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 شكر وعرفان

بعددددف قدددد ف     دددد    

سبحانه وقعالى أنجدت  ذد   

 لبحث، فله  لحمدف و لكدكر 

و لثناء  لحس  فد   لددفن ا 

 و آلخرة.

 لكددكر  لصثددأ أسددف  خددا

و لت ددف ر وفدداالح  امتددر   

إلى أستاذ   لفاضد  فيد ل  

 لددفوت ل لعكددر ا عبددا ، 

م ددث قفيدد  بافشددر   علددى 

 لبحددث، ف ددف أفددا ن   ذدد  

ف فة سدددددبت ج هاقددددده  ل

و نحن   د  وتتده  لثمد  ، 

 فجت ه   عن  خ ر جت ء.

ومدددا أق دددف  بالكدددكر 

 لجت ددد  إلدددى  لسدددا ة 

 ألفاضددد  أعيددداء لجنددد  

 لمناتكددد  علدددى قفيدددلهأ 

ب بدددد ا  ناتكدددد  ذدددد ه 

 لم ورة، وعلدى بدبرذأ فد  

 تر ءقها.

وفددد   لمتدددا  أق دددف  

بجت    لكدكر إلدى ود   د  

إنجدداه ذدد    سدداعفن  فدد 

  لعم .
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

  لحمف هلل  ل   وف نا له   ولأ نك  نص  إل ه.

 أ ا بعف:

ا  سعن  ف  ذ    لم ا  إا أن أت ا إن أمح  لنا  

       ق   ا  و   ﴿ لكر م :  آل  بافذف ء    نتلت بح هأ 
 .﴾ام  ذ  ر  ه  ن  ق   ا  و       ا أ  م  ه  ل  

 هلعت    لىإلى    هلعت  أل   ف  تلب ، إ -

 لبفلة وجعلتن  أجن  ثمالذا، إلى    قنحن  

، إل ك  ا  ملك   لحنان،  متر  الها  لرؤو  

و كع   لب ، وترة ع ن ، إل ك  ا أغلى ج ذرة 

وأثم  لؤلؤة أقت   بها، إل ك  ا أ   

  لحب ب .

تلبه ووفامه إلى    إستطاع بفي  بفاء  -

ت  ب  فتا    تان  ب ننا، إلى  ل   ت   م ل

ف ه  ل  لف أوسط أب  ب  لجن  فإذ  شئت فيع 

، إلى    ببر على  مفظه ذلك  لباب أو 

طان  عقعل م  وذل   لصعاب ألجل ، إلى  ل   أ

و  ش ء  ون أن  فكر ف  أخ  ش ء إل ك  ا أب  

  لعت ت.

ول ف، رب  لنا  إلى تلب  إخ ق : أتإلى  -

 شهره  ، نها .

 لحب إلى     ل ام  إلى ق أ  لوم  إلى  -

أمبها أوثر    نفس ، أخت   لغال   أسماء 

 أنفاا وآاء. و بنت هاوهوجها 

 إلى و      حم  ل ب لكح . -

 إلى بف  ا   لفل س   -

 إلى و     ساعفن     تر ب أو    بع ف -

وو  ذ   بفي    سبحانه وقعالى وأستاذ   -

كر ا عبا   ل   ل ف ن  ط ل  ذ ه  لفاض ، لع

  لسن     إشر   ولأ  بم  عل  بنصاالحه
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إّن احلمددددددددددد  ّس يمددددددددددد و ن تهددددددددددد  ابّلله ن تهددددددددددد    و ن تهددددددددددد    ه  ن ت ددددددددددد     ّس  ددددددددددد   ددددددددددد ن  
  أت هدددددّللم  ن  ددددد  لدددددابنمي أهممّللّللدددددم    ددددد    ددددد و اّس لددددد    دددددّ  ّللددددده  ن  ددددد    ددددد   لددددد   دددددم   ّللددددده  

                                         ه  دددددددددددد  أ ّللدددددددددددده ن أ دددددددددددد   أّن  مدددددددددددد ا ه دددددددددددد و ن  لدددددددددددد ّلله                            حدددددددددددد ون أ دددددددددددد   أن ه إّللدددددددددددده إّه اّس ن 
 أّ م ب  :                                                                               

ن اّللّلّلحددددد    مبددددده ا  ددددد  ن   ددددد   ه مدددددم  اّللّ  ددددد  ّللدددددأ أن أنحددددد  اّس و دددددم  إ   لددددد ّلله ا  ددددد  ب  
ه دددددد  لدددددد    اّللّ  دددددد   ن  دددددد     اهدددددد  م  ن  ه و ددددددث ن الدددددد     ه و   دددددد   ن  دددددد   ددددددمن ح  دددددد  

محم   ددددددم  دددددد  اّللّ حدددددد  اّللددددددّأ  وهددددددّ ع إّللاب ددددددم  ن  دددددد   حددددددم     إ  ل دددددد    ددددددم  اّلل دددددد  ن اّلل دددددد   ن 
   لدددددد  أح م دددددده  ال ددددددم إ  تأتددددددهج ه دددددد  اّللّلّلحدددددد   ن   دددددداب   ّلل  دددددده  ن ا دددددد     أا  دددددده  ل  دددددد ي 

 ّللددددددأ  ددددددمن ا  ّللددددددمه  ن  دددددد  أ دددددد   دددددد  قمتابدددددد   دددددد نن   دددددد ا ح اّللّلّلحدددددد  عه   ددددددم   دددددد ج هدددددد  أ  دددددد  
ب  الددددد  أ ددددد  هدددددمي محددددد  ّللددددد ا  اّلل  بابددددد  أه ن  ددددد  ابددددد   أتدددددم  ا ت دددددم ّ   ن ددددد  ألددددد م  ه ددددد   اّلل  بابددددد  
مب ددددددد   ن دددددددمحل اّلل ّ ملددددددد  اّلل  مابددددددد  اّلل الددددددد     م ددددددد    ه ددددددد  اّللّلّلحددددددد  اّلل ددددددد   اّللدددددددّأ   دددددددّلّل  لابددددددده 
   دددددددّلل مي ه  دددددددد ج  ن دددددددد  أحدددددددد  أّمدددددددد  اّللّلّلحددددددد  اّلل ددددددددم       اّلل دددددددد ن اّلل ّددددددددم   ا  دددددددد    ن  دددددددد  و  
اّللّ  الددددددددمي اّللّ    دددددددد  ن اّللّلّلح  دددددددد   متددددددددم ن  م اّللددددددددم  دددددددد   ا  مددددددددم  اّلل ددددددددمح    ن  ّلل مودددددددده   اّللّلّلحدددددددد  

         ا لمل   حىت حأا  ب     نن أن   م ته بهاب   ه 
أه    دددددد   ددددددأا نحدددددد و ّلل   دددددد   ه دددددد  ناحدددددد   دددددد    ّلل مودددددده  نوّللددددددمن       ددددددمي  دددددد  أ اّدددددده  

ن    ه ددددددد  ابددددددد   أتدددددددم  ا ت دددددددم  ّ   ددددددد   ه دددددددّللدددددددأّللأ  دددددددم  ا  ابدددددددم      ددددددد    دددددددأا اّلل حددددددد  ّلل 
حابمودددددده  ن اّللّ    دددددد  مث اّدددددده  ن  دددددد  دّ   الدددددد    مبدددددده    دددددد  اّللّللّدددددد   ن بدددددد  اّللّ دددددد      إ ددددددمل  إ  
 غ دددددددأ   أن أ أتددددددد  اّللّ  دددددددم  هددددددد    دددددددمع ت ددددددداب   ا   ددددددداب ه   ن  ن    ددددددد و   ا    دددددددمي ن ن  

 اّلل    ناّلل  مم             
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أ  دددد  ا لدددد مع اّللددددّأ مح  ددددو ه دددد  ا  ابددددم     دددد   اّللّ لددددمّلل   أّ ددددم أ ابدددد  ا   دددد   بأاودددده و دددد 
ل دددددد  ون    دددددد ن  ددددددأو اّللّ  الدددددد  ندددددد   إ  و دددددد    دددددد  ج نالابدددددد  هدددددد  حابددددددمج ابدددددد   أتددددددم  ن ودددددد ن 

ن اجتم موددددددده ن اّلل  دددددددما اّللدددددددّأ ات ددددددد    دددددددم  إلددددددد م موه  نيدددددددمن  و ابدددددددمن  اب ّللددددددده   ددددددد  و    اّللّلّلحددددددد  ن 
   ح اّللّلّلح  دد  ا  دد     لمدد   دد   ددأا اّلل ددمي ا دد ّ ه اّللددّأ   دد   دداب ه اّللددّ تابم  ن    دده  دد  ا دد ا  

 ددددد  لدددددمي اّلل  ددددد  اّللدددددّأ  هدددددمأت لابددددده   نّللدددددن  وهدددددّ  ّللددددده ال ددددد    ددددد و اّللدددددّ  و أن   ّ ددددد  ه ددددد   ن  دددددم
  ا  ا ددددد ا ح اّللّلّلح  ددددد  اّللّهدددددمب   اّللدددددّأ  متدددددم  ّلل  ددددد ج ن اّلل  لددددد  ن ب ددددد ا   لمدددددم  دددددمن     ددددده  ّلل دددددم  

اّللّلّلح  دددد  ن ا  ابم اودددده  ن ّللددددن   ددددمن اّللّلّلحدددد  الدددد ا     مدددد  أ  ا دددده  ل دددد  ن دددد  ابدددد    دددد    ا و ن  ددددم
اّللّللّدددد   نبدددد  اّللّ دددد    ّللاب دددد ن     مددددم  هث دددد  بدددده   أتددددم    ددددم   دددد  اّللابهدددد  ن اّللّ هدددد اب  لّددددمو    دددد 

 دددددد   دددددد ن  و  ّدددددد  اّللّلّلحدددددد   لمددددددم   ددددددمّن  ددددددأا اّلل  ددددددمع   ّللددددددم ن  ّلل  ددددددم   ن ا ددددددثي ّلل ابددددددمن  ددددددأو 
    أ هددددددم  اّلل  دددددد  اّللددددددّأ  الدددددد    بدددددده   مبدددددده  لمددددددم  دددددد    ا و لاب ددددددم    اخل ددددددمّن  ّللّ   دددددداب    حدددددد  

ن  ددددد  ح ددددد   دددددأا اّلل  دددددمع بأتددددد نحمي ه  ددددد ج  ن ّلل دددددّ  أّ  دددددم  ددددد   ابددددد   أتدددددم  ت هددددده   ن  ددددد   
ا  ددددددددّ  اّلل ددددددددم  ّ   ّللددددددددأّللأ ه دددددددد ي   ا تدددددددد  بدددددددد  اّللأّتدددددددد ح   لمددددددددم  دددددددد  أن دددددددده اّللّ أتددددددددمبه ن أن دددددددده 

   دددددأو اّللّ لدددددمّلل    ه ص ددددد  أن  ّللح ددددد  أن  اه ددددد    بابّلل مدددددم   ن ال ددددد  ا   ددددد   اّللدددددّأ  وّللمنّلل ددددده
حي دددددددد  ت هدددددددده  ددددددددم   ددددددددّلل ة ناحدددددددد  ه    دددددددد او   ّللددددددددأ أّن اّللّ  الدددددددد  اّللّ م  ابّدددددددد  ا     دددددددد    دددددددد    
و   دددددددد  اه مددددددددم  ا ددددددددّلل ة اّلل ّددددددددم     أّ ددددددددم اّلل  دددددددد ن ا ّن  ن اّلل ّددددددددم  ن   ّللددددددددمنهن ا   ددددددددم اي ابدددددددد  

بدددددددد  اّللّ دددددددد     ل  ددددددددّ  ا ددددددددّلل ة   أتددددددددم  ا ت ددددددددم ّ  اّللّلّلح  دددددددد   ن   الدددددددد    ددددددددمع    دددددددد  اّللّللّدددددددد   ن
     دددددده  دددددد    دددددد  ن  حددددددابن ن يدددددد   ن الدددددد    م  دددددد ن أتهددددددل  دددددد اّلل ددددددمّ  ه دددددد  اّلل ح ابدددددد  اّلل  دددددد  

   م دددددد  هّللدددددد  ه دددددد  ا  ا تدددددد  بدددددد   دددددد     دددددد  اّللّللّدددددد   هبدددددد  اإل دددددد ا اي اإلح ددددددمّاب  إل ددددددمل  إ  
ابل اّللّللّ    أ ّللم :  أّ م   م   اّللّ لمّلل  ل   ه          ا ّلل م ّ  اّلل م  ّ   أتم    ن ُمه

 اه مددددد   لابددددده ه ددددد    دددددل اّلل ّدددددم      -ا ّن    دددددم     ّددددد  ب  ددددد  ابددددد   أتدددددم  ا ت دددددم   ن حابموددددده
ن   دددددددل اّللدددددددّثا    مّللّهددددددد  ق    لددددددد   ن  ا  ددددددد ق ّلل م   ددددددد       ددددددد  ا  ع اّلل ددددددد   ّلل ن  مدددددددمن  

 حه  احملم  ج ن ب اب  اّلل همج ّلل ّهاب      أ اي اّللّأ ل هب  اّلل مم     
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 ابهددددداب  ه ددددد    ّلل موددددده  م دددددو  -  جب ددددد  و اّللّلّلح  ددددد  ن   اّدددددهاّلل ّدددددم   دددددم     ّددددد اه مددددد   لابددددده ب ددددد   ّ 
 ددددددددل  ن أن ددددددددة ا هددددددددمّللأ إ  أّلل ابدددددددد  بدددددددد   مّللددددددددأ   دددددددد    ددددددددأن  اّللّ  ابددددددددل هدددددددد    ددددددددل ا هم  

اّللدددددددّأ ل   هددددددد  ابّلل  بددددددد  ج ا  دددددددم    مخل دددددددمّن هبددددددد   دددددددو  و دددددددّ   ا  ا  اّللّلّلح  ددددددد    لددددددد  
 اّللأّتمه       اّللّ    ة ّلل       ن غري م      م   اّللّلّلح     

     اه مدددددد ي لابدددددده ه دددددد    –اّلل ّمّللدددددد   ددددددم     ّدددددد  ب  الدددددد  اّلل  ددددددمع    دددددد  اّللّللّدددددد   ن بدددددد  اّللّ دددددد
  دددددمع  ددددد  اّلل  ددددد   ددددد  أ ددددد    الددددد ه  إ دددددمل  إ   ددددد نحمي  دددددأا اّلل  دددددمع  ددددد  بابّلل دددددم  ددددد   
ابددددددل اّللّللّ دددددد ا    دددددد     دددددد  اّللّللّدددددد   ّلل م ددددددّ  اّلل ددددددم  ّ   ن  دددددد   اّلل  دددددد  هبدددددد   أتددددددم  ت هدددددده  ن ُمه
  او  ددددددم   دددددد     ددددددم   و هدددددداب  اّلل حدددددد   لدددددد  ّللم  ا    دددددد  ن اخلم دددددد  إ   دددددد    ن ل دددددد    

   و اب  اّلل ح    ن  ّهمم اّلل     إ    مح   غ  
 أتدددددددم  ا ددددددد    ه ددددددد  حابدددددددمج ابددددددد   أتدددددددم  ا ت دددددددم ّ  ن ه ددددددد و  يدددددددّ  م لابددددددده هددددددد  اّلل  ددددددد  

ن ا و   دددددددد  اث و ن   ّلل مودددددددده ا    هدددددددد  اّللددددددددّأ  هددددددددمأت لابدددددددده دّ هدددددددد    ّللدددددددد و ن تهدددددددد ه ن تأتددددددددهوه دّ  
ن  ّهددددددم ه إ     دددددد    محدددددد    ددددددم اي ابدددددد   أتددددددم  ا ت ددددددم ّ   اّلل  دددددد  ا ّن : ه  ددددددم لابدددددده ا  

ا  حددددد  ا ّن  ابددددد   أتدددددم  ن ا ددددد ا ح اّللّلّلح  ددددد    ددددد ي ب دددددج ا هدددددمّ  اّللدددددّأ نالددددد  لاب دددددم وّللمنّللدددددم   
و  اّلل  دددددد ّ   ن  ددددددأّللأ اّللددددددّأ نالدددددد  لاب ددددددم اّلل دددددد لاّب  ن اّلل  دددددد ا ّ   ن ه  ددددددم   ا  حدددددد  اّلل ّددددددم    ا

اّللّلّلح  دددددد   ن   ا  حددددددد  اّلل ّمّللدددددد  ا  ابم اوددددددده اّللّلّلح  دددددد  اّللدددددددّأ و  دددددد  لاب دددددددم  و دددددداّب ه اّللّلّلح  ددددددد  اّلل   ّددددددد  
ج إ  أتّدددده ي   دددد     ّ دددد م ّلل   دددد  ب ابّللدددده  ددددّ  ا  دددد   ن إن  ددددمن    ّدددد  اّلل  دددد ّ       ددددري  دددد   أتددددري 

  اّ ددددددد   ن   ددددددد ّ   ت ممّددددددده  دددددددأ     أّ م اّلل  ددددددد  اّلل ّدددددددم   ل   دددددددم لابددددددده ّلل  الددددددد     دددددددمع    ددددددد  
 اّللّلّل   ن ب  اّللّ       ن ّللأ          مح :        

   ن بدددددد  اّللّ دددددد     دددددد   دددددد   هدددددد      دددددد   ا ّن : ه ّلددددددم لابدددددده  ّلل  ددددددمع    دددددد  اّللّللّدددددد  1 
 اّلل  مع ن       و    ه ن  ّلل  ه لابه                                      

ن      مددددد   اهلددددد   اّلل  ددددد   احلددددد    اّلل ّدددددم : وّللمنّللدددددم لابددددده   ا  ابددددد   أتدددددم    أ هدددددم  اّلل     2
  ّللأ        اّللّ       م                 

 
 
 

                                            



 مقدمــــــــة

 د

 

ن  مدددددم اّلل  ددددد  مب حددددد  اثّللددددد  أل  وددددده ّلل م ا تددددد  بددددد   ددددد ح   ددددد  اّللأّتددددد ن  اّللدددددّأ أ ابمدددددم   
ه ددددد   ددددد  اّلل  ددددد   ن ددددد   ددددد   ابددددد   أتدددددم  ا ت دددددم ّ  ت هددددده  ا هدددددّم   ددددد     ددددد  اّللّللّددددد   ن بددددد  

  ن   مدددددم ال دددددابدددددل اّللّللّشددددد ا    ددددد     ددددد  اّللّللّددددد    اّللّ ددددد     ن  ددددد   ا  دددددّ  اّلل دددددم  ّ  ا هدددددّم  ُمه 
            خبم ددددددددددددد  و دددددددددددددمّللم اّللّلّل دددددددددددددمّة اّللدددددددددددددّأ و ّ ددددددددددددد م إّللاب دددددددددددددم  ددددددددددددد   ددددددددددددد   اّلل حددددددددددددد   نوددددددددددددد  ون  :                                                           

                                                 إّن اجل دددددددددد     ددددددددددأا ا   دددددددددد    ددددددددددم  دددددددددد  إهّ ّلل ّللدددددددددد     ا دددددددددد     بّللددددددددددم  اّللّ  الددددددددددمي اّللّلّلح  دددددددددد                                          -
   إّن  ّللدددددددمق   دددددددريا  ددددددد  اّلل  دددددددما ا     ددددددد   ّلل حددددددد  ص ددددددد  أن و ددددددد ن    ددددددد    لدددددددمهي  م  ابددددددد   –

ن  ددددد  ه ددددد  لددددد اب  ا  دددددم  ي ابددددد  ع   موددددده ن تأتددددد  م  ن اّلل حددددد  هددددد  ا   ددددد    ّلل دددددم  ن الددددد اب م  
اب ددددددددددددددددددددددددم اّللّلّلحددددددددددددددددددددددددمج                                                                                          اّلل حدددددددددددددددددددددددد   دددددددددددددددددددددددد   ات دددددددددددددددددددددددد ا و    ا  اّللّلّلح  دددددددددددددددددددددددد  اّللددددددددددددددددددددددددّأ  ددددددددددددددددددددددددمّلل  ل

نلددددد ج إت دددددم  ن   دددددّلل مي ابددددد   أتدددددم  :  نّلل دددددّ   ددددد  اّللّ ددددد   ي اّللدددددّأ  دددددم ل و أ ّللدددددم  إهددددد ا  اّلل حددددد 
     ن  أن   ددددددو   حددددددريج بدددددد  اهلدددددد   ا   دددددد   ددددددّ    ددددددّلل  ّللددددددأ   أب ابدددددده ن  ددددددم   ددددددل ح ّللدددددده  دددددد   دددددد  

ن ع  دددددد اي ن غري ددددددم  دددددد  ا  محدددددد  اّللددددددّأ ه  هدددددد  ه  م ح دددددد  اّللّ لددددددمّلل   نبدددددد  اه   ددددددم  مبددددددم  دددددد  
   ن        مي اّلل ح                                                                         

   ددددددأا ن  ددددددّ  اّللأّتدددددد   ن اّللّ  دددددد    ّلل لدددددد م  اّلل م دددددد  ا أتدددددد   اّللدددددد ّ     ّلل أتدددددد   دددددد  ه ّدددددددمح 
موددددده اّلل اّبمددددد  اّللدددددّأ لدددددّ  م      ددددد  اّلل  ددددد   إل دددددم   دددددأا  اّللدددددّأ  ي   وددددد  ه دددددّ   ب   اب موددددده ن  حّ 
اّلل حدددددد    ن أ ددددددم ي   اّللدددددد  ع ّلل  ددددددّ  رم  دددددده    مددددددم أو ددددددّ    ّللأّتدددددد   اجل  دددددد  ن اّلل  دددددد    اّلل  ددددددري 

ن         إ  اّللّهدددددم ج ا لم ددددد  أه دددددم  جلّللددددد  ا ّللم أتددددد  ه ددددد  و ّ ددددد    ب  ددددد    ّللم أتددددد   دددددأو ا دددددأّ  ج 
من  اّلل اّبم  اّللّأ     هرم أن و    اّلل ح  وّلل ابحم ن إ  ا                                                                 و ّ     إبب ا    حّ 

 مددددددم ه أتهدددددد  اّللأّتدددددد   ّلل ددددددّ   دددددد  لددددددمت    ّللّلّل ددددددة ن اّللّ   ابدددددده أن اّللددددددّ هم   ن احلمدددددد  ّس    
ن لدددددد    اّبّللددددددم  مدددددد   دددددد   اّس ه ابدددددده ج ن اّللّهدددددد   ه دددددد  تاّللددددددّأ  ودددددد   بددددددأ  و اّللّ ددددددمحلمي  ن اّللّ دددددد 

                                                                      نه    ّلله  ن ح ه أمج         
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 عصر ابن هشام األنصارّي: 
تعدددددصي  ابدددددم  ألنددددد  ن دددددصي أل ابدددددصاتري  ددددد  ألع يابدددددمص  أل ص ددددد     ات ددددد  ألع  ددددد  ألععددددد           

( و  نمئددددددد   بدددددد     مددددددد     خ دددددددص 867-807وألإلسددددددق  ع ش دددددددص خدددددددص    خبدددددد    ددددددد     
 ألملمصعمك مبمم أل   صص  حضصات   وث صشم ع كل ذعك ظ   أث ه   إا صجصته و  ؤع صته.

ألععبددددد    وعمحدددددص   خددددداتإل خص يددددد    تص ددددد  تدددددصاتج ص ن دددددصي صددددد اتإل عمعمددددد ي ألإلسدددددق م  نبددددد  وألنددددد  
وألالج مدددددصخ ع شصامدددددصإل ألعع ممددددد  تددددد ت    ح إطدددددصاته  ألعييمصسددددد ألعددددداير خدددددص  شمددددده  يددددد م ي خمم دددددص ت  دددددم

 1هبا   ألإلطصات   ألاتت صطص وثم ص ت  ث  هبمص وتؤث  شم مص.
 طددددد ألات ألعييمصسدددددم ع شددددد ذأل كدددددص  ألع يددددد اتص  عألظدددددقي   نعددددد ي وألع  ددددد   ألععمددددد وال  غددددد ا خددددد  ألع دددددص  أ ي 

ددددددددع اع شدددددددد  ي  آاثاته ت ددددددددصو   ألعييمصسددددددد  خ م ددددددددص صددددددددص  ص ذأل أثددددددد  ّات     ات دددددددد   ددددددددع   ددددددد  ألع ي
طم ام ددددددد  ألسددددددد  صا   و  ألا كددددددد  ألععمممددددددد ع وألع  ضددددددد  ألع    ددددددد ع وإذأل   دددددددم ه سددددددد م   وسدددددددص ته  خددددددد 

 .2ا صئجه   ألععم ي و ألآل ألا
 احلالة الّسياسة: - 1 

مغددددددد  ألعميغددددددد  ألعع نمددددددد  امددددددد   دددددددصنص   خ دددددددص أل قشددددددد  ألإلسدددددددق م  خمددددددد   دددددددص ألعصيوعددددددد  ع دددددددص ن       
ألملغدددددد ا نضددددددّ   اصصددددددم ع كصادددددد  ذأل     دددددد ن  نددددددق  ألإلسددددددقي   ألمل دددددد   و ألعع صسددددددم ع إ  أ

 .3أل   سمئ  خم  ت ألث ألمليممني ألععمم  و أاثات 
مق   خ   ددددددص   ددددددص   ددددددكدددددد ألاتث ا  دددددد و ألع يددددددصات   و  ألع يددددددصط ني هبددددددص  ددددددص  نددددددصن   دددددد  حدددددد أل ثشددددددصن  

سددددددد خ  ت   ع دددددددص مبص  ددددددد  كصاددددددد  اتألسدددددددم   أل صددددددد   سدددددددص م  ألع ددددددد و  ذعدددددددك ألادددددددص ث وألج مصح دددددددص و 
 إ صاتإل أن صئ   ألملغ   خم  ألع ق  ألإلسق م .  ل     وج ألع    خ  خ ع    و  ألمل و 

                                                 
  ظ  ألن  ن صي ألع ح ر ع نمئ ه ش  ه و  ؤع صته    جه و   صا ه   ألع ح ع ألعيص   خ ض ع  ألات طقسع : 1

 .00-78عص7878عس  7   قعط
 .07ص  7887س    7عض ع  ألات ألاص   ألع صن إلعطألن  ن صي و أث ه   ألع ح  ألعع  ع خ ص ألع محص  أل :2
 .8ص  7881ألع مل   خب  ألملمصعمك ع حمم   ات   سمم ع  ألات ألع م  ألع صن إلع  طع س  : 3
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كددددصا أل    ع ددددص كددددصا أل ايددددصإل خ ددددصإل  ددددقع أل ك ددددص  ا الددددص     دددد  ع ع وا ت  دددد   أ ددددق  ا  دددد عو 
ّي  وشدددددد   ألعبيددددددمص و  خدددددد  ألععددددددصا عدددددد    نمدددددد    إ  أ  اددددددص ن  شصتددددددك  كددددددص   سدددددد  ج دددددد   سددددددم 
  ي ني نعددددص أ  ح يدددد  سدددد اتنص ألععظددددم  و كددددألعدددداير ا دددد  ألعبيدددد خززززا  جنكيزززز شددددصاتس شددددم   ندددد   دددد    و 

 .1خم  ألملمصعمك ألإلسق م   م  م ص وألحصإل تم  أ  ى
أحددددد   الي   يددددد    صام دددددصع و غدددددص ات  ص  ددددد  إخددددد  عددددده ا يددددده أ   عمددددد    أل اتض ألع يدددددص ع شمددددد   ط ي و 

 ت دددددص  ت ك دددددص أطدددددقال  ألاتسددددد  الوصدددددم  إعمددددده  دددددصه  ددددد  أاثات خممصئ دددددص و ددددد أل  خ ددددد   أن صئ دددددص و  دددددص 
ألعددددد يألحمني ألعددددداي   سدددددم    حدددددق ت دددددني خددددد   دددددص ألعدددددايألن نيع وال ّيددددد  ألادددددص   خددددد  أّإل ألعضيدددددم  و 

 .2ألامصإل عمي  صل  ج إل ألععم  ن  م    ش ص   عه ألعصمهصء
ددددد    وجددددد   نددددداأل ألع دددددصن س  خمددددد  صدددددصات ألعصيوعددددد  ألإلسدددددق م  ألث دددددني وخ ددددد    خص دددددص ومليدددددص تددددد    ألع ي

أك دددددد  ألعدددددداير كددددددص  أ ددددددص   دددددده ادددددد إل و هوالكززززززو  دددددده   مددددددصه  د(ندددددد 606 ألعبيددددددعصألء ن شصتدددددده سدددددد   
ن  ددددصع وا    ددددع ندددد ق  شددددصاتس تددددص   عدددده وءضددددع عيددددم صاه نددددل ابددددص ّعييدددد ء نغددددصأل  ألعدددد ي صددددصات  

دددددجعص   ع دددددص آ ص عألمليدددددممني  ؤ  دددددص كدددددل اصصدددددصع و     دددددل    دددددص كدددددل وألات     دددددل ألملمصعمدددددك ألع ي
 .3أّإل ألعضيم  وان  ر ألععم 

 809-دنددددد 667   أ يدددددص  بددددد  ش صاددددد    حددددد  إل ألملمصعمدددددك خمددددد   دددددصى شدددددوإل ط  مددددد   ددددد  ألعددددد   
 ددددد      دددددص وألعددددداير  ع م دددددص   نمدددددص  ألاصعددددد   الفزززززا   سززززز ي ( إذ ألسددددد  ص  ألعع مدددددصام   ن مدددددص إل دنددددد

 ؛  ألع يبدددددد  أل و   دددددد  ألع دددددد   ألع ددددددص   خص دددددد  شم ددددددص إّألعييمصسددددددم  ملبدددددد  ندددددد  تمددددددك ألع ددددددوإل ألعدددددد ي 
وحمدددددد  كصادددددد   بدددددد  ّدددددد  ح دددددد  سددددددقطني  وعدددددد   ؛أك دددددد  أيي دددددده هشززززززام ابززززززنحمدددددد  خددددددص  

 امل زززز  بززززن شززززا  ثززززورا  دددد  ا ددددل  د(ندددد 667 ألملمصعمددددك ألع ح  دددد  ش ددددص ألسدددد  ص  ألعع مددددصام   سدددد   

                                                 
 .00ألن  ن صي و أث ه   ألع ح  ألعع  ع خ ص ألع محص  ألعض عع ص : 1
 .00  ظ ع ألن  ن صي و أث ه   ألع ح  ألعع  ع خ ص ألع محص  ألعض ععص :2
ّو ع ج ألعيم ك :3 ع 7ع ط7ألملع ش  ع  و  ألملم كع ألمل    رع ّ مق حممص خ ص ألع ص ات خ صع  ألات ألع    ألععممم ع ن

 .01عص7888س  
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اتع و ددددص ع  دددد أل أ  أل  دددد    ددددصي  ألعددددصيات شزززز ر ع واميددددصوأل أ دددده الكامزززز  بززززن أ ززززو  الززززّ  ن جنزززز  الصززززاح
 .1 مع نص نعص ثقث  أ    ش      ت بم  ص و ناعك أج  وأل خم   ألعصيوع  أل   نم 
نددددداه ألع يصئ ددددد   ع و وادددددص أطم ددددد  كممددددد  ألع ح  ددددد  خمددددد  طصئ ددددد   ددددد  ألملمصعمدددددك ا دددددل  سدددددم   وعددددد  

عدددد  ألع يو دددد  شع شدددد أل ّع ح  دددد ع ن م جنزززز  الزززز  ن األ ززززويصنص ألملمددددك ألعبددددص  ندددد  ألعدددد ي أسدددد   ص سددددمي 
ه نعدددددص أ  ألا بددددد  خمددددد  أل  ددددد نمنيع ألعددددداير وطيدددددص ا ددددد ذ أ بززززز  الزززززّ  ن عززززز سددددد  نددددداه ألعصيوعددددد   ؤ و 
أ   دددددد  ألملمصعمددددددك ألع ح  دددددد  إ   ءمددددددن  دددددد    صشيددددددمهسددددددم  ته    أةددددددص ثدددددد اتإل أل خدددددد ألا و   خدددددد ي و 

 .2د(ن 611   جصء  تص  ه خم   ص  وج ه  ج إل ألعصات خصي
كددددص  حددددصاث ا تم دددد  ّمل بدددد اتع و ألعدددداير  أ بزززز  املعزززز  بززززن ع زززز  الززززّ  ن نززززورو جددددصء نعددددصه ألن دددده 

مث  م دددددده    دددددد ي  قطزززززز  الززززززّ  ن سززززززي   أ دددددد ه انئدددددد  أنمدددددده   جددددددصو  أل ميدددددد  خ دددددد  خص ددددددصع شددددددصني 
دددددد   اتألنددددددع خ دددددد ر ذر ألع عددددددصإل سدددددد    ش صادددددد   ددددددصإل ح مدددددده سدددددد  ني و  صامدددددد  نددددددد(  618  ألعيي

 .3ثقث  أييو  أ   
دددددددم   سددددددد   قطززززززز تددددددد أل   ألععدددددددصا و  ص   بددددددد نعدددددددص أ   دددددددع  ّ  ددددددد  ألعددددددداير   دددددددندددددددد(  618  ألعيي

دددددصيع و هوالكزززززو ألإلسدددددق   نعدددددص أ  وصدددددل ألع ي دددددصات ن خص ددددد   ذعدددددك نعدددددص أ  أسددددد   أل أل قشددددد  إ  ألع ي
 أل ّددددددد  سددددددد صنك  مددددددد   ألعغددددددد ألإل ات وس وات وسع حدددددددوط ي ندددددددد(  616  ألعع صسدددددددم    نغدددددددصأل  سددددددد   

أشددددل لدددد  ألعع صسددددمني نعددددص ح دددد   ألي أك دددد   دددد  ةيدددد  ادددد و ع والمدددد  و دددد    جمدددد    ددددصء و ددددصأل ع و 
ددددم  إل خمدددد  أك دددد  ألمل ددددصطق ألإلسددددق م  ألن ددددصألء  دددد  أل  ددددص  دددد اصع حدددد ي حددددصو  عممغدددد   شممددددص نعدددد ص ألعيي

ع وا   ددددددق عمعدددددد ا  دددددد  ّددددددصث ص ك دددددد  ألع يددددددصات   أتدددددد  سددددددمص إل إالي   ألملغدددددد ا وألعددددددمم ع و  سدددددد اتي  ددددددّ 
 .4ا م أل  ص   م  خم   صام  أع     أنم ص    ا   اتنم     صى  ص ج ني ألإلايصام 

                                                 
 .78عص7 ات   ألجلربيتعج :1
ّو ع ج :2  7ألعيم ك ألملع ش  ع  و  ألملم كع ألمل    رع ّ مق حممص خ ص ألع ص ات خ صع  ألات ألع    ألععممم ع ن
 .00ش  هع  ؤع صته    جه و   صا ه   ألع ح ع ألعيص   خ ضع صألن  ن صي ألع ح ر نمئ هع  :3
 .09ألن  ن صي ألع ح ر نمئ هع ش  هع  ؤع صته    جه و   صا ه   ألع ح ع ألعيص   خ ضعص :4
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ددددصي ن مدددد  بددددص  ضددددصي ندددده ألع دددد ألي خمدددد   ددددص  يددددم   دددد  سددددقع  ألعي  ددددصات ندددد وكددددص  ألع ي ددددص  اددددص   يدددد  ع   م ي
حددددد  وصدددددل إ  آسدددددمص  ؛ألعددددداير ظدددددل   ددددد ح ألعددددد ق  و  يددددد ي ألعع دددددص  سددددد ء ألععددددداألا لنززززز   يمزززززور

دددددم ص   دددددصي شددددد ع    اب   ززززز ألعبدددددغ ى شصا  خ دددددص  ددددد  ألعيي ألع وا    دددددع خممددددده ألع ي ألا  ألخدددددصع وألا  بددددده أسددددد
شجعمدددده اصوتددددهع نددددل هوالكززززو ه  ددددص خممدددده سددددم ه ك ايدددده  ددددصاي  ددددصع و ألسدددد    خمم ددددص كمي صع و خبددددصه شم دددد
أل ددددد صي ش  ددددده ّععددددد اع حددددد    دددددص  خدددددصوألان وطغمدددددصان إذ  ددددد يا ألملدددددص  واصتدددددل ألععممدددددصء و  ع دددددص شصاددددده

 .1أايه نه    ات وس   اقخص وأن أل ص
ظددددددلي سددددددقطني ألع ح  دددددد    عددددددصا    خمدددددد  إ ألاتإل ألعدددددد ق ع شح دددددد   دددددد    ثقثدددددد  و خ دددددد و  سددددددم صان  

ت ددددصاتا ابدددد  ألملددددصإل ألعدددد ي الّناصززززر ع وألن دددده قزززز    عبيزززز  ثدددد   دددد    ندددد :كصادددد   ددددصإل ح دددد  ثق
 ح   شم ص ألعع  و  سم صان ألآل  و    معني.

ألعدددداير تدددد   حممزززز  ابززززن قزززز     ألع ددددوإل ألعدددد  ح دددد  شم ددددص ألملمددددك ألع صصدددد   هشززززام ابززززنوع ددددص ش دددده 
دددددددم   عممددددددد إل ألع يصع ددددددد ع ش ددددددددص ابددددددد  و  مدددددددع    دددددددصي  ألملدددددددد إل تني إ  أ  ألسددددددد  ص    إل سدددددددد    ددددددد ي ألعيي

 867  إ  ندددددد(808  سددددد   أل  دددددص   ددددد  67   ألا ددددد  عدددددمم   ألع يصع ددددد   ددددد  أ     ددددد  أاصأل ددددده
 د (.ن

وكدددددداعك خددددددص ز ألندددددد  ن ددددددصي جدددددد ءأل  دددددد  ألع ددددددوإل ألعدددددد ي تم  ددددددص ألعدددددد ي ح دددددد  شم ددددددص  صامدددددد   دددددد  أوال  
 .2(دن860-د ن 867 و أح ص ه  ص نني خص    رالناص

ع ددددددوأل  ألعدددددد ي  دددددد ي  هبددددددص  بدددددد    خ ددددددص  دددددد  أ ندددددد  أل الناصززززززرو تعددددددصي ألع ددددددوإل ألعدددددد ي ح دددددد  شم ددددددص 
ألملمصعمددددددك ألع ح  دددددد ع شعمدددددد  ألعدددددد ي    دددددد   سددددددصئ  ألععبدددددد  و ش  دددددده والص ددددددص ألعغدددددد ألإل وت ددددددصع    خمدددددد  

وأصدددددددددد ح  ألع ددددددددددصن إل   خ ددددددددددصه حص دددددددددد إل أ  خيمددددددددددص أوألات ألع دددددددددد .  الّناصززززززززززر بدددددددددد ع ألسدددددددددد  ص  
.  ألإل ربألط ات ي   صسع  أل  ص سم صتص    نق  ن ا  إ  سصحل ألع ح  أل مح  ج ّ 

  ددددد    طددددد ات جص دددددص  ددددد    مددددد   وعددددد  ألملمصعمدددددك ألع حندددددد(  867  سددددد   الّناصزززززر  وخ دددددص ص تددددد  
دددددددقطني ألعددددددداي   ح مددددددد أل وصدددددددغ  سددددددد    و ذعدددددددك نيددددددد  ك ددددددداظددددددد  ألا ددددددد ع و  أل ددددددد صأل   إل خدددددددص  ألعيي

                                                 
 .09ألن  ن صي و أث ه   ألع ح  ألعع  ع خ ص ألع محص  ألعض عع ص :1
 .66عص7886عس  0 نم ع ألع صن إلعطألععب  ألملمصعم      ب  و ألع صي سعمص خص  اتع  ألات ألع  ض  ألعع:2
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دددددم   و ألع ي  ددددد دددددصش  ندددددني أل  ددددد ألء خمددددد  ألعيي     اددددده  أو م ص  أعع نددددد  ندددددني أ دددددص     ع ع ادددددهجعم ددددد  ألعيي
 .1حي    مئ   

ألحنددددق   م دددد  ألتييدددد  ندددده أك دددد   دددد  ح دددد   دددد   ت عدددده  ددددص األ ألعبيدددد أل  ألعييمصسدددد  و  نددددواددددص سددددص     
 .2خم  ألع ضصء خم  خ و  ألعييقطني الّناصر   نم  

 احلالة الثّقافية: -2 
 ددددددد ص خبددددددد  ألملمصعمدددددددك ألع ح  ددددددد  ح كددددددد  ث صشمددددددد  وألسدددددددع  كدددددددص   دددددددص أثددددددد  وأل دددددددح   ألا  دددددددصات       

 .3 عصنص ألععم عممصء و ألآل ألا وألععم ي وك  إل ألع
أل دددد ألان  ألعدددد ي تضدددد  أادددد أل  ألملؤع ددددص  كمددددص  كددددص  خبدددد  إا ددددصء ألمل   ددددص  و   ألتييدددد  ندددداأل ألععبدددد   ايددددهو 

كددددص  خبددددد  ألمل سددددد خص  ألجلص عددددد  ع ددددد  ألملعدددددصاتلع ش ددددد  ذعدددددك ألععبددددد  ك ددددد   حم دددددص  ألع يدددددصات   
  ألجل أل ددددددعع وألا دددددد ح خددددددص  ك ددددددّ  دددددد   وات ألععمدددددد  ألعدددددد ي وادددددد  خمم ددددددص أ دددددد أل  طصئمدددددد  كمددددددص أعي دددددد  

ندددددددد(ع كمدددددددص ظ ددددددد    877    منظزززززززور البزززززززنميغ  ددددددد ع   دددددددل عيدددددددص  ألععددددددد ا أوسدددددددع ألملعجمدددددددص  ألع
 .ند( 899   ل ّنو ريألععممم  ك  ص   أل  ا ألمل س خص  أل  نم ع و 

دددددددصإل ألاتت صط دددددددص ّعدددددددصي  ع شعدددددددص  ك دددددددصات  وادددددددص تضددددددد  ألعصياتألسدددددددص  ألع يح  ددددددد    ذعدددددددك ألععبددددددد  ع ي
نددددد(  666   احلاجزززز  بززززن عثمززززا ع ونددددد(  008   معزززز  بززززن حيزززز ألع يحددددصإل ألمل دددد      أ  ددددص  

ظ دددددددد   ألمل ظ  ددددددددص  ألع يح  دددددددد  ألعدددددددد ي كصادددددددد  ع و نددددددددد( 686   األن لسزززززززز  مالزززززززز  ابززززززززنو  ع 
و كدددددص   ددددد  أل ئمددددد  ألملدددددرب    ألعددددداي   أادددددص  أل ع معززززز  ابزززززن ألفيزززززةو  مالززززز    ابزززززن ألفيزززززةأ دددد  نص 

 أبزززززو حيزززززا ع و ندددددد( 866   املرحززززز  ابزززززن الّ طيززززز  عبززززز صددددد ر ألملصاتسددددد  ألملبددددد      ألع يحددددد  
 .4هشام ابنمم مص ت مما خو  ند(  861   األن لس 

                                                 
-00  ر ألعممح  ألع صات     ألععم  ألعمغ  ألعع نم ع ألن  ن صيع ّ مق نص ر ت ع  ألات ألع ص واتر ع خمص  ع  ألطع  أل س  ع ص  :1

09. 
 .780ص  7818 ب    خب   وع  ألملمصعمك ألع ح   ع سعمص خص  ات ألع صن إلع  /طع س    :2
 .06غ  ألعع نم  الن  ن صي ّ مق نص ر ت ع ص   ر ألعممح  ألع صات     خم  ألعم: 3
ع 7870ألجلص ع ألعبغّ   ألع ح ع ألن  ن صي أل ابصاترع ّ مق حمم   أل م   ملع       أل صل ع ألع صن إلع /طع س  ع : 4

 .6ص
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ص  دددد  ش دددد  ألع ادددد  ألعدددداير كصادددد  شمدددده أل  دددد  ألإلسددددق م  تعددددمز أل  دددد  وألعضيددددمص  خمدددد  أ ددددصر أخددددصألئ 
  ألع ادددد  ألعدددداير كصادددد  شمدددده نغددددصأل  حص دددد إل أل قشدددد  ألعع صسددددم  ّ ضدددد  ن ددددل ألعغدددد ألإل وألع يددددص عنيع و 

ألععدددددد   ألعدددددداير ألالج مصخمدددددد ع كصادددددد   بدددددد  ألعرب ددددددق يب ألع ي صشمدددددد  و خبدددددد نص ألعدددددداين   ظددددددصنص و   صنج دددددد
ص خمدددددد  إصدددددد ألاتنأل  دددددد  و  ح وندددددده خق دددددد  ن ددددددصء ندددددداه  شدددددد ل خمدددددد  ألعدددددد ي    دددددد  شدددددد  ألععبدددددد  و ظددددددلي 

 كص  ألععممصء ن  محم  ذعك ألعرب ق.ألامصإلع و 
إل خم  ألا  صات ألع ي صش  أوج نص كص يت:  وع ص تضصش   خ أل ل ك 

بيددددددص   خص دددددد   بدددددد  ع مددددددص إل اتكدددددد  ألع ي صشدددددد  ألإلسددددددق م  نعددددددص أ  ءمدددددد  نغددددددصأل  خدددددد  ذعددددددك -أ 
جعم دددددص خصصدددددم  ألإلسدددددقي ألع ي صشمددددد ع وجدددددص شم دددددص ألمليدددددمم   أ م ددددد    كدددددل  دددددص ش دددددصوه خمددددد  

 أ صر أل خصألء.
ألخ دددددددددد أل ن   صددددددددددحصهبصع ش دددددددددد  ادددددددددد ي   مدددددددددد   ألعع نمدددددددددد           و ت ددددددددددجمع ألملمصعمددددددددددك عم ي صشدددددددددد   -ا 
ء خمم دددددصع وع دددددد   يددددد    ح م ددددد  و     دددددد أل أادددددصأل   ع كددددددص  ال و    مددددد    دددددعّ  ندددددد   دددددّ 

ددددددع ع و هب دددددد  ت دددددد   نددددددصي       ألععمددددددل خمدددددد  ا دددددد نص ع و ث صش ددددددهع و عغ ددددددهع و ذعددددددك  كدددددد ألي     دددددده  عم ي
 ص تص.و 

واتث ألملمصعمدددددك  وعددددد  أل  ددددد نمني ألعددددداي   كدددددصا أل   عددددد   ألععمددددد  ح  ددددد   صصددددد ع ش دددددص خممددددد أل  -ج 
ّوأل خمددددد  نددددداأل  طممددددد   دددددصإل ح م ددددد  خمددددد  إخدددددقء  ددددد ياهع شدددددق   ددددد  عمممصعمدددددك  ددددد  أ   يددددد

ر ندددددصأل ألع ي دددددصات   ددددص و  ّع ضدددددصء خممددددده    بددددد  نعدددددص ألعدددد  ا ح صظدددددص خمددددد  تددددد ألث أل  دددد  ألعددددداي 
 .1أ  لح أل   ذعك   نغصأل  و حم 

ّنددددددص  دددددد  أل  بددددددصات ألإلسددددددق م  و نجدددددد إل ك ددددددّ  دددددد  ألععممددددددصء  دددددد  نغددددددصأل  و أل اددددددصع ع  -    
ألعددددد يأل  ني   ألععدددددمز و إ   بددددد  نعدددددص أ  أصددددد ح  ا مددددد  ألععممدددددصء و دددددقذأل عم دددددصات    ددددد  ألعظيمددددد  

 ألع  مي و ألع    ألا .
دددددد  ع و  دددددد  ش  ألو  ألعدددددد ي  أل اددددددصع    ألع ي معدددددد  ألملبدددددد   ألعغدددددد اع و جدددددد  ألع ي صشددددددص  ألآلتمدددددد   دددددد  ألع ي

خمدددددق ألع ي  دددددّع وثددددد ألء ألعع دددددصءع شصسددددد ح   نددددداعك أ  خمم دددددص ألخ مدددددص  ألعدددددايو  شممدددددص   دددددا   مددددد 
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كددددص   ددددداه ألا كدددد  ألع ي صشمددددد  ألع ي دددد    ظدددددصن  عص  ألع  ددددد ر   ألععددددصا ألإلسدددددق   و ت دددد     كددددد  ألإل دددد
 :1  عص إل أمه ص

طدددددص و  ددددد   يدددددصح    الّتع زززززي  د ر انتشزززززار -7     دددددص ع وادددددص ادددددصي كدددددلي  ددددد  و   دددددصألاتس واّت
ألملع شددددد  ندددددني ألع يددددصس  دددددص وجدددددص    بدددد   ددددد   يدددددصجص   ددددد  اتإل و ندددداه ن بدددددم ه   ا ددددد  ألع ي صشدددد  

ددددد    أع م دددددص ألن مص دددددص ّعغدددددص  ددددد    حممززززز  الناصزززززرا دددددل خبددددد  ألملمصعمدددددك ألع ح  ددددد ع كدددددص  ن  ألع ي
جص وألالن مددددددصي هبددددددص وحيدددددد  ص أ  ادددددداك  أ ي ألمليددددددصجص ألعدددددد ي أ  ألئدددددده ن  ددددددصء ألمليددددددصو  قزززززز     بززززززن

  مص    خب ه نمغ   صام  وخ      يجصأل.
جددددددص  و نددددددد(  877  ّع معدددددد  سدددددد    الناصززززززرأ دددددد   ندددددداه ألمليددددددصجص ذعددددددك ألعدددددداير ن ددددددصه و      

 .ند( 891  ن صئه س   
دددددقطني هبدددددص خددددد  ألن مدددددص    ّ  صألاتس أ ددددد   ألملدددددمليدددددصجصع و أ يدددددص ألملدددددصألاتس شدددددق   دددددل ألن مدددددصي ألعيي

      سدددد    الكامزززز  امل زززز ألعدددد ي ن مدددد    ألع دددد   ألع يددددص   نجدددد ر ندددد  ألملصاتسدددد  ألع ص ممدددد  ألعدددد ي ن صنددددص 
ع ندددددد( 698  سددددد    أ زززززو  بزززززن الزززززّ  ن جنززززز ألملصاتسددددد  ألعبيدددددصام  ألعددددد ي ن صندددددص و  عندددددد(  607  
ّنص    ألملصألاتسو   2. 
ددددددددد  سددددددددد      ددددددددد  ألع دددددددددصطممني   أ يدددددددددص  وات ألع  ددددددددد  ش دددددددددص واتث ألملمصعمدددددددددك تددددددددد ألاث  دددددددددامص خمي
ألث صدددددصا هع و أل  ددددد نمنيع  و  أا دددددئ أل  خممددددد أل خمددددد  إ صئددددده ش دددددص و ادددددص كدددددصا أل  دددددّ ح ظددددد   ددددداأل ألعدددددوي

 أا  أل ن ل  صاتس       .ألمل   ص  ألععص  ع و 
ألع  ددددد    و :  حظددددد  خبددددد  ألنددددد  ن دددددصي ن  ددددد إل ألععممدددددصء     مددددد  ألععمددددد ي الع مزززززا  كثزززززر  -0

مددددده ألععممدددددصء   ألامدددددصإل ألععص ددددد  عمدددددصيوات أل  دددددّ ألعددددداير   و   صاددددد   بددددد  ألع ي صشمددددد  و ك ددددد إل ت  صسددددد  
. 
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ت عدددددددص ع  دددددد إل ألععممدددددددصء ا ددددددد   ح كدددددد  ألع يددددددد عم     ددددددد وا  : و التّززززززز لي  حركزززززززة نشززززززا  -9
ألملعدددددصاتلع شدددددوأل  خبددددد  ألملمصعمدددددك ألع ح  ددددد  خمددددد  ألاممددددد  ك دددددّ إذ ت  يخددددد  و  ددددد   ددددد  ألععمددددد ي 

 آاثات ألععممصء    أ نم  و اتخيم  وعغ   .......
        حيزززززززززا  أيع و ندددددددددد(  687   املصزززززززززري النحزززززززززا  بزززززززززنالال اددددددددد أل  ايدددددددددمع ّآلاثات ألع يح  ددددددددد  و 
ّن و  عند( 861    1. 

دددص تعدددصأله إ  ن مددد  ألععمددد ي ألملا م ددد  وشضدددق خددد  نددداه و        ا    بددد  ألع يددد عم  خمددد  ألع يحددد  ش ددد ع و إ ي
ّندددص    ددد وا ألملعدددصاتل أل  ددد ى  ددد  ش دددهع و وألو ددد   دددع ع    سددد خص  و  ألملؤع دددص  ن دددصك خ ددد أل   

 حم    ص.ا صط ح ك  ألع ي عم  و  ص  خم  اتخيم ع  بيص  
  ح  دددددد  سدددددد  ذعددددددك ألجلدددددد  ألعي  ددددددص  ألع يددددددصن ع و ش دددددد  ظددددددلي تمددددددك ألعظيدددددد ول ألعييمصسددددددم ع وو        

ملدددددع   لدددددصء ألععمددددد    تمدددددك و  هشزززززام  ابزززززننددددداه ألال صندددددص  ألمل عدددددص إل عمصياتألسددددد  ألع يح  ددددد  خدددددص  
 ح ل ّات إل.ألع وإل    ألع ي ص ع ش ص  خممص    أل خقي     ألع يصات   ألله  

ألإلاتأل إل ألع   دددددد   مدددددد  ألععصعمدددددد ع و و  دددددد   ددددددق   ددددددص سدددددد ق اقحدددددد  أ ي كددددددلي ألعظيدددددد ول  ددددددع أل         
دددددددصطع   أحيددددددد  أل حددددددد أل ع و أشضدددددددل ألمل ألتددددددد ع شدددددددق  كصاددددددد    ألتمددددددد  عظ ددددددد ات نددددددداأل ألعددددددد يج  ألعيي

 دددددد  ألع يألسدددددداني     هشززززززام ابززززززنال ات ددددددح خ دددددد  صدددددد  هع شددددددق ات دددددد  أ   بددددددّ ع و سددددددحصا  وادددددده
  صعصأل إ      ص ناأل و إ  أ    ث هللا أل اتض و   خمم ص.ألععم ع و      ذك ه 

 اثنيا: ابن هشام األنصارّي :
 امسه   نسبه: -1 

دددددم   دددددص  ألعدددددصي   نددددد  خ دددددص هللا نددددد    سددددد  نددددد  أمحدددددص نددددد  خ دددددص هللا نددددد  ن دددددصي          نددددد  ألع ي
 ح ززززززر ابززززززنع دددددد  ع  و 2أل ابددددددصاتري ألا  مدددددد  ألملبدددددد ري كمددددددص  جددددددصء    عظدددددد  ألملبددددددص ات ألع يصاتخيمدددددد 

( ذكدددد    ألعددددصياتات ألع ص  دددد  أايدددده خ ددددص هللا ندددد    سدددد  ندددد  خ ددددص هللا ندددد   نددددد710     العسززززق ي
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ه أل  ىن خ دددددص ع  شجعدددددل جدددددصي 1  سددددد   نددددد  أمحدددددص نددددد  خ دددددص هللا نددددد  ن دددددصي أل ابدددددصاتري  ألملبددددد ري 
ّه شجعم أل جصه أمحص وجص وألعصه خ ص هللا.  هللا وجص وألعصه   س  أ يص  

   إ  ألعوي دددد  الندددد  ن ددددصي صددددصا ع ددددص ألع دددد   أ ي ألاددددق  عدددده و إذأل خمم ددددص أ ي ألندددد  حجدددد  اددددص سدددد    
ّه   و  ّه خمدددد  حددددق أ ضددددص إذأل اتور ألال  بددددصاتع شددددق  ددددقل نددددني اتوأل دددد  ألندددد  حجدددد  واتوأل دددد   دددد  دددد

 ناأل ألع يي  .
ت عدددد أل ألع يدددد ات وأل وظددددصن   دددد  كممدددد  أل ابددددصاتري أايدددده  دددد  سددددقع  ألع دددد ي ألعدددداي   آووأل اتسدددد   هللا وابدددد وه

اددددد ات نعددددد  أل  دددددمص     ددددد  أن دددددصء أل وس و أل ددددد اتجع و ابدددددصاتألع و ندددددألعددددداير أاددددد    عدددددهع شيدددددمصن  أ
 .2   أل  اتج هشام ابنأ ي 
 مول     نش  ه:  -2 

ددددددددد   أل دددددددددص            ددددددددد  ذر ألع عدددددددددصإل سددددددددد    دددددددددص   3وعدددددددددص ألنددددددددد  ن دددددددددصي ّع دددددددددصن إل  ددددددددد ي ألعيي
. 4ي7908أعددددددد   مق  ددددددد  ألمل ألشدددددددق ععدددددددصي تيددددددع  وثقثددددددد   ئددددددد   و ندددددددد( 807  سدددددد عمصئ  نج  ددددددد  و 

ألج  ا دددددد إل  دددددد   ددددددّ  بدددددد ع و دددددد ي حم ددددددص  ا دددددد  وت خدددددد   ّع ددددددصن إل حمدددددد  ا تدددددداك  عدددددده ك دددددد  ألعددددددوي
.        ّ  عمعم  و ألععممصء ش  ا خ  ك 

 سري ه   أخ قه :  -3 
إل ألنددددد  ن دددددصي  ددددد   دددددق   دددددص ك  ددددده ألملؤات ددددد   و ألع دددددصح    خ ددددده  ددددد ى          إ ي ألمل   دددددل   سددددد

ددددددص كددددددص   امصع و إ ي إ صخددددددص خمدددددد  أايدددددده كددددددص  خظددددددم  ألعيدددددد    ذأل  دددددد   و أّك ال    صعددددددك خمدددددد  ألعددددددصي
عمعمددددددد    ألندددددددصأل   ألعدددددددصامص  ع  دددددددص خددددددد       دددددددص اصاعدددددددص بدددددددص أ ه هللا وألن دددددددص حمصتددددددده و ج دددددددصه ووا ددددددده

 ممص.تعمّبمق و 

                                                 
ّو   /طع س    ألعصاتات ألع ص   ع ألن  جح : 1  .907ع ص 7881ألععي ق ع  ألات ألجل لع ن
 .78.77ألن  ن صي و أث ه   ألع ح  ألعع  ع خ ص ألع محص  ألعض عع ص :2
ّو عج:3 ع /طع س   7  ر ألع ب  ح خم  ألع   محع  صعص أل  ن رع ّ مق حممص ّسل خم   ألعي  ع  ألات ألع    ألععممم  ن

 .1ع ص 0000
ّو  طألع عل   حن  ألن  ن صيع خ:4  .77ع ص 0008ع س   7بصي ا ات ألعص  ع  ألات ألع    ألععممم ع ن
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كمدددددص أ دددددع ألملؤات ددددد   خمددددد  أ ي ألنددددد  ن دددددصي كدددددص  خددددد  ألعمييدددددص ع اتامدددددق ألع مددددد     أل دددددعص حمممدددددص 
 .1ن أل ك  صع و خم   مق خظم 

دددددص صإلع واتاددددد  ألع مددددد    و ادددددص أل ددددد    ألنددددد  ن دددددصي ّع ي أل دددددعع و ألعدددددرب و  صئددددد  أل مدددددقع و ألع ددددد    ألع ي
 .2كمص كص  اتأل  ص خ  ألع ي  إل و ذ    ألعبيم 

عغص ددددد  و سدددددق   ألع بدددددص و ّص دددددص أل دددددصل جدددددصخق ألععمددددد    بدددددصه وادددددص خبددددد ل ألنددددد  ن دددددصي ن  دددددل أل
        .3و ألعبيرب   م ه و ألجلص اتألئصه خم  حص ا عه

عمع مدددددددددددددد   َ ظَ دددددددددددددد  ن  ب م دددددددددددددده    و َ دددددددددددددد  َ بددددددددددددددَ رب   

 ألعدددددددددد ل َ     طَمَدددددددددد   ألععبددددددددددقَ     ا  َوَ دددددددددد  الَ  دددددددددد  

   
     ظَدددددددددد  ألَايدددددددددد صَء َ بددددددددددرب  َخمَدددددددددد  ألَ َوَ دددددددددد   َ 

ّ أل  َع دددددددددددددز  َ       ددددددددددددد  نددددددددددددد  أل طَددددددددددددد   ق  َأَ دددددددددددددص ذب ي  َ ي 

   
 
 ثقافته :  -4

ا ت  بددددد  ث صشددددد  ألنددددد  ن دددددصي خمددددد   مدددددصأل  ألع يحددددد  ش ددددد   ايددددده كدددددص  حنددددد يع عغددددد ي   يددددد ألع        
حمدددددددصاث ش م دددددددصع و أ ددددددداأل  ددددددد  كدددددددل شددددددد  ن ددددددد ل كدددددددصأا ألعددددددداي   ت  ددددددد    دددددددصن  و سدددددددصات خمددددددد  

 تج  .
و نددددد   شم دددددصع وادددددص كدددددص  ألنددددد   ألا دددددغل   دددددا ا ددددد ته ّعع نمددددد  و تددددد ألش  خمددددد   اتألسددددد  ص حددددد  أت   دددددص

ن دددددددصي كدددددددص ق   ألع يحددددددد ع ش ددددددد  حنددددددد ر خبددددددد ه  دددددددّ  دددددددصألشع ألا  ددددددد  إعمددددددده   دددددددما  ألع يحددددددد    
 أص ح شا   ب    خب ه .و  خ صهع

و ددددددع ألتييددددددص   دددددد  ألندددددد  ن ددددددصي   ألع يحدددددد  و ألعميغدددددد ع ش ددددددص كصادددددد  عدددددده   صادددددد    ألع  دددددده ت بددددددح خ  ددددددص 
  صع ألع   م  ك ع صع ألع يق  و ألع يعممق.ألجملصع  ألع يح    ألع ي كص   ض نصع و ت م  ّ ع

                                                 
ع ألع  ع  ألع صام ع س   0نغم  ألع خصإل   ط عص  ألعمغ  ني و ألع حصإلع ألعيم ط ع ّ مق حممص أن  ألع ضل إن ألنم   ألات ألع   عج:1

 .68ع ص7888
 .607 ع ألع صن إلع /طع صألع ح  ألعع   و  صألاتسه ا  ته ت  اته  صألاتسه اتجصعهع صقر ألع ألورع  ألات     :2
 .68ع ص 0: نغم  ألع خصإلع ألعيم ط ع ج3
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أ يدددددص  ان ددددده ألع   ددددد  ش دددددص كدددددص  ألنددددد  ن دددددصي  دددددصشع  ألملدددددان  طددددد أل  حمصتدددددهع مث صدددددصات ح  ممدددددص   آ ددددد  
كمدددددص نددددد       خمددددد ه عم ددددد   ألع يدددددصات     ألملدددددصألاتس ألا  ممددددد ع وعددددد  أتدددددمح عددددده أ   ؤعددددد    ألع  ددددده عدددددرب  شمددددده

                                                                                                                                                                                                                                                           1خ  "  ب  ألالا بصات    ألع  صل".ص ي    خم  ألع ي حمص اتسصع      اتإل تصألع يح ع و 
 شيوخه    ميذ : -5 

إ ي  ددددددد  بمددددددد أل  ألععدددددددصا أ    ددددددد   عددددددده  دددددددق  طم ددددددده عمعمددددددد   دددددددم    ددددددد ألح  اتكددددددد    و   يدددددددم          
 صعيدددد   اننددددق  دددد  خمم دددد  و أ هبدددد  و  دددد  بم ألتدددده كدددداعك أ    دددد ا خممددددصء  دددد   ددددق  تممدددداال  خمدددد  

  ص ه و ألن  ن صي كص  كاعك.
 شيوخه: –أ  

 اك      :                            ام    ي ن صي ألععم  خ  خص     ألع أ ا ألن 
 أ ا خ ه ألع  ه ألع يصشع .ند(  860  أن  ن   ن  إلصخمل ألجملص ألع يا م    - 
ي أ ددددددا خ ددددددده خمدددددد  ألادددددددص  ع 7990/ندددددددد(  899  حممددددددص نددددددد  إندددددد ألنم  ندددددددصات ألعددددددص   نددددددد   صخدددددد   - 

 وحصث خ ه ّع يصط م .
دددددم   ددددد صا ألعدددددصي  -  ي أ دددددا خ دددددهع و اددددد ه ندددددهع 7969/ندددددد(  866     خ دددددص ألعمي مددددد  نددددد  ألمل حدددددل ألع ي

 و خ ل ن صاتهعو كص      ه و   ضمه خم  أكصن  خممصء خب ه.
 أ ا خ ه ألع  ه ألع يصشع  أ ضص.ند(  811  خم  ن  خ ص ألع ص  ألعيي     - 
دددددددددم  خمددددددددد  نددددددددد  خ دددددددددص هللا  ج ألعدددددددددصي   ألع يرب ددددددددد ر  -  سددددددددده   ي حضددددددددد   اتو 7961/ ندددددددددد(  866  ألع ي

   2ألملصاتس  ألايص م .
ددددددم  خمدددددد  ندددددد  خمدددددد   ج ألعددددددصي   ألع صك ددددددص   -  ي ادددددد أ خممدددددده  مددددددع  دددددد ر  7999/ نددددددد(  896  ألع ي

إل.  ألإل صاتإل عه إالي ألع اتا  أل  
 ي أ ا خ ه ألع  ألءأل . 7967/ ند( 868  حممص ن  ألمحص ألعي ألج 

                                                 

 .68ع ص: 0نغم  ألع خصإلع ألعيم ط ع ج :1 
 .608ع ص 0ألعصاتات ألع ص      أخمص  ألملصئ  ألع ص   ع ألن  حج  ألععي ق ع ج :2
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أ ا ءأل  و عغددددد  و مدددددا خمددددد   دددددص خممدددددصء واددددد ألو  ددددد   دددددق  خددددد ض  دددددم   ألنددددد  ن دددددصي اقحددددد  أايددددده ت م
نددددداه ألعبيددددد ص  ألععمممددددد   يدددددص  شمددددده وظ ددددد    ددددد   دددددق  ك صّتددددده اتمحددددده وحدددددص   و ت يدددددّع و  وش ددددده

                                                                                                                                                                                                                               هللا.                                                                                                                        
  1  ميذ : –   

ععدددددلي أك ددددد ن  عميددددد أل  ددددد  ألمل ددددد  ات    النددددد  ن دددددصي تق مدددددا عددددده و  ا تددددداك  ألع  ددددد  ألعددددد ي ت  ددددد        
ّن " و دددد  أ ددددد    نددددل ألك  دددد  صددددصح  ألعدددددصياتات ألع ص  دددد  ّع دددد  :"وء ج نددددده  صخدددد   دددد  أنددددل  بددددد  و دددد

 تق ماه:
   ي.7977ند(  618  إن ألنم  ألعميام  ألع يصشع 
  ند(  618  إن ألنم  ن  حممص ن  إسحص  ألعصيج ر   . 
  ع نم  خم  أنمه.ي ا أ ألع 7986/ند(  618  ألن ه حم  ألعصي   حممص 
    ي.7987/ند(  618  خ ص أل صعق ن  خم  ن  ألايني ن  ألع  أل  ألملصع 
  ي.7976/ند(  618   ص  ألعصي   أن  ألع ضل ألع ي   ر 

 ي ألندددددد  ن ددددددصي ت ممددددددا إو  دددددد   ددددددق  خدددددد ض  ددددددم   ألندددددد  ن ددددددصي و تق مدددددداهع   دددددد  ألع دددددد   
ددددص خمدددد   ددددص خممددددصء ك ددددصاتع و ت ممددددا خمدددد   ص دددده خممددددصء ك ددددصاتع و ندددداأل إ     ي خمدددد   دددد ء ش  ي

  ص  خم  أايه    ألع  صات.
 

 مؤلفا ه:– 6
إل كمي ددددص انشددددع   مددددص            إ   دددد  بمدددد أل  ألععددددصا وشدددد إل ألإلا ددددصج و ج  تدددده وألندددد  ن ددددصي تدددد ك أاثاتأل ك دددد

و كصادددددددد    خم   ددددددددص ءدددددددد ن نعممدددددددد  ألع يحدددددددد  و ألعبيدددددددد ل و ندددددددد   ؤع ددددددددص  حظمدددددددد  ّع يح مددددددددق و 
 ألملؤع ص    ثقث  م خص  ن  كص يت:ألع ي صخ    وا       و اص خ    ناه 

 

                                                 

 .907ع ص 0ألعصاتات ألع ص      أخمص  ألملصئ  ألع ص   ع ألن  حج  ألععي ق ع ج:1 
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 املطبوع منها: -أ  
 * ألخوألض ألع ي ط خم  ألع ي طع و اص ح  ه خ ص ألع  صر ألام   و طمع ه  ألات خمصات   خمص . 
أع مدددد  ندددد   صعددددكع و اددددص ح  دددده حممددددص حمدددد  ألعددددصي   خ ددددص ألاممددددصع وط ع دددده خدددد   * أو ددددح ألمليددددصعك إ  

  ألات ألع   .
دددددددد ألنص وتماددددددددم  ن ألع  ألئددددددددصع واددددددددص ح  دددددددده خ ددددددددصس  بدددددددد    ألعبيددددددددصا ع و ط ع دددددددده  ألات * ءمددددددددمن ألع ي

 1.ند( 7606  ألع  صا ألعع   س   
 .ي7870      أل صل  س    * ألجلص ع ألعبيغّ   ألع يح ع واص ح  ه حممص أل   ملع و ط ع ه 
 *  اوات ألعاين  و   حهع و اص ح  ه حممص حم  ألعص    خ ص ألاممصع واص ط ع   ألاتأل. 
إل ّادددد  سددددعص ع عواددددص ح  دددده حممدددد   حيدددد  انجدددد  واددددص ط ع دددده  ؤسيدددد  خمدددد ي ألع دددد أل  *  دددد ر ابددددمص 

 .2     ق
 *ألإلخ ألا خ  ا ألخص ألإلخ ألاع         ألآلس صا ع  و   ب ع   حه  صعص أل  ن ر.

 * أل عغص  ألع ح    ك صا    يصئل حن   ع ص ي ه  عميمي ص  ألملمك ألع ص ل. 
 .3  ألاتأل * ا   ألع يصى ونل ألعبيصى و  حهع ط ع 

 غدددددب ألعم مددددد  خددددد  ك ددددد  أل خصات ددددد ع ح  ددددده حممدددددص حمددددد  ألعدددددصي   خ دددددص ألاممدددددصع و أخدددددص  ّ م ددددده  دددددص   
أل  ددددد   ألمل دددددصاتكع و  عدددددصي أنددددد   ك  ددددده وأش   دددددص ش دددددص  دددددم ه  ددددد حص وألشمدددددص اددددد ول ألملعدددددص ع وأوات  شم دددددص ك ددددد

 .4األع ضصي    وا  ّآلاتألء ألع  ا م  شم صع مث   صا     ب   تؤ صنص ألع ي ألنص و ألاج
 املخطو  منها: -  
 * "  ب  ألالا بصل    ألع  صل الن  ألمل رب"عو اص ألث   خم  ش  ه أ                          

                                                 
 08ص ع 0007ع س   7  ر ا   ألع صى ع عم صك  ع ّ مق  .      ألع صألات  ع ألعصألات ألعع مصام  عم   عط م  ألع صأل    : 1
 .90ألمل جع ا يهع ص  : 2
 .76-79ع ص 7888س    7أل عغص  ألع ح    الن  ن صيع ّ مق   شق ش  ر ألجلربع  ألات ألع  صا ألعع      قع ط: 3
 ألع صن إلع   /ط  ات   ألع ح ع خم  ألع جصر انص ع  ألات ألملعصاتل :4
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نددددداه ألملا  طددددد  عميددددد  النددددد  ن دددددصي ندددددل ععمددددد  ألعدددددصي   ألعع ألاددددد  و سدددددص  خمددددد  ذعدددددك أ يعددددد  ا  ددددد    ددددده 
صء ألعدددددددددوألث ع و    ددددددددد  إحمددددددددد768ع و ألات ألع  ددددددددد  ألملبددددددددد    نددددددددد ا  887ايدددددددددا  مب   ددددددددد   نمددددددددد  نددددددددد ا  

 ألإلسق   ّع صس.
* "اتسددددددصع    ألسدددددد عمص  ألمل ددددددص ى   تيددددددع آي   دددددد  ألع دددددد أل  ألع دددددد مي"ع و ندددددد     طدددددد    جدددددد  إل    

 ن عني.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .                                                               1* "  ر ألع بمصإل   ألعميغ      ألمليصئل ألع يح    "عون    ج  إل         ن عني 
 املفقود منها:-ج  
 * اتشع أل بصص  خ  ا ألء أل قص  ذك ه ألعييم ط .    
 * "ألع ياك إل" ا ل خ  ألعييم ط    أل   صه و ألع ظصئ . 
 عييم ط . * "  ر ألع ي ألنص ألعبيغ ى"ع ذك ه أل 
ددددددددددددددم ط  مبجمددددددددددددددص  .                                                                                                                                 2* "خمددددددددددددددصإل ألع يصعدددددددددددددد    ّ مددددددددددددددق صدددددددددددددد ل ألندددددددددددددد  ألاصجدددددددددددددد "ع ذكدددددددددددددد ه ألعيي

 ددددددد ى أ ي ألنددددددد  ن دددددددصي ونددددددد  حمصتددددددده عمعمددددددد ع وإ ي ألمل   دددددددع  اثات ألنددددددد  ن دددددددصي ألعددددددد ي أوات انندددددددصع    ددددددده أ  
وألملع شددددد   صصددددد   دددددص   عمدددددق ّعصياتألسدددددص  ألع يح  ددددد  وألعميغ  ددددد  و  جمددددد  ذعدددددك  ددددد   دددددق   ؤع صتددددده ألععص دددددصإل 

 ألع ي اصاتن  أل اتنعني  ص نني ك صا واتسصع .
دددددد  ألملددددددص إل ألع يح  دددددد  ن دددددد  ل كمددددددص حددددددصو     اتألسدددددد ه عم يحدددددد  ألععدددددد   أ    دددددد    عميمددددددصع ا ددددددل أ    دددددد    ؤع ددددددصع ش يي

 .    ك صنه  غب ألعمي م  و  ر ا   ألع يصى  صص  يصخص ألع يصع  خم  أل  قك ص 

 ي  ددددددصذك انه  دددددد   ؤع ددددددص  ألندددددد  ن ددددددصي ندددددد  خمدددددد  سدددددد مل ألمل ددددددص  ال ألابدددددد ع إوبيددددددص ت ددددددصيي ا دددددد   
إل ا تبدددددل إعم دددددص كمي دددددصع أوا ت  دددددعع و ألعددددد ع     دددددص وذعددددك   ي  دددددص أعي ددددده  ددددد  ك ددددد  واتسدددددص ئل ك ددددد

 ال ل ي  ب   ؤع صته  معص.ش صع وخم  ذعك ش ا يص 
 
 

                                                 
 .90 م  ألع صأل     ر ا   ألع صىع  عم صك  ع ص:1
 .76أل عغص  ألع ح   ع الن  ن صي أل ابصاترع ص :2
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 :  فا ه -8
عممدددددد  ألجلمعدددددد ع أل ددددددص    دددددد  ذر ألع عددددددصإل سدددددد   ألحددددددصى وسدددددد ني  -اتمحدددددده هللا–تدددددد   ألندددددد  ن ددددددصي 

ي(ع و شددددددد  خ دددددددص 7960ه( ألمل ألشدددددددق ععدددددددصي سددددددد ني وثق صئددددددد  وأعددددددد   مق  ددددددد   867وسددددددد عمصئ  
 . 1إ  ألآل  ن صعكّا ألع يب  ّع صن إلع واربه  ع ول 

 دددددددصذك ه صدددددددصح  ك ددددددد  ألعظ ددددددد   أ ي وشصتددددددده كصاددددددد  سددددددد   ألث  دددددددني وسددددددد ني  وا   دددددددا    دددددددص إالي 
 .2ه(860وس عمصئ  

 .3ه(860وذك  كاعك صصح  ك صا نص   ألععصاتشني أ ي وشصته كصا  س    
 :4واص اتاثه ألن  ا صت  ن  عه    ألع   ل

َدددددددد   َسددددددددَ   ألنمدددددددد ب نَ ددددددددصي   ألع د ددددددددَ ى اَددددددددد مَء اَتمحم

دددددددددد َ    َددددددددددصمر  يم
إل ألمل  صأل  َسددددددددددَ اتمور عَددددددددددهب  دددددددددد م سدددددددددد

   
  َددددددددددددددددددد   َخمَددددددددددددددددددد  َ  مددددددددددددددددددد ألهب َذ دددددددددددددددددددَل  بَمدددددددددددددددددددصي

إَّل ألنمددددددددددددد      صَين دددددددددددددَشَمدددددددددددددص  عمددددددددددددد ب أاتمور سددددددددددددد

   
 

                                                 
ّو ع ط7 مصء ألعيصعك إ  أو ح ألمليصعكع حممص ألع جصاتع ج:1  6ع ص7888ع س  7ع  ؤسي  ألع سصع ع ن
ع  ألات إحمصء ألع  أل  ألعع  ع 7واتشع  ألع ممي ع جتح"يع  صّ ك   ألعظ    خ  أسص   ألع    و ألع    ع حصج   مم  ع   :2

ّو ع  /طع  /  ص  716ن
ّو ع  /طع 7نص   ألععصاتشني ألصء ألملؤع ني و آاثات ألملب  نيع أللصخمل ّ ص ألع غصأل رع ج :3 ع  ألات إحمصء ألع  ألث ألعع  ع ن

 661ع ص7817س  
 908ع ص0ألعصاتات ألع ص   ع ألن  حج  ألععي ق ع ج :4
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 حوية:: ابن هشام واملدارس الن  املبحث األول
فه من إعراب وغريه،  هو انتحاء مست كالم العرب يف تصر    »الّنحو بقوله:  ابن جينيعّرف 

كيب، وغري لل،، ليحح  اها صب والت  كثري، واإلضافة، والن  حقري، والت  ثنية، واجلمع ، والت  كالت  
بعضهم  حة فينط  اها وإن مل يكن منهم وإن شد  من ليس أهل الحغة العربية، أبهحها يف الفصا

 .1« عنها رد اها إليها
فعلم الّنحو هبذا املفهوم هو الوسيلة للّدخول إىل فكر األمة، من خالل تعبريها عن أغراضها، 

 "ابن هشام األنصاري  " ة فقد حاول استعماهلا نتيجة لعوامل عدّ  ولكن هذه الوسيلة الّسهلة تعقدّ 
 بل الّّتاث الّضخم ليقدمه إىل الّدارسني والباحثني يف علم الّلغة العربية.الّنحوي أن يغر 

مع الّنحاة الّذين سبقوه مع الّذين عاصروه؟ فهل نقل آراء مؤسسي  "ابن هشام" فكيف تعامل
 علم الّنحو وقواعدهم، أم اكتفى إبعادهتا كما فعل عدد كبري من النحاة؟

قواعد الّنحو العريب ألّن ذلك جيايف  خر أن يرفض كلّ حنوي آ أيّ أو  "ابن هشام" ال يستطيع
ل من القواعد ما رآه صحيحا ورفض اخلاطئ، ومل يكتف علمية واملناهج الّسليمة، ولكن قباحلقائق ال

انتخب منها ما رآه صوااب، وتلقاان يف مواطن كثرية من   بذلك بل عمد إىل آراء الّنحاة، فأوردها ثّ 
 ي اتبعه يف مؤلفاته.أبساليب العربية ومنهجه الذّ  كتاب مغين الّلبيب وفقهه

 
 :بعض ما واف  فيه البصريني .1

ين وضعوا أسسه، وهم ارتبط اتريخ الّنحو العريب ارتباطا وثيقا بنحاة البصرة. هم رواده األول الذّ 
  أقاموا عليها حنوهم:األسس الّت  ين أقاموا بناءه، ومن أهمّ أيضا أبرز أئمته الذّ 

تهم، وما استلزمه هذا من انتقاء ملن تلقى عنهم ماع من العرب املوثوق بعربيّ السّ االستقراء و  –
 واية.غة، ومن تدقيق وتثبيت يف الرّ اللّ 

 العريب قرآان وشعرا، وأتويال ما خالف ذلك. ائع يف االستعمالحو على الشّ إقامة قواعد النّ   –

 . 2تغليب القياس، والتماس العلل ملا قعدوا من قواعد –

                                                 

 .33، ص 1893،سنة 3، عامل الكتب، بريوت، ط1: ابن جين، حتقيق:  حممد علي النجار، ج : اخلصائص1 
 .131ص  ،1883، سنة 3ارف، القاهرة،طترمجة: عبد احلليم النجار، دار املع ،2كارل بروكلمان، ج  :: اتريخ األدب العريب2 
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ذا فهو ينسب نفسه للبصريني يف هلزعة يف أغلب مباحثه و النّ  بصريّ  "ابن هشام" ن وقد كا
 :نصوص متعددة 

 :ِإْن بكسر اهلمزة وسكون النون 

تَ ُهوا يُ ْغَفْر ﴿ا أت ي على ثالثة أوجه: أحداما أن تكون شرطية: حنو قوله تعاىل: قال إنّ  ِإْن يُ ن ْ
حنو  االستثنائية،  ا إالّ ال معرفة له أنّ  افية فيظن منرن بال النّ وقد تق 2﴾َوِإْن تَ ُعوُدوا نَ ُعدْ ﴿ 1﴾َلُكمْ 

ْبُكمْ ﴿، 3﴾ِإَّلا تَ ْنُصُروُه فً ًقْد َنَصَرُه هللا﴿قوله تعاىل:  َوِإَّلا تَ ْغِفْر ِل َوتَ ْرََحْيِن ﴿، 4﴾ِإَّلا تَ ْنِفُروا يُ َعذِ 
 .5﴾َأُكْن ِمَن اخلَاِسرِينَ 

  يف َّلا إِ  ونَ رُ فِ االكَ  نْ إِ ﴿ملة االيمية حنو قوله تعاىل: وتدخل على اجل انفية الثاين: أن تكون
 .7﴾َن سْ  احُ َّلا  إِ نَ دْ رَ أَ  نْ إِ ﴿ وعلى اجلملة الفعلية حنو قوله تعاىل:. 6﴾ور  رُ غُ 

قيلة ال تعمل ، فقد ذهب إىل أن )ِإْن( املخففة من الثّ قيلةالثالث: أن تكون خمففة من الثّ 
ذهب إىل   "الكسائي"  أنّ   "يوطيالس  " ن إىل أنا تعمل، وذكر صب يف االسم، وذهب البصريو النّ 
ا: إذا دخلت على االسم كانت خمففة من املشددة عاملة كما قال البصريون، وإن دخلت على أنّ 

:  "أيب بكر "و( كما قال الكوفيون، ولنا قراءة احلرمني، م مبعىن )إالّ في، والالّ الفعل املاضي كانت للنّ 
 الا كُ   نْ إِ ﴿ "أبو بكر بن عاصم "و،  "ابن نفع" و، "بن كثري" . قرأ 8﴾مْ هُ ن ا ي َ ف ِ وَ ي ُ ا لَ ما  لَ الا كُ   نْ إِ ﴿و 
خمففة إبعماهلا مشددة، وهذه املسألة هي  عمال إنْ تخفيف )إن( و)امليم( من )ملا(، وإب  ﴾امَ لَ 

 .9اخلالف بني البصريني والكوفيني

                                                 

 .39: سورة األنفال، اآلية:  1 
 .18: سورة األنفال، اآلية:  2 
 .34: سورة التوبة، اآلية:  3 
 .38: سورة التوبة، اآلية:  4 
 .34:سورة هود، اآلية:  5 
 .24: سورة امللك، اآلية: 6 
 . 144: سورة التوبة، اآلية:  7 
 .111 : سورة هود، اآلية: 8 
، 2444، سنة 1مغين اللبيب عن كتب األعاريب: البن هشام، حتقيق:عبد الّلطيف اخلطيب، مطابع السياسة، الكويت، ط :9 
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ه مسع من العرب نا من يث  به أن  وحدث   »:  ويه، قال سيبإن عمرا ملنطلق " سيبويهوحكاية " 
 .1« من يقول: إن عمرا ملنطح 

 ه مذهب البصريني وأضاف شخصه إليهم حني قال : )ولنا(.الث أنّ ومما يالحظ يف الوجه الثّ 
 :يف الكالم على َأْن بفتح اهلمزة وسكون النون 

 نْ مَ لِ ﴿يف قوله تعاىل :  " ابن حميصن: وقد يرفع الفعل بعدها كقراءة "  " ابن هشامقال " 
 .2﴾ةَ اعَ ضَ الرا  ما تِ يُ  نْ أَ  ادَ رَ أَ 

 وقول الشاعر:
 اَم               كُ يَْ وَ  اءَ مْسَ               ى أَ حَ               عَ  آنِ رَ ْق               ت َ  نْ أَ 

 ادَ َح               ا أَ رَ عِ ْش                تُ َّلا أَ وَ  مُ اَل  السا               ينِ  ِم                 
   

واب قول اتصاهلا ابلفعل والصّ  قيلة شذّ وزعم الكوفيون أن )أن( هذه هي املخففة من الثّ 
 .3أختها املصدريةاصبة أاملت محال على ما النّ  ا أنْ ألنّ ، رينيالبص

 :)  يف )َأْن( مبعىن )لَِئالا

ُ ب َ ي ُ ﴿قال: قيل به يف   .4﴾واحُ ضِ تَ  نْ أَ  مْ كُ لَ  هللاُ  نيِ 
 وقول:

 انا                  مِ  افِ يَ ْض                  األَ  لَ زِ ْن                  مَ  مْ تُ لْ زَ نَ                   
5ونَ مُ تُ ْش                     تَ  نْ ى أَ رَ ا الث ا                     نَ                     حْ عَ جَ فَ   

 

   
 ة، واألصل كراهية أن تضلوا، وخمافة أن تشتموان.ا مصدريواب أنّ والصّ 

 .6( وبعدها، وفيه تعسفالم قبل )أنْ  إضماروهو ما قول البصريني، وقيل هو على 
 
 
 
 

                                                 

 .293، ص 1: الكتاب: سيبويه، ج1 
 .233: سورة البقرة، اآلية:  2 
 .193، ص 1: مغين اللبيب عن كتب األعاريب: ابن هشام، ج3 
 .141:  : سورة النشاء، اآلية4 
 .43: ينظر: عمرو بن كلثوم يف ديوانه، ص 5 
 .22، ص 1: مغين اللبيب عن كتب األعاريب: ابن هشام، ج6 
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 :يف الكالم على )أمين( املختص ابلقسم 

مفرد مشتق من اليمن وهو الربكة وامزته   "الرماين "و  "جاجلحز  " ه اسم ال حرف خالفا قيل: إنّ 
مجع ميني وامزته قطع خالفا للكوفيني، ويرده جواز كسر امزته وفتح ميمه، وال جيوز مثل وصل، ال 

 .1ذلك يف اجلمع من حنو: أفلس وأكلب
 :يف حذف املوصوف 

قيل: اختلف يف املقدر مع اجلملة يف حنو: منا ظعن ومنا أقام. فأصحابنا يقدرون موصوفا أي 
اتصال املوصول  ه أقيس، ألنّ انأو )من(، وما قدر ي( فريق، والكوفيون يقدرون موصوال أي )الذّ 

، ، نقدره أبحدهُ يتُ قِ  لَ ّتا حَ  اتَ ا مَ مَ هُ ن ْ مِ  ماَ اتصال املوصوف بصفته، لتالزمهما، ومثله:  من بصلته أشدّ 
 .3أو إال من إنسانأي: إال  2﴾هِ بِ  نا نُ ؤمِ يُ  لَ َّلا إِ  ابِ تَ الكِ  لِ هْ أَ  نَ مِ  نْ إِ وَ ﴿ويقدرونه مبن، قال تعاىل: 

موافقته للبصريني ونسبه نفسه إليهم بقوله: )أصحابنا( كذلك   "ابن هشام" وواضح مما ذكر 
 جحه.ي ر أي الذّ تعليله للرّ 

 :يف الكالم على )ِإنا( بكسر اهلمزة 

( ال نا )إِ   تنصب االسم، وترفع اخلرب، وقد ذهب الكوفيون إىل أنّ : هي الّت  "ابن هشام" قال 
ا تنصب االسم، وإنّ  ال األصل يف هذه األحرف أن قالوا: أمجعنا على أنّ ترفع اخلرب، واحتجوا أبن 

ا واحتجوا أبن قالوا: ألنّ  ، ا ترفع اخلربا البصريون فقد ذهبوا إىل أنّ ا أشبهت الفعل، أمّ نصبته ألنّ 
جه ا على وزن الفعل، فلما أشبهت الفعل يف هذا الو قويت مشاهبتها للفعل، ووجه املشاهبة بينهما أنّ 

 .4وجب أن تعمل عمله
صلى هللا أن حمذوفا كقوله وقد يرفع بعدها املبتدأ فيكون ايمها ضمري الشّ   "ابن هشام" وقال 

 .5اس يوم القيامة املصورون(النا  د  شَ من أَ  نا )إِ : عليه وسلم
 األصل: إنه أي الشأن.

                                                 

 .144، ص 1: مغين اللبيب عن كتب األعاريب: ابن هشام، ج1 
 .128: سورة النساء، اآلية:  2 
 .34، ص 1: مغين اللبيب عن كتب األعاريب: البن هشام، ج3 
، املكتبة العصرية، بريوت، د.ط، سنة 1سائل اخلالف بني النحويني البصريني والكوفيني: ابن األنباري، ج: األنصاف يف م4 

 .141، ص 1884
 .113: ابن هشام وأثره يف النحو العريب: يوسف الضبع، ص 5 
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 كما قال الشاعر:
 اًم           وْ ي َ  ةَ يَس           نِ الكَ  لِ خُ دْ يَ            نْ َم            نا إِ 

1اءَ بَ               ظِ ا وَ رً آلِ ا َج               يَه               فِ   َ ْح               ي َ   
 

   
 أن( من يدخل الكنيسة.ه )أي احلال والشّ قدير فيه إنّ والتّ 

( عندهم ال تدخل على )إنا  هذا املذهب وهو مذهب البصريني ألنّ  "ابن هشام" وقد ذهب 
 ه أخذ بقول البصريني. هلا صدارة الكالم، ومنها ميكن القول أنّ احلروف العاملة الّت 

در فال يعمل فيه ما رط له الصّ ا شرطية، بدليل جزمها الفعلني، والشّ عل من ايمها ألنّ ا مل جوإنّ 
 قبله.

من البصريني،  "األخفش"أيابه غري  احلديث على زايدة )من( يف اسم إنا  "الكسائي" وختريج 
 .2اسالنّ م ليسوا أشد عذااب من سائر الكالم إجياب واجملرور معرفة، واملعىن أيضا أيابه، ألنّ  ألنّ 

 إذا استند إىل دليل حمكم وحجة قوية. ال يرجح رأاي على رأي إالّ  "ابن هشام" و
  ّنبورية يف املسألة الز: 

نبور فإذا هو هي وقالوا أيضا: لسعة من الزّ  العقرب أشدّ  قال: قالت العرب: قد كنت أظن أنّ 
إذ قال: فإذا   "الكسائي" سأله  البصري ملا  "سيبويه" ي أنكره ها، وهذا هو الوجه الذّ فإذا هو إايّ 

القائم أو فع، القائم ابلرّ  عبد هللاصب وسأله عن أمثال ذلك حنو: خرجت فإذا هو هي وال جيوز النّ 
،  "سيبويه" فجوابه ما قاله   "الكسائي" ا سؤال أن قال: وأمّ  فع إىلذلك ابلرّ  صب، فقال له: كلّ ابلنّ 

 يَ ا هِ لَ إِ فَ ﴿ ،4﴾اءُ ضَ يْ ب َ  يَ ا هِ لَ إِ فَ ﴿ل قوله تعاىل: ، مث3وهو فإذا هو هي، هذا هو وجه الكالم
 .5﴾ة  يا حَ 

                                                 

 .241ص   . والبيت الّشعري لألخطل، انظر، ديوانه،  232، ص 1: مغين اللبيب عن كتب األعاريب: ابن هشام، ج1 
 . 82، ص 1: مغين اللبيب عن كتب األعاريب: البن هشام، ج2 
هي مناظرة بني سيبويه والكسائي، أشهر مناظرات سيبويه كّلها، بل أشهر مناظرات الّنحاة، حيث مل يروها مناظرة عامل لعامل، * :  

كوفة ممثلة يف شيخها الكسائي، واعتربوا النصر فيها ولكنهم اعتربوها مناظرة بني مدرسة البصرة ممثلة يف فتاها سيبويه، ومدرسة ال
 .241نصرا إلحدى املدرستني على األخرى. ينظر: النحو العريب نشأته وتطور مدارسه، ص 

 .113: ابن هشام وأثره يف النحو العريب: يوسف الضبع، ص 3 
 . 149: سورة األعراف، اآلية: 4 
 .24: سورة طه، اآلية:  5 
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صب بلم عن القياس واستعمال الفصحاء كاجلزم بلن والنّ  ا فإذا هو إايها إن نبت فخارجوأمّ 
 فابن هشام، " 1وأصحابه ال يلتفتون ملثل ذلك، وإن تكلم بعض العرب به  "سيبويه" ، وواجلر بلعلّ 

  ." سيبويهريني ويوافق " يعتمد مذهب البص "
 :يف ذكر أحكام ما يشبه اجلملة 

: البد من تعلقها ابلفعل، أو ما يشبهه، أو ما أول مبا يشبهه، أو ما يشري  " ابن هشامقال " 
ابن  "و، "ابن طاهر "و، وزعم الكوفيون رَ دِّ إىل معناه، فإن مل يكن شيء من هذه األربعة موجودا ق  

 "و ،"ابن طاهرار، ث اختلفوا فقال " يف الدّ  ويف حنو: زيد عندك، وعمر ه ال تقدير، أنّ " خروف
ه يرفع اخلرب إذا كان عينه حنو: زيد أخوك، وينصبه إذا كان اصب املبتدأ وزعما أنّ : النّ  " ابن خروف

اصب أمر معنوي وهو كونما خمالفني للمبتدأ ، وقال الكوفيون: النّ " سيبويهذلك مذهب "  غريه، وأنّ 
 .3 معمول على هذين املذهبنيالو 

  :يف املبتدأ واخلرب 

فظية أو مبنزلته خمرب عنه، أو : املبتدأ اسم أو مبنزلته، جمرد عن العوامل اللّ " ابن هشاميقول" 
 ، حنو: قول 4للوصف املذكور من تقدم نفى أو استفهام افع ملكتفى به، ث قال: والبدّ وصف ر 

 الشاعر:
 َأْم نَ            َوْوا ظََغنً           اَأقَ           اِطن  قَ            ْوُم َس           ْحَمى 

 ِإْن َيْظَف          ْر فَ َعِجي          ب  َع          ْيُش َم          ْن َقطَنَ          ا  

   
وقع "، فإن قوله )قاطن( وصف لكونه اسم فاعل، وقد أقاطن قوم سحمىالشاهد فيه قوله :"

ه فاعل هبذا الوصف، وال يصلح أن يكون الوصف هذا الوصف مبتدأ، وجاء بعده اسم مرفوع على أنّ 
)قوم سلمى( دال على معىن اجلمع بسبب كونه اسم  ى( مبتدأ مؤخرا، ألنّ خربا مقدما و)قوم سلم

ا يدل عليه، وقد سبق هذا الوصف هبمزة مجع و)قاطن( مفرد، وال يكون املفرد خربا عن اجلمع وال عمّ 

                                                 

 .92، ص 1ن كتب األعاريب: ابن هشام، ج: مغين اللبيب ع1 
هو أبو بكر حممد بن أمحد بن طاهر األنصاري االشبيلي املعروف ابخلدب، وهو حنوي مشهور بتدريس الكتاب له حواش على *: 

 . 29، ص 1هـ. ينظر: بغية الوعاة، ج294الكتاب، وهو أستاذ ابن خروف، تويف سنة 
هـ( كان إماما يف العربية، له 148 – 222خروف اإلشبيلي، املشهور اببن خروف ) : هو أبـو احلسن علي بن حممد علي بن *

  . 224، ص 1مصنفات شهدت بفضله وسعة علمه، شرح كتاب سيبويه شرحا جيدا. ينظر: بغية الوعاة، ج
 .42، ص 2: مغين اللبيب عن كتب األعاريب: ابن هشام، ج3 
 .193: أوضح املسالك: ابن هشام، ص 4 
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الوصف الواقع ملبتدأ جيوز أن يكتفي مبرفوعه عن اخلرب إذا سبقته أداة  االستفهام، فدل ذلك على أنّ 
 .1استفهام

ه جيوز أن يرفع الوصف فاعال أو انئب فاعل ، فقد ذهبوا إىل أنّ والكوفيني "لألخفش" خالفا 
 مكتفى به، وإن مل يعتمد هذا الوصف على نفي أو استفهام، وال حجة هلم يف قول الشاعر:

 ايً        غِ حْ مُ  ،ُ  تَ        اَل فَ         ب  و َلَ        نُ        ب َ  ِبُ ْي        خَ 
2تِ را َم                    رُ ي ْ                  ا الطا لَ إِ  ِبا َلْ                   ةَ الَ                  قَ مَ   

 

   
ه مل يتقدم الشاهد فيه قوله: "خبري بن هلب"، حيث استغىن بفاعل خبري عن خرب املبتدأ مع أنّ 

 على الوصف نفي وال استفهام.
ي اجح الذّ ( مبتدأ مؤخر، وهذا هو الرّ بنو( خرب مقدم، وقوله )ويرى البصريون أن قوله )خبري
ر، وسببه أن شرط املبتدأ واخلرب أن يكوان ه يلزم على هذا حمظو نصره العلماء كافة، فإن زعم أحد أنّ 

)خيرب( مفرد، )وبنو هلب( مجع، فلزم على  متطابقني إفرادا وتثنية ومجعا، وهنا ال تطابق بينهما، ألنّ 
)خيرب( يف هذا البيت يستوي فيه املذكر واملؤنث املفرد واملثىن  البصريني اإلخبار عن اجلمع ابملفرد، فإنّ 

زنة املصدر، واملصدر خيرب به عن الواحد واملثىن واجلمع بلفظ واحد، وقد  ه علىواجلمع، بسبب أنّ 
، 4﴾ري  هِ ظَ  ،َ لِ لَ  دَ عْ ب َ  ةُ كَ ئِ اَل املَ وَ ﴿، ومن ذلك قوله تعاىل: 3وردت صيغة فعيل خمربا هبا عن اجلماعة

 .( اهد فيه اإلخبار بظهري، وهي صيغة "فعيل" مفردة عن اجلمع )املالئكةوالشّ 
 عليقيف اإللغاء والت: 

 واستدلوا بقوله:، "األخفش": ال جيوز إلغاء العامل املتقدم، خالفا للكوفيني "ابن هشام" قال 
 بُ دَ األَ  ةِ يمَ الشِ                    كَ اَل َم                   تُ يْ                  أَ  رَ ين ِ أَ 

 يِق         حُ خُ  نْ ِم          ارَ  َص         ّتا َح          تُ بْ         د ِ أُ  اكَ ذَ َك           
   

                                                 

 .184،    ص 1. والبيت الّشعري مل يسم قائله، ينظر: أوضح املسالك، ج181، ص 1ح املسالك: ابن هشام، ج: أوض1 
، 1. والبيت الشعري مل يسم قائله، ينظر: أوضح املسالك، ج181، ص 1:أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك: ابن هشام، ج2 

 .184ص 
 .183، ص 1، ج: أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك: ابن هشام3 
 .3: سورة التحرمي، اآلية:  4 

ن منذ وقت مبكر، فيعّرف اإللغاء هو إبطال عمل الفعل القليب لفظا وحمال النّاصب للمبتدأ، و ن استخدمهما الّنحويا*: مصطلح
ال حمال، ملانع فتكون اجلملة  واخلرب ال ملانع فيعودان مرفوعني على االبتداء واخلربية. أّما الّتعليق فهو إبطال عمل الفعل القليب لفظا

 .      21-21، ص2بعده يف موضع نصب على أّنا سادة مسد مفعوليه، ينظر: جامع الّدروس العربية، ج
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ه لو مع تقدمه، ألنّ ه ألغى وجدت ظاهره أنّ  يمة األدب فإنّ اهد فيه قوله: وجد مالك الشّ الشّ 
ه ( بنصب مالك واألدب على أنما مفعوالن، ولكنّ الشيمة األدبَ  أعمله لقال )وجدت مالكَ 

 .1رفعهما
 ذلك حمتمل لثالثة أوجه: أنّ   "ابن هشام" وقد رأى 

 عليق بالم االبتداء املقدرة، واألصل ملالك، ث حذفت وبقي التعليق.أحدها: أن يكون التّ 
وسط بني املعمولني فقط، بل وسط املبيح لإللغاء وليس التّ التّ  من اإللغاء ألنّ  اين: أن يكونالثّ 

توسط العامل يف الكالم مقتضى أيضا، نعم اإللغاء للتوسط بني املعمولني أقوى، والعامل هنا سبق 
 ا" فيجوز فيه اإللغاء.م  ائِ ا قَ دَ يْ زَ  تَ نْ نَـ  ظَ َت ، ونظريه "مَ ينّ أب

أن واألصل، ل حمذوف، وهو ضمري الشّ املفعول األوّ  ال على أنّ الث: أن يكون من اإلعمالثّ 
 .2"وذ  خ  أْ مَ  َزْيد  كَ بِ  ه" كما حذف يف قوهلم: "إنا ت  دْ جَ "وَ 

وتقليدا، ولكن اعتمادا على األصوب  إتّباعاموافقته للبصريني ال  "ابن هشام" وهكذا يتابع 
اراته يقف مع البصريني معربا بقوله: غلب اختيخريج، فرأيناه يف أليل وسالمة التّ واألرجح، مع ذكر الدّ 

 .ابإلتباعأصحابنا، لكن دون أن يتجاهل آراء الكوفيني حني يراها جديرة 
 

 :نيبعض ما واف  فيه الكوفي .2

ا ذهبوا إليه، ولكن قليل إذا قيس مبا وافق فيه البصريني، الكوفيني يف كثري ممّ   "ابن هشام" وافق 
 ومما وافقهم فيه:
 علم:يف ابب ال 

: وإن كاان مفردين حنو: سعيد كرز، جاز ذلك ووجه آخر، وهو إضافة  "ابن هشام" قال 
ظر وقوهلم: هذا حيي عينان، واملشار اين، ومجهور البصريني يوجب هذا الوجه، ويرده النّ ل إىل الثّ األوّ 

 .3والقطع اإلتباعإليه يف قوله جاز ذلك 

                                                 

. والبيت الشعري لبعض بين فزازة، ينظر: أوضح املسالك، 11، ص 2: أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك: ابن هشام،  ج1 
 .12، ص 2ج
 .19،ص 2ىل ألفية ابن مالك: ابن هشام، ج: أوضح املسالك إ2 
 .132، ص 1: أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك: ابن  هشام، ج3 
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أقيس واإلضافة  اإلتباع حيح واثنيا أنّ ، وهو الصّ  "الزجاج" وجويز اإلضافة هو قول الكوفيني و
ا إذا مل يوجد ما مينعها وما مينعها أن يكون جواز اإلضافة مشروط هب أكثر يف االستعمال، واثلثا أنّ 

ا أمّ ، شيدهارون الرّ " حنو: ألقب مقرون بـ "عمان بطة، أو يكون اللّ " حنو: النّ ألاالسم مقروان بـ "
قب واما إضافة االسم إىل اللّ  ظر ال يساعده، ووجهه أنّ النّ  ل أنّ هم بشيئني: األوّ د مذهبفر   البصريني

ه ال يضاف االسم إىل ما احتد به على شيء واحد تستلزم إضافة الشيء إىل نفسه، وقد علم أنّ  داالن
ن مكسورة، و ىن فالنّ ه مثماع كقوهلم هذا حيي عينان، فقد ورد مرفوعا قيل ابأللف ألنّ معىن، والثّاين السّ 

 .1ون مضمومةه وصف مثل سكران، فالنّ مة ألنّ وقيل ابلضّ 
 :يف حركة الفعل املبين ملا مل يسم فاعله 

قول  حلقا: و دا ، ومَ دا الثي املضعف حنو: شَ : أوجب اجلمهور ضم فاء الثّ  "ابن هشام" قال 
 ﴾انَ ي ْ لَ إِ  تْ دا رُ ﴿  "عحقمة" ، وقرأ يممت، وبعض بين ضبةالكسر جائر، وهي لغة  بعض الكوفيني أنّ 

 .2اء فيهمابكسر الرّ  ﴾واد  رُ  وْ لَ وَ ﴿
 يف ذكر معاين احلروف: 

 :ن سبعة معان  : مل "ابن هشام" قال 
 .3﴾ونَ ب  ا تُِ وا ِما قُ فِ نْ  ت ُ ّتا حَ ﴿بعيض حنو قوله تعاىل: أحدها: التّ 

 .4﴾ب  هَ لَ  نْ مِ  رَ اوِ سَ أَ  نْ مِ ﴿اين: بيان اجلنس حنو قوله تعاىل: الثّ 
، 5﴾ىصَ قْ األَ  دِ جِ سْ  املَ َل إِ  امِ رَ احَ  دِ جِ سْ املَ  نَ مِ ﴿لث: ابتداء الغاية املكانية حنو قوله تعاىل: االثّ 

 .6﴾م  وْ ي َ  لِ وا أَ  نْ مِ ﴿مانية خالفا ألكثر البصريني، ولنا قوله تعاىل: والزّ 
 وقول الشاعر:

 ة  يَم             حِ حَ  مِ وْ يَ               انِ َم             زْ أَ  نْ ِم              نَ رْ ي ا             تََ 
 بِ ارُ َج           التا  لا ُك             نَ بْ رَ َج            دْ قَ            مِ وْ  اليَ            َل إِ   

   
 

                                                 

 .291 ص، 1مالك: ابن هشام األنصاري، ج أوضح املسالك إىل ألفية ابن :1 
 .128ص  ،املرجع نفسه: 2 
  .82:سورة آل عمران، اآلية:  3 
 .31: سورة الكهف، اآلية:  4 
 .1اإلسراء، اآلية:  : سورة 5 
 .149: سورة التوبة، اآلية:  6 
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  "هيحيالس  " ه ، ومن أتسيس أول يوم، وردا حليمةَ  يومِ  أزمانِ  قدير من مضيّ قال البصريون: التّ 
ي أزمان، ويف اآلية: مان، فيكون يف البيت، يف أزمان من مضه لو قيل هكذا الحتيج إىل تقدير الزّ أبنّ 

 يف زمان أتسيس أول يوم 1. 
  ّمري املخفوض:يف العطف على الض 

ا لََ  الَ قَ ف َ ﴿ا كان أو ايما حنو قوله تعاىل: إبعادة اخلافض، حرف   قال: إنه ال يكثر إالّ 
 " األخفش" و "ليونس"، وليس بالزم وفقا 3﴾،َ ئِ آبَ  هَ لَ إِ وَ  ،َ لََ إِ  دُ بُ عْ ن َ وا أَ الُ قَ ﴿، 2﴾ضِ رْ أْلَ لِ وَ 

ابجلر،  4﴾امُ حَ رْ األَ وَ  هِ بِ  ونَ لُ اءَ سَ تَ ت َ ﴿ وغرياما "احسن "و "ابن عباس"والكوفيني بدليل على قراءة 
 هِ بِ  ر  فْ كُ هللا وَ  يلِ بِ سَ  نْ عَ  د  صَ وَ ﴿ة" قيل، ومنه قوله تعاىل: ريسَ فَ وَ  ه  ر  يْـ ا غَ يهَ ا فِ مَ "بقطر وحكاية " 

ه صلة املصدر، وقد عطف عليه كفر، وال بيل، ألنّ ، إذ ليس العطف على السّ 5﴾امِ رَ احَ  دِ جِ سْ املَ وَ 
 . 6 تكمل معموالتهصدر حتا يعطف على امل
  ْ(:يف الزمان املعمول على )إذا( أو )إذ 

قال جيوز فيه اإلعراب على األصل والبناء محال عليهما، فإن كان ما وليه فعال مبنيا، فالبناء 
 ناسب حنو قول الشاعر:أرجح للتّ 

 ابَ ى الصِ            حَ           عَ  يبَ ِش           املَ  تْ بَ           ات َ عَ  نيَ ى ِح           حَ           عَ 
 عُ ازِ وَ  بُ يْ الشا         وَ  عُ َض         ا تَ ما         لَ : أَ تُ ْح         قُ ف َ   

   
ه مبين على الفتح، ( على أنّ واية وردت فيه بفتح )حنيَ الرّ  فإنّ  (حني عاتبت)اهد فيه قوله: الشّ 

 .7ضيف إليها أ  ه اكتسب البناء ممّ ألنّ 
كان فعال معراب أو مجلة ايمية، فاإلعراب أرجح عند الكوفيني وواجب عند البصريني   نوإ

 .8﴾عُ فَ ن ْ ي َ  مُ وْ ا ي َ ذَ هَ ﴿فع: واعّتض عليهم بقراءة ان
 

                                                 

 .13. والبيت الشعري للّنابغة الذبياين، ينظر: ديوانه، ص 138، ص 3: مغين اللبيب عن كتب األعاريب: ابن هشام، ج1 
 .118: سورة فصلت، اآلية:  2 
 .133: سورة البقرة، اآلية:  3 
 .1: سورة النساء، اآلية:  4 
 .214رة، اآلية : : سورة البق5 
 .283، ص 3: أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك: ابن هشام، ج6 
 .92. والبيت الشعري للنابغة الذبياين، ينظر: ديوانه، ص 133، ص 3: أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك: ابن هشام، ج7 
 . 118: سورة املائدة اآلية: 8 
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 وقول الشاعر:
 انِ دَ  رُ ي ْ            غَ  لِ اُص            وَ الت ا  نيِ ى ِح            حَ            عَ 

 ىمَ يْ حَ ُس            نْ ِم           رْ كا ذَ ا تَ          َم           رْ كا ذَ تَ            
   

ه مبين على على أنّ  واية قد وردت فيه بفتح حنيَ الرّ  فإنّ  (على حني التواصل)اهد فيه قوله: الشّ 
ه قد يبىن يف مثل هذه ذلك على أنّ   مجلة ايمية، فدلّ بعلى، مع كونه مضافا إىل الفتح يف حمل جرّ 

 .1ين منعوا البناء يف هذه احلالةاحلال وإن كان اإلعراب أكثر من البناء، وهذا يرد على البصريني الذّ 
 :يف توكيد النكرة 

حيح، كرة مل جيز ابتفاق، وإن أفاد جاز عند الكوفيني وهو الصّ قال: إنه إذا مل يفد توكيد النّ 
 (.ه  لا ا ك  وكيد من ألفاظ اإلحاطة حنو: )اعتكفت أسبوع  ا، والتّ ل الفائدة أبن يكون املؤكد حمدود  وحتص

 اعر:وقول الشّ 
 بُ َج          رَ  هُ ح           كُ   ل  وْ َح           ةَ دا ِع           تَ ْي           لَ يَ 

 بُ َج              ا رَ لَ  ي              لَ قِ  نْ أَ  هُ اقَ َش               هُ نا              كِ لَ   
   

كرة حمدودة، ( ملا كانت النّ كرة الت هي قوله )حولحني أكد النّ  (هحول كلّ )اهد فيه قوله: الشّ 
 .2ه(الة على اإلحاطة وهو قوله ))كلّ وكيد من األلفاظ الدّ العام معلوم األول واآلخر وكان لفظ التّ  ألنّ 

 :يف منع صرف املنصرف للضرورة 

_ واما من شيوخ البصرة _ "  الفارسي "و  "األخفش "و: أجاز الكوفيون  "ابن هشام" قال 
 عليهم بقول الشاعر: نصرف، وأابه سائر البصريني واحتجاملر أن مينع صرف للمضطّ 

 تْ وَ َه                  لْ إِ  بِ ائِ                 تَ لكَ بِ  اقِ زَ رْ األَ  بُ حَ                 طَ 
 ورُ ذُ غُ                وسِ ُف               الن    ةَ حَ               ائِ غَ  بَ بيِ َش               بِ   

   
 .3ا مينع صرفه حني اضطر إىل ذلكه ليس ممّ رف مع أنّ منع من الصّ  (شبيب)اهد فيه قوله: الشّ 

 :يف رفع املضارع 

ال حلوله حمل االسم خالفا للبصريني النتقاضه   "لحفراء" ا اصب واجلازم وفق  النّ قال: جرد من 
 .4حنو: هال تفعل

                                                 

، 3.والبيت الّشعري مل يسم قائله، انظر أوضح املسالك، ج133، ص 3هشام، ج: أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك: ابن 1 
 .133ص 

، 3. والبيت الّشعري لعبد هللا بن مسلم بن جندب، ينظر: أوضح املسالك، ج332، ص 3: أوضح املسالك: ابن هشام، ج2 
 .333ص 

 ديوانه.. والبيت الشعري لألخطل،  وليس يف 134، ص 3:أوضح املسالك: ابن هشام، ج3 
 .12: شرح قطر الّندى وبل الّصدى: ابن هشام، حتقيق: حممد حمي الّدين عبد احلميد، ص 4 
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  َنْ يف الكالم على أ: 

 : ألن أربعة معان أخرى: "ابن هشام" قال 
 أمور:  "ابن هشامن املكسورة وإليه ذهب الكوفيون، ويرجحه عند " إل الّشرطية أحدها:

وافق فقرئ ابلوجهني قوله تعاىل: كسورة على احملل الواحد، واألصل التّ أحدها: توارد املفتوحة وامل
ََْ ََّل وَ ﴿ ،1﴾ااهَُ دَ حْ إِ  لا ضِ تَ  نْ أَ ﴿  .2﴾مْ وكُ د  صَ  نْ أَ  م  وْ ق َ  آنُ نْ شَ  مْ كُ نا مَ رِ  

 اعر:الفاء بعدها كثريا كقول الشّ  جميءاين: الثّ 
 ر  َف                 ا ن َ لَ  تَ نْ                 ا أَ َم                 أَ  ةَ راَش                  خُ بَ أَ 

 عُ بُ ضا                ال مُ ُه               حْ كُ تَْ  ملَْ ي مِ وْ قَ                  نا إِ فَ                 
   

، فعلها حمذوف شرطية " ابن هشام" املفتوحة على ما اختاره  ا(، فأدغم وأنْ ، مَ نْ ا أصلها )أَ أمّ 
عنها  ضَ وِّ ، فلما حذف )كان( وع  تَ نْ ك    نْ )كان( و)أنت( ايمها، وأصلها أَ  عوض عنها )ما(، وهو

 .3مري و)ذا نفر( خربها)ما( انفصل الضّ 
 ( املكسورة يف قوله:عطفها على )إنْ الث: الثّ 
 اًل تَِ رْ ُم           تِ نْ          ا أَ ما          أَ وَ  تَ ْم          قَ ا أَ ما          إِ 

 رُ ذَ ا تَ          َم           وَ ِت ا تَْ َم           أَلُ ْك          اهلل يَ فَ            
   

 ا كنت مرحتال(.بقي( بدال من )أت ي( ويروى )وإمّ وروي: )ما ت  
درية لزم عطف املفرد انية، فلو كانت املفتوحة مصا( األوىل وفتح الثّ واية يف البيت بكسر )إمّ والرّ 

 على اجلملة، وهذا إن مل ميكن أتويل أحداما إىل اآلخر جبعلهما مجلتني أو مفردتني امتنع العطف،
 .4املفتوحة شرطية كاملكسورة وإذا امتنع العطف ظهر أنّ 

 :يف كالم على أم املنقطعة 

ىن )بل(، واهلمزة ا أبدا مبععلى مجيع البصريني أنّ   "ريجابن الش" : نقل  "ابن هشام" قال 
وا حُ عَ جَ  مْ أَ ﴿ي يظهر يل قوهلم، إذ املعىن يف قوله تعاىل: الكوفيني خالفوهم يف ذلك، والذّ  مجيعا، وأنّ 

 ِ  .، ليس على االستفهام5﴾اءَ كَ رَ شُ  ِلِ 

                                                 

 .291: سورة البقرة، اآلية:  1 
 .2: سورة املائدة، اآلية:  2 
 .221، ص1:مغين اللبيب عن كتب األعاريب: ابن هشام، ج3 
 .222،  ص  1ري مل يسم قائله، ينظر: مغين اللبيب، ج: مغين اللبيب عن كتب األعاريب: ابن هشام. والبيت الّشع4 
 .11: سورة الرعد، اآلية:  5 
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، وحنو: 1﴾اتُ مَ حُ ي الظ  وِ تَ سْ تَ  لْ هَ  مْ أَ ﴿وكيد يف حنو قوله تعاىل: ه يلزم البصريني دعوى التّ وألنّ  
 .2﴾مْ كُ لَ  د  نْ جُ  وَ ي هُ ا الذ ِ ذَ هَ  نْ ما أَ ﴿

 وقول الشاعر: 
 ط  اِس            وَ بِ  تَ يْ            أَ رَ  مْ أَ  ،َ نُ            ي ْ عَ  ،َ تْ ب َ ذا َك            

 اََّل يَ         خَ  بِ بَ ال         ر ِ  نَ ِم          المُ الظا          سَ حَ         غَ   

   
 هل رأيت؟  : إن املعىن

غلس الظالم  يف قدير عنده كذبتك عينك هل رأيتجعل أم املنقطعة دالة على االستفهام، والتّ 
 .3ابباال من الرّ خي

 :يف الكالم على مجلة البسملة 

يرى البصريون أن مجلة البسملة ايمية تقديرها: ابتدائي: ابسم هللا، بينما الكوفيون يرونا فعلية 
فاسري ... املشهور يف الت  »على ذلك بقوله:   "ابن هشام" ق تقديرها: أبدأ ابسم هللا، وقد علّ 

ه يقدر الفعل مؤخرا ومناسبا ملا جعحت البسمحة مبتدأ أن   ريه، إَّل  خمشري غواألعاريب، ومل يذكر الز  
له، فيقدر بسم هللا أقرأ بسم هللا أجل، بسم هللا أرتل، ويؤيده احديث )بمس، ريب وضعت 

 .4« جنب(...
  ّعاطفة: جميء إال 

، فقد جاء يف تعليقه 5﴾مْ هُ ن ْ مِ  يل  حِ قَ  َّلا إِ  وهُ حُ عَ ف َ  ماَ ﴿( حرف عطف حنو قوله تعاىل: قال: )إالّ 
عند  ه بدل بعض من كل  ( يف هذه ايآية ووحوها عحى أن  وارتفاع ما بعدها )أي إَّل   »عليه: 

غيف زيد، كما يف وحو: أكحت الر   ه َّل ضمري معه يف وحو ما جاءين أحد إَّل  البصريني، يبعده أن  
( عحى املستثن منه، و)إَّل  ه معطوف في واإلَاب، وعحى أن  ه خمالف لحمبدل منه يف الن  ثحثه، وأن  

ما بعدها خمالف ملا قبحها،  حرف عطف عند الكوفيني، وهي عندهم مبنزلة )َّل( العاطفة يف أن  
لل، منفي بعد إَاب، وهذا موجب بعد نفي. ورد بقولم: ما قام إَّل زيد، وليس شيء من  لكن  

                                                 

 .11: سورة الرعد، اآلية:  1 
 .93:سورة النمل، اآلية:  2 
 .232، ينظر: ديوانه،   ص 281، ص 1: مغين اللبيب عن كتب األعاريب: ابن هشام. والبيت الشعري لألخطل ج3 
 .341ومذهبه النحوي: علي فودة، ص  :ابن هشام األنصاري آاثره4 
 .11: سورة النساء، اآلية:  5 
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 إل األصل ما قام أحد إَّل  قدير ه ليس اتليها يف الت  أحرف العطف يحي العامل، وقد َاب أبن  
 .1«زيد

 ومن آرائه الت وافق فيها الكوفيني ابإلضافة إىل ما ذكرانه: 
  ّ2بعضها عن بعض: بقوله: "ومذهبهم أقل تعسفا نيابة حروف اجلر. 

  ّ3بعيضيةجميء الباء مبعىن )من( الت. 

ة فقد وافقهم إىل حد  للكوفيني يف عدد من آرائهم ابملسائل الفرعي  "ابن هشام" وإىل جانب موافقة 
 استشهدوا هبا وعدل عنها كبري يف أصل من أصول مذهبهم هو االستشهاد بكثري من القراءات الّت 

 البصريون.
 

 :ابن هشام والبغداديون .3

اجح من آراء البصريني والكوفيني، حو العريب من كان مذهب انتخاب الرّ وجد يف اتريخ النّ 
د بعد هجرة العلماء من البصرة والكوفة ونشوء جيل جديد وكان ظهور أصحاب هذا املذهب يف بغدا

لنفسه أن جيمع بني ما يستحسنه من آراء شيوخه  ورضىحاة الوافدين من هذين البلدين تتلمذ للنّ 
حو تقوم أساسا على االختيار من على اختالف منابتهم، وأدى ذلك إىل وجود مدرسة بغدادية يف النّ 

 " ابن هشام" ، ولذا مل ختل كتب 4يد هذا االختيار يف مذهب جديدآراء البصريني والكوفيني وتوح
 من ذكر آراء البغداديني وأامها:

  امرئ القيس" يف تعليقه على العطف ابلفاء يف قول ": 

ا ا انصبة يف حنو: مَ : الفاء حرف مهمل خالفا لبعض الكوفيني يف قوهلم إنّ " ابن هشام" يقول 
 ا خافضة، وترد على ثالثة أوجه:يف قوله إنّ  " لحمبد" وا، نَ ثـ  دِّ حَ ت  ا فَـ ينَ تِ أتَْ 

 أحدها: أن تكون عاطفة وتفيد ثالثة أمور:

                                                 

 .44، ص 1:مغين اللبيب عن كتب األعاريب: ابن هشام، ج1 
 .111، ص 1: املصدر نفسه، ج2 
 .143، ص 1: املصدر نفسه، ج3 
 .232، د.ت، ص 4: املدارس النحوية: شوقي ضيف، دار املعارف، القاهرة، الطبعة 4 
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 .1وتيب حنو: قام زيد فعمرأحدها: الّتّ 

 اعر:قال الشّ 
 لِ زِ ْن        مَ وَ  ي        ب  بِ ى حَ رَ ْك        لِ  نْ ِم         ،ِ ْب        ا ن َ َف        قِ 

 لِ َم          وْ حَ فَ  ولِ خُ ال          د   نْيَ ى بَ           وَ الحِ            طِ قْ ِس          بِ   
   

ه ال خول وحومل(، ألنّ روايته ابلواو )بني الدّ  وابالصّ  من أنّ  " األصمعي" ذكر ما ذهب إليه 
خول قدير بني مواضع الدّ التّ  ، كما ذكر ما أجيب به من أنّ وجيوز أن نقول: جلست بني زيد وعمر

يف ذلك بقوله: وقال بعض البغداديني األصل: ما بني فحذفت )ما( دون  فردأفمواضع حومل و 
 ذلك يف قول الشاعر:، كما عكس  2)بني(
 مِ دَ  قَ           َل  إِ نً رْ ا قَ            َم            اسِ النا            نَ َس           حْ  أَ يَ 

 لِ ِص            تَ  ل  اِص            وَ  ب   حمُِ             الَ بَ             حِ ََّل وَ   
   

ما بعوضة فما ﴿، ومثله قوله تعاىل:3أصله: ما بني قرن، فحذفت )بني( وأقام )قران( مقامها
له مبجيء  سيستأن( غريب، وقد ، قال والفاء انئبة عن )إىل( وكون الفاء للغاية مبنزلة )إىل4﴾فوقها

 عكسه يف قول الشاعر:
 ادَ  بَ           َل ا إِ بً عْ َش            تِ ْب           ب ا  حَ ِت الا            تِ نْ          أَ وَ 

 ااهَُ وَ ِس                  د  اَل  بِ                 اين طَ                 وْ أَ ، وَ َل إِ   
   

 .5إذ املعىن: شعبا فبدا
 ( يف سعة الكالم ال يف ضرورة الشعر أليف اإلشارة إىل رأيهم يف إجازة نداء ما فيه )

 .6فقط

 البغداديني يعتربون اجلمع ال املفرد يف أتنيث العدد وتذكريه:  نّ يف ذكر أ 

 .7اجلمع مؤنث، وإن كان املفرد مذكرا ولذلك يقولون اصطبالت، وثالث محامات، ألنّ 
  ّاملصدر إن مل يكن علما وميميا ال يعمل عند البصريني ويعمل عند الكوفيني  يف ذكر أن

 والبغداديني:

                                                 

 .342، ص 2بيب عن كتب األعاريب: ابن هشام، ج:مغين الل1 
 .14. والبيت الشعري، المرئ القيس، ينظر: شرح ديوانه، ص 111، ص 1: مغين اللبيب عن كتب األعاريب: ابن هشام، ج2 
 .112، ص 1: مغين اللبيب عن كتب األعاريب: ابن هشام. والبيت الشعري للفراء، ينظر: ج3 
 .21سورة البقرة، اآلية:   :
 .113، ص 1. والبيت الشعري لكثري عزة، ينظر: مغين اللبيب، ج113، ص 1: مغين اللبيب: ابن هشام، ج5 
 .82، ص 3: أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك: ابن هشام، ج6 
 . 224 – 238، ص 3: املصدر نفسه، ج7 
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 حبجة قول الشاعر:
 ،َ ائِ                                               طَ عَ  دَ ْع                                               ب َ وَ 

1اَع                                               اتَ را ال ةَ ائَ                                               املَ   
 

   
  

ح بعض ما ذهب إليه البغداديون قد رجّ  " ابن هشام"  ماذج تدل على أنّ وإذا كانت هذه النّ 
ما تقدم يف موقفه  يف بعض املسائل الفرعية وعرض بعض آرائهم دون أن يكون له موقف حياهلا، فإنّ 

ي قام عليه ه وافق البغداديني يف األصل الذّ على أنّ  اجاه كل من حناة البصرة وحناة الكوفة يدل
 .ابإلتباعمذهبهم، وهو املوازنة بني آراء البصريني والكوفيني واختيار ما يكون جديرا 

ابن "  نّ إحوية، حيق لنا القول من املدارس النّ  " ابن هشام" ملوقف  بعد هذا العرض املوجز
حاة وخيالفهم ويورد آراءهم وأدلتهم. فإذا قويت ع النّ حو مستقلة يتفق مكان مدرسة يف النّ   " هشام

اطع، ت أعرض عنها وأابن ث أتى برأيه مؤيدا ابحلجة والربهان السّ ليل أخذ هبا وإذا وهناحلجة والدّ 
هكذا كان شأنه مع مدرسة البصرة، ومع مدرسة الكوفة، واملدرسة البغدادية، وقد يتفق مع رأي 

 يستند إىل دليل قوي وختريج صحيح.حاة إذ وجده يعارض أئمة النّ 
 
 

 : آراؤهاملبحث الثاين
نوا يزداد نضجا، والعقول املفكرة املنتجة ال هترم وال  ما يزدادإن عمل اإلنسان كجسده كلّ 

 تفتح لإلنسان طور نتيجة القراءات اجلديدة املتنوعة الّت يصيبها الكرب، ولكن حيدث هلا نوع من التّ 
طور من ر من آرائه إجيااب وسلبا، إثباات ونفيا، وزايدة ونقصا، وهذا التّ عله يطوّ آفاقا معرفية جديدة ج

 م ال يتوقفون عند حد معني من العلم.يمات العلماء ألنّ 
 احلاالت يزداد معرفة وحكمة وخربة وناء. م وهو يف كلّ م ويتعلّ فالعامل يعطي وأيخذ ويعلّ 

 ه انفرد هبا وهذه اآلراء هي:على أنّ  آراء كثرية وردت يف سياق يدل " َّلبن هشام" و
 :عالمات االسم 

 ، نوين كرجلجل والتّ " كالرّ ألدى ثالث عالمات لالسم هي "يف قطر النّ  " ابن هشام" ذكر 
 .2واحلديث عنه كتاء ضربت

                                                 

 .211، ص 3: أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك: ابن هشام، ج1 
 .12الندى وبل الصدى: ابن هشام، ص : شرح قطر 2 
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داء استبدل النّ  ه يف شذور الّذهب. ولكنّ 1وكذلك ذكر هذه العالمات لالسم يف اجلامع الصغري
 .2إليه اإلسنادداء أو " أو النّ ألاالسم ما يقبل " نوين فقال:ابلتّ 

يف ألفيته فقال: يتميز االسم عن الفعل واحلرف خبمس  " ابن مال،" ويف أوضح املسالك اتبع 
 اإلسناد" غري املوصولة واخلامسة ألابعة "والرّ ، داءوالثالثة النّ ، نوينوالثانية التّ ، عالمات إحدااما اجلرّ 

 إليه.
 يف األلفية: " ابن مال،" ع لقول وهو بذلك متاب

 لْ اَ ا وَ دَ الن ِ                 وَ  ينِ وِ ْن                 الت ا وَ  ر ِ جلَ                 بِ 
3لْ َص            حَ  ي            ز  يِ متَْ  م  ْس            َِّلِ  د  نَ ْس            مُ وَ   

 

   
 عالم ي بىن الفعل املاضي؟ 

اكنة وبناؤه على أنيث السّ عرف بتاء التّ الفعل املاضي ي   دى إنّ يف قطر النّ  " ابن هشام" قال 
 .4مري املرفوع املتحرك فيسكن كَضرْبت  فيضم كَضرب وا أو الضّ ، اجلماعةمع واو  الفتح كضرَب إالّ 

ابن " ، ولكن 5كونم والفتح والسّ له ثالث حاالت: الضّ  ث قال يف شرحه وختص من ذلك أنّ 
 كون فعارضان.م والسّ ا الضّ يف أوضح املسالك جعل الفعل املاضي مبنيا على الفتح أمّ  " هشام

كون عارض أوجبه كراهتهم توايل أربع ت  وحنوه فالسّ بْ رَ ا ضَ َب أمّ رَ ضَ قال: وبناؤه على الفتح ك
 .6ب وا عارضة ملناسبة الواورَ متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، وكذلك ضمة ضَ 

 " املوصولة على الفعل املضارع؟ألهل تدخل " 

ولة على " املوصألذور، ويف املغين دخول "محة ويف شرح الشّ يف شرح اللّ  " ابن هشام" منع 
 :" الفرزدق" عرية، واستدل على ذلك بقول رورات الشّ ه من الضّ الفعل املضارع، وعدّ 

                                                 

 .8: اجلامع الصغري يف النحو: ابن هشام، ص 1 
 .12: شذور الذهب: ابن هشام، ص 2 
 .13: أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك: ابن هشام، ص 3 
  4 : منت القطر:  ابن هشام، ص4 
 .  33: شرح قطر الندى: ابن هشام، ص 5 
 .31، ص 1ابن مالك: ابن هشام، ج: أوضح املسالك إىل ألفية 6 
. 11. والبيت الّشعري للفرزدق وليس يف ديوانه، ينظر: شذور الّذهب، ص 31: تطور اآلراء الّنحوية: موسى الّشاعر، ص: 7 

 . 92، ص 1امع اهلوامع، ج

 هُ تَ          ومَ كُ ي حُ ِض          رْ الت ُ  مِ ْك          حُ بِ  تَ نْ          ا أَ َم          
7لِ دَ اجلَ                        وَ  يِ أْ ي ال                        را  لِ ََّل وَ  يلُ ِص                         األَ ََّل وَ   
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عبد " مام  قال اإلرورات املستقبحة عند احملققني، حّت محة: هذا من الضّ وقال يف شرح اللّ 
 .1: إن استعمال مثله خطأ إبمجاع" القاهر

 ما معناه: إنّ  " اجلرجاين" هب: ذلك ضرورة قبيحة، حت قال وقال يف شرح شذور الذّ 
" يف ذلك اسم موصول مبعىن ألقاس عليه و"ه ال ي  استعمال مثل ذلك يف النثر خطأ إبمجاع، أي أنّ 

 .2يالذّ 
وصولة رمبا وصلت بظرف أو جبملة ايمية أو فعلية فعلها " املأل" بيب ذكر أنّ ويف مغين اللّ 

 واستدل لألخري بقول الشاعر: ، مضارع
 عُ دا َج                                            اليُ  ارِ َم                                           احِ  تُ وْ َص                                           

   
 .3يف األخري" ابن مال،" و" لألخفش" عر، خالفا ث قال واجلميع خاص ابلشّ 

املضارع،  " املوصولة على الفعلأليف أوضح املسالك أجاز دخول " " ابن هشام"  ولكنّ 
 فقال: وقد توصل مبضارع كقوله:

 هُ تَ                  ومَ كُ ي حُ ِض                  رْ الت ُ  مِ ْك                  حُ بِ  تَ نْ                  ا أَ َم                  وَ 
   

 
 .4ابلضرورة " ابن مال،" قال: وال خيتص ذلك عند 

ا وضيح، فقال: فأمّ يف التّ  " ابن هشام" كالم  " خالد األزهري" يخ د الشّ وبذلك أيضا قيّ 
وبعض الكوفيني واضطرارا عند  " اظمالن  " ضارع اختيارا عند " املوصولة، فقد تدخل على الفعل املأل"

ملوضح عنه يف شرح رورات، كما نقله اه من أقبح الضّ إنّ  " عبد القاهر" اجلمهور، حت قال الشيخ 
 .5ذورالشّ 

" على الفعل املضارع، ألسهيل دخلت فيها "ثالثة أبيات يف شرح التّ  " ابن مال،" وقد أورد 
 يف األلفية: " ابن مال،" رورة وفيه إسناد إىل قول مثل هذا غري خمصوص ابلضّ  ث قال: وعندي أنّ 
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 (لْ )اَ  ةُ حَ ِص                    ة  يَ رِ َص                    ة  فَ ِص                   وَ 
1لْ قُ            الِ َع           ف ْ األَ  بِ رِ ْع           ا مبُِ َه           ن ُ وْ كَ وَ   

 

   
  جارا وجمرورا؟مب يتعلق اخلرب إذا وقع ظرفا أو 

 يف ابب املبتدأ واخلرب: " ابن مال،" قال 
 ر   َج              فِ رْ ِبَ              وْ أَ  ف  رْ ظَ             وا بِ رُ بَ              خَ أْ وَ 

2رْ قَ ت َ اْس            وْ أَ  ن  ائِ  َك           َن ْع           مَ  ي           نَ وِ نَ   
 

   
 

اخلرب يقع ظرفا وجارا وجمرورا، وتعلقهما مبستقر أو استقر  دى أنّ يف قطر النّ  " ابن هشام" ذكر 
 قديرين.أحد التّ  " ابن هشام" ، ومل يرجح 3حمذوفني

، ﴾مْ كُ نْ مِ  لَ فَ سْ أَ  بُ كْ الرا وَ ﴿له تعال: ويقع اخلب ظرفا منصوب كقو  » قال يف شرح القطر:
وها حينئذ متعحقان مبحذوف وجوب تقديره  ﴾نيَ مِ الَ العَ  ب ِ هلل رَ  دُ مْ احَ ﴿وجارا جمرورا كقوله تعال: 

 مستقر أو استقر.
ل اختيار مجهور البصريني، وحجتهم أن لحمحذوف هو اخلب يف احقيقة، واألصل يف واألو  

احملذوف  خمشري، وحجتهم أن  اين اختيار األخفش والفارسي والز  مفردا، والث   اخلب أن يكون امسا
 .4 «رف وحمل اجلار واجملرور، واألصل يف العامل أن يكون فعالصب يف لفظ الظ  عامل الن  

ح منهما من غري أن يرجّ  محة، فذكر الرأيني وحجة كلّ يف شرح اللّ  " ابن هشام" وكذلك فعل 
 .5أحداما

يف أوضح املسالك مذهب البصريني، فقال: ويقع اخلرب ظرفا حنو قوله  " هشام ابن" واختار 
حيح أن اخلرب يف ، والصّ ﴾هلل دُ مْ احَ ﴿وجمرورا حنو قوله تعاىل:  ﴾مْ كُ نْ مِ  لَ فَ سْ أَ  بُ كْ الرا وَ ﴿تعاىل: 

 .6احلقيقة متعلقهما احملذوف وأن تقديره كائن ومستقر ال كان أو استقر
الث _ ذهب إىل بيب _ يف أحكام شبه اجلملة من الباب الثّ مغين اللّ  يف " ابن هشام" ولكن 
ه ال يّتجح تقديره ايما وال فعال، بل حبسب قدير ابختالف املعىن، قال واحلق عندي أنّ اختالف التّ 

                                                 

 – 241، ص 1، ج1884، سنة 1ابن مالك، حتقيق: عبد الرمحن السيد، بدوي املختون، دار هجر، ط :شرح التسهيل :1 
242. 
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 ر كوان مطلقا، وهو كائن أوار، فيقدّ ا حنو زيد يف الدّ نه يف ابب اخلرب فقال: وأمّ نه ث بيّ املعىن كما سأبيّ 
غدا أو يف  وم اليوم أو يف اليوم، واجلزاء  مستقر أو مضارعهما إن أريد احلال أو االستقبال حنو: الصّ 

واب، وقد أغفلوه مع قوهلم يف ر كان أو استقر أو وصفهما إن أريد املضي هذا هو الصّ الغد، ويقدّ 
أريد به املستقبل وال فرق، قدير: إذا كان أريد املضي، أو إذا كان إن التّ  حنو: ضربين زيدا قائما، إنّ 

 .1ها وإن كانت حقيقته احلاله صاحل يف األزمة كلّ ر الوصف فإنّ وإن جهلت املعىن فقدّ 
 أيماء املقادير مبهمة أم خمتصة؟ 

 " ابن هشام" حاة من ظروف املكان، وبعضهم يراها غري مبهمة. وذهب ها كثري من النّ يعدّ 
 أيماء املقادير مبهمة. يف شرح القطر، ويف أوضح املسالك إىل أنّ 

 ت...قال يف شرح القطر: واملبهم ثالثة أنواع: أحدها أيماء اجلهات السّ 
 اين: أيماء مقادير املساحات كالفرسخ وامليل والربيد.الثّ 
 .2مصوغا من مصدر عامله كقولك جلست جملس زيد كان  الث: ماالثّ 

اء املكان: املبهم وهو ما افتقر إىل يف أوضح املسالك، يف بيان املبهم من أيم " ابن هشام" قال 
 .3غريه يف بيان صورة مسماة كأيماء اجلهات...

 وكأيماء املقادير كميل وفرسخ.
محة إىل أن أيماء املقادير مبهمة البقعة معلومة املسافة  ذهب يف شرح اللّ  " ابن هشام" ولكن 

 .4كالفرسخ وامليل والربيد
مساحة معلومة من األرض كسرت فرسخا وميال ذور ما كان داال على وذكر يف شرح الشّ 

ا اإلهبام فيه إهباما واختصاصا، أمّ  وبريدا، قال وأكثرهم جيعل هذا من املبهم، وحقيقة القول فيه أنّ 
ا االختصاص فمن جهة داللته على كمية معينة. فعلى هذا ه ال خيتص ببقعة بعينها، وأمّ فمن جهة أنّ 

 .5فيه القوالن يصحّ 
  ؟﴾ر  احِ سَ  دُ يْ وا كَ عُ ن َ ا صَ ّناَ إِ ﴿قوله تعاىل: ما نوع ما يف 
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دى ايمية من )ما( يف اآلية املذكورة، فجعلها يف شرح قطر النّ  " ابن هشام" اختلف موقف 
ا َّل تبطل عمحها، ولل، كقوله تعال: وقوِل ماكر فيه احتاز عن ما اَّلمسية فإن   »موصولة، فقال: 

 .1﴾ر  احِ سَ  دُ يْ وا كَ عُ ن َ ا صَ ّناَ إِ ﴿
، وصنعوا: صحة، والعائد حمذوف، وكيد ي، وهو يف موضع نصب إنا فما هنا اسم مبعن الذ  

 .2«الذي صنعوه كيد ساحر ساحر: اخلب واملعن إنا 
ذور أجاز أن تكون )ما( يف اآلية موصولة ومصدرية. قال: ما يف يف شرح الشّ  " ابن هشام" و

ي، و)صنعوا( صلته، والعائد حمذوف هي موصولة مبعىن الذّ  ﴾ر  احِ سَ  دُ يْ كَ َصنَ ُعوا  ا ّناَ إِ ﴿قوله تعاىل: 
الذي صنعوه و)كيد( خرب، وجيوز أن تقدرها موصوال حرفيا، فتكون هي وصلتها يف أتويل  أي إنّ 

، مثله يف قوله تعاىل: 3رها حرفا كافااملصدر، وال حتتاج حينئذ إىل تقدير عائد، وليس لك أن تقدّ 
 ه مفعول )صنعوا(.ذلك يوجب نصب )كيد( على أنّ  ، ألنّ 4﴾د  احِ وَ  ه  لَ ا هللا إِ ّناَ إِ ﴿

ي الذّ  ، حيتملهما، أنّ ﴾ر  احِ سَ  دُ يْ وا كَ عُ ن َ ا صَ ّناَ إِ ﴿وقال يف موضع آخر أيضا، وقوله تعاىل: 
ا عاملة، وايمها يف الوجه األول )ما( دون صلة، ويف صنعهم، وعلى التأويلني مجيعا فإنّ  صنعوه، أو إنّ 

 .5اين االسم املنسبك من )ما( وصلتهاالوجه الثّ 
يف املغين أجاز أن تكون )ما( يف اآلية موصولة ومصدرية وكافة، قال:  " ابن هشام" ولكن 

 ، واحلريف، أي أنّ لاليميه حمتمل فمن رفع )كيد( فإنا عاملة و)ما( موصولة، والعائد حمذوف، لكنّ 
 .6_ فما كافة " الربيع بن خيثم" و" عودابن مس" وهوصنعهم، ومن نصب _  ي صنعوه، أو إنّ الذّ 

 .7ابقة يف )ما(الثة السّ يف إعراب القرآن الوجوه الثّ  " أبو البقاء العكبي" وقد أجاز 
 
 

 هل املتعلق الواجب احلذف "فعل" أو "وصف"؟ 
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حويني يف تقدير منغلق شبه اجلملة يف اخلرب واحلال والصفة، اختالف النّ  " ابن هشام" ذكر 
األصل يف اخلرب  األصل فيه العمل، وغريهم قدر الوصف، ألنّ  ه الفعل، ألنّ رين ذهبوا إىل أنّ وأن األكث
 .1تقليل املقدر أوىل عت اإلفراد وألنّ واحلال والنّ 

احلق  ه ليس بشيء، ألنّ اين أبنّ أي الثّ على دعوى تقليل املقدر يف الرّ  " ابن هشام" وقد علق 
رف، فاحملذوف فعل أو وصف، وكالاما مفرد... وعقب على مري مل حيذف بل نقل إىل الظّ الضّ  أنّ 

 .2«عن كما سببينهملواح  عندي أنه َّل يتجح تقديره امسا أو فعال بسب ا »ذلك بقوله: 
ار( فيقدر كون ا يف البواقي وحو )زيد يف الد  وأم   »ي وعد به يف موضع آخر فقال:  الذّ ث بنّي 

وم اليوم أو يف هما إن أريد احال أو اَّلستقبال وحو: الص  مطحقا، وهو كائن أو مستقر أو مضارع
اليوم واجلزاء غدا أو يف الغد، ويقدر كان أو استقر أو وصفهما إن أريد املضي. هذا هو 

 .3«واب وقد أغفحوهالص  
 :اشّتاط األولية لوجوب كسر امزة ِإْن يف مسألت احلال وحيث 

ل اجلملة احلالية  ابعة أن يقع يف أوّ ا أي ي: "... الرّ من مسائل كسر امزة ِإْن م " ابن هشام" ذكر 
 .4﴾ونَ هُ ارِ كَ لَ  نيَ نِ ؤمِ املُ  نَ ا مِ يقً رِ فَ  نا إِ وَ    ِ حَ بِ  ،َ تِ يْ ب َ  نْ مِ  ،َ ب  رَ  ،َ جَ رَ خْ ا أَ مَ كَ ﴿كقوله تعاىل: 

 ه ظافر(.واحّتزت بقيد األولية من حنو )أقبل زيد وعندي أنّ 
ضاف إليها ما خيتص ابجلملة وهو إذ، وإذا، وحيث حنو: ل اجلملة املاخلامسة: أن يقع يف أوّ 

حيث اعتقاد زيد أنه  ؛حيث أن زيدا جالس(، واحّتزت بقيد األولية من حنو: )جلست ؛)جلست
 .5وحيث والبد من ذلك ؛لية يف مسألت احلالحويني اشّتط األوّ مكان حسن(. ومل أر أحدا من النّ 

 
 
 

ية إن يف مجلة احلال لوجوب كسر اهلمزة وذلك بعد وقد جاء يف املغين مسألة اشّتاط أول
يف شرح اجلمل من كسر امزة )إن( إذا وقفت بعد واو احلال،  " ابن عصفور" اإلشارة إىل ما قاله 
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ابط أن تقع ا الضّ ه ليس الزما ث أردف ذلك قائال: وإنّ ق على اشّتاط الواو أبنّ علّ  " ابن هشام"  فإنّ 
 ونَ حُ كُ بْ يَ لَ  مْ هُ ن ا  إِ َّلا إِ  نيَ حِ سَ رْ املُ  نَ مِ  ،َ حَ ب ْ ا ق َ نَ حْ سَ رْ ا أَ مَ وَ ﴿قوله تعاىل:  ، بدليل1يف أول مجلة حالية

 .2﴾امَ عَ الطا 
 يف ابب )إن( البيت اآل ي: " ابن هشام" واهد ذكر ويف ختليص الشّ 

 امَ هُ ت ُ لْ بَ  َس                   ََّل  وَ اين يَ                   طَ عْ ا أَ َم                   
 يِم                               رَ ي كَ زِ اجِ  ِحَ                               ين ِ إِ  وَ َّلا إِ   

   
اهد فيه كسر )إن( لوقوع مجلتها حاال وال يقيد وجوب الكسر ق به عليه قوله: والشّ ا علّ وكان ممّ 

 مْ هُ ن ا  إِ َّلا إِ  نيَ حِ سَ رْ املُ  نَ مِ  ،َ حَ ب ْ ا ق َ نَ حْ سَ رْ ا أَ مَ وَ ﴿بدخول واو احلال خالفا لبعضهم بدليل قوله تعاىل: 
م، أي: إال ألنم العلة وزايدة الالّ فأما قراءة بعضهم ابلفتح فعلى تقدير حذف الم  ﴾امَ عَ الطا  حونَ كُ بْ يَ لَ 

 .3أيكلون الطعام
 :يف تفسري اجلملة وذكر أقسامها، وأحكامها 

الكالم  »يف شرح اجلملة، وبيان أن الكالم أخص منها، ال مرادف هلا:  " ابن هشام" قال 
عبارة عن  كوت عليه، واجلملةعلى معىن حيسن السّ  ، واملراد ابملفيد: ما دلّ «هو القول املفيد بلقصد

ص و الفعل وفاعله كـ: قام زيد واملبتدأ وخربه حنو: زيد قائم، وما كان مبنزلة أحداما حنو: ضرب اللّ 
ما ليسا مبّتادفني كما يتوامه كثري من وهبذا يظهر لك أنّ ، يدان، و كان زيد قائما وظننته قائماأقائم الزّ 

الكالم قال: ويسمى مجلة،  من حدّ  غَ رَ اس وهو ظاهر قول صاحب املفصل، فإنه بعد أن فَـ النّ 
رط، مجلة جواب منه، إذ شرطه اإلفادة خبالفها وهلذا تسمعهم يقولون: مجلة الشّ  ا أعمّ واب أنّ والصّ 
 .4كالمبذلك ليس مفيدا فليس  لة، وكلّ رط، مجلة الصّ الشّ 

 
شّتط فيها من الكالم إذ ال ت وقوله ليس مبّتادفتني، أي ليس داللتهما واحدة، بل اجلملة أعمّ 

يف  " خمشريالز  " ي شرطه اإلفادة، فهو هبذا خيالف ما ذهب إليه اإلفادة على عكس الكالم الذّ 
الكالم هو املركب من كحمتني أسندت إحداها إل األخرى  »تعريف اجلملة حيث  يف املفصل: 
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ضرب  يف امسني كقول،: زيد أخوك وبشر صاحب،، أو فعل واسم وحو قول،: ولل، َّل أيت إَّل  
 .1«ى اجلمحةزيد وانطح  بكر وتسم  

ق بني اجلملة والكالم يفرّ  " ابن هشام" اجلملة والكالم مّتادفان و يرى أنّ  " خمشريفالز  " 
 ل ذلك.ويعلّ 

ث عن اجلملة املغين، كما حتدّ  بعناية خاصة يف كتابه " ابن هشام" وقد حظيت اجلملة عند 
 مصطلحا يف أغلب كتبه.

 بطا جلملة اخلرب ابملبتدأ؟هل يعد )العموم( را 

 ، مرييف شرح القطر أن مجلة اخلرب ترتبط ابملبتدأ برابط من أربعة وهي: الضّ  " ابن هشام" ذكر 
جل، قال: فزيد مبتدأ، والعموم، ومثل العموم بنحو: زيد نعم الرّ  ، وإعادة املبتدأ بلفظه ، واإلشارة
جل للعموم، وزيد فرد من ( يف الرّ أل) لعموم، وذلك ألنّ ابط بينهما اجل مجلة فعلية  خربه، والرّ ونعم الرّ 

 .4، ويف أوضح املسالك3ة. وكذلك يف شرح الّلمح2بطالرّ  أفراده، فدخل يف العموم فحلّ 
بيب فجعل روابط اجلملة ابخلرب عشرة، قال: واخلامس عموم يشمل املبتدأ وقد فصل يف مغين اللّ 

 جل، وقوله:حنو: زيد نعم الرّ 
 ارَ ب ْ  َص                       اَل ا فَ                       َه                       ن ْ ا عَ رً ب ْ ا َص                       ما                       بَ فَ 

   
ابط، وقال: كذا قالوا ويلزمهم أن خيريوا: زيد مات على هذا الرّ  " ابن هشام" وقد اعّتض 

ابط إعادة املبتدأ ا املثال فقيل: الرّ ار، أمّ اس ميوتون، وخالد، ال رجل يف الدّ النّ  اس، وعمرو كلّ النّ 
( يف فاعلي نعم وبئس ألسألة، وعلى القول أبن )يف صحة تلك امل " أيب احسن" مبعناه، على قول 

ه ال ابط فيه إعادة املبتدأ بلفظه، وليس العموم فيه مرادا، إذ املراد أنّ ا البيت فالرّ للعهد واجلنس، وأمّ 
 .5ه ال صرب له عن شيءصرب له عنها، ألنّ 

  ّم وحدها؟" أم الالّ ألعريف "أداة الت 

                                                 

 . 32، د.س، ص 2خمشري، دار اجليل، بريوت، طالزّ  : املفصل يف علم اللغة العربية:1 
 .113مد حمي الدين عبد احلميد، ص ابن هشام، حتقيق: حم دى:دى وبل الصّ شرح قطر النّ  :2 
 .331، ص 1ابن هشام، ج : شرح الّلمحة البدرية يف علم اللغة العربية:3 
 .188، ص 1ج : أوضح املسالك يف ألفية ابن مالك: ابن هشام،4 
 .31تطور اآلراء النحوية عند ابن هشام، موسى الشاعر، ص  :5 
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ملسألة من غري أن خيتار فيها رأاي، واملشهور بني يف شرح القطر هلذه ا " ابن هشام" عرض 
أنّه ال  " مال، ابنزعم " و  " سيبويهم وحدها عند "والالّ  " اخلحيل" " عند أل" ّرفعامل حويني أنّ النّ 

ائدة ا اخلالف بينهما يف اهلمزة الزّ "، وقال: وإنّ ألف "املعرّ  يف أنّ  " اخلحيل" " و سيبويهخالف بني " 
: " ابن هشام" قال  ث، " سيبويه"استدل على ذلك مبواضع أوردها من كالم هي أم أصلية؟ و 

 يف املسألة ثالثة مذاهب: وتلخيص الكالم أنّ 
 الث: أنّ " واأللف زائدة، الثّ ألف "املعرّ  اين: أنّ " واأللف أصل، والثّ ألف "املعرّ أحدها: أّن 

 .1ال ال يليق هبذا اإلمالءم وحدها. واالحتجاج هلذه املذاهب يستدعي تطويف الالّ املعرّ 
م زائدة ف اهلمزة وحدها، والالّ وأسقط مذهبا رابعا، وهو أن املعرّ  " خالد األزهري" يخ قال الشّ 

 .2" املبد" للفرق بينها وبني امزة االستفهام، وهو مذهب 
" م وحدها وهو مذهب ف الالّ املعرّ  اختار يف بعض مصنفاته أنّ  " ابن هشام"  ويبدو أنّ 

ه من احسن اختاره املصنف )يعين ابن هشام( يف حواشيه وقال: إن   »:الفاكهاين، قال " هسيبوي
ه رجح يف اجلامع قول مبكان، ومجيع ما اعتضوا به عحيه مقابل مبثحه أو جماب عنه، ولكن  

 .3«اخلحيل
ب " واختار مذه 4م وحدها" ال الالّ ألف ابألداة، وهي "غري، يف ابب املعرّ قال يف اجلامع الصّ 

" " ال الالم وحدها وفقا ألابألداة: وهي "أيضا يف أوضح املسالك، فقال يف ابب املعّرف  " اخلحيل
 .5" لسيبويه" ، وليست اهلمزة زائدة خالفا " سيبويه" و " لحخحيل
ف سهيل إذ قال يف ابب املعرّ ، فقد نقل عبارته يف التّ " َّلبن مال،" هنا متابع  " ابن هشام" 

، وقد ختلفها أم، وليست اهلمزة "سيبويه"و " لحخحيل" " ال الالم وحدها، وفقا أل"ابألداة: وهي 
 .6" لسيبويه" زائدة خالفا 

. قال: لسالمته من " اخلحيل" ح مذهب رح وأطال فيه، وصحّ يف الشّ  " ابن مال،" ث فصل 
 .1ظائروجوه كثرية خمالفة لألصل وموجبة لعدم النّ 

                                                 

 .122 ابن هشام، ص : شرح قطر الّندى وبل الّصدى:1 
 .139،     ص 1يخ خالد األزهري، دار إحياء الّتاث العريب، بريوت، د.ط، د.ت، جالشّ  وضيح:صريح على التّ التّ  :2 
 .38، ص 1883، سنة 1عر، دار البشري، عمان، طاموسى الشّ  طور اآلراء الّنحوية عند ابن هشام:ت :3 
 .34ابن هشام، ص  : اجلامع الّصغري يف الّنحو:4 
 .148، ص 1ابن هشام، ج املسالك إىل ألفية ابن مالك: أوضح :5 
 .223ص  ،1884سنة ، 1حتقيق: عبد الرمحن السيد بدوي املختون، دار هجر، ط،1جابن مالك،  : شرح الّتسهيل:6 
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ه كان إماما حنواي يتضح من خالهلا أنّ  " ابن هشام" من آراء ماذج لنوع هذه طائفة من النّ 
جمتهدا مل يتقيد مبدرسة حنوية بعينها أو مذهب إمام دون غريه وإنا كان يتحرى احلق ما استطاع يف 

 آرائه.
 

 : اختياراتهاملبحث الثالث
ملدارس يف آاثره ويف بعض بيان موقفه من ا " ابن هشام" سبقت طائفة كبرية من اختيارات 

 مل تنسب يف إنتاجه ألي مدرسة حو املشهورين، وهنا سأبرز بعض اختياراته الّت حوية، أو أئمة النّ النّ 
 مثيل مبا دعمه منها أبدلته، ومن ذلك:حو، مع التّ إمام من أئمة النّ  حنوية، أو أليّ 

،وهذا 2﴾،َ تَ أَ رَ  امْ َّلا ا إِ دً حَ أَ  مْ كُ نْ مِ  تْ فِ تَ حْ  ي َ ََّل وَ  لِ يْ الحا  نَ مِ  ع  طْ قِ بِ  ،َ حِ هْ أبَِ  رِ سْ بَ فَ ﴿قال هللا تعاىل:  (1
فع على اإلبدال من ابلرّ  " كثري ابن" و" أبو عمر" حوي، فقرأ وجيه النّ نوع من أنواع التّ 

صب على االستثناء، وفيه وجهان، أحداما: أن يكون مستثىن من وقرأ الباقون ابلنّ  )أحد (،
اين أي، والثّ واية ال للرّ ألن مرجح القراءة الرّ  )أحد(، وجاءت قراءة األكثر على الوجه املرجوح،

، وبناء  على ذلك اختلف 3صب واجباأن يكون مستثىن من )أهلك(، فعلى هذا يكون النّ 
وجه " ابن هشام " هي، وقد وضع حويون يف بيان املستثىن منه، هل هو مجلة األمر، أو النّ النّ 

أن قراءة األكثرين َّل تكون مرجوحة،  ي أجزم بهوالذ   »ث قال:  4اخلالف وما يّتتب عليه
 مْ كُ نْ مِ  تْ فِ تَ حْ  ي َ ََّل وَ ﴿اَّلستثناء يف ايآية من مجحة األمر عحى القراءتني، بدليل سقوط  وأن  
ر سِ بْ فَ ﴿يف قراءة ابن مسعود، وأن اَّلستثناء منقطع بدليل سقوطه يف قوله:  ﴾د  حَ أَ 
 ﴾ونَ رُ ؤمَ تُ  ثُ يْ وا حَ ضُ امْ وَ  د  حَ أَ  مْ كُ نْ مِ  تْ فِ تَ حْ َّل ي َ وَ  مْ هُ رَ بََ دْ أَ  عْ بِ اتا وَ  لِ يْ الحا  نَ مِ  ع  طْ قِ بِ  ،َ حِ هْ أبَِ 

وألن املراد بألهل املؤمنون وإن مل يكونوا من أهل بيته، َّل أهل بيته، وإن مل يكونوا 
 ل  مَ عَ  هُ نا ، إِ ،َ حِ هْ أَ  نْ مِ  سَ يْ لَ  هُ نا إِ  وحُ  نُ يَ ﴿مؤمنني، ويؤيده ما جاء يف ابن نوح عحيه السالم: 

فع أنه عحى اَّلبتداء وما بعده اخلب، واملستثن اجلمحة واختار أبو ، ووجه الر  ﴾ح  الِ صَ  رُ ي ْ غَ 
غة صب عحى الح  ه قال: وجاء الن  ه من أن اَّلستثناء منقطع، ولكن  شامة ما اختته أن  

هي، ه جعل اَّلستثناء من مجحة الن  ميمية، وهذا يدل عحى أن  غة الت  فع عحى الح  احجازية، الر  
                                                                                                                                                         

 .223املصدر نفسه، ص  :1 
 .91 :سورة هود، اآلية.:2 
 .232، ص احلميدين عبد لدّ ابن هشام، حتقيق: حممد حمي ا : شرح قطر الّندى وبل الّصدى:3 
 .284، ص 2ابن هشام، ج مغين اللبيب عن كتب األعاريب: :4 
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هي يف قراءة ابن ميمية، وكما قدمت من سقوط مجحة الن  غة الت  لضعف الح   ،قدمته أول وما
 .1«مسعود، حكاه أبو عبيدة وغريه

 حذف املفعول أو املفعولني اقتصارا:  (2

ا حذف املفعولني اقتصارا فلهم فيه حذف املفعول اقتصارا ممتنع ابإلمجاع. أمّ  حاة: إنّ قال النّ 
 ثالثة مذاهب.

ابن " وع من احلذف مطلقا، وقد اتبعهم على ذلك مينعون هذا النّ  " األخفش" و  "سيبويه" 
 .2" مال،

 مُ حْ عِ  هُ دَ نْ عِ أَ ﴿، 3﴾ونَ مُ حَ عْ  ت َ ََّل  مْ تُ ن ْ أَ وَ  مُ حَ عْ هللا ي َ وَ ﴿ واألكثرون جييزونه مطلقا، لقوله تعاىل:
 .5﴾وءِ الس   نا ظَ  مْ تُ ن ْ ن َ ظَ وَ ﴿، 4﴾ىرَ ي َ  وَ هُ ف َ  بِ يْ الغَ 

به املغين يعقد لذلك موضوعا ايف كت " ابن هشام" وم ال يسمون هذا حذفا ن فإنّ و أما البيانيّ 
 .الشيء قد يظن أنه من بب احذف، وليس منه" "بيان أن  جيعل عنوانه 

 يبني فيه هذا الرأي وخيتاره.
حويني أن يقولوا حبذف املفعول اختصارا أو اقتصارا : جرت عادة النّ " ابن هشام" قال 

لحذف اقتصارا بقوله قتصار احلذف بغري دليل وميثلون لختصار احلذف بدليل وابالويريدون ابال
 يتعدى إىل اثنني )من يسمعأي أوقعوا هذين الفعلني وقول العرب فيما  ﴾وابُ رَ اشْ وا وَ حُ كُ   ﴿تعاىل: 

 خيل( أي تكن منه خيله.
من غري تعيني ممن أوقعه ق الغرض ابإلعالم مبجرد وقوع الفعل ه اترة يتعلّ حقيق أن يقال إنّ والتّ 

 وممن وقع عليه فيجاد مبصدره مسندا إىل الفعل كون عام. فيقال: حصل حريق أو نب.
واترة يتعلق الغرض ابإلعالم مبجرد إيقاع الفاعل بفعل فيقتصر عليهما وال بذكر املفعول وال 

 .6لة ما ال مفعول لهابت، وال يسمى حمذوفا ألن الفعل ينزل هلذا القصد منز ينوي، إذ املنوي كالثّ 
                                                 

، والثانية سورة نوح 12. واآلية األوىل من سورة احلجر اآلية 289، ص 2ابن هشام، ج :مغين اللبيب عن كتب األعاريب :1 
 اآلية 

 . 341، ص 1892سنة  مللك سعود، رايض، علي فودة، جامعة ا :ابن هشام األنصاري آاثره ومذهبه النحوي: 2 
 .211: سورة البقرة، اآلية  :3 
 .32 : سورة النجم، اآلية :4 
 .12 : سورة الفتح، اآلية :5 
 .112 – 111، ص 2ابن هشام، ج مغين اللبيب عن كتب األعاريب: :6 
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 .2ي يفعل اإلحياء واإلماتة، إذ املعىن ريب الذّ 1﴾يتُ يُِ وَ  ييِ ي يُْ ذِ  الا يبِ  رَ ﴿حنو قوله تعاىل: 
 شفهي ال شفوي: (3

أو  وتركها فتقول: يدويّ  الالّمسب ملثل: يد، دم، شفه، رد ه جيوز عند النّ أنّ "  ابن هشام" ذكر 
 .يّ أو شفه ، وشفويّ أو دميّ  ، ودمويّ يديّ 

املسألة قياسية ال  د فأجاب عليه أنّ ( ابلرّ )شفهيّ  ه مل يسمع إالّ إنّ  " ابن اخلباز" أما قول 
واب ما قدمناه بدليل والصّ  ه يقول إذا رد شفويّ المها واو فإنّ  ومن قال: إنّ  »يماعية، ث قال: 

 .3«هافشافهت والشّ 
 مت جيوز تقدم معمول املصدر عليه: (3

 " الس ريايف" و" املبد"، وذهب 4ل املصدر أال يتقدم معموله عليهحاة من شروط عمذكر النّ 
يف هذه  " ابن هشام"ال ينحل حبرف مصدري، وقد اتبعهما  املصدر الذيإىل جواز تقدم معمول 

 اسِ حنا لِ  انَ كَ أَ ﴿، يف قوله تعاىل:  5فقال تعليقا على منع تعلق اجلار واجملرور ابملصدراملسألة، 
وحرف مصدري إذ ليس  ، املصدر هنا ليس يف تقدير فعل ما عليه، وفيه نظر ألنّ . لتقدمه6﴾ابً جَ عَ 

ب( وال يقدح ذلك يف حو وذكاء يف الطّ فيه معىن احلدوث، بل هو مثله يف قولك )لزيد معرفة ابلنّ 
الفعل  رائحةرف يعمل فيه الظّ  ريح، ألنّ رف. وإن قدح يف عمله يف الفاعل واملفعول الصّ عمله يف الظّ 

ا هَ ن ْ عَ  ونَ غُ ب ْ  ي َ ََّل ﴿رف يف قوله: م احتاجوا إىل تقدير عامل للظّ  أنّ وهم فيه كثري حّت  املوضع قد وهذا
 .7﴾ًَّل وَ حِ 

 قال يف موضع آخر، من شرح ابنت سعاد تعليقا على بيت كعب:
 اهَ دِ ْح            مقَ  لَ ْب           ا عَ هَ دُ ِح           قْ مَ  م  خْ َض           

 يلُ ِض           فْ ت َ  لِ ْح           الفَ  اتِ نَ           ب َ  نْ ا َع           َه           قِ حْ  خَ يف  ََ  

   

                                                 

 .229 : سورة البقرة، اآلية :1 
 .222، ص 2السيوطي، ج األشباه والنظائر: :2 
 .339، ص 3ابن هشام، ج أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك: :3 
، سنة 12ط  ، مطبعة السعادة، القاهرة،عبد احلميدابن هشام، حتقيق: حممد حمي الدين  دى:دى وبل الصّ شرح قطر النّ  :4 

 .243، ص 1811
 .12، ص 2ابن هشام، ج :ينظر: أوضح املسالك :5 
 .2 : سورة يونس، اآلية :6 
 .144 : الكهف، اآلية سورة :7 
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يف خلقها... البيت )اخللق( مبعىن اخللقة و)عن( مبعىن )على( وهي متعلقة بـ )تفضيل(،  قوله
املصدر ال يتقدمه معموله مطلقا فهو  ن أنّ والفعل ومن ظ ه ليس منحال ألنّ أنّ  وإن كنا مصدرا إالّ 

 م يف قول احلماسي.واهم، وعلى هذا فالاّل 
  ْه               اجلَ  دَ ْن               عِ  مِ ْح               احِ  ضُ ْع               ب َ وَ 

 انُ َع                             لْ إِ  ةِ لا                             حذ ِ لِ                                 لِ   

   
 .1متعلقة بـ )إذعان( املذكورة ال إبذعان مقدر

 رف:شبيه يف الظّ عمل حرف التّ  (2

 لبيت كعب: " ابن هشام" فيشرح 
 واحُ           حَ ا رَ لَ إِ  تِ ْي           الب َ  اةَ دَ غَ            ادُ عَ ا ُس           َم           وَ 

 ولُ ُح             كْ مَ  فِ رْ الطا              يضَ ِض             غَ  نَ ْغ              أَ َّلا إِ   

   
ا تشبيه غداة بنت ظبيا من تشبيه، إل املعن: أن  عامحهما ال» ا قاله عن )غداة(: إنّ كان ممّ 

( وما بعد )إَّل( َّل يعمل شبيه مقدر بعد )إَّل  صفته كيت وكنت، فإن قحت احرف احامل ملعن الت  
ص ، به إلا كان حرفا حمذوفا. قحت املخح  فيما قبحها إلا كان فعال مذكورا بَّلجتماع، فما ظن  

رف أيضا داخال عحى  )سعاد(  أي وما  ا، وقبل الظ  شبيه قبحهمن لل، أن يقدر حرف الت  
، فإن قحت هذا عكس املراد قحت: بل هو حمصل لحمراد كسعاد، يف هذا الوقت إَّل ظب أعن  

شبيه عكسوه فجعحوا املشبه أصال يف لل، املعن، م إلا بلغوا يف الت  عحى وجه أبحغ، ولل، أن  
شبيه خالف ما َّل خفة فيه، فإن قحت عكس الت  واملشبه به فرعا عحيه، ويف لل، من املبالغة 

 .2«عحى هذا الوجه... رف إَّل  بدليل قحت: دليحه تعذر إعماله يف الظ   األصل، فال يدعي إَّل  
رف واجلار واجملرور أبحرف املعاين حاة يف تعلق الظّ آراء النّ  " ابن هشام"  ويف كتاب املغين يبنّي 

 علق مطلقا.عند بعض من قالوا جبواز التّ  ابقوأورد تقدير العامل يف بيت كعب السّ 
 الفاء ال أت ي لالستئناف: (1

 قد أت ي لالستئناف، كما يف قول الشاعر: الفاء حويني إىل أنّ ذهب بعض النّ 
  ُ ِط              نْ ي َ ف َ  اءُ وَ الُق               عَ بْ              الر   لْ بَ ْس              تَ  ملَْ أَ 

  ِ حُ            مسَْ  اءُ دَ ْي            ب َ  مَ وْ اليَ              ،َ نا            بَِ تُْ  لْ َه            وَ   
   

                                                 

ري . والبيت الشعّ 23، ص 1332ابن هشام، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، د.ط، سنة  : شرح قصيدة ابنت سعاد:1 
 .13لكعب بن زهري، انظر: شرح ديوان كعب، ص 

 .11ابن زهري ص  عري لكعب بن زهري، انظر: شرح ديوان كعبوالبيت الشّ  .22ابن هشام، ص  : شرح قصيدة ابنت سعاد:2 
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وقوله تعاىل:  1للسببية لنصب لو كانت للعطف جلزم ما بعدها، أو ق إذقدير فهو ينطالتّ  إنّ 
 ، فهو يكون حينئذ.2﴾ونُ كُ يَ ف َ  نْ كُ   هُ لَ  ولُ قُ ا ي َ ّناَ إِ فَ ﴿

 قال الشاعر:
 هْ مُ حا ُس               ي              ل  وِ طَ وَ  ب  عْ َص               رُ عْ الشِ               

 هْ ُم            حَ عْ  ي َ ي ََّل ذِ الا             ي            هِ ى فِ َق            ت َ ا ارْ لَ إِ   
   

 هْ ُم              دَ قَ  يضِ ِض               احَ َل إِ  هِ بِ               تْ لا              زَ 
 هْ َم                       جُ عْ ي َ ف َ  هُ بَ                       رِ عْ ي ُ  نْ أَ  ي                       دُ رِ يُ   

   
تعليقا  " ابن هشام"ه ال يريد أن يعجمه، ث قال ه، وال جيوز نصبه ابلعطف، ألنّ و يعجمأي فه

حقي  أن الفاء يف والت   »وجيه اإلعرايب ملا بعدها: صوص والتّ على ما ذكر عن )الفاء( يف هذه النّ 
عر: قوله: املعطوف عحيه يف هذا الش   طف اجلمحة، َّل الفعل، واملعتمد بملع ه لعطف وأن  لل، كح  
 .3«الفعل ليس املعتمد بلعطف نوا أن  حويني كحمة هو، ليبي  ا يقدر الن  يريد وإّن  

 مفرد عوارض: (4

 على بيت كعب:"  ابن هشام" ق ييف تعل
 تْ مَ َس               تَ ا اب ْ لَ إِ  م  ْح               ي ظُ لِ  ضُ ارِ وَ وا َع               حُ               تَْ 

 ولُ حُ              عْ ح مَ اِ ل              را بِ  ل  َه              ن ْ مَ  هُ نا              بَ كَ   

   
 

 ا قاله: اختلف يف مفرده أي عوارض على قولني:كان ممّ 
 .4يف شرح غريب احلديث " عبد الحطيف بن يوسف البغدادي" ه )عارضة( قال أحداما: أنّ 

قال يف  " حاسجعفر الن  " ذكر ذلك  شاذه )عارض( ث اختلف هؤالء فقيل هو مجع اين: أنّ الثّ 
 شرح قول الشاعر:

 ة  مِ ْس                  قِ بِ  ر  ِج                 اتَ  ةَ رَ افَ                  نا بَ َك                 وَ 
 مِ الَف          نَ ِم          ،َ ْي         لَ ا إِ هَ ُض         ارِ وَ عَ  تْ قَ ب َ َس           

   
اهلاء زائدة،  ال يكاد فواعل جييء مجعا لفاعل، ورمبا جاء مجعا له كما جييء مجعا لفاعله، ألنّ 

ما ه لقياس، وأه مجع لـ )عارض( وأنّ واب أنّ ، والصّ 1عوارض، انتهى يف هوالك، وعارضيف  قالوا: هالك
 ل فقول الشاعر:األوّ 

                                                 

 .349علي فودة، ص  :ابن هشام األنصاري آاثره ومذهبه النحوي :1 
 .92 : سورة يس، اآلية :2 
 .238عري للحطيئة، انظر: ديوانه      ص . والبيت الشّ 114، ص 1ابن هشام، ج :بيب عن كتب األعاريبمغين اللّ  :3 
عري لكعب ابن زهري، انظر: شرح ديوان  . والبيت الشّ 343، ص علي فودة :ابن هشام األنصاري آاثره ومذهبه النحوي :4 

 .12كعب،  ص 
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 اهَ ي ْ َض            ارِ عَ  لُ قُ ْص            تَ  مَ وْ يَ              رُ كُ ذْ تَ            أَ 
 امُ َش              ى البِ قَ َس               ةَ مَ اَ َش              بِ  عِ رْ َف              بِ   

   
فارس، و ه اسم يكون مجع فاعل على فواعل شاذا إذا كان صفة للعاقل كهالك، اين ألنّ ا الثّ وأمّ 

أو صفة  ، ودافق،ما إن كان فاعل ايما كحاجب، وكاهل، وعارض، وحائطإورجل سابق وانكس، ف
، أو لغري العاقل كـ )جنم، طالع( و)جبل شاهق( فجمعه على فواعل ملؤنث كحائض وطالق، وطامث

 .2قياسي
 تقدير مفعويل )زعم( احملذوفني: (9

 يف تعليق على بيت كعب: " ابن هشام" قال 
 تْ َم            عَ ذي زَ ال ِ             لِ ْص            لوَ بِ  ،َ َس            ا متَا َم           وَ 

 ي            لَ ابِ رَ الغَ  اءُ املَ             ،َ سا            ا متََ َم             كَ َّلا إِ   

   
ا تفي أو قدير على هذا الوجه، زعمت أنّ ا مبعىن قالت... والتّ ت... وإمّ ا مبعىن تكفلّ وقوله: زعمت إما 

 قوع زعم على أنّ الغالب و  صاحب العني ذكر أنّ  ل أوىل ألنّ ي زعمت الوفاء به واقعا واألوّ الذّ 
 عر كقول الشاعر:وقوعه على االيمني خاص ابلشّ  وأنّ ، وصلها
 خ  يْ َش             بِ  تُ ْس             لَ ا وَ خً يْ  َش             يِن تِ             مْ عَ زَ 

َ         إِ    3ايبَ         بِ دَ  ب  دُ يَ          نْ َم          خُ يْ ا الشا         ّنا
 

   
م شركائي، وهذا أوىل من أن يكون أي أنّ  4﴾ونً مُ عُ زْ ت َ  مْ تُ ن ْ كُ   ينَ ذِ الا  يَ ائِ كَ رَ شُ  نَ يْ أَ ﴿وقال تعاىل: 

 قدير: تزعمون شركاء.التّ 
 

 مْ يهِ فِ  مْ هُ ن ا أَ  مْ تُ مْ عَ زَ  ينَ ذِ الا  مْ كُ اءُ عَ فَ شُ  مْ كُ عَ مَ  ىرَ ا ن َ مَ وَ ﴿وقد جاء يف مكان آخر قوله تعاىل: 
 .5﴾اءَ كَ رَ شُ 

جيوز  »هب حيث قال: إىل هذه املسألة أيضا يف كتابه شرح شذور الذّ  " ابن هشام" وأشار 
 نَ يْ أَ ﴿حذف املفعولني أو أحداما لدليل، وميتنع ذلك لغري دليل مثال حذفهما لدليل قوله تعاىل: 

روا واألحسن عندي أن يقدر أنم شركاء أي تزعمونم شركاء، كذا قدّ  ﴾ونً مُ عُ زْ ت َ  مْ تُ ن ْ كُ   ينَ ذِ الا  يَ ائِ كَ رَ شُ 

                                                                                                                                                         

 .132عري لعنّتة، انظر: ديوانه، ص . والبيت الشّ 343علي فودة، ص  ام األنصاري آاثره ومذهبه النحوي:ابن هش :1 
 .248عري جلرير، انظر: ديوانه، ص . والبيت الشّ 14ابن هشام، ص  ح ابنت سعاد:شر  :2 
عري لكعب بن زهري، انظر: شرح ديوان  . والبيت الشّ 343علي فودة، ص  ام األنصاري آاثره ومذهبه النحوي:هش ابن :3 

 .12كعب، ص 
 .12 : سورة القصص، اآلية :4 
 .83 : سورة األنعام، اآلية: 5 
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 مْ كُ اءَ عَ فَ شُ  مْ كُ عَ ى مَ رَ ا ن َ مَ وَ ﴿اما، بدليل ذكر ذلك يف قوله تعاىل: ويكون أن وصلتها سادة مسدّ 
 .1« ﴾اءَ كَ رَ شُ  مْ يكُ فِ  مْ هُ ن ا أَ  مْ تُ مْ عَ زَ  ينَ ذِ الا 

حوية م يف موقفه من املدارس النّ ي تقدّ غري الذّ  " ابن هشام" فة من اختيارات هذه هي طائ
 املختلفة.

  
 

                                                 

 .344ابن هشام، ص  هب:شرح شذور الذ: 1 
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 دىدى وبل الص  : تعريف الكتاب قطر الن  لاملبحث األو  
ابن هشام " فه ( صفحة، وقد أل  04دى مقدمة أو منت يقع مطبوعا يف أربعني )دى وبل الص  قطر الن  

ر، ، فاألصل هو منت القطنفسه لمؤلفل حو، يتكون من أصل وشرحللمبتدئني يف الن   " األنصاري  
اللة على املنت، و)ش( ز بينهما بـ )ص( للد  رح ومي  بني املنت والش  ، فجمع فيما نفسه لمنتلرح هو والش  
ة اختصاره فقد انربى ، فجاء موجز العبارة صاحل احلفظ جامع األسس، ولشد  1رحاللة على الش  للد  

العصور لشرحه وفتح إغالقه، وتوضيح مشكله، وتبسيط تركيبه، وتفصيل جممله، بل العلماء على مر 
س هاا اما حداه إ ى شرحه، ويشهد لال  ما جاء يف مقدمة شرحه للقطر، مل " بن هشام" ا إن  

دى، رافعة حلجاهبا،  دى وبل الص  اة قطر الن  وبعد فهذه نكت  حررهتا على مقدميت املسم   »فقال: 
مة لفوائدها، كافية ملن اقتصر عليها، وافية ببغية من جنح لة لشواهدها، متم  كاشفة لنقاهبا، مكم  

 واهلدف من وضعه هاا الكتاب.ات بعها،  . فهو هنا يبني الطريقة الت  2«االعربية إليهمن طالب علم 
 موضوع الكتاب وتبويبه:

ومل أيت دى على مباحث النحو، دى وبل الص  _ رمحه هللا _ يف قطر الن   " ابن هشام" اقتصر 
 قف ومهزة الوصل.و رف، كأنواع املشتقات، والبشيء يسري من مباحث الص   إال  

هب يف معرفة كالم العرب، حو بصورة قريبة من كتاب شرح شاور الا  ضمن معظم أبواب الن  يت
ا عجعله أنسب للقار  أو املتعلم يف أوسط أنه أقل منه تفصيال،  مب ، إال  3من حيث ترتيب العناوين

 عليم.مراحل الت  
 :4فبعد البسملة انتقل مباشرة إ ى أبواب الكتاب فكانت كما أييت

 يفها وأقسامها.الكلمة تعر  .1

 االسم أنواعه وعالماته. .2

 الفعل، أنواعه وعالماته. .3

                                                 

، سنة 1عمان، ط: ينظر،  جميب الن ِّدا يف شرح قطر الن دى: املكي الفاكهي، حتقيق:  حممد الربارين، الد ار العثمانية للنشر، 1 
 .33، ص 2002

 .10: شرح قطر  الن دى وبل الص دى: ابن هشام، حتقيق: حممد حمي الد ين عبد احلميد، ص 2 
 .33: جميب الن ِّدا يف شرح قطر الن دى: املكي الفاكهي، ص 3 
 – 32، ص 1111نة ، س1: ينظر،  منت القطر: ابن هشام، ترمجة: أبو احلسن علي سامل ابوزير، دار الوطن، الرايض، ط4 
31 . 
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 احلرف، عالماته وبناؤه .4

 الكالم، تعريفه. .5

 أنواع اإلعراب. .6

 امل.تة واملثىن ومجع املاكر الس  إعراب األمساء الس   .7

 امل وما ال ينصرف.إعراب مجع املؤنث الس   .2

 األمثلة اخلمسة. .1

 مواضع تقدير احلركات. .10

 وجوازمه. ، نواصبهإعراب املضارع،  .11

 كرة واملعرفة.الن   .12

 العلم وأقسامه. .13

 اإلشارة. .14

 املوصول وذو األداة. .15

 ا ذكر.املضاف إ ى واحد ام   .16

 ابب املبتدأ واخلرب. .17

 .(وأخوهتا وأخواهتا، ظن   كان وأخواهتا، إن  ) : واسخابب الن   .12

 ابب الفاعل. .11

 ابب انئب الفاعل. .20

 ابب االشتغال. .21

 

 ابب يف التنازع. .22
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ملفعول به، واملنادى، الرتخيم، االستغاثة، املفعول املطلق، واملفعول له، املنصوابت )ا .23
 واملفعول له، واملفعول فيه، واملفعول معه(.

 ابب احلال والتمييز واالستثناء. .24

 ابب يف االسم املخفوض وأنواع اخلفض. .25

ابب يعمل عمل فعله سبعة )اسم الفعل، املصدر، واسم الفاعل، واملثال، واسم  .26
 يل(.فضالصفة املشبهة، واسم الت   املفعول،

 سق، البدل(.وكيد، عطف البيان، وعطف الن  عت، الت  وابع )الن  ابب الت   .27

 ابب يف العدد. .22

 رف.ابب يف موانع الص   .21

 عجب.ابب الت   .30

 ابب الوقف. .31

 .1فصل يف مهزة الوصل .32

يف األلفية  " ابن مالك" فيها طريقة  " ابن هشام" أما تبويب موضوعاته، فقد انتهج  
 فيه يف أبواب يسرية، وسنوضح، ذل  من خالل جدول نبني   احها، ومل خيرج عن هاا املنهج إال  شر  و 

  وافق وخالف فيها ابن هشام ابن مال .األبواب الت  
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .40القطر، ابن هشام، ص  منت. ينظر: 1 
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 األبواب املخالف فيها األبواب املتفق عليها
  ابن يف كتابه على هنج  هشامسار ابن

يف األلفية، وذل  يف حديثه عن  مالك
كرة واملعرفة، حيث اتفق معه يف ن  ال

 ترتيبها وأعقب ذل  بباب العلم. 

   ابن صاحبه ) يف قراءتنا للقطر جند أن
ضارع م ابب الفعل امل( قد قد  هشام

جزمه املرفوع واملنصوب واجملزوم، وأدوات 
ونصبه وأردف هاا الباب باكر عالمات 

 ابن مالكاإلعراب الفرعية، على عكس 
ب يف أواخر أبواب هاا البا جعل يالا  

 األلفية.

   املوصول على اسم  ابن هشامم قد
 اإلشارة وهاا ما جنده يف األلفية.

  ابب املنادى بعد  ابن هشامتناول
ابن ا حديثه عن املفعول به مباشرة، أم  

 وابع.فقد أورده بعد مبحث الت   مالك

 
  اخلرب، وهاا األخري و ذكر ابب املبتدأ

االبتداء،  جنده يف األلفية بعنوان ابب
ابن من  ا جتدر اإلشارة إليه أن كال  وام  

عا هاا الباب بباب ب  تـ  أ   هشام وابن مالك
 . واسخالن  

  الباب اخلاص، مبوانع  ابن هشامجعل
رف يف أواخر أبواب القطر، يف حني الص  
 يف األلفية. ابن مالكمه قد  

 

 تبويب األلفية. و لكن جمموع هاا ال يؤثر يف املشاهبة الكبرية بني تبويب القطر،
 
 
 
 
 
 

 دى:شروح قطر الن  
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دى" قد طبقت اآلفاق مع صغر حجمه وتركيز عباراته، فقد أاثر ا كانت شهرة كتاب "قطر الن  مل  
هاا رغبة علماء القرن العاشر وما بعده لتفسري هاا الكتاب وف  إعجامه، وفتح إغالقه، وتوضيح 

 معانيه، وإظهار مقاصده.

 هي كما يلي: " الفاكهي   املكي  " تبة ترتيبا اترخييا كما ذكرها روح مر وأبرز هاه الش  
 (.هــ 267نفسه ) البن هشامدى شرح قطر الن   .1

ــ( وهو خمطوط يف ه 792) ملعمر بن حيي بن أيب اخلري بن عبد القوي املالكي  شرح  .2
 مصر.

 (.هــ 909) ين العصام االسفرائيينعبد امللك بن مجال الد  بلوغ املرام شرح  .3

 ــ(.ه 927) للفاكهي  دى ا يف شرح قطر الن  د  ب الن ِّ جمي .4

( وقد حققته مرمي فواز ه 922) ربيينللخطيب الش  دى دا إ ى شرح قطر الن  مغيث الن   .5
 .1، ومل تنشرم0994سنة  املاجسترييف جامعة دمشق لنيل درجة 

 (.هــ 0409) نوان  إلمساعيل الش  شرح   .6

 (.هــ 0499) حملمد بن علي احلريريشرح  .7

 (.ه 0749) صادق بن علي بن حسن احلسيينرح ش .2

 (.هــ 0704) لعبد العزيز الفرغلي  شرح  .1

 ــ(.ه 0722) ويديحيم بن عبد هللا الش  لعبد الر  شرح  .10

 ــ(.ه 0724) حملمد األلوسيشرح  .11

 .2ــ(ه 0774جلموين )دى، ألمحد بن أمحد الد  شرح املنصف لقطر الن   .12

 
 دى:حواشي قطر الن  

                                                 
 .35جميب الن دا يف شرح قطر الن دى: املكي  الفاكهي ، ص :  1
 .255ص  ،1110، سنة 2املدينة املنورة، ط نشأة الن حو: الط نطاوي، مطابع اجلامعة اإلسالمية، : 2
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يف كتابه حاشية  "نطاويالط  "ة حواشي له، فقد ذكر شروح، كانت هناك عد   ةا كان هناك عد  مل  
 له هي: 

  ،1ــ(ه 0499) أليب بكر الشنوانحاشية على قطر الندى. 
 إضافة إ ى ما ذكره األستاذ علي فودة يف كتابه من شروح وهي كما يلي:

 صيلياسني بن زين الدين العلمي احلمدا، جميب الن   حاشية يس احلمصي على  
 (.هــ 0460)

   ــ(، وهي خمطوطة املل  ه 0460) ليوسف املالكي الفيشيدى، حاشية على قطر الن
 سعود.

  اين عشر هجري(.)عاش يف القرن الث   ألمحد بن أمحد الدجلمونحاشية على القطر 

   ــ( ومنها نسخة مبكتبة عارف ه 0094) جاعيمحد بن حممد الش  أل  جاعي حاشية الس
 .792نورة برقم حكمت ابملدينة امل

    0770( نشرت يف تونس )هــ 0722) حلسن عبد الكبريدى، حاشية على قطر الن 

 (.هــ

   (، وقد وصل فيها إ ى ابب احلال، هــ 0724) حملمود األلوسيدى حاشية على قطر الن
 ، توجد منها خمطوطة ابلقاهرة.ين نعمانخري الد  ها ابنه مث أت  

 نقيب  اهرأليب عبد هللا حممد بن عاشور الط  ب، حاشية هدية األريب ألصدق احلبي
 ه 0796( طبعت ابلقاهرة سنة هــ 0770األشراف بتونس )

  على القاطر، توجد منها نسخة ابملكتبة الوطنية بتونسابن القاسم حاشية. 

 
 

 خصائص القطر: أهم  

                                                 
 . 255: نشأة الن حو: الط نطاوي، ، ص  1
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ته، ففي املؤلف بشرح، بل دفع الكثريين إ ى شرحه وحتشي هة اختصاره أردفولشد  : االختصار .أ
 " ، على حني جند1واخلصوص، من مسوغاهتا ابلعموم " ابن هشام" كرة يكتفي االبتداء ابلن  
 ياكر يف ألفيته من هاه املسوغات ستة قوله: " ابن مالك

َ  ــــــــــــــــــــــال  و   ــــــــــــــــــــــلن  ا با د  تاــــــــــــــــــــــب  االا  وز     ة  ر  كا
ــــــــــــــت   ا ل   م ـــــــــــــ    ه  ر  ن اــــــــــــــ د  ي ــــــــــــــز   د  ن ــــــــــــــعا ك    د  فا

   
ـــــــــو   ـــــــــ ل  ه  ـــــــــف   م  يك   فاـــــــــًت فـ  ـــــــــا م   ان ـــــــــل   ل  خ 

ــــــــــــــــر  و     ــــــــــــــــ ل  ج   ن  د  ن ــــــــــــــــعا  اما ر  الكاــــــــــــــــ ن  ما
    َ 

ــــــــــــــخ   ري ا  اخل ــــــــــــــفا  ة  ب ــــــــــــــغ  ر  و   ــــــــــــــع  و   ر  يـ   ل  م 
ـــــــــ   2ل  ق ــــــــــيـ   ا ل   م ــــــــــ يس  قاــــــــــي  ل  و   ين  زا يـ ـــــــــ ر  بـا

 

   
 .3ياكر منها أربعة وعشرين يف شرحه لأللفية " بن عقيلا" و
 اإلشارة إ ى اخلالفات دون تفصيل. .ب

 ه إبعجاز شديد جدا.دحض أواختبار رأى أو تصحيحه،  .ج

 الرتكيز شديد. هلة املوجزة عموما مع أن  انتقاء العبارة الس   .د

 عليالت.خلص من أثر املنطق والفلسفة، لاا ابتعد عن الت  الت   .ه

 سرية استشهد هبايف مواضع ي مثيل إال  واهد واالكتفاء ابلت  قلة الش   .و

ثري نظرا خلصائصه وشهرة هرة الك: فلقد رأى هاا املنت القصري من الش  4األمهية والشهرة .ز
 صاحبه.

 

 

 

 منهجه:

                                                 

 .116الن دى وبل الص دى: ابن هشام، حتقيق: حممد حمي الد ين عبد احلميد، ص  : شرح قطر1 
 .16: ابن هشام األنصاري  آاثره وماهبه الن حوي: علي فودة، ص 2 
، 14، دار الكتاب العريب، بريوت، ط1: شرح ابن عقيل أللفية ابن مال : ابن عقيل، حتقيق: حممد حمي الد ين عبد احلميد، ج3 

 . 216ص  ،1164سنة 
 .17: ابن هشام األنصاري  آاثره وماهبه الن حوي:علي فودة، ص 4 
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حو العريب، فهو على دى من أوضح املختصرات املفيدة يف الن  دى وبل الص  كتاب قطر الن    يعد  
ه كان للمبتدئني يف عصره، غري أن   " ابن هشام" فه صفحة _ صن   04غم من كونه كتااب موجزا، _الر  

ين حو، وألمهية هاا الكتاب ع  مبثابة اهليكل العظمي للن   عد   ت  حو األساسية الت  جامعا ألكثر أبواب الن  
غم من االستطراد يف كثري من قة على الر  كيز، والد  ملا فيه من الوضوح والرت   ، ارسون قدميا وحديثابه الد  
 .1فصوله
الباحث املدقق  حيث أن   ؛حاةيف كتابه هاا يسري على هنج من سبقه من الن   " ابن هشام" و
 عجد منهجه يقوم على األسس التالية: " ابن هشام "يف كتاب 
الكرمي املصدر األول واألساسي ففي  جعل القرآن »: " إميل يعقوب" كتور يقول الد   .أ

فت ، 2«وتصحيح األساليب العربية ،بناء القواعد النحوية الن حوية  يف كتبه لالنتباهوالال 
االستشهاد آبايت الكتاب  ، خصوصا كثرةويف كتابه "قطر الندى وبل الصدى"عموما، 

 (.000ه ضمن هاا الكتاب مائة وإحدى عشرة آية )الكرمي، حىت أن  

حويني هباا األمر خمالفا الن  " ابن هشام" ريف: فكان بوي الش  االستشهاد ابحلديث الن   .ب
وحجته ف ذلك  »: " إميل يعقوب" كتور وزا االستشهاد ابحلديث، قال الد  ين مل عج  الا  
يف كتابه القطر ما ينيف " ابن هشام"، وقد استشهد 3«مبعناه ال بلفظهه قد يروى أن  

 على مخسة أحاديث.

 ثالثني بيتا شعراي. " ابن هشام" عرية، فقد أورد واهد الش  االستشهاد ابلش   .ج

رغم ميله إ ى املدرسة البصرية، كان  " فابن هشام" عدم االلتزام مبدرسة حنوية معينة،  .د
 .4البصريني أدلة غريهم إذا رأى أن أدلتهم أقوى منأيخا آبراء الكوفيني أو 

عليمي يف عرض املوضوعات وتبويبها، فهو يتوجه بكتابه إ ى دارسي املنهج الت   " ابن هشام" فقد اختا 
 حو بشكل خاص.العربية بشكل عام، ومتعلمي الن  

                                                 

: ينظر، شرح قطر الن دى وبل الص دى: ابن هشام، يوسف بركات هبود، حتقيق:  يوسف حممد البقاعي، دار الفكر، بريوت، 1 
 .15، ص 2003د.ط، سنة 

 .12مشه إميل يعقوب، ص : شرح قطر الن دى وبل الص دى: ابن هشام،  قدم له ووضع هوا2 
 .11: املرجع نفسه، ص 3 
 .107:  ابن هشام األنصاري  آاثره وماهبه النحوي : علي فودة، ص 4 
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 : آراؤه ف أقسام الكلمةاملبحث الثان
من جمموع مفردات صوتية داللية مستقلة أطلقوا عليها أن الكالم يتألف  الحظ حناة العربية

كوت عليه، فلم جند يف حوزة أوائل مصطلح )الكلمة(، وهي يف ترابطها تؤدي إ ى معىن حيسن الس  
 " سيبويه" شاروا إ ى تقسيمها مباشرة، كما أن احلال عند ية تعريفا صرحيا للكلمة، وإمنا أحناة العرب
، وهكاا استمر احلال عند 1«وحرف جاء ملعىن ليس بسم وال فعلالكالم اسم وفعل »حني قال: 

 قليل.ال حقني، ومل يتطرق إ ى تعريف الكلمة منهم إال  حاة الال  الن  
فاكر  " ابن مالك"ا ، أم  2« الة على مفرد بلوضعفظة الد  الل   »بقوله:  " خمشريالز  " فها فعر  

 .3« أو تقديرا أو منوي معهلفظ مستقل دال بلوضع حتقيقا  »تعريف آخر فقال: 
وقد اختلفت عبارهتم ف حد الكلمة  »أحسن احلدود، فقال:  " يوطيالس  " وهاا ما اعتربه 

 .4« وأحسن حدودها قول مفرد مستقل أو منوي معه
 .5«الكلمة قول مفرد، وهي اسم وفعل وحرف»بقوله: " ابن هشام" فها وعر  

عثروا على ثالثة أنواع، فلو كان نوع رابع ل عجدوا إال فقد تتبع علماء هاا الفن كالم العرب، فلم
هاا حاة بعده الثي يف العربية، ومل يبتكروا الن  قسيم الث  أول من أشار إ ى الت  " سيبويه" شيء منه، ويعد 

، لكن بعض 6حاة على هاه القسمةنقل إمجاع الن  " ابن فارس" ن  التقسيم بل أمجعوا عليه، بل إ
، 7يف الكالم نوعا رابعا مساه اخلالفة عد  " أب جعفر بن صابر"  نقلوا أن   "رسابن فا" حاة بعد الن  

هاا القول مل عجد القبول لدى بعض  حاة لفظ اسم الفعل، ويظهر أن  ويريد به ما أطلق عليه مجهور الن  

                                                 

 .14هـ، ص 1316، سنة 1، املطبعة األمريية ببوالق مصر، ط1: الكتاب: سيبويه، ج1 
 .32، ص 2004،    سنة 1، ط: املفصل يف علم اللغة: الز خمشري، حتقيق: فخر صاحل قدارة، دار عمان، عمان2 
 ، هجر د. بلد، د.ت، ص.1: شرح الت سهيل، ابن مال ، حتقيق: عبد الر محن الس يد، وحممد بدوي املختون، ج3 
، 1، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1: مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع: الس يوطي، حتقيق: أمحد مشس الد ين، ج4 
 .4، ص 1112سنة

 .7املسمى قطر الن دى وبل الص دى: ابن هشام، ص : منت القطر 5 
: ينظر: الص احيب يف فقه الل غة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها: ابن فارس، حتقيق: عمر فاروق، مكتبة املعارف، 6 

 .1113، سنة 1بريوت، ط
 .22، ص 1: مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع: الس يوطي، حتقيق: أمحد مشس الدين، ج7 
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ه منه أن   فيفهم 1« بتفاق من يعتد به »ا الثية إهن  بعد نقله القسمة الث   " ابن هشام" حاة، إذ قال الن  
 مل يعتد بقبول من خالف هاه القسمة.

ر احلرف لعدمهما ابلفعل لإلخبار به ال عنه، وأخ   أتبعهاالسم يف الاكر اإلخبار به وعنه، و  موقد  
 الثية عالمات وكاا حدود يعرف هبا ويتميز هبا عن قسميه.من األقسام الث   ولكل   ، فيه
 ال: االسمأو  

فأما  »القطر لتعريف لالسم، بل اكتفى باكر عالمات فقال:  يف منت " ابن هشام" مل يتطرق 
، وبحلديث عنجل، وبلت  " كالر  ألاالسم، فيعرف بـــ "  .2« كتاء ضربت  هنوين كرجل 

االسم هو ما دل على مسمى من دون اقرتان بزمان أو »ا يف شرحه للقطر فقال: أم  
 .3«مبكان

فاالسم رجل، وفرس،  »مثيل له بقوله: ت  مل يعرف االسم، بل اكتفى ابل"سيبويه" وأيضا 
جامع مانع فكثرت احلدود املوضوعة فيه حىت نقل  د  ه حبحاة بعده حد  وحاول الن  ،4« وحائط

 .5ا تنيف على سبعني حداأهن   " األنباري"
أما األمساء فما كان واقعا على معىن حنو: فرس  »تعريفا آخر بقوله:  " املربد" وذكر 

 .6«ورجل
االسم ما دل على معىن مفرد وذلك املعىن يكون شخصا  »فعرفه بقوله:  سراجابن الأما 

 .7«وغري شخص
 . أهنما اشرتطا يف األمساء أن تكون ذات معان " راجابن الس  " و" املربدتعريف "ونالحظ يف 

ل من معىن ل لفظه على معىن غري مقرتن بزمان حمص  شيء د كل   »ه بقوله: ه حد  فإن   الس ريافا أم  
 .1«و غريهأ

                                                 

 .162، ص 2: شرح الل محة البدرية يف علم اللغة العربية: ابن هشام األنصاري ، حتقيق صالح رواي، ج1 
 .7: منت القطر املسمى قطر الندى وبل الصدى، ابن هشام، ص 2 
سنة  ، 4: شرح قطر الندى وبل الصدى، ابن هشام،  قدم له ووضع هوامشه إميل يعقوب، دار الكتب العلمية، بريوت، ط3 

 .21، ص 2004
 .12، ص 1: الكتاب، سيبويه، ج4 
 .27، ص 1117، سنة 1: أسرار العربية، األنباري، حتقيق: حممد حسني مشس الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، ط5 
 .3، ص 1163، عامل الكتب، بريوت، د.ط، سنة 1: املقتضب، للمربد، حتقيق: عبد اخلالق عظمة، ج6 
 .36، مؤسسة الرسالة، د.ط، د.س، ص 1و، ابن السراج، حتقيق: عبد احلسيب الفتلي، ج: األصول يف النح7 
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 :عالمات االسم
بــ فأما االسم فيعرف  »دى: دى وبل الص  يف منت القطر املسمى قطر الن   " ابن هشام" قال 

، وبحلديث عنه كتاء ضربت" كالرجل، وبلت  أل"  .2«نوين كرجل 
م حنو: قدم املسافر، فلكمة )مسافر( اسم بدليل دخول وهي األلف والال   أولهعالمة من  .1

 " عليه. أل"

بتكرار ا استغناء عنها خط نوين وهو نون ساكنة تثبت لفظا الالمة من آخره وهي الت  ع .2
 .3نوين يف آخرهاوما أشبهها أمساء بدليل وجود الت  احلركة. حنو: زيٍد، رجٍل،حينئٍا، فهاه 

 ة ابالسم أربعة:تصوأقسامه املخ
 امع لألف واتء إشعار تصرف ما عدا اجلحق لالسم املعرب املمكني: وهو الال  أحدها تنوين الت  
رف، وذل  حنو: رجل حبيث مل يشبه احلرف فيبىن وال الفعل فيمنع من الص   ؛ببقائه على أصالته

 ورجال.
، وهو معىن املراد غري معني   حق لبعض األمساء املبنية إشعارا لأن  نكري: وهو الال  اين تنوين الت  الث  

ابب اسم الفاعل حنو: صٍه وقياسا يف العلم املختوم قوهلم: فرقا بني معرفتها ونكرهتا، ويقع مساعا يف 
 بويه حنو: سيبويه.

العرب  بال  ألن   حق للجمع لألف واتء حنو: مسلمات، مسي  الث: تنوين املقابلة: وهو الال  الث  
 امل.ون يف مجع املاكر الس  جعلوه يف مقابلة الن  

 .4ف  اِّ ، عوضا، عن مضافها إذا ح  ، وأي  وبعضٍ  ، وكل ٍ حق إلذ  ن العوض: وهو الال  يو نابع: تالر  
 

 .5﴾ر ون  ظ  ن  تـ   ذ  ئا ين  حا  م  ت  نـ  أ  و  ﴿حنو قوله تعا ى: 
ى ل  ع   م  ه  ض  ع  ا بـ  ن  ل  ض  ف   ل  س  الر   ك  ل  تا ﴿، وقوله تعا ى: 1﴾ون  ح  ب  س  ي   ك  ل   فـ  فا  ل  ك  و  ﴿وقوله أيضا: 

 .3﴾واع  د  ا ت   م  ّيً أ  ﴿، وقوله أيضا: 2﴾ض  ع  بـ  
                                                                                                                                                         

، ص 1126، اهليئة املصرية العامة للكتاب، مصر د.ط، سنة 1: شرح كتاب سيبويه:الس ريايف، حتقيق: رمضان عبد الت واب، ج1 
51. 

 .7: منت القطر:  ابن هشام األنصاري، ص 2 
 . 12هـ، ص 1431، سنة 2ر الن دى: صاحل الفوزان، دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية، ط: تعجيل الن دى بشرح قط3 
 .17 – 16: جميب الن ِّدا يف شرح قطر النَّدى: املكي  الفاكهي ، حتقيق: حممد الربارين، ص 4 
 .24: سورة الواقعة، اآلية:  5 
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نوين فيهما عوض عن م إذا حافت ايؤه حنو: جواٍر، وغواٍش، فالت  عتل الال  مع املتناهي املوللج
 حيح.الياء احملاوفة على الص  

 نوين إ ى عشرة ومجعها بعضهم يف قوله:يف شرح اجلزولية أقسام الت   " ابن اخلباز" وقد أهنى 
ــــــــــق  أ   ــــــــــتـ   ام  س  ــــــــــع   م  ها ينا وا ن  ــــــــــل  ع   ر  ش   ا، هبا ــــــــــك  ي 

ـــــــــــــــق  تـ   ن  إا ف ـــــــــــــــ   ـــــــــــــــه  يم  سا ـــــــــــــــرب ا خ   ن  ا ما ـــــــــــــــه   ازً ر  ا ح 
   

ـــــــــــــم   ـــــــــــــو   ن  ك ا ـــــــــــــن  امل  و   ل  اباـــــــــــــق  و   ض  و ا ع   د  زا  ر  كا
ـــــــــــ و  أ   ن ا  ر     ـــــــــــ كا اح  4از  ا ه  ــــــــــــ م ـــــــــــال  ع ــــــــــــو   ر  ط  اض 

 

   
إليه ما تتم به الفائدة،  م  ضَّ عالمة معنوية: هي احلديث عنه أي االستناد إليه وهو أن ي   .3

عالمة أنفع العالمات املاكورة الم وهاه   حدثت عنه ابلقياحنو: قام زيد فـ )زيٌد( اسم ألن  
ااء يف ضربت  على امسية الت   ل  دِّ ، وهبا است  ملاللس   وال يلحقها  أل(ال تقبل ) ، أال ترى أهن 
 .5 تاكر لالسم سوى احلديث عنها فقط نوين، وال غريها من العالمات الت  الت  

ه جمرور مبن، )دار( اسم ألن  ، فـ زيدٍ  من دارِّ  ه من خواص األمساء فتقول: خرجت  فإن   اجلر   .4
ه جمرور ابإلضافة، وصاحب القطر مل ياكر العالمة بل اقتصر على و)زيٍد( اسم ألن  

 .6العالمات الثالثة املاكورة سابقا

فإذا قبلت الكلمة هاه العالمات أو بعضها، فهي اسم، وبعض األمساء يقبل مجيع العالمات 
ه ال نوين واإلسناد إليه ولكن  ه يقبل اجلر والت  : زيد، فإن  حنو )أل(حنو: رجل، وبعضها يقبلها ما عدا 

 .7، وبعضها ال يقبل اإلسناد إليه كتاء الفاعل ومثله أان وأنت وهو وغريها)أل(يقبل 
 :نوعا االسم
اخلة عليه، كـ  آخره بسبب العوامل الد  ما يتغري  وهو ضربن: معرب وهو  »: ابن هشامقال 

ام، وأمس ف لغة احلجازيني، وكـ الء، ف لزوم الكسر، وكذلك حذكهؤ   زيد، ومبين: وهو خبالفه

                                                                                                                                                         

 .40: سورة يس، اآلية:  1 
 .253: سورة البقرة، اآلية:  2 
 .110: سورة اإلسراء، اآلية:  3 
 . 12: جميب الن ِّدا يف شرح قطر النَّدى: املكي  الفاكهي ، ص 4 
 .21: شرح قطر الن دى وبل الص دى: ابن هشام،  قدم له ووضع هوامشه إميل يعقوب، ص 5 
ئرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي، ديب، : توضيح قطر الن دى: عبد الكرمي الد ابن الت كريت، حتقيق: عبد الكرمي األنيس، دا6 
 .56، ص 2002، سنة 1ط
 . 57:توضيح قطر الن دى، عبد الكرمي الد ابن الت كريت، حتقيق: عبد الكرمي األنيس، ص 7 
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م إذا حذف املضاف أخواهتما ف لزوم الض   د وأحد عشر وأخواته ف لزومك الفتح، وكـ قبل وبع
 .1« كون، وهو أصل البناءمعناه، وكـ من، كم، ف لزوم الس   ونوىإليه 

 ومبين ، معرب ، قسم االسم إ ى قسمني " فابن هشام" 
 :االسم املعرب .1

 ي هو الفرع، وهو ما يتغري  على املبين الا   " ابن هشام" مه وهو األصل يف األمساء، وهلاا قد  
، رأيت الض  م الض  اخلة عليه، حنو: قدآخره بسبب العوامل الد   ، سل  يف  ، فآخر مت على الض  يف  يفِّ

امل، وهي: )قدم( و )رأى(، مة والفتحة والكسرة، بسبب ما دخل عليه من العو  ابلض  الكلمة تتغري  
 .2)على( اجلارة

س ل  فـ  رته أ  س وإذا كس  ي  ل  رته فـ  مل يكن إعرااب كقول  يف فلس إذا صغ   غيري يف غري آخرهولو كان الت  
 وس.ل  وفـ  

ه ليس بسبب العوامل كقول : جلست حيث  جلس زيد،  يف اآلخر، ولكن  وكاا لو كان التغري  
الثة ليست أن هاه األوجه الث   وحيثِّ ابلكسر إال  ؛ حيث  ابلفتح ؛مه عجوز أن تقول: حيث  ابلض  فإن  

 .3 املاكورغري  جد معه الت  ( وقد و  العامل واحد، وهو )جلس   بسبب العوامل، أال ترى أن  
 أنواع االسم: واملعرب نوعان:

 لفظي: وهو ما يظهر فيه اإلعراب حنو: زيد غريه. .أ

 .4وجرا ،والقاضي رفعا ،ر فيه ذل  حنو: الفىتقد  تقديري: وهو ما ي   .ب

 
 
 

 :االسم املبين .2

                                                 

 .7: منت القطر: ابن هشام األنصاري ، ص 1 
 .13: تعجيل الن دى بشرح قطر الن دى: صاحل الفوزان، ص 2 
 .30ى وبل الص دى: ابن هشام، قدم له ووضع له هوامشه إميل يعقوب، ص : شرح قطر الن د3 
 .21جميب الن ِّدا يف شرح قطر الن دى: املكي  الفاكهي ، حتقيق: حممد الربارين،  ص  : 4
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يتغري املبين يلزم حالة واحدة فال   آخره، فإن  الف املعرب، فإذا كان املعرب يتغري  خبوهو ما كان 
مت على ي فاز يف املسابقة، سل  ي فاز يف املسابقة، هنأت الا  بسبب العوامل حنو: حضر الا   هآخر 
على حاله ومل يتغري آخره  كون، بقيسم موصول مبين على الس  ي( ا، فــ )الا  1ي فاز يف املسابقةالا  

 أو اجلر. ،صبأو الن  ، بسبب عامل الرفع
 :أقسام االسم املبين

م ومبين على املبين إ ى أربعة أقسام مبين على الكسر، ومبين على الفتح، ومبين على الض   ينقسم
كان األنسب تقدمي    تقدميها فإن  م ما كان مبنيا على احلركة جراي على العادة يفكون، وقد  الس  
 .2األصل يف حتري  البناء هقدمي ألنالكسر ابلت   كون ألصالته يف البناء وخص  الس  

 املبين على الكسر: .أ

 وقسم خمتلف فيه. ، وهو قسمني: قسم متفق عليه
مجيع العرب يكسرون آخره يف مجيع األحوال  قسم متفق عليه: حنو: اسم اإلشارة )هؤالء( فإن  

كون نبيه حرف مبين على الس  ومررت هبؤالء، فــ )ها( للت   ،ون، ورأيت هؤالءالب جمد  ل: هؤالء الط  تقو 
 ال حمل له من اإلعراب.

ويف حمل نصب مفعول به يف  األول)أوالء( اسم إشارة مبين على الكسر يف حمل رفع مبتدأ يف 
 الث.اين، ويف حمل جر يف الث  الث  

 :كر له مثالنيذ قسم خمتلف فيه: و 
، فهاا مبين على الكسر اشِّ ق  ، ور  اجِّ ج  ، س  امِّ ا  ( حنو، ح  الِّ ع  ل: كل علم مؤنث على وزن )فـ  األو  

ال تشبيها له بنزال _ اسم فعل أمر با وجرا، سواء أكان آخره راًء أو عند احلجازيني مطلقا رفعا ونص
 .امِّ ا  ، ومررت حب  امِّ ا  ورأيت ح   امِّ ا  _ تقول هاه ح  

 : وعلى ذل  قول الشاعر
ـــــــــــــعا ز   امل  ال  و  ل ـــــــــــــفـ   ـــــــــــــ ات  ج   الا ي ـــــــــــــالل   ن  ما

ـــــــــل     ـــــــــم  ـــــــــا ك  ر  ا تـ   اما ن ـــــــــامل   يـــــــــب  طا  ط  لق 

   
ـــــــــــــــــــ ت  ال ـــــــــــــــــــا ق  ذ  إا  ـــــــــــــــــــف   اما ذ  ح   اوه  ق  د ا ص 

ــــــــ ن  إا ف ــــــــ   ــــــــ ل  و  الق  ــــــــ ت  ال ــــــــا ق  م  3ما اذ  ح 
 

   

                                                 

 .14: تعجيل الن دى بشرح قطر الن دى: صاحل الفوزان، ص 1 
 .25ق: حممد الربارين،  ص : جميب الن دا يف شرح قطر الن دى: املكي  الفاكهي ، حتقي2 
 . 61: توضيح قطر الن دى: عبد الكرمي الدابن التكريت، والبيت الشعري للجيم بن صعب، ص 3 
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ا بنو تيم فافرتقت فرقتني ا فاعل، أم  مرتني مكسورة مع أهن   اعر يف البيت حاامِّ فقد ذكر الش   
ورأيت رفعا، وابلفتح نصبا وجر ا.فيقول: جاءتين حاام  ابلض م،  م،ابلض   ذل  كل ه فبعضهم يعرب

اسم لقبيلة، وحضار اسم  وابرابلفتح، وأكثرهم يفصل بني ما كان آخره راًء كـ  ، ومررت حباام  حاام  
ام، فيعربه ط  ق  اام و حفار اسم ملاء، فيبنيه على الكسر كاحلجازيني وما ليس آخره راًء كلكوكب وس  
 .1ينصرفال إعراب ما 
اين: )أمس( فاحلجازيون يبنونه على الكسر يف مجيع أحوال إعرابه بشرط أن يكون غري الث  

ي قبل يوم  مباشرة " واإلضافة، وأن يكون علما على اليوم الا  ألظرف، وأن يكون خاليا من "
أمس، فهو اسم مبين على الكسر يف  فيقولون: مضى أمس مبا فيه، أتملت أمس وما فيه، ما رأيته ما

 حمل رفع أو نصب أو جر.
غري مة وينصبه وعجره ابلفتحة من فريفعه ابلض   ،ا بنو تيم فبعضهم يعربه إعراب ما ال ينصرفأم  

 .2قضيت أمس يف املكتبة، انتهيت من عملي ما أمس ،أمس مبا فيه تنوين حنو: مر  
فال  ،صب واجلر  ويبنيه على الكسر يف حالت الن  فع، رف يف حالة الر  وأكثرهم مينعه من الص  

أمس مبا فيه، قضيت أمس يف املكتبة، انتهيت من  رف فيقول: مر  يدخله يف ابب املمنوعات من الص  
تين زايرت  أمس، فهو مبين فإن كان ظرفا مبعىن )يف( حنو: سر   ،اعملي ما أمس، وهاا إذ مل يكن ظرفً 

" أعرب ألبـ " م املاضية، أو كان مضافا أو حملىيد به يوم من األاير أ   على الكسر عند الفريقني وإن  
 .3األمس كان مجيال حنو: قضينا أمسا نزهة، أمسنا كان مجيال، إن  

 املبين على الفتح: .ب

من ثالثة  « وأخواته عشر   وكأحد   »اين بقوله: إ ى القسم الث   " ابن هشام األنصاري  " وأشار 
شرة يف املاكر وأتنيثها مع املؤنث، فهاه األعداد مبنية، على فتح عشر إ ى تسعة عشر بتاكري الع

ر مث حافت الواو قصدا ملزج االمسني وجعلهما امسا وعشٌ  مثال أحدٌ  عشر   أصل أحد   اجلزأين ألن  
ا مل كيب وإمن  قل احلاصل ابلرت  ، وكانت فتحة قصدا لتخفيف الث  واحدا، وكان البناء على حركة ملا مر  

                                                 

 .32: شرح قطر الن دى وبل الص دى: ابن هشام، قدم له ووضع له هوامشه إميل يعقوب، ص 1 
، 5لتقى، للكرابسي النجفي ذوي القرىب، د.ب، ط: شرح قطر الن دى وبل الص دى: ابن هشام األنصاري، ومعه كتاب هنج ا2 

 .21هـ، ص 1432سنة 
 .15: تعجيل الن دى بشرح قطر الن دى: صاحل الفوزان، ص 3 
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حد كعشرة ومائة، اة عبارة عن عدد و ر  ش  والع   د  يف حنو: ال رجل، وال امرأة، ألن األح   ميزج االمسان
 .1خبالف رجل وامرأة

ه صدره يعرب إعرااب املثىن ابأللف رفعا والياء نصبا وجرا، ألن   ويستثىن من ذل  )اثنا عشر( فإن  
 هي حرف عه موقع نون املثين الت  اين مبنيا على الفتح، ال حمل له لوقو ملحق ابملثىن، ويبىن جزؤه الث  

حنو: جاء اثنا عشر طالبا، ورأيت اثين عشر طالبا، ومررت ابثين عشر طالبا، فــ )اثنا( فاعل مرفوع 
 .2ابأللف ألنه ملحق ابملثىن، )عشر( اسم مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب

 م:املبين على الض   .ج

م إذا حذف املضاف إليه أخواهتما ف لزوم الض  و  وبعد   وكقبل   »وأشار إ ى الثالث بقوله: 
 .3« معناه ي  و ون

 وله أربع حاالت:
 ل  ب  ( ، تقول: جئت  قـ  ن  رفية أو خفضا بـ )مِّ إحداها: أن يكوان مضافني، فيعرابن نصبا على الظ  

 ه( فتخفضهما بـــ من.ه(، و)من بعدِّ رفية، و )من قبلِّ ، فتنصبهما على الظ  ه  د  ع  زيد وبـ  
 ها تا آّي  هللا و   د  ع  بـ   يث  دا ح   ي ا أ  با ف  ﴿، وقوله أيضا: 4﴾وح  ن   م  و  قـ   م  ه  ل  بـ  قـ   ت  ب  ذ  ك  ﴿ قال تعا ى:

ا ن  ك  ل  ه  ا أ  م  دا ع  بـ   ن  ما ﴿، وقوله أيضا:     6﴾م  ها لا ب  قـ   ن  ما  ين  ذا ال   أ  ب  نـ   م  هتاا ي    ل   أ  ﴿، وقوله تعا ى: 5﴾ون  ن  ؤما ي  
 .7﴾ل  و  األ   ون  ر  الق  

وى بنون لفظية فيعرب اإلعراب املاكور وال ينوانن لنية ن  ة: أن حياف املضاف إليه ويـ  انياحلالة الث  
 اعر:اإلضافة حنو: قول الش  

ـــــــــــو   ـــــــــــقـ   ن  ما ـــــــــــد  ن   ل  ب  ـــــــــــ ل  ى ك   ةً اب ـــــــــــر   قـ  ًل و  م 
ــــــــــف     ــــــــــط  ا ع  م  ــــــــــ ت  ف  ــــــــــو  ه الع  ياــــــــــل   ع  ل  و  م   ف  اطا

   

                                                 

 .21: جميب الن ِّدا يف شرح قطر الن دى، املكي  الفاكهي ، ص 1 
 .16تعجيل الن دى بشرح قطر الن دى: صاحل الفوزان، ص : 2 
 .7صاري، ص : منت القطر: ابن هشام األن3 
 .  42: سورة احلج، اآلية: 4 
 .6: سورة اجلاثية، اآلية: 5 
 .70: سورة التوبة، اآلية: 6 
 .43: سورة القصص، اآلية: 7 
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( بغري نون تنوين أي: ومن قبل ذل ، فحاالر   ره اثبتا، فظ وقد  ف ذل  من الل  واية خبفض )قبلِّ
، ابخلفض من غري 1﴾دا ع  بـ   نا م  و   لا ب  قـ   ن  ما  ر  م  هلل األ  ﴿قوله تعا ى:  " العقيلي" و " اجلحدري" وقرأ 

 .2ر وجوده اثبتاه، فحاف املضاف إليه وقد  عدِّ بومن  بِّ ل  تنوين أي: من قبل الغ  
ملضاف إليه، فيعرابن أيضا اإلعراب الثة: أن يقطعا عن اإلضافة لفظا، وال ينوى ااحلالة الث  
كرات فتقول: جئت  قبال ما حينئا امسان اتمان، كسائر األمساء الن  ألهن   نِّ ان  وَّ نـ  هما ال يـ  املاكور، ولكن  

 وبعدا، ومن قبل ومن بعد.
 قال الشاعر:

ــــــــــــف   ــــــــــــ لا   اغ  س  ــــــــــــ  اب  ر  الش   ةً ابـ ـــــــــــر   قـ  ًل و  م ــــــــــــ ل  ك 
ـــــــــــــأ      اتا ر  الف ـــــــــــــ اءا مل ـــــــــــــبا  ص  غ ـــــــــــــأ   اد  ك 

   
 .3نوينابخلفض والت   ﴾د  ع  بـ   ن  ما و   ل  ب  قـ   ن  ما  ر  م  هلل األ  ﴿وقرأ بعضهم قوله تعا ى: 

م كقراءة بان حينئا على الض  نابعة: أن حياف املضاف إليه وينوى معناه دون لفظه، فياحلالة الر  
ت، أراد به أمساء اجلهات الس  وقوله: وأخواهتما:  ﴾د  ع  بـ   ن  ما و   ل  ب  قـ   ن  ما  ر  م  هلل األ  ﴿ بعة لقوله تعا ى:الس  
 اعر:قال الش   وحنوهن  ، ون  د   ، ل  وَّ وأ  
ـــــــــــــــــع  ل   ـــــــــــــــــو   أل   ن ا إا ي و  را د  ا أ  م ـــــــــــــــــ ك  ر  م   ل  جا

ـــــــــــــا تـ  ن ـــــــــــــي ا ى أ  ل ـــــــــــــع     4ل  و  أ   ة  ي ـــــــــــــنا امل  وا و  د  ع 
 

   
 املبين على السكون: .د

الثة وهو حوال الث  كون ف األف لزوم الس   م  وك   ن  كم   »ابع بقوله: إ ى الر   " ابن هشام" وأشار 
 .5« أصل البناء
، أم موصولة حنو: ب  يـ ث  كون سواًء أكانت شرطية حنو: من يتصدق ( اسم مبين على الس  ن  فــ )م  

 حضر من قام بواجبه، أم استفهامية حنو: من عندك  فهي مالزمة للسكون.
 

                                                 

 .  4: سورة الروم، اآلية: 1 
 .25: شرح القطر: ابن هشام، ومعه كتاب التقى بتحقيق وإعراب شواهد الندى،: جلعفر الكرابسي النجفي، ص 2 
. والبيت الش عري ليزيد 36قطر الن دى وبل الص دى: ابن هشام األنصاري ، قدم له ووضع له هوامشه إميل يعقوب، ص : شرح 3 

 .36بن الصعق، ينظر: شرح القطر، ص 
. والبيت الش عري ملعن 37شرح قطر الن دى وبل الص دى: ابن هشام األنصاري ، قدم له ووضع له هوامشه إميل يعقوب، ص : 4 

 .32انظر: شرح القطر، ص بن أوس، 
 .7: منت القطر: ابن هشام األنصاري ، ص 5 
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أو خربية مبعىن  ( أي سواًء أكانت استفهامية مبعىن أي عدد حنو: كم كتااب عندك م  وقوله )ك  
 .1كون يف حمل رفع مبتدأ يف املثالنيعدد كثري حنو: كم ابئس مات جوعا، فهي اسم مبين على الس  

( يف اجلميع لشبهها ابحلرف يف الوضع أو يف املعىن فيما إذا كانت شرطية أو ن  وبنيت )م  
 احلالتني لشبهها ( يفم  استفهامية، ويف االفتقار فيما إذا كانت موصولة أو موصوفة، وبنيت )ك  

ه ا قوله وهو أصل البناء أي: إن أصل البناء أن يكون ابلسكون ألن  أم   .ابحلرف يف الوضع أو يف املعىن
 .2ن  ، م  ب  ت  ، اك  م  أخف من احلركة ولاا دخل االسم والفعل واحلرف حنو: ك  

 
 اثنيا: الفعل

يف  " ابن هشام" فه وقد عر   ، االثة وضعلأحد األزمنة الث   قرتنعلى معىن يف نفسه وا هو ما دل  
 .واالصطالحغة الل  

 .3« دثه الفاعل، من قيام أو قعود أو حنوهاي حي  احلدث الذ   نفس   »فالفعل يف اللغة: 
، أي: ما 5الثة، مقرتنة لأحد األزمنة الث  4على معىن يف نفسها والفعل يف االصطالح: كلمة تدل  

 .6دل على حدث وزمان معني
استعمل يف تعريفه لفظة )كلمة( عندما قال: الفعل كلمة، وهاا  " ابن هشام " واملالحظ أن  

كلمة   _ ألن  7ه قد استعملها يف بعض كتبهاالستعمال أفضل من استعمال سواه كلمة )ما( _ مع أن  
ا أقرب إ ى أو حنومها ألهن   من ألفاظ العموم، فهو جنس بعيد، واجلي د أن يقال كلمة أو لفظة  )ما(

اخلاص ووضع العام موضع ، ل )ما( هاهنا وإن كان عاما فاملراد به اخلصوص)ما( فإن قي الفعل من

                                                 

 .17: تعجيل الن دى بشرح قطر الن دى: صاحل الفوزان، ص 1 
 .33: جميب الن دا يف شرح قطر الن دى: املكي الفاكهي، ص 2 
الغين الدقر، دار الكتب العربية،  : شرح شاور الا هب يف معرفة كالم العرب: ابن هشام األنصاري ، ترتيب وتعليق وشرح: عبد3 

 .12دمشق، د.ط، د.س، ص 
، مطبعة الفالح، دمشق، الطبعة األو ى ق: اجلامع الص غري يف الن حو: ابن هشام األنصاري ، حتقيق: حممد الشريف سعيد الزيب4 

 .1د.س، ص 
 .14ي الدين عبد احلميد، ص : شرح شاور الا هب يف معرفة كالم العرب: ابن هشام األنصاري ، حتقيق: حممد حم5 
، 1177، د.ط، سنة 2: شرح الل محة البدرية يف علم الل غة العربية: ابن هشام، حتقيق: هادي هنر، مطبعة اجلامعة، بغداد، ج6 

 . 50ص 
 .14: شرح شاور الا هب: ابن هشام، ص 7 
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يء ال يستعمل فيه جماز وال املطلوب به إثبات حقيقة الش   واحلد  جائز قيل: حاصل ذل  اجملاز 
 .1استعارة

قع يف على معىن معني وا كما يالحظ استعماله عبارة "مقرتنة لأحد األزمنة الثالثة" أي ما دل  
ال على ذل  املعىن مان املعني أيضا مدلول اللفظ الد  حبيث يكون ذل  الز   ؛الثة معيناأحد األزمنة الث  
، فيخرج عن حد 2رف واملظروف مدلول لفظ واحد ابلوضع األصليال، فيكون الظ  بوضعه له أو 

 الفعل.
ت من لفظ أحداث ا الفعل فأمثلة أخذأم   »( الفعل بقوله: هــ074)ت  " سيبويه"  وقد عرف

األمساء )أي من املصادر( وبنيت ملا مضى، وملا يكون ول يقع وما هو كائن ل ينقطع... 
 .3« رب واحلمد والقتلواألحداث حنو: الض  

واملالحظ  ،4«على معىن وزمان الفعل ما دل   »ــ( بقوله: ه206)ت  " ابن السراج" فه وعر  
يف كتابني من كتبه، ومها "شرح  إال   ريفه للفعل، الا ي مل ياكرهلو يـ ق د م جديدا يف تع " ابن هشامأن  " 

غري، كما تعرض له يف أثناء كالمه على املنصوابت هب يف معرفة كالم العرب"، واجلامع الص  شاور الا  
 عريف إ ىغة العربية" لكن هاا ال يسلبه فضله يف تقريب الت  محة البدرية يف علم الل  يف كتابه: "شرح الل  

 ام.األفه
 خصائص الفعل وعالماته:

 خصائص الفعل وذكر منها: " ابن هشام" د حد  
 اتء الفاعل كــ ذهبت   –

 اتء التأنيث الساكنة كــ ذهبت   –

، وأنت اذ  اللة على األمر مع قبول ايء املخاطبة أو نون الت  الد   –  .5يبه  وكيد، كـــ اذهب 

 

                                                 

 .3: شرح املفصل: ابن يعيش، عامل الكتب، بريوت، د.ط، د.س، ص 1 
، د.ط، 1ية ابن احلاجب: رضي الد ين االسرتابذي، تعليق: يوسف حسن عمر، منشورات جامعة بنغازي، ليبيا، ج: شرح كاف2 

 .32د.س، ص 
 .12،  ص 1166، د.ط، سنة 1: الكتاب: سيبويه، حتقيق: عبد السالم هارون، دار القلم، القاهرة، ج3 
 . 41، ص 1: األصول يف الن حو: ابن السراج، حتقيق: احلسني الفتلي، ج4 
 .121: الفعل يف حنو ابن هشام: عصام نور الدين، ص 5 
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 .1﴾د  ول  ي   ل   و   د  لا ي   ل   ﴿مل، كقوله تعا ى:  –

"  أن   " ينعصام نور الد  " نفيس: كـــ ياهب، وسياهب، وسوف ياهب وقد ذكر حرف ت –
، وابلرجوع 2غريعريف وقد ذكرها يف اجلامع الص  قد أمهل هاه اخلاصية يف الت   " ابن هشام

 نفيس.إليه وجدته ياكرها وهي حرف الت  

أثر به، ، فيت"ابن مالك" هاه اخلصائص جمتمعة يف شرحه أللفية  " ابن هشام" وياكر 
 ويستعمل بعض ألفاظه، قال:

ــــــــــــع  فـ   اا ّي  و   ت  ت ــــــــــــأ  و   ت  ل ــــــــــــع  ا فـ  ت ــــــــــــبا   يلا
ـــــــــــــفا  ن  ل  با ق ـــــــــــــأ   ون  نـ ــــــــــــو     3يلاـــــــــــــج  ن  يـ   ل  ع 

 

   
 : وينجلي الفعل لأربع عالمات:" ابن هشام" وقال 

، أو خماطبا كـــ تـ  م  ما كان كــ ق  إحداها: اتء الفاعل، متكل    .ت  ك  ار  ب  ت 
 .ت  د  ع  وقـ   دٌ ن  هِّ  ت  اكنة: كــــ قام  الس  أنيث انية اتء الت  الث  
 ي.ومِّ الثة: ايء املخاطبة حنو: ق  والث  
 ن   ما ونً ك  ي  ل  و   ن  ن  ج  س  ي  ل  ﴿، حنو قوله تعا ى: 4وكيد شديدة أو خفيفةابعة: نون الت  الر  

 .5﴾ين  را اغا الص  
اللة على الد   عريف حرف "قد" يفأمهل يف الت   " ابن هشام"  أن   " عصام نور الدين" وقد ذكر 
 جوع إ ى املغين وجدته ياكره.، وابلر  6حاة قبله قد ذكرهعدد من الن   الفعل، مع أن  
 
 .7« وتعترب الفعل بسوف، وقد »ـــ( يقول: ه206)ت  " راجفابن الس  " 
 

                                                 

 .3، اآلية:  اإلخالص. سورة 1 
 . 122: ينظر، الفعل يف حنو ابن هشام: عصام نور الد ين، ص 2 
 .3: ألفية ابن مال : ابن مال ، ص 3 
، املكتبة التجارية الكربى،  مصر، 1حلميد، ج: أوضح املسال  إ ى ألفية ابن مال : ابن هشام، حتقيق: حممد حمي الدين عبد ا4 
 .22، ص 1167، سنة 5ط
 .32: سورة يوسف، اآلية:  5 
 .122: ينظر: الفعل يف حنو ابن هشام: عصام نور الد ين، ص 6 
ة : الوجيز يف الن حو: ابن الس راج، حتقيق: الد كتور مصطفى الشوميي وابن سامل دامريب، مؤسسة بدران، بريوت، د.ط، سن7 

 .27، ص 1165
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 .1«من خصائص الفعل صحة دخول قد »ــ( يقول: ه927)ت  "خمشريالز  " و
 ــ( يقوله627)ت  " ابن مالك" و

ـــــــــــــــــفا ل  لا  ـــــــــــــــــالف   ء  ت   لا ع   م  ل ـــــــــــــــــع   ه  ّي   و  ، أ  لا اعا
ــــــــــــــــــ يــــــــــــــــــثا نا أ  الت   ء  ت  ، و  د  ق ــــــــــــــــــو     2ل   ا، و  نً اكا س 

 

   
 .« قدومن خواصه دخول  »ــ( ياكرها بقوله: ه606)ت  وابن احلاجب

قد خمتصة ابلفعل املتصرف اخلربي املثبت اجملرد من جازم  نفسه ياكر أن   " ابن هشام"  بل إن  
هم إال ابلقسم، وهي حرف موضوع س، وهي معه كاجلزء فال تفصل منه شيء الل  وانصب وحرف تنفي

حقيق، وقد تفيد كثري والت  قليل يف املضارع، والت  وقع يف املاضي وتقريب املاضي من احلال والت  للت  
 .3فيالن  

 :أقسام الفعل
يتبع  وأمر ومضارع، وهو ماضي، حبسب أمثلته إ ى ثالثة أقسام: " ابن هشام" وقد أشار 

 .4« حيحالص   وهذا هو »منهج البصريني يف هاا التقسيم، وقال عنه: 
ار إ ى ماهب الكوفيني بقوله: وزعم الكوفيون أنه نوعان: ماض ومضارع، خاصة وأن وقد أش

 .5مث حافت وتبعتها حروف املضارعة، مر مضارع دخلت عليه الم األمر فجزمتهاأل
أخا  " ابن هشام"  أن   "ابن هشامالفعل يف حنو " يف كتابه " ينعصام نور الد  " وقد ذكر 

 »رجحا قوهلم: حيح، وقال م  ي كان يعتربه هو الص  الا   البصرينيقسيم ونبا رأي برأي الكوفيني يف الت  
بحلرف  ه أخو النهي، ول يدل عليه إال  ه أن يؤدي بحلرف، ألن  األمر معىن حق   وبقوهلم أقول، ألن  

م قد مان، وكونه أمرا، أو خربا، خارج عن مقصوده، وألن  قييد احلدث بلز  ا وضع لتالفعل إن   ألن  
 .6« نطقوا بذلك األصل

، واترة الصحيح" "هوفتارة أيخا برأي البصريني يف تقسيم الفعل إ ى ثالثة أقسام، ويقول: 
 أيخا برأي الكوفيني يف تقسيم الفعل إ ى قسمني ويقول بقوهلم "أقول".

                                                 

 . 243: املفصل يف علم الل غة، الز خمشري، ص 1 
، ابب وما يتألف منه الكالم، 1114: منت الكافية الشافية يف علم اللغة العربية: ابن مال ، مطبعة اهلالل، مصر، د.ط، سنة 2 

 .3ص 
 .126، ص 1: مغين الل بيب عن كتب األعاريب: ابن هشام، حتقيق مازن مبارك، ج3 
 .14الفعل يف حنو ابن هشام: عصام نور الدين، ص  :4 
 .252، ص 2: شرح الل محة البدرية يف علم الل غة العربية: ابن هشام، حتقيق: هادي هنر، ج5 
  .250ص، 1ج: مغين الل بيب عن كتب األعاريب: ابن هشام، 6 
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 يأوال: الفعل املاض

ل حنو: سافر كلمة تدل على حدث وزمن انقضى، أو يف حكم ما انقضى لتيقنه، فاألو  
اين ، والث  1طق هباه الكلمةفر، وزمن انقضى قبل الن  الضيف، فــ)سافر( كلمة تدل على حدث وهو الس  

 .2﴾هللا ر  م  ى أ  ت  أ  ﴿حنو: قوله تعا ى: 
 وألن   ألصل إذ هو متفق على بنائهاء على اه جعلى فعل األمر، ألن   " ابن هشام" مه وقد  

ايدة واملزيد ما قد يكوانن جمردين، واملضارع ال يكون إال ابلز  مهما على املضارع ألهن  عالمته مفردة، وقد  
ر املاضي وأخ   ا شابه االسم قوي وشرف،ه مل  فيه فرع من اجملرد، وعكس يف األوضح فقدم املضارع ألن  

 .3ال واالستقبال ولزم على هاا توسط األمره مسبوق ابحللتأخره يف الوجود ألن  
 :عالمته
ماض ويعرف بتاء التأنيث الساكنة، وبناؤه على الفتح،   »: يف منت القطر: ابن هشامقال 

ن كــ ضربت، يسك  مري املرفوع املتحرك، ف  كـ ضربوا أو الض    م  ض   مع واو اجلماعة، في  كضرب، إال  
 .4« صحف األ ، وليسعسى، و وبئس ، ومنه: نعم
اكنة فهو فعل أنيث الس  ومعىن هاا أي فعل يقبل اتء الت   ،اكنةأنيث الس  ويعرف بتاء الت   .أ

 ماض قطعا حنو: جلس فتقول جلست هند.

عجب وحباا يف املدح، وكفى يف قوهلم:  فعل الت   أنيث متصرفا كان أو جامدا إال  وتلحقه اتء الت  
 هبند. فى  ك  

ي ثقل ضِّ ف  مل يعكس لئال يـ  ، و لفرق بني اتء األفعال واتء األمساءاكنة به لاء الس  ا اختصت الت  وإمن  
اكنة خفيفة فتناسب الس   اكنة لالسم ألن  اء املتحركة للفعل والس  قل الفعل أي مل جتعل الت  احلركة إ ى ثِّ 
 .5قيلالفعل الث  

 حنو: يها ساكن فحينئا تكسرضر حتريكها لعارض كأن يالفات، فال ي  اكنة ابلا  واملراد هبا الس  

                                                 

 .12: تعجيل الن دى بشرح قطر الن دى: صاحل الفوزان، ص 1 
 .1اآلية: : سورة النحل، 2 
 .35: جميب الن ِّدا يف شرح قطر الن دى، املكي  الفاكهي ، ص 3 
 .7: منت القطر: ابن هشام، ص 4 
 . 41: شرح قطر الن دى وبل الص دى: ابن هشام، قدم له ووضع هوامشه: إميل بديع يعقوب، ص 5 
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، 2﴾ن  ها ي  ل  ع   ج  ر  اخ   ت  ال  ق  و  ﴿حنو: قوله تعا ى:  م  ضَّ أو ت   1﴾يزا زا الع   ت  أ  ر  ام   ت  ال  ق  ﴿قوله تعا ى:  
قل وال وال اعتداء حبركة الن   " ملراديا" ، وهلاا قال 3﴾ني  عا ائا ا ط  ن  يـ  تـ  ا أ  ت  ال  ق  ﴿وتفتح حنو: قوله تعا ى: 

 اكنتني لعروضهما.حبركة التقاء الس  
اء املتحركة أصالة، فإن كانت حركتها حركة إعراب اختصت ابالسم اكنة الت  ج بقول الس  وخر 

حنو: قائمة وفاطمة، وإن كانت حركتها غري حركة إعراب فإهنا تكون يف االسم كما يف قول : )ال 
حنو:  اء حركة بناء، وتكون يف الفعل حنو: هند تقوم، ويف احلرفحركة الت   حول وال قوة إال ابهلل( فإن  

 .4ت  بَّ ، ر  ت  ث َّ 
 وهناك أفعال ماضية اختلف يف فعليتها وهي أربع كلمات "نعم وبئس، عسى وليس".

ما أمساء واستدلوا على ذل  ومجاعة من الكوفيني إ ى أهن   " الفراء" ا نعم وبئس: فاهب فأم  
د"، وقول آخر وهللا ما هي بنعم الول"عليهما يف قول بعضهم _وقد بشر ببنت _  بدخول حرف اجلر  

 .5نعم السري على بئس العري"" ري _ _وقد سار إ ى حمبوبته على محار بطيء الس  
افية وتبعه على ا حرف نفي مبنزلة )ما( الن  يف احللبيات إ ى أهن   " الفارسي" ا ليس: فاهب وأم  
 .6" أبو بكر بن شقري"ذل  

 " ابن السراج" وتبعهم على ذل  ( مبزلة )لعل   رج  ا حرف تا عسى فاهب الكوفيون إ ى أهن  وأم  
 .7" ثعلب" و

أنيث الساكنة فقال يف شرحه للقطر أن األربعة أفعال بدليل اتصال اتء الت   " ابن هشام" ا أم  
ومن اغتسل فالغسل  ، "من توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمتكقوله صلى هللا عليه وسلم:   هبن  

خصة الوضوء، وتقول بئست املرأة ونعمت الر  ، مبعىن من توضأ يوم اجلمعة فبالرخصة أخا، أفضل"
 .8محالة احلطب وليست هند مفلحة، وعست هند أن تزوران

                                                 

 .51: سورة يوسف، اآلية: 1 
 .31: سورة يوسف، اآلية: 2 
 .11: : سورة فصلت، اآلية3 
 .11: تعجيل الن دى بشرح قطر الن دى: صاحل الفوزان، ص 4 
 .17، د.ط، د.س، ص 1: األنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني والكوفيني: األنباري، ج5 
 : ينظر: كشف الظنون: حاجي خليفة، ص 6 
، سنة 2ة السعادة، مصر، ط:: شرح قطر الندى وبل الصدى: ابن هشام، حتقيق، حممد حمي الدين عبد احلميد، مطبع7 

 .31، ص 1177
 .43: شرح قطر الندى: ابن هشام، قدم له ووضع هوامشه: إميل بديع يعقوب، ص 8 
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م للمتكلم أو الفتح للمخاطب، أو الكسر للمخاطبة ل املتحركة ابلض  قبوله اتء الفاع .ب
 .1حنو: أعطيت  كتااب فرحت به، وحنو: أنت قمت ابلواجب

،  ومل ياكر صاحب القطر اتء الفاعل مع أهنا ، ذهبت  من خواص املاضي أيضا تقول: ذهبت 
 .2ذهبتِّ 

 اثنيا: فعل األمر 
 وهو مستقبل أبدا إذ املقصود به حصول ما مل حيصل أو دوام ما حصل. 

عرف بداللته على الطلب، مع قبوله ّيء املخاطبة ي   »يف منت القطر:  " ابن هشام" قال 
" وحنو: ما " "وار  ش  " و"اخ  ز  كـ "اغ  حذف آخره: فعلى املعتل كون كــ "اضرب" إال  وبناؤه على الس  

 .3«ف لغة متيم وهات وتعال ف األصح ون ومنه هلم  قوما وقوموا وقومي، فعلى حذف الن  
ه دال على طلب فإن   لب مع قبول ايء املخاطبة، وذل  حنو: قم  بداللته على الط   .أ

ي ر ا قـ   و  يبا ر  اش  ي و  لا ك  ف  ﴿، ومنه قوله تعا ى: 4القيام، ويقبل ايء املخاطبة، حنو، قومي
 .5﴾انً يـ  ع  

مبعىن اكفف،  ه  مبعىن اسكت وم   ه  تقبل ايء املخاطبة حنو: ص   لب وملفلو دلت الكلمة على الط   
 لب حنو: أنت اي هند تقومني أو أتكلني، مل يكن فعل أمر.أو قبلت ايء املخاطبة ومل تدل على الط  

، ب  رِّ كون حنو: اض  يف األصل البناء على الس   حكم فعل األمر أن   " ابن هشام"  وقد بني  
، وقد يبىن على مِّ ، ار  ش  ، اخ  ز  ون، وذل  إذا كان معتال حنو: اغ  ، وقد يبىن على حاف الن  ب  ه  اذ  

ون، وذل  إذا كان مستندا أللف االثنني حنو: قوما، أو واو اجلماعة حنو: قوموا، أو ايء حاف الن  
 .6املخاطبة حنو: قومي

على بعض كلمات األمر خمتلفا فيه هل هو فعل أم اسم  وهو ثالثة:  " ابن هشام "ه وقد نب  
 .ل  عا  ، وت  ، وه اتِّ مَّ ل  ه  

                                                 

 .11: تعجيل الن دى بشرح قطر الندى صاحل الفوزان، ص 1 
 .57توضيح القطر: عبد الكرمي التكريت، ص  : 2 
 .2: منت القطر: ابن هشام، ص 3 
 .174هشام: عصام نور الدين، ص :الفعل يف حنو ابن 4 
 .   26: سورة مرمي، اآلية: 5 
 .44: شرح قطر الندى: ابن هشام، قدم وله ووضع هوامشه: إميل بديع يعقوب، ص 6 
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اي  مَّ ل  أحدامها: أن تلتزم طريقة واحدة، وال خيتلف لفظها حبسب من هي مسندة إليه، فتقول: ه  
 م  ل  ه   م  اناا و  خ  إلا  ني  لا ائا الق  و  ﴿تعا ى: اي زيدون، وهي لغة احلجاز، حنو: قوله  مَّ ل  اي زيدان، وه   مَّ ل  زيد، وه  

 ، أي ائتوا إلينا.1﴾ان  يـ  ل  إا 
ا ، أي أحضروا شهداءكم وهي عندهم اسم فعل أمر ألهن  2﴾م  ك  اء  د  ه  ش   م  ل  ه   ل  ق  ﴿وقوله أيضا: 

 ها ال تقبل ايء املخاطبة.لب لكن  وإن كانت دالة على الط  
وا، ا، وهلم  ، وهلم  حبسب من هي مسندة إليه فتقول هلم   مائر البارزةانية: أن تلحقها ابلض  الث  

ي، وهي لغة بين تيم، وهي عند هؤالء فعل أمر لداللتها على وهلممن، ابلف  وسكون الالم، وهلم  
 .3لب وقبوهلا ايء املخاطبةالط  

 أمر بدليل ما فعالواب أهن  حويني يف أمساء األفعال، والص  مها مجاعة من الن  فعد   ال  ع  ، وتـ  اتِّ ا ه  وأم  
م، أن آخر هات تقول: هايت، وتعايل، واعل  لب، وتلحقهما ايء املخاطبة أهنما داالن على الط  
ه يضم فتقول: هات اي زيد، وهايت اي هند، وهاتيا اي إذا كان اجلماعة املاكرين فإن   مكسورة أبدا، إال  

اي قوم بضمها لقوله تعا ى:  زيدان أو هندان وهاتني اي هندات. كل ذل  بكسر التاء، ونقول: هاتوا
اي زيد  ، وأن آخر تعال مفتوح يف مجيع أحوال من غري استثناء تقول، تعال  4﴾م  ك  ان  ه  ر  وا بـ  ات  ه   ل  ق  ﴿

اي هندات كل ذل  ابلفتح، حنو: قوله  نيَّ وا اي زيدون وتعال  ا اي زيدان، وتعال  ي  اي هند، وتعال   وتعايل   
 .6﴾ن  ك  ع  ت ا م  أ   ني   ال  ع  تـ  فـ  ﴿، وقوله أيضا: 5﴾ل  ت  ا ا  و  ال  ع  تـ   ل  ق  ﴿تعا ى: 

ون ومل تدل ، فإن قبلت كلمة الن  نَّ وكيد مع داللته على األمر: حنو قوم  قبوله نون الت   .ب
 .7لب فهي فعل مضارععلى الط  

 ل    ن  ئا ل  و   م  ص  ع  تـ  اس  ف   ها سا ف  نـ   ن  ع   ه  ت  د  او  ر   د  ق  ل  و   يها  فا ينا ن  تـ  م  ي ل  ذا ال   ن  ك  لا ذ  ف   ت  ال  ق  ﴿حنو قوله تعا ى: 
 .8﴾ين  را اغا الص   ن   ما ونً ك  ي  ل  و   ن  ن  ج  س  ي  ل   ه  ن  ر  ا آم  م   ل  ع  ف  يـ  

                                                 
 .12سورة  األحزاب، اآلية:  :1
 .150: سورة األحزاب، اآلية: 2 
 .45ص : شرح القطر، ابن هشام، قدم وله ووضع له هوامشه: إميل بديع يعقوب، 3 
 .111: سورة البقرة، اآلية: 4 
 .151: سورة األنعام، اآلية: 5 
 .22: سورة األحزاب، اآلية: 6 
 .22، ص 1: أوضح املسال  إ ى ألفية ابن مال : ابن هشام، ج7 
 .32: سورة يوسف، اآلية: 8 
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 ، مبعىن أنزل وأدرك.اكِّ ر  ، د  الِّ ز  ون فهي اسم حنو: نـ  وإن دلتا على األمر تقبل الن  
 اثلثا: الفعل املضارع

 " ابن هشام" قبال، قال وهو ما دل وضعا على حدث وزمان غري منقض حاضرا كان أو مست
( وافتتاحه حبرف من حروف أنيت حنو: نقوم، أقوم، يقوم، عرف بــ )ل   ومضارع وي   »يف القطر: 

تمع، له إن كان ماضيه ربعيا كي دحرج وي كرم، وي  ضم أو  تقوم، وي   فتح ف غريه كي ضرب، وَ 
 ن   أ  ال  إا ﴿، ومنه، 1﴾ن  ص  ب  ر  تـ  يـ  ﴿سوة حنو: قوله تعال: وي ستخرج، ويسكن آخره مع نون الن  

، ويعرب 3﴾ن  ذ  ب  نـ  يـ  ل  ﴿وكيد املباشرة لفظا وتقديرا حنو: قوله تعال: ، ويفتح مع نون الت  2﴾ون  ف  ع  يـ  
 .5« ﴾ن  و  ل  بـ  نـ  ل  ﴿، وأيضا: 4﴾ن  ع  با ت  أل   و  ﴿فيما عدا ذلك حنو: يقوم زيد وقوله تعال: 

كال منهما يطرأ عليه بعد   اهبته االسم يف أن  ومسي مضارعا من املضارعة وهي املشاهبة ملش
ا كانت كيب معان خمتلفة تتعاقب على صيغة واحدة وقضية ذل  االشرتاك يف اإلعراب لكن مل  الرت  

 اإلعراب وعلى املضارع مييزها غريه أيضا، كان االسم أشد   املعاين املتعاقبة على االسم ال مييزها إال  
 .6ع فجعل اإلعراب أصال فيه وفرعا يف املضارعاحتياجا إ ى اإلعراب من املضار 

 :عالمته
 .7﴾د  ول  ي   ل   و   د  لا ي   ل   ﴿وعالمته أن يصلح دخول "مل" عليه حنو: قوله تعا ى:  –

 نفيس عليه كسوف.زه أيضا دخول حرف الت  وما ميي   –

 م أو ال الطلبيتني.وكاا دخول الال   –

هلا امتزاجا ابلفعل يتغري معناه  لفيته ألن  يف أ كابن مالكعلى مل  " ابن هشام" ا اقتصر وإمن   –
 
 
 .8حىت صارت كجزئه ي  ضِّ إ ى امل

                                                 

 .222: سورة البقرة، اآلية: 1 
 .237: سورة البقرة، اآلية: 2 
 .4ة: : سورة اهلمزة، اآلي3 
 .21سورة يونس، اآلية:  :4 
 .126: سورة آل عمران، اآلية: 5 
 .  47: جميب الن ِّدا يف شرح قطر الن دى: املكي  الفاكهي  ص 6 
 .3، اآلية: خالص: سورة اإل7 
 . 27، ص 1110، سنة 1: شرح ابن عقيل: ابن عقيل، حتقيق: حممد حمي الدين عبد احلميد، دار اخلري، دمشق، ط8 
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 :حكمه
له حكمني  من ذكر عالمات املضارع شرع يف ذكر حكمه، فاكر أن   " ابن هشام" ملا فرغ 

 له وحكما ابعتبار آخره.حكما ابعتبار أو  
أربعة أحرف  ابعتبار أوله: فإن ه يضم اترة وي فتح أخرى، فيضم إن كان املاضي  -1

ر ج ، أو كان بعضها أصال وبعضها  ر ج  ي د ح  سواء أكانت كل ها أصوال حنو: د ح 
رِّم ، فإن  اهلمزة فيه زائدة ألن  أصله ك ر م ، يفتح إن كان املاضي زائداً حنو:  ر م  ي ك  أ ك 

، والثاين حنو: ان ط ل ق    أقل  من األربعة، أو أكثر منها فاألول حنو: ض ر ب  ي ض رِّب 
  يـ ن ط لِّق .  

، فهاه 1كون، واترة على الفتح، واترة يعربه اترة يبىن ابلس  ابعتبار آخره: فإن   -2
 ثالث حاالت آلخره:

كن آخره تسكني بناًء على األصح إن كان مع ويس   الفتح:بناء الفعل املضارع على  .أ
، 4﴾ون  ف  ع  يـ   ن  أ   ال  إا ﴿،و3﴾ن  ص  ب  ر  تـ  يـ   اتا ق  ل  ط  امل  و  ﴿ حنو: قوله تعا ى: 2سوةنون الن  

ون، والفاعل مضمر عائد على املطلقات، كون التصاله ابلن  والفاعل مبين على الس  
تل  الواو ضمري  جال يعفون ألن  ، يف قول  الر  ون  ف  ع  ، وليس هاا كــ يـ  ن  ل  ع  ف  ووزنه يـ  

فع، ون عالمة الر  جلماعة املاكرين، كالواو يف ذل  يقومون، واو الفعل، حافت، والن  
 .5أن يقوموا قال فيه إال أن يعفوا حباف نونه كما تقول: إال  وزنه يفعون، وهاا ي  و 

وكيد نون الت   هر باشِّ ا بناؤه على الفتح فمشروط لأن ت  بناء الفعل املضارع على الفتح: وأم   .ب
 " ابن مالك" خفيفة كانت أو ثقيلة لفظا وتقديرا.  هاا ماهب اجلمهور وبه جزم 

ه لو فصل بدليل أن   ر  لبناء عندهم تركيبه معها تركيب مخسة عش  ، وعلة ا" خمشريالز  "و
كبون ثالثة أشياء وعجعلوهنا كشيء م ال ير  ون فاصل مل حيكموا ببنائه، ألهن  ل والن  فعبني ال

" و " األخفش"، وذهب 6واحد، ومعىن مباشرهتا له تقديرا أن ال ينوى هناك فاصل
                                                 

 .47رح قطر الن دى وبل الص دى: ابن هشام، قدم له ووضع هوامشه: إميل بديع يعقوب، ص : ش1 
 .41: جميب الن ِّدا يف شرح قطر الن دى: املكي  الفاكهي ، ص  2
 .222: سورة البقرة، اآلية:  3 
 .237: سورة البقرة، اآلية:  4 
 .42: شرح القطر: ابن هشام، حتقيق: إميل يعقوب، ص 5 
 .51الن دا يف شرح طر الن دى، املكي  الفاكهي ، ص  جميب: 6 
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ت فيه الفعلية ون ملا حلقته أكد  الن   مطلقا ألن  إ ى البناء  "أيب علي الفارسي" و "الزجاج
د سوة مبا قي  د نون الن  ته إ ى أصله من البناء، وذهب مجع إ ى اإلعراب مطلقا ومل يقي  ورد  

، 1ا  قد تكون مباشرةا ال تكون إال مباشرة خبالف املؤكدة، فإهن  وكيد، ألهن  به نون الت  
 ، ابلبناء املفعول.2﴾ةا م  ط  احل   فا  ن  ذ  ب  نـ  يـ   ل  ال  ك  ﴿حنو قوله تعا ى: 

 ي  رِّ عرب الفعل املضارع فيما عدا ذل  املتقدم وهو ما إذا ع  إعراب الفعل املضارع: وي   .ج
وكيد لفظا أو تقديرا، وإن اتصلت من النونني، حنو: يقوم زيد، وما إذا مل تباشره نون الت  

حنو: قوله تعا ى: ل به لفظا لأن فصل بينه وبينها فاصل حسيا كان أو مقدرا، فاألو  
 .3﴾ون  م  ل  ع   يـ  ال   ين  ذا ال   يل  با س   نا  ع  با ت   تـ  ال  ا و  يم  تقا س  ا  ف  ﴿

فع، فدخل اجلازم هي تتبعان، بتخفيف نون الر  وكيد والن  بعان، أصله قبل الت  اهد: وال تت  موطن الش  
حاف األلف  ز  ، ومل عج   ون املدغمةقيلة، فالتقى ساكنان األلف والن  ون الث  فع مث أكد ابلن  فحاف نون الر  

ثنية ون ابلكسرة تشبيها بنون الت  ون لفوات املقصود منها، فحركت الن  لئال يلتبس بفعل الواحد، وال الن  
 .5﴾م  ك  سا ف  نـ  أ  و   م  ك  الا و  م   أ  فا  ن  و  ل  بـ  تـ  ل  ﴿وقوله تعا ى:  .4الواقعة بعد األلف
عة املاكر أصله قبل ا، مبين للمجهول مسند جلمو: مضارع بال يبلنَّ و  ل  بـ  تـ  اهد: ل  موطن الش  

ك حرف العلة وانفتح ما قبله، قلبت الواو ألفا، مث بواوين، أوالمها واو الكلمة، حتر   ن  و  و  ل  بـ  وكيد لتـ  الت  
فع  قيلة فاجتمع ثالث نوانت، فحافت نون الر  د ابلث  و ن ، مث أك  ل  بـ  تـ  اكنني فصار لِّ حافت اللتقاء الس  

ر حاف ون املدغمة وتعا  يل األمثال، فالتقى ساكنان، الواو الت هي انئب الفاعل، والن  تواالستثقايل 
على وزن  نَّ و  ل  بـ  تـ  مة لتدل على احملاوف فصار لِّ فحركت الواو حبركة جمانسة هلا، وهي الض  أحدمها 

نَّ و  ع  ف  تـ  
6. 
، ني  يِّ أ  ر  أصله قبل التوكيد تـ   نَّ يِّ ر  اهد تـ  ش  ، موطن ال7﴾ادً ح  أ   را ش  الب   ن  ما  ن ا ي  ر  ا تـ  م  إا ف  ﴿ا قوله تعا ى: أم  

وكسر الياء األو ى وإسكان اء بفتح الر   ني   يِّ ر  نقلت حركة اهلمزة إ ى ما قبلها، مث حافت اهلمزة، فصار تـ  
                                                 

 .62، ص 1: مهع اهلوامع: السيوطي، ج1 
 .4:  سورة اهلمزة، اآلية:  2 
 .21: سورة يونس، اآلية: 3 
 .53جميب الن دا يف شرح قطر الن دى، املكي  الفاكهي ، ص : 4 
 .126: سورة آل عمران، اآلية: 5 
 .53الن دى: املكي  الفاكهي ، ص جميب الن دا يف شرح قطر : 6 
 .26: سورة مرمي، اآلية: 7 
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اكنني فصار تـر ي ن  مث انية فتحركت الياء األو ى وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. مث حافت اللتقاء الس  الث  
ون املدغمة، قيلة فالتقى ساكنان ايء املخاطبة والن  ون الث  ابلن   د  ك ِّ مث أ   عففحافت نون الر   دخل اجلازم

 .1فنيَّ نَّ على وزن ت  يِّ ر  كت الياء حبركة جمانسة هلا لتدل على احملاوف، فصار تـ  ر ِّ فح  
خل اجلازم فحاف وكيد ي ص دُّو ن    فد، أصله قبل الت  2﴾ك  ن  د  ص   ي  ال  و  ﴿اين: حنو قوله تعا ى: والث  
ون املدغمة فحافت الواو قيلة، فالتقى ساكنان الواو والن  ون الث  د ابلن  مث أك   وك  د  ص  فع فصار ي  نون الر  

 مة الدالة عليها.العتالهلا، ولوجود الض  
، فلم   ا فع إمن  ا دخل اجلازم حاف نون الر  وقال يف شرح القطر أصله قبل دخول اجلازم ي ص دُّونـ نَّ  

 .3لبى شاوذ، وهو أتكيد الفعل اخلايل عن الط  أييت عل
فهو مرفوع  ﴾ن  و  ل  بـ  تـ  ل  ﴿اين منهما _ )أي: الفعل يف هاه األمثلة _ ما عدا الث   أن   وقد تبني  

تقديرا بثبوت نون اإلعراب احملاوفة بسبب توايل األمثال(. معرب لفظا، إذ اإلعراب فيها ظاهرا، إذ 
اين _ الث تقديرا كالث  الفعل معرب يف األول والث    األوضح من أن  هو حباف النون للجازم كما وقع يف

م ال يركبون ثالثة أشياء وهو لتبلون _ سهٌو، وإمنا مل ينب فيها على األصح النتفاء تركبه، ألهن  
ون بين د ابلن  مة إذا أك  ابط يف ذل  أن ما كان من املضارع رفعه ابلض  فيجعلوها كشيء واحد، والض  

د ابلنون يبقى على إعرابه لفظا أو تقديرا لعدم مباشرهتا ون إذا أك  وما كان رفعه بثبوت الن  على الفتح، 
 .4اي هندات  ان ِّ ن  ا بين مع عدم مباشرهتا له يف حنو: هل تضربـ  له، وإمن  
 
 

 اثلثا: احلرف
احلرف يعرف أبن ال يقبل شيئا من  »يف منت القطر بقوله:  ابن هشامفه ا احلرف فيعر  أم    

رابطة ا ال  مات االسم والفعل، حنو: هل، وبل، وليس منهما مهما وإذما بل ما املصدرية، وإم  عال
 .5« ف األصح

                                                 

 .53جميب الن دا يف شرح قطر الن دى: املكي  الفاكهي ، ص : 1 
 .27: سورة القصص، اآلية: 2 
 .36: ينظر، شرح قطر الن دى وبل الص دى: ابن هشام،  حتقيق: حممد حمي الدين عبد احلميد، ص 3 
 .32، ص 1 ألفية ابن مال : ابن هشام، ج: ينظر،  أوضح املسال  إ ى4 
 50: شرح القطر، ابن هشام، حتقيق: إميل يعقوب، ص 5 
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عرف لأن ه ي  من القول يف االسم والفعل شرع يف ذكر احلرف، فاكر أن   " ابن هشام" فلما فرغ 
ل املتقدمة حنو: فهل ال يقبل شيئا من عالمات االسم املتقدمة وال غريها، وال شيئا من عالمات الفع

ما ال يقبالن شيئا من عالمات األمساء، وال شيئا من عالمات الفعل فانتفى أن يكون امسني وبل فإهن  
 .1 الثالث أن يكون حرفني، إذ ليس إال ثالثة أقسام وقد انتفى اثنان وتعني  وأن يكوان فعلني، وتعني  

ة واجلملة الفعلية فاألو ى، حنو: قوله حنو: هل من حروف االستفهام، وتدخل على اجلملة االمسي
 ني  حا  انا س  ن  ى اإلا ل  ى ع  ت  أ   ل  ه  ﴿انية حنو: قوله تعا ى: والث   ﴾ون  ع  ما ت  م    م  ت  نـ  أ   ل  ه   اسا لن  لا  يل  قا و  ﴿تعا ى: 

وال ا إذا كان فتختص ابلفعل، ، حني مل يكن يف: حيزها فعل، أم  ﴾اورً ك  ذ  ا م  ئً يـ  ش   ن  ك  ي   ل    را ه  الد   ن  ما 
صب إذا وقع االسم ه عجب الن  أن  منافاة حينئا بني ما ذكروه هنا وبني قوهلم يف ابب االشتغال من 

أصلها أن تكون مبعىن  وغريه من أن   " الرضي" ، والعلة يف ذل  ما قاله ل  بعدما خيتص ابلفعل كــ ه  
 .2فكال  "هل" وقد خمتصة ابلفعل ﴾انا س  ن  ى اإلا ل  ى ع  ت  أ   ل  ه  ﴿قد كما يف قوله تعا ى: 

وحرف وجاء ملعىن ليس بسم وال  »ف احلرف بقوله: ( فقد عر  هــ074)ت  " سيبويه"  اأم  
 ، مث مثل له بــ مث، وسوف، واو القسم، والم اإلضافة وحنوها.« فعل

عن احلرف حدا، بل هو ذكر للقسم الثالث وسلب له من  " سيبويه" ويصعب عد كالم 
 .3االمسية والفعلية

احلرف من الكلم »ــ( فقد ذكر تعريفا آخر للحرف بقوله: ه206)ت  " ابن السراج" ا أم  
 .4« ي ال َوز أن خترب عنه وال يكون خرباالثة هو الذ  الث  

 هناك حروف خمتلف يف حرفيتها ناكر منها:
 
 :إذما –

دل م وينزلة "مىت" حنو: إذما تقم أقمان مبإذما اسم شرط جازم وتفيد الز   أن   " ابن هشام" يقول 
 .5يء على ما كان عليها كانت قبل دخول "ما" امسا واألصل بقاء الش  على امسيتها أهن  

                                                 
 . 50املرجع نفسه، ص :1
 .56: جميب الن دا يف شرح قطر الن دى، املكي  الفاكهي ، ص 2
 .12، ص 1الكتاب: سيبويه، ج :3
 .4، ص 1: األصول يف النحو: ابن السراج، ج4
 .33ح قطر الن دى: صاحل الفوزان، ص : تعجيل الن دى بشر 5 
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ا إ ى أهن   " راجابن الس  " و " املربد" ، وذهب 1رطيةالش   ها حرفا مبنزلة إن  فعد   " سيبويه" ا أم  
كان   أنمستقبال بعد مان صار مدلوهلا يف الز   املعىن يف إذما تقم أقم مىت تقم أقم وأن   ظرف زمان وأن  

 .2ماضيا
 .3ريغي  ا واألصل عدم الت  "ما" كانت امس ا قبل دخولواحتجوا لال  لأهن  

كيب ا قبل الرت  ، ألهن  " سيبويه" حيح ما ذهب إليه جميبا على ذل ، والص   "ابن مالك" وقال 
األمساء يف  ا دالة عليه وملساواهتاحكم ابمسيتها لداللتها على وقت ماض دون شيء آخر يدعى أهن  

ا بعد نوين واإلضافة إليها والوقوع موقع مفعول فيه ومفعول به، وأم  قبول بعض عالمات االمسية كالت  
هلا مدلوال آخر زائدا على  عى أن  كيب فمدلوهلا اجملتمع عليه اجملازاة وهو من معان احلروف، ومن اد  الرت  

كيب،  كانت قابلة هلا قبل الرت  ت الت  ذل  فال حجة له، وهي مع ذل  غري قابلة لشيء من العالما
 .4فوجب انتفاء امسيتها وثبوت حرفيتها

ه وجهه أن   »د ، قيل يف الر  5معرتضا على هاا القول: ويف هاا اجلواب نظر " ابن هشام" قال 
مانني على اآلخر خروجها عن معناها بلكلية بدليل أن ال يلزم من تغيري الكلمة عن أحد الز  

صار للمستقبل حنو: إن قام، وال خيرج  مان املاضي وإذا دخل عليه إن  موضوع للز  الفعل املاضي 
بذلك عن كونه فعال ماضيا، وأن املضارع موضوع للحال واالستقبال وإذا دخل عليه ل صار 

 .6« مان املاضي وال خيرج بذلك عن كونه فعال مضارعاللز  
واب ال على كون إذما حرفا فهو يقول دا على اجلار  ااا قال هإمن   " ابن هشام"  واحلق أن  

 .7حبرفيتها
معناها صار  من استدالل كاف على حرفيتها وأن   " ابن مالك" ي يبدو أن ما جاء به والا  

 إهنا حرف. " سيبويه" عليق وهو من معاين احلروف وهلاا قال بعد أن كانت إذ اجملازاة والت  
 فقدت كل عالمات االمسية. ا حينئامعقول مقبول ألهن   " ابن مالك" فتعليل 

                                                 

 .432، ص 1: الكتاب، سيبويه، ج1 
 .1622، ص 1:22سنة ،1أمون للرتاث، ط، دار امل3: شرح الكافية الش افية: ابن مال ، حتقيق: عبد املنعم أمحد هريدي، ج2 
 .37: شرح قطر الن دى وبل الص دى: ابن هشام، حتقيق: حممد حمي الدين عبد احلميد، ص 3 
 .1623، ص 3: شرح الكافية الش افية، ابن مال ، ج4 
 .37: شرح قطر الن دى وبل الص دى: ابن هشام، قدم له ووضع هوامشه، إميل بديع يعقوب، ص 5 
 .17، ص2002، سنة 1: ردود ابن هشام على النحاة: مصطفى يوسف آل عبد الواحد، مؤسسة املختار، القاهرة، ط6 
 .177ن حو: ابن هشام، ص : اجلامع الص غري يف ال7 
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 :مهما –

، 1﴾ة  اب  د   ن  ا ما ن  تا ا ت   م  ه  م  ﴿مهما اسم بدليل قوله تعا ى:  يف شرح القطر أن   " ابن هشام" ذكر 
 .2على األمساء مري ال يعود إال  فاهلاء من به عائدة على مهما والض  

ول وهو اجلمهور إ ى اختلف العلماء يف خروج مهما عن االمسية إ ى فرقتني، ذهب الفريق األ
 رط أو ال أتيت إال شرطا.مان والش  ا ال أتيت إال امسا مث اختلفوا هل أتيت للز  أهن  

 أتيت للزمان والشرط قال: " ابن مالك" فقال قوم منهم 
ــــــــــــه  م   ت  ت ــــــــــــأ   د  ق ــــــــــــو   ــــــــــــا و  م  ا فـ  ر  ا ظ ــــــــــــم   فا  ني 

ـــــــــ   ـــــــــت  ع  يـ   ن  م ـــــــــ د  اها و  ش   يفاـــــــــا ك  هباـ ــــــــ د  ضا
   

 
 .3مىت كــ   فهي هنا
مان كــ من، جاء يف الكشاف وهاه ا اسم جمرد عن الز  أهن   " اجلزول" و" خمشريالز  "وقال 

 يعرفها من ال بد له يف علم العربية فيضعها يف غري موضعها وحيسب الكلمة يف عداد الكلمات الت  
عربية مهما جئتين أعطيت " وهاا من وضعه وليس يف كالم واضع ال"مبعىن "مىت ما" ويقول: " "مهما
 .4يف شيء

 مان كقول الشاعر:ا مهما فقد جاءت مقصودا هبا الز  وقال ابن مجاعة: أم  
ـــــــــــه  م   ك  ن ـــــــــــإا و   ـــــــــــا تـ  م  ـــــــــــ ك  ن ـــــــــــط  ب   طا ع   ه  ل  ؤ  س 

ـــــــــــر  فـ  و     ـــــــــــتـ  نـ   م  ال  ن ـــــــــــ ك  ج   اع ـــــــــــمج   أ   م ا ى الـــــــــــذ  ه 
   

هما" ي استشهد على جميء "مالا   " ابن مالك"   مىت تعط ويف هاا اتباع ملاهب واملراد وإن  
 .5رطمان متضمنة معىن الش  للز  

ا قد خترج عن االمسية ي ذهب إ ى أهن  الا   " هيليالس  " اين: فهو فريق ماهب ا الفريق الث  أم  
 بدليل قول الشاعر:

                                                 

 .132: سورة األعراف، اآلية:  1 
 .50: شرح قطر الن دى: ابن هشام، قدم له ووضع هوامشه: إميل بديع يعقوب، ص 2 
 .1620، ص 3: شرح الكافية الش افية: ابن مال ، ج3 
تاب العريب، بريوت، د.ط، د.س، ، مطبعة دار الك2الكشاف عن احلقائق غوامض األقاويل يف وجوه التأويل: الز خمشري، ج :4

 .107ص 
ديوانه، ص عري حلامت الطائي، انظر:. والبيت الش  114: ردود ابن هشام على النحاة: عصام مصطفى آل عبد الواحد، ص 5 
62 . 
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ــــــــه  م   ــــــــا ت  م  ــــــــعا  ن  ك  ــــــــ د  ن  ــــــــ ئ  را ام  ــــــــلا خ   ن  ما  ة  يق 
ــــــــــــا حت   اهل  ــــــــــــخ   ن  إا و     ــــــــــــى ع  ف  ــــــــــــع  تـ   اسا ى الن ــــــــــــل  1ما ل 

 

   
 خلو الفعل من ما أعرب خليقة امسا لتكن ومن زائدة، فتعني  ليل أن  وتقرير ذلك الد   »

مري، وكون مهما ال موضع هلا من اإلعراب، إذ ال يليق هبا هاهنا ولو كان هلا حمل أال تكون الض  
ال  ي سريبط اجلملة الواقعة خربا له، وإذا ثبت أن  ابط الذ  مبتدأ، واالبتداء هنا متعذر، لعدم الر  

 .2« كونا حرفان اإلعراب تعني  موضع هلا م
)من آية( تفسري لــ ما يف قوله  اسم تكن مسترت، ومن خليقة تفسريمها، كما أن   حقيق أن  والت  
 .4، ومهما مبتدأ واجلملة خرب3﴾ة  آي   ن  ما  خ  س  ن  ا نـ  م  ﴿تعا ى: 

 :ما املصدرية –

، 5﴾م  يت  نا ا ع  وا م  د  و  ﴿ ى:  تنسي  مع ما بعدها مبصدر: حنو: قوله تعاا ما املصدرية فهي الت  أم  
 أي ودوا عنتم، وقول الشاعر:

ـــــــــــــي   ـــــــــــــء  ر  امل ـــــــــــــ ر  س  ـــــــــــــا ذ  ، م   الا ي ـــــــــــــالل   ب  ه 

ــــــــــــــــو     ــــــــــــــــذ   ان  ك  ــــــــــــــــذ   ه  ل ــــــــــــــــ ن  ه  ابـ  ه   اب  ه 

   
 

 .6يايلأي يسر املرء ذهاب الل  
" األخفش" ا حرف مبنزلة )أن( املصدرية، وذهب إ ى أهن   " سيبويه" وقد اختلف فيها، فاهب 

، واملعىن: ودوا 7ي(  واقع على ما يعقل، وهو احلدثا اسم مبنزلة )الا  إ ى أهن   " ابن السراج "و، 
 يايل.ي ذهبه الل  ي عنتموه، ويسر املرء الا  الا  

 
 :امل   –

 العربية ثالثة أقسام:  أما ملا فهي يف

                                                 

 .32 . والبيت الش عري لزهري، انظر: ديوانه، ص3ين عبد احلميد، ص : ينظر: شرح القطر: ابن هشام، حتقيق: حممد حمي الد  1 
 .116: ردود ابن هشام األنصاري  على النحاة: عصام مصطفى آل عبد الواحد، ص 2 
 .106: سورة البقرة، اآلية: 3 
 . 41: ينظر: شرح قطر الن دى: ابن هشام، حتقيق: حممد حمي الدين عبد احلميد، ص 4 
 .112: سورة آل عمران، اآلية 5 
 .41. والبيت الشعري مل يسم قائله، انظر: شرح القطر، ص 41حمي الدين، ص : شرح قطر الن دى: ابن هشام، حتقيق: حممد 6 
 .42: املصدر نفسه، ص 7 
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 ما أمره. ضِّ ق  ، أي مل يـ  1﴾ه  ر  م  ا أ  م   ضا ق  ا يـ  م  ل  ﴿انفية مبنزلة )مل( حنو:  (1

، حنو: قوهلم: 2﴾ظ  افا ا ح  ه  يـ  ل  ا ع  م  ل   س  ف  نـ   ل  ك    ن  إا ﴿: حنو قوله تعا ى: ابية مبنزلة إال  إعج (2
عزمت علي  ملا فعلت كاا أي: إال فعلت كاا، يعين: ما طلبت من  إال فعل كاا، 

 .3وهي يف هاين القسمني حرف ابتفاق

ا ربطت وجود فإهن  أن تكون رابطة لوجود شيء بوجود غريه حنو: ملا جاءين أكرمته،  (3
حرف ربط شيء بوجود  " سيبويه" ، واختلف يف هاه فهي عند اجمليءاإلكرام بوجود 
ا مها ا جتيء مبنزلة لو فإمن  ي وقع لوقوع غريه، وإمن  الا  ا فهي لألمر ا مل  غريه قال: وأم  

أبو علي "فهي ظرف مبعىن حيث وتبعه  " ابن السراج" ا ماهب لالبتداء واجلواب، أم  
 .4" ابن جين" و " رسيالفا

، 5﴾ت  و  امل   ها ي  ل  ا ع  ن  يـ  ض  ا ق  م  ل  فـ  ﴿بقوله تعا ى:  دا على هاا املاهب ورد  ار " ابن هشام" قال 
أو " قضينا" ا صب وذل  العامل إم  ا لو كانت ظرفا الحتاجت إ ى عامل يعمل يف حملها الن  وذل  أهن  

ا مضافة ا اسم يزعمون أهن  القائلني لأهن   ردود لأن  م" قضينا"إذ ليس معىن سوامها وكون العامل " مدهل  " 
ما النافية ال يعمل  مردود لأن   " مدهل  " إ ى ما يليها واملضاف إليه ال يعمل يف املضاف، وكون العامل 

ال موضع هلا من اإلعراب وذل  يقتضي  أن   تعني  ما بعدها فيما قبلها وإذا بطل أن يكون هلا عامل 
 .6احلرفية

ا ال تتصرف أي جامدة، وال تتعاقب عليها وف مبنية ال حظ هلا يف اإلعراب، ألهن  ومجيع احلر 
كون، وما هو مبين على ، ومنها ما هو مبين على الس  7كيبية ما حتتاج معه إ ى اإلعرابمن املعاين الرت  

 الفتح، وما هو مبين على الكسر.
 

                                                 

 23: سورة عبس، اآلية: 1 
 .4: سورة الطارق، اآلية: 2 
 .43: ينظر: شرح قطر الن دى وبل الص دى: ابن هشام، قدم له ووضع هوامشه: إميل بديع يعقوب، ص 3 
 . 312ص ، 2: الكتاب، سيبويه، ج4 
 .34: سورة سبأ، اآلية: 5 
 . 43: شرح قطر الن دى وبل الص دى: ابن هشام، قدم له ووضع هوامشه: إميل بديع يعقوب، ص 6 
 .43: ينظر، شرح قطر الن دى  وبل الص دى: ابن هشام، قدم له ووضع هوامشه، إميل بديع يعقوب، ص 7 



 دىدى وبل الص  دراسة في الكتاب قطر الن                                                             الثانيالفصل  

 
55 

 : موازنة بني شرحني من شروح القطرالثاملبحث الث  
 دى.البحث إ ى بيان الفروق املنهجية األساسية بني شرحني من شروح قطر الن  يهدف هاا 

 (.ه260)ت  األنصاري  البن هشام دى دى وبل الص  شرح قطر الن   .1

 (.هــ924)ت  الفاكهي   للمكي  ى، د  ا يف شرح قطر النَّ د  شرح القطر املسمى جميب الن ِّ  .2

زعة واهد الشعرية، الن  جم الشرح، نسبة الش  الية: حوقد تناولت هاه املوازنة من حيث اجلوانب الت  
 حوية.حوية، تفصيل املسائل الن  عليمية، االقتباسات الن  الت  

 رحني.قاط األساسية هلاين الش  الن   وسنتبع هاه املوازنة جبدول يوضح أهم  
 

 دى البن هشام األنصاري  : شرح قطر الن  أوال
صفحة، حبيث ميكن  04يف طباعته مقدمة أو متنا صغريا ال يتجاوز  ابن هشام" " وضع 

حرصه على اإلعجاز وتركيز العبارة أدى إ ى غموض يف مصطلحات  للمبتدئني حفظه وفهمه، لكن  
حينئا أن يشرح هاا املنت لشرح جممله، وتوضيح مفصله، وقد  " ابن هشام" الكتاب وقواعده، فرأى 

نكت حررهتا على مقدميت وبعد، فهذه  »حيث قال:  ؛رحد على هاا يف مقدمة هاا الش  أك  
مة لة لشواهدها، متم  دى( رافعة حلجاهبا كاشفة لنقاهبا، مكم  دى وبل الص  املسماة )قطر الن  

 .1« من طالب علم العربية إليها لفوائدها، كافية ملن اقتصر عليها، وافية ببغية من حج  
 دى:سم هبا شرح قطر الن   ات  مات الت  وفيما أييت أبرز الس  

 
 :املنت والشرحالفصل بني  .1

أيخا فقرة من املنت، مث يبدأ بشرحها يف فقرة منفصلة عن املنت، وقد  " ابن هشام" وقد كان 
 رح.اللة على الش  ني )ش( للد  اللة على املنت وحرف الش  اد )ص( للد  رح حبرف الص  ز بني املنت والش  مي  

 :االختصار .2

ة، يبقي للمنت وشرحه هاه املزي  يف شرحه على االختصار واإلعجاز ل " ابن هشام" لقد حرص 
 :2ومن األمثلة على ذل 

                                                 

 .10حممد حمي الدين عبد احلميد، ص  : شرح قطر الن دى وبل الص دى: ابن هشام، حتقيق:1 
 .16: ينظر: ابن هشام األنصاري  آاثره وماهبه الن حوي: علي فودة، ص 2 



 دىدى وبل الص  دراسة في الكتاب قطر الن                                                             الثانيالفصل  

 
55 

 
 :شروط ما احلجازية .أ

أن يتقدم  » ثالثة شروط هي:  " ابن هشام" ويف شروط ما احلجازية العاملة عمل ليس ياكر 
 .1« الزائدة، وال خربها إبال   نإبتقرتن  امسها على خربها، وأال  

، ورابعا هو: " ابن هشام"  ذكرها الثة الت  الث   ،طياكر لــ "ما" هاه أربعة شرو  " ابن مالك" و
 إذا كان ظرفا، أو جارا وجمرورا. عدم تقدم معمول اخلرب إال  

 .2على ذل  شرطني مها: أال تتكرر "ما"، وأال يبدل من خربها موجب " ابن عقيل" ويزيد 
 :عن أبواب االستغناء .ب

 جندها حو الت  ه مل يستوعب كل أبواب الن  ونوع آخر من االختصار جنده يف كتاب شرح القطر، هو أن  
حاير واإلغراء، وشروحها، فنحن ال جند فيه، ابب أفعال املقاربة، وابب الت   " ابن مالك" يف ألفية 

 .3رف إال ما سبقت اإلشارة إليهه مل أيت به من مباحث الص  وابب االختصاص، وذل  فضال على أن  
 :فصيل ف بعض املواطنالت   .3

أييت يف بعض  "ابن هشام"  دى هو االختصار، فإن  بع العام لكتاب شرح قطر الن  امع أن الط  
مباحثه بتفاصيل قد ال جندها يف كتب أطول منه، ومن ذل  ما أورده يف شروط عمل املصدر، حيث 

فال  "أوضح املسال "ل روط يف كتابه املطو  هاه الش   نا ما جاء م، أم  4أوصلها إ ى ثانية شروط
 .6هب هو أربعة ال غري، وما جاء يف كتابه شرح شاور الا  5واحدا يتجاوز شرطا
 :قداالختيار والن   .4

الكتاب املختصر،  ئيسية، مع أن  حاة يف املسائل الر  على ذكر آراء الن   " ابن هشام" لقد حرص 
ما  وكان غالبا ما خيتار أحد اآلراء فيدافع عنه ويرد األقوال األخرى، وقد يقول رأاي اثلثا، ومن ذل 

 " راءالففع، فقد نقل عن " حاة يف عامل الر  حيث اختلف الن   ؛ه يف الفعل املضارع املرفوعدأور 
                                                 

 . 112: شرح قطر الن دى: ابن هشام، حتقيق: حممد حمي الدين عبد احلميد، ص 1 
 .306، ص 1: شرح ابن عقيل: ابن عقيل، ج2 
 .17علي فودة، ص  : ابن هشام األنصاري  آاثره وماهبه الن حوي:3 
 .260: شرح قطر الن دى: ابن هشام، حتقيق: حممد حمي الدين عبد احلميد، ص 4 
 . 241، ص 2: ينظر، أوضح املسال ، ابن هشام، ج5 
 . 321: ينظر، شرح شاور الا هب: ابن هشام، ص 6 
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"  : حروف املضارعة، وعن" الكسائي" اصب اجلازم، وعن وأصحابه أن رافعه هو جترده من الن  
 » ، مث عقب على هاه اآلراء بقوله:1مضارعته لالسم، وعن البصريني حلوله حمل االسم " ثعلب
 يء ال يعمل فيه، وقول ثعلب أن  جزء الش   ل... ويفسد قول الكسائي أن  األقوال األو   وأصح  

 يقوم" ألن   ال  املضارعة اقتضت إعرابه من حيث اجلملة... ويرد قول البصريني ارتفاعه ف حنو: "ه  
 .2« حضيضاالسم ال يقع بعد حروف الت  

اآلراء املختلفة فيها، واختيار ما يراه صحيحا، يف هاه املسألة مل يكتف بعرض  " ابن هشام" و
 ا قدم لنا أسباب رفضه لرآراء األخرى، ومن بينها رأي البصريني.إمن  

 وزعم الزجاجي أن  »: " ابن هشام"، يقول " جاجيلز  ا" ومن أمثلة نقده لرآراء أيضا ختطئة 
ا نواب: قدموالص   من العرب من يبين أمس على الفتح وأنشد عليه قوله: مذ أمسا وهو وهم،

 .3« ه معرب غري منصرفمن أن  

 

 :عبري ويسرهسهولة الت   .5

وهناك خصيصة أخرى ابرزة يف كتاب شرح القطر _ إ ى جانب ما تقدم _ هي امليل إ ى 
عبري عنه يف تقريب املعاين إ ى األذهان للمبتدئني، وهلاا قد يعدل عن تعريف واليسر يف الت   ،هولةالس  

االسم املشارك ملا قبله ف  »ابع هو: عريف املشهور للت  ر أكثر وضوحا، فالت  مشهور إ ى تعريف آخ
، وحتتاج  5« ابع هو املشارك ملا قبله ف إعراب احلاصل واملتجددالت   »،  أو هو: 4« إعرابه مطلقا

عريف كلمة احلاصل واملتجدد يف الت    ل إ ى بيان للقصد منها، كما أن  عريف األو  كلمة مطلقا يف الت  
دى على أن ف يف كتابه شرح قطر الن  ه يعر  فإن   " ابن هشام" ا اين إيضاحا هلا من صاحبها، أم  لث  ا

 ال وابع عبارة عن الكلمات اليت  الت   »ابع تعريفا أكثر يسرا ال يضطر إ ى تفسريه، فيقول: يعرف الت  
 .6« بع لغريهاعلى سبيل الت   ميسها اإلعراب إال  

                                                 

 .11: ينظر، ابن هشام األنصاري  آاثره وماهبه الن حوي: علي فودة، ص 1 
 .57ابن هشام، حتقيق: حممد حمي الدين عبد احلميد، ص  :دىشرح قطر الن   ،انظر :2 
 .11ابن هشام، حتقيق: حممد حمي الدين عبد احلميد، ص  :دىشرح قطر الن   ،انظر :3 
 . 110،      ص 1ابن عقيل، حتقيق، حممد حمي الدين عبد احلميد، ج :شرح ابن عقيل أللفية ابن مال  :4 
 .  111هـ، ص 1312ابن الناظم، مطبعة القديس جاورجيوس، بريوت، د.ط، سنة  :ال شرح ألفية ابن م :5 
 .223دى، ابن هشام، ص شرح قطر الن   :6 
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، وهو بال  يشمل "كلمة"ابع عنده فالت  ، يبدو أكثر إحاطة ودقة ابعللت  " ابن هشام" وتعريف 
 وع من العطف.، فال يشمل هاا الن  "امسا" ابقني عريفني الس  ابع يف الت  عطف الفعل، على حني جند الت  

 
 :رحاحنصار املصادر املذكورة ف الش   .6

 :يف شرحه مخسة مصادر هي " ابن هشام"  نص عليها مل تتجاوز املصادر الت  
 .1أليب علي الفارسياحللبيات  –

 .خمشريللز  األمنوذج  –

 خمشري.للز  الكشاف  –

 البن عصفور.اإلجازة  –

 البن عصفور.شرح اجلمل  –

دى، فقد من الكتب القليلة الواردة ذكرها يف شرح قطر الن   " أليب علي الفارسي" فاحللبيات 
ا لفارسي ف احللبيات إل أن  وأما ليس فذهب ا »ذكره يف األفعال املاضية املختلف فيها، فقال: 

 يقصد به كتاب احللبيات. للفارسي . وكان إذا ذكر رأي2« افيةحرف نفي مبنزلة ما الن  
ابن "وقد نقل منه،جاجيالز   وهو مصنوع شرحا جلمل،"البن عصفور"وكتاب شرح اجلمل 

 .3« لصحيحهذا هو ا »اكنة ألفا وقال عنه :ون الس  يف الوقف على إذا وجوب قلب الن   " هشام
 من ترديدهم يف كتابه فهي:  " ابن هشام" ين أكثر حو الا  أما أئمة الن  

، 797، 702، 776، 707، 702، 702، 090، 007، 92، 99، 07، 02، 07، 29، 76 سيبويه:
776 ،274 ،277 . 

 .274، 249، 729، 727، 724، 720، 702، 074، 007، 07، 76 األخفش:
 .246، 796، 074، 99، 02، 29، 77 الفارسي:أيب علي  
 .97، 07، 29 ن السراج:با

                                                 

 .101علي فودة، ص  :حويآاثره وماهبه الن   ينظر: ابن هشام األنصاري   :1 
 .22ين عبد احلميد، ص ابن هشام، حتقيق: حممد حمي الد   :دىشرح قطر الن   ،ينظر :2 
 . 322ين عبد احلميد، ص ابن هشام، حتقيق، حممد حمي الد   :دىشرح قطر الن   ،ينظر :3 
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 .242، 729، 720، 724، 764، 797، 000، 26، 92 الكسائي:
 .797، 702، 090، 29 املربد:
 .224، 272، 702، 60، 97، 92، 07، 72الفراء:

 .279، 707، 007، 26 ابن عصفور:
 . 22 هيلي:والس  ، 249، 92 كثعلب:مرات قليلة،  " ابن هشام" وهناك أعالم قليلة ذكرها 

 :الفاكهي   دى للمكي  دا ف شرح قطر الن  : ميب الن ا اثنيا
 :امسه ونسبه .1

ين علي بن حممد األكرب بن علي بن حممد بن ين عبد هللا بن أمحد بن نور الد  هو مجال الد  
الفاكهي   عمر بن عبد هللا بن أبلي بكر نور الدين املكي  

1. 
م على أشياخها، مث ــ( يف مكة املكرمة، نشأ هبا وتعل  ه799ة و)ولد عام تسع وتسعني وثامنائ
وتتلما عليه ابن  هاب أمحد الفاكهي  الش   لده، تتلما على أيدي وا2رحل إ ى مصر فأقام فيها مدة

 .3ــ(ه0400احلنفي )ت  حسان املكي  
 :مؤلفاته .2

 دى.دا يف شرح قطر الن  جميب الن   –

 .طيف العيدد الل  عبكتور حو: قام بتحقيقه الد  حدود الن   –

 حو.شرح كتاب احلدود يف الن   –

 .4الفواكه اجلنية على متممة األجرومية يف علم العربية –

 :وفاته .3

ـ رمحه هللا رمحة هـ927ه تويف مبكة املكرمة عام  اشتملت على ذكره أن  اجم الت  أمجعت كتب الرت  
 .1عاما ن عمره عندئا يقارب ثالثة وسبعنيواسعة، وكا

                                                 

 .1352، ص 1نون عن أسامي الكتب والفنون، حاجي خليفة، جكشف الظ    :1 
 .245، ص 1إمساعيل ابشا البغدادي، ج :هدية العارفني أمساء املؤلفني وآثر املصنفني :2 
 .23، ص الفاكهي   املكي   :ىددا يف شرح قطر الن  جميب الن   :3 
 .1352، ص 2ج حاجي خليفة،  نون،كشف الظ    :4 
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روح، وفيما يلي أبرز هاه زته عن ابقي الش  بسمات متنوعة مي   الفاكهي  سم شرح لقد ات  
 مات:الس  

 
 فصيل دون استقصاء:الت   (1

م دى( تظهر بوضوح كم قد  دا( ابملقارنة، ابملنت )قطر الن  ظرة العامة يف شرح )جميب الن  الن   إن  
املخطوطة  حيث بلغت صفحات ؛" ابن هشام" من تفصيل من كلمات وقواعد أوجزها  الفاكهي  

دا( فقد وصل إ ى حنو ا املطبوع من )جميب الن  ( صفحة للمنت، أم  74( صفحة، مقارنة بـ )704)
دى( فبلغت صفحاته املطبوعة ا )قطر الن  حقيق، أم  ( صفحة بعد الت  094( صفحة دون حتقيق و)244)
 .2( صفحة04)

حبيث ال جنده يفصل  ؛رحلش  ر لنا اعتداله يف ارح يفس  رئيسا هلاا الش   اهدف الفاكهي   لقد وضع
أي منسواب حينا وجمردا حينا آخر، مع االبتعاد عن ذكر أدلة كل حاة إال بقدر ذكر الر  اخلالف بني الن  

فهذا شرح  »يف مقدمة شرحه:  الفاكهي  جيح دون تعليل، فمثال يقول فريق، واالقتصاد على الرت  
يتكفل حبل  ...دىدى وبل الص  قطر الن  لطيف على املقدمة املوضوعة ف علم العربية املسماة ب

 .3« وتبيني معانيها... جانبت فيها اإلَاز املخل واإلطناب اململ، ألفاظها
 

 رح املمزوج:الش   (2

ابلعودة  مييز بينهما إال  مبنهج مزج فيه شرحه لألفاظ املنت، حبيث يصعب الت   الفاكهي  لقد التزم 
 ؛ فيمزجها يف شرحها؛ "ابن هشام" ظة من كالم يعمد إ ى لف" الفاكهي  "إ ى منت القطر، فنجد 
 .4رحة اتساقها مع ألفاظ الش  الكلمة هي من كالم غريه لشد   دك أدىن ش  لأن  راوِّ حبيث ال ميكن أن ي  

 سيق:ت نبويب والعدم الت   (3

" به "الشرح املمزوج ابملنت" اقتضى االلتزام مبا بو   " الفاكهي  " ي اعتمده إن طبيعة املنهج الا  
 نفسه. " لفاكهيا" ادر أن جتد تبويبا أو عنونة من ه من الن  ايل فإن  قه، وابلت  ونس   " هشام ابن

                                                                                                                                                         

 .145، ص 1، جالبغدادي   :هدية العارفني :1 
 .45، ص الفاكهي   دى، املكي  دا يف شرح قطر الن  جميب الن   :2 
 .2، ص جميب الن دا يف شرح قطر الن دى: املكي الفاكهي  : 3 
 .46ص  ، ى: املكي الفاكهيجميب الن دا يف شرح قطر الن د :4 
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 االستدراك على ابن هشام: (4

يف معظم  " ابن هشام" عليق واالستدراك على أقوال عموما ابلت   " الفاكهي  " سم شرح لقد ات  
لكلمة استدراك عليه  " بن هشاما" يطرحها فقد يوافقه وقد ينتقده، فمثال يف تعريف القضااي الت  
 .1« عريف الوضعوأسقطه بملصنف أيضا من الت   »فقال: 

 ابن"ا عشرة كان إ ى أهن  " الفاكهي  " نوين األربعة، أشار عن أنواع الت  " ابن هشام"وعند حديث 
 .2قد مجعها " اخلباز

ال دومنا عرض ل األقو يفص  " الفاكهي  " حكما خمتلفا فيه، جند " ابن هشام" وعندما ياكر 
لألدلة، مث يرجح رأاي آخر، واندرا ما كان يسند األقوال إ ى أصحاهبا، من ذل  تفصيله يف اخلالف يف 

 3بعض أفعال كــ نعم وبئس وعسى وليس هل هي أمساء أم أفعال 
 مقارنة أقوال ابن هشام يف كتبه املتعددة: (5

إ ى أقواله يف الكتب  " ابن هشام" قصيدة حنوية أن حياكم  عند عرضه أي   " الفاكهي  "اعتمد 
ابن " على ذل  من اعتماده عشرة من كتب  حكمه، وال أدل   " ابن هشام"  فيها األخرى، إذ غري  

رح ويف ح  يف الش  ه صر  مصادر لكتابه كان قد أشار إليها يف شرحه يف املغين األول... لكن   " هشام
 ، واألمثلة على ذل  كثرية جدا.4األوضح خبالفه
 عرية:واهد الش  الش   كثرة (6

( آية 042عرية فقد استشهد بنحو )واهد القرآنية والش  دا بعدد كبري من الش  لقد امتاز جميب الن ِّ 
عرية، فقد استشهد بـ واهد الش  ا الش  ( حديثا شريفا، وأم  72ريفة فقد بلغت )ا األحاديث الش  قرآنية، أم  

 .5( شاهدا، تنوعت بني أبيات كاملة ومشهورة779)
 حوية:االقتباسات الن   كثرة (7

                                                 

  .42 ، صاملرجع نفسه :1 
 .1املرجع نفسه، ص  :2 
 24، ص املرجع نفسه :3 
 .77، ص جميب الن دا يف شرح قطر الن دى: املكي الفاكهي  :4 
 .42، ص  الفاكهي   دى، املكي  الن  دا يف شرح قطر ينظر: جميب الن   :5 
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ابقني، حاة الس  و، أن يعتمد صاحبه على نقوالت الن  دا كتاب متأخر، فال غر جميب الن  
نصا حنواي مقتبسا  294ه اقتبس "ما يربو على ومقوالهتم، فقد امتاز بكثرة االقتباسات، فقد ذكر أن  

 ، فمنها ما كان نصا طويال ومنها ما كان مقتضبا.1حو"من كتب الن  
 ا أبرز من نقل عنهم فمنهم:وأم  

، 072، 027، 060، 099، 022، 040، 99، 96، 76، 26، 02، 22، 09، 07 ابن مالك:
 ( نقال.69ما ينيف عن ) ابن مالك، فقد عن 724، 770، 746، 096

، 96، 92، 94، 07، 02، 09، 07، 00، 29، 27، 22، 26، 20، 27، 77، 72 ابن هشام:
 ( نقال.04ما يزيد ) ابن هشام، ونقل عن 97، 92

 سيبويه، ونقل عن 766، 797، 746، 749، 027، 004، 000، 07، 02، 00، 02سيبويه: 
 أيب حيان وابن احلاجب، والفراء، والرضي.( موضعا. إضافة إ ى 74أكثر من )
 

 عليمية:زعة الت  عدم بروز الن   (2

يف شرحه مل تبد  " الفاكهي   "عليمية، لكن زعة الت  روح للكتب العلمية بربوز الن  سمت كتب الش  ات  
غوية أو يضبطها ابحلروف، أو يكثر من مة بوضوح، فقليال ما جنده يشرح الكلمات الل  هاه الس  

  .2ومثيل يف حنو: زيد وعمرغوية املعتمدة على الت  دريبات الل  مرينات والت  الت  
 

                                                 

 .42، ص الفاكهي   املكي   :دىدا يف شرح قطر الن  جميب الن   :1 
 .41، ص املرجع نفسه :2 

 الفاكهي   شرح املكي   شرح ابن هشام األنصاري  
دى يت: "شرح قطر الن  جاء عنوانه كاآل العنوان:
 دى"وبل الص  

دا يف شرح جاء عنوانه كاآليت: "جميب الن   العنوان:
 دى"قطر الن  

جاء املقدمة خمتصرة: فبعد البسملة  املقدمة:
واحلمدلة هلل، ذكر الط ريقة الت  اعتمدها يف كتابه، 

ي من أجله وضع الكتاب، مشريا إ ى اهلدف الا  
د، فهاه نكت ويظهر ذل  من خالل قوله: "وبع

دى وبل حررهتا على مقدمت املسماة بــ "قطر الن  

هلل على نعمائه،  هل فبعد البسملة واحلمد املقدمة:
ي دفعه إ ى حتقيق خمطوطة بب الا  س  ذكر ال

إ ى الكتاب، وذل  من خالل قوله: "وقد دفعين 
رح من  أبرز هاا الش   اختيار هاه املخطوطة... أن  

دى البن هشام دى وبل الص  شروح منت قطر الن  
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اهبا، مكملة دى"، رافعة حلجاهبا، كاشفة لنق الص  
لشواهدها، متممة لفوائدها، كافية ملن اقتصر 
عليها، وافية ببغية من جنح من طالب علم العربية 

 إليها.   

 ". األنصاري  
 اعتمدها يف مؤلفه، ذاكرا أشار إ ى اخلطة الت  

راسات لد   واجهته، واملصادر واعوابت الت  الص  
  اعتمد عليها يف مجع مادته. ابقة الت  الس  

غوية ابدائ بعبارة يف املنت زاد املادة الل   املنهج:
 مسبوقة حبرف )ص( من دون تفسري فيها، مث  
أتبعها بزايدة ابدائ حبرف )ش( إشارة إ ى شرحه 

 للمنت.
( آية 006واهد القرآنية، حيث بلغت )كثرة الش  

( 02 بلغت )بوية الت  قرآنية، واألحاديث الن  
 بلغت عرية الت  واهد الش  حديثا، إضافة إ ى الش  

 ( بيتا شعراي منسوب وغري منسوب. 024)

مييز بني منت الكتاب ال نستطيع الت   املنهج:
شرحه لألفاظ املنت،  وشرحه، حيث مزج املكي  
  يف أن الكالم هو حبيث ال ميكن أن يراودك الش  

 رح.ه مع الش  ة اتساقمن كالم غريه لشد  
واهد املعتد هبا، وما جاء منها: روح ابلش  توثيق الش  

( من األحاديث 72( آايت قرآنية، و)042)
( بيت شعري منسوب وغري 779ريفة، و)الش  

 منسوب.
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  اتتعننا القوق  ليهاا ما لي: تائج الت  من الن  
 ى لبنننن  كتابننننط  وعنننن  الن نننن  هشننننا  مننننن حئ،ننننم النأننننق  لليننننو مننننن حل ماننننا ال  ننننا   للننننن    ابننننن .1

ا تنننننننه و عمننننننننط لبنننننننن  مصننننننننذا ط  لننننننناا لمننننننن:  هت،نننننننا  الني،نننننننا  لال     ى  منننننننن حهنننننننو  الص ننننننن
 عمنط.

و لءلذنننننقن ليهانننننا ا قا ننننن: هشنننننا   نينننننتا ابننننننأنننننق تءلذنننننا  إن لنالنننننم ا نننننء اه للي،نننننا  الن   .2
 يخهص  ك  ذلك   ل  أبن ل قن حم  مجع لد اتم. ح لالت  للتناللقها  لش  

زلنننننم ،ال نننننا  للماننننن  ذلنننننك منننننن اننننن      هأنننننط   ا  ا   تنننننم الن   هشنننننا  بصننننن     ابننننننكنننننان  .3
ا ال جيننننننن  لنننننن ى ال النننننن  ال صنننننن لم لننننننن ما لننننننن ا ا  ا  ا ختيذننننننم و ا  نننننن لم القالنننننن      نننننن

لهنننننق لنننننن  –ط كنننننان لصننننن ح إلنننننهاو ل نننننق  حننننننق ا ننننناهب ال صننننن    بننننن  إ  ننننن  نننننك و مهينننننط ح   
  حصأابنا . -ال ص له

البنننننننن هشنننننننا  د ا  كونننننننت  ا ذننننننن د هنننننننا  لااتهنننننننا ا     ن نننننننب و إ تا نننننننط  لننننننن ى ا ننننننن ا    .4
 أق.إما  من حئ،م الن   أقلم ا ن لفم لأل   الن  

ا  لهنننننق  وعننننن  هشنننن ابننننننتنننننال  حلننننن  مءلذننننا   منننننن انننن   هننننناا ال أننننن  حن  نننننال نننن  ح نننننه  ل .5
 ى   لهنننننننق مع نننننننقل لونننننننا  ب مجتنننننننط ليننننننن: بنننننننن تنننننننا   لعلننننننن   شننننننن  تننننننننم  ى لبننننننن  الص نننننننالن ننننننن

إىل حن هننننننننناا  نابع ننننننننننم لالننننننننن   لننننننننن ا  النننننننننق ن  لننننننننن  ا  لح ننننننننننا  ال أننننننننن   قصننننننننني 1111
ا ءلنننننن     ننننننق  ننننننا  ط األفنننننناذ مننننننع صننننننن  ل ،ننننننط  ف نننننن  ح   هنننننناا  ، ننننننم لي،ننننننا  ال نننننن ن 

  اتم.يهط ض،ن ال   ل انالت، النا   لما بن ه لتذ ته  لو  
أقلننننننننم  د اتننننننننم  نيه،هننننننننم  فنننننننناك  ال النننننننن   حلال     ح نننننننن   ننننننننا هشننننننننا  ا نننننننناد  الن   ابننننننننند    .6

  وننننننا   حل أبمويننننننم  قضننننننأاا  لحل ننننننب ذلننننننك بشننننننقاه  و د هننننننم حل حلادلنننننن    قلننننننم  نننننن لذم  
 أب نا  الن ب لحوقا و. لح
ط لنننننننال  حن ل نننننننقن مني،نننننننا و ننننننن  حن ل نننننننقن هشنننننننا  دالال  وقلنننننننم ليننننننن  ح  ننننننن ابننننننننو مننننننناج  .7

 لا لا م ها. امت كااالب لي  أقلم فه،ا ل ال  الع  و ا اد  الن  مءلذا  ف   و   
 
 
 
 



 خاتمــــــــة

88 

 

هشنننننننا  و  ذنننننننا ب  لذلنننننننك بننننننن د ا  ننننننن لم      لاألانننننننا هنننننننا     حاننننننن ى  لوننننننن   ابننننننننلونننننننع  .8
 جم،قلم مناا  ان ص 
   لحمهياننننا و مءلذا نننننط نتنذننننها و ا ننننامع الص ننننذكنننن  مننننن ل مننننا  الذننننن  لننننن   الت  

 األا ى.
    ىن.ناللم لي  الذن   لذك ها و ا حمه  ل    و   لي 
  حمويتنننننط   لحانننننا بننننن ح  ل نننننب هشنننننا   ح  ال نننننقفهه و    نننننهو الذنننننن   ابننننننلنننننا ا

 ط لاد لحاا  ل ح  ال قو.ن   ال ص له  ل
ط   إ  ننننننأننننننق  ل صننننننذهتط فا  الن  هشننننننا  و ، بيننننننم النننننن    ابننننننن  بالننننننط  لنننننن ،و مننننننن ا انننننن  الننننننا   .1

 ا  تو ال اب قن.ا  ال ي،م  إىل دائ   د اتهم ختتي  ل،   ل تعع اخل لج  أبو
أقلنننننننم  م ا  نننننننم منننننننع  لألل نننننننا  الن   ااتصنننننننا هلا  لنننننننذ ليننننننن  هننننننناه ال  اتنننننننم كوننننننن    .11

 ن ل  لإص ا  األل ا .وم لالربالم و الت  ط لت،هز  ل    ح   األا ى  ،ت أقكتب الن  
 كنا لنات   لقال حن ه اان هللا  لهللا من ل ا  ال ص .لا ،  هلل الا  ه اان  اا  لما  
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 القرآن الكرمي
     هشنننننننار اآاثرنننننننا ا آح ي  عله نننننننا ال اننننننن ا    ننننننن   ننننننن      اع ننننننن  ا  ننننننن   ننننننن  ابننننننن  .1

 .1691   ا  الكتاب ال ريب  بري ت      1 ايض ط
هشنننننار ال اننننن ا بومتنننننا  كنننننري  ع ل النننننا ع  عنننننا  عكااثتنننننا   ال انننننر   ننننناع   ننننن ض   ابننننن  .2

 .1691      1 ا  طالس   عشق  ط
  1    ننننننن الننننننرر  الينننننن ر   ا  ا ننننننن   القنننننناهر   طهشننننننار   اننننننري   ال انننننن  ال ننننننريب ابنننننن  .3

    1669. 
  نننننننرا  ال ربوننننننن   اآاث نننننننا ا  ،قونننننننق النننننننن   ننننننن   ننننننن  النننننننن     ا  الكتننننننن  ال  ولننننننن    .1

 .1661      1بري ت  ط
 1691      1 ال ظائر  ال و ط    ا  الكتاب ال ريب  بري ت ط يا اآش .5
ال ت نننننننن   ع   نننننننن  الر ننننننننال    ال ننننننننراع  ،قوننننننننق   نننننننن ا  نننننننن  ابنننننننن اآصننننننن ح   ال انننننننن    .9

 بري ت   /ط   /   .
هشننننار  ،قوننننق ع  نننننق  نننن نا اعنننند   ا  الكتننننناب ال ننننريب   عشنننننق   البننننن اآلغننننان ال ا  نننن   .1

 .1661      1ط
 عال . اب  ل و  ب  عال    .9
   ا  ال كنننننننننر  اآاث نننننننننا  ارنننننننننر    الكننننننننن  و    رنننننننننا    ع نننننننننائ  ا نننننننننال  بننننننننن  الاثاإل .6

  /ط   /    .
 ل وننننننن    عالننننننن   ،قونننننننق النننننننن اننننننن  النننننننن     نننننننن ا لونننننننن     ضنننننننك ا  نننننننال   ى .11

 .1691      5ا كت   التعا    الكدى  عرر ط
بغوننننننننن  ال  نننننننننا    ط قنننننننننات ال غننننننننن     ال انننننننننا   ال نننننننننو ط   ،قونننننننننق  بننننننننن  ال يننننننننن   .11

 .1616      2 براهوم   ا  ال كر  ط
 ننننننا    ات  نننننن  اآ ب ال ننننننريب  ،ننننننا ح بر ،لننننننان  لر نننننن    ننننننن ا  ننننننوم ال عننننننا    ا  ا  .12

 .1611      3القاهر  ط
 ات    ال ا       ال عنا انصف   ا  ا  ا   القاهر    /ط   /   . .13
 الت وان     راب القرآن   يب ال قاء ال كدا  ،قوق     الن ال اا ا. .11
هشنننننننننار  ،قونننننننننق   ننننننننناس عرننننننننن     ابننننننننن خت نننننننننو  الشننننننننن اهن  ل  نننننننننو  ال  ائنننننننننن   .15

 .1699      1الرا     ا  الكتاب ال ريب  بري ت  ط
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اعنننننن نا  ا ل كنننننن   ابنننننن ل عونننننن  ال نننننننى بشننننننرل و ننننننر ال نننننننى  صننننننا  ال نننننن نان   ا   .19
 ه.1131      2ال ربو  ال        ط

ل ضنننننوك و نننننر ال ننننننى    نننننن الكنننننرمي التكنننننر    ،قونننننق   نننننن ا كنننننوم اآاثنننننو    ائنننننر   .11
 .2119      1  ن اإل العو   ال ل  ا ريا   يب  طشال
  2  وقوننننننن   القننننننناهر   طالغال ونننننننب  ا كت ننننننن  الت     س ال ربوننننننن   عرننننننن    ننننننناعر النننننننن   .19

    2113. 
نننننن ابنننننن انننننن   غري   ال   اعنننننناعر الر نننننن .16   ننننننق  ر ف    نننننن ون ال   هشننننننار  ،قوننننننق الننننننن الش 

    /   .1ع     ال الل   عشق  ط
  ننننننننن  اراضنننننننننر    ات  ننننننننن  عرنننننننننر  القننننننننناهر   ال نننننننننو ط   ،قونننننننننق  بننننننننن  ال يننننننننن   .21

 .1691      1 براهوم  ط
  3  ،قونننننق النننننن   ننننن  ال عنننننا    نننننا  الكتننننن   بنننننري ت  ط نننننب ابننننن ا رنننننائ    .21

    1693. 
 عنننننننننر ال  نننننننننقالت    ا  اعوننننننننن    بنننننننننري ت   /ط   ننننننننن    ابننننننننن النننننننننن   الكاع ننننننننن    .22

1663. 
  نننننننن ان اآط نننننننن   اآط نننننننن   شننننننننر ا ع نننننننننا الننننننننن انصننننننننر الننننننننن     ا  الكتنننننننن   .23

هشنننننار   ابننننن .عغنننننب ال  وننننن   ننننن  ،تننننن  اآ ا  نننننن  1661   ننننن   2ال  ولننننن   بنننننري ت  ط
 .2111      1قوق   ن ال  وف الن ا  و   الارا  ال ريب  الك  ،  ط،
  نننن ان  ر ننننر  ر ننننر  شننننرل الننننن بنننن    ونننن   ،قوننننق اث لننننان الننننن  عنننن  طننننا   ا   .21

 ا  ا    القاهر    /ط   /   .
  ننننننن ان ا  ومننننننن   ا  ومننننننن    ا  صنننننننا   بنننننننري ت  شنننننننرل  يب   ونننننننن ال نننننننكرا   /ط   .25

.   /  
 .1696وق   نا    ان  بري ت   /ط         ان  امت ال ائ   ،ق .29
  ننننن ان   نننننار     نننننار   ،قونننننق النننننن  ننننن ون  ع لننننن ا  بنننننري ت  ا كتننننن  اإل نننننالع    .21

 .1611 /ط      
  ننننن ان ال ابغننننن  النننننلبوات  ال ابغننننن  النننننلبوات  ،قونننننق   ننننن   نننننا      ا  ال كنننننر ال نننننريب   .29

 .1663      1بري ت  ط
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       نننننننف آح   نننننننن ال ا نننننننن  هشنننننننار اآاثرنننننننا ا   ننننننن  ال انننننننا   عرننننننن ابننننننن       .26
 .2119      1ع     ا  تا   القاهر   ط

ال نننننننن  د   ر نننننننن    ح ا  نننننننن د  ا قر نننننننن ا  ،قوننننننننق الننننننننن   ننننننننن القننننننننا     ننننننننا   ا   .31
 .1661      1الكت  ال  لو   بري ت  ط

 لنننننننننننا  ا    ننننننننننن   عكت ننننننننننن  القننننننننننننس  القننننننننننناهر    /ط   ابننننننننننن ات النننننننننننله   ل  شننننننننننن .31
 ه.1315   

قونننننننق النننننننن اننننننن  النننننننن     نننننننن ا لونننننننن  ع   ننننننن  هشنننننننار  ، ابننننننن شنننننننل   النننننننله    .32
 .1695      11ال  ا    القاهر   ط

ال نننننننننننناقم  ع   نننننننننننن  القننننننننننننن    ننننننننننننا   و س   ابنننننننننننن عالنننننننننننن    ابنننننننننننن شننننننننننننرل  ل ونننننننننننن   .33
 ه.1312بري ت  /ط      

عالننننن   ،قونننننق   نننننن النننننرر  ال نننننون  النننننن بنننننن ا ا  تننننن ن   ابننننن شنننننرل الت ننننن و    .31
 هعر   /ط   /   .

طالننننننننن اآنهننننننننرا  ،قوننننننننق الننننننننن   نننننننن   ونننننننن ن شننننننننرل الترننننننننر ك   نننننننن  الت ضننننننننوك   .35
 .2111ال      ا  الكت  ال  لو   بري ت   /ط      

الشنننننننو    ا  الكتننننننن    ر ننننننننشنننننننرل   ننننننن ان ا لا ننننننن  آيب  نننننننار  ا رن وننننننن   ،قونننننننق  .39
 .2113      1ال  لو   بري ت  ط

 يب شننننن    الشنننننر،   ابننننن القنننننو   اآ  نننننم الشننننن تلرا  صنننننااا  اعنننننر شنننننرل   ننننن ان  .31
 .1611 ائر   /ط      ال ط و   اع

ا ا نننننن    ضننننن  الننننننن   اإل نننننار  ا  ل  وننننننق    نننننف   نننننن   البننننن شنننننرل الكا ونننننن   .39
  لر  ع ش  ات  اع و  ب غانا  لو وا   /ط   /   .

عالننننننن   ،قونننننننق   نننننننن ا ننننننن  م   رنننننننن هر ننننننننا   ا   ابننننننن شنننننننرل الك ا ننننننن  الشنننننننا و    .36
 .1692      1ا أع ن ل ارا   ط

هشنننننننار  ،قونننننننق هنننننننا ا  نننننننر   ابننننننن شننننننرل ال لاننننننن  ال ن  ننننننن      نننننننم ال غننننننن  ال ربونننننن    .11
 .1661ع     اعاع    بغنا    /ط      

هشنننننار   ،قونننننق هنننننا ا  نننننر   ا   ابننننن شنننننرل ال لاننننن  الن  ننننن      نننننم ال غننننن  ال ربوننننن    .11
 .1691ال ان  ا   لان   /ط  

   وش   ا  الكت   بري ت   /ط   /   . اب شرل ا  ر    .12
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  1رل   ننننن ان ، ننننن  بننننن  نهنننننري   رنننننن ال اضننننن    ا  ا كنننننر ال   نننننات  بنننننري ت  طشننننن .13
    2113. 

هشننننار  لرلونننن   ل  وننننق  شننننرل   ابنننن شننننرل شننننل   الننننله    ع ر نننن  ،ننننالر ال ننننرب   .11
   ن الغب النور   ا  الكت  ال ربو    عشق   /ط   /   .

ر   هشننننننار   ا    ونننننناء الكتنننننن  ال ربونننننن   القننننننناه ابننننننن شننننننرل ورننننننون   اثنننننن،  نننننن ا    .15
 ه.1315 /ط      

هشننننننار  ونننننننر لننننننا   ضننننننر ه اعشننننننا  عونننننن   البنننننن شننننننرل و ننننننر ال نننننننى  بنننننن  الرنننننننى  .19
 2111      1بن ر   ق ب   ا  الكت  ال  لو   بري ت  ط

    ،قونننننننق  نننننننهشنننننننار     نننننننف بر،نننننننات ه البننننننن شنننننننرل و نننننننر ال ننننننننى  بننننننن  الرننننننننى  .11
 .2113   ف الشو  الن ال قا     ا  ال كر  بري ت   /ط     

نى  بنننننن  الرنننننننى  ع نننننا ،تنننننناب  نننننن  التقنننننن   الكر  نننننن  ال ع نننننن   شنننننرل و ننننننر ال نننننن .19
 ه.1132      5ذ ا القرىب   /ب ن  ط

هشننننننار  ،قوننننننق الننننننن انننننن  الننننننن     ننننننن  ابنننننن  ننننننر ال نننننننى  بنننننن  الرنننننننى  وشننننننرل  .16
 .1611      12ا لون  ع     ال  ا    عرر  ط

هشننننننار  ،قوننننننق الننننننن انننننن  الننننننن     ننننننن  ابنننننن شننننننرل و ننننننر ال نننننننى  بنننننن  الرنننننننى   .51
 .1693      11ا كت   التعا    الكدى  عرر  طا لون  

شنننننننرل ،تننننننناب  نننننننو   ا  ال نننننننريا   ،قونننننننق  عينننننننان   نننننننن التننننننن اب  ا ومننننننن  ا رنننننننر     .51
 .1699عرر   /ط      

 نننننا س    بننننناالرنننننا ق    قنننننا ال غننننن  ال ربوننننن   ع نننننائ  ا   ننننن   ال نننننرب   ،الع نننننا   .52
 .1663      1،قوق  لر  ا ق ال  اع  عكت   ا  ا    بري ت  ط

ضننننننننننننواء ال ننننننننننننال   ى   ضننننننننننننك ا  ننننننننننننال   الننننننننننننن ال عننننننننننننا   ع   نننننننننننن  الر ننننننننننننال    .53
 .1666      1بري ت ط

   الارا م  اآط ا ) ات    اعديت(    ن الرر  اعديت. اآلح  عائ   .51
ال رننننننننننر ا لننننننننننالوك    عرننننننننننر  الشننننننننننار   نننننننننن ون  اشنننننننننن     ا  ال  ينننننننننن  ال ربونننننننننن    .55

 .1619     2القاهر   ط
شنننننننار   رنننننننار اثننننننن   النننننننن     ا  الكتننننننن  ال  لوننننننن   بنننننننري ت  ه ابننننننن ال  ننننننن     ننننننن   .59

 .2111      1ط
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ا ا ننننننننن   ع   ننننننننن  اع ائننننننننن   و ننننننننن  و     /ط   ننننننننن    ابننننننننن الكا وننننننننن    ال اننننننننن    .51
 ه.1312

 ه1319     1الكتاب   و   ا  ا      اآعري    ب الق  عرر ط .59
  الكتنننننناب   ننننننو   ا  ،قوننننننق   ننننننن ال ننننننالر هننننننا  ن   ا  الق ننننننم  القنننننناهر    /ط   نننننن  .56

1699. 
الكشننننننا    نننننن   قننننننائق  نننننن اع، اآوا  نننننن      نننننن ي التأ  نننننن   ال  شننننننرا  ع   نننننن   .91

  ا  الكتاب ال ريب  بري ت   /   .
،شنننننننف الظ ننننننن ن  ننننننن    ننننننناع  الكتننننننن   ال  ننننننن ن   نننننننا   ط و ننننننن   ،قونننننننق النننننننن  .91

 ايلتقااي     ، الك و     ا    واء الارا  ال ريب  بري ت   /ط   /   .
نى  بننننن  الرننننننى   بننننن  هشنننننار   لر ننننن   بننننن  ا  ننننن  عنننننه الق نننننر ا  نننننل  و نننننر ال ننننن .92

 .1666      1    ب   ا    ن ر   ا  ال ط   الرايض  ط
عالننننن   ع   ننننن  ا نننننالح  عرنننننر   /ط   ابننننن عنننننه الكا وننننن  الشنننننا و      نننننم ال ربوننننن    .93

    1619. 
جمونننننن  ال نننننننا   شننننننرل و ننننننر ال نننننننى  ا  كنننننن  ال ننننننا،    ،قوننننننق عنننننن ع  الكننننننرا      .91

 .2119     1ل  شر   لان   طالنا  ال ثلااثو  
    /   1ضوف   ا  ا  ا    القاهر   ط ش و ا نا س ال ا      .95
عرنننننننر    رنننننننر   لننننننن  ا لالوننننننن  ال ار ننننننن    ننننننن ون  اشننننننن    القننننننناهر    /ط   ننننننن    .99

1656. 
عغننننننب ال  ونننننن   نننننن  ،تنننننن  اآ ا  نننننن   ،قوننننننق عننننننانن ع ننننننا د   ا  ال كننننننر  بننننننري ت   .91

 .1695      9ط
ال  شنننننننننرا  ،قونننننننننق   نننننننننر صنننننننننا  ونننننننننن ا    ا   لنننننننننان  ا  رننننننننن      نننننننننم ال غننننننننن    .99

 .2111     1 لان  ط
ا قتيننننننن   ا ننننننند   ،قونننننننق   نننننننن ا نننننننالق  ينننننننول     نننننننم الكتننننننن    بنننننننري ت   /ط   .96

    1693 
 ننننننا   اعر نننننن     ابنننننن  ننننننراع  ،قوننننننق عرنننننن    الشنننننن      ابنننننن ا نننننن      ال انننننن    .11

 .1695ع     بن ان  بري ت   /ط      
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   الننننننن    نق  ننننننن وم   ا  الق نننننننم  القننننننناهر    /ط   ننننننن   ال  ننننننن     رنننننننر ا لالوننننننن .11
1665. 

ال انننننننننن  ال ننننننننننريب اثشننننننننننألا ل نننننننننن  ي عنا  ننننننننننا    الننننننننننا  صننننننننننالل   اا   ا  الغر نننننننننن    .12
 القاهر    /ط   /    .

   ننننن   2اثشنننننأ  ال اننننن   ال   نننننا ا  ع نننننابر اعاع ننننن  اإل نننننالعو   ا ن  ننننن  ا  ننننن     ط .13
1661. 

      اا ونننننننن   شننننننننا ال غنننننننننا ا   ا  هن نننننننن  ال ننننننننا     انننننننناء ا نننننننن ل    آح  ا رنننننننن .11
 .1651  واء الارا  ال ريب   /ط      

مهنننننننننر ا  اعنننننننننر    نننننننننر اع اعنننننننننر  ال نننننننننو ط   ،قونننننننننق  رنننننننننن  ننننننننن  النننننننننن     ا   .15
 .1669     1الكت  ال  و   بري ت  ط
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يلقي هذا البحث الّضوء على جهود ابن هشام اأنصارّي ي ميدان الّحو.هذا العام الفّذ من القرن  
ّّ أّمها  فضل ي إعادة تبويب أبواب الّحوالثامن اهجري، كان له ال ظيمها من خال مؤلفاته القدمة و ال و ت

و اخرت موذجا للّدراسة كتاب "قطر الّدى"  "قطر الّدى و بل الّصدى"،و"مغي الّلبيب عن كتب اأعاريب"، 
ما فيه قيمة تعليمية، أنّه جاء مفصا و مبسطا للمبتدئن، حرص فيه على الّتمثيل لكّل قاعدة حوية يوردها، مّا 

ا هذا.                                  اية و شرح من لدن الباحثن ويزال قبلة للّدارسن إى يوم                                                                                                             جعله حل ع
هود الّحوية  -: ابن هشام اأنصاريّ مفاتيح كلمات أقسام  -و بل الّصدى  قطر الّدى  -اختياراته -آراؤ –ا

رف(.       الكلمة)ااسم، الفعل، ا

 

Résumé 

Cette recherche a pour objectif de jeter de la lumiere sur les offerts fournis 

par « IBN- HICHAM EL ANSARI » dans le domaine de la grammaire. Cet 

grammairien géant du 8 
éme  ciécle d’elhidjri. 

Ce lui à qui revient le préirlége de réorganiser les asces etportiéres de la 

grammaire classique et ce atravers ses œuvres dont oncit : « MSGHNI EL 

LABIB » et « Quatre Elmada et Bel Auada » comme échantillon. Cet livre a une 

grande voleur didactique comme il est très bien détaillé et simplifié pour les 

débu tants. Il comport des escemples pour chaque régle grammaticale. Cela feut 

que la plupart des chercheurs l’ont très bien considére depuis jusqu’à nos jours. 
 

Mot clés :Ibn Hicham Al Ansari - Quatre Aenada – Les efforts 

grammaticausc – Ses opunions – Ces choisc – Gtegories de mots ( nom , verbe , 

outil ). 

 

 

 

 

Summary : 

This researche aims at shedding light on the efforts made by « Ibn Hichem 

El Ansari » in the field of grammar. 

This geont grammarian of the 8 th century of the Hidjria. 

Thanks to lins classic grammar has been reordered and classified in tydy 

gates. This was made through his frome works among wich are do state " 

Moghni Ellabib" and  " Quatre El nada and Bel Assada" . we are opted for this 

book to be chosen as a sampl for a study . This book is of a great didactic value 

as it is well detailed and simpli fied mainly for beginners. 

Contains so mary escamples corresponding to any given grammatical rule. 

That’s why so many  resear chess have always well consi dered it since then till 
now. 

Hey- words:    Ibn Hichem El Ansari , Quatre El nada and Bel Assada, 

grammatical efforts, his views, choices, floor section ( name- act- crafts) 
 


