكالرازم،َكالعكبرم،َكغيرىـَ،كقاؿَبيذاَالكجوَالزجاج،َكمكيَبفَأبيَطالب

ََاإلعرابَردَّهَابفَالشَّجرٌمَمفَجيتف:َمفَجيةَخطَالمصحؼ،َكمفَجيةَ لمعنىََاَكىذا
)كالكىـ(َك)كزنكىـ(َكتبتاَبغيرَألؼ،َكلكَكانتاَمقطكعتيفَلكتبتاََأمَّاَمفَجيةَخطَالمصحؼ فيكَأفَّ

َ َتعالى: َكقكلو َالقرآف، َكبذلؾَجاء َىـ(، َك)كزنكا َىـ( َأٍم)كالكا ں  ں  ڻ  چ باأللؼ؛

                                                           
،َكمعانيَِٖٕ/ِْ:َ،امعَالبياف،َكجِٕٓ/ِ،َكمعانيَالقرآف،َلؤلخفش:َِْٔ/ّانظر:َمعانيَالقرآف،َلمفراء:ََ(ُ)

،َّٖ/ُّ،َكمفاتيحَالغيب:َّّٓ/ٔ،َكالكشاؼ:َّّْ/ِ،َمشكؿَإعرابَالقرآف:َِٕٗ/ٓالقرآف،َلمزجاج:َ
َ.ْٕٓ/ّمعَاليكامع:َى،ََكّّْ/ٖ،َكتفسيرَالقرآفَالعظيـ:َٕٓٓ/ِكالتبياف:َ

َ.ّٖ/ُّ،َكمفاتيحَالغيب:َّّٓ/ٔانظر:َالكشاؼ:ََ(ِ)
(ّ)

 .ِٖٕ/ِْانظر:َجامعَالبياف:َ 

،َكمفاتيحَالغيب:َّّٓ/ٔ،َكالكشاؼ:َّّْ/ِ،َكمشكؿَإعرابَالقرآف:َِٕٗ/ٓانظر:َمعانيَالقرآفَلمزجاج:ََ(ْ)
 .ٕٓٓ/ِ،َكالتبياف:َّٖ/ُّ



121 

 

(1)چ
:َالطبرمَكىذاَالٌردَقالوَالكثيركفَقبؿَابفَالشَّجرٌمَكبعدهََمثؿَ،(2) چڀ   ڀ    ٺ  چ  و

َ.(ّ)كالزجاج،َكالعكبرم،َكابفَكثير،َكالسيكطي،َكغيرىـ

َقبمو:ََ َالضمير)ىـ(َعائدَعمىَالناس،َألفَّ ۆ  چ أمَّاَاالحتجاجَمفَجيةَالمعنى،َكىكَأفَّ

 چۈ    ۈ  ٴۇ  

َالمراد:َإذاَأخذكاَمفَالناسَ(4) ذاَكالكاَليـ؛َألفَّ ،َفيجبَأفَيككفَبعده:َكا 
ذاَاعطكىـَخسركا، َأفَيككفََاستكفكاَكا  كمفَىناَاستحقكاَالكعيدَفيَالتطفيؼ،َكعمىَىذاَالَيصحُّ

َالكبلـَيخرجَإلىَنظـَفاسد،َحيثَينقمبَإلىَقكلؾ:َإذاَأخذكاَمفَ اَلممطففيف،َألفَّ الضميرَمرفكعن
َ َألفَّ َمتنافر؛ َكبلـ َكىك َالخصكصَأخسركا، َعمى َىـ َالكزف َأك َالكيؿ َتكلكا ذا َكا  النَّاسَاستكفكا،

َفيَا َكابفَالحديثَكاقع َكالزمخشرم، َكالنَّحاس، َالمبرد، َالكجو: َبيذا َكقاؿ َالَفيَالمباشر. لفعؿ،
َ.(ٓ)الشَّجرمٌَ

َككذلؾََ َسبؽَمفَاألدلة، َلما َضميرَرفعَباطؿ، َيككفَإعراب)ىـ( كعمىَىذيفَالكجييف،
ا؛َألفََّ َماَذىبَإليوَابفَالمعنىَالَيستقيـَبذلؾَالكجوَالثالثَكىكَإعرابوَمبتدأ،َباطؿَأيضن .َكأفَّ

َالمعنى.بَكَرسـَالمصحؼالشَّجرمَمفَإبطاؿَتأكيؿ)ىـ(َضميرَرفع،َىكَالمختار،َألنَّوَقكَّاهَب

َ

َ

َ

َ

                                                           
 .ِّْ/ِسكرةَالبقرة:ََ(1)
 .ِْٔ/ِسكرةَالبقرة:ََ(2)
القرآفَالعظيـ:ََ،َكتفسيرٕٓٓ/ِ،َكالتبياف:َِٕٗ/ٓ،َكمعانيَالقرآف،َلمزجاج:َِٖٕ/ِْانظر:َجامعَالبياف:ََ(ّ)

َ.ْٕٓ/ّ،َكىمعَاليكامع:َّّْ/ٖ
َ.ِ/ّٖالمطففيف:ََ(4)
َ.ّٓٓ/ٔ،َكالكشاؼ:َُْٕ/ٓلنحاس:َاانظر:َإعرابَالقرآف،ََ(ٓ)
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ژ  ڑ  ڑ    ژڌ   ڎ  ڎ   ڈ  ڈ   چ :في قولو تعالى( ٔ)قال ابن الشَّجريّ  .َُ

َليـَعذابنا(َيفسره...َ(ِ)چک  ک َقكلو:َ)أعدَّ :َانتصابَ)الظالميف(َفيوَبتقديرَحذؼ)يعٌذب(َألفَّ
كمَعفََالعربية،َرفعَ)الظالميف(َباالبتداءػ،َكالجممةَالتيَىي)أعدََّكيجكزَفيَ ليـَعذابنا(َخبره،َكري

َيقَراأل َمف َسمع َأنَّو َالمصحؼََأصمعي َمخالؼَلخط َألنَّو َالقرآف؛ َفي َبو َكليسَمعمكؿ بذلؾ،
ۇ  چ  فَيككفَالرفعَفيوَبمنزلةَالرفعَفيَقكلوَتعالى:المجمعَعمييا،َكأجازَالفراءَأَكلمقراءة

َكمثؿََ(3)چ  ۆۆ   َكخبر، َجممةَمفَمبتدأ َ)كالشعراء( َمثؿَقكلو: َألٌف َلو؛ كليسَبمثؿو
فالرفعَفيَ)الشعراء(َأكجوَكالقراءَمجمعكفَعمىَالرفعَفيو،َكالنصبَفيََ،)الظالميف(َجممةَفعمية
 )الظالميف(َىكَالكجو".

َالسابقَ َالمسألة َلةفي َكالرفع، َالٌنصب َالٌشجرٌم َابف و َكجَّ َاػ، َمف َالسابقةَ)الظالميف( آلية
َقَي َك)الظالميف( َ)الشعراء(، َعمى َ)الظالميف( َرفع َقياسو َالفراء؛ َكالرفعَكأعابَعمى َبالنَّصب، رأت

َ:قكؿَابفَالشَّجرمَليؾَالتفصيؿكالجٌر،َكاَ 

َقَرالنَّصب -َأ َكىي َاأل: َالقراءة َكىي َالقراء، َعامة َكالنُّحاةاءة َالمفسريف َبإجماع ََجكد
بالفعؿَالمحذكؼ،َالذمَيفسرهَمعنىَالفعؿَالمذككرَبعدهََك)الظالميف(َاتُّفؽَعمىَأنَّياَمنصكبة

َفيَبابَاالشتغاؿ،َكقدَقاؿَسيبكيو َالنُّحاة َذكره َما َ(ْ)كىذا َاختيرَالٌنصبَىينا؛َألفَّ َإنَّما "َ :
االسـَاألكؿَمبنيَعمىَالفعؿ،َفكافَبناءَاألخيرَعمىَالفعؿَأحسفَعندىـ،َإذَكافَيبنىَعمىَ

رَعمىَماَجرلَعميوَالذمَيميوَقبمو".َكقدَقاؿَبيذاَجرمَاآلخكليسَقبموَاسـَمبني،َليَالفعؿَ
 .(ٓ)الكجوَالمفسركفَكالنحاةَجميعنا

:َكىيَقراءةَعبدَاللَبفَالزبير،َكأٌبافَبفَعثماف،َكالحسف،َكأبكَالعالية،َكأبكَالجكزاءَالرفع -َب
 كفيَتكجيوَالرفع،َىناؾَكجيافَذكرىماَابفَالشَّجرٌمَفيَعرضوَلممسألة:َ

                                                           
َ.ٕٖ/ِالمجمسَالميكفيَاالربعيف:ََ(َُ)
َ.ُّ/ٕٔاإلنسافَ:ََِ
َ.ِِْ/ِٔالشعراء:ََ(3)
َ.ٖٗ-ٖٖ/ُالكتاب:ََ(ْ)
عراب،ََكِْٔ/ٓمعانيَالقرآف،َلمزجاج:َ،ََكَِِ/ّانظر:َمعانيَالقرآف،َلمفراء:ََ(ٓ) ،َُِْٔالقرآف،َلمنحاس:ََا 

،َكالبحرَالمحيط:َِٖٓ/ٔ،َكالكشاؼ:َِّٕ/ِ،َكمشكؿَإعرابَالقرآف:َّْْ/ِ:َ،َابفَجنيكالمحتسب
 .ِٕٔ/َُ:َ،َالحمبي،َكالدرَالمصكفّّٗ/ٖ
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َفتككف)الظالمَ:َكىكاألول َكقدََكالرفعَعمىَاالبتداء؛ َليـَعذابنا(َخبرَالمبتدأ، َك)أعدَّ َمبتدأ ف(
اَ،َكىذ(ُ)الحمبيٌَالسميفَبيَطالب،َكالزمخشرم،ََكأقاؿَبيذاَالكجوَالزجاجَكابفَجٌني،َكمكيَبفَ

َالكجوَالذمَقالوَابفَالشَّجرٌم.
ؿَبيذاَالكجو:َالفراء،َكابفَخالكيوَ:َالرفعَقياسناَعمىَ)كالشعراءَيتبعيـَالغاككف(،َكقدَقاالثاني

ف(َعطؼَجممةَراءَىذاَالقياس؛َألٌنوَفي)الظالمَك،َكقدَأنكرَابفَالشَّجرٌمَعمىَالف(ِ)كأبكَحياف
كىكََ،كىكَضعيؼ،َأمَّاَفيَ)كالشعراء(َفيكَعطؼَجممةَأسميةَعمىَاسميةَ،فعميةَعمىَاسمية

َا َابف َإليو َذىب َما َإلى َالنُّحاة َمف َكثيره َذىب َكقد َأجكد، َتماثؿَلشَّجرم، َال َأنَّو كرأكا
َالمعطكفةَبيف)الظالمَك َالجممة َبيف َالطباؽ َلذىاب َالكجو؛ َىذا َكضعفكا َك)الشعراء(، ف(

َع َكجعمكاكالمعطكؼ َالمناسبة، َلعدـ َككذلؾ َالرفعالنََّمييا، َعمى ا َراجحن َجممةَصب َلعطؼ ؛
 .(ّ)االشتغاؿَعؿَجممةَفعميةَمثميا

َعبدَاللَالجّر: -َت َابفَعامرَكىيَقراءة َكقدَ، َليـ( َفتككف)كلمظالميفَأعد كذلؾَبتكرارَالبلـ
َ ََكذكر َكالزمخشرم، َأبيَطالب، َكمكيَبف َكالنحاس، َالفراء، َالكجو َىذا أكََ(ْ)الحمبيالسميف

رَغاؿ،َعمىَأفَتقدٌَتأفَيككفَمفَبابَاالشَكىك؛َذكرهَالحمبيَكضعَّفوَبكجوَآخرَضعيؼَجدنا
َودَمررتَبو،َأم:َمررتَبزيدَمررتَبزيفنقكؿ:َبَ،َمثؿَالظاىر،َكيجرَاالسـَبحرؼَجرفعبلنَ

كالمعركؼَفيَلغةَالعربَمذىبَالجميكر،َكىكَإضمارَفعؿَناصبَمكافؽَلمفعؿَالظاىرَفيَ
 مفَالتككيد،َالَمفَاالشتغاؿ.َعدَََّ،بزيدَمررتَبو:َفإفَكردَنحكَ،المعنى

َاألكجَ َكافأو،َييبلحظَكبعدَعرضَىذه َابفَالشَّجرٌم َفالَفَّ َذىبَإليو، َفيما مفسركفَمحقنا
َالرفعَمرجكح،َكاعتراضوَعمىَالفراءكالنُّحاةَمجمعكفَعمىَاختيارَال مقنعَكصحيح؛َلماََنِّصب،َكأفَّ
َسابقنا.فإاستشيدَبوَكلماَعمؿ،َككذلؾَ َأغمبَالنيحاةَيكافقكنوَفيَذلؾ،َكماَذكرتي َفَّ

َ

َ
                                                           

،َكالكشاؼ:َِّٕ/ِ،َكمشكؿَإعرابَالقرآف:َّْْ/ِ،َكالمحتسب:َِْٔ/ٓانظر:َمعانيَالقرآف،َلمزجاج:ََ(ُ)
 .ِٕٔ/َُ،َكالدرَالمصكف:َِٖٓ/ٔ

عرابَالقراءاتَالسبعَِِ/ّانظر:َمعانيَالقرآف،َلمفراء:ََ(ِ) َ.ّّٗ/ٖ،َكالبحرَالمحيط:َِْٓ/ِ:َ،َابفَخالكيو،َكا 
عراب،ََكِْٔ/ٓالقرآف،َلمزجاج:ََمعانيانظر:ََ(ّ) ،َِّٕ/ِ،َكمشكؿَإعرابَالقرآف:َُِْٔالقرآف،َلمنحاس:ََا 

َ.ِٕٔ/َُ،َكالدرَالمصكف:َِٖٓ/ٔكالكشاؼ:َ
عراب،ََكَِِ/ّانظر:َمعانيَالقرآف،َلمفراء:ََ(ْ) ،َِّٕ/ِ،َكمشكؿَإعرابَالقرآف:َُِْٔالقرآف،َلمنحاس:ََا 

 .ِٕٔ/َُ،َكالدرَالمصكف:َِٖٓ/ٔكالكشاؼ:َ
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عراب قول أبي  .ٔٔ عقد ابن الشَّجرّي المجمس الخامس والعشرين، في تفسير وا 
مت ا  لثقفّي:الصَّ

َاشَرْب ىنيًئا عميك التاُج ُمْرَتِفًقا
ََََ
َ
َ
 

 (ٔ)في رأس ُغْمداَن دارًا ِمْنَك ِمحالل 
 
 

عرابوَىذاَالبيتَحيثَاستطردَفيَتفسير َذكرَفيَكممة)،َفكا  َأباَعمٌيَأعربياَحاالن ىنيئنا(َفذكرَأفَّ
َمفَالمفظ،َكىنيئناَالَتعٌمؽَلوَب وَكقعَمكقع:َليٍينئؾ،َكاستدؿَ)اشرب(َألنََّػكقعتَمكقعَالفعؿ،َبدالن

َمفَالمفظَبالفعؿ،َبقَك َ)ىنيئنا(َصارَبدالن ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ         چ  چ  وَتعالى:لعمىَأفَّ

َمفََ(2 چ أرادَىنيئنا،َكلـَيقؿ:َىًنًئيف،َفأفردَبعدَلفظَالجمع،َألفَىنيئناَنابَعفَالفعؿ،َفصارَبدالن
َالزجاجَلوَقكؿَمخالؼَلقكؿَأبيَ َ)ىنالمفظَكذكرَأفَّ ئنا(َكقعَكىكَصفةَفيَمكضعَيعمي؛َكذلؾَأفَّ

َكقكؿَالزٌجاجَأقيسَمفَقكؿَأبيَ َعقبَبقكلو: َثـ َىنيئنا، َىنئتـ َكاشربكا َكمكا َفالمعنىَ: المصدر،
َمفَالمفظَبالفعؿَ َبدالن َ)ىنيئنا(َفيَقكؿَأبيَالصمت،َكقعتَحاالن عمي،َثـَذكرَرامَابفَجٌني؛َبأفَّ

َذلؾ َتقدير َفي َعمٌي َخالؼَأبا َاستحمتَمفََكلكنو َما َلعزة َثبتَىنيئنا َجٌني: َابف َفتقدير الفعؿ،
َأباَعمٌيَزعـَ أعراضنا،َثـَعقَّبَعمىَقكلو،َفقاؿ:َكقكؿَأبيَالفتحَأشبوَمفَقكؿَأبيَعمي؛َألفَّ

)ىنيئَن َ.(3)مر،َكاألمرَالَيقعَحاالَنا(َكقعَمكقعَليينئؾ،َكىذاَلفظَاألأفَّ

َركَّادَالنحكََ؛يثبتوَالباحثيجسّْدَىذاَالمجمسَماَأريدَأفََ َابفَالشَّجرٌمَيعدَمفَأكؿَّ مفَأفَّ
رَكأعربَىذاَالبيتَفيماَيزيدَعفَفسَََّقدالتعميميَكليسَأدؿَعمىَذلؾَمفَىذاَالتكسعَاإلعرابي،َف

َبعشراتَالشكاىدَكاآلراءَالتيَالَ َالصفحاتَزاخرة حصرىاَالباحثَستطيعَيعشرَصفحات،َكىذه
َمنياَكىيَ)ىنيَلكنوَذكرَ،جميعنا مفََأعربياَأبكَعميَككذلؾَابفَجنيَبأٌنياَحاؿَهَ)ىنيئنا(ػئنا(،َفمثاالن

َالمفظَبالفعؿ،َلكنيماَاختمفاَفيَتقديرَىذاَالفعؿَكماَذكرتَسابقنا.

َغيرََ َفعؿ َإضمار َعمى َالمنصكبة َالمصادر، َأجريتَمجرل َالصفاتَالتي َمف ك)ىنيئنا(
َ.(4)مستعمؿَإظياره

َ

َ

                                                           
َ.ُّْفي:َديكانوَ:البيتََ(ٔ)
َ.ُٗ/ِٓالطكر:ََ(2)
َ.ِٖٓ-ِْٖ/ُانظر:َالمجمسَالخامسَكالعشريف:َََ(3)
 .ُّٔ/ُ:َالكتاب:َانظرَ(4)
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َمىَأكجو:كاختمؼَالنُّحاةَفي)ىنيئنا(َفأعربكىاَعَ

َرأمَالوجو األول -َأ َكالفارسيَكابفَ:َحاؿَبدؿَمفَفعمو؛َكىذا َكسيبكيو،َكالمبرد، جميكرَالنُّحاة
،َكأجازهَابفَالشَّجرٌم،َعمىَأفَيككفَ(ُ)جٌني،َكابفَيعيش،َكابفَمالؾ،َكأبيَحياف،َكابفَىشاـ

 تقديرَالفعؿَالذمَكقعَىنيئناَمكقعو:َثبتَىنيئنا.
ڄ  چ  مفَفعمو؛َكىذاَرأمَالزجاجَعندَتفسيرهَقكلوَتعالى:َؿ:َمفعكؿَمطمؽَبدالوجو الثاني -َب

ككافقوَالرأمَفيَذلؾَالنَّحاس،َكمكيَبفَأبيَطالبَكابفََ(2) چڃ  ڃ  ڃ    ڃ         چ  
َا(ّ)الحاجب َمف َأقيس َالشَّجرٌم َابف َجعمو َالرأم َكىذا َاستعممتَل، َالعرب َألفَّ َالسابؽ؛ كجو

َمفَفعمو.  المصدرَبدالن
ََك:َالوجو الثالث -َت َمحذكؼ: َلمصدرو َلآليةَالسابؽَكأجازهََقدنعته َالزَّمخشرٌمَعندَتفسيره أجازه

ا  .(4)العكبرمَايضن

ََيتَّضحكمماَسبؽََ ،َأكَمفعكالن َككنوَحاالن َابفَالشَّجرٌمَأجازَكجييف؛َفي)ىنيئنا(؛َكىما أفَّ
َمطمقنا،َلكنَّوَاعترضَعمىَتقديرَالزجاجَكماَرأينا.

َ

َ

َ

َ

َ

                                                           
،َشرحَالمفصؿ:َُِٕ/ُ:َ،َالفارسي،َكالمسائؿَالشيرازياتُِّ/ْ،َكالمقتضب:َُّٕ/ُانظر:َالكتاب:ََ(ُ)

َ.ّٗٓ/ِ،َكأكضحَالمسالؾ:ُٕٔ/ّ،َكالبحرَالمحيط:َُّٗ/ِ،َكشرحَالسييؿ:َُِِ/ُ
َ.ُٗ/ِٓالطكر:ََ(2)
عرابَالقرآف،َلمٌنحاسّٔ/ٓانظر:َمعانيَالقرآف،َلمزجاج:ََ(ّ) ،ََٗٔ/ِ،َكمشكؿَإعرابَالقرآف:َِٓٓ/ْ:َ،َكا 

َ.ُِْ/ُ:َ،َابفَالحاجبكاإليضاحَفيَشرحَالمفصؿ
َ.ِّٗ/ُ،َكالتبيافَفيَإعرابَالقرآف:َُْٔ/ُانظر:َالكشاؼ:ََ(4)
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ڄ  چ  :ب الكسائي، والفراء، ل)خيرًا( من قولو تعالىضعَّف ابن الشَّجرّي إعرا .ُِ

َ)خيرنا(َفيياَثبلثةَأقكاؿ:َ(1) چ ڄ  ڃ يكفَخيرناَفخيرناََ::َلمكسائي،َكالتقديراألول،َفذكرَأفَّ
َةمنصكبةَبكافَالمحذكف َالقياس، َالكجوَلمخالفتو :َكىكَوالوجو الثاني،َكضعؼَابفَالشَّجرٌمَىذا
َبنصبَ)خيرَن َأنََّلمفراء، َعمى َلعدـَا( َالكجو َىذا َالشَّجرٌم َكضٌعؼَابف َمحذكؼ، َلمصدر َصفة يا

َ َمعنى، َوالوجو الثالثإفادتو َتقديره: َمحذكؼَكجكبنا َبفعؿ َبنصب)خيرنا( َسيبكيو؛ َقكؿ َكىك َََآتك:
َ.(ِ)حوَابفَالشَّجرمٌَكىذاَالكجوَصحََّ

َكقدَأعربَالنُّحاةَ)خيرنا(َعمىَأربعةَأكجو:

كجكبنا،َكىذاَرأمَسيبكيوَكالخميؿ،َكقاؿَسيبكيوََابوَمنصكبَنَإعرابَ)خيرنا(َمفعكالَن:َالوجو األول -َأ
ىذاَالبابَعمىَإضمارَكماَينتصبَفيََ:َ"(ّ)فيَبابَماَيحذؼَمنوَالفعؿَلكثرتوَفيَكبلميـ

كحسبؾَخيرناَإذاَ،َأكسعَلؾ(َؾءكرا)كَ،(4) چ ڄ  ڄ  ڃچ :َالفعؿَالمتركؾَإظياره
نماَنصبتَخيرناَل أفَتخرجوَمفََدؾَحيفَقمت)انتو(َفأنتَتريؾ،َكأكسعَلؾ؛َألنكنتَتأمر...َكا 

َانتوَ َقمت: َكأنَّؾ َالمعنى َذلؾ َعمى َتحممو َكأنؾ َالخميؿ: َكقاؿ َآخر". َأمر َفي َكتدخمو أمر،
كادخؿَفيماَىكَخيرناَليـ،َفنصبوَألنَّؾَقدَعرفتَأنَّؾَإذاَقمتَانتو،َإنؾَتحمموَعمىَأمرَآخرَ

 .(ٓ)فمذلؾَانتصبَكحذفكاَالفعؿ
َإعََ َىك َاإلعراب َكأقربَكىذا َقكم، َكتقديره َالبصرييف، ا َكخصكصن َالنُّحاة، َجميكر راب

(َبفعؿَمحذكؼَمقدَّرَلممعنى،َكىذاَماَقالوَابفَالشَّجرمٌَ ،َكقاؿَبيذاَالكجوَجميكرَبنصب)خيرن
َ.(ٔ)النُّحاة

                                                           
َ.ُُٕ/ْسكرةَالنساء:ََ(1)
َ.ََُ-ٗٗ/ِانظر:َالمجمسَالحادمَكاالربعيف:ََ(ِ)
َ.ِِٖ/ُالكتاب:ََ(ّ)
َ.ُُٕ/ْسكرةَالنساء:ََ(4)
َ.َُٖر:َالجمؿَفيَالنحك،َلمفراىيدم:َانظَ(ٓ)
عراب،ََكُّْ/ِ،َكمعانيَالقرآف،َلمزجاج:ََْْ/ٗ،َكجامعَالبياف:َِّٖ/ّالمقتضب:ََ(ٔ) القرآف،َلمنحاس:ََا 

:ََ،ُُٖ/ّ،َكالكشاؼ:َِّٓ/ُ،َكمشكؿَإعرابَالقرآف:َُِٗ كارتشاؼَالضرب:ََ،ََُ/ِكأماليَابفَالشَّجرمّْ
َالكتاب،َُْٕٓ/ّ ،َكشرحَالتصريحَعمىَْٓٓ/ٔ،َكمغنيَالمبيب:ََُْ/ُٗ:َحنبمي،َالكالمبابَفيَعمـك

عرابَالقرآف،َلدركيش:ََّٖ/ْ:َ،َالشربيني،َكالسراجَالمنيرّْٕ/ُالتكضيح:َ  .ُُٓ/َُ،َكا 
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َالوجو الثاني -َب :َ َالكسائي، َالكجو َبيذا َكقاؿ َالمحذكفة، َيكف َخبر َمفَإعراب)خيرنا( َكثير عند
َالقكؿَردَّهَالفراء،َكالزجاج،َكالنحاس،َكالجرجانيَالذمَقاؿََأبيالعمماء،َكىكَرأمَ عبيد،َكىذا
َىذاَالكجو كافَالمحذكفة،َكىكَتخريجََىَأنَّوَخبرعم)خيرنا(َكذىبَبعضيـَإلىَنصبَ:فيَردَّ

َإالَبعدَ)لكَعمىَقمة؛ َكافَالَتحذؼَمعَاسميا،َكيبقىَخبرىا ك)إف(َالشرطيتيف،َكقاؿََ(ألفَّ
،َكأضاؼَالزركشيَفسادَىذاَالكجوَمفَناحيةَالمعنىَإذَ(ُ)آنفناَلشَّجرمَكماَذيكردَابفَابيذاَالرََّ

،َكعمىَأفَترؾَالنييَعنوَخيرَمفَفعمو،َفبلَفائدةَ مفَترؾَماَنييَعنو،َفقدَسقطَعنوَالمـك
مفَقكلوَخيرنا
(ِ). 

فَخرناَمنسكبناَلمكسائي،؛كىكَنصب)خيرنا(َعمىَالخركجَمماَقبموَمآكأضاؼَالطبرم،َكجيناََ
َـّ،َكذلؾَقكؿ:َ)ف َماَقبموَمفَالكبلـَقدَت معتَالعربَتفعؿَذلؾَفيَكؿَقاؿ:َقدَسَيفمنكا(َآالكبلـ،َألفَّ

َخيرناَاخبرَكافَتامَن ،َثـَاتصؿَبوَكبلـَبعدَتماموَعمىَنحكَاتصاؿَ)خير(َبماَقبمو،َفتقكؿ:َلتقكمفَّ
 .(ّ)لؾ

َلكـ،َكىكَرأمََإعراب)خيرنا(َنعتَلمصدرَمحذكؼ،َتقديره:َانتيكاَالوجو الثالث: -َت انتياءَخيرنا
َ َ)خيرنا(َمنصكبَباتصالوَباألمر،ََكريدََّىذاَالكجوَمفَثبلثَجيات:َاألكؿ:َأفَّ الفراء،َحيثَإفَّ
َلفظ)انتيكا(َداؿَعمىَاالنتياء،َكىذاَماَذكرهَابفَالشَّجرٌم،َكذكرهَ التقديرَالَيفيدَالمعنى؛َألفَّ

َىذاَالتقديرَمردكدَبقَكَ(ْ)آخركف َتقديرَمصدرَىاَىناَالَكالثاني:َأفَّ ليـ:َحسبؾَخيرناَلؾ،َفإفَّ
َفقاؿَ(ٓ)يحسف َكالكسائي، َالفراء َرأيي َالزركشٌي َردَّ َكمذىبَالكسائيَ(ٔ)كالثالث: َمذىبو َ"كردُّ :

َمىفَاَلكـ(َلكَحمؿَعمىَماَقبقكلو:َ)كالَتقكلكاَثبلثةَانتيكاَخيرَن ييَنَياالَالَيككفَ)خيرنا(؛َألفَّ
َيككفَأمرَنالَ-ككافَمعطبلنَ-عفَالتثميثَ َخيرنا َكاتكا َكقكؿَسيبكيو: َلو، َبالتكحيدَاَيككفَخيرنا

َالخميؿَكسيبكيو،َماَأطمعيماَعمىَالمعاني".َالذمَىكَخير،  فمموَدرُّ

                                                           
:ََ،ُِٗ،َكمعانيَالقرآف،َلمنحاس:َُّْ/ِانظر:َمعانيَالقرآف،َلمزجاج:ََ(ُ) كالبحرََ،ََُ/ِكأماليَابفَالشَّجرمّْ

َ.ّْٕ/ُالتصريحَعمىَالتكضيح:ََ،َكشرحُِْ/ْالمحيط:َ
َالقرآف،َالزركشيَانظر:َالبرىافَ(ِ) َ.َِّ/ّ:َفيَعمـك
َ.َْْ/ٗانظر:َجامعَالبياف:ََ(ّ)
:َُِٗالقرآف،َلمنحاس:ََمعانيانظر:ََ(ْ) َ.َََُ/ِ،َكأماليَابفَالشَّجرمّْ
َ.ُْْ/ُ،َكالمساعد:َُِٗانظر:َمعانيَالقرآف،َلمنحاس:ََ(ٓ)
َ.َِّ/ّالبرىاف:ََ(ٔ)
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َالوجو الرابع -َث َكىماَوأضاف: َآخريف َكجييف َكالشربيني، َكالنعماني، َاألكؿ:َ(ُ)العكبرم، :
َقكؿَالككفيي َحاؿَكىك َإعرابَ)إعرابَ)خيرا( َكالثاني: َف، َلقكلو: َمفعكؿَبو، َأٍمَأخيرنا( نفقكا؛

َخيرَن  .اانفقكاَماالن

َرأمَالخميؿَكسيبكيوَىكَاألصكبَالتفاقوََ كبعدَعرضَىذهَالمسألة،َكتكضيحيا،َنبلحظَأفَّ
ا؛َلمخالفتيماَ معَالتفسير،َكدقتوَمعَالمعنى،َكذلؾَيككفَاعتراضَابفَالشَّجرٌمَعمىَالفراء،َصحيحن

َأعمـ.القياسَكلعدـَالفائدة،َكاللَ

 

 أنكر ابن الشَّجرّي إعراب النُّحاة لكممة)سواء( عمى أنَّيا مبتدأ، من قولو تعالى: .ٖٔ

:َ"أمَسكاءَعمييـَ(ّ)فقاؿَبعدَذكرهَاآليةَ(ِ) چہ   ہ  ہ  ہ   ھ  ھ     ھ  ھ  چ 

َ َكمثمو: َكترؾَإنذارؾ،  چڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  چ إنذارؾَإيَّاىـ،
َجزىعناََ(4) التقدير:

نَّماَىكَخبرَالمبتدأَالمقدَّر،َعمىَماََكصبرناَسكاء،َفسكاء َبعضيـ،َكا  فيَىذاَليسَبمبتدأ،َكماَظفَّ
َأكَتَىمٍَبتوَلؾ،َككيؼَيككفَقكلؾ:َ)أقَيأث (َخبرناَلسكاء،َكىكَجممةَخاليةَمفَعائدَإلى)سكاء(َظاىرو

َمقدَّر".

َكاختمؼَالنُّحاةَفيَ)سكاء(،َكذكركاَلياَإعرابات،َكالخبلؼَكالتالي:
َمقدَّـ، -َأ َخبر َالزمخشرمَأَكَسكاء َاإلعراب: َبيذا َكقاؿ َمؤخر، َمبتدأ َمؤكؿ َمصدر أنذرتيـ

َالرأمَ(ٓ)كالخكارزمي،َكابفَيعيش،َكابفَمالؾ،َكابفَىشاـ،َكغيرىـ ابفَالشَّجرٌمَاختارهَ،َكىذا
 كماَرأينا.

 

                                                           
َالكتاب:َُْْ/ُنظر:َالتبياف:َاَ(ُ)  .َّٖ/ْ،َكالسراجَالمنير:ََُْ/ُٗ،َكالمبابَفيَعمـك

ََُ/ّٔيس:ََ(ِ)
َ.َْٔ/ُالمجمسَالرابعَكالثبلثكف:َََ(ّ)
 .ُِ/ُْإبراىيـ:ََ(4)

َ.ِٓٔ/ُ،َكمغنيَالمبيب:َّٗ/ُ،َكشرحَالمفٌصؿ:َِْٔ/ُ،َكالتخمير:َٔٓ/ُانظر:َالكشاؼ:ََ(ٓ)
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َالفارسيَُّ َليسَفيَالكممةَمخبرَعنو،َكىذاَمبنيََأحدىما:ىذاَاإلعرابَلسببيف:ََكقدَردَّ أفَّ
َ َفيَحيّْزه،َفبلَواآلخرالفعؿَأبدناَخبر،َكالَيخبرَعنو،َعمىَأفَّ َماَقبؿَاالستفياـَالَيككفَداخبلن :َأفَّ

يجكزَأفَيككفَالخبرَعمَّاَفيَاالستفياـَمتقدمناَعميو،َكعميوَيجبَتقديـَالمبتدأَفيَذلؾ
(ُ).َ

َاب(ِ)أنذرتيـَخبره،َكىذاَرأمَالمبٌرد،َكالزجاجَكالفارسيأسكاءَمبتدأَكَ -َب فَالشَّجرمَىذاَ،َكقدَردَّ
فَيككفَخبرنا؛َألنَّوَالَرابطَفيياَيربطياَبالمبتدأ،َظاىرناَأأنذرتيـ(َالَيجكزَأاإلعراب؛َألفَجممة)

 أكَمقدَّرنا.
َالرأمَذكرهَالرضٌي،َكال -َت َأحدناََسكاءَخبرَلمبتدأَمحذكؼ،َتقديره:َاألمرافَسكاء،َكىذا أعمـَأفَّ

 .(ّ)غيرهَقاؿَذلؾ

َاإليككفَإعرابَابفَالشَّجَرَعميو ،َمفَعرابَاآلخرَمخالؼَلمقياسَكماَذيكرٌمَأكلى،َألفَّ
َخمكَالخبرَمفَرابطَيربطوَبالمبتدأ،َككذلؾَضعؼَاالبتداءَبالنكرة.

َجممةَالخبرَماَلـََ فابفَالشَّجرمَلـَيرضَإعراب)سكاء(َمبتدأ،َكالجممةَالتيَبعدهَخبر؛َألفَّ
)سكاء(َبأنُّياَمبتدأَعمىَػصحَإعرابَالنُّحاةَلتكفَىيَنفسَالمعنى،َالَبيدََّلياَمفَرابطَ،َكبذلؾَالَي

َرأمَابفَالشَّجرٌم.

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ
                                                           

َ.ِٗٔ/ُ:َ،َالفارسيانظر:َالحجةَفيَالقراءاتَ(ُ)
َ.ِِٖ/ُ،َكالحجةَفيَالقراءات:َٕٕ/ُلزجاج:َا،َكمعانيَالقراف،َُْٖ/ُلنَّحاس:َاَ،انظر:َإعرابَالقرآفَ(ِ)
َ.َْٗ/ْشرحَالرضيَعمىَالكافية:َ،ََكَّّ/ُنتائجَالفكر،َالسُّييمي:َانظر:ََ(ّ)
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ۇئ   چ َ:( من قولو تعالىقيمينذكر ابن الشَّجرّي أعاريب كثيرة لكممة)الم .ُْ

َ(1) چ ی  جئ  یۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  ىئ   ىئ   ىئ  ی  ی
 :فذكرَلياَكجكىنا

 َ.كيو،َكعدََّىذاَالكجوَأصٌحَالكجكه:َنصبياَعمىَالمدح،َكىذاَقكؿَسيبالوجو األول -َأ
َالمقيميفَالوجو الثاني -َب َكمف َمنيـ َفالتقدير: َفي)منيـ(، َكالميـ، َالياء َبالعطؼَعمى َجٌرىا :

 َ.كىذاَقكؿَبعضَمعربيَالقرآفَ،الصبلة
لىَالمقيميفَالوجو الثالث -َت :َعطفياَعمىَالكاؼَمفَ)إليؾ(،َفالتقدير:َيؤمنكفَبماَأنزؿَإليؾَكا 

 َ.الصبلة
َكالتقديرَلرابع:الوجو ا -َث َ)قبمؾ(، َالكاؼَمف َعمى َالمقيميفََ:عطفيا َقبمؾَكقبؿ َمف َأنزؿ كما

 .الصبلة

َاالسـََ َأفَّ َكذلؾ َاإلعراب َجية َمف َفاسدة َبأنَّيا َاألخيرة؛ َالثبلثة َاألكجو َعمى َعٌقب ثَـّ
الَماَقالوَالمازني:َبأٌنيـََ:األولالظاىرَالَيسكغَعطفوَعمىَالمجركرَإالَبإعادةَالجار،َألمريف:َ

َكؾ، َكبؾ،َكالَتقكؿَمررتَبزيدو َوالثاني يعطفكفَالمجركر،َإالَبإعادةَالجاٌر،َكقكلؾ:َمررتَبزيدو
َالضميرَالمجركرَنحكَالكاؼَفيَبؾ،َكفيَغبلمؾَأشبوَبالتنكيف،َمفَحيثَ قكؿَأبيَعمٌي؛َأفَّ

َالتنكيفَكذلؾ،َفكافَحذفياَأكثرَمفَإثباتياَكألزمكىاَالح َذؼَكثيرنا.صيغَعمىَحرؼَكاحد،َكماَأفَّ

ََ َالشَّجرٌم َابف َعرض َ)الموجًيا خامًساثـ َأفَّ َالكسائي؛ َرأم َكىك َمخفكضَقيميف: )
ليؾَكبالمقيميفَالصبلة،َإنزؿَبالعطؼَعمى)ما(َمفَقكلو)بماَأنزؿَإليؾ(،َفالمعنى:َيؤمنكفَبالذمَأَي

َبعيدهَمفَجيةَالمعنى  .(ِ)ثَـَّعقَّبَبقكلو:َكىذاَقكؿه

لسابقة،َعمىَخمسةَأكجو:َاألكؿَلسيبكيوَكعدَّهَابفَالشَّجرٌمَ(َفيَاآليةَامقيميفإعرابَ)ال
أصحيا،َكالثاني:َلمكسائي،َكاعترضَعميوَابفَالشَّجرٌمَبقصكرهَفيَالمعنى،َكاآلراءَالثبلثةَالباقيةَ

َعراب،َكبيَّفَابفَالشَّجرٌمَعمةَفسادىاَكماَذكرتَسابقنا.فاسدةَمفَجيةَاإل

َاإلعرابيةَحظٌَ َالمسألة َأخذتَىذه َكلقد َفيَكتبَالنُّحاة، َالكافر، ككتبَمسائؿَالخبلؼَيا
جمؿَالخبلؼَكالتالي:َمحكرَالخبلؼَيأفَالباحثَحاكؿَيككتبَإعرابَالقرآفَككتبَالقراءات،َكس

                                                           
 .ُِٔ/ْسكرةَالنّْساء:ََ(1)

َ.َُْ-َُِ/ِانظر:َالمجمسَالحادمَكاألربعيف:ََ(ِ)
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كىذاَالخبلؼََ؟يدكرَعمىَفيـَمعنىَاآليةَفيؿَالمقيمكفَالصبلةَىـَالراسخكفَفيَالعمـَأـَغيرىـ
َكانقسـَالنُّحاةَكالمعربكفَفيَ)المتقيف(َكالتالي:تمٌخضَعنوَاختبلؼَفيَاإلعرابَكالتأكيؿ،َ

َ -َأ َرأمَجميكرََمقيميفالأفَّ َكىك ،َ َالشَّجرمَلسيبكيو َابف َنسبو َما َكىذا َالمدح: منصكبَعمى
،َكصٌححوَابفَالشَّجرٌم،َكقدَبيفَالفرَّاءَ(ُ)النُّحاة،َكالخميؿ،َكيكنس،َكاألخفش،َكالفراء،َكالمبٌرد

َ َفقاؿ: َالكجو َىذا َ)إعمة َنصب َلمقيميفلافَّ َنعت َانَّو َعمى َنعتوَػ( َطاؿ َفمما )الراسخكف(،
َـَّتعكدَإلىَالرفع(ِ)نيصب  .َ(ّ)،َكالعربَتخرجَمفَالرفعَإلىَالنَّصبَإذاَكثرَالكبلـ،َث

فَإكاشترطَمكيَلنصبَ)المقيميف(َعمىَالمدح؛َأفَتجعؿَخبرَ)الراسخكف(َىك)يؤمنكف(،َف
َ.(ْ)المدحر)أكلئؾَسنؤتييـ(َلـَيجزَالنَّصبَعمىَبجعمتَالخ

َ) -َب َامقيميفالأفَّ َقكؿ َكىذا َإليؾ(، َأنزؿ َ)ما َفي َ)ما( َمعطكؼَعمى َعنده:َل( َكالتقدير كسائي،
َالرأمَ َلقىَىذا َكقد َكيؤمنكفَبالمقيميفَالصبلة، َقبمؾ، َأنزؿَمف َكما َإليؾ، َأنزؿ َبما يؤمنكف

اَشديدناَمفَالنُّحاة؛َألن ش،َكمكيَبعيدَعفَالمعنى،َفقدَاعترضَعميوَالفراء،َكاألخفَواعتراضن
َالمعنىَليسَ ذلؾ؛َفالمعنىَليسَاإلخبارَكبفَأبيَطالب،َكابفَالشَّجرٌم،َكغيرىـ،َبقكليـ:َإفَّ

َالصبلة َبالمقيميف َيؤمنكف َبأنَّيـ َالراسخيف، َأنَّيـََ،عف َأنفسيـ َفي َليـ َكصؼه َىذا نَّما كا 
 .(ٓ)راسخكف

) -َت ياءَفي)منيـ(،َأكَفَالمعطكؼَعميو،َالا(َمعطكؼَعمىَالضميرَالمجركر،َسكاءَكمقيميفالأفَّ
الكاؼَفي)إليؾ(،َأكَالكاؼَفي)قبمؾ(،َكماَذكرَابفَالشَّجرٌم،َكىذاَالقكؿَأفسدهَابفَالشَّجرٌمَ

َالج لؤلسبابَر،َاألنَّوَالَيسكغَعطؼَاالسـَالظاىرَعمىَالضميرَالمجركر،َمفَغيرَإعادة
حاةَىذاَالرأمَلنفسَنكرَكثيرَمفَالنَُّأمفَجيةَاإلعراب،َكقدََالتيَذكرتياَسابقنا؛َلماَفيياَفساد

 .(ٔ)األسبابَالتيَذكرىاَابفَالشَّجرٌم،َكمنيـ:َالمبٌردَ،َكالزجاج،َكمكيَبفَأبيَطالب

                                                           
كمعانيَالقرآف،َّْٖ/ُألخفش:َا،َكمعانيَالقرآف،ََُٓ/ُلفراء:َا،َكمعانيَالقرآف،َّٔ/ِانظر:َالكتاب:ََ(ُ)

َ.ُِْ/ّ،َكالبحرَالمحيط:َُٖٕ/ِ،َكالكشاؼ:ّٕٓ-ُّٕ،َكاإلنصاؼَفيَمسائؿَالخبلؼ:َُُّ/ِلزجاج:َا
َ.َُٓ/ُلفراء:َاانظر:َمعانيَالقرآف،ََ(ِ)
َ.ُِْ/ُانظر:َمجازَالقرآف:ََ(ّ)
 .ُِٓ/ُعرابَالقرآف:إانظر:َمشكؿََ(ْ)

َ.َُِٓ/ُ،َكمشكؿَإعرابَالقرآف:ََُٔ/ُلفراء:َاانظر:َمعانيَالقرآف،ََ(ٓ)
َ.ُِٓ/ُ،َكمشكؿَإعرابَالقرآف:َُُّ/ِلزجاج:َا،َكمعانيَالقرآف،َُُّ/ِلفراء:َاانظر:َمعانيَالقرآف،ََ(ٔ)
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َنحكَقكلؾَ َذىبَالككفيكفَإلىَأنَّوَيجكز، َالعطؼَعمىَالضميرَالمخفكض، كفيَمسألة
َ َكمفَالتنزيؿَقكلو َالعرب، َكفيَكبلـ َفيَالتنزيؿ، َذلؾَكرد َأفَّ َكحجتيـ؛ تعالىَََََمررتَبؾَكزيد،

لعطؼَعمىَ،َفذىبكاَإلىَأنَّوَالَيجكزَابصريكفمَّاَالأ، (1) چ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹچ 
َالجارَكالمجركرَبمنزلةَالشيءَالكاحد،َفإذاَعطفتَعمىَالضميرََالضميرَالمخفكض،َكحجتيـ أفَّ

ؿَابفَالشَّجرٌمَفيَىذهَ المسألةَالمجركر،َفكأنَّؾَعطفتَعمىَالحرؼَالجار،َكىذاَالَيجكز.َكفصَّ
َ.(ِ)مَالبصرييفَأكجوأدحضَحٌجةَالككفييفَبالدليؿ،َكبذلؾَيككفََرَالشكاىدكبعدَعرضوَ

َكبإنعاـَالنظرَفيماَسبؽ،َيتضحَليَاآلتي:َ

وَلماَذيكرتَمفَشكاىد،َكألنَّوَلـَيعارضوَأحدهَأوًل  :َالرأمَاألكؿَكىكَالنَّصبَعمىَالمدحَىكَاألكجى
َبذلؾَيككفَتصحيحَابفَالشَّجرٌمَليذاَالكجوَفيَمحمو.َمفَالنُّحاةَخبلفناَلمكجكهَاألخرل،ََك

َثانًيا َدليبلن َالمسألة َىذه َتعدَّ َخبلؿََقكيِّا: َمف َذلؾ َكيتضح َالتعميمي، َالشَّجرم َابف َأسمكب عمى
 َ.عرضوَليذهَالمسألة،َكالطريقةَالتيَعرضَفييا؛َبذكرَاآلراءَكالتعقيبَعمييا،َمعَالتعميؿ

،َينبوَعميياَابفَالشَّجرٌمَباستمرار،َكيحكـَعمىَاألكجوَمفَخبللياَ:َالتأكيدَعمىَحقيقةَميمةثالثًا
منيماََعرابَعندهَمتبلزماف،َالَيطغىَأمَّّأالَكىيَضركرةَمكافقةَاإلعرابَلممعنى،َفالمعنىَكاإل

ََك َفي َاإلعراب، َيكافؽ َأف َيجب َفالمعنى َاآلخر،؛ َيصحَُّعمى َال َكاإلعراب َكجكىو، َمف إذاََجوو
َتعارضَمعَالمعنى.َ

َابفَالشَّجرمَتميَّزَعفَغيرهَمفَارابعً  :َىذهَالمسألةَذيكرتَفيَأغمبَكتبَالنحك،َكاإلعراب،َلكفَّ
النُّحاة،َبسيكلةَطرحو،َكعرضوَلممسائؿ،َكبعدهَعفَالتكمؼَكالتقدير،َكالتعميؿَلماَيذكر،َكغيرَذلؾَ

 مفَالميزات.

َ

َ

َ

 

                                                           
َ.ُ/ْسكرةَالنساء:ََ(1)
َ.ّٕٗ-ُّٕانظرَىذهَالمسالة:َاإلنصاؼ:ََ(ِ)



132 

 

ثاًل بقولو  عرض ابن الشَّجرّي آراء بعض النُّحاة في مجيء الماضي حاًل، مم .ُٓ
فَكافَماضيناَلـَيحسفَكقكعوَفيَ(ِ)فقاؿَ.(1) چہ  ہ   ہ  ھ  چ :َتعالى :َ"...كا 

َإلىَالكقتَالحاضرَ َتقربو )قد( َكذلؾَأفَّ َعىًرؽ، َقد َجاءَزيده َكقكلؾ: َكمعو)قد( َإالَّ مكضعَالحاؿ،
،َك)قد(َمقدَّرةَفيو،َكاحتجَبقكلوَتعالى:َ ہ  ہ    چككافَأبكَالحسفَاالخفشَيجيزَإيقاعوَحاالن

قاؿ:َأرادَقدَحصرت،َكىذاَالَيجيزهَسيبكيو،َكحمؿَاآليةَعمىَغيرَىذاََ(3) چہ  ھ  
َعمىَالحاؿ،َكحصرتَ فقاؿ:)حصرت(َصفةهَلمحذكؼ،َتقديره:َقكمناَحصرتَصدكرىـ،َفقكمناَنصبه

َثالثنا؛َكىكَأنَّوَأصفتيـ،َكحذؼَالمكصكؼََك بقيتَصفتو.َككافَأبكَالعباسَالمبردَيقكؿَفييا،َقكالن
 خرجَمخرجَالدعاءَعميو".

َسيبكيوَ فابفَالشَّجرمَيذكرَتجكيزَاألخفشَإيقاعَالحاؿَماضينا،َمعَ)قد(َمقٌدرة،َكحجتوَأفَّ
خفشَالذمَذكرهَابفَالٌشجرٌمَلـَأجدهَفيَكتابَاألخفشَفيَتعرضوَرأمَاألالَيقكؿَبذلؾ،َلكفَ

َ.(ْ)ليذهَاآلية

َال َفذىب ؛ َحاالن َالماضي َكقكع َفي َالنُّحاة َاختمؼ َالفعؿَكقد َأَّف َإلى َكاألخفش، ككفيكف
َالبصريكف،َفقدَ ،َأمَّا ،َإالَإذاَأالماضيَيجكزَأفَيقعَحاالن جمعكاَعمىَأنَّوَالَيجكزَأفَيقعَحاالن

َ.(ٓ)كانتَمعو)قد(َأكَكافَكصفناَلمحذكؼ،َفإنَّوَيجكزَأفَيقعَحاالَن

َكفيَاآليةَالسابقةَتعددتَآراءَالنُّحاةَفيَمكقع)حصرت(َكاآلراءَكالتالي:

ََ -َأ َالبصرييف، َرأمَجميكر َكىذا َقبؿَ)حصرت(، َمقدَّرة َ)قد( َأفَّ َكابفَكابف َكالفارسي، السراج،
َاالنبارم، َكابف َالفراء َرأم َككذلؾ َكغيره، َالماضيََكغيرىـ،َجني َكقكع َلصحة َاشترطكا كقد

                                                           
َ.َٗ/ْسكرةَالنساء:ََ(1)
 .ُّ-ُِ/ّالمجمسَالحادمَكالسبعكف:ََ(ِ)
 .َٗ/ْسكرةَالنساء:ََ(3)

َ.ِْْألخفش:َامعانيَالقرآف،ََ(ْ)
َ.ُِِاإلنصاؼ:ََ(ٓ)
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َتقٌربَ َ)قد( َأفَّ َذلؾ؛ َفي َكحجتيـ َمقدرة، َاك َظاىرة َمعو)قد( َتككف َأف َالحاؿ، المثبتَمكقع
 .(ُ)بوَالحاؿَحتىَتمحقوالماضيَمفَ

َذل ،َكحجتو؛َأفَّ ؾَدعكلَالَأمَّاَابفَمالؾ،َفمـَيشترطَتقديرَ)قد(َقبؿَالماضيَالكاقعَحاالن
 .(ِ)األصؿَعدـَالتقديرَتقكـَعمىَحجة،َألفََّ

َحصرتَ -َب َقكمنا َجاؤككـ َإذا َكالتقدير: َالحاؿ، َلمكصكؼَمحذكؼَىك َصفة َجممة)حصرت( أٌف
،َكأقاـَالصفةَمقاـَالمَك َالرأمَلسيبكيو،َكنسبوَفحذؼَقـك صكؼ،َكقدَنسبَابفَالشَّجرٌمَىذا

ككذلؾَابفَمالؾَالذمَعدَّه،َتكمفناََ،كضعَّؼَابفَجٌنيَىذاَالرأمَ،(ّ)الزمخشرمَكأبكَحيافَلممبرد
 .(ْ)الَحاجةَلو

َالرأمَ -َت َكعرضَىذا َتحصرَصدكرىـ، َككـ َكالتقدير: َمضارعَمعننى، َلفظنا َماضو )حصرت( أفَّ
 .(5)العكبرم

َتأَك َحيثَأمَّا َمف َصحيح َغير َالدعاء، َعمى َبأنَّيا َصدكرىـ( َلجممة)حصرت َالمبرد يؿ
َتقدمو:َضٌيؽَاللَصدكرىـَعمىَقتاؿَقكميـ،َكذلؾَالَيجكز؛َألنَّوَدعاءَليـ،َكىذاَ المعنى،َألفَّ

ىذاَالتأكيؿ:َمكيَبفَأبيَطالبََأجازكقدَ.(ٔ)الرٌدَقالوَابفَالشَّجرٌم،َكالفارسي،َكابفَىشاـَكغيرىـ
َ.(ٕ)نبارم،َكالعكبرمبفَاألكا

َ َيتضح َسبؽ َاآلراءََكمما َفييا َالتي َكاإلعرابات َلممسائؿ َالشَّجرم َابف َاختيار دقة
أماـَعمـَمفَأعبلـَالنَّحكَرة،َكىذاَيدؿَعمىَثقتوَبنفسو،َكتبٌحرهَفيَالمغة،َفنحفَيكالتناقضاتَالكث

َ.األبرارَعميوَرحمةَالل

                                                           
،َكسرَصناعةَٓٔ،َككتابَالشعر:َُِٔ/ُ،َكاألصكؿَفيَالٌنحك:َِْ/ُانظر:َمعانيَالقرآف،َلمفراء:ََ(ُ)

َ.ُْٔ/ِعراب:َاإل
َ.ّّٕ/ِيؿ:َشرحَالتسيَ(ِ)
َ.َّّ/ّ،َكالبحرَالمحيط:َّٓٔ/ُانظر/َالكشاؼ:ََ(ّ)
 .ِْٗ،َكالمباب:َّّٕ/ِ،َكشرحَالتسييؿ:َُْٔ/ِانظر:َسرَصناعةَاإلعراب:ََ(ْ)

َ.ِْٗانظر:َالمباب:ََ(ٓ)
َ.ْٓٗ/ِ،َكمغنيَالمبيب:َِٖٖلفارس:َاَ،انظر:َاإليضاحَ(ٔ)
 .ِْٗ/ُالمباب:َ،ََكُِٓ،َكاإلنصاؼ:ََِٓ/ُعرابَالقرآف:َإانظر:َمشكؿََ(ٕ)
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ت أفرد ابن الشَّجرّي المجمَس الثمانين، والحا .ُٔ دي والثمانين في ذكر ما سمَّاه زلَّ
نَّوَكافَيأخذَعفَمكٌيَفيَكثيرَمفَالمسائؿَأ،َكىيَكثيرةَجدنا،َمعَبي طالب اإلعرابيةأمكي بن 

تَالتيَذكرىاَابفَالشَّجرٌم؛َإعرابَمكيَلمكضعَالكاؼََ َإعرابَالقرآف!َكمفَىذهَالزالَّ التيَتخصُّ

َمكيَأعربياَ(ُ) چگ    ڑ  ک  ک   ک  کچ مف)كما(ََمفَقكلوَتعالى:َ ،َحيثَذكرَأفَّ
ؼ:َإمَّاَأفَتككفَالكاؼَمفَ)كما(َفيَاإعراباتَشنيعة،َكاإلعراباتَالتيَأعربياَمكيَلمكضعَالك

َعميوَمعنىَالكبلـ،َتقديره:َاألنفاؿَ مكضعَنصب،َنعتَلمصدر)يجادلكنؾ(،َأكَنعتَلمصدرَيدؿُّ
لحٌؽ،َأمَىـَالمؤمنكفَحٌقاَكما،َأكَتككفََنعتنابياَثابتةَللَكالرسكؿَثبكتاَكماَأخرجؾَربؾ،َأكَتعَر

الكاؼَفيَمكضعَرفع،َكالتقدير:َكماَأخرجؾَربؾَمفَبيتؾَبالحٌؽ،َفاتقكاَالل،َفيكَابتداءَكخبرَأكَ
تككفَالكاؼَبمعنىَكاكَلمقسـ،َأمَاألنفاؿَللَكالرسكؿ،َكالذمَأخرجؾ.َكبعدَأفَأكردَابفَالشَّجرٌمَ

ََالرابعَكالخامسَىذهَاإلعراباتَلمكي،َقاؿ:َكىذ ا هَاألقكاؿَرديئةَمنحرفةَعفَالصحة،َكخصكصن
َظاىرَالفسادَمفَأكجو؛َ َاألولفقكلوَالكاؼَفيَمكضعَرفعَباالبتداء،َكخبره)فاتقكاَالل(َقكؿه :َألفَّ

َالل(َمعَتقديمياَعمىَالكاؼَكفصؿَبينياَكبيفَالكاؼَجمؿَطكيمة،َكليسَىذاَ الجممةَىي)فاتقكا
َ َالعرب، َكالفاءَالَتدخؿَفيَخبرََني:والثامفَكبلـ َخبر، َأنَّيا َالتيَزعـ دخكؿَالفاءَفيَالجممة

َبجممةَفعمية،َ أفََوالثالث:المبتدأ،َإالَأفَيغمبَعميوَأفَيككفَشبوَشرط،َبأفَيككفَاسمناَمكصكالن
َالجممةَالتيَىي)فاتقكاَالل(َخاليةَمفَضميرَيعكدَعمىَالكاؼَالتيَزعـَأنَّياَمبتدأ.َكأمَّاَقكلو:َأفََّ
َعفَتقبمو،َكلـَأعرؼَككفيَن َاالكاؼَلمقسـَفيكَقكؿَرذيؿ،َكمستحيؿ؛َألنَّوَالَتجكزَحكايتو،َفضبلن

َعمىَأنَّوَنعتََاأكَبصريَن َمكضعَالكاؼَنصبه يقكؿَأفَالكاؼَلمقسـَبمنزلةَالكاك.َكأمَّاَقكلو:َإفَّ
ا؛َألنََّ َأيضن الكاؼَتككفَنعتناََيختمؼَفيَالمعنىَالمراد.َكقكلو:َإفَََّولمصدرَيجادلكنؾ،َفيكَفاسده

َعميوَمعنىَالكبلـ،َفيكَضعيؼ؛َلمتباعدَبينيما.َكأقربَىذهَاألقَك َلمصدرَيدؿُّ حة:َأفَّ اؿَإلىَالصّْ
لممصدرَالذمَىك)حقنا(؛َلسببيف:َتقاربَماَبينيما،َكمكافقتوَلممعنىَالمراد،َثـَختـَابفََالكاؼَنعتَه

َاألالشََّ َليذه يرادَمكٌي َكا  َبقكلو: َدقكاؿَالفاسدة،َجرٌم َمنيا، يؿَعمىَأنَّوَمثؿَلمفَغيرَإنكارَشيءو
 .(ِ)قائميياَفيَعدـَالتبصرة

َالناظرَإلىَىذهَاآلية،َيرلَفيَتفاسيرىاَإشك َىذهاإفَّ َكبيرنا،َحيثَأفَّ المسألةَأخذتَمنيََالن
مفَالمفسَّريفَمفََكتفسيرات،َحيثَإفٌََتيبلا(َمفَتأَكقيؿَفيَالكاؼَمف)كمَجيدناَكبيرنا؛َلكثرةَما

ليا َكجيناََأكَّ َعشريف َعمى َكمنيـ َعشر، َخمسة َعمى َكمنيـ َخمسة، َعمى َكمنيـ َكجييف، عمى
عرابَمكقعَالكاؼَمف)كما(َفيَاآليةَالسابقة،َكىذاَليسَالصعكبةَفيَإالحمبٌي،َمماَزادَالسميفَك

                                                           
 .ٓ/ٖاألنفاؿ:ََ(ُ)

َُٖٓ-ُّٖ/ّف:َيانظر:َالمجمسَالحادمَكالثمانَ(ِ)
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َأباَحياَفمفَخبلؿَمراجعةَالنصَفيَكتبَالتفسيرَلكحظعجيبنا؛َ فَذكرَأفَىذهَالمسألةَأشكمتَأفَّ
رأيتَفيَ:َ"(ُ)أنَّوَرألَرؤياَفيَالمناـ،َفيَتأكيؿَمكضعَالكاؼ،َكقدَقاؿَفيَمحيطو،َحتىَعميو

فقمتََ(كماَأخرجؾَربؾَمفَبيتؾَبالحؽ)النكـَأننيَأمشيَفيَرصيؼَكمعيَرجؿَأباحثوَفيَقكلوَ
كماَكقفتَفيوَألحدَمفََ،اَيصحَبوَالمعنىكلعؿَثـَمحذكفَنَ،بيَشيءَمشكؿَمثؿَىذاَماَمرَََّ:لو

فَََّ،ثـَقمتَلوَظيرَليَالساعةَتخريجوَ،ىَشيءَطائؿالمفسريفَعم ذلؾَالمحذكؼَىكَنصرؾََكا 
َكأناَأذكرهَ،كاستحسنتَأناَكذلؾَالرجؿَىذاَالتخريج َ".ثـَانتبيتَمفَالنـك

كاختمؼَالنُّحاةَكالمفسركف،َفيَمكضعَالكاؼَمف)كما(،َكتأكيمياَفيَاآليةَالسابقة،َكاختمفكاَ
،َكىي: َعمىَخمسةَعشرَقكالن

فيَمكضعَرفع،َكالتقدير:َكماَأخرجؾَربؾ،َفاتقكاَالل،َكأنَّوَابتداءَكخبر،َكىذاَالتقديرَالكاؼَ -َأ
السميفَالكجو:َمكي،َكأبكَحيافََكَكذكرَىذاَالكجوكصفوَالمفسركف؛َبأنَّوَليسَمفَألفاظَاآلية،َ

َ:َاألولأنكرهَابفَالشَّجرٌم،َككصفوَبالفاسد،َمفَكجكهَعدة؛َ،َكىذاَالكجوَ(ِ)الحمبيَكدركيش ألفَّ
َكبيفَالكاؼَجمؿَطكيمة،َكليسَ َعمىَالكاؼَكفصؿَبينيا َالل(َمعَتقديميا الجممةَىي)فاتقكا

:َدخكؿَالفاءَفيَالجممةَالتيَزعـَأنَّياَخبر،َكالفاءَالَتدخؿَفيَوالثانيىذاَمفَكبلـَالعرب،َ
َفعمي َبجممة َمكصكالن َاسمنا َيككف َبأف َشرط، َأفَيككفَشبو َيغمبَعميو َإالَأف َالمبتدأ، ةَخبر

 أفَالجممةَالتيَىي)فاتقكاَالل(َخاليةَمفَضميرَيعكدَعمىَالكاؼَالتيَزعـَأنَّياَمبتدأَ:والثالث
َالكجوَحسَّنوَأغمبَ(حقنا)الكاؼَنعتَؿ -َب ،َكالتقدير:َىـَالمؤمنكفَحقنا،َكماَأخرجؾَربؾ،َكىذا

َكا َكالزمخشرم، َكمكي، َكالكرماني، َكالثعالبي، َالطبرم، َبو: َكقاؿ َكالمفسريف، بفَعطيةَالنُّحاة
 كالمكافقةَلممعنى.َ،حوَابفَالشجرٌمَألمريف؛َالتقاربَماَبينيما،َكصحََّ(ّ)كغيرىـ

َمنسكبَ -َت َكىك َيجادلكنؾ، َكجكابَالقسـ َعمىَذمَالعمـ، َالذمَكاقعو َالقسـ، الكاؼَبمعنىَكاك
َألبيَعبيدة،َكضعَّفوَالنُّحاة،َكاستبعدكه؛َلمخالفتوَلماَجاءَفيَالنَّحك،َحيثَذكرَأكثرىـَأنَّوَال

                                                           
 .ِٕٓ/ٓالبحرَالمحيط:ََ(ُ)

عرابَالقرآف،َٓٗٓ/ٓ،َكالدرَالمصكف:َِْٕ/ٓ،َكالبحرَالمحيط:َّْٓ/ُانظر:َمشكؿَإعرابَالقرآف:ََ(ِ) ،َكا 
َ.ّٓٓ/ّلدركيش:َ

،َ،َكغرائبَالتفسيرِّٗ/ْ:َ،َالثعمبيكالبيافَعفَتفسيرَالقرآف،َكالكشؼَّْ/ُُانظر:َجامعَالبياف،َط.َىػ:ََ(ّ)
،َكالمحررَالكجيزَفيَتفسيرَالكتابَّٓٓ/ِ،َكالكشاؼ:َّْٓ/ُعرابَالقرآف:إ،َكمشكؿَّّْ/ُ:َالكرماني
عرابَالقرآف،َلدركيش:َٓٗٓ/ٓ،َكالدرَالمصكف:َِْٕ/ٓ،َكالبحرَالمحيط:ََِٓ/ِ:َ،َابفَعطيةالعزيز ،َكا 

ّ/ّٓٓ.َ
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يكجدَكاؼَلمقسـَفيَالعربية،َكقاؿَبيذاَالكجوَمعَتضعيفو:َالطبرم،َكالثعالبي،َكالعكبرم،َكأبكَ
 ،َكضعَّفوَابفَالشَّجرمَكماَضعَّفوَالنُّحاة،َكالمفسركف.(ُ)كغيرىـحياف،َ

َمفَذكَر -َث َكضعَّفو َأخرجؾ، َإذ َاذكر َكالتقدير: َزائدة، َكما َهالكاؼَبمعنىَإذ َيثبتَأفَّ َلـ َألنو ؛
ََكَ(إذ)بمعنىََالكاؼَتككف َكأبكَحياف، َالثعالبي، َالكجو: َكذكرَىذا السميفَفيَلسافَالعرب،

 .(ِ)دركيشالالحمبيََك
الكاؼَبمعنىَعمى،َكماَبمعنىَالذم،َكالتقدير:َامضَعمىَالذمَأخرجؾَربؾَمفَبيتؾ،َكىذاَ -َج

َالكاؼَتككفَبمعنىَ كَ،َكألنَّوَاحتاجَالمكصكؿَإلىَعائد،َكى(عمى)ضعيؼ؛َألنَّوَلـَيثبتَأفَّ
 .(ّ)الحمبيالسميفَالَيجكزَمثؿَىذاَفيَالتركيب،َكقالو:َالطبرم،َكالثعالبي،َكأبكَحياف،ََك

الكاؼَبمعنىَالشرط،َكىكَمنسكبَلعكرمة،َكالتقدير:َكأطيعكاَاللَكرسكلوَإفَكنتـَمؤمنيف،َكماَ -َح
َالتأكيؿ:َأبكَحيافََقأخرجؾَربؾَفيَالطاعةَخيرَلؾ،َكماَكافَإخراجؾَخيرَليـ.ََك اؿَبيذا

 .(ْ)الحمبيلسميفَاَك
الكاؼَفيَمكضعَنصبَصفةَلمصدرَمحذكؼ،َكالتقدير:َاألنفاؿَثابتةَثباتناَكماَأخرجؾَربؾَ -َخ

َكأبكَ َكالزمخشرم، َكمكي، َالزجاج، َكذكره: َالزمخشرم، َكحسَّنو َلمزجاج، َمنسكب َالكجو كىذا
ذكؼَكىك:َ،َكضعَّفوَابفَالشَّجرم؛َلمتباعدَبينيما.َكذكرَمكيَتقديرناَآخرَلممصدرَالمح(ٓ)حياف

.َكضٌعفوَابفَالشَّجرمَ(ٔ)،َمثؿَماَأخرجؾَربؾَمفَبيتؾجادلكنؾَفيَإخراجؾَمفَبيتؾَجدالَني
َتشبيوَإخراجوَمفَ َىذاَتشبيوَالشيءَبالشيءَنفسو؛َألفَّ كعابَعمىَمكٌيَقكلوَإياه،َبحجةَأفَّ

 بيتو،َبإخراجوَمفَبيتو.

                                                           
،َكالبحرََْْ/ِ،َكالعكبرم:َِّٗ/ْ،َكالكشؼَكالبيافَعفَتفسيرَالقرآف:َّْ/ُُامعَالبياف،َط.َىػ:َانظر:َجَ(ُ)

عرابَالقرآف،َلدركيش:َٓٗٓ/ٓ،َكالدرَالمصكف:َِْٕ/ٓالمحيط:َ َ.ّٓٓ/ّ،َكا 
عرابَٓٗٓ/ٓ،َكالدرَالمصكف:َِْٕ/ٓ،َكالبحرَالمحيط:َِّٗ/ْانظر:َالكشؼَكالبيافَعفَتفسيرَالقرآف:ََ(ِ) ،َكا 

َ.ّٓٓ/ّرآف،َلدركيش:َالق
،َِّٕ/ٓ،َكالبحرَالمحيط:َِّٗ/ْ،َكالكشؼَكالبيافَعفَتفسيرَالقرآف:َّْ/ُُانظر:َجامعَالبياف،َط.َىػ:ََ(ّ)

 .ْٗٓ/ٓكالدرَالمصكف:َ

َ.ٔٗٓ/ٓ،َكالدرَالمصكف:َِٕٓ/ٓانظر:َالبحرَالمحيط:ََ(ْ)
،َكالبحرَالمحيط:َّٓٓ/ِكالكشاؼ:ََ،ّْٓ/ُ،َكمشكؿَإعرابَالقرآف:َََْ/ِانظر:َمعانيَالقرآف،َلمزجاج:َ (ٓ)

ٓ/ِْٕ.َ
َ.ّْٓ/ُانظر:َمشكؿَإعرابَالقرآف:ََ(ٔ)
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اََذاتَبينكـَخيرَلكـَكماَالكاؼَفيَمكضعَرفعَصفةَلخبرَمبتدأَمحذكؼ،َكالمعنى:َكأصمحَك -َد
صمحكا(َكبيف)كماَأخرجؾ(،َكقالوَأأخرجؾ،َكضعَّفوَالنُّحاة؛َلكجكدَالحذؼَكطكؿَالفصؿَبيف)
 .(ُ)الحمبيالسميفَالثعالبي،َكالكرماني،َكالزمخشرم،َكابفَعطية،َكأبكَحياف،ََك

ؽٍَّكماَالكاؼَفيَمكضعَرفع،َكالتقدير:َليـَدرجاتَعندَربيـَكمغفرةَكرزؽَكريـ،َىذاَكعدَح -َذ
 .(ِ)دركيشالالحمبي،ََكالسميفَ:َابفَعطية،َكأبكَحياف،ََكذكرهأخرجؾ،ََك

َأخرجؾَربؾَمفَبيتؾَعمىَكراىيةَمفَ -َر الكاؼَلمتشبيو،َكىكَمنسكبَلمكسائي،َكالتقدير:َكما
َبوَ َكقاؿ َعطية، َابف َحسنو َالكجو َكىذا َمكة، َكفار َقتاؿ َفي َيجادلكنؾ َكذلؾ َمنيـ، فريؽ

 .(ّ)دركيشالياف،ََكالكرماني،َكابفَعطية،َكأبكَح
فَكرىكا،َكماَأخرجؾَربؾ،َكقدَعمَّؽَ -َز تقديرَالفراء:َامضَألمرؾَفيَالغنائـ،َكنفّْؿَماَشئتَكا 

َكيحسفَ َالمعنى، َبيما َيتبيف ،َ َمطرداف َقكالف َبقكلو: َكالفراء َالكسائي َرأيي َعمى َعطية ابف
 .(ْ)كصؼَالكبلـَبيما

َالحاؿَك -َس لوَمكي:َفاتقكاَالكاؼَفيَمكضعَخبرَلمبتدأَمحذكؼ،َتقديره:َىذا حاؿَإخراجؾ،َكأكَّ
 .(ٓ)غيرىـاللَكماَأخرجكـ،َكقاؿَبيذاَالكجو:َالكرماني،َكمكيَبفَأبيَطالب،َكأبكَحياف،ََك

الكاؼَفيَمكضعَرفعَصفةَلخبرَمبتدأ،َحذؼَالمبتدأَكخبرهَفيو،َكالتقدير:َقسمتؾَالغنائـَحؽَ -َش
 .(ٔ)الحمبيالسميفَكماَخركجؾَحؽ،َكقاؿَبيذاَالكجو:َأبكَحياف،ََك

الكاؼَلمتشبيوَبيفَإخراجيف،َكالتقدير:َإخراجؾَربؾَإٌياؾَمفَبيتؾَفيَمكة،َكأنتَكاره،َككانتَ -َص
عاقبتوَخير،َكإخراجَربؾَإياؾَمفَالمدينة،َكبعضَالمؤمنيفَكاره،َكقاؿَبو:َالكرماني،َكأبكَ

 .(ٕ)دركيشالحياف،ََك

                                                           
،َكالمحررَّٓٓ/ِ،َكالكشاؼ:َّّْ/ُ،َكغرائبَالتفسير:َِّٗ/ْانظر:َالكشؼَكالبيافَعفَتفسيرَالقرآف:َ (ُ)

َ.ٓٗٓ/ٓ،َكالدرَالمصكف:َِْٕ/ٓ،َكالبحرَالمحيط:ََِٓ/ِالكجيز:َ
َ.ٔٗٓ/ٓ،َكالدرَالمصكف:َِٕٔ/ٓ،َكالبحرَالمحيط:ََِٓ/ِانظر:َالمحررَالكجيز:ََ(ِ)
عرابَالقرآف،َلدركيش:َِٕٓ/ٓ،َكالبحرَالمحيط:ََِٓ/ِ،َكالمحررَالكجيز:َّّْ/ُانظر:َغرائبَالتفسير:ََ(ّ) ،كا 

ّ/ّٓٓ. 

َ.ِٕٔ/ٓ،َكالبحرَالمحيط:ََّٓ/ِ،َكالمحررَالكجيز:ََّْ/ُانظر:َمعانيَالقرآفَلمفراء:ََ(ْ)
،َكالدرَالمصكف:َِٕٓ/ٓ،َكالبحرَالمحيط:َّْٓ/ُ،َكمشكؿَإعرابَالقرآف:َّّْ/ُسير:َانظر:َغرائبَالتفَ(ٓ)

ٓ/ٕٓٗ. 
َ.ٕٗٓ/ٓ،َكالدرَالمصكف:َِٕٓ/ٓانظر:َالبحرَالمحيط:ََ(ٔ)
عرابَالقرآف،َلدركيش:َِٕٓ/ٓ،َكالبحرَالمحيط:َّّْ/ُانظر:َغرائبَالتفسير:ََ(ٕ) َ.ّٓٓ/ّ،كا 
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كغشاكـَالنعاسََ،بالحؽَكماَأخرجؾَربؾَمفَبيتؾالكاؼَلمتشبيوَعمىَسبيؿَالمجاز،َكالتقدير:َ -َض
كأنزؿَعميكـَمفَالسماءََ،كأنزؿَمفَالسماءَماءَليطيركـَبوَ،يعنيَبوَإياهَكمفَمعوَ؛أمنةَمنو

َفكؽَاألعناؽَ،مبلئكةَمردفيف َمنيـَكؿَبنافَ،فاضربكا َأزحتَعممكـَكأنَََّ،كاضربكا َيقكؿَقد و
َمنيـَىذهَالمكاضعَ،كأمددتكـَبالمبلئكة ََ،فاضربكا مرادَاللَفيَإحقاؽَالحؽَكىكَالقتؿَلتبمغكا
بطاؿَالباطؿ،َ ،َكذكرَىذاَالكجو:َأبكَحيافَفيوَمفَالفصؿَكالبعدَماَالَخفاءَبوكىذاَالكجوَكا 

 .(ُ)السميفَالحمبيَك
تأكيموَفيَالمناـ،َكماَذكرتَسابقناََلحد،َكرأأقوَإليوَبأضاؼَأبكَحيافَكجيناَقاؿ:َإنَّوَلـَيس -َط

َ َالكجو َكالتقأكىذا َالمحذكؼَىكَنصرؾ، َأخرجؾَربؾَمفَبيتؾَبالحؽَدير:فَّ أمَبسببََ،ما
َلمقتاؿَكخكفاَمفَالمكتَإذَكافَأمرَ عزازَشريعتوَكقدَكرىكاَخركجؾَتييبا إظيارَديفَاللَكا 

كجادلكؾَفيَالحؽَبعدََالنبيَصمىَاللَعميوَكسمـَلخركجيـَبغتةَكلـَيككنكاَمستعديفَلمخركج
 .(ِ)نصرؾَاللَكأمدؾَبمبلئكتوَكضكح

َكب َعرضَىذه َلدلَالباحثعد َيتبيَّف َألمكرَعدةََالكجكه، َالصائب، َالثانيَىك َالكجو أفَّ
َكالمفسَر َلممعنىَكاتفاؽَالنُّحاة َابفَالشَّجرمَقسَفَعميو،َكيتبيَّفيمنيا:َسيكلةَتقديره،َكمكافقتو َاأفَّ

َمفَالمفسريفَذكركىا،َ َكثيرنا َأفَّ َمعَالعمـ َكالرذيمة، َبالفاسدة َعمىَمكي،َحيثَكصؼَأقكالو كثيرنا
َمكٌيَمفَمصادره،َالتيَأخذَعنيا،َحتىَإنَّوَكافَفيَبعضَالمسائؿَ َابفَالشَّجرمَيعدُّ ككذلؾَأفَّ

َالسببَالذمَدفعَابفَالشَّجرمَلذلؾ، َىكسببَذلؾََكلكفَييقاؿ:َإفَََّينقؿَعنوَحرفيناَكالَأدرمَما
َأفََّ َإذ َالمذىبية ََالخبلفات َطالب َأبي َبف َالمذىب كىك-مكي َفَ-مالكي َالمعتزلة َعدََّىاجـ ةَي

َكاللَأعمـ.َ،(ّ)عنيـَاىذهَاالنتقاداتَدفاعَنَجرمَّْالشََّ مكاضعَمفَكتابوَككصميـَباإللحاد،َفأكردَابف

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

                                                           
 .ٔٗٓ/ٓمصكف:َ،َكالدرَالِٕٔ/ٓانظر:َالبحرَالمحيط:ََ(ُ)

 .ِٕٓ/ٓانظر:َالبحرَالمحيط:ََ(ِ)

(ّ)
 .ُِانظر:َزالتَمكيَبفَابيَطالبَكماَرآىاَابفَالشَّجرمَفيَأماليو،َد.َعبداللَالمحياني:َ 
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َذكر ابن الشَّجرّي أنَّو ُقرئ فيما شذَّ من القراءات .ُ ی  ی    جئ  حئ  چ :

َبقكلوَ(ُ)چ مئ َالقراءات َىذه و َكجَّ َثَـّ َ"كي(ِ)بنصب)صدقىيـ(، َثبلثةَ: َنصب)صدقىيـ( حتمؿ
 أكجو:َ
َلو،َأمَينفعَاللَالصادقيفَلصدقيـ.َأحدىا َ:َأفَيككفَمفعكالن
فيوَالصادقيف،َفتدخموَفيَصمةََ:َأفَتنصبوَعمىَالمصدر،َالَبفعؿَمضمر،َكلكفَتيعمؿالثاني

َفقيؿ:َاأل َضمير)ىـ( َإلى َأيضيؼ َـّ َث َصدقنا، َالصادقيف َالل َينفع َاألصؿ: َكتقدير َكالبلـ، لؼ
َقيـ...صد

أفَتنصبوَبتقديرَحذؼَالباء،َألنَّؾَتقكؿ:َنفعتوَبكذا،َفيككفَاألصؿ:َينفعَاللَالصادقيفََ:الثالث
 بصدقيـ".

َ َبعضََ(صدقيـ)كممة َأفَّ َكذكرَابفَالشَّجرٌم َلينفع، َفاعؿه َعمىَأنَّيا َبالرفع؛ َالقراء قرأىا
جدَيمفَكتبَالقراءات،َفمـََوديفيماَكقعَتحتَيَالشاذةَقرأتياَبالنَّصب،َكقدَبحثَالباحثالقراءاتَ

درمَمفَأيفَجاءَيَـَرككاَأنَّياَقيرأتَبالرفع،َكليس،َبؿَجميعيعزاَقراءةَالنَّصبَألحدَالقراءَاأحدَن
َبيذهَالقراءة َتعميمية!ابفَالشَّجرمى َ.،َكلكفَربمتَافترضياَألمكرو

َبعضَالقراءاتَالشاذة تياَبالنَّصبَأقَرَلكفَىذهَالقراءةَذكرىاَالعكبرمَفيَتبيانو،َفذكرَأفَّ
وَالنَّصبَعمىَأربعةَ َلو،َأمَأثـَكجَّ َابفَالشَّجرٌم؛َكىيَأفَتككفَمفعكالن َذكرىا كجو؛َثبلثةَمنيا

َ َمؤكدنا. َمصدرنا َيككف َأف َأك َحرؼَجر، َبتقدير َنصبو َأك ََكلصدقيـ، َالذم َالرابع ضافوَأالكجو
َبو،َكالفاعؿَمضمرَفيَالصادقيف َ.(ّ)؛َأمَيصدقكفَالصدؽالعكبرم؛َكىكَالنصبَعمىَأنَّوَمفعكالن

َف َأبكَحياف، َأذكرَأمَّا َالنَّصبَعمىَأربعة َككجو َقيرأتَبالنصب، َ)صدقيـ( َىيَأفَّ كجو،
َ.(ْ)مثؿَالتيَذكرىاَالعكبرم،َككذلؾَابفَالشَّجرمٌَ

                                                           
َ.ُُٗ/ٓالمائدة:ََ(ُ)
َ.َٕ-ٗٔ/ُالمجمسَالسابع:ََ(ِ)
َ.ْٖٕ/ُانظر:َالتبيافَفيَإعرابَالقرآف:َََ(ّ)
َ.ٕٔ/ْانظر:َالبحرَالمحيط:ََ(ْ)

 توجييو لمقراءات القرآنية: ثانيالمبحث ال
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َيقكؿَالكاحدمََ َ(1)كفيَتفسيرَاآلية :َ َاليـك َفيَىذا َصدقيـ َالصادقيفَفيَالدنيا َينفع أم:
.دـَفيَالدنياَالصدكألنوَيكـَالجزاء،َكماَتق فالتفسيرَىناَيقكّْمَالرفعََؽَإنماَيتبيفَنفعوَفيَىذاَاليـك

َتكجيوَ)صدقيـ(َبالنَّصبَيبعدىاَعفَالمعنىَالمراد،َلكفَالكجوََؿ)صدقيـ(، لذلؾََيرلَالباحثَأفَّ
َكاللَأعمـ.َ،الثانيَأقربَإلىَالمعنىَالمراد

َاآليةَ َمف َآخر َمكضعو و ابن الشَّجرّي الرف كفي َنفسَاآلية)يوم( ـع والنَّصب لوجَّ  ََََ:مف

َنافعَقَر(ِ)چ ی  ی  ی  ی    جئ  حئ  مئچ  َفذكرَأفَّ َكالباقكفَأ، َبالنَّصب، ىا
َالقيامة،َفيذاَمبتدأ،َكيكـَينفعَالصادقيفَصدقيـَ بالرفع،َفمفَرفعياَفاإلشارةَإلىَيـك
َمفعكؿَ َنصبَفمكضع)ىذا( َكمف َعمييا، َالقكؿ َبكقكع َنصب َالجممة َكمكضع خبره،

(َعمىَالظرؼَلمقكؿ،َفاإلشارةَبيذاَإلىَالقصصَالتيَتقدَّـَذكرىاَل قاؿ،َكانتصاب)يـك
َ َينفعَالصادقيفَصدقيـ،َكذكرَأفَّ قبؿَاآلية،َكالمعنىَيككف:َقاؿَاللَىذاَالكبلـَفيَيـك

(َرفع،َكلـَييجزَىذاَأحدهَمفََءالفرَّا أجازَأفَيككفَالنَّصبَفي)يكـ(َبناء،َكمكضعَ)يـك
َألفََّ َفيوََالبصرييف؛ َكاف َإذا َالمضاؼ َفي َالبناء َييجيزكف نَّما َكا  َمعرب، المضارع

َ.(ّ)إبياـ
وَابفَالشَّجرٌمَالرفعَفي)يكـ(َعمىَالخبرية،َكالنصبَعمىَالظرفيةَلمقكؿ،َكاختيمؼَ كىناَكجَّ

(َعمىَأربعةَػفيَتكجيوَالرفعَكالنصبَل َ:أكجو)يـك
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

                                                           
 .ِْٖ/ِ:َ،َالكاحدمانظر:َالتفسيرَالكسيطَ(1)

َ.ُُٗ/ٓالمائدة:ََ(ِ)
َ.ٖٔ-ٕٔ/ُانظر:َالمجمسَالسابع:ََ(ّ)
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َالوجو األول -َأ َتنَك: َبدكف ) َبرفع)يـك َالجميكر َكالخبرَقراءة َالمبتدأ َعمى َفييا َالرفع َككجو يف،
خبرَالمبتدأ،َكالجممةَمفَالمبتدأَكالخبرَفيَمحؿَنصبََ(يكـَينفعَالصادقيف)ؼ)ىذا(َمبتدأَك

َعمركَأخكؾ،َكىذهَالقراءةَىيَقراءةَالقيٌراءَالسبعةَبخبلؼَ(قاؿ)مفعكؿَؿ ،َماَتقكؿ:َقاؿَزيده
َعميوَمفَجميعَالنُّحاةَ ،َكىكَأحدَالكجكهَالذمَذكرىاَابفَ(ُ)كالمفسريفنافعَكتكجيوَرفعياَمتفؽه

 َالشَّجرٌم.
  قراءةَنافعَبنصبَ)يكـ(َبدكفَتنكيف،َكتكجيوَالنَّصبَىناَيحتمؿَكجياف:َالوجو الثاني: -َب

)قاؿ(،َكالتقدير:َقاؿَالل:َىذاَالقصصَكىذهَاألخبارَيكـَينفعَػالنصبَعمىَالظرؼَلَ:األول
اَخبلؼ)يكـ(َظرؼَلمقكؿ،ََكػالصادقيفَصدقيـَف  .(ِ)حكلوَىذَالتكجيوَقاؿَبوَالنُّحاةَأيضن

شارةَإلىَحدث،َكظركؼَالزمافَتككفَأخبارناَإ:َأفَتككف)ىذا(َمبتدأ،َك)يكـ(َخبره؛َألنَّوَوالثاني
نَّماَبنكهَإلضافتوَلمجممةَالفعمية،َكقاؿَبيذاَالكجوَالفرَّاءَ عفَاألحداث،َكىكَبذلؾَيككفَمبنيِّا،َكا 

َكىكَمذىبَ(ّ)كالكسائي َالجممةَيالككفي، َتصدَّر َإالَإذا َالبصريكفَفبلَيجكّْزكفَالبناء، َأمَّا ف،
،َكبنكاَذلؾَعمىَقكؿَالنابغة: َماضو َالمضاؼَإليياَبفعؿو

با  عمى حين عاتبُت الَمشيَب عمى الصّْ
    
 
 
 

 (ٗ)َفقْمُت: ألمَّا أْصُه والشَّيُب وازعُ  
 
 

َأيضيؼَإلىَفع َإذا َيقع َالبصرييف، َلمظرؼَعند َفبلَييبنىَفالبناء َكافَمعربنا َإذا َأمَّا ؿَمبني،
َعندىـ َإليو َأيضيؼ َإذا َمنصكبَ(ٓ)الظرؼ َ)يكـ( َأفَّ َعمى َالقراءة، َىذه َالبصريكف َكخرَّج ،

،َكىذاَالكجوَ(ٔ)الظرؼ،َكىكَمتعمؽَفيَالحقيقةَبخبرَالمبتدأ،َأٍم:َىذاَكاقعَأكَيقعَفيَيكـَينفع
َ)يكـ(َمنصكبَ(ٕ)حيثَقاؿذكرهَابفَالشَّجرمَعفَالفرَّاء،َكضعَّفوَالزجاجَ :َ"َزعـَبعضيـَأفَّ

                                                           
عرابَِِْ/ِ،َكمعانيَالقرآف،َالزجاج:َِِْ/ُُ،َكجامعَالبياف:َِّٔ/ُالفراء:ََ،انظر:َمعانيَالقرآفََ(ُ) ،َكا 

:َِٓٓالقرآف،َالنحاس:َ ،َكمشكؿَإعرابََُّ/ْكالبياف:َ،َكالكشؼَِِٖ/ّ،َكالحجة:َِّْ/ُ،َكبحرَالعمـك
،َكالدررَالمصكف:َِّٔ/ُ،َكالمباب:َُّٖ/ِفَكالكشاؼ:َّْٗ/ُ،َكغرائبَالتفسير:َِّٖ/ُالقرآف:َ

،َكشرحَُْ/ُ،َمكصؿَالطبلبَإلىَقكاعدَاإلعراب:َاألزىرم:ََٔ/ّ،َكشرحَابفَعقيؿ:َُِٓ-َِٓ/ْ
 .ْٔ/ُالتصريح:َ

 انظر:َالمراجعَالسابقة.َ(ِ)

:َِِْ/ُُ،َكجامعَالبياف:َِّٔ/ُالفراء:ََ،قرآفانظر:َمعانيَالَ(ّ) ،َِِٖ/ّ،َكالحجة:َِّْ/ُ،َكبحرَالعمـك
-َِٓ/ْ،َكالدررَالمصكف:َُّٖ/ِ،َكالكشاؼ:َِّٖ/ُ،َكمشكؿَإعرابَالقرآف:ََُّ/ْكالكشؼَكالبياف:َ

ُِٓ.َ
َ.ّٖفي:َديكانوَ:البيتََ(ْ)
َ.َٕٔ/ُحَالتصريح:َ،َكشَرَٔ/ّ،َكشرحَابفَعقيؿ:َِّٖ/ُانظر:َمشكؿَإعرابَالقرآف:ََ(ٓ)
َ.ُِٓ/ْانظر:َالدررَالمصكف:ََ(ٔ)
َ.ِِْ/ِانظر:َمعانيَالقرآف،َالزجاج:ََ(ٕ)
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حَالنصبَعمىَ ألنَّوَمضاؼَإلىَالفعؿ،َكىكَفيَمكضعَرفع،َكىذاَخطأ"،َأماَالطبرمَفقدَرجَّ
َ.(ُ))يكـ(َمفَالبناءَعمىَالخبرػالظرفيةَل

(َعمىَالظرفيةَكالجممةَ:َالوجو الثالث -َت (َعمىَالتنكيف،َكىكَنصب)يـك قراءةَاألعمشَبنصب)يـك
َالكصؼَلماَقبميا،َكالعائدَمحذكؼ،َكقاؿَبيذاَالتكجيو:َالزَّجاج،َكالنَّحاسََالتيَبعدىا فيَمحؿّْ

 .(ِ)كالزمخشرم،َكالحمبي،َكالتقديرَعندىـ:َىذاَيكـَينفعَفيوَالصادقيفَصدقيـ
َكقراءةََالوجو الرابع: -َث َالخبر َعمى َيككف َكرفعيا َمنكننا، َبرفع)يكـ( َعباس َبف َالحسف قراءة

َالجم َإالَأفَّ َكالعائدَمحذكؼ،َكىكَبذلؾَالجميكر، َقبميا، َفيَمحؿَالكصؼَلما َالتيَبعده مة
 .(ّ)يككفَمقطكعناَعفَاإلضافة،َكأجازَىذاَالكجو:َالزجاج،َكالفارسي،َكالحمبي،َكغيرىـ

َالتكجيياتَالتيَتحتمميا)يكـ(َمفَاآليةَالسابقة،َكالذمَذكرهَابفَالشَّجرٌمَىكَأىمياََ فيذه
َذلؾ.َكأقربياَإلىَالمعنى،َكماَبيَّف

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

َ

                                                           
َ.ِّْ/ُُانظر:َجامعَالبياف:ََ(ُ)
عرابَالقرآف،َالنحاس:َِِْ/ِمعانيَالقرآف،َالزجاج:َانظر:ََ(ِ) ،َكالدررَالمصكف:َُّٖ/ِ،َكالكشاؼ:َِٓٓ،َكا 

ْ/َِٓ-ُِٓ،َ
َ.َٕٔ/ُ،َكشرحَالتصريح:َُِٓ/ْ،َالدررَالمصكف:َِِٖ/ّج،َكالحجة:انظر:َمعنيَالقرآف:َالزجاَ(ّ)
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و ابن الشَّجرّي الرفع والنَّصب في كممة )القمر( من قولو تعالى .ِ ەئ  چ :َوجَّ

َالقراءَاختمفكاَفيَرفع)القمر(َكنصبو،َفرفعوَابفَكثيرَكنافعَكأبكَ(ِ)فقاؿَ،(1) چەئ   وئ    :َإفَّ

َقبموَجممةَمفَمبتدأَكخبر،َكىيَقكلو:َ،عمرك  چۉ  ۉ  چ  ككجوَالرفعَأفَّ
وَ،َككج(3)

َكفاعؿ،َفالفعؿَتجرم،َكفاعموَالضميرَالمستكف،َفمماَجرلَ النَّصبَعندَأبيَعمي:َأٌنوَتقدموَفعؿه
َعمىَسيبكيوَفيَقكلو:َزيدناَضربتو،َكىكَعربيَاذكرَالفعؿَحسيفَإضمارَالف عؿ،َكىذاَالكجوَحمبلن

فَلـَيتقدـَذكرَفعؿ.َكأيعنيَأنَّوَيجكزَإضمارَ فَأمنصب؛َكىكَجازَأبكَعمٌيَكجيناَآخرَلالفعؿ،َكا 
َكعمرناَ َضربتو َزيده َقكلؾ: َمف َسيبكيو، َأجازه َما َعمى َالمبتدأ، َخبر َالذمَىك َالفعؿ َعمى تحممو

َالرفعَفيَىذاَالحرؼَأقكل،َألمريف:ََ:أكرمتو  كأقكؿ:َإفَّ
عؿَفيَفتقدُّـَالمبتدأَالذمَىك)الشمس(َعمىَالخبرَالذمَىك)تجرم(،َكمراعاةَاالسـَالذمَالَأحدىما:

َيبكيوَلـَيعتدَبالفعؿ)تجرم(َكحمؿَنصب)القمر(َعمىَقكلؾ:َزيدناَضربتو.َضمنوَأكلى،َفس
َاآلخرو  َأفَّ َنصبََ(قدَّر): َفمكجب َكالمنازؿ، َالياء َلمفعكليف َتعدل َكىنا َكاحد، َلمفعكؿ يتعدل

 چې  ى   ى          ائ    چ ََ)القمر(َعندمَذكرَالمصدر،َالذمَىكَالتقديرَفيَقكلو
(4)َ

َالم َىذا َكقع َإذا َففالمصدر َكالفعؿإكضع، َأف َإلى َالتحميؿ َتقدير َفي َالناصبََ،ٌنو َيككف كبذلؾ
فَقدَّرهَالعزيزَأعمىَالفعؿَالذمَأسبؾَمنوَكمفَ)أف(َفكأنَّوَقاؿ:َذلؾَمقٌدر،َمعطكؼََعؿ)القمر(َفػل

 ."العميـ،َكقدَّرَالقمر

َم َكىذا َكالنَّصب، َبالرفع َقيرأت َكممة)القمر( َأفَّ َعمى َكالتفسير َالقراءات َكتب اَأجمعت
َ:تيكاآلَؿتعرَّضَلوَابفَالشَّجرٌم،َكالتفصي

)القمر(َبالرفع،َكتكجيوَة:َقرأَنافع،َكابفَكثير،َكأبكَعمرك،َكأىؿَالحرميف،َكممأوًل: الرفع
َالرفعَفيياَكالتالي:

                                                           
َ.ّٗ/ّٔيس:ََ(1)
َ.َٗ-ٖٗ/ِانظر:َالمجمسَالحادمَكاالربعيف:ََ(ِ)
َ.ّٖ/ّٔيس:ََ(3)
َ.ّٖ/ّٔيس:ََ(4)
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َطالبَ -َأ َأبي َبف َمكي :َ َبذلؾ َقاؿ َالخبر، َىي َكجممة)قدرناه( َاالبتداء، َعمى َ)القمر( رفع
 .(ُ)لبناكالزمخشرم،َكالعكبرم،َكأحمدَا

َكالزجاجَ -َب َالطبرم، َقاؿَبذلؾَ َالقمر، َليـ َكآية َكالتقدير: َليـ(، َبالعطؼَعمى)كآية رفع)القمر(
 .(ِ)كمكيَبفَأبيَطالب،َكالزمخشرم

 .(3)يذاَابفَالشَّجرٌمََكالعكبرمبرفع)القمر(َبحمموَعمىَجممة)الشمسَتجرم(،َقاؿَ -َت

َأح َألمريف: َأقكل َالرفع َركاية َأفَّ َالشَّجرٌم َابف َرأل َكقد َأفَّ َكاآلخر: َنص. َحمؿ دىما:
يتعٌدلََدر()قََّأفََّالفعؿ)قدر(َلـَيتعدَلمفعكليف،َإالَبتقديرَحرؼَالخفض:َأمَقدرناَلوَمنازؿ،َفكماَ

ََك َمخالؼبالجار، ضماره َمررتَبوَالََا  َكعمرنا َخرجَزيده َفيَقكلؾ: َكذلؾَإضمار)مررت( لمقياس،
َيجكز،َكىكَبذلؾَيشيرَإلىَمفَنصبَبإضمارَالفعؿ.

َ َالقارئَفيكَأمَّا َقرأ َالقراءتيفَمشيكرتاف،َكىماَصحيحتافَفبأييما َفأشارَإلىَأفَّ الطبرم،
َ.(ْ)مصيب

َكقرأَبوَابفَعامر،َكالككفيكف،َكتكجيوَالنَّصبَفيوَكاآلتي:َ:ثانًيا: النصب
َ -َأ َكقاؿ َقدرناه، َيفسره َمضمر، َبفعؿ َ)القمر( َبنصب َكالزجاج، َالطبرم، َالتكجيو: الفارسٌيََكيذ

 .(ٓ)رم،َكالعكبرم،َكالبناكمكي،َكالزَّمخش
نصب)القمر(َبحممياَعمىَالخبر،َكىكَخبرَالمبتدأ)تجرم(،َأكَحممياَعمىَاالبتداءَكقكلؾَزيدناَ -َب

عفَالفارسي،َكىذاَأجازهَسيبكيو،َتحتَمسٌمى:َىذاَبابَعمؿََفَالشَّجرمٌَذكرهَابَقدضربتو،ََك
 .(ٔ)نيَعمىَالفعؿمؿَمرةَأخرلَعمىَاسـَمبعبوَاالسـَعمىَاسـَبنيَعمىَالفعؿَمرة،َكي

َكع -َت َمعطكؼَعمىَالفعؿَالذمَانسبؾَمفَالمصدر)تقدير(، َمقدَّر، َبفعؿو ى)أف(َمنصب)القمر(
المصدر،َفكأنَّوَقاؿ:َذلؾَأٍفَقدَّرهَالعزيزَالعميـ،َكقدَّرَالقمر،َأمَقدَّرَجريافَالقمر،َكالذمََك

 قاؿَبيذاَىكَابفَالشَّجرٌمَكماَذكرتَسابقنا.
                                                           

،َكالتبيافَفيَإعرابَالقرآف:َُٖٕ/ٓ،َكالكشاؼ:َُِٔ/ِ:َ،َمكيانظر:َالكشؼَعفَكجكهَالقراءاتَالسبعَ(ُ)
تحاؼََٕٔ/ِ َ.ََْ/ِ:َ،َالبنافضبلءَالبشر،َكا 

َ.ُٖٕ/ٓ،َكالكشاؼ:َُِٔ/ِ،َكالكشؼ:َِْٖ/ْلزجاج:َا،َكمعانيَالقرآف،َُٕٓ/َِجامعَالبياف:ََ(ِ)
َ.َٕٔ/ِانظر:َالتبياف:ََ(3)
َ.ُٕٓ/َِانظر:َجامعَالبياف:ََ(ْ)
،َُٖٕ/ٓ،َكالكشاؼ:َُِٔ/ِ،َكالكشؼ:َِٕٖ/ْلزجاج:َا،َكمعانيَالقرآف،َُٕٓ/َِانظر:َجامعَالبياف:ََ(ٓ)

َ.ََْ/ِ،َكاإلتحاؼ:ََٕٔكالتبياف:َ
 .ِٗ-ٖٖ/ُانظر:َالكتاب:ََ(ٔ)
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َالكجوَالذمَذكَبيفيتكبعدَعرضَىذهَالكجكه،َ َرهَابفَالشَّجرمَعفَسيبكيوَصحيحأفَّ ،َألفَّ
مـَيذكرهَأحدهَمفَالمعربيفَفالرأمَالذمَنسبوَابفَالشَّجرٌمَلنفسو،ََاسيبكيوَفصَّؿَفيَىذهَالمسألة،َأمََّ

ََك َال َأسيَكالمقرئيف، َىك َما َبكجكد َالتقدير، َالَداعيَليذا َيؤدمَؿحسبَظنيَأفَّ َكما َإلىَمنو،
َمنيجَابفَالشَّجرٌمَيميؿَإلىَالسيكلة،َكقمةَالتقديرات.َالمعنى،َسٌيم َاَأفَّ

و ابن الشَّجرّي نصب)الّنبي( في قراءة بعض أصحاب القراءات الخارجة عن  .ّ وجَّ
 چۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  ې  ې  ى  چ :َالقراءات السبعة، من قولو تعالى

(ُ)َ
َآخَر َقراءة و َفقاؿيككجَّ َبالخفضَكالرفع َ)الٌنبي( َن(ِ)ف َ"فمف َقكلو:َ: َمف َالياء َعمى َعطفو صب

َأكلىَالناسَبإبراىيـَ )اتَّبعكه(َأمَاتَّبعكهَكاتٌبعكاَالٌنبي.َكمفَخفضَعطفوَعمى)إبراىيـ(َفالتقدير:َإفَّ
َالٌنبيَلىمَّذيفَاتَّبعكه َأكلىَالناسَبإبراىيـََ،كبيذا َإفَّ َفالتقدير: كمىفَرفعَعطفوَعمىَ)الذيفَاتَّبعكه(
 ".المتبعكفَلوَكىذاَالنَّبيَُّ

َتقَر َالسبعة، َعف َبعضَالقراءاتَالخارجة َأفَّ َالشَّجرٌم َابف َكالذمَأذكر َبالنصب، ) )النبيَّ
َـَّكٌجوَقراءةَالنصبَكالخفضَكالرفع،َكاآلتي:(ّ)قرأىاَبالنَّصبَىكَالسَّمَّاؿَكماَذكرَابفَخالكيو َ،َث

َال -َأ َكاتَّفؽ َشاذة، َقراءة َكىذه َ)اتَّبعكه(، َقكلو: َمف َالياء َعمى َبالعطؼ َىذاَالنَّصب َعمى نُّحاة
 .(ْ)التكجيوَالذمَذكرهَابفَالشَّجرمٌَ

َكالزمخشرم،َكأبكَحياف،َكلـَ -َب َالكجوَابفَخالكيو، الخفضَبالعطؼَعمىَ)إبراىيـ(،َكذكرَىذا
َمفَالقرَّاءالقراءةَىذهََكتبَالقراءاتَتعزَي  .(ٓ)ألمٍّ

َ -َت َكذكر َاتٌبعكه(، َ)الذيف َبالعطؼَعمى َإلىَماآالرفع َإضافة َابفََخركفَتكجيياتَلمرفع، ذكر
َمفَ(ىذا)ػالشَّجرٌم؛َكىيَأفَيككفَنعتناَل  .(ٔ)(ىذا)،َأكَيككفَبدالن

َ

                                                           
َ.ٖٔ/ّآؿَعمراف:ََ(ُ)
َ.ِّْ-ُّْ/ِالمجمسَالحادمَكالستكف:ََ(ِ)
َ.ِٖانظر:َمختصرَشكاذَالقراءات:ََ(ّ)
،َٖٔٓ/ُ،َكالكشاؼ:َََِ/ُ،َكمشكؿَإعرابَالقرآف:َِٖ:َ،َابفَخالكيوانظر:َمختصرَشكاذَالقراءاتَ(ْ)

َ.َِّ/ّ،َكالبحرَالمحيط:َُٓٗ/ُ:َكالتبياف
َ.َِّ/ّ،َكالبحرَالمحيط:َٖٔٓ/ُ،َكالكشاؼ:َِٖانظر:َمخترَشكاذَالقراءات:ََ(ٓ)
َ.َِّ/ّ،َكالبحرَالمحيط:َََِ/ُانظرؾَمشكؿَإعرابَالقرآف:ََ(ٔ)
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أبي بن عيسى الموصمي ، سألو مكاتبة، عن قراءة  ذكر ابن الشَّجري أنَّ نصرَ  .ْ
 چ ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ َجعفر يزيد بن القعقاع المدني:

َبكقكعَالفعؿَعمَ(1) َانتصابو َفأجابَبأفَّ َأمَبماَبنصبَلفظَالجبللة، َبتقديرَحذؼَمضاؼ، يو،
َـََّ(،ما)حفظَأمرَاللىَكمعنىَ)ما(َفيَىذهَالقراءةَمعنىَ)الذم(َفالمضمرَفي)حفظ(َعائدَعمىَ ث

َ)ما(َفيَقراءتوَمصدرية،َكمفعكؿ)حفظ(َمحذكؼ،َأمَحافظاتَلغيبَ َبالرفع،َفإفَّ قاؿ:َكمفَقرأ
َأباَعميٍَّ َذكرَأفَّ َـّ قاؿ:َمفَنصبَفقاؿ:َ)بماَحفظَالل(َلـََأزكاجيفَبماَحفظيفَاللَفيَميكرىف،َث

 .(ِ)يجزَأفَيعمؿ)ما(َمعَالفعؿَبمنزلةَالمصدر؛َألنَّوَيبقىَالفعؿَبدكفَفاعؿ

َعفَكذا،َكجاءنيَمفَالمكصؿَأسئمةَ تكررَقكؿَابفَالشَّجرٌم:َسأؿَفبلفَعفَكذا،َكسيئمتي
َأحدهَأفَىذاَيبرىفَعمىَ.كَمكاتبة،َكسألنيَفبلفَمكاتبة، َابفَالشَّجرٌمَكافَمرجعناَ..،َكالَيشؾُّ أفَّ

َ ،َكمحكمنا َتأتيوَاألَكَالغكيَنكفيصبلن َفيَعصره،َفيكَكمفتيَاألمة، ،َكىذاَسئمةَمفَكؿَمكافنحكينا
َابفَالشَّجرٌم،َلـَيأخذَحظَّوَكغيرهَمفَالنُّحاةَفيكَيس َحؽَالكثير،َكلكف...تيدعكنيَإلىَالقكؿَأفَّ

وَابفَالشَّجرٌمَالنََّكفيَاآليةَالسابقة،ََك رأَلفظَقَحيث(َالل)لفظَالجبللةَكالرفعَفيََصبجَّ
ليكـَالتكجييات:َ)الل(َالجبللة َبالنصبَكالرفع،َكا 

النَّصبَبجعؿَالفعؿَكاقعناََدَبفَالقعقاع،َككجوَابفَالشَّجرمَّْجعفرَيزيَ:َكىيَقراءةَأبيصبالنَّ  -َأ
َ َبمعنى)الذم(، َمكصكلة؛ َالقراءة َتككفَفيَىذه َك)ما( َبتقديرَحذؼَمضاؼ، كالتقديرَعمييا،

حافظاتَلغيبَأزكاجيفَبالصبلحَالذمَحفظىَأمرَالل،َكالَيجكزَأفَتككفَ)ما(َفيَىذهَالحالةَ
َالفعؿَيبقىَبغيرَفاعؿ،َكىذ َالقراءةََامصدرية؛َألفَّ َكقدَذكرتَىذه غيرَمستساغَفيَالمغة،

 .(ّ)عامةَكتبَالتفسيرَكالقراءات،َكجميعيـَكجيكىاَكماَكجيياَابفَالشَّجرمٌَ
يَقراءةَعامةَالقراء،َمفَجميعَأمصارَاإلسبلـ،َكقدَكجيياَابفَالشَّجرٌم،َبرفعَلفظَ:َكىالرفع -َب

الجبللةَعمىَالفاعمية،َكحذؼَمفعكؿَ)حفظ(َكحذؼَالمفعكؿَجائز،َكالتقديرَيككف:َحافظاتَ
َمكصكلة َأك َمصدرية، َتككف َأف َيجكز َك)ما( َالل َحفظيف َبما َأزكاجيف َحذؼََ؛لغيب ألفَّ

                                                           
 .ّْ/ْسكرةَالنساء:ََ(1)

َ.ُِٓ/ِانظر:َالمجمسَالسادسَكالستيف:ََ(ِ)
،َكالمحتسب:َِّ،َكمختصرَشكاذَالقرآف:َِٗٓ/ٖ،َكجامعَالبياف:َِٓٔ/ُانظر:َمعانيَالقرآف،َلمفراء:ََ(ّ)

كالكشاؼ:ََ،ِٓٗ/ُ،َكغرائبَالتفسيرَكعجائبَالتأكيؿ:ََّّ/ّ،َكالكشؼَكالبيافَعفَتفسيرَالقرآف:َُٖٖ/ُ
َ.ُُٓ-َُٓ/ُ،َكاإلتحاؼ:ََْٗ/ِ:َ،َالنيسابكرمرغائبَالفرقافغرائبَالقرآفََك،ََكَٕ/ِ
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َالق َكىذه َعامةَالمفعكؿَجائز، َفييَقراءة َكتبَالقراءاتَكالتفاسير، َذيكرتَفيَكٌؿ ا َأيضِّ راءة
َ.َ(ُ)القراء،َبخبلؼَيزيد

َالفراء،َكقاؿ:َكبعضيـَيقرأ)الل(َبالٌنصب،َبجعؿََ َالنَّصبَفقدَضعَّفيا َقراءة كفيماَيخصُّ
نَّماَىكَكالمصدر َمعركؼ،َكا  َلفاعؿو كممفَأجادَ،َ(ِ)الفعؿَكاقعناَفيو،َكلستَاشتييو؛َألنوَليسَبفعؿو

القراءةَ:َ"الصكابَماَجاءتَبوَقراءةَالمسمميفَمفَ(ّ)فيَتضعيفياَالطبرمَفيَجامعو،َحيثَقاؿ
كيثبتَعميوَحجتو،َدكفَماَانفردَبوَأبكَجعفرَفشذَعنيـَكتمؾَالقراءةََ،اَيقطعَعذرَمفَبمغومجيئَى

َاسـ َككبلَ(الل)ترفع َذلؾَفيَالعربية َمعَصحة ،َ َحفظَالل( َ)بما َالعربتبارؾَكتعالى: كقبحََ،ـ
العربَالَتحذؼَالفاعؿَمعََكذلؾَأفََّ؛َنصبوَفيَالعربية،َلخركجوَعفَالمعركؼَمفَمنطؽَالعرب

َ".المصادر،َمفَأجؿَأفَالفاعؿَإذاَحذؼَمعياَلـَيكفَلمفعؿَصاحبَمعركؼ

                              َذكر ابن الشَّجرّي أنَّ القراء اختمفوا في رفع)ِمْثَل( ونصبو، من قولو تعالى: .ٓ

َما(َ(4) چۓ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  چ  ؛َفقرأَعاصـَفيَركايةَأبيَبكر،َكحمزةَكالكسائي)مثؿي
َالفارسي َتكجيو َذكر َثـ َبنصبَالبلـ، َما( َالباقكف)مثؿى َكقرأ َالبلـ َرفعََبرفع َمف َبأفَّ َاآلية، ليذه

َل)مثؿ َكصفنا َجعمو َ(حؽٌَ)ػ( َألفَّ َمعرفة؛ َإلى َمضافنا َكاف ف َكا  َذلؾ َكيجكز َيختصََؿ()مث، ال
 باإلضافةَك)ما(َتككفَزائدة،َأمَّاَمفَنصبَفيحتمؿَثبلثةَأكجو:َ

َالمضاؼَيكتسيَمفَالوجو األول َ)مثؿ(َاسـَمبيـَأيضيؼَإلىَمبنىَفاكتسىَمنوَالبناء،َألفَّ :َأفَّ
َفيتعرؼَ ، َزيدو َغبلـ َىذا َكقكلؾ: َكاالستفياـ، َكالجزاء َمفَالتعريؼَكالتنكير، َفيو َما المضاؼَإليو

ءَأحدَماَيكتسيوَمفَالمضاؼَاإلضافة،َفمفَبنىَ)مثؿ(َإذاَأضافياَإلىَمبنٌيَجعؿَالبنااالسـَب
َإليو.

عثمافََي:َأفَتجعؿ)ما(َمع)مثؿ(َبمنزلةَشيءَكاحدَكتبنيوَعمىَالفتح،َكىذاَقكؿَأبوالوجو الثاني
َ.المازني

َ.َ(ٓ):َأفَتنصبَ)مثؿ(َعمىَالحاؿ،َكىذاَقكؿَأبيَعمرَالجرميٌَوالوجو الثالث

                                                           
 السابقة.حةَفيَالصفانظر:َالمراجعََ(ُ)
َ.ِٓٔ/ُانظر:َمعانيَالقرآف،َلمفراء:ََ(ِ)
َ.ِٗٔ/ٖجامعَالبياف:ََ(ّ)
َ.ِّ/ُٓالذاريات:ََ(4)
َ.َْٔ-َِٔ/ِانظر:َالمجمسَالمكفيَالسبعيف:َََٓ
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َبالرفعَكالنَّصبَفيَا َالفارسيَلكممة)مثؿ( آليةَالسابقةَذكرَابفَالشَّجرٌمَتكجيوَأبيَعمٌي
َفيَىذاَالتكجيو،َكقدَتكررَمثؿَىذاَالنقؿَعفَأبيَعمٌي،ََك َمطكالن فيـَمفَىذاَأمريفَيكقدَنقؿَنقبلن

َمفَمصادرَابفَالشَّجرٌم،َالتيَأخذَعنيا،َكاعتمدَعميياَاألول: َميـه َالفارسٌيَركفه كثيرنا،َفقدََأفَّ
حصرىا،َكمثاؿَعميياَماَذكرتوَفيَالمسألةَالسابقةَلىناََمجاؿالأخذَعنوَفيَمكاضعَكثيرة،َليسَ

َالصدؽالثاني َكالمكضكعيةَ: َكنسبة َألبيَاأل، َالتكجيو َىذا َأفَّ َذكر َالشَّجرٌم َفابف َأىمو؛ َإلى مر
َ. َعميٍّ

َكالنَّصبَكاآلتي:َلكممةَ)مثؿ(َفقدَكجيياَبالرفعََ(ُ)كبالعكدةَإلىَتكجيوَأبيَعمي

،َكخمؼ،َكيككفَذلؾَبجعمياَأبيَاسحاؽبكر،َكحمزة،َكالكسائي،َكابفََأبيقراءةََ:َكىيالرفع -َأ
َل َأجازَ(حؽٌَ)ػكصفنا َكقد َأ، َأفَّ َإلىَمعرفةَكحجتو: َمضافة َمعَأنَّيا َأفَتككفَكصفنا، بكَعمٌي

َالمتماثم َمف َبيا َالتماثؿ َيقع َالتي َاألشياء َلكثرة َباإلضافة، َيختص َال َلـَ)مثؿ( َفمما يف،
َـَّ تخصصوَاإلضافة،َكلـَتيزؿَعنوَاإلبياـَكالشيكعَالذمَكافَقبؿَاإلضافة،َبقيَعمىَتنكيرهَث
ذكرَالعديدَمفَالشكاىدَالتيَتثبتَماَذىبَإليو،َكقدَذكرَقراءةَالرفعَكىذاَالتكجيوَأغمبَكتبَ

كقدَذكرَ(َِ)(حؽٌَ)ػؼَلالقراءاتَكالتفاسير،َحيثَذكركاَأٌفَىناؾَقراءةَبالرفع،َكتكجييياَبأنَّوَكص
،َأكَأف)مثؿ(َمع)ما(َبمنزلةَايَنثانَاتككفَخبرَنَأفبعضَالنُّحاةَكجكىناَأخرلَلرفعَ)مثؿ(؛َكىي:َ

 .(ّ)الخبرَالكاحد،َعمىَقكليـ:َىذاَحمكَحامض
َأباَعمٌيَكجيوَعمىَثبلثةََالنَّصب: -َب ضربَأكىيَقراءةَالبقيةَمفَالقراء،َكذكرَابفَالشَّجرٌمَأفَّ

ألنَّياَأضيفتَإلىَغيرَمتمكف،َكقدَقاؿَبيذاََ؛عمىَالبناءَبناؤىاكىكََ،سيبكيوَمأ:َكىكََراألول
 .(ْ)،َكعدُّكهَأصحَاآلراءأكثرَالنحاة

َكىذاَلثانيا َخمسةَعشر، َمثؿ: َفتبنيَعمىَالفتح، َالكاحد، َالشيء َبمنزلة َك)مثؿ( َجعؿ)ما( :
َ.(ٓ)احدم،َكالعكبرمقكؿَالمازني،َكممفَقاؿَبيذاَالكجو:َابفَجٌني،َكمكيَبفَأمَطالب،َكالَك

                                                           

:َالحجة:ََ(َُ)  .ُِٕ-ُِٔ/ٔانظرَتكجيياتَأبيَعميٍّ

عرابَالقرآف،َلمنحاس:َِٕٓ/ُ،َاألصكؿ:َِّْ/ِِ،َكجامعَالبياف:َٖٓ/ّانظر:َمعانيَالقرآف،َلمفراء:ََ(ِ) ،َكا 
،َُٕٔ/ْ،َكالتفسيرَالكسيط:َِِٗ/ِكمشكؿَإعرابَالقرآف:َ،َُِٕ-ُِٔ/ٔكالحجة:َ،ََُِّ-ََُّ

َ.ِْٗ/ِ،َكاإلتحاؼ:َََِ/ٔ،َكالبحرَالمحيط:َِٕٓ/ِكالتبياف:َ
 .ِٕٓ/ِ،َكالتبياف:َِِٗ/ِانظر:َمشكؿَإعرابَالقرآف:ََ(ّ)
عرابَالقرآفَلمنحاس:َِٕٓ/ُحك:َ،َكاألصكؿَفيَالنُْ/ِانظر:َالكتاب:ََ(ْ) ،َكمشكؿَإعرابََُِّ-ََُّ،َكا 

َ.َُْٔ/ٓ،َكالكشاؼ:َِِٗ/ِالقرآف:َ
َ.ِٕٓ/ِ،َكالتبياف:َُٕٕ/ْ،َكالتفسيرَالكسيط:َِِٗ/ِ،َكمشكؿَإعرابَالقرآف:َُْٖ/ِانظر:َالخصائص:ََ(ٓ)
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:َالنصبَعمىَالحاؿ،َكاختمؼَفيَالعامؿ،َكىذاَقكؿَالجرمي،َكبعضَالبصرييف،َكذكرَالثالثو 
 .(ُ)ىذاَالكجو:َالٌنحاس،َكمكيَبفَأبيَطالب،َكالعكبرمَكالبنا

َالكسائيَنصبياَفكأضاؼَبعضَالنُّحاةَكجكىناَأخرلَلنصبَ)مثؿ(؛َ ماَذكرهَالنَّحاس،َأفَّ
َ َعمىَالقطع،َكأفَّ الفراءَأجازَأفَتككفَمنصكبةَبمعنىَكمثؿ،َثـَحذفتَالكاؼَكنصبَ)مثؿ(،َكأفَّ

اَالنصبَعمىَالمعنأالفراءَ )مثؿ(َكجيناَآخرَلنصبَ.َكذكرَمكيَ(ِ)؛َعمىَمعنىَكمثؿىجازَأيضن
َالنَّصبَعمىَالتككيد،َبمعنى:َإنَّوَلحؽَحقناَكبخبلؼَماَذيكر،َكى َ.(ّ)أفَّ

ََك َالرفع َقراءة َأفَّ َالطبرم َقراءةَكذكر َفي َمستفيضتاف َقراءتاف َكىما َصائبتاف، النصب،
َ.(ْ)األمصار،َمتقاربتافَفيَالمعنى،َفبأٌييماَقرأَالقارئَفيكَمصيب

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

 

َ
َ
َ

                                                           
،َكاإلتحاؼ:َِٕٓ/ِبياف:َ،َكالتَِْ/ِ،َكمشكؿَإعرابَالقرآف:ََُِّ-ََُّانظر:َإعرابَالقرآف،َلمنحاس:ََ(ُ)

ِ/ِْٗ.َ
َ.َُُّانظر:َإعرابَبَالقرآف،َلمنحاس:ََ(ِ)
َ.ِِٗ/ِانظر:َمشكؿَإعرابَالقرآف:ََ(ّ)
َ.ِّْ/ِِانظر:َجامعَالبياف:ََ(4)
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و ابن الشَّجريّْ النَّ  .ٔ ېئ   ىئ  ىئ  چ :َصب في )فريًقا( من قولو تعالىوجَّ

 ف:َيعمىَقكل (ُ) چىئ  ی  ی
)ىدل(َلـَييشغؿَعفَالعمؿَفيَكؿَعمىَأنَّوَمأٍفَتنصبَفريقناَاألَ:أحدىما فعكؿَقيدّْـَناصبو؛َألفَّ

َ َتعالى: َقكلو َمعنى َفي َفعؿ، َبإضمار َالثاني َكتنصب)فريؽ( َچىئ  ی  ی چ غيره،
َفريقنا.  تقديره:َكأضؿَّ

َ)تعكدالقول الثاني َفي َالميضمر َمف َالحاؿ َعمى َكفريقنا َتنصبَفريقنا َأف َبماََك: َالحاؿ َلتعمؽ ف(
َ.(ِ)ياقبم
َالشَّجرمَّْ   ََفابف َالمفعكلية، َالنصبَعمى َإما َكجيا؛ َكالثانية َاألكلى َ)فريقنا( َفي َاأمَََّكأجاز

َالنصبَعمىَالحاؿ،َكقدَأيعربتَ)فريقنا(َعمىَثبلثةَإعرابات:
َالثانيةَ -َأ َك)فريقنا( َؿ)ىدل(، َبو َمفعكؿ َإعرابيا َفيككف َ)ىدل( َبالفعؿ َاألكلى َ)فريقنا( نصب

َكالتقدي َبعده، َعميوَما َدؿَّ َأمَّاَمنصكبةَبفعؿَمقدَّر، َتقديرَأغمبَالنُّحاة، َكىذا ر:َكأضؿَفريقنا
َكمكيَ َكالنَّحاس، َكالفراء، َسيبكيو، َاإلعراب: َىذا َذكر َكقد َفريقنا، َخذؿ َفقدرىا: الزَّمخشرم

 .،َكىذاَالكجوَمفَالكجكهَالتيَذكرىاَابفَالشَّجرمَّْ(ّ)كالكرماني،َكابفَعطية،َكغيرىـ
اؿَمفَ)تعكدكف(،َك)ىدل(َكصؼَلؤلكؿ،َك)حؽَنصب)فريقنا(َاألكلىَكفريقنا(َالثانيةَعمىَالح -َب

عمييـ(َكصؼَلمثاني،َكىذاَيؤيدهَقراءةَأبيَبفَكعب:َ)تعكدكفَفريقيفَفريقناَىدلَكفريقناَحؽَ
َحيافَ َكأبك َعطية، َكابف َكالكرماني، َكمكي، َالفراء، َاإلعراب: َىذا َكذكر َالضبللة(، عميو

،َكرألَ(ْ)كغيرىـ اَابفَالشَّجرمّْ َىذاَالكجوَماَسمعوَابفَ،َكذكرَىذاَالكجوَأيضن ابفَعطيةَأفَّ
َليةَكمجاىدَمفَرسكؿَاللَفيَمعنىَىذهَاآلية:َالمرادَبقكلوَكماَبدأكـَتعكدكفاعباسَكأبكَالع

َاآلخرةاإلع َفي َالشقاء َأصؿ َىـ َعمييـ، َكتبت َالذيف َالدنيا َفي َكالكفر َالشقاء َأىؿ َبأفَّ ََبلـ

                                                           
(ُ)

 .َّ/ٕاألعراؼ:َ 

(ِ)
 .ٖٔ/ِانظر:َالمجمسَالمكفيَاالربعيف:َ 

عرابّٕٔ/ُ،َكمعانيَالقرآف،َالفراء:َٖٗ/ُانظر:َالكتاب:ََ(ّ) ،َكمشكؿَإعرابَالقرآف:ََِّالقرآف،َالنحاس:ََ،َكا 
،َكالبيافَفيَغريبَإعرابَُّٗ/ِ،َكالمحررَالكجيز:َّْٕ/ِ،َكالكشاؼ:ََُْ/ُ،َكغرائبَالتفسير:َِّْ/ُ

عرابَالقرآف،َالدركيش:َِٗٗ/ٓ،َالدرَالمصكف:َِّٕ/ُ،َكالتبياف:َِّٔ/ُالقرآف:َ  .ّّٔ/ّ،َكا 

،َكالمحررََُْ/ُ،َكغرائبَالتفسير:َِّْ/ُمشكؿَإعرابَالقرآف:َ،ََكّٕٔ/ُانظر:َمعانيَالقرآف،َالفراء:ََ(ْ)
عرابَالقرآف،َالدركيش:َّٖ/ٓ،َكالبحرَالمحيط:َُّٗ/ِالكجيز:َ  .ّّٔ/ّ،َكا 
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َىـ َفيَاآلخرة،أَكأصؿَالسعادةَكاإليمافَالذيفَكتبَليـَفيَالدنيا الَيتبدؿَمفَاألمكرََىميا
 .(ُ)كفريقناَعمىَىذاَالتأكيؿَنصبَعمىَالحاؿ،َكالثانيَعطؼَعمىَاألكؿَالتيَأحكميا،

ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  چ أجازَالفراءَفيَ)فريقنا(َاألكلىَكالثانيةَالرفع،َقياسناَعمىَقكلوَتعالى:َ -َت

جوَإالَ،َكلـَيقؿَبيذاَالَك (ِ)چڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ     ڎڌ  ڌ
 .(ّ)الكسائيَكالفراء

َالباحث َلدل َيترجح َالكجكه، َعرضَىذه َالحاؿََكبعد َعمى َالنصب َكىك َالثاني، الكجو
َوالثانيماَركاهَابفَعباسَفيَسماعوَلمعنىَاآليةَمفَالحبيبَالمصطفى،ََاألول:ََلسببيف :َأفَّ

َحَىذاَالرأم،َكاللَأعمـ.رجَّْءةَأبيَبفَكعبَالتيَذكرتياَتَيقرا

َالذمَساقوَمكجكدناَتماَباحثكقدَالحظَال َنصَابفَالشَّجرمّْ مناَعندَمكي،َككذلؾَإعرابَأفَّ
َإعرابَنبارمَىكَابفَاأل َبالضبط!؟.نفسوَابفَالشَّجرمّْ

ََ
مب  چ  :ذكر ابن الشَّجرّي  اختالف القرّاء في رفع النون ونصبيا، من قولو تعالى .ٕ

كقرأهَالباقكفَبالرفعََ،َثـَذكرَحيثَقرأَنافعَكالكسائيَكحفص)بينكـ(َبالنصب،ََ(ْ)چىب  يب  
َأب َأحدىماَاأفَّ َضربيف، َعمى َاستعمؿ َ)بيف( َإفَّ َقاؿ: َكاالفتراؽََ:عمٌي َمتصرفنا َاسمنا َيككف أف
َذكرَمجمكعةَمفََ:كاآلخر َـّ ا،َث ََالتيَتبرىفَماَذىبَإليوَدلشكاىاأفَيككفَظرفناَثـَاستعمؿَاسمن

َذكرَابفَالشَّجرمَتكجيوَأبيَعمٌيَلقراءةَالنََّ َـّ صبَبقكلو:َفأماَمفَقاؿ:َ)لقدَتقطعَبينىكـ(َبالٌنصبَث
َنرلَمفَ َكما َقكلو: َمف َتقدَّـ َما َعميو َكدؿَّ َفيَالفعؿ، َالفاعؿ َأضمر َأنَّو َأحدىما: َكجياف، ففيو
َانتصابَالبيفَمفَقكلو:َ)لقدَتقطعَبينكـ(َعمىَ شفعائكـَالذيفَزعمتـَأنيـَفيكـَشركاء،َكاآلخر:َأفَّ

كَإذاَنصبَيككفَمعناهَالرفع؛َألنَّوَلماَجرلَفيَكبلميـَمنصكبناَظرفناَبكَالحسف،َكىأشيءَأرادهَ

                                                           
َ.ُّٗ/ّانظر:َالمحررَالكجيز:ََ(ُ)
(ِ)

 .ُّ/ّآؿَعمراف:َ 

 .ّٕٔ/ُانظر:َمعانيَالقرآف،َالفراء:ََ(ّ)

َ.ْٗ/ٔسكرةَاألنعاـ:ََ(ْ)
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َأب َـَّذكرَأفَّ دَالرفعَألفََاككثرَاستعمالوَترككهَعمىَماَيككفَعميوَأكثرَالكبلـ،َث إسحاؽَالزجاجَجكَّ
 .(ُ)المعنى:َلقدَتقٌطعَكصمكـ،َكأجازَالنَّصب؛َكالمعنى:َلقدَتقٌطعَماَكنتـَفيوَمفَالشراكةَبينكـ

كـ(َمفَاآليةَالسابقةَفيَالمسالةَالسابقةَعرضَابفَالشَّجرٌمَتكجيوَالنَّصبَفيَكممة)بينَى
َفيَالحديثَعفَالظركؼَالمعرب َالمثاؿَبعدَأفَقضىَفصبلن َبالنَّصبَةكقدَتعٌرضَليذ ،َكقدَقرأ

َكأبك َكالكسائي، َكحفصَعفَعاصـ، َاألَنافع، َمكسى َكأبك َمسعكد، َكابف َكغيرىـَجعفر، شعرم،
َبَ)بيف(َعمىَكجييف:َكتكجيوَنص

َاألول :َ َكيدؿََُّالظرفيةالنصبَعمى َالفعؿ َفي َالفاعؿ َإضمار َسبقو،َمع َما َبيذاََعميو َقاؿ كقد
َ.(ِ)التكجيوَأغمبَالمفسريفَكالنُّحاة

َلوالثاني  وَعمىَأغمبَأحكالو،َكىذاَ:َالنصبَعمىَأنَّوَفاعؿَكلكنَّوَبقيَعمىَحالتوَمنصكبناَحمبلن
ََ.(ّ)الحمبٌي،َكابفَىشاـ،َكغيرىـالسميفَلفارسي،َكمكي،َكأبكَحياف،ََكخفش،َكقاؿَبيذاَامذىبَاأل

َ:(ْ)ىيكجوَلنصبَ)بينكـ(،َكاألَأكجوالحمبٌيَإلىَىذيفَالكجييف،َخمسةَالسميفَكأضاؼَ

َالفاعؿَمحذكؼَك)بينكـ(َصفةَلو،َقامتَمقامو،َبتقدير:َلقدَتقطعَكصؿََبينكـ،َكقاؿَبيذاَ -َأ أفَّ
 .(ٓ)ياف؛َلعدـَجكازَحذؼَالفاعؿَفيَالعربيةالكجوَالعكبرم،َكردَّهَأبكَح

نَّماَبنيَإلضافتوَإلىَغيرَمتمكف،َكقكلوَتعالى:َ -َب )بينكـ(َىكَالفاعؿ،َكا  ۓ   ڭ   ڭ  ڭ  چ أفَّ

 .(6) چڭ   ۇ  

                                                           
َ.ّٗٓ/ِالتاسعَكالستيف:َانظر:َالمجمسََ(ُ)
-ّٕٓ/ّ،َكالحجةَفيَالقراءات:َْٗٔ/ُ:َ،َالسمرقندم،َكبحرَالعمـكِٕٔانظر:َإعرابَالقرآف،َلمنحاس:ََ(ِ)

،َكالبحرَالمحيط:َّْ/ٕ،َكتفسيرَالقرطبي:َّْٕ/ِ،َكالكشاؼ:َِٗٗ/ُ،َكَمشكؿَإعرابَالقرآف:ََّٔ
ََ.ٖٓٔ-ٕٓٔ/ٓ،َكمغيَالمبيب:َٔٓ-ْٖ/ٓ،َكالدرَالمصكف:َٖٖٓ/ْ

،َكالدرَٖٖٓ/ْ،َكالبحرَالمحيط:َِٗٗ/ُ،َكمشكؿَإعرابََالقرآف:َّٖٓ/ّانظر:َالحجةَفيَالقراءات:ََ(ّ)
 .َُٕ،َكشرحَشذكرَالذىب:ََٓ/ٓالمصكف:َ

َ.ٔٓ-ْٖ/ٓانظر:َالدرَالمصكف:ََ(ْ)
َ.ٖٗٓ/ْانظر:َالبحرَالمحيط:ََ(ٓ)
َ.ِّ/ُٓالذاريات:ََ(6)
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َب -َت َكنتـ َعمى)ما َيتكجياف َكبلىما َك)ضٌؿ( )تقطع( َأفَّ َكذلؾ َاإلعماؿ، َباب َمف َالمسألة وَأفَّ
َفي َفاعؿ، َيطمبو َمنيما َككؿ َالمسأتزعمكف( َتككف َأف ََةلجكز َرأمَإمف َعمى َالثاني، عماؿ

 .ككفييفمَالأكؿَعمىََراؿَاألإعمالبصرييف،َكيجكزَأفَتككفَمفَ
َالظرؼَصمةَلمكصكؿَمحذكؼ،َتقديره:َتقٌطعَماَبينكـ،َفحذؼَالمكصكؿ. -َث  أفَّ
َالفعؿَأيسندَإلىَمصدرَبالتأكيؿ:َكالجمعَبيفَالشيئيف. -َج  أفَّ

،َكغيرىـَشعبةفَكثير،َكأبيَعمرك،َكابفَعامر،َكحمزة،ََكأمَّاَركايةَالرفع،َكىيَركايةَاب
َكذكرَلياَالنُّحاةَثبلثةَاحتماالت:َ

َ.سماءالفعؿَإليو،َفصارَاسمناَكسائرَاأل:َكىكَاالتساعَفيَالظرؼ؛َؼ)بينكـ(َاتسع،َكأسندََاألول
نَّماَمعناىاَالكصؿ،َلقدَتقطعَكصمكـ،َكقاؿَبيذاَابوالثاني فَجنيَ:َأفَ)بيف(َاسـَغيرَظرؼ،َكا 
ََ.كالزجاج

َأفََّوالثالث َإذَ: َمحمكؿَعمىَمعناه، َكبلـ َتفرؽَجمعكـَىذا َالكجوَالََالمعنىَ:لقد َكىذا كتشتت،
َ.َ(ُ)يستقيـَمعَالمعنى

َ

َ    ذكر ابن الشَّجرّي أنَّو سألو سائٌل، عن وجو رفع )المالئكة( في قراءة َمن قرأ .ٖ
َرفع)المبلئكة(َ(2) چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃچ  باالبتداء،َك)يصمكف(ََفأجابَبأفَّ

َإفَاللَيصميَعمىَالٌنبيَ َكالتقدير: َعميو، َالمذككر َالخبر َلداللة َمحذكؼ، ) َكخبر)إفَّ َعنيا خبره
َيص َاألكمبلئكتو َالخبر َفىحيذؼ َالٌنبي، َعمى َلدالمكف َأفَلكؿ َكيجكز َقاؿ: َثـ َعميو، َالثاني ة

َ (َكاسميا؛َألفَّ حركؼَالتيَتدخؿَعمىَالكبلـَمفَالَ(إفََّ)يككف)مبلئكتو(َمعطكفناَعمىَمكضع)إفَّ
عَباالبتداء،َكأجازَالفارسٌيَأفَيككف)يصمكف(َخبرناَعفَاللَففبلَتغيّْرَمعناهَفمكضعياَمعَاسمياََر

َاللَيصمكفَعمىَالٌنبي،َكمبلئكتوَكذلؾ،َكحسفَ تعالى،َكالخبرَعفَالمبلئكةَمحذكؼ،َكالتقدير:َإفَّ
 .(3)اإلخبارَعفَاللَبمفظَالجمع؛َلمتعظيـَكالتفخيـ

                                                           
،َكالبحرَالمحيط:َّْٕ/ِ،َكالكشاؼ:َِٗٗ/ُإعرابَالقرآف:َ،َكمشكؿَّٗٓ/ّانظر:َالحجةَفيَالقراءات:ََ(ُ)

َ.ٓٔ-ْٖ/ٓ،َكالدرَالمصكف:َٖٖٓ/ْ
َ.ٔٓ/ّّاألحزاب:َََ(2)
َ.ُُْ-ُُّ/ّالمجمسَالسابعَكالسبعكف:ََ(ّ)
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َ(ُ)قيرأتَكممة)المبلئكة(َبالرفعَفيَبعضَالقراءات،َكممفَقرأىاَعبدَالكارثَعفَأبيَعمرك
َكقدَكٌجوَابفَالشَّجرٌمَرفعَ)المبلئكة(،َفيَاآليةَالسابقةَعمىَثبلثةَأكجو:

َالخبرَ -َأ َلداللة َمحذكؼ، ) َ)إفَّ َكخبر َعنيا، َخبرنا َكجعؿ)يصمكف( َباالبتداء، َالمبلئكة رفع
َاللَيصميَعمىَلاألكؿَلدالَر،َفحيذؼَالخبالمذككر)يصمكف(َعميو ةَالثانيَعميو،َكالتقدير:َأفَّ

الٌنبي،َكمبلئكتوَيصٌمكفَعمىَالٌنبي،َكىذاَمذىبَالبصرييف،َبجكازَحذؼَالخبرَاألكؿَلداللةَ
َقبؿَتماـَالخبر؛َكحجتيـَبأفَقالكاَ الثانيَعميو؛َألنَّيـَالَيجيزكفَالعطؼَعمىَمكضعَاسـَإفَّ

َعاممةََالدليؿَعمىَعدـ جكازه،َأنَّؾَإذاَقمت:َإنَّؾَكزيدهَقائمافََكجبَأفَيككف)زيده(،َكتككفَإفَّ
َقبؿَتماـَ فيَخبرَالكاؼ،َكقدَاجتمعاَفيَلفظَكاحدََكىذاَمحاؿ؛َفمكَأجزناَالعطؼَعمىَإفَّ

 .(ِ)الخبر،َألدلَذلؾَإلىَأفَيعمؿَفيَاسـَكاحدَعامبلف،َكىذاَمحاؿ
(َكاسميا،َفمكضعياَمعَاسمياَرفعَباالبتداءرفعَ)المبلئكة(َبالعطؼَعمىَمكضع)إ -َب كالتقديرََ،فَّ

َ) َمكضع)إفَّ َعمى َالعطؼ َبجكاز َالككفييف؛ َمذىب َكىذا َالٌنبي، َعمى َيصٌمكف َكمبلئكتو الل
َ َتعالى: َكقكلو َفالنقؿ َكالقياس، َالنقؿ َذلؾ، َعمى َالدليؿ َكقالكا ۇ  ۆ  ۆ  چ كاسميا،

َقبؿَ،َفكجوَالدليؿَعطؼَ)الصابئكف(3) چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ    (َعمىَمكضعَإفَّ
تماـَالخبر،َكأمَّاَالقياس:َفقياسياَعمىَ)ال(َالنافية،َنحكَقكلؾَالَرجؿَكالَامرأةَأفضؿَمنؾ،َ

)  .(ْ)فكماَجازَالعطؼَعمىَمكضعَ)ال(َجازَعمىَمكضع)إفَّ
َمحذكؼ،َك)يصمكف -َت َعفَاللَتعالى،َكالتقدير:رفعَ)المبلئكة(َباالبتداء،َكخبرىا َاللََ(َخبرنا إفَّ

َييصمَك َكحجتو َكذلؾ، َبمفظَالجمعَأفَعمىَالٌنبيَكمبلئكتو َاإلخبارَعفَاللَسبحانو َيجكز نَّو
َ تفخيمناَكتعظيمنا،َكىذاَالكجوَأجازهَأبكَعميَالفارسيَفقط،َكلـَأجدَأحدناَقالو،َكحسبَظنيَأفَّ

 سيؿَكاألليؽَالتيَتسدََّمسدَّه.ركيؾَالمفظ،َكىناؾَمفَاألكجوَاألَىذاَالكجوَضعيؼ،َألىنو

َمفَقَرَذكر إذَََالرفعَعمىَكجوَالخطأ،َمحمدَبفَسميمافَأميرَالبصرةباآليةََأالزَّجاجيَأفَّ
مير،َفأرسؿَإلىَحياَأفَيرجع،َكييقاؿَغمطَاألقرأَيكمناَفيَصبلتوَاآليةَالسابقة،َبرفع)المبلئكة(َفاست

                                                           
َ.ُِِانظر:َمختصرَفيَشكاذَالقرآف:ََ(ُ)
شرحَابفَعقيؿ:َ،ََكَّٓ/ُ،َكالتبياف:ََُٔ-ُٖٓ،َكاإلنصاؼَفيَمسائؿَالخبلؼ:َُْْ/ِانظر:َالكتاب:َ(ِ)

َ.ِْٓ/ُ،َكشرحَاألشمكني:َّٕٔ/ُ
 .ٗٔ/ٓالمائدة:ََ(3)

َ.ِْٓ/ُ.كشرحَاألشمكني:َِْٖ/ٕ،َكالبحرَالمحيط:َِٗ/ٓ،َكالكشاؼ:َُُٔ-َُٔانظر:َاإلنصاؼ:ََ(ْ)
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َا َكمكضع َالل، َعمىَمكضع َعطفتَ)كمبلئكتو( َفقالكا: َلي، َاحتالكا َليـ: َكقاؿ للَرفعَالٌنحكييف،
َ.(ُ)فأجازىـ

َمف َابفَالشَّجرمَكافََكالَبدَّ أفَأشيرَإلىَقكؿَابفَالشَّجرٌم)سألنيَسائؿ(،َفقدَرأيتَأفَّ
َقكلو)سألنيَسائؿ(َ َفيقكؿ:َسألنيَفبلف،َأكَجاءنيَمفَالمكصؿَكذا،َكلكفَّ يذكرَاسـَمفَسألو،

عضَاألسئمةَالتيَيتكقعياَمفَيفترضَبَوربماَاستخدموَابفَالشَّجرٌمَباعتبارَنفسوَمعممنا،َحيثَإنََّ
َىذاَ َعمـ َعمىَسعة َيدؿُّ َفإنَّما َإفَدؿَّ َكىذا َأكَبذكرَاالماكفَالتيَتككفَمكضعَسؤاؿ، تبلميذه،
َبماَ َأجـز َكلكٌنيَال َطالبَالعمـ، َعنيا َالتيَيسأؿ َالمكاضع َيتكقع َفيك َمبلحظاتو، َكقكة الرجؿ،

َفيك َكلكَكافَذلؾَفيكَجميؿ، ، َسألوَسائؿَفعبلن َفمعمو َالمرجعََذكرت، َالميعمّْـ بذلؾَيككفَبمثابة
َالذمَييرجعَإليوَفيماَالتبسَمفَالكبلـ،َكاللَأعمـ.

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

                                                           
 .ْٓانظر:َمجالسَالعمماء:ََ(ُ)
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النُّحاةَمفَكضعََنَّحكَالعربٌيَعمىَسكقو،َفقدَفرغالَلابفَالشَّجرٌم،َبعدَأفَاستَكَبرزلقدَ
َالنُّحاةَإلىَىذاَنَّحك،َكبسطَفركعو،َفكانتَمرحمتوَإيذانناَببدءَمرحمةَجديدة،َيعكؼَفلأصكؿَا ييا

َعفَ َكينبيكف َدقائقو، َإلى َفينفذكف َطٌياتو، َبيف َكيبحثكف َأسراره، َعف َفيكشفكف َاليائؿ، المكركث
َغكامضو.

اَآلراءَالنُّحاةَالقدماء،َعمىَاختبلؼَمذاىبيـَكتكجياتيـَ كقدَكانتَاألماليَالشَّجريةَمعرضن
َمفَالمذمفمـَيكفَيقتصرَنقموَعفَفئةَمفَالع اىب،َبؿَكافَيعرضَماَيراهَمناسبناَماء،َأكَمذىبو

ثـَيبدمَرأيوَبالتكجيو،َأكَبالتصحيح،َأكَبالتضعيؼ،َأكَغيرَذلؾ،َفقدَأكردَأراءنَلسيبكيوَكالكسائيَ
َكاألخفش، َكالفراء َكالزجاجََكاألصمعي،َكقطرب، َكيساف، َكابف َكالمبرد، َالسكيت، َكابف كالجرمٌي،

َكابفَجني،َكا َكالفارسٌي،َكالرماني، ى،َكمكيَبفَأبيَطالبََبليركم،َكالَركالسيرافي، َكالمرتضى عي،
َكالكثيرَمفَالنُّحاةَمفَمختمؼَالمذاىبَكاالتجاىات.

َتقميدمَهَك َماَذكرت،َيأتيَسؤاؿه ؛َأيفَيقؼَابفَالشَّجرٌمَمفَالمدارسَالنَّحكيةَلكفَمعَكؿّْ
َبصريةَكككفيةَكبغدادية؟

َالشَّجلَك َابف َبو َصرَّح َسأستعرضَما َالسؤاؿ، َىذا َعف َكماَئلجابة َالخصكص، َبيذا رٌم
َاستنتجتوَمفَخبلؿَدراستيَلكتابَاألمالي:

مكقؼَابفَالشَّجرٌمَمفَمدرسةَالبصرةَمفََيكيظيرَلَأوًل: موقفو من مدرسة البصرة:
َ َأحدىما: َبمحكريف: َابفََ،سيبكيوعبلقتو َفإفَّ َلسيبكيو، َبالنسبة َأمَّا َالشَّجرٌم، َابف َآراء كاآلخر:

َالنَّسب َمكصكؿ َاألنبارمبوَالشَّجرٌم َابف َتمميذه َقاؿ َفقد َلوَ، َترجمتو َأخذتَعمـَ(ُ)في َ"كعنو :
الربعٌي،َكأخذهََىالعربيةَكأخبرنيَأنَّوَأخذهَعفَابفَطباطبا،َكأخذهَابفَطباطباَعفَعميَبفَعيس

الربعٌيَعفَأبيَعميَالفارسيَكأخذهَأبكَعميَالفارسيَعفَأبيَبكرَالسٌراج،َكأخذهَابفَالسَّراجَعفَ
َالعباسَالم َأبيَأبي َعف َكأخذاه َالجرمي، َالمازنيَكأبيَعمر َأبيَعثماف َعف َالمبرد َكأخذه برد،

َ ،َ َكغيره" َسيبكيو َاألخفشَعف َاألخفشَكأخذه َفالحسف َحكاية َالشَّجرمَمف َابف َاستكثر قكاؿَأقد
كانكاَمفَالبصرييف،َأـَأسيبكيوَكاالحتجاجَبكبلمو،َفقدَانتصرَلسيبكيوَعمىَغيرهَمفَالنُّحاة،َسكاءَ

َىكََالككفييف، َالشَّجرٌم َابف َعند َرأيو َأفَّ َتجد َرأمَسيبكيو، َفييا َذكر َالتي َأغمبَالمكاضع ففي
َكمفَذلؾَعمىَ َبالبراىيف، َرأيو َالشَّجرٌم َابف َكيدعـ َالمعكَّؿَعميو، َالقكؿ َأك َاألكلى، َأك األصح،

                                                           
 .َْٔنزىةَااللباء:ََ(ُ)

 بن الشَّجريّ ل حويّ المذىب النَّ : ثالثالمبحث ال
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)أفََّ(ُ)سبيؿَالمثاؿَالَالحصر،َماَقالوَابفَالشَّجرٌمَفيَالمجمسَالسابع َ(َفي:َ"كمذىبَسيبكيوَأفَّ
َالمفعكليفَفيَىذاَ ىذاَالباب،َتسيدَُّمسٌدَالمفعكليف،َألنَّياَتتضمفَجممةَأصمياَمبتدأَكخبر،َكماَأفَّ
َ َمفعكؿو َسدَّتَمسٌد َبًصمىتيا، ) َ)أفَّ َكمذىبَأبيَحسفَاألخفشَأفَّ َكخبره، َاالبتداء البابَأصميما

َأكَكاقعنا،َكالذمَذى المفعكؿََ؛َألفََّبَإليوَسيبكيوَأكلىكاحد،َكالمفعكؿَاآلخرَمقدَّر،َتقديره:َكائننا
َالمقدَّرَعندَاألخفشَلـَيظيرَفيَشيءَمفَكبلـَالعرب".

َكبيفَ َبينو َجرت َكالتي َالمشيكرة، َالزنبكرية َالمسألة َفي َلسيبكيو َالشَّجرٌم َابف كانتصر
َ.(ِ)،َكانتصرَلوَفيَمكاضعَكثيرةَفيَاألمالييالكسائ

يـ،َكآراؤهَيحتجَبيا،َكتقكلَعمىَغيرىا،َإالَإذف،َسيبكيوَبالنسبةَالبفَالشَّجرٌمَشيءهَعظ
َيصؿ َإلىَمؤشرَميـَلئلجابةَبَفيَبعضَالمكاضع،َكشيكخَابفَالشَّجرمَكميـَبصريكف،َكىذا نا

َعفَالتساؤؿَالذمَطرحتوَعفَمذىبو.

َالناظرَإلىَكتابَ َفإفَّ َمعَالمذىبَالبصرٌم، َالنَّحكية،َكمدلَاتفاقيا َبخصكصَآرائو أمَّا
َ َابف َيجد َالنَّحكيةَاألمالي، َالمسائؿ َأغمب َفي َإٌياه َكمقكينا َالبصرم، َلممذىب َمتعصبنا الشجرٌم

َبمعنىَ)أـ( َجكازَمجيء)لكال( َبعدـ َمذىبَالبصرييف؛ َكمفَذلؾَتأييد َفيَاألمالي، َ(ّ)كاإلعرابية
َالمخفكض َالضمير َالعطؼَعمى َجكاز َحاالَن(ْ)كبعدـ َالماضي َمجيء َجكاز َكبعدـ َككذلؾَ(ٓ)، ،

:"َفقدَكضحَ(ٔ)،َبقكلوَبعدَعرضوَآراءَالبصرييف،َكالككفييف(الذم)فيَأصؿََمكافقةَرأمَالبصرييف
،َكماَقاؿَالبصريكف".َككذلؾَتصكيبوَلرأمَالبصرييفَ َكلىتو َأصؿَالذمَكالتي:َلىذو لؾَبماَذكرتو،َأفَّ

َفقاؿ َفي)الميـ( َكالميـ َالنداء َحرؼ َبيف َالجمع َعدـ َكأحرؼَ(ٕ)في َالميـ َبيف َيجمعكا َلـ نَّما َكا  ":
َقكؿَالندا َىذا اَعفَحرؼَالنداء، َاالسـ،َتعالىَمسمَّاه،َعكضن َإلىَىذا َالميـ َإنَّماَضمُّكا ء؛َألنَّيـ

َعمىَطكؿَكتابَاألمالي.َكثيرةَالبصرييف".َكقدَصححَآراءَالبصرييفَفيَمكاضعَ

                                                           
َ.ْٔ/ُاألمالي:ََ(ُ)
َ.،َكغيرىامجمسَالحادمَكالثبلثيف،َكالمجمسَالخامسَكالسبعيفانظر:َالمجمسَالسابعَكالعشريف،َكالَ(ِ)
َانظر:َالمجمسَالسادسَكالستيف.َ(ّ)
َ.انظر:َالمجمسَالحادمَكاألربعيفَ(ْ)
 .المجمسَالحادمَكالسبعكفَانظر:َ(ٓ)
َالمجمسَالرابعَكالسبعكف.َ(ٔ)
 المجمسَالسادسَكالخمسكف.َ(ٕ)
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كقدَأعمؿَابفَالشَّجرٌمَالقياس،َكأجرلَالعمة،َكاعتبرَالعامؿ،َلفظيناَكمعنكينا،َفيَمسائؿَ
َ.(ُ)لصرؼَكالمغة،َكفؽَالمنيجَالبصرمٌَالنَّحكَكا

َخالؼَعفَبعضَ َقد َفإنَّو َإلىَآرائيا، َكنزكعو َالبصرية، َلممدرسة َابفَالشَّجرٌم كمعَكالء
َبذلؾَ َمخالفنا َقبميا، َفيما َ)إف( َبعد َأفَتعمؿَما َبأفَأجازَالمبرد َلممبرد؛ َكمفَذلؾَتعقبو أقكاليا،

َ)إف(َتقطعَماَبعدهَعفَال َقاؿَبعدَعرضوَآلراءَالنُّحاةَفيَإجماعَالنُّحاة،َمفَأفَّ َـّ عمؿَفيماَقبميا،َث
َ:َ"كىكَفيَمذىبَأبيَالعباسَجائز،َكفسادهَكاضح".(ِ)المسألة

َبصرمَالمذىب،َكليسَأدٌؿَعمىَيقًَكبعدَعرضَىذهَاآلراء،َكالشكاىد،َنَي َابفَالشَّجرمَّ فَأفَّ
َالبص َحجج َسرد َحينما َلمبصرييف، َنفسو َنسبتو َمف َذكرت؛ َلما َإضافة َبفعمية)أفعؿَذلؾ، رييف،
َ.َ(ّ)التعجب(،َبقكلو:َ)ألصحابنا،...َكالقكؿَالثانيَألصحابنا،...َكمفَأدلةَمذىبنا(

:َكفاناَابفَالشَّجرٌمَمؤكنةَالبحثَعفَمكقفوَتجاهَمدرسةَثانًيا: موقفو من مدرسة الكوفة
رابَ)رئماف(َالككفة،َبتعقبوَرأمَالكسائي،َفيَالمسالةَالتيَجرتَبيفَالكسائيَكاألصمعي؛َحكؿَإع

َمفَقكؿَالشاعر:

َأْم كيف ينفُع ما ُتْعِطى الَعُموُق بوِ 
ََََ
َ
َ
 

 (ٗ)ِرئماُن أْنٍف إذا ما ُضنَّ بالمََّبنِ  
 
 

َ:َ"كلنحاةَالككفةَفيَأكثرَكبلميـَتياكيؿَفارغةهَمفَحقيقة"(ٓ)مَالكسائيأفقاؿَبعدَإيرادهََر

َثـَيمضيَابفَا ،َككثيرناَماَـكفييف،َكيستبعدَأقكاليآراءَالكلشَّجرمَعمىَطكؿَاألمالي،َيردُّ
َيىرًَ َمفَكاف َذلؾ َكغير َآرائيـ، َعمى َتعقيبو َفي َفاسد َكىذا َالككفيكف، َزعـ َعبارات: َكبلمو َفي دي

َفيَ َسيبكيو َلحجة َكنصره َالزنبكرية، َالمسألة َمف َمكقفو َفي َذلؾ َكيظير َالكثيرة، المصطمحات
َالصحيحَفيَالمسألتيفَقكؿَسيبكي(ٔ)المسألة،َبقكلو ..."،َكبد:َ"إفَّ اَفيَالمجمسََاو،َألفَّ ذلؾَأيضن

َالمجمسََ َىذا َفي َالمصطمحات َمف َمجمكعة َأكرد َفقد َالتعجب(، َفعمية)أفعؿ َحكؿ، َعقده الذم
َاإلعرابَغيرَ َبقكلكـَإفَّ فَّ تعكسَمكقفوَمفَالككفييف،َكمفَذلؾ:َ)كقستـَعميوَأيياَالككفيكف...،َكا 

                                                           
َكالثالثَكالعشريف،َكالحادمَكالثبلثيف،َكالثانيَكالثبلثيف،َك...انظر:َالمجمسَاألكؿ،َكالسابع،َكالثامف،ََ(ُ)
َالمجمسَالسادسَكالثبلثكف.َ(ِ)
َانظر:َالمجمسَالتاسعَكالخمسيف.َ(ّ)
َ.ُْٖ/ِ،َكالخصائص:ََُٕ/ُفي:َانظر:َالكامؿ:ََألفنكفَالتغمبيَالبيتَ(ٗ)
َالمجمسَالسادس.َ(ٓ)
 .انظر:َالمجمسَالحادمَكالثبلثيفَ(ٔ)
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َإليو.. َذىبتـ َيبطؿَما َبمقبكؿ...(مخصكص،َليسَبشيء...،َكمما َقمتمكه كمفََ(ُ).،َكَفميسَما
اَرٌدهَعمييـَإعرابَفعؿَاأل َفعؿَاألمرَلممكاجوَ(ِ)مرَلممخاطب،َفقاؿذلؾَأيضن :"كزعـَالككفيكفَأفَّ

َكذلؾَ َلمقياس، َكىكَقكؿَمناؼو َاألمرية، َبتقديرَالبلـ َفيَالفعؿَنظيرَالجرَفيَأمجزـك َالجـز فَّ
"... قكاليـَفيَمكاضعَكثيرةَمفَأ،َكاستبعدَابفَالشَّجرمَاالسـ،َفحرؼَالجرَأقكلَمفَحرؼَالجـز

َ.(ّ)األمالي

َذلؾَ َإالَأفَّ َالككفية، َالمدرسة َتجاه َذكرتَمفَمكقؼَابفَالشَّجرٌم يمنعوَمفََالكمعَما
األخذَعنيـ،َكتصحيحَبعضَأقكاليـ،َكالميؿَإلىَآرائيـ،َكمفَذلؾَماَذىبَإليوَابفَالشَّجرٌمَمفَ

ۇئ  ۇئ  چ :َفيَتقديرَالمحذكؼ،َمفَقكلوَتعالىَ-مدرسةَالككفةزعيـََ-اختيارَمذىبَالكسائي

واألقيس فَأكردَاختبلؼَالنُّحاةَفيَتقديرَالحرؼ،َثـَقاؿ:َأبعدَ  (ٗ) چۆئ   ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  
؛َكىذاَطبعناَرأمَالكسائيعندي  َ.(ٔ)،َكغيرَذلؾَمفَالمكاضع(5)أفَيككفَحرؼَالظاءَحذؼَأكالن

يحَابفَالشَّجرٌمَبأنوَبصرم،َكبكصفوَألقكاؿَالككفييفَكبعد:َمفَخبلؿَماَتقدـَمف:َتصَر
َالتيَتقكمَكتصححَالمذىبَالبصرمَةباألىكاؿَالفارغةَمفَالحقيق ،َكبآرائوَالممتدةَعبرَاألمالي،

َبالمدرسةَ َالمكصكؿ َالشَّجرم َابف َكبنسب َاألحياف، َأغمب َفي َالككفي َالمذىب َكتضٌعؼ كتفنّْد
َابفَالشَّجَر َيتبيفَليَأفَّ َبغدادمَالمذىبالبصرية،؛ َالبعض: َقاؿ َكليسَكما َالمذىب، َبصرٌم ٌَم

َالبغداديةَ َالمدرسة َفيَعداد َحيثَجعبلَابفَالشَّجرمّْ كممفَقاؿَبذلؾَشكقيَضيؼَكالطنطاكم،
َنفسوَ(ٕ)التيَخمطتَبيفَالمذىبيف،َمعَنزكعَإلىَرأمَالبصرييف ،َكييدفعَىذاَبتصريحَابفَالشَّجرمّْ

َ.،َكاللَأعمـماَذكرتوَسابقناَمفَاألدلةمَمالي،َكغيرَذلؾببصريتوَفيَأكثرَمفَمكضعَمفَاأل

َ

َ

                                                           
 لمجمسَالتاسعَكالخمسيفانظر:َاَ(ُ)

َالمجمسَالسابعَكالخمسكف.َ(ِ)
َانظر:َالمجمسَالسادس،َكالثامفَكالستيف،َكالرابعَكالسبعيف،َكالتاسعَكالسبعيف،َك...َ(ّ)
(ٗ)

 .ْٖ/ِسكرةَالبقرة:ََ 
َانظر:َالمجمسَاألكؿ.َ(ٓ)
 انظر:َالمجمسَالثامف،َكالثانيَكالثبلثيف،َكالحادمَكاألربعيف،َك...َ(ٔ)

 .ََِ،َكنشأةَالنحك،َالشيخَمحمدَالطنطاكم:ِٕٕر:َالمدارسَالنحكية،َشكقيَضيؼ:َانظَ(ٕ)
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 اخلامتت
 

 :مطمبينَتضمَُّن تو 
 .النتائج .ٔ
 .التوصيات .ٕ
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 الخاتمة

َالباحث َتتبع َالبحثَلقد َىذا َالل-في ََ-بعكف َاألمالي َكتاب َفي َاإلعراب البفَظاىرة
َاإلعرابَال َعمىَكتابَاألماليَالشَّجريَّة،َفشَّجرٌمَكتناكؿَالبحثَظاىرة يَالمغةَالعربية،َكتطبيقيا

َتمست َثـ َفييا، َكالنظر َتحميميا َمع َالشَّجرٌم، َابف َإعرابات َمنو ا َابفَخرجن َشخصية َالبحث ناكؿ
مكجيناَلمنُّحاةَفيَعصره،َككذلؾَتكجييوَلمقراءاتَالقرآنية،َثـَبيافَمذىبوَالنُّحكم،ََكمعربناَالشَّجرٌمَ

َ-ماَيأتي:َالتيَخرجتَبياَمفَىذاَالبحثَكلعَّؿَأىـَالنتائجَكالتكصيات

 -نتائج:أوًل: ال

 تناكؿَالبحثَبالدراسةَشخصيةَنحكيةَعظيمة. .ٔ

 جعيـَفيَعصره.االنُّحاة،َكمَرَمفَأئمةيعدَُّابفَالشَّجرٌمَ .ٕ

َاإلعرابَفيَكتابَ .ّ َلظاىرة َالكصؼَكالتحميؿ، َطبيعتيا َنحكية، كقؼَالبحثَعمىَدراسة
 مغةَالعربيةعظيـَمفَكتبَالنُّحك؛َكىك:َ"أماليَابفَالشَّجرٌم"،َالذمَيعدَُّمرجعناَميمناَفيَال

احتكلَكتابَاألماليَعمىَشتَّىَعمكـَالمغة،َففيوَالنَّحك،َكاألدب،َكعمـَالمغة،َكالعركضَ .ْ
 كالببلغةَالعربية،َكغيرَذلؾ.

َشكاىدَالشعرَ .ٓ كسَّعَابفَالشَّجرٌمَدائرةَاالستشيادَباآلياتَالقرآنية،َكالشعرَالعربي،َحتىَإفَّ
 فيَاألمالي،َزادتَعفَألؼَشاىدَنٍحكم.

َا .ٔ َفيَعشراتَالمكاضعَفيَيعدُّ َأحدَشراحَشعرَالمتنبي،َحيثَتناكؿَأشعاره بفَالشَّجرٌم
خيرَفيَذكرَمناقبو،َفذكرَلوَماَيزيدَعفَرحَكاإلعراب،َكأفردَلوَالمجمسَاألاألماليَبالش

 مائتيفَكخمسيفَبيتنا،َمفَركائعَشعره.

النحكَكالمغة،َمكجيناَاستشيدَابفَالشَّجرٌمَبالقراءاتَالقرآنيةَمتكاترىاَكشاذىا،َفيَمسائؿَ .ٕ
 بعضيا،َكمقكيناَأخرلَعمىَغيرىا.

َاستشيادَابفَالشَّجرٌمَبالحديثَالشريؼ،َكاألثر،َمقارنةَبشكاىدَالقرآفَكالشعر. .ٖ  قؿَّ

َالتراثَالنَّحكمَ .ٗ َتخضع َالتي َالمستقمة، َالنحكية َالشَّجرٌم َابف َشخصية كشؼَالبحثَعف
 مفَالنَّحكييفَالقدماء.لمتدقيؽَكالتمحيص،َكالَتيسمّْـَبكؿَماَيصؿَإليياَ
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َالبدايةَالحقيق .َُ ةَلمنحكَالتعميميَالتطبيقيََياستينبطَمفَالبحثَأٌفَكتابَاألماليَييعدُّ
 .كثيرةلماَتميزتَبوَمجالسوَمفَتطبيقاتَنحكيةَ

َحيثَفاضتَمجالسَاألماليَ .ُُ َفيَاإلعراب، َالتكسُّع َكتابَاألماليَبظاىرة تميَّز
؛َالمجمسَالحادمَكالثبلثيف،َالذمَتناكؿَفيوَابفَبأالؼَاإلعرابات،َكخيرَدليؿَعمىَقكلي

 الشَّجرٌمَماَيزيدَعفَثبلثيفَمسألةَإعرابية.

َكاألخفشَ .ُِ َسيبكيو، َأمثاؿ َالمتقدميف، َكالمغة َالنحك َأعبلـ َعف َالشَّجرم َابف نقؿ
 األكسطَكالمبرد،َكالربعي،َكالفارسي،َكابفَجني،َكغيرىـَمفَالعمماءَاألفذاذ.

ُّ. َ ة َصحَّ َالشَّجرم َابف َالمعنىََبنى َمع َاتفاقيا َبمدل َقبمو َمف عرابات َكا  إعراباتو،
َالمعنىَعندهَيقدَّـَعمىَالكجوَاإلعرابي.  حيثَإفَّ

آراءَلبعضَالنحكييفَليستَمكجكدةَفيَكتبيـ،َمثؿََنقؿَابفَالشَّجرٌمَفيَاألمالي .ُْ
 مثؿَالربعٌي،َكغيرهَيفَليسَليـَكتابَمطبكعَحتىَاليكـسيبكيوَكغيره،َبؿَنقؿَآراءَلنحكي

َاك .ُٓ َاىتماـ َمعانيياَشؼَالبحثَعف َبالحديثَعف َالشَّجرمَبحركؼَالمعاني؛ بف
َمثؿَالمجمسَالسابعَكالستيفَ كعمميا،َكشكاىدىا،َحتىَإنَّوَقصرَبعضَالمجالسَعمييا؛

 الذمَأفردهَلحرؼ)ال(َفقط.

َبالشرحَكالتفصيؿََ .ُٔ َكتناكليا َاألماليَلكؿَأنكاعَالحذكؼ، أفسحَابفَالشَّجرمَكتابو
َ َليا َأفرد َكؿَبؿ َفي َالحذكؼَالمتفرقة َناىيؾَعف َبالحذكؼ، ا َخاصن َمجمسنا َعشر سبعة

 مجالسَاألمالي.

َأفََّ .ُٕ َالبحث َاإلعرابيةَأظير َالشَّجرٌم َابف َالنُّحاةََآراء َكتب َفي َصدنل َليا كاف
اَابفَىشاـَفيَ َ،َكالبغدادمَفيَخزانتو.مغنيوالمتأخريف،َكخصكصن
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 -ثانًيا: التوصيات:

 والقائمين عميو، والباحثين، والميتمين، بما يأتي:ىل العمم، أيوصي الباحث 

 أفَيٍنيؿَجميعَالدارسيفَمفَمعيفَالمغةَالعربيةَ،َالذمَالَينٌضب. .ُ

َالدعكةَ .ِ اَفيَظؿّْ االعتزازَبتراثناَالعربيَالقديـ،َكالتمسؾَبالنُّحكَكاإلعراب،َكخصكصن
 إلىَتركو،َكأحدَكسائؿَمحاربةَاإلسبلـ.

فيَمساقاتَمفَكتابَاألمالي،ََغةَالعربية؛َباعتمادَجزءـَالمَياقسأفيََالمسئكليفَأكصي .ّ
 التطبيقاتَالنَّحكية.النحكََك

 دراسةَظاىرةَالحذكؼَفيَكتابَاألمالي،َدراسةَكصفيةَداللية. .ْ

 كتابَاألمالي.َمفدراسةَعمـَالمعانيَ .ٓ

ٔ. َ َكتحقيؽََأساتذةأكصي َالعممي َالبحث َبمساؽ َاالىتماـ َبزيادة َالعربية، َالمغة قسـ
الماجستير،َكمفَطالبََايدرسييثَيككفَضمفَالمساقاتَالمتقدمةَالتيَبحالنُّصكص،َ

 المتخصصيفَلتدريسو.َحيثَتفريغَاألساتذة

ليغكمَلطبلبَالمغةَفيَالجامعاتَشتَّى،َيككفَلوَديكافَأكصيَإدارةَالجامعة،َبإنشاءَ .ٕ
َبرنامجَخاص،َكالتركيزَفيوَعمىَاإلعراب.
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 اآليات القرآنية. 
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 .الحديث الشريف 

 .األشعار واألرجاز 

 .أقوال العرب 

 المصادر والمراجع. 
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 اآليات القرآنية

 الصفحة رقم اآلية رقم السورة السورة اآليـــــــــــــــــــــــــــــــــة م

   چڀ   ڀ    پپ  پٻ  ٻ  ٻ   پچ  -ٔ

 

 

 البقرة

ٕ ٕ ٘ٙ 

 ٓٙٔ ٛٗ ٕ  چۈئ  ېئ  ېئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ   چ  -ٕ

 ٙٚ ٕٚٔ ٕ چ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  ڄچ  -ٖ

 ٜٔٔ ٖٕٗ ٕ  چں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  چ  -ٗ

 ٜٔٔ ٕٙٗ ٕ چڀ  ڀ   ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  -٘

   چۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  ې  ې  ى  چ  -ٙ

 

 آل عمران

ٖ ٛٙ ٔٗٙ 

 ٙٚ ٜٚ ٖ چ ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ﮲  ﮳  چ  -ٚ

ڎ  ڈ    ڎڍ  ڍ  ڌ  ڌ ڇ  ڇ   ڇ چ  -ٛ

  چڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ   

 

ٖ 

 

ٖٔ 

 

ٕٔ٘ 

  چ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹچ  -ٜ

 النساء

 

ٗ ٔ ٖٕٔ 

 ٚٗٔ ٖٗ ٗ چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ  -ٓٔ

 ٗٚ ٜٚ ٗ  چجح  مح  جخ  چ  -ٔٔ
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  اآليـــــــــــــــــــــــــــــــــة م

 

 

 النساء

 الصفحة رقم اآلية رقم السورة

 ٕ٘ ٛٛ ٗ  چٹ      ڤ   ٹ  ٹ  ٹ چ  -ٕٔ

 ٙٛ ٜٓ ٗ چہ  ہ   ہ  ھ  چ  -ٖٔ

 ٓ٘ ٖٓٔ ٗ چ  ژ  ڑ    ڑ  ک  ک   ک  کچ  -ٗٔ

 ٖٓٔ ٕٙٔ ٗ  چۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ   چ  -٘ٔ

 ٕٙٔ ٔٚٔ ٗ چ ڄ  ڄ  ڃچ  -ٙٔ

   چٺ  ٺ  چ  -ٚٔ

 المائدة

٘ ٖٛ ٜٚ،ٚٛ 

 ٘٘ٔ ٜٙ ٘  چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ چ  -ٛٔ

 ٓٗٔ ٜٔٔ ٘ چ  مئ ی  ی    جئ  حئ چ  -ٜٔ

   چمخ  جس  حس   خس  مس  حص  چ  -ٕٓ

 نعاماأل 

ٙ ٕٚ ٘ٗ 

 ٕ٘ٔ ٜٗ ٙ  چمب  ىب  يب  چ  -ٕٔ

 ٔٔٔ ٔ٘ٔ ٙ چ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇچ  -ٕٕ

 ٔ٘ٔ ٖٓ ٚ األعرافَچ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  یچ  -ٖٕ

 ٖ٘ٔ ٖ ٛ األنفال  چڑ  ک  ک   ک  ک  گ  چ  -ٕٗ
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 الصفحة رقم اآلية رقم السورة السورة ـــــــــةاآليــــــــــــــــــــــــ م

، ٕٛ ٖ ٜ التوبة چ  چ   ڃڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃچ  -ٕ٘
ٗٚ،ٖٙ 

  چ  ڳ  ڳ  ڳچ  -ٕٙ

 يونس

ٔٓ ٗ ٕٙ 

 ٕٚ ٖٓٔ ٓٔ چ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھچ  -ٕٚ

 ٕٛٔ ٕٔ ٗٔ إبراىيم  چڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  چ  -ٕٛ

 چڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ        ڦ  چ  -ٜٕ
 

 رالحج

ٔ٘ ٗ ٛٔ 

 ٔ،ٕٗ ٜ ٘ٔ چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  چ  -ٖٓ

 ٕٙ ٚٗ ٘ٔ چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  چ  -ٖٔ

 ٕٙ ٖٕٔ ٙٔ نحلال چ ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ        ڑچ  -ٕٖ

 ٙٔٔ ٖ٘ ٚٔ اإلسراء چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌچ -ٖٖ

 ٔٔٔ ٜٙ ٛٔ الكيف چمج  جح  مح  جخ   چ  -ٖٗ

 چڀ  ڀ  چ  -ٖ٘
 النور

ٕٗ ٕ ٘ٗ 

 ٙٔٔ ٖٓ ٕٗ چڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍچ  -ٖٙ

 ٜ٘ ٚٚ ٕ٘ الفرقان  چ  ائۉ  ې  ې  ې  ې    ى  ىچ  -ٖٚ
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 الصفحة رقم اآلية رقم السورة السورة اآليـــــــــــــــــــــــــــــــــة م

 ٕٕٔ ٕٕٗ ٕٙ الشعراء چۇ  ۆ  ۆ               چ  -ٖٛ

 ٘ٚ ٘٘ ٕٚ النمل چوئ  وئ  ۇئ   ۇئ  چ  -ٜٖ

 ٛٓٔ ٕ ٖٓ الروم چھ  ے  چ  -ٓٗ

 ٗ٘ٔ ٙ٘ ٖٖ الحزاب چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃچ  -ٔٗ

 چ ۉ  ۉ  ې       ېچ  -ٕٗ

 

 يس

ٖٙ ٖٛ ٔٗٗ 

 ٗٗٔ ٖٛ ٖٙ  چې  ى   ى          ائ    ائ  چ  -ٖٗ

 ٗٗٔ ٜٖ ٖٙ چەئ  ەئ   وئ   چ  -ٗٗ

 ٕٛٔ ٓٔ ٖٙ چہ   ہ  ہ  چ  -٘ٗ

 ٚٚ ٕٖ ٖٛ ص چک     ک  ک  ک    گ  گ  گ  چ  -ٙٗ

 ٓٛ ٗ ٗٗ الدخان چٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  چ  -ٚٗ

 ٙٔٔ ٖٔ ٘ٗ الجاثية چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ  -ٛٗ

ٜٗ- 
ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ 

 چ ڤ
 ٘ٔٔ ٕٔ ٜٗ الحجرات
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 الصفحة رقم اآلية رقم السورة السورة اآليـــــــــــــــــــــــــــــــــة م

 ٛٗٔ ٖٕ ٔ٘ الذاريات چڭ   ۇ   ۓ   ڭ   ڭ  ڭ چ  -ٓ٘

 ٕٗٔ ٜٔ ٕ٘ الطور چڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ         چ  چ  -ٔ٘

 ٜٚ ٜٗ ٗ٘ القمر چحت  خت              مت  ىت  يت        چ  -ٕ٘

 ٜ٘ ٓٙ ٘٘ الرحمن  چۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  چ  -ٖ٘

 ٘ٚ ٜٔ ٚٙ الممك چڳ  ڳ  ڳ   ڱ      ڱ       ڱ  چ  -ٗ٘

 ٕٜ ٔٔ ٗٚ دثرالم چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  چ  -٘٘

 ٕٕٔ ٖٔ ٙٚ اإلنسان چژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ژڌ   ڎ  ڎ   ڈ  ڈچ  -ٙ٘

  چۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  چ  -ٚ٘

 المطففين
ٖٛ ٖ ٕٔٔ 

 ٜٔٔ ٖ ٖٛ چۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ې  چ  -ٛ٘

ٜ٘- 
ے     ے         ۓ   ۓ   ﮲     ﮳  ﮴   ﮵  ﮶  چ 

 چ﮷  ﮸    ﮹  
 ٘ٛ البروج

ٔٗ-
ٔ٘-ٔٙ 

ٔٓٓ 
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 ءات القرآنيةالقرا

 الصفحة رقم اآلية رقم السورة السورة القارئ اآليـــــــــــــــــــــــــــــــــة م

ۅ  ۉ  ۉ     ې  چ  -ٔ

  چ  ى ې  ې  ې 

 بالنصب

قراءةَخارجةَعفَ
َالسبعة

 

 آل عمران

 

ٖ 

 

 

ٛٙ 

 

 

ٔٗٙ 

ٕ- 
ٿ  ٿ  ٿ  چ 

 بالنصب چ ٹٿ  

 

جعفرَيزيدَبفَ
َالقعقاع

 ٚٗٔ ٖٗ ٗ النساء

ٖ- 
ی  ی    جئ  حئ  چ 

 بالنصب  چ مئ

 

َشذَمفَالقراء

 

 المائدة

 

٘ 

 

ٜٔٔ 
ٔٗٔ 

ٗ- 
 چ  يبمب  ىب  چ 

 بالرفع

 

الكؿَعداَنافعَ
َكالكسائيَ

 ٕ٘ٔ ٜٗ ٙ األنعام

٘- 

  ڄڄ  ڄ  چ 

 چ ڄ   ڃ  ڃ

 بالرفع

 

 ٗ٘ٔ ٙ٘ ٖٖ األحزابَبعضَالقراء

 ٗٗٔ ٜٗ ٖٙ يسَابفَكثيرَكنافعَ چەئ  ەئ   وئ   چ  -ٙ
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 ة الشريفةاألحاديث النبوي

 الصفحة طرف الحديث م

 ٔٔ " يا زيد، ما وصف لي أحد..." -ٔ

 ٕٛ " ارِشُدوا أخاُكْم فإنَّو قد َضل" -ٕ

 ٖٔ ثيّْب ُتعرب عن نفسيا"" ال -ٖ
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 األشعار واألرجاز

 الصفحة القائل البحر القافية م

 باب اليمزةَ

َفصل اليمزة المضمومة

َ

ََّٔ.......َالكامؿَالداءَ-ُ

 باب الباءَ

َفصل الباء المفتوحة

َ

باَ-ِ َََُٖاألعشىَالطكيؿََمخضَّ

َ فصل الباء المضمومةَ

َََٗالمتنبيَالطكيؿَشبابَ-ّ

ََُّالكميتَالطكيؿَمعربَ-ْ

ََٓٓذكَالرّْمةَالطكيؿَالبجَ-ٓ

ََّٗأبكَزيدَالكامؿَيتميبَ-ٔ

َ فصل الباء المكسورةَ

ََِٗتأبطَشٌراَالطكيؿَسالبَ-ٕ

ََٕٓالمتنبيَالبسيطَبمسككبَ-ٖ

َََٔالنابغةَالجعدمَالمتقاربَيخضبَ-ٗ
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 الصفحة القائل البحر القافية م

ََََُالنابغةَالجعدمَالمتقاربَالطحمبَ-َُ

 باب الحاءَ

َفصل الحاء المكسورة

َ

ََْٖسعدَبفَمالؾَالكافرَبراحَ-ُُ

 باب الدالَ

َفصل الدال المضمومة

َ

ََٕٖالمتنبيَالمنسرحَأزٌكدىاَ-ُِ

َ فصل الدال المكسورةَ

ََّٔالفرزدؽَالطكيؿَاألباعدَ-ُّ

 باب الراءَ

َفصل الراء المفتوحة

َ

ََٕٕعنترةَالكافرَتستطاراَ-ُْ

ََٖٔبشرَبفَعكانةَالكافرَبشراَ-ُٓ

َ فصل الراء المضمومةَ

ََُُالمتنبيَالطكيؿَالخبرَ-ُٔ

ََٖٕعدمَبفَزيدَالخفيؼَتصيرَ-ُٕ
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 الصفحة القائل البحر القافية م

َ فصل الراء المكسورةَ

ََُُمحمدَبفَىانئَالبسيطَبصرمَ-ُٖ

 باب الزايَ

َفصل الزاي المفتوحة

َ

ََُٖالخنساءَالمتقاربَغمزاَ-ُٗ

ََِٖالخنساءَالمتقاربَمستفزاَ-َِ

 باب السينَ

َفصل الين المكسورة

َ

ََُُٖخذرَبفَلؤذافَالرجزَالعٍنسَ-ُِ

 باب العينَ

َفصل العين المضمومة

َ

ََٕٖالمتنبيَالطكيؿَمرقَّعَ-ِِ

ََُِْالنابغةَالذبيانيَالطكيؿَكازعَ-ِّ

 باب الالمَ

َفصل الالم المفتوحة

َ

َََُِْتأبكَالصمَالبسيطَمحبلالَ-ِْ
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 الصفحة القائل البحر القافية م

ََٖٗاألخطؿَالكامؿَاألثقاالَ-ِٓ

ََّٕالمتنبيَالكامؿَالتأميبلَ-ِٔ

ََُُْباىميابفَأحمدَالَالخفيؼَسؤاالَ-ِٕ

َ الالم المضمومة فصلَ

َََُُالمتنبيَالطكيؿَأىؿَ-ِٖ

ََْٖالمتنخؿَاليذليَالبسيطَالفضؿَ-ِٗ

َ فصل الالم المكسورةَ

ََُُُامرؤَالقيسَالطكيؿَالماؿَ-َّ

 باب الميمَ

َفصل الميم المفتوحة

َ

َََٔالمسٌيبَبفَعامرَالطكيؿَقياماَ-ُّ

َ فصل الميم المضمومةَ

ََٔٔالمتنبيَمؿالكاَيقسـَ-ِّ

ََٕٔلبيدَبفَربيعةَالكامؿَأمامياَ-ّّ

َ فصل الميم المكسورةَ

ََُُٖعبيدَبفَاألبرصَالكامؿَاألحبلـَ-ّْ
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 الصفحة القائل البحر القافية م

 باب النونَ

َالمفتوحة نونفصل ال

َ

َََٕاألخطؿَالبسيطَإخكاناَ-ّٓ

ََٖٖجريرَالكامؿَقطيناَ-ّٔ

َ فصل النون المكسورةَ

َََُٖعامرَيمجنكفَبنَالطكيؿَمختضبافَ-ّٕ

َََُٔأيفنكفَالتغمبيَالبسيطَبالمبفَ-ّٖ

ََْٕالمتنبيَالبسيطَترنيَ-ّٗ

ََْٔأبكَنكاسَالمديدَالحزفَ-َْ

 باب الواوَ

َالمكسورة واوفصل ال

َ

ََٗٔيزيدَبفَالحكـَالطكيؿَمرتكمَ-ُْ

 باب الياءَ

َفصل الياء المفتوحة

َ

َََٖبنيَحسحاسسحيـَعبدََالطكيؿَبادياَ-ِْ

ََّٖسعدَبفَمحمدَالصيفيَالطكيؿَنكابياَ-ّْ

ََْٖالنابغةَالذبيانيَالطكيؿَمتراخياَ-ْْ
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 أقوال العرب

 الصفحة قول ال م

 ٔٚ أخطُب ما يكْون اأَلِمير َقائًما -ٔ

 ٕٚ الُمعِمُم والمعِمُمُو زيٌد َعمرًا خيَر النَّاِس إيَّاه َأَنا -ٕ

 ٚٚ أَحبَّ الَبِعْير -ٖ

 ٕ٘ َىذا ُحْمٌو َحاِمض -ٗ

 ٕٓٔ أَكُموِنْي اْلَبرَاِغْيث -٘

 ٕٔٔ ُكْنُت أُظنُّ أنَّ الَعْقَرَب أشدُّ َلْسعًة ِمَن الزُّْنُبوِر، َفِإَذا ُىو إيَّاىا -ٙ
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 المصادر والمراجع

 المصادر والمراجع م.
 كالم رب العالمين القرآن الكريم *
َبالقَرإ -ٔ َالبشر َفيضبلء َاألٍتحاؼ َفيَاءات َكالمسرات َاألماني َمنتيى َكيسمى: َعشر، ربعة

ق(،َتحقيؽ:َشعبافَمحمدَإسماعيؿ،َعالـََُٕٓتعمكـَالقراءات،َأحمدَبفَمحمدَالبنا)
َـ.ُٕٖٗالكتب،َبيركت،َكمكتبةَالكميات،َالقاىرة،َالطبعةَاألكلى،َ

َالبصرييف، -ٕ َالنُّحكييف ََأبكسعيدَأخبار َالمرزباف َبف َالل َعبد َبف السيرافيَالحسف
َمصطفىَّٖٔ)ت َمطبعة َخفاجي، َالمنعـ َعبد َكمحمد َالزيني، َمحمد َطو َتحقيؽ: ق(،

َـ.ُٔٔٗالبابيَالحمبي،َ
رىبَمفَلسافَالعرب،َأبكَحيافَاألندلسي) -ٖ ق(،َتحقيؽ:َرجبَعثمافَْٕٓتارتشاؼَالضى

َـ.ُٖٗٗمحمد،َمراجعة:َرمضافَعبدَالتكاب،َمكتبةَالخانجي،َالقاىرة،َالطبعةَاألكلى،َ
ديب،َالمعركؼَبمعجـَاالدباء،َأكَطبقاتَاألدباء،َياقكتَإرشادَاألريبَإلىَمعرفةَاأل -ٗ

َـ.ُِٓٗق(،َاعتنىَبو:َد.س.َمرجميكث،َالمطبعةَاليندية،َالطبعةَاألكلى،ِٔٔالحمكم)
دَالمعيفَبق(،َتحقيؽ:َعُْٓاألزىيةَفيَعمـَالحركؼ،َعمىَبفَمحمدَالنُّحكٌمَاليركم)ت -٘

َـ.ُّٗٗجمعَالمغةَالعربيةَبدمشؽ،َالطبعةَالثانية،َالحمكمي،َمطبكعاتَم
ق(،َتحقيؽ:َأحمدَبفَسعيدَبفَّّْإسفارَالفصيح،َمحمدَبفَعميَأبكَسيؿَاليركم)ت -ٙ

َالطبعةَ َالمنكرة، َبالمدينة َاإلسبلمية َبالجامعة َالعممي َالبحث َعمادة َقشاش، محمد
َـ.َََِاألكلى

َكالميغكييف، -ٚ َالنُّحاة َكتراجـ َالتعييف َاليماني)تَإشارة َالمجيد َعبد َبف َالباقي ق(،َّْٕعبد
َالطبعةَ َكالدراسات، َلمبحكث َفيصؿ َالممؾ َمركز َدياب، َالمجيد َعبد تحقيؽ:

َـ.ُٖٔٗاألكلى،
َالسيكطي)ت -ٛ َالديف َجبلؿ َالنحك، َفي َكالنظائر َالعممية،َُُٗاألشباه َالكتب َدار ق(،

َـ.ُٔٗٗبيركت،َالطبعةَالثالثة،َ
َ

َب -ٜ َأبك َالنَّحكمَالبغدادم)تاألصكؿَفيَالٌنحك، َبفَسيؿَبفَالسَّراج، ق(،َُّٔكرَمحمد
َـ.ُٖٔٗتحقيؽ:َعبدَالحسيفَالفتمي،َمؤسسةَالرسالة،َالطبعةَالثالثة،َ
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َدركيش)ت -ٓٔ َمصطفى َبف َأحمد َبف َالديف َمحيي َكبيانو، َالقرآف َدارََُّْإعراب ق(،
َـ.ُٓٗٗلرابعة،َاإلرشادَلمشئكفَالجامعية،َحمص،َسكرية،َالطبعةَا

ٔٔ- َ َبف َالحسيف َكعمميا، َالسبع َالقراءات َخالكيو)تأإعراب َبف َعبدََّٕحمد َتحقيؽ: ق(،
َـ.ُِٗٗالرحمفَالعثيميف،َمكتبةَالخانجي،َالقاىرة،َالطبعةَاألكلى،َ

َالنَّحاس)ت -ٕٔ َإسماعيؿ َبف َبفَمحمد َأحمد َأبكَجعفر َاعتنىَبو:َّّٖإعرابَالقرآف، ق(،
َـ.ََِٖفة،َبيركت،َالطبعةَالثانية،َخالدَالعمي،َدارَالمعَر

األعبلـَقامكسَتراجـَألشيرَالرجاؿَكالنساءَمفَالعربَكالمستعربيفَكالمستشرقيف،َخيرَ -ٖٔ
َـ.َُٖٗالديفَالزركمي،َدارَالعمـَلممبلييف،َالطبعةَالخامسة،َ

َالحاجب)ت -ٗٔ َبف َعثماف َعمرك َأبك َالحاجب، َابف َصالحَْٔٔأمالي َفخر َتحقيؽ: ق(،
َـ.ُٖٗٗعماف،َ-بيركت،َكدارَعمار–دارة،َدارَالجيؿَسميمافَق

َالعمكم) -٘ٔ َبفَحمزة َاللَبفَعميَبفَمحمد َىبة َد.َِْٓأماليَابفَالشَّجرم، َتحقيؽ: ق(،
َـ.ُِٗٗمحمكدَالطَّناحي،َمكتبةَالخانجي،َالقاىرة،َ

َالرحمفَبفَإسحاؽَالزَّجاجي)ت -ٙٔ َعبد َالقاسـ َأبك َعبَّْأماليَالزَّجاجي، َتحقيؽ: دَق(،
َـ.ُٕٖٗالسبلـَىاركف،َدارَالجيؿ،َبيركت،َالطبعةَالثانية،َ

ق(،َدارَالكتبَالعممية،َّٓٔأماليَالقالي،َأبكَعميَإسماعيؿَبفَالقاسـَالقاليَالبغدادم) -ٚٔ
َبيركت.

ٔٛ- َ َاليزيدم، َالمبارؾَأمالي َبف َمحمد َأبي َبف َالعباس َبف َمحمد َالل َعبد أبك
َالَُّاليزيدم)ت َدار َجمعية َمطبعة َالطبعةَق(، َاليند، َالراكف، َآباد َحيدر معارؼ،
َـ.ُّٖٗاألكلى،َ

ق(،َِْٔإنباهَالركاةَعمىَأنباءَالنُّحاة،َأبكَالحسفَجماؿَاديفَعميَبفَيكسؼَالقفطي)ت -ٜٔ
َ-القاىرة،َكمؤسسةَالكتبَالثقافيةَ-تحقيؽ:َمحمدَأبكَالفضؿَإبراىيـ،َدارَالفكرَالعربي

َـ.ُٖٔٗبيركت،َالطبعةَاألكلى،َ
َاإل -ٕٓ َابفَالديفَكماؿَالبركاتَأبكَ،نصاؼَفيَمسائؿَالخبلؼَبيفَالبصرييفَكالككفييف،

مبركؾَمحمدَمبركؾ،َمراجعة:َرمضافَعبدَالتكاب،ََدةق(،َتحقيؽ:َجَكٕٕٓ)تنبارمَاأل
َـ.ََِِمكتبةَالخانجي،َالقاىرة،َالطبعةَاألكلى،َ

اللَبفَيكسؼَبفَعبدَاللََعبدَأبكَمحمدَجماؿَالديفَأكضحَالمسالؾَإلىَألفيةَابفَمالؾ، -ٕٔ
َق(،َتحقيؽ:َيكسؼَالشيخَمحمدَالبقاعي،َدارَالفكرَلمنشر.ُٕٔابفَىشاـ)ت
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َأبكَعمركَعثمافَبفَالحاجب)ت -ٕٕ َمكسىَْٔٔاإليضاحَفيَشرحَالمفصَّؿ، َتحقيؽ: ق(،

َـ.ُِٖٗالعميمي،َكزارةَاألكقاؼَكالشئكفَالدينية،َالعراؽ،َ
َالم -ٖٕ َالتفسيرَحيطالبحر َفي َحياف َأبك ،َ َالديف َأثير َعميَمحمد َبف َيكسؼ بف

َالطبعةَاألكلى،َق(،َتحقيؽ:َْٕٓتاألندلسي) صدقيَمحمدَجميؿ،َدارَالفكر،َبيركت،
َـ.َُِْ

َاألنجرمَ -ٕٗ َالحسني َمحمد َبف َالعباسَأحمد َأبك َالمجيد، َالقرآف َتفسير َفي َالمديد البحر
للَالقرشي،َدارَالكتبَالعممية،َبيركت،َق(،َتحقيؽ:َأحمدَعبداُِِْالفاسيَالصكفي)ت

َـ.ََِِالطبعةَالثانية،َ
ٕ٘- َ َالل َعبد َبف َمحمد َالقرآف، َعمكـ َفي َأبكَق(ْٕٗ)تشيالزركالبرىاف َأحمد َتحقيؽ: ،

َـ.ُٖٗٗالفضؿَإبراىيـ،َالمكتبةَالعصرية،َبيركت،َ
ق(،َُُٗيكطي)تبغيةَالكعاةَفيَطبقاتَالمغكييفَكالنُّحاة،َجبلؿَالديفَعبدَالرحمفَالس -ٕٙ

َـ.ُٕٗٗتحقيؽ:َمحمدَأبكَالفضؿَإبراىيـ،َدارَالفكر،َالطبعةَالثانية،َ
ٕٚ- َ َالقرآف، َإعراب َغريب َفي َسعيدَالبياف َأبي َبف َالرحمف َعبد َالديف َكماؿ َالبركات أبك

القاىرة،َالطبعةَالثانية،ََ،،َتحقيؽ:َجكدةَمبركؾَمحمد،َمكتبةَاآلدابق(ٕٕٓ)تاألنبارم
َـ.ََُِ

ق(،َتحقيؽ:َِٕٔمشكؿَالقرآف،َأبكَمحمدَعبدَاللَبفَمسمـَبفَقتيبةَالدينكرم)تتأكيؿَ -ٕٛ
َإبراىيـَشمسَالديف،َدارَالكتبَالعممية،َبيركت.

َعبدَ -ٜٕ َتحقيؽ: َالزبيدم، َالحسيني َمرتضى َبف َمحمد َالقامكس، َجكاىر َالعركسَمف تاج
َالكطني َالمجمس َجمعة، َكخالد َشرؼ َمحمد َحسيف َمراجعة: َالطحاكم، لمثقافةََالعميـ

َـ.َََِكالفنكفَكاألدب،َالككيت،َالطبعةَاألكلى،َ
تاريخَاإلسبلـَككفياتَالمشاىيرَكاألعبلـ،َالحافظَشمسَالديفَمحمدَبفَأحمدَبفَعثمافَ -ٖٓ

ق(،َتحقيؽ:َعمرَعبدَالسبلـَتدمرم،َدارَالكتابَالعربي،َبيركت،َالطبعةَْٖٕالذىبي)ت
َـ.َُٗٗالثانية،َ

يمرٌم،َمفَنحاةَالقرفَالرابع،َتحقيؽ:َالتبصرةَكالتذكرة،َأ -ٖٔ بكَمحمدَبفَعميَبفَإسحاؽَالصَّ
َـ.ُِٖٗأحمدَمصطفىَعمـَالديف،َدارَالفكر،َدمشؽ،َالطبعةَاألكلى،َ

َالعكبرم)ت -ٕٖ َالحسيف َاللَبف َعبد َالبقاء َأبك َفيَإعرابَالقرآف، َتحقيؽ:َُٔٔالتبياف ق(،
َـ.َُُِكلى،َسعدَكريـَالفقي،َدارَاليقيف،َالمنصكرة،َالطبعةَاأل
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َبفَالحسيفَالخكارزمي)ت -ٖٖ َالقاسـ َاإلعراب، َشرحَالمفصَّؿَفيَصنعة ق(،َُٕٔالتخمير:

تحقيؽ:َعبدَالرحمفَبفَسميمافَالعثيميف،َدارَالغربَاإلسبلمي،َبيركت،َالطبعةَاألكلى،َ
َـ.َُٗٗ

:َعفيؼَعبدَالرحمف،َمؤسسةَق(،َتحقيؽْٕٓتذكرةَالنُّحاة،َأبكَحيافَمحمدَاألندلسي)ت -ٖٗ
َـ.ُٖٔٗالرسالة،َبيركت،َالطبعةَاألكلى،َ

َاآلمميَ -ٖ٘ َغالب َبف َجرير َبف َمحمد َجعفر َأبك َالقرآف، َتأكيؿ َفي َالبياف جامع
َـ.َََِق(،َتحقيؽ:َأحمدَشاكر،َمؤسسةَالرسالة،َالطبعةَاألكلى،َََّالطبرم)ت

فىَغبلييني،َالمكتبةَالعصرية،َجامعَالدركسَالعربية،َمكسكعةَفيَثبلثةَأجزاء،َمصط -ٖٙ
 ـ.ُّٗٗصيدا،َبيركت،َالطبعةَالثانية،َ

َبيالجامعَألحكاـَالقرآف:َتفسيرَالقرطبي،َأبكَعبدَاللَشمسَالديفَمحمدَبفَأحمدَبفَأ -ٖٚ
براىيـَإطفيش،َدارَالكتبَُٕٔبكرَالخزريجيَالقرطبي)ت ق(،َتحقيؽ:َأحمدَالبردكني،َكا 

 ـ.ُْٔٗنية،َالمصرية،َالقاىرة،َالطبعةَالثا
َصافي)ت -ٖٛ َالرحيـ َعبد َبف َمحمكد َالقرآف، َإعراب َفي َالرشيدُّٕٔالجدكؿ َدار َ-ق(،

 ـ.ُٕٗٗبيركت،َالطبعةَالرابعة،ََ-دمشؽ،َكدارَالرشيد
ق(،َتحقيؽ:َفخرَالديفَقباكة،َمؤسسةَُْٕالجمؿَفيَالنحك،َالخميؿَبفَأحمدَالفراىيدم) -ٜٖ

َـ.ُٖٓٗالرسالة،َالطبعةَاألكلى،َ
ق(،َتحقيؽ:َعميَّّٗلجمؿَفيَالٌنحك،َأبكَالقاسـَعبدَالرحمفَبفَإسحاؽَالزَّجاجي)تاَ-َْ

َـ.ُْٖٗتكفيؽَالحمد،َمؤسسةَالرسالة،َدارَاألمؿ،َالطبعةَاألكلى،َ
َفخرَالديفَقباكة،َ -ٔٗ َتحقيؽ: َالمرادم، َالحسفَبفَقاسـ الجنىَالدانيَفيَحركؼَالمعاني،

َـ.ُّٖٗة،َبيركت،َالطبعةَالثانية،َكمحمدَنديـ،َمنشكراتَدارَاآلفاؽَالجديد
باف،َتحقيؽ:َطوَعبدَالرؤكؼَ -ٕٗ بافَعمىَاألشمكنيَعمىَألفيةَابفَمالؾ،َالصَّ حاشيةَالصَّ

َسعد،َالمكتبةَالتكفيقية.
ق(،َّٕٕ،َأبكَعميَالحسفَبفَعبدَالغفارَالفارسي)تمصارالحجةَلمقراءَالسبعةَأئمةَاأل -ٖٗ

ي،َمراجعةَكتدقيؽ:َعبدَالعزيزَرباح،َكأحمدَيحانقيؽ:َبدرَالديفَقيكجي،َكبشيرَجَكتح
َـ.ُْٖٗيكسؼَالدقاف،َدارَالمأمكفَلمتراث،َدمشؽ،َالطبعةَاألكلى،َ

َالبصرم)ت -ٗٗ َالحسف َأبيَالفرجَأبك َعميَبف َالبصرية، َمختارَٔٓٔالحماسة َتحقيؽ: ق(،
َ.الديفَأحمد،َعالـَالكتب،َبيركت
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َكجريد -٘ٗ َالقصر َالكاتبَخريدة َنفيس َبف َالديف َصفي َبف َمحمد َالديف َعماد َالعصر، ة

َق(،َتحقيؽ:َآذرتاشَآذرنكشٕٗٓاألصبياني)ت
ق(،َتحقيؽ:َمحمدَعميَالنجار،َالمكتبةَِّٗالخصائص،َأبكَالفتحَعثمافَبفَجني)ت -ٙٗ

 ـ.ُِٓٗالعممية،َ
عبدَالدائـَرَالمصكفَفيَعمكـَالكتابَالمكنكف،َأبكَالعباسَشيابَالديفَيكسؼَبفَالد -ٚٗ

َق(،َتحقيؽ:َأحمدَمحمدَالخراط،َدارَالقمـ،َدمشؽ.ٕٔٓالمعركؼَبالسميفَالحمبي)ت
َـ.ُٖٔٗئَاألزدمَاألندلسي،َطبعو:َشاىيفَعطية،َالمطبعةَالمبنانية،َبيركت،َديكافَابفَىان -ٛٗ
َتحقيؽ:َ -ٜٗ َالديكاف، َشرح َفي َالتبياف َالمسمَّى: َالعكبرم، َبشرح َالمتنبي َالطيب َأبي ديكاف

براىيـَاألبيارم،َكعبدَالحفيظَشمبي،َمطبعةَمصطفىََالبابي،َالقاىرة،َ مصطفىَالسقا،َكا 
َـ.ُّٔٗ

ديكافَاألخطؿ،َصنعو:َالسَّكرم،َنشره:َأنطكفَصالحاني،َتحقيؽ:َفخرَالديفَقباكة،َدارَ -ٓ٘
َـ.َُٕٗاألصمعي،َحمب،َ

َمك -ٔ٘ َحسيف، َمحمد َمحمد َشرحو: َقيس، َبف َميمكف َالكبير، َاألعشى َاآلداب،َديكاف تبة
َـ.َُٓٗالقاىرة،َ

َـ.ُٖٓٗديكافَامرئَالقيس،َتحقيؽ:َمحمدَأبكَالفضؿَإبراىيـ،َدارَالمعارؼ،َمصر،َ 
ي،َمطبكعاتَكزارةَاإلعبلـَيثديكافَأميةَبفَأبيَالصمت،َتحقيؽ:َبيجةَعبدَالغفكرَالحد -ٕ٘

َـ.ُٕٓٗالعراقية،َبغداد،َ
َـ.ُْٖٗشاكر،َدارَالغربَاإلسبلمي،َبيركت،َديكافَتأبطَشرِّا،َتحقيؽ:َعميَذكَالفقارَ -ٖ٘
َـ.ُٗٔٗديكافَجرير،َشرح:َابفَحبيب،َتحقيؽ:َنعمافَطو،َدارَالمعارؼ،َمصر،َ -ٗ٘
َاألكلى،َ -٘٘ َالطبعة َعمار، َدار َسكيمـ، َأبك َأنكر َحققو: َثعمب، َشرحو: َالخنساء، ديكاف

َـ.ُٖٖٗ
ي،َدارَالكتبَالمصرية،َتراجكَكديكافَسحيـَبفَالحسحاس،َتحقيؽ:َعبدَالعزيزَالميمنيَال -ٙ٘

َ.َُٓٗالقاىرة،َ
ديكافَعبيدَبفَاألبرصَاألسدم،َتحقيؽ:َحسيفَنصار،َمطبعةَمصطفىَالبابيَالحمبي،َ -ٚ٘

َـ.ُٕٓٗالقاىرة،َ
َـ.ُٓٔٗديكافَعدمَبفَزيادَالعبادم،َتحقيؽ:َمحمدَجبارَالمعيبد،َبغداد،َ -ٛ٘

َدَالرؤكؼَشمبي،َالمكتبةَالتجارية،َالقاىرة.ديكافَعنترةَبفَشداد،َتحقيؽ:َعبدَالمنعـَعب -ٜ٘
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َالعممية،َ ٓٙ َالكتب َدار َالغني، َعبد َيسرل َدراسة: َليمى، َمجنكف َالممكح: َبف َقيس ديكاف

َـ.ُٗٗٗبيركت،َالطبعةَاألكلى،َ
َبفَأبيَاألرقـ،َ -ٔٙ َدارَاألرقـ َعمرَفاركؽَالطباع، َشرحو: َالعامرم، َبفَربيعة ديكافَلبيد

َـ.ُٕٗٗركت،َبي
َديكافَالمجنكف،َقيسَبفَالممكح،َتحقيؽ:َعبدَالستارَفراج،َمكتبةَمصر. -ٖٙ
َـ.ُٔٗٗديكافَالنابغةَالذبياني،َتحقيؽ:َعباسَعبدَالستار،َدارَالكتبَالعممية،َبيركت،َ -ٗٙ
َفيَأماليو،َبحث،َد.َعبداللَبفَمحم -٘ٙ دَزالتَمكيَفيَإعرابوَالقرآفَكماَرآىاَابفَالشَّجرمّْ

َـ.َُِِالمحياني،َجامعةَأـَالقرل،َمكة،َ
َالسيكطي)ت -ٙٙ َالرحمف َعبد َالديف َجبلؿ َالعربية، َكضع َمركافَُُٗسبب َتحقيؽ: ق(،

َـ.ُٖٖٗالعضيمة،َدارَاليجر،َبيركت،َالطبعةَاألكلى،َ
السراجَالمنيرَفيَاإلعانةَعمىَمعرفةَبعضَمبانيَكبلـَربناَالحكيـَالخبير،َشمسَالديفَ -ٚٙ

َق(،َمطبعةَبكالؽ،َالقاىرة.ُٕٗحمدَالخطيبَالشربينيَالشافعي)محمدَبفَأ
َصناعةَاإلعراب،َأبكَالفتحَعثمافَبفَجني)ت -ٛٙ ق(،َتحقيؽ:َحسفَىنداكم،َدارَِّٗسرُّ

َـ.ُّٗٗالقمـ،َدمشؽ،َالطبعةَالثانية،َ
َالسخاكم)ت -ٜٙ َعميَبفَمحمد َاإلفادة، َكسفير َالسعادة َأحمدََِٗسفر َمحمد َتحقيؽ: ق(،

َـ.ُٓٗٗدارَصادر،َبيركت،َالطبعةَالثانية،ََالدالي،

ق(،َتحقيؽ:َْٖٕسيرَأعبلـَالنببلء،َشمسَالديفَمحمدَبفَأحمدَبفَعثمافَالذىبي)ت -ٓٚ
َـ.ُٔٗٗشعيبَاألنؤكط،َمؤسسةَالرسالة،َبيركت،َالطبعةَالحاديةَعشر،َ

لعكبرمَالفبلحَشيابَالديفَعبدَالحيَبفَمحمدَاَكشذراتَالذىبَفيَأخبارَمفَذىب،َأب -ٔٚ
َالعماد)ت َبابف َالمعرؼ َالدمشقي َكعبدََُٖٗالحنبمي َاألرناؤكط، َمحمكد َتحقيؽ: ق(،

َـ.ُٖٖٗالقادرَاألرناؤكط،َدارَابفَكثير،َدمشؽ،َالطبعةَاألكلى،َ

ق(،َدارَٕٗٔشرحَابفَعقيؿ،َبياءَالديفَعبداللَبفَعقيؿَالعقيميَالمصرمَاليمذاني)ت -ٕٚ
َـ.َُٖٗالتراث،َالقاىرة،َالطبعةَالعشركف،َ

ق(،َتحقيؽ:َعبدَالستارَِٕٓشرحَأشعارَاليذلييف،َأبكَسعيدَالحسفَبفَالحسيفَالسُّكرم) -ٖٚ
َـ.ََُٗفراج،َكمحمكدَشاكر،َمكتبةَدارَالعركبة،َالقاىرة،َ
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شرحَاألشمكني:َمنيجَالسالؾَإلىَألفيةَابفَمالؾ،َاألشمكني،َتحقيؽ:َمحمدَمحييَالديفَ -ٗٚ

َـ.ُٓٓٗيد،َدارَالكتابَالعربي،َبيركت،َالطبعةَاألكلى،َعبدَالحم
ق(،َِٕٔشرحَالتسييؿ،َأبكَعبدَاللَجماؿَالديفَالطائيَالجيانيَاألندلسيَابفَمالؾ)ت -٘ٚ

تحقيؽ:َعبدَالرحمفَالسيد،َكمحمدَبدكمَالمختكف،َمكتبةَىجرَلمطباعة،َالقاىرة،َالطبعةَ
َـ.َُٗٗاألكلى،َ

،َخالدَبفَعبدَاللَيحَأكَالتصريحَبمضمكفَالتكضيحَفيَالنحكشرحَالتصريحَعمىَالتكض -ٙٚ
ق(،َدارَالكتبَالعممية،ََٓٗمحمدَالجرجانيَاألزىرمَييعرؼَبالكقاد)تَبفَأبيَبكرَبف

َـ.َََِبيركت،َالطبعةَاألكلى،َ
ق(،َتحقيؽ:َلؤلَعرب،ََٗٔشرحَجمؿَالزجاجي،َعميَبفَمحمدَبفَخركؼَاألشبيمي)ت -ٚٚ

حياءَالتراث،َجامعةَأـَالقرل،ََمطبكعاتَمعيدَالبحكث َـ.ُٗٗٗالعمميةَكا 
َتحقيؽ:َصاحبَٗٔٗشرحَجمؿَالزجاجي،َعميَبفَمؤمفَبفَعصفكرَاألشبيميَ) -ٛٚ ق(،

َـ.َُٖٗأبكَجناح،َكزارةَاألكقاؼ،َبغداد،َ

َالدماميني)ت -ٜٚ َبكر َأبي َبف َمحمد َالمبيب، َمغني َعمى َالدماميني َتحقيؽ:َِٖٖشرح ق(،
َـ.ََِٕالتاريخَالعربي،َبيركت،َالطبعةَاألكلى،ََأحمدَعزكَعناية،َمؤسسة

ٛٓ- َ َأشرح َاألستر َالديف َرضي َالكافية، َعمى َعمر،َالرضي َحسف َيكسؼ َتحقيؽ: باذم،
َـ.ُٔٗٗمنشكراتَجامعةَقاريكنس،َبنغازم،َالطبعةَالثانية،َ

شرحَشذكرَالذىبَفيَمعرفةَكبلـَالعرب،َأبكَمحمدَجماؿَالديفَعبدَاللَبفَيكسؼَبفَ -ٔٛ
َق(،َتحقيؽ،َعبدَالغنيَالدفتر،َالشركةَالمعتمدةَلمتكزيع.ُٕٔمدَابفَىشاـ)تأح

شرحَشكاىدَاإليضاح،َعبدَاللَبفَبرّْم،َتحقيؽ:َعبدَاللَدركيش،َمطبكعاتَمجمعَالمغةَ -ٕٛ
َـ.ُٖٓٗالعربية،َمصر،َ

ق(،َتحقيؽ:َرجبَعثماف،َمكتبةَّْْشرحَالممع،َالقاسـَبفَمحمدَالكاسطيَالضرير)ت -ٖٛ
َـ.َََِخانجي،َالقاىرة،َالطبعةَاألكلى،َال

ؿَلمزمخشرم،َأبكَالبقاءَيعيشَبفَعميَبفَيعيشَالمكصمي)ت -ٗٛ ق(،َقدـَّْٔشرحَالمفصَّ
 ـ.ََُِلو:َإميؿَيعقكب،َدارَالكتبَالعممية،َبيركت،َالطبعةَاألكلى،َ

أحمدَبفَالصاحبيَفيَفقوَالمغةَالعربيةَكمسائمياَكسندَالعربَفيَكبلميا،َأبكَالحسفَ -٘ٛ
فارسَبفَزكريا،َتعميؽ:َأحمدَحسفَبسبح،َدارَالكتبَالعممية،َبيركت،َالطبعةَاألكلى،َ

َـ.ُٕٗٗ



185 

 

َالمصادر والمراجع م
َالجكىرم)ت -ٙٛ َبفَحماد َإسماعيؿ َالعربية، َكصحاح َالمغة َتاج َتحقيؽ:َّّٗالصحاح ق(،

َـ.َُٗٗأحمدَعبدَالغفكرَعطار،َدارَالعمـَلممبلييف،َبيركت،َالطبعةَالرابعة،َ
َطبعَعمىَنفقة:َمصطفىَتاجَ -ٚٛ َالخفاجي، َبفَمحمد َشيابَالديفَأحمد طرازَالمجالس،

َالكيني،َالمطبعةَالشرقة،َطنطا.
ظاىرةَاإلعرابَفيَالنحكَالعربيَكتطبيقياَفيَالقرآفَالكريـ،َأحمدَياقكت،َدارَالمعرفةَ -ٛٛ

َـ.ُْٗٗالجامعية،َاإلسكندرية،َ
َالحا -ٜٛ َبسيكنيَْٖٕفظَالذىبي)تالعبرَفيَخبرَمفَغبر، َأبكَىاجرَمحمد َتحقيؽ: ق(،

َـ.ُٖٓٗزغمكؿ،َدارَالكتبَالعممية،َبيركت،َالطبعةَاالكلى،َ

َالفراىيدم)ت -ٜٓ َأحمد َبف َالخميؿ براىيـَُّٕالعيف، َكا  َالمخزكمي، َميدم َتحقيؽ: ق(،
َالسامرائي،َدارَمكتبةَاليبلؿ.

َبرىا -ٜٔ َالقاسـ َأبي َالتأكيؿ، َكعجائب َالتفسير َحمزةَغرائب َبف َمحمكد َالديف ف
َالقرآفَ-ق(،َدارَالقبمةَلمثقافةَاإلسبلميةَٓٓالكرماني)ت َبيركت.ََ-جدة،َكمؤسسةَعمـك

َزكرياَ -ٕٜ َتحقيؽ: َالنيسابكرم، َالقمي َمحمد َبف َالديف َنظاـ َكرغائبَالفرقاف، غرائبَالقرآف
َـ.ُٔٗٗعميرات،َدارَالكتبَالعممية،َبيركت،َالطبعةَاألكلى،َ

َالدحبمي،َدارَالشئكفََالفتحَعمى -ٖٜ َالكريـ أبكَالفتح،َمحمدَبفَأحمدَفكرَّجو،َتحقيؽ:َعبد
َ.ُٕٖٗالثقافية،َالطبعةَالثانية،َ

َ.ُٗٗٗفصكؿَفيَفقوَالمغة،َرمضافَعبدَالتكاب،َمكتبةَالخانجي،َالطبعةَالسادسة،َ -ٜٗ

َـ.ََِْفقوَالمغة،َعميَعبدَالكاحدَكافي،َنيضةَمصر،َالطبعةَالثالثة،َ -ٜ٘

َالثالثة،َ -ٜٙ َالطبعة َبيركت، َلممبلييف، َالعمـ َدار َالسامرائي، َإبراىيـ َالمقارف، َالمغة فقو
َـ.ُّٖٗ

َالقامكسَالمحيط،َمحمدَبفَيعقكبَالفيركزَآبادمَ،َمؤسسةَالرسالة،َبيركت. -ٜٚ
ق(،َتحقيؽ:َمحمدَأحمدَالدالي،َمؤسسةَِٖٓالكامؿ،َأبكَالعباسَمحمدَبفَيزيدَالمبرد)ت -ٜٛ

َـ.ُٕٗٗلطبعةَالثالثة،َالرسالة،َا
كتابَالشعرَأكَشرحَاألبياتَالمشكمةَاإلعراب،َأبكَعميَالحسفَبفَأحمدَبفَعبدَالغفارَ -ٜٜ

ق(،َتحقيؽ:َمحمكدَالطناحي،َمكتبةَالخانجي،َالقاىرة،َالطبعةَاألكلى،َّٕٕالفارسي)ت
َـ.ُٖٖٗ
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اكيؿَفيَكجكهَالتأكيؿ،َجارَاللَأبكَالقاسـَالكشاؼَعفَحقائؽَغكامضَالتنزيؿَكعيكفَاألق -ٓٓٔ

َالزمخشرم)ت َعمر َبف َمحمدَّٖٓمحمكد َكعمي ،َ َالمكجكد َعبد َعادؿ َتحقيؽ: ق(،
َـ.َُٖٗٗمعكض،َكأحمدَحجازم،َمكتبةَالعبيكاف،َالرياض،َالطبعةَاألكلى،َ

كشؼَالظنكفَعفَأساميَالكتبَكالفنكف،َمصطفىَبفَعبدَاللَالشييرَبحاجيَخميفة،َ -ٔٓٔ
َدارَإحياءَالتراثَالعربي،َتصح َالكميس، يحَكضبط:َمحمدَشرؼَبالتقايا،َكرفعتَبيمكو

َبيركت.
َطالبَ -ٕٓٔ َأبي َبف َمكي َكحججيا/ َكعمميا َالسبع َالقراءات َكجكه َعف الكشؼ

َـ.َُْٖٗق(،َمؤسسةَالرسالة،َبيركت،َالطبعةَالثالثة،َّْٕالقيسي)ت

َأح -ٖٓٔ َإسحاؽ َأبك َالقرآف، َتفسير َعف َكالبياف َإبراىيـَالكشؼ َبف َمحمد َبف مد
ق(،َتحقيؽ:َأبكَمحمدَبفَعاشكر،َمراجعة:َنظيرَالساعدم،َدارَإحياءَِْٕالثعمبي)ت

َـ.ََِِالتراثَالعربي،َبيركت،َالطبعةَاألكلى،َ
َاليندمَ -ٗٓٔ َالشاذلي َالديف َحساـ َبف َالديف َعبلء َكاألفعاؿ، َاألقكاؿ َسنف َفي َالعماؿ كنز

َاليندم) َبالمتقي َالشيير َالسقا،َٕٓٗتالبرىانفكرم َكصفكة َحياني، َبكرم َتحقيؽ: ق(،
َـ.ُُٖٗمؤسسةَالرسالة،َالطبعةَالخامسة،َ

َالبغدادمَ -٘ٓٔ َالعكبرم َالل َعبد َالديف َمحب َالبقاء َأبك َكاإلعراب، َالبناء َعمؿ َفي المباب
َـ.ُٓٗٗق(،َتحقيؽ:َعبدَاإللوَنبياف،َدارَالفكر،َدمشؽ،َالطبعةَاألكلى،َُٔٔ)ت

ق(،َٕٕٓلكتاب،َأبكَحفصَعمرَبفَعميَالحنبميَالدمشقيَالنعماني)تالمبابَفيَعمكـَا -ٙٓٔ
َبيركت،َ َالعممية، َالكتب َدار َمعٌكض، َمحمد َكعمي َالمكجكد، َعبد َأحمد َعادؿ تحقيؽ:

َـ.ُٖٗٗالطبعةَاألكلى،َ
لسافَالعرب،َابفَمنظكر،َتحقيؽ:َعبدَاللَعميَالكبير،َكمحمدَأحمدَحسبَالل،َكىاشـَ -ٚٓٔ

َالمعارؼ،َالقاىرة.محمدَالشاذلي،َدارَ
ق(،َتحقيؽ:َدائرةَِٖٓلسافَالميزاف،َأبكَالفضؿَأحمدَبفَعميَبفَحجرَالعسقبلني)ت -ٛٓٔ

َـ.ُُٕٗاليند،َمؤسسةَاالعممي،َبيركت،َالطبعةَالثانية،ََ-المعارؼَالنظامية

َبابفَ -ٜٓٔ َالمعركؼ َالجذامي َبكر َأبي َبف َحسيف َبف َمحمد َالممحة، َشرح َفي الممحة
َإبراىيـَبفَسالـَالصاعدم،َق(،ََِٕالصائغ)ت َبالجامعةَالعمميَالبحثَعمادةتحقيؽ:
َـ.ََِْ،َالطبعةَاألكلى،َالمنكرةَالمدينةَاإلسبلمية،
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َاألزدمَ -ٓٔٔ َبف َأحمد َالديف َعز َالعباس َأبك َعمي َالمتنبي، َشراح َعمى المآخذ

َمركزَْْٔالميٌمبي)ت َالعزيزَبفَناصرَالمانع، َعبد َتحقيؽ: الممؾَفيصؿَلمبحكثَق(،
َـ.ََِّكالدراساتَاإلسبلمية،َالطبعةَالثانية،َ

َالقرآ -ٔٔٔ َالتمجاز َالمثنى َبف َمعمر َعبيدة َأبك َفؤادََُِيمي)تف، َمحمد َعميو: َعمؽ ق(،
َسركيف،َمكتبةَالخانجي،َالقاىرة.

ق(،َتحقيؽ:َعبدَالسبلـَىاركف،َُِٗثعمب)َىمجالسَثعمب،َأبكَالعباسَأحمدَبفَيحي -ٕٔٔ
َلمعارؼ،َمصر.دارَا

ق(،َتحقيؽ:َعبدَالسبلـَىاركف،ََّْمجالسَالعمماء،َأبكَالقاسـَبفَإسحاؽَالزجاجي)ت -ٖٔٔ
َـ.ُْٖٗمطبعةَحككمةَالككيت،َ

َتيمية)ت -ٗٔٔ َبف َالسبلـ َعبد َأحمد َالعباس َأبك َالفتاكم، َعامرَِٖٕمجمكع َتحقيؽ: ق(،
َـ.ََُِثانية،َالجزار،َكأنكرَالباز،َدارَالكفاء،َالمنصكرة،َمصر،َالطبعةَال

َعطيةَ -٘ٔٔ َبف َتماـ َبف َغالب َبف َمحمد َأبك َالعزيز، َالكتاب َتفسير َفي َالكجيز المحرر
ق(،َتحقيؽ:َعبدَالسبلـَعبدَالشافيَمحمد،َدارَالكتبَالعممية،َبيركت،َِْٓاألندلسي)ت

َـ.ََِِالطبعةَاألكلى،َ
َال -ٙٔٔ َسيدىه َبف َإسماعيؿ َالحسفَعميَبف َأبك َكالمحيطَاألعظـ، ق(،َْٖٓمرسي)تالمحكـ

َـ.َََِتحقيؽ:َعبدَالحميدَىنداكم،َدارَالكتبَالعممية،َيركت،َالطبعةَاألكلى،َ
َبفَ -ٚٔٔ َعثماف َالفتح َأبك َعنيا، َكاإليضاح َالقراءات َشكاذ َكجكه َتبييف َفي المحتسب

َاألعمىَِّٗجني)ت َالمجمس َشمبي، َالفتاح َكعبد َناصؼ، َالنجدم َعمي َتحقيؽ: ق(،
َـ.َُْٔٗلمشئكفَاإلسبلمية،َالقاىرة،

َسيده)ت -ٛٔٔ َبابف َالمعركؼ َالنحكم، َإسماعيؿ َبف َعمي َالحسف َأبك ق(،َْٖٓالمخصص،
َـ.ُٖٗٗكالؽ،َالقاىرة،َالطبعةَاألكلى،َالمطبعةَالكبرلَاألميرية،َب

مكتبةَالمتنبي،ََجفرم،َآثرَتحقيؽ:َمختصرَشكاذَالقرآف،َمفَكتابَالبديع،َابفَخالكيو، -ٜٔٔ
َالقاىرة.

َ.ـُٖٔٗ،َق(َدارَالمعارؼ،َالقاىرةُِْٔيَعبدَالسبلـَضيؼ)تشكقَكية،المدارسَالنح -ٕٓٔ
َأب -ٕٔٔ َكالمؤنث، َاألنبارم)تالمذكر َبكر َعضيمة،َِّٖك َالخالؽ َعبد َمحمد َتحقيؽ: ق(،

َالتراث،َ َإحياء َلجنة َاإلسبلمية، َلشئكف َالمجمسَاألعمى َالتكاب، َعبد َرمضاف مراجعة:
َـ.ُٗٗٗالقاىرة،َ
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ق(،َتحقيؽ:َرمضافَعبدَالتكاب،ََِٕالمذكرَكالمؤنث،َأبكَزكرياَيحيَبفَزيادَالفراء)ت -ٕٕٔ

َ.ُٖٗٗدارَالتراث،َالقاىرة،َالطبعةَالثانية،َ
َكالم -ٖٕٔ َالسجستتاني)تَؤالمذكر َحاتـ َأبك َدارَِٓٓنث، َصالحَالضامف، َحاتـ َتحقيؽ: ق(،

َـ.ُٕٗٗالفكر،َدمشؽ،َالطبعةَاألكلى،َ
برةَاليقظافَفيَمعرفةَماَيعتبرَمفَحكادثَالزماف،َأبكَمحمدَعبدَاللَبفَمرآةَالجنافَكع -ٕٗٔ

َاليمني َاليافعي َعمي َبف َالكتبَق(ٕٓٔ)تأسعد َدار َالمنصكر، َخميؿ َحكاشيو: َكضع ،
َـ.ُٕٗٗالعممية،َبيركت،َالطبعةَاالكلى،َ

َالحمبي)ت -ٕ٘ٔ َعمي َبف َالكاحد َعبد َالمغكم َالطيب َأبك َالنحكييف، َتحقيؽ:َُّٓمراتب ق(،
َـ.ُٓٓٗمحمدَأبكَالفضؿَإبراىيـ،َنيضةَمصر،َ

ق(،َٕٗٔتالمساعدَعمىَتسييؿَالفكائد،َعبدَاللَبفَعبدَالرحمفَبفَعبدَاللَبفَعقيؿ) -ٕٙٔ
َـ.َُٖٗ،َالطبعةَاألكلى،َمدَكامؿَبركات،َدارَالفكر،َدمشؽتحقيؽ:َمح

َالبصريات -ٕٚٔ َالفارسي)تالمسائؿ َعمي َأبك َإّٕٔ، َالشاطر َمحمد َتحقيؽ: َأحمد،َق(، حمد
َـ.ُٖٓٗمطبعةَالمدني،َالقاىرة،َالطبعةَاألكلى،َ

ق(،َتحقيؽ:َصبلحَالديفَعبدَاللَّٕٕتالنحكم)الفارسيَالمسائؿَالبغداديات،َأبكَعميَ -ٕٛٔ
َالسنكاكم،َمطبعةَالعاني،َبغداد.

ق(،َتحقيؽ:َحسفَىنداكم،َكنكزَّٕٕالنحكم)تالفارسيَالمسائؿَالشيرازيات،َأبكَعميَ -ٕٚٔ
َـ.ََِْيا،َالرياض،َالطبعةَاألكلى،َإشبيم

ق(،َتحقيؽ:َمحمدَالشاطر،َمطبعةَّٕٕالنحكم)الفارسيَالمسائؿَالعسكريات،َأبكَعميَ -ٜٕٔ
َـ.ُِٖٗالمدني،َمصر،َالطبعةَاألكلى،َ

َالعكبرم)ت -ٖٓٔ َالبقاء َأبك َالنحك، َفي َمحمد،َُٔٔمسائؿَخبلفية َرجبَعثماف َتحقيؽ: ق(،
َـ.ََِٕكتبةَالخانجي،َالقاىرة،َالطبعةَالثالثة،َمراجعة:َرمضافَعبدَالتكاب،َم

َأ -ٖٔٔ َالصحيحيف، َعمى َالنيسابكرمَبالمستدرؾ َالطيماني َالل َعبد َبف َمحمد َالل َعبد ك
ق(،َمصطفىَعبدَالقادرَعطا،َدارَالكتبَالعممية،َبيركت،ََْٓالمعركؼَبابفَككيع)ت

َـ.َُٗٗالطبعةَاألكلى،َ
َم -ٕٖٔ َمحمد َأبك َالقرآف، َإعراب َطالب)مشكؿ َأبي َبف َصالحَّْٕكي َحاتـ َتحقيؽ: ق(،

َـ.ََِّالضامف،َدارَالبشائر،َالطبعةَاألكلى،َ
المشكؽَإلىَعمكـَالقرآفَكعمـَالبياف،َشمسَالديفَأبيَعبدَاللَالمعركؼَبايفَقيّْـَالجكزيةَ -ٖٖٔ

َـ.َُٔٗق(،َتصيح:َمحمدَالنعساني،َمطبعةَالسعادة،َالطبعةَاألكلى،َُٕٓالحنبمي)ت
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مصطمحاتَفيَكتبَالعقائد،َمحمدَبفَإبراىيـَبفَأحمدَالحمد،َدارَبفَخذيمة،َالطبعةَ -ٖٗٔ

َاألكلى.
َأ -ٖ٘ٔ َالقرآف، َاألخفشَاألمعاني َمسعدة َبف َسعد َالحسف َىدلَُِٓكسط)تبك َتحقيؽ: ق(،

َـ.ُٓٗٗمحمكدَقراعة،َمكتبةَالخانجي،َالقاىرة،َالطبعةَاألكلى،َ
ٖٔٙ- َ َالقرآف َالسرممعاني َبف َإبراىيـ َإسحاؽ َأبك عرابو، َعبدَُُّ)تالزجاجَكا  َتحقيؽ: ق(،

َُٖٖٗالجميؿَعبدهَشمبي،َعالـَالكتب،َبيركت،َالطبعةَاألكلى،َ

َالفراء)ت -ٖٚٔ َيحيَبفَزياد َزكريا َأبك َالطبعةََِٕمعانيَالقرآف، َبيركت، َالكتب، َعالـ ق(،
َـ.ُّٖٗالثالثة،َ

َأح -ٖٛٔ َالحسيف َأبك َالمغة، َمقاييس َزكريا)تمعجـ َبف َفارس َبف َعبدَّٓٗمد َتحقيؽ: ق(،
َالسبلـَىاركف،َدارَالفكر،َدمشؽ.

ق(،َتحقيؽ:َعبدَالمطيؼَُٕٔعاريب،َابفَىشاـَاألنصارم)تمغنيَالمبيبَعفَكتبَاأل -ٜٖٔ
َالخطيب،َالمجمسَالكطنيَلمثقافةَكالفنكفَكاألدب،َالتراثَالعربي،َالككيت.

َأبكَالقا -ٓٗٔ َالخكارزميَالزمخشرم)تالمفصؿَفيَصنعةَاإلعراب، َدارَالجيؿ،َّٖٓسـ ق(،
َـ.ََُٗبيركت،َالطبعةَالثانية،َ

مفاتيحَالغيبَأكَالتفسيرَالكبير،َأبكَعبدَاللَمحمدَبفَالحسيفَالتميميَالرازمَالممقبَ -ٔٗٔ
َـ.َََِق(،َدارَإحياءَالتراث،َبيركت،َالطبعةَالثالثة،ََٔٔبفخرَالديفَالرازم)ت

ق(،َتحقيؽ:َمحمدَعضيمة،َالمجمسَِٖٓاسَمحمدَبفَيزيدَالمبرد)تالمقتضب،َأبكَالعب -ٕٗٔ
َـ.ُْٗٗإحياءَالتراث،َالقاىرة،َالطبعةَالثالثة،ََةاألعمىَلمشئكفَاإلسبلمية،َلجن

َعميَبفَمؤمفَالمعركؼَبابفَعصفكر)تالمقرٌَ -ٖٗٔ َالستارَٗٔٔب، َعبد َأحمد َتحقيؽ: ق(،
َـ.ُِٕٗ،َكعبدَاللَالجبكرم،َالطبعةَاالكلى،َمالجكاَر

َاأل -ٗٗٔ َفي َالثانية،َمقاالت َالطبعة َبيركت، َالرسالة، َمؤسسة َحسيف، َمحمد َمحمد دب،
َـ.ُٖٖٗ

َالسادسة،َ -٘ٗٔ َالطبعة َالقاىرة، ،َ َالمصرية َاإلنجمك َمكتبة َأنيس، َإبراىيـ َالعربية، َأسرار مف
َـ.ُٖٕٗ

ق(،َتحقيؽ:َٕٗٓمـ،َأبكَالفرجَعبدَالرحمفَابفَالجكزم)تالمنتظـَفيَتاريخَالممكؾَكاأل -ٙٗٔ
محمدَعبدَالقادرَعطا،َكمصطفىَعبدَالقادرَعطا،َدارَالكتبَالعممية،َبيركت،َالطبعةَ

َـ.ُِٗٗاالكلى،َ



191 

 

َالمصادر والمراجع م
ق(،َّّٗيس)تنتبكَمحمدَالحسفَبفَعميَبفَككيعَالالمنصؼَلمسارؽَكالمسركؽَمنو،َأ -ٚٗٔ

َ َجامعة َمنشكرات َإدريس، َبف َخميفة َعمر َبنغاقتحقيؽ: َاألكلى،َاريكنس، َالطبعة زم،
َـ.ُْٗٗ

َالجرجانيَ -ٛٗٔ َمحمد َبف َعبدالل َبف َخالد َاإلعراب، َقكاعد َإلى َالطبلب مكصؿ
ق(،َتحقيؽ:َعبدَالكريـَمجاىد،َمؤسسةَالرسالة،َبيركت،َالطبعةَاألكلى،ََٓٗاألزىرم)ت

َـ.ُٔٗٗ
ق(،َتحقيؽ:َُٖٓنتائجَالفكرَفيَالنحك،َأبكَالقاسـَعبدَالرحمفَبفَعبدَاللَالسُّييمي)ت -ٜٗٔ

َالطبعةَ َبيركت، َالعممية، َالكتب َدار َمعٌكض، َمحمد َكعمي َالمكجكد، َعبد َأحمد عادؿ
َـ.ُِٗٗاألكلى،َ

نشأةَالنحكَكتاريخَأشيرَالنُّحاة،َالشيخَمحمدَالطنطاكم،َتحقيؽ:َعبدَالرحمفَبفَمحمجََ-ٓ٘ٔ
َـ.ََِٓبفَإسماعيؿ،َمكتبةََإحياءَالتراثَاإلسبلمي،َالطبعةَاالكلى،َ

النجكـَالزاىرةَفيَممكؾَمصرَكالقاىرة،َجماؿَالديفَابيَالمحاسفَيكسؼَبفَتغرمَبردمََ-ٔ٘ٔ
َالقاىرة،َْٕٖاألتابكي)ت َالكتبَالمصرية، َدار َحسيفَشمسَالديف، َمحمد َلو: َقدـ ق(،

 ـ.َُّٗالطبعةَاالكلى،َ

حقيؽ:َق(،َتٕٕٓدباء،َأبكَالبركاتَكماؿَالديفَابفَاالنبارم)تنزىةَاأللباءَفيَطبقاتَاألَ-ُِٓ
َـ.ُٖٓٗإبراىيـَالسامرائي،َالمنار،َاألردف،َالطبعةَالثالثة،َ

َالبابانيََ-ُّٓ َباشا َإسماعيؿ َالمصنفيف، َكآثار َالكتب َأسماء َالعارفيف ىدية
َـ.ُِٗٗق(،َدارَالكتبَالعممية،َبيركت،َُّّٗالبغدادم)ت

َالسيكطي)تَ-ُْٓ َالديف َجبلؿ َالجكامع، َفيَشرحَجمع َاليكامع َتحقيؽ:ُُٗىمع أحمدََق(،
َـ.ُٖٖٗشمسَالديف،َدارَالكتبَالعممية،َبيركت،َالطبعةَاألكلى،َ

َالَ-ُٓٓ َأيبؾ َبف َخميؿ َالديف َصبلح َبالكفيات، َأحمدَْٕٔصفدم)تالكافي َتحقيؽ: ق(،
َـ.َََِرناؤكط،َكتركيَمصطفى،َدارَإحياءَالتراثَالعربي،َبيركت،َالطبعةَاالكلى،َاأل

َبَ-ُٔٓ َعمي َكخصكمو، َالمتنبي َبيف َالجرجاني)تالكساطة َالعزيز َعبد َتحقيؽ:َِّٗف ق(،
َ.ُُٓٗالفضؿَإبراىيـَ،َمصر،ََكمحمدَأب
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َالنيسابكرمََ-ُٕٓ َالكاحدم َمحمد َبف َعمي َالحسف َأبك َالمجيد، َالقرآف َتفسير َفي الكسيط

َكأحمدَْٖٔالشافعي)ت َمعٌكض، َمحمد َكعمي َالمكجكد، َعبد َأحمد َعادؿ َتحقيؽ: ق(،
الكتبَالعممية،َبيركت،َعبدَالغنيَالجمؿ،َكعبدَالرحمفَعكيس،َدارََمحمدَصبرة،َكأحمد

َـ.ُْٗٗكلى،َالطبعةَاأل
َاألَ-ُٖٓ َبفَكفيات َبكر َأبي َبف َالديف َشمس َالعباس َأبك َالزماف، َأبناء َكأنباء عياف

َـ.ُْٗٗق(،َتحقيؽ:َإحسافَعباس،َدارَصادر،َبيركت،َُٖٔخمكاف)ت
 

َ
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