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 يهخص انجحث ثبنهغخ انعزثٍخ

 «جمعنا كدراسة»  في شرحو عمى األلفية أكىاـ ابف الناظـ
 طو عمي محمد عبد الرازؽ

 المغكيات، كمية البنات اإلسالمية بأسيكط، جامعة األزىر، مصر
 tahaaii.8719@azhar.edu.eg )البريد اإللكتركني(:

 يهخص: 
شػرحو عمػى األلفيػة )جمعػان كدراسػة( ىذا بحث بعنػكاف: أكىػاـ ابػف النػاظـ فػي 

اىتـ الباحث فيو بآراء ابف الناظـ التي انتقده فييا النحكيػكف ككصػفكىا بأنيػا 
أخطاء، فقاـ الباحث بتناكؿ ىذه اآلراء التي انتقػد فييػا النحكيػكف ابػف النػاظـ 
كبػيف الباحػػث ككهػػه ىػؿ ىػػذه ا نتقػػادات فػي مكهػػعيا أك جػػانبيـ الصػػكاب  

كجػػاء البحػػث فػػي  ،فػػي حكمػػو عمػػى الحجػػة كالػػدليؿ كالبرىػػافمسػػتندان الباحػػث 
 ،: مقدمات النحػكفعنكانو المبحث األكؿأما د عشر مبحثا، ػمقدمة كتمييد كأح

المبحػػث ك  ،المبحػػث الثالػػث: كػػاف كأخكاتيػػاك  ،المبحػػث الثػػاني: المبتػػدأ كالخبػػرك 
 :المبحػػث السػػادسك  ،المبحػػث الخػػامس: نالػػب الفاعػػؿك ، الرابػػ : إفو كأخكاتيػػا

المبحػث ك  ،المبحػث الثػامف: اإلهػافةك  ،المبحػث السػاب : الحػاؿك  ،المفعكؿ فيو
المبحث العاشر: معمكؿ الصفة ك ، التاس : إعماؿ اسـ الفاعؿ المقركف بػ )أؿ(

ثػـ خاتمػة تنػاكؿ فييػا كبػلس، المبحث الحادم عشػر: اسػمية نعػـ ك  ،المشبية
  كالمصػػادر، ثػػـ الباحػػث أىػػـ النتػػال  التػػي نكصػػؿ إلييػػا، ثػػـ فيػػرس المراجػػ

 فيرس المكهكعات .

 الكممات المفتاحية : أكىاـ، ابف الناظـ، األلفية.
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Abstract 

The present study introduces all Ibn En-Nadhīm‟s 

comments on the 'Alfiyyah (Ibn Malik‟s one-thousand-

line poem on Arabic Syntax), which were the target of 

the Grammarians‟ criticism, being seen as mistakes. It 

tackles these opinions and indicates whether the 

grammarians were right or mistaken according to 

evidence and scientific analysis. The research paper 

consists of an introduction, a preface, 11 sections, and a 

conclusion. The title of the first section is “Introductions 

of Arabic Syntax”; the second section “The Subject and 

the Predicate”; the third section “The Copula and its 

Class”; the fourth section “The Emphatic Article 'Inna 

and its Class”. The title of the fifth section is “„Nā᾿ib ul-

Fā‛il‟ (the receiver of the action in a passive sentence)”; 

the sixth section “The Adverb of Time”; the seventh 

section “The Adverb of Manner”; and the eighth section 

“The Genitive Case”. The title of the ninth section is 

“The Grammatical Case of the Past Participle when the 
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definite article is prefixed to it”; the tenth section “The 

Noun modified with an Adjectival Noun”; the eleventh 

section “The Verbs „ni‛ma‟ and „bi᾿sa‟ when used 

nominally. The conclusion contains the findings of the 

study.          

Key words:  errors – Ibn En-Nadhīm –– ᾿Alfiyyah 
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 ادلقذيـــــخ
الحمػػػػد   رب العػػػػالميف، كالصػػػػالة كالسػػػػالـ عمػػػػى المبعػػػػكث رحمػػػػة 

 لمعالميف، سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف، كبعد : 
ا ىتمػػػاـ بػػػآراء العممػػػاء التػػػي ذيًكػػػرٍت فػػػي مصػػػنوفاتيـ، كالك ػػػكؼ  فػػػ فو 

فقكا فػي ىػذه اآلراء أك جػانبيـ الصػكاب فييػا   مػف أجػؿ عمييا، كمعرفة ى ؿ كي
مػػػػة العممػػػػاء الػػػػذيف أثٍػػػػركا المكتبػػػػة العربيػػػػة بجممػػػػة مػػػػف  األعمػػػػاؿ ، كمػػػػف جي

، فيػػك إمػػاـ فػػي النحػػك ى(ٖٔٔالمؤلفات:)بػػدر الػػديف بػػف مالػػؾ المتػػكفى سػػنة 
كالمعاني كالبياف كالبدي  كالعركض كالمنطػؽ، كمػف مؤلفاتػو النحكيػة : شػرحو 

كالده، كيعرؼ بشرح ابػف النػاظـ، كىػك شػرح فػي اايػة الحسػف، « ألفية» عمى
كيغمب عمى الظف أنو أكؿ شرح عمى األلفية، مٌيد السبيؿ لمف شرحكا األلفيػة 
بعػده، نقمػكا عنػو، كعنػكا ببسػػط مػا فيػو، ممػا جعػػؿ الشاػراح بعػده كػابف ىشػػاـ، 

ظـ بالنقػػػد، كابػػػف عقيػػػؿ، كاألشػػػمكني، كالمكػػػكدم كايػػػرىـ يتنػػػاكلكف ابػػػف النػػػا
، كىػػذا مػػا  أ ػأم الخطػػ –كيصػػفكف بعػػض مػػا ذىػػب إليػػو ابػػفي النػػاظـ بػػالكىىىـ 

دفعني إلى البحث عف األكىاـ كالك ػكؼ عمييػا كالبحػث فييػا، فجمعػتي شػتاتيا 
جمعنػا »مف كتب عٌدة، كسميتييا : ]أكىاـ ابف الناظـ فػي شػرحو عمػى األلفيػة  

لفيػػة ابػػف مالػػؾ، ك ػػد ا تهػػت ، كجػػاء الترتيػػب بطبيعػػة الحػػاؿ حسػب أ«كدراسػة
طبيعػػػة البحػػػث أف يػػػأتي فػػػي مقدمػػػة، كتمييػػػد، كأحػػػد عشػػػر مبحثػػػان كخاتمػػػة 

 كفيارس .
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 : فقد تحدثت فييا عف أىمية المكهكع كسبب اختيارم لو.  أيب ادلقذيخ
: تحػدثت فيػو عػف ابػف النػاظـ : اسػمو، كلقبػو، كحياتػو، كأشػير  ٔانزًٍٓذ

 « . أكىاـ»معنى كممة تالميذه، كمصنفاتو ككفاتو، ثـ عف 
 : مقدمات النحك :  ادلجحث األٔل

 « .تنكيف الترنـ»الكالـ كما يتألؼ منو   - ُ 
 النكرة كالمعرفة .   - ِ 
 « . لعؿ»ك « ليت»نكف الك اية م    -أ   
 « .  ط»ك «  د»نكف الك اية م    -ب   

 : المبتدأ كالخبر :  ادلجحث انثبًَ
 مبتدأ . تقديـ الخبر عمى ال  -أ   
 تعدد الخبر لمبتدأ كاحد .   -ب  

 : كاف كأخكاتيا :  ادلجحث انثبنث
 الفصؿ بيف كاف كاسميا .  

 : إفو كأخكاتيا :  ادلجحث انزاثع
 دخكؿ الالـ عمى الخبر المقدـ معمكلو .   -أ   
 المخففة كالفعؿ . « أفٍ »بيف « لك»الفصؿ بػ   -ب  

 : نالب الفاعؿ :  ادلجحث اخلبيس
 نيابة المفعكؿ الثالث عف الفاعؿ .  

 : المفعكؿ فيو :  ادلجحث انسبدس
 اختالفيـ في كجو النصب في نحك : دخمت البيت .  

 : الحاؿ :  ادلجحث انسبثع
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 مالزمة الحاؿ لصاحبيا .  
 : اإلهافة :  ادلجحث انثبيٍ

 « . لٌبيؾ » اإلهافة إلى الهمير  
 مقركف بػ ) أؿ (. : إعماؿ اسـ الفاعؿ ال ادلجحث انزبسع
 : معمكؿ الصفة الميشبية .  ادلجحث انعبشز

 : اسمية نعـ كبلس . ادلجحث احلبدي عشز
 : ك د سجمت فييا ما تكصمتي إليو مف نتال  .  ثى اخلبمتخ

 : كتشمؿ :  ثى انفٓبرس
 فيرس المراج  كالمصادر .   - ُ 
 فيرس المكهكعات .   - ِ 
ي أكىاـ ابف النػاظـ فػ»فقتي في ىذا البحث : فأرجك ا  أف أككف  د كي ٔثعذ : 

لمنػة، ، فػ ف كػاف كػذلؾ فممػو الحمػد كا«جمعنػا كدراسػة» « شرحو عمى األلفيػة 
، كلػو الحمػد فػي األكلػى كاآلخػرة . ف تكف األخرل فحسبي أٌني اجتيػدتي َوَما ىى)كا 

ى.88ود/(ىسورةىهَتْوِفوِقيىِإلَّ ىِب للَِّهىَعَلْوِهىَتَوكَِّلُتىَوِإَلْوِهىُأِنوُب
 دكزٕر/ عّ عهً حمًذ عجذ انزاسق                                             
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 متٍٓذ
 (1)أ ـ  انزعزٌف ثبثٍ انُبظى 

 امسّ َٔسجّ ٔنقجّ : 
ىك : محمد بف محمد بف عبد ا  بػف عبػد ا  بػف مالػؾ، اإلمػاـ بػدر  

يواني، الدمشػقي، الشػافعي، عيػرؼ بػابف النػاظـ  الديف جماؿ الديف، الطالي، الجى
 .  (ِ)أك بابف ناظـ األلفية 

 حٍبرّ : 
لػػد فػػي دمشػػؽ   المتػػكفى  –العالمػػة ابػػف مالػػؾ  –كأخػػذ عػػف كالػػده ( ّ)كي
، أخذ عنو النحك، كالمغة، كالمنطؽ، كسكف بعمبؾ مٌدة، فمما مػات ىِٕٔسنة 

كالػػده طيمػػب إلػػى دمشػػؽ فرجػػ  إلييػػا، ككلػػي كظيفػػة كالػػده، كتصػػدل لالشػػتغاؿ 
 .  (ْ)ؼكالتصني

                                                           

، كالنجػكـ ُّٓ/ْ، كمػرآة الجنػاف ُٔٔ، ُٓٔ/ُينظر ترجمتو في : الػكافي بالكفيػات  (ُ)
، ُّ/ٕ، كاألعػػالـ ٔٗٔ/ٕ، كشػػذرات الػػذىب ِِٓ/ُ، كبغيػػة الكعػػاة ّّٕ/ٕالزاىػػرة 

 . ُُِكنشأة النحك ص 
، ٔٗٗ/ٕىب ، كشػػذرات الػػذِِٓ/ُ، كبغيػػة الكعػػاة ُٓٔ/ُينظػػر : الػػكافي بالكفيػػات  (ِ)

 . ُّ/ٕكاألعالـ 
ًلػػد ، فقػػد جػػاء فػػي  (ّ) لػػـ تيثبػػٍت كتػػب التػػراجـ سػػنة ك دتػػو، كلكػػف يمكػػف أف نسػػتنبط متػػى كي

، فتكػكف سػنة ك دتػو ىٖٔٔاألعالـ أنو تكفي عف نيؼ كأربعيف عامنا، ك د تػكفي سػنة 
 أك  بميا بقميؿ تقريبنا . كا  أعمـ . ى َْٔ

 . ٔٗٔ/ٕ، كشذرات الذىب ِِٓ/ُالكعاة  ، كبغيةُٓٔ/ُينظر : الكافي  (ْ)
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 صفبرّ : 
ػػا فػػي  –رحمػػو ا  تعػػالى  –كػػاف   ػػا، حػػاد الػػذىف إمامن ػػا ذكينػػا فيمن إمامن

النحػػػك، كالمعػػػاني، كالبيػػػاف، كالبػػػدي ، كالعػػػركض، جيػػػد المشػػػاركة فػػػي الفقػػػو 
كاألصكؿ، ككاف عجبنا في الذكاء كالمناظرة، كصحة الفيػـ، ككػاف المعػب يغمػب 

عميو، كعشرة مىٍف   يصمه 
(ُ) . 

 :  راليٍذِ
  رأ عميو جماعة منيـ : 

محمد بػف عمػر بػف مكػي بػف عبػد الصػمد بػف عطيػة بػف أحمػد األمػكم   - ُ
 – ٓٔٔصدر الديف بف الككيؿ ، يقػاؿ لػو ابػف الخطيػب كابػف المرحػؿ )

أخػػذ عػػف بػػدر الػػديف بػػف مالػػؾ، كالصػػفي الينػػدم، كتقػػدـ فػػي ى( ُٕٔ
 .  (ِ)الفنكف كفاؽ األ راف

حػػد بػػف عبػػد الكػػريـ بػػف خمػػؼ بػػف نبيػػاف محمػػد بػػف عمػػي بػػف عبػػد الكا - ِ
ى( ِٕٕ – ٔٔٔ) (ّ)األنصػػارم، كمػػاؿ الػػديف يعػػرؼ: بػػابف الزممكػػاني

 اهػػي القهػػاة، كبيػػر الشػػافعية فػػي عصػػره، صػػاحب:البياف فػػي عمػػـ 
 .  (ْ)البياف، كالدرة المهيلة في الرد عمى ابف تيمية، كاير ذلؾ 

                                                           

 ينظر : المراج  السابقة .  (ُ)
 .  ْٕ/ٖ، كشذرات الذىب ِّٖ – ّّٕ/ٓينظر : الدرر الكامنة  (ِ)
 نسبة إلى )زممكاف( كىي :  رية بدمشؽ .  (ّ)
 .  ِّٖ/ٓ، كالدرر الكامنة َُْ/ٖينظر : شذرات الذىب  (ْ)
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 أوهام ابن الناظم فى شرحه على األلفية

 جمعاً ودراسة 

ُِٖٔ 
 

مفسػػر صػػاحب : الى( ّّٕ – ّٗٔ ػػرأ عميػػو بػػدر الػػديف بػػف جماعػػة )  - ّ
ىدايػػة السػػالؾ إلػػػى معرفػػة المناسػػػؾ عمػػى المػػػذاىب األربعػػة، ككشػػػؼ 

 . (ُ)المعاني عف متشابو المثاني
، ى(ِْٕ – ّٓٔإسراليؿ بف عبد الرحمف بف خميػؿ المقدسػي البعمػي )  - ْ

خدـ بقمعة بعمبؾ نحك ستيف سنة،  رأ طرفنا مف العربية عمى بدر الديف 
 . (ِ)بف مالؾ، كلو شعر 

 برّ : يصُف
 .  (ّ))شرح األلفية ( كيعرؼ بشرح ابف الناظـ )مطبكع(   - ُ
 .(ْ))المصباح( في المعاني كالبياف )مطبكع(   - ِ
 .  (ٓ))شرح  مية األفعاؿ( مطبكع   - ّ
 ) شرح الكافية ( .   - ْ
 تكممة شرح التسييؿ، لـ يتمو . مطبكع .   - ٓ
 ركض األذىاف في المعاني كالبياف .   – ٔ

                                                           

 .  ٔٗٔ/ٕينظر : شذرات الذىب  (ُ)
 .  ِْٕ/ُينظر : الدرر الكامنة  (ِ)
طب  في دار الجيؿ بيركت، تحقيػؽ د / عبػد الحميػد السػيد محمػد عبػد الحميػد، كطبعػو  (ّ)

 دار الكتب العممية، بيركت، تحقيؽ / محمد باسؿ عيكف السكد . 
 طب  بمكتبة اآلداب تحقيؽ : د/ حسني عبد الجميؿ يكسؼ .  (ْ)
قيػؽ د / محمػد حسػف محمػد يكسػؼ، كمكتبػة اآلداب، طب  بدار الطباعػة المحمديػة تح (ٓ)

 تحقيؽ د / فته ا  أحمد سميماف . 
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 أوهام ابن الناظم فى شرحه على األلفية

 جمعاً ودراسة 

ُِٖٕ 
 

 شرح اريب تصريؼ ابف الحاجب .  - ٕ
 شرح ممحة اإلعراب .   - ٖ
 مقدمة في المنطؽ .   - ٗ

 مقدمة في العركض .   - َُ
 بغية األريب كانية األديب .   - ُُ
 .  (ُ) األ كاؿ في شرح  صيدة أبنية األفعاؿ )مطبكع(  - ُِ

 ٔفبرّ : 
، ىٖٔٔـر سنة بدمشؽ، يـك األحد، الثامف مف المح (ِ)مات بالقيكلىن  

 .  (ّ)كتأسؼ الناس عميو

                                                           

 .  المغينيطبعة المكتبة اإلسالمية، تحقيؽ / أحمد بف إبراىيـ بف عبد المكلى  (ُ)
 القيكلن  : مرض ميعكم يحدث بسبب التياب القكلكف .  (ِ)
، كاألعػػالـ ٔٗٔ/ٕات الػػذىب ، كشػػذر ِِٓ/ُ، كبغيػػة الكعػػاة ُٓٔ/ُينظػػر : الػػكافي  (ّ)

ٕ/ُّ  . 
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 أوهام ابن الناظم فى شرحه على األلفية

 جمعاً ودراسة 

ُِٖٖ 
 

 (ُ)« أْٔبو » ة ـ يعىن كهًخ
كىىىمان: امػط  –ككًجؿ، يىٍكىىـ، مف باب فًعؿ يىٍفعىؿ  –بكسر العيف  –كًىـ  
 .  (ِ)كسيا 

ػػو  –بفػػته العػػيف  –ككىىىػػـ فػػي الشػػيء   ػػا : ذىػػب كٍىمي ػػد، يًيػػـ كىٍىمن ككعى
 .  (ّ)إليو، كىك يريد ايره

تركتو كمو، يقاؿ : أٍكىـ مف الحساب مالػة : أم :  كأكىمت الشيء إذا 
 أسقط كأكىـ مف صالتو ركعة كذلؾ. 

ا : الطريؽ الكاس  .    كالكىٍىـ : الجمؿ الهخـ الذلكؿ، كالكٍىـ أيهن
ػػػا ككًىػػـ كالىمػػا : سػػيا، ككًىمػػت فػػػي   ك يػػؿ : كىىػػـ فػػي الصػػالة كٍىمن

 .  (ْ)الصالة سيكت فأنا أكىـ 
 ، كالسيك، كالترؾ، كاإلسقاط .  فالمادة تدكر حكؿ الغمط 
بمعنػى : أخطػاء أل ألف الغػػيف كالػالـ كالطػاء كممػة كاحػػدة، « أكىػاـ»فػػ  

 .  (ٓ)كىي الغمط : خالؼ اإلصابة 
أنو ايػر مػتقف  –كىنا يجب أف ننبو : ليس معنى : أكىاـ ابف الناظـ  

ممػاء لعمـ العربية، أك أنو اير جيد في عرض المادة العممية، بؿ كثيػر مػف الع

                                                           

 سميتيا أكىامنا مف باب التغميب .  (ُ)
 .  -كىـ  – ّٔ/ّْكتاج العركس  –كىـ  – َِْٓ/ٓينظر : الصحاح  (ِ)
 ينظر : المرجعاف السابقاف .  (ّ)
 .  -كىـ  – ّْْٗ/ٔينظر : المساف  (ْ)
 .  -امط  – ْٕٕينظر : مقاييس المغة ص  (ٓ)
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 أوهام ابن الناظم فى شرحه على األلفية

 جمعاً ودراسة 

ُِٖٗ 
 

أثنى عمى ابف الناظـ، كسبؽ في ترجمتو أنو كاف إمامنا ذكينا فيمنا، حاد الذىف 
ػػا فػػي النحػػك، كالمعػػاني، كالبػػدي ، كالعػػركض، جيػػد المشػػاركة فػػي الفقػػو  إمامن

 .  (ُ)كاألصكؿ
 –في المسألة كلبدر الديف بف مالؾ م  كالده » :  (ِ)ك اؿ ابف ىشاـ  

  « .اد فيوبحث أج –حذؼ عامؿ المصدر المؤكد 
 في المسألة نفسيا . « كمنازعة ابف الناظـ  كية »:  (ّ)ك اؿ الخهرم 
كيغمب عمى الظف أنو أكؿ مف شرح ألفيػة أبيػو، كىػك شػرح فػي اايػة  

 . (ْ)الحسف منقى منقه، ميد الطريؽ لمف شرحكا األلفية بعده 
 كلكفو الكماؿ   سبحانو، كالعصمة ألنبيالو . 

* * * 

                                                           

 .  ٔٗٔ/ٕ، كشذرات الذىب ِِٓ/ُالكعاة  ينظر : بغية (ُ)
 .  ْٕٗمغني المبيب عف كتب األعاريب ص  (ِ)
 .  ُٖٗ/ُحاشية الخهرم  (ّ)
، كنشػػػأة ٔٗٔ/ٕ، كشػػػذرات الػػػذىب ِِٓ/ُ، كبغيػػػة الكعػػػاة ُٓٔ/ُينظػػػر : الػػػكافي  (ْ)

 .  ُُِالنحك ص 
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 أوهام ابن الناظم فى شرحه على األلفية

 جمعاً ودراسة 

َُّٖ 
 

 لادلجحث األٔ
 يقذيبد انُحٕ 

 [  انكالو ٔيب ٌزأنف ي1ُّ]
 رٌٍُٕ انرتمن

كتنكيف الترنـ، كىك المبدؿ مف حركؼ اإلطالؽ، »:  (ُ) اؿ ابف الناظـ 
 نحك  كؿ الشاعر :

 «مف طمؿ كاألٍتحمٌي أنيجف  العيكف الذارىفف  ما ىاجى يا صاح 
»  إلى آخػره لػيس مػف تتمػة  كلػو:« مف طمؿ»:  كلو: (ِ)يقكؿ العيني 

مػكا فػي ى، فػ نيـ ك (ّ)هالنػاظـ كايػري  يا صاح ما ىػاج إلػى آخػره كمػا زعمػو ابػفي 
 « . ذلؾ كىمنا فاحشنا 

  -انذراسخ ٔانزحهٍم :
أكؿ أرجػػػكزة « الػػػذاروفا  يػػػكفيػػػا صػػػاح مػػػا ىػػػاج الع» الشػػػطر األكؿ :  
كفػي « كمف طمؿ أمسى تخػاؿ المصػحفا» ، كتماـ البيت : ْْر ـ / (ْ)لمعجاج

نمػا ألحقػكا ىػذه المػدة فػي حػركؼ الػركل ألفو » : (ٓ)يوالكتاب لسػيبك   الػذارىفف كا 
  لمغناء كالترنـ، فػألحقكا كػؿ حػرؼ الػذم حركتػو منػو، فػ ذا أنشػدكا هً الشعر كي 

                                                           

 .  ِْ، ِّشرح األلفية  بف الناظـ ص  (ُ)
 . ْٕكينظر : تخميص الشكاىد كتمخيص الفكالد ص ، َِ/ُالمقاصد النحكية  (ِ)
 .ِٕٗ/  ُد كالمسالؾ  صينظر : تكهيه المقا (ّ)
 .  ُِٗ/ِديكاف العجاج  (ْ)
 .  ٕٔ/ٓ، كينظر : شرح كتاب سيبكيو َِٕ/ْالكتاب  (ٓ)
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 أوهام ابن الناظم فى شرحه على األلفية

 جمعاً ودراسة 

ُُّٖ 
 

ىذه القػكافي مػا نػكف  كلـ يترنمكا فعمى ثالثة أكجو : أما أىؿ الحجاز فيدعكف
بػيف الكػالـ الػذم لػـ منيا كما لػـ ينػكف عمػى حاليػا فػي التػرنـ، ليفر ػكا بينػو ك 

يكه  لمغناء، كأما ناسه كثير مف بني تميـ فػ نيـ يبػدلكف مكػاف المػدة النػكف 
فيما ينكف كما لـ ينػكف، لٌمػا لػـ يريػدكا التػرنـ أبػدلكا مكػاف المػدة نكننػا كلفظػكا 
بتماـ البناء كما ىك منو، كما فعؿ أىػؿ الحجػاز ذلػؾ بحػركؼ المػد، سػمعناىـ 

: يػػا صػػاح مػػا ىػػاج الػػدامكع (ُ)ك عسػػاكف، كلمعجػػاج يقكلػػكف : يػػا أبتػػا عمٌػػؾ أ
 .«الذاروفف 

كالذاركؼ : السيالف، كتنػكيف التػرنـ : ىػك المبػدؿ مػف حػرؼ اإلطػالؽ 
ا عف مدات الترنـ، كىي األلؼ الكاك كالياء   .  (ِ)عكهن

يحػػاكي »كفػػي المقاصػػد النحكيػػة : أمسػػى يحػػاكي المصػػحفا، ك كلػػو :  
عنى : أم شيء ىي  العيكف الذرافة بالػدمكع مػف أم : يشابو، كالم« المصحفا

طمؿ . أم : مف رؤية طمؿ ...  د أمسى يحاكي سطكر المصحؼ فػي الخفػاء 
 . (ّ)كا ندراس، كالمصحؼ ما يكتب فيو مف جمد أك  رطاس

                                                           

، َّّ/ِ، كشرح أبيات سػيبكيو ّٕٖ/ِ، كاألصكؿ َِٕ/ْالبيت مف شكاىد سيبكيو  (ُ)
، كتمييػػد ْٕ، كتخمػػيص الشػػكاىد كتمخػػيص الفكالػػد ص ٕٔ/ٓكشػػرح كتػػاب سػػيبكيو 

 .  ِٖٕ/ُ، كالمقاصد النحكية ِّ/ْ، كاألشمكني َِّٓ/َُ، ّٕٓٗ/ٖالقكاعد 
أما األلؼ ففيما ذكر، كأما الكاك ففي  كؿ الشاعر : سيقيتى الغيػث أيتيػا الخيػاميف، كأمػا  (ِ)

 كانت ميباركة مف األيامف . الياء ففي  كؿ اآلخر : 
 .  ِِ/ُ)صفه(، كالمقاصد النحكية  ُْٓ/ٔظر : تاج العركس ين (ّ)
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 أوهام ابن الناظم فى شرحه على األلفية

 جمعاً ودراسة 

ُِّٖ 
 

ًمٌي أنيجا » أما الشطر الثاني :   فيك مف أيرجػكزة  (ُ)«مف طمؿ كاألٍتحى
 « . اجىاج أحزاننا كشجكوا  د ش ما» أكليا :  ّّر ـ / (ِ)لمعجاج

، كالمقاصػد (ٓ)، كشرح المفصؿ(ْ)، كالخصالص(ّ)كفي الكتاب لسيبكيو 
 كبيذه الركاية جاء البيت شاىدنا لتنكيف الترنـ . « انيجف»النحكية : 

 رعقٍت : 
مما سبؽ يتهه أف كؿ شطر مف  صيدة، كليسا بيتنا كاحدنا كما ذىػب  

ألف المصراعيف ليسا مف أرجكزة كاحدة، كذلؾ اير إلى ذلؾ ابفي الناظـ، كذلؾ 
متػػأت،  خػػتالؼ ركييمػػا بالفػػاء كالجػػيـ، كيتهػػه ذلػػؾ إذا اسػػتعممتيا بحػػرؼ 
اإلطالؽ، كالصػكاب أنيمػا مػف أرجػكزتيف، كاألكؿ صػدر األرجػكزة كبعػده : مػف 

 طمؿ أمسى يحاكي المصحفا . 

                                                           

األتحمػي : بفػػته اليمػزة كسػػككف المثنػػاة مػف فػػكؽ كفػته الحػػاء : نػػكع مػف البػػركد بيػػا  (ُ)
خطكط د يقة، كشبو بو األطالؿ مف أجؿ الخطكط التي فيو كما شػبو بالمصػحؼ . كلػو 

   فعؿ ماض، يقاؿ : اني  الثكب إذا بمى كخمؽ .« أنيجا»: 
 .  ُّ/ِديكاف العجاج  (ِ)
 .  َِٕ/ْالكتاب  (ّ)
 .  ُّٕ/ُالخصالص  (ْ)

، ،  ٕٕ/ٓ، كشرح كتػاب سػيبكيو ّٕٖ/ِ،  كينظر : األصكؿ َُٖ/ُشرح المفصؿ (ٓ)  
،  ْٕ، كتخمػػػيص الشػػػكاىد كتمخػػػيص الفكالػػػد ص ُُِْ/ّكشػػػرح الكافيػػػة الشػػػافية 

 . ِِ/ ُ، كالمقاصد النحكية  ِٗ/ُكالتصريه 



 الثالثم اجلسء 9102العدد السادش عشر   فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية 
 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

 أوهام ابن الناظم فى شرحه على األلفية

 جمعاً ودراسة 

ُّّٖ 
 

، كبيػذا (ُ)ا  ػد شػجا كالثاني : الشطرة الثانيػة، ك بمػو : مػا ىػاج أحزاننػا كشػجك 
 .  وهللا تعاىل أ عىل وأ عمليتهه أف ابف الناظـ جانبو الصكاب . 

                                                           

 .  ْٕص الشكاىد كتمخيص الفكالد ص تخمي (ُ)
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 أوهام ابن الناظم فى شرحه على األلفية

 جمعاً ودراسة 

ُّْٖ 
 

 [  انُكزح ٔادلعزفخ2]
 «نعم»ٔ  «نٍذ»أ ـ  ٌَٕ انٕقبٌخ يع 

كجػػب إلحػػاؽ « ليػػت»إف كػػاف  بفػػ ٌف الناصػػ»:  (ُ)يقػػكؿ ابػػف النػػاظـ 
ك  كلو كلـ تيترؾ إ  فيما ندر مف نح،  چۅ ۅ        ۉ چ  :(ِ)النكف، نحك

(ّ)  : 
 أيصاًدفيو كأفقدي جؿو ماًلى  كمينية جابرو إذ  اؿ لىٍيتي 

ف كاف  ڈ ژ چ  : (ْ)فالكجو تجردىا مف النػكف نحػك  كلػو تعػالى « لعؿ»كا 

ك  تمحقيا النكف ، چگ گ گ چ :  (ٓ)ك كلو تعالى ، چژ      ڑ ڑ 
 :  (ٔ)  إ  في الهركرة كقكؿ الشاعر

                                                           

 .  ٗٔ، ٖٔشرح ابف الناظـ ص  (ُ)
 .  ّٕسكرة النساء /  (ِ)
، كتكهػػيه ٗٔكمػػا فػػي شػػرح ابػػف النػػاظـ ص  –مجيػػكؿ القالػػؿ  –البيػػت مػػف الطكيػػؿ  (ّ)

 ،ُُّ/ُ، كشرح ابف عقيػؿ َُٓ، كتخميص الشكاىد ص ّْٖ/ُالمقاصد كالمسالؾ 
، كالمقاصػػػػد َُُ/ُ، كالػػػػدرر  ٔٓ/ ُمكني ، كشػػػػرح األشػػػػ ْٔ/ُكىمػػػػ  اليكامػػػػ  

 .  ُْٗ/ُالنحكية 
 .  ّٖسكرة القصص / (ْ)
 . ّٔسكرة اافر /  (ٓ)
، كخزانػػػة األدب ُِّ/ّالبيػػػت مػػػف الػػػكافر لزيػػػد الخيػػػؿ، كمػػػا فػػػي ، شػػػرح المفصػػػؿ  (ٔ)

المقتهػػب  ، كبػػال نسػػبة كمػػا فػػيُِٗ/ُكالمقاصػػد النحكيػػة َُٓ/ُ، كالػػدرر ّٕٓ/ٓ
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ُّٖٓ 
 

 . «أخط بيا  برنا ألبيض ماجد    ي   فقمتي أعيراني القدـك لعمن
نػػػادرنا، « ليتػػػي»ذىػػػب بعػػػض النحػػػكييف إلػػػى أفو ابػػػف النػػػاظـ أخطػػػأ، فجعػػػؿ 

 . (ُ)هركرة « لعمني»ك
  -انذراسخ ٔانزحهٍم :

الفعؿى أل ك اية لو مف أف تدخمػو كسػرة  (ِ)األصؿ أف تمحؽ نكفي الك اية 
لمػػتكمـ   يكػػكف مػػا  زمػة نحػػك : هػػربني كخػػاطبني كحػػدثنيأل كذلػؾ ألف يػػاء ا

ا، نحػػػك :  « صػػػاحبي»ك« االمػػػي» بميػػػا إ  مكسػػػكرنا، إذا كػػػاف حرفنػػػا صػػػحيحن
نما دخمت الكسرة نحك :   اهربً »كاألفعاؿ   يدخميا جٌر، كالكسر أخك الجر، كا 

 لتقاء چ ں ں    ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀچ :  (ّ)، ك كلو تعالى« الرجؿ
 . (ْ)الساكنيف، فال يعتد بيا

« أٌننػي»، ك«نػيإنٌ »كأخكاتيػا، فقػالكا : « إفو »يػة مػ  كأدخمكا نكف الك ا 
أل ألنيا حركؼ أشبيت األفعاؿ، « ليتني»ك « لعموني»ك « لكٌنني»ك « كأٌنني»ك

                                                           

، كسػر صػناعة اإلعػراب ََّ، كرصؼ المباني ص ُِٗ/ُ، كمجالس ثعمب َِٓ/ُ
 .  ْٔ/ُ، كىم  اليكام  ٔٓ/ُ، كشرح األشمكني َٓٓ/ِ

حاشػػػػية الصػػػباف عمػػػػى األشػػػػمكني ، ك ُُُ/ُريه صػػػػ، كالتُُْ/ُ: أكهػػػػه المسػػػالؾ ينظػػػر (ُ)
ُ/ُِّ . 

 سػـ سميت نكف الك ايةأل ألنيا تقي الفعؿ مف الكسػر، ك يػؿ: ألنيػا تقػي الفعػؿ مػف التباسػو با (ِ)
هربي  لتبس بالهرب كىك العسؿ األبيض « هربني»المهاؼ إلى ياء المتكمـ إذ لك  يؿ في 

 .   َُُ/ُريه صالغميظ . ينظر : حاشية الشيخ يس عمى الت
 . ٕٓ/ صصسكرة الق (ّ)
 .  ْْٖ/ُ، كتمييد القكاعد ّْٖ، ّْٕ/ِؿ صينظر : شرح المف (ْ)
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كأجريت في العمؿ ميجراىا، فمزميا مف عالمة الهمير ما يمـز الفعؿ، لكف ىذه 
ت الحركؼ   تسير عمى كتيػرة كاحػدة فػي لحػاؽ نػكف الك ايػة بيػا . فقػد جػاء

فقػػػالكا : « كػػػأفو »، ك« لكػػػفٌ »ك« أفو »ك« إفو »بحػػػذؼ النػػػكف كأكثػػػر ذلػػػؾ فػػػي 
كساغ الحذؼ في ىػذه الحػركؼأل ألٌنػو « لكٌني»، ك«كأني»، ك«أٌني»، ك«إني»

كثيػػػر اسػػػتعماليا فػػػي كالميػػػـ، كاجتمعػػػٍت فػػػي آخرىػػػا نكنػػػات، كىػػػـ يسػػػتثقمكف 
نمػا ذ –ىػذه النػكف  –التهعيؼ، كلـ تكف أصالن فػي لحػاؽ  لػؾ بالحمػؿ ليػا، كا 

 .  (ُ)عمى األفعاؿ، فالجتماع ىذه األسباب سٌكاكا حذفيا
 يع ٌَٕ انٕقبٌخ : «  نٍذ» 

القيػػػاس يقتهػػػي إثبػػػات النػػػكفأل ألنوػػػو   يتمقػػػي مػػػثالف، ك  « ليػػػت» 
، ك  مػػا يشػػبو النػػكف لزمتيػػا النػػكفأل  متقاربػاف . فممػػا لػػـ يكػػف فػػي آخرىػػا نػكفه

نمػػا كجبػػػت النػػػكف مػػػ   بالفعػػػؿ أل لككنيػػػا تغيػػػر معنػػػى لقػػكة شػػػبييا « ليػػػت»كا 
، كجاءت في ثمانية مكاه  في القػرآف (ِ)ا بتداء ك  تعمؽ ما بعدىا بما  بميا

ۅ ۅ  ۉ ۉ  ې چ :(ّ)الكػػػػػػػػػريـ كميػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػالنكف، فػػػػػػػػػي  كلػػػػػػػػػو 

، چى  ائ ائ ەئچ :(ٓ)ك كلو، چۉ ۉ  ې ې     ې چ : (ْ)ك كلوچې

                                                           

 .  ْْٖ/ُكاعد ، كتمييد القّْٖ/ِؿ صينظر : شرح المف (ُ)
، كشرح ُُُ/ُريه ص، كالتُٖٔ/ِ، كالتذييؿ كالتكميؿ ّْٗ، ّْٖ/ِؿ صينظر : شرح المف (ِ)

 .  ُِّ/ُاألشمكني 
 . ّٕسكرة النساء / (ّ)
 . ِْسكرة الكيؼ / (ْ)
 .  ِّسكرة مريـ / (ٓ)
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ڻ ۀ  چ : (ِ)ك كلو تعالى، چڱ ں ں ڻ  ڻ چ :(ُ)ك كلو تعالى

ں چ  : (ْ)ك كلو، چې ې  ې ېچ  : (ّ)ك كلو تعالى  ،چہ    ہ ہ   ۀ 

 .  چٻ  ٻ ٻ چ :  (ٓ)تعالى و ك كل، چں         ڻ
 :  (ٔ)كلـ يجز حذفيا إ  في هركرة الشعر كقكؿ الشاعر  

 أيصاًدفيو كأفقدي جؿو ماًلى كمينية جابرو إذ  اؿ لىٍيتي 
الشػعراء:  ك ػد  الػت»:  (ٕ)اؿكنصو سيبكيو عمى أف ذلؾ في الهػركرة حيػث  ػ

الهػػاربى كالمهػػمىر  :إذا اهػػطركا، كػػأنيـ شػػبيكه با سػػـ حيػػث  ػػالكا «ليتػػى»
 منصكب.  اؿ الشاعر:

 أيصاًدفيو كأفقدي جؿو ماًلى كمينية جابرو إذ  اؿ لىٍيتي 
فظػػػاىر ىػػػذا أنػػػو يجػػػكز فػػػي « ليتػػػي كليتنػػػي جػػػالز»كعػػػف الفػػػراء :  
 : (ٗ). كيقكؿ ابف مالؾ(ٖ)الكالـ

لىيًتى نىدىرىا       لىيتىًنى فىشىا كى يوران    كى كيف مىخى مى  لىعىؿو اعًكس كى  كى

                                                           

 . ِٕسكرة الفر اف / (ُ)
 . ِٖسكرة الفر اف / (ِ)
 .   ِٓسكرة الحا ة / (ّ)
 . َْنبأ /سكرة ال (ْ)
 .  ِْسكرة الفجر / (ٓ)
 . ُٓ صسبؽ تخري  البيت أكؿ المبحث  (ٔ)
 .   َّٕ/ِالكتاب  (ٕ)
 .   ُٕٔ/ُينظر : التذييؿ كالتكميؿ  (ٖ)
 .   ٖ صاأللفية  (ٗ)
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 .... ....  .....  .......   .... ...     ًفى البىاً يىاًت 
يحتمػػؿ أف يريػػد بػػو أنػػو جػػاء فػػي « تػػي نػػدرايكل»كالنػػدكر الػػذم ذكػػره فػػي  كلػػو:

ر خاصػة، لكنػو   يسػكغ الكالـ نػادرنا، كيحتمػؿ أف يريػد بػو أنػو جػاء فػي الشػع
، كجعػؿ (ُ)حممو عمى أنو جاء في الكالـأل ألنو  د نفى ذلؾ في شػرح التسػييؿ

، كىػك بػذلؾ مكافػؽ لمػا ذىػب (ِ)في اختصاصو بػالنظـ« تييل»نظير « يليس»
 إليو سيبكيو،كابف الناظـ مكافؽ ألبيو في ىذه، كلـ يختمؼ معو. 

 يع ٌَٕ انٕقبٌخ :  «نعم  »
 : (ّ)، ػػاؿ تعػػالى « لعمػػيٌ »ر تجريػػدىا مػػف النػػكف فػػاألكث« لعػػؿ»أمػػا  

 : . چگ گ گ چ :  (ْ)ك كلو تعالى ، چڈ ژ ژ      ڑ ڑ چ
ف لػـ يكػف آخػره  –أل ألنػو « لعمػيٌ »فقػالكا : « لعػؿ»ك د حذفكىا مف   كا 
چ :(ٓ)ف ٌف الالـ  ريبة مف النكف، كلذلؾ تداـ فييا في نحك  كلو تعالى –نكننا 

 .  (ُ) ز الحذؼ مجرل ما آخره نكففأجريت في جكا چڍ ڍ    چ :(ٓ)تعالى
                                                           

 كلـ يرد ليتي كليسي إ  في نظـ  اؿ زيد الخيؿ : » حيث  اؿ :  (ُ)

 ؿو ماًلىاًدفيو كأفقدي جصأي  كمينية جابرو إذ  اؿ لىٍيتي 
 ك اؿ الراجز :  

ـي ليسي   عددت  كمي كعديد الطيس     إذ ذىب القكـي الكرا
 . ُّٔ/ُشرح التسييؿ      

 . ُّْ/ ُينظر : المقاصد الشافية  (ِ)
 .  ّٖسكرة القصص / (ّ)
 . ّٔسكرة اافر /  (ْ)
 .  ِ، كالكيؼ /َْسكرة النساء / (ٓ)
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 : (ِ)، كمنو  كؿ الشاعر «لعمني »كالقميؿ  
 أخط بيا  برنا ألبيض ماجد   فقمتي أعيراني القدـك لعمني   

لحػاؽ النػكف فػي  فػذكر أفو « كمػ  لعػؿ اعكػس » : (ّ)ك اؿ ابف مالػؾ  
يخػتص « ليتػي»ك ػد ثبػت أف نػدكر « ليػت»لعؿ نادر كندكر عػدـ المحػاؽ فػي 

كذلؾ، كىذا ا  تهاء ايػر مكافػؽ لظػاىر « لعمني»دكر نالشعر، فا تهى أف ب
:  (ْ)النقؿأل ألنو  د أشار في شرح التسييؿ إلى عدـ اختصاصو بالشعر، فقػاؿ

بالفعؿ مف أجؿ أنيا تيعمؽ فػي الغالػب مػا  بميػا بمػا « لعؿ»كلما نقص شبو » 
ف المػػذككرة بعػػدىا، كمػػف أجػػؿ أنيػػا تجػػر عمػػى لغػػة، هػػعيؼ كجػػكب لحػػاؽ النػػك

ا ظاىر كالـ سيبكيو حيث  ػاؿ «لعمني»ك ؿ « ... لعمي»بيا، فكثر  ، كىك أيهن
كعالمػػػة إهػػػمار « نػػػي»اعمػػػـ أف عالمػػػة إهػػػمار المنصػػػكب المػػػتكمـ »:  (ٓ)

أ  ترل أنؾ تقكؿ إذا أهػمرت نفسػؾ كأنػت منصػكب « الياء»المجركر المتكمـ 
نني كلعمني ... « لعمنػي»يػدؿ عمػى كثػرة  ، بؿ ىذا الكالـ«: هربني ك تمني، كا 

أف « كمػ  لعػؿ اعكػس»، فػيفيـ مػف  كلػو : (ٔ)خالؼ ما يفيـ مف لفظ النػدكر

                                                           

، كشػػػػرح ابػػػػف عقيػػػػؿ ُٖٓ/ِكالتكميػػػػؿ  ، كالتػػػػذييؿّْٖ/ِينظػػػػر : شػػػػرح المفصػػػػؿ  (ُ)
ُ/ُُِ. 

 سبؽ تخريجو .  (ِ)
 .  ٖاأللفية ص  (ّ)
 .  ٔٗ/ُ، كينظر : المساعد ُّٕ/ُشرح التسييؿ  (ْ)
 .  ّٖٔ/ِالكتاب  (ٓ)
 .  ُّْ/ُينظر : المقاصد الشافية  (ٔ)
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َُْٖ 
 

التجردأل ألنيا شبيو بحػركؼ الجػر فػي تعميػؽ مػا بعػدىا بمػا « لعؿ»األكثر في 
ف نيا شبيية بالفعؿ فػي « ليت» بميا كما في  كلؾ : تب لعمؾ تفمه ، بخالؼ 

بعػػدىا بمػػا  بميػػا، كجعػػؿ ابػػف النػػاظـ  تغييػػر معنػػى ا بتػػداء كعػػدـ تعمػػؽ مػػا
هركرة، م  أنو نادر أك  ميؿ، بؿ كثير كما ىك ظاىر كػالـ سػيبكيو، « لعمني»

كمخػالؼ لػو فػي « كليتػي نػدرا»ففي األكلى ابفي الناظـ تػاب  ألبيػو فػي  كلػو : 
 هركرة فقد جانبو الصكاب في ذلؾ . « لعمني»، حيث جعؿ (ُ)الثانية 

 رعقٍت : 

 عند اتصاليا بنكف الك اية  كليف: « ليت»ؽ أٌف في يتهه مما سب 

« ليتنػػي»األكؿ : لسػػيبكيو، كىػػك الكثيػػر كالغالػػب لحػػاؽ نػػكف الك ايػػة فيقػػاؿ : 
كنزؿ بيا القػرآف الكػريـ، كحػذؼ النػكف هػركرة شػعرية، كاختػار ابػف 

فػػػي « ليتػػػي»نظيػػػر « ليسػػػي»مالػػػؾ مػػػا ذىػػػب إليػػػو سػػػيبكيو، كجعػػػؿ 
 و في ىذه . اختصاصو بالنظـ كابنو مكافؽ ل

كظاىر ىػذا أنػو يجػكز فػي « ليتي كليتني جالز »الثاني : ذىب الفراء إلى أفو 
 الكالـ كما ذىب إليو سيبكيو كتبعو ابف مالؾ ىك الصحيه لما يأتي:

 نزكؿ القرآف الكريـ بالنكف يدؿ عمى الكثرة .   - ُ
 مة ما كرد في الشعر بحػذؼ النػكف،   تجعمػو يصػؿ إلػى درجػة   - ِ
 كاز . الج

                                                           

 .  ُُِ، ُُُ/ُينظر : التصريه  (ُ)
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 أوهام ابن الناظم فى شرحه على األلفية

 جمعاً ودراسة 

ُُْٖ 
 

فالكثير الحذؼ، كالقميؿ اإلثبات، بؿ ظاىر كالـ سيبكيو يدؿ « لعؿ»أما 
 عمى أنو كثير، كىذا ما أخطأ فيو ابف الناظـ حيث جعمو هركرة .  

 وهللا تعاىل أ عىل وأ عمل ،، 
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 أوهام ابن الناظم فى شرحه على األلفية

 جمعاً ودراسة 

ُِْٖ 
 

 «قظ »ٔ  «قذ»ة ـ  ٌَٕ انٕقبٌخ يع 
، ك ػد فاألكثر فييا إلحاؽ النكف« لدف»كأما  » :  (ُ)يقكؿ ابف الناظـ  

ككػذا  ػرأ أبػك بكػر، إ  أنػو أشػـ « مف لػدني عػذرا» :  (ِ)  تمحؽ، كقراءة ناف 
فػي «  ػدم، ك طػي»أل ألف « لػدف»فبالعكس مف «  د ك ط» همة الداؿ، كأما 
 « .  دني ك طني»كالميـ أكثر مف 

ذىب بعض النحكييف إلى أٌف ابف الناظـ أخطأ، حيث جعؿ الحذؼ فػي  
 .  (ّ)ات أعرؼ مف اإلثب«  د، ك ط»

  -انذراسخ ٔانزحهٍم :
ػػٌر الهػػميري   أك « لػػدف»باإلهػػافة، فػػ ف كػػاف المهػػاؼ  –يػػاء المػػتكمـ  –إٍف جي
 : (ْ)فالغالب اإلثبات، كيجكز الحذؼ  ميالن، يقكؿ ابف مالؾ«  د»أك«  ط»

ا  د يفي   كفي لدني  ؿ، كفي            دني ك طني الحذؼ أيهن
ٿ چ (ُ)إثبػػات النػػكف، كقكلػػو تعػػالى:« نيلػػدي »أشػػار بيػػذا إلػػى أف الفصػػيه فػػي 

مػػف »كىػػذه  ػػراءة الجميػػكر، كيقػػؿ حػػذفيا، كقػػراءة نػػاف  :  چٹ ٹ ٹ ٹ   
                                                           

 . َٕشرح ابف الناظـ لأللفية ص  (ُ)
 –،  ػرأ نػاف  : )لػديني( بهػـ الػداؿ مػ  تخفيػؼ النػكف، ك ػرأ عاصػـ ٕٔكيؼ / سكرة ال (ِ)

 مثقالن .« لديني»: )لٍدني( ييشـا الداؿ شيلنا مف الهـ، كالبا كف :  -في ركاية أبي بكر 
 .  ِْْ، كحجة القراءات ألبي زرعة ص ّٔٗينظر : السبعة ص  
، كالتصػػريه َُِ/ُلمسػػالؾ ، كأكهػػه ا ّْٖ/ُينظػػر : تكهػػيه المقاصػػد كالمسػػالؾ (ّ) 

ُ/ُُِ . 
 .  ٖاأللفية صػػ  (ْ)
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 أوهام ابن الناظم فى شرحه على األلفية

 جمعاً ودراسة 

ُّْٖ 
 

، «ثبكت النكف، نحك :  ٍدني ك طني«  د، ك ط »بالتخفيؼ كالكثير في « لدني
بػات كيقؿ الحذؼ نحػك :  ػدم ك طػي، أم : حسػبي، ك ػد اجتمػ  الحػذؼ كاإلث

 :  (ِ)في  كلو 
 ليس اإلماـ بالشحيه الممحد   ر الخبييف  دم    دني مف نص

 :  (ّ)ك اؿ الراجز 
 (ْ)ميالن ركيدنا  د مألت بطني   امتأل الحكضي ك اؿ  طني  
  يجػكز إ   –بحػذؼ النػكف  -«  د ك ػط » بؿ ذىب بعضي النحكييف إلى أف 
أف حػذؼ  (ُ)كظاىر كػالـ المصػنؼ » :  (ٓ)في هركرة الكالـ، يقكؿ أبك حياف

                                                           

 . ٕٔسكرة الكيؼ /   (ُ)
، ْٕٖ/ُ، كشػرح شػكاىد المغنػي ُِِ/ُريه صػرجز لحميد بف مالؾ األر ػط فػي : الت(ِ) 

، كبػال نسػبة فػي َُٕ/ُ، كالػدرر  ُٕٗ/ُد النحكيػة ص، كالمقاِّٖ/ٓكخزانة األدب 
، كأكهػػه المسػػالؾ ّْٖ/ُكالمسػػالؾ  دصػػ، كتكهػػيه المقإَ صشػػرح ابػػف النػػاظـ 

ُ/َُِ. 
 صالصػػ، كالخّْٔ صؼ المبػػاني صػػ، كر ِٖ/ُؿ صػػرجػػز بػػال نسػػبة فػػي شػػرح المف (ّ)

، ٕٓ/ُ، كاألشػػػػػػمكني َٕ ص، كشػػػػػػرح ابػػػػػػف النػػػػػػاظـ َُّ/ُاؼ صػػػػػػ، كاإلنِّ/ُ
 . ُٗٗ/ُد النحكية صكالمقا

، ُُٓ/ُ، كشػرح ابػف عقيػؿ َُِ/ُ، كأكهػه المسػالؾ ّٕ/!ُينظر: شرح التسييؿ (ْ) 
 .  ٕٗ، ٔٗ/ِكالمساعد 

  . ِْٗ/ِ، كا رتشاؼ ُٕٖ/ِالتذييؿ كالتكميؿ  (ٓ)
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 أوهام ابن الناظم فى شرحه على األلفية

 جمعاً ودراسة 

ُْْٖ 
 

ف لػػـ يكػػف فػػي شػػيرة ا لنػػكف مػػف ) ًمػػف كعػػٍف ك ػػط ك ػػد ( جػػالز فػػي الكػػالـ، كا 
 . (ِ)«اإلثبات كليس كذلؾ، بؿ الحذؼ   يجكز إ  في الهركرة

 رعقٍت : 
 ػد »مما سبؽ يتهه أف الخطأ عند ابف الناظـ حيث جعؿ الكثيػر فػي  
« لػدف»عكػس «  ػد ك ػط» الحػذؼ ، كالقميػؿ إثبػات النػكفأل ألنػو جعػؿ « ك ط 
ذا القكؿ لـ ينصػره أحػده مػف العممػاء، كلػـ يؤيػده سػماع أك  يػاس بػؿ ذىػب كى

بعهيـ إلى أف الحذؼ هركرة كما سبؽ أف أشػرنا، كالصػكاب عكػس مػا ذكػره 
 . كا  تعالى أعمـ .  (ّ)ابف الناظـ 

 
 وهللا تعاىل أ عىل وأ عمل ،، 

 
* * * 

                                                           

شػػػرح « . بػػالتنكيف كبػػػالنكف أشػػير  نػػي بنػػكف الك ايػػػة، ك ػػطو طك »  ػػاؿ ابػػف مالػػػؾ :  (ُ)
 . ُّٕ/ُالتسييؿ 

  يجكز إ  في الهػركرة، كالصػحيه «  د ك ط »ذىب بعهيـ إلى أف حذؼ النكف مف  (ِ)
 .  ّٖٔ/ُر . ينظر : تكهيه المقاصد كالمسالؾ لممرادم جكازه في ا ختيا

 .  ُُِ/ُينظر : التصريه  (ّ)
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 أوهام ابن الناظم فى شرحه على األلفية

 جمعاً ودراسة 

ُْٖٓ 
 

 ادلجحث انثبًَ
 ادلجزذأ ٔاخلرب

 ذأأ ـ  رقذٌى اخلرب عهى ادلجز
 :  (ِ) اؿ الشاعر» :  (ُ)يقكؿ ابف الناظـ  

 بنك ىف أبناءي الرجاؿ األباعد    بنكنا بنك أبنالنا كبناتينا    
  « .المعنى : بنك أبنالنا مثؿ بنينا، فقدـ الخبر، كحذؼ المهاؼ 

ك ػد يقػاؿ : إف ىػذا البيػت   » بعد ذكػره لمبيػت :  (ّ)يقكؿ ابف ىشاـ  
أنػػػو جػػػاء عمػػػى عكػػػس التشػػػبيو لممبالغػػػة، كقػػػكؿ ذم تقػػػديـ فيػػػو ك  تػػػأخير ك 

 :  (ْ)الرمة

                                                           

 .  ُُٓ صشرح ابف الناظـ  (ُ)
، كشػرح ٗٗ/ُؿ صػالبيت مف الطكيؿ، مجيكؿ القالػؿ، ك يػؿ لمفػرزدؽ . ينظػر : شػرح المف (ِ)

، كأكهػػػه المسػػػالؾ ُُٓ ص، كشػػػرح ابػػػف النػػػاظـ ُْ/ِ، كا رتشػػػاؼ َِٔ/ُالتسػػييؿ 
 صالشػػػكاىد  ص، كتخمػػػيِّّ/ُ، كشػػػرح ابػػػف عقيػػػؿ ِْٓ/ِ، كمغنػػػي المبيػػػب َِٔ/ُ

، كاليمػػ  ْٖٖ/ِ، كشػػرح شػػكاىد المغنػػي ٗٗ/ُ، كاألشػػمكني ُِْ/ُريه صػػ، كالتُٖٗ
  ُّْ/ُد النحكية ص، كالمقاْْْ/ُ، كخزانة األدب ُّٗ/ُ، كالدرر المكام  َُِ/ُ

 .  ُٖٗ صالشكاىد  صتمخي (ّ)
شػبو كثبػاف الرمػؿ بػأكراؾ العػذارل فػي ، ُْٔصالرمػة فػي ديكانػو لػذم  الطكيؿالبيت مف  (ْ)

ؿ فرعػػان كالعػػرؼ عكػػس ذلػػؾ كىػػذا يخػػرج مخػػرج صػػالن كاألصػػبياهػػو كلينػػو فجعػػؿ الفػػرع أ
 المبالغة،  

 كالًحندس بالكسر : الميؿ الشديد الظممة ، كالجم  : حنادس . جممتو : ألبستو ،      
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 أوهام ابن الناظم فى شرحه على األلفية

 جمعاً ودراسة 

ُْٖٔ 
 

رمؿو كىأىكراًؾ العىذارل  ىطىعتيوي     ناًدسي    كى مومىتوي الميظًمماتي الحى  ًإذا جى
 (ُ)فكاف ينبغي لمشارح أف يستدؿ بمػا أنشػده كالػده فػي شػرح التسػييؿ

 :   (ِ)في  كلو
 كىأىادىري الناًس ًبالجيراًف كافييا    ىبيمىةه أىألىـي األىحياًء أىكرىمييا    

إذ المراد اإلخبار عف أكرميا بأنو أألـ األحياء، كعف كافييػا بأنػو أاػدر النػاس 
  . 

  -انذراسخ ٔانزحهٍم :
األصؿ في األخبار أف تؤخر أل ألف المبتدأ محكـك عميو فحقو التقػديـ،  

 :  (ّ)كحؽ الخبر التأخير ألنو محكـك بو، يقكؿ ابف مالؾ
 كجكزكا التقديـ إذ   هررا   صؿ في األخبار أف تؤخرا كاأل

كيجب تأخير الخبر في مسالؿ، منيا أف يخاؼ التباسو بالمبتدأ كذلػؾ إذا كانػا 
معػػرفتيف أك نكػػرتيف متسػػاكيتيف فػػي التخصػػيص ك   رينػػة تميػػز أحػػدىما عػػف 

ه ألف اآلخر، فالمعرفتاف، نحك : )زيده أخكؾ(، ف فو كالن مف ىذيف الجزأيف صػال

                                                           

، كلسػػاف ُٖٗ صالشػػكاىد  صتخمػػي، ك ُُُّ/ِي ديػػكاف ذم الرمػػة شػػرح البػػاىمينظػػر :     
 .  ّْٖ/  ّٕ، كتاج العركس  ِّْ/ُد النحكية ص) كرؾ (، كالمقا َٗٓ/ُالعرب 

 .  َِٔ/ُشرح التسييؿ  (ُ)
، ُٖٗ صالشػػكاىد  ص، كتخمػػئَِ صالبيػػت مػػف البسػػيط لحسػػاف بػػف ثابػػت . ينظػػر : ديكانػػو  (ِ)

، َُِ/ُكبػػال نسػػبة فػػي ىمػػ  اليكامػػ  ، ّّْ/ُد النحكيػػة صػػ، كالمقأَِ/ُكشػػرح التسػػييؿ 
 .  ُْٗ/ُكالدرر المكام  

 .  ُُ صاأللفية  (ّ)
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 أوهام ابن الناظم فى شرحه على األلفية

 جمعاً ودراسة 

ُْٖٕ 
 

، كالنكرتػػػػػاف  (ُ)يخبػػػػر عنػػػػو بػػػػػاآلخر كيختمػػػػؼ المعنػػػػى بػػػػػاختالؼ الغػػػػرض 
 :  (ِ)المتساكيتاف نحك : )أفهؿ منؾ أفهؿ مني(.يقكؿ ابف مالؾ

 عيرفنا كنكرنا عادمي بياف   فامنعو حيف يستكم الجزءاف   
أما إذا كاف ىناؾ  رينة لفظية أك معنكيػة، نحػك : )رجػؿ صػاله حاهػر(، فػ ف 

 اهػػية عمػػى النكػػرة المكصػػكفة با بتداليػػة  –كىػػي الصػػفة  –لمفظيػػة القرينػػة ا
 –فػ ف القرينػة المعنكيػة « أبك يكسؼ أبػك حنيفػة»تقدمت أك تأخرت، كنحك : 

أبػك » اهية بأفو )أبك يكسؼ( مبتدأ أل ألنو مشبو، ك –كىي التشبيو الحقيقي 
 :   (ّ)خبره أل ألنو مشبو بو تقدـ أك تأخر، ككذلؾ  كؿ الشاعر« حنيفة 

 بنكىف أبناء الرجاؿ األباعد   بنكنا بنك أبنالنا كبناتنا    
فػػ ف  رينػػة التشػػبيو الحقيقػػي  اهػػية بػػأف )بنػػي األبنػػاء( مشػػبيكف باألبنػػاء، 

مبتدأ مؤخر، ألف المراد الحكػـ عمػى بنػي « بنك أبنالنا»خبر مقدـ، ك« بنكنا»فػ
الحكػـ عمػى بنػييـ  كليس المراد –فحذؼ المهاؼ  –أبناليـ بأنيـ مثؿ بنييـ 

بأنيـ كبني أبناليـ . أ  ترل أنو   يحسف أف يككف )بنكنا( ىك المبتدأ أل ألنو 

                                                           

ىذا ىك المشػيكر، ك يػؿ يجػكز تقػدير كػؿ منيمػا مبتػدأ كخبػرنا مطمقنػا، ك يػؿ : إف كػاف أحػدىما  (ُ)
ف تقدـ نحك : القالـ زيد، ك يؿ : إف  : كاف أحدىما أعرؼ فيك المبتدأ نحكمشتقنا فيك الخبر كا 

ف استكيا في الرتبةىذا زي  ُِٕ/ُريه صػ. التكجب الحكـ بابتدالية المقدـ نحك: ا  ربنا د، كا 
 . 

 .  ُُاأللفية  ص  (ِ)
 سبؽ تخري  البيت .  (ّ)
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 أوهام ابن الناظم فى شرحه على األلفية

 جمعاً ودراسة 

ُْٖٖ 
 

يمـز منو أف   يككف لو بنكف إ  بني أبنالو، كلػيس المعنػى عمػى ذلػؾ، فجػاز 
 .   (ُ)و معرفة لظيكر المعنى كأمف المبستقديـ الخبر ىنا م  ككن

ابف الناظـ بيذا البيت فػي ىػذه أما اعتراض ابف ىشاـ عمى استشياد  
 الجزلية فمردكد لما يأتي : 

ىذا البيت ليس ابفي الناظـ أكؿى مف استشيد بو بؿ سػبقو عممػاء مػنيـ   - ُ
 .   (ِ)عمى سبيؿ المثاؿ ابف يعيش في شرح المفصؿ

المعنى كاهه كهػكح الشػمس عمػى ىػذا ا ستشػياد، كلػيس فيػو أدنػى لػبس،   - ِ
، كالعدكؿ إلى معنى آخر يفػكت الغػرض مػف التشػبيو بؿ ىك المعنى المقصكد

  . 
حمػػؿ البيػػػت عمػػػى التشػػػبيو المقمػػكب هػػػعيؼ أل ألف ذلػػػؾ نػػػادر الك ػػػكع   - ّ

كحينلػػذ    –كمخػػالؼ لألصػػكؿ، الميػػـ إ  أف يقتهػػي المقػػاـ المبالغػػة 
 .   (ّ)شاىد في البيت 

 رعقٍت : 
عنػى، كعػدـ   كجو  عتػراض ابػف ىشػاـ أل كذلػؾ لمػا ذكرتػو مػف كهػكح الم 

المػبس، كحمػػؿ البيػت عمػػى التشػبيو المقمػػكب فيػو مخالفػػة لألصػكؿ، كلنػػدرة ك كعػػو .    
 وهللا تعاىل أ عىل وأ عمل ،، 

                                                           

، ِّْ/ُ، كشػرح ابػف عقيػؿ ِٕٗ/ ُ،كشرح التسػييؿ ِْٖ/ُينظر : شرح المفصؿ  (ُ)
 . َُِ/ُ، كشرح األشمكني ُّٕ، ُِٕ/ُ، كالتصريه ّْٗ/ِكتمييد القكاعد 

 .  ِْٖ/ُشرح المفصؿ  (ِ)
 .  ُِٕ/ُينظر : التصريه  (ّ)
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 ة ـ  رعذد اخلرب دلجزذأ ٔاحذ
 ػػد يتعػػدد الخبػػر فيكػػكف المبتػػدأ الكاحػػد لػػو » :   (ُ)يقػػكؿ ابػػف النػػاظـ  

  خبراف فصاعدنا كذلؾ في الكالـ عمى ثالثة أ ساـ :
األكؿ : مػػا تعػػدد لتعػػدد مػػا ىػػك لػػو : إمػػا حقيقػػة نحػػك : بنػػكؾ كاتػػب فػػ 

 :  (ِ)كصان  كفقيو .  اؿ الشاعر 
 كأخرل ألعداليا االظة  يداؾ يده خيرىا يرتجى   

 ذىب بعض النحكييف إلى أفو ابف الناظـ أخطأ عندما جعؿ  كؿ الشاعر : 
 ..... البيت   يداؾ يده خيرىا يرتجى   

  .  (ّ)الخبر لمبتدأ كاحد مف  بيؿ تعدد 
كليس مف تعدد الخبر ما ذكره ابف الناظـ مف  كلو »  اؿ ابف ىشاـ :  

فػي  ػكة مبتػدأيف كػػؿ « يػداؾ».... البيػت ألف   : يػداؾ يػده خيرىػا يرتجػى   
 .  (ْ)«منيا خبر ... 

                                                           

 .  ُِٓشرح ابف الناظـ ص  (ُ)
البيت مف المتقارب، ك يؿ  المو : طرفة بف العبد، كليس في ديكانو، ك يؿ : لمخميؿ بػف  (ِ)

، كأكهه المسالؾ ُِٓ، كشرح ابف الناظـ ص َُْ/ُأحمد . ينظر : شرح التسييؿ 
، َُٔ/ُ، كشػػرح األشػػمكني ُِٖ/ُ، كالتصػػريه ٖٖ/ْكالتكميػػؿ  ، كالتػػذييؿِِٖ/ُ

 .  ّْٖ/ُ، كالمقاصد النحكية ُِٕ/ِكالمقاصد الشافعية 
رشػػاد السػػالؾ إلػػى حػػؿ ألفيػػة ُِٖ/ُ، كالتصػػريه ِِٖ/ُينظػػر : أكهػػه المسػػالؾ  (ّ) ، كا 

 .  َُٔ/ُ، كشرح األشمكني ُٕٖ/ُابف مالؾ  بف  يـ الجكزية 
 .  ُِٖ/ُ، كالتصريه َِّ/ُأكهه المسالؾ  (ْ)
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  -انذراسخ ٔانزحهٍم :
دأ ىػػذه مسػػألة مػػف مسػػالؿ المبتػػدأ كالخبػػر، كىػػي : ىػػؿ يقتهػػي المبتػػ 

ـه، كيجػكز  كػ الكاحد أكثر مف خبر كاحػد أك     نعػـ يجػكز، كذلػؾ ألفو الخبػرى حي
 : (ُ)أف يحكـ عمى الشيء الكاحد بحكميف فأكثر، يقكؿ ابف مالؾ

 عف كاحد كيـ سىرىاةه شيعىرا   كأخبركا باثنيف أك بأكثرا   
ثة أهرب إذا كاف المبتدأ كاحدنا كأخبركا عنو بأكثر مف خبر كاحد فيك عمى ثال 

 : 
األكؿ : أف يتعػػدد الخبػػر لفظنػػا كمعنػػى لتعػػدد المبتػػدأ فػػي نفسػػو حقيقػػة، نحػػك 
، كأخػػكاؾ صػػالهه كعػػالـه، كمنػػو  ػػكؿ   كلػػؾ : بنػػك فػػالف فقيػػو ككاتػػبه كشػػاعره

 الشاعر : 
 كأخرل ألعداليا االظة   يداؾ يده خيرىا يرتجى    

فيو إنمػا ك ػ    كفي ىذه الصكرة تعدد الخبر لمبتدأ متعددأل ألف اإلخبار 
بكاحد عف كاحدأل ألف  كلؾ : بنك فالف فقيو ككاتػب كشػاعر، بمنزلػة أف تقػكؿ 
: فالف فقيو كفالف كاتب كفػالف شػاعر، ككػذلؾ  كلػؾ : أخػكاؾ صػاله كعػالـ، 

مثنػى فيػك « يػداؾ»بمنزلة  كلؾ : أخكؾ صاله، كأخكؾ عالـ، ككذلؾ البيػت : 
ػػا لككنػػو   (ِ)ذا أجػػزاء، نحػػك  كلػػو تعػػالى متعػػدد ككػػذلؾ الخبػػر متعػػدد. أك حكمن

 . چ ٹ ٹ ڤ      ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ   ڄ ڄ     ڄچ

                                                           

 .  ُُاأللفية ص  (ُ)
 .  َِسكرة الحديد /  (ِ)
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 :  (ُ)ك اؿ الشاعر  
تىأميؿي    كىالمىرءي ساعو أًلىمرو لىيسى ييدًركيوي     شفاؽه كى  كىالعىيشي شيهٌّ كىاً 

فيذا بمنزلة  كلؾ : بعض العيش شٌه، كبعهػو إشػفاؽ، كبعهػو تأميػؿ، كىػذا 
خبػر مختمػؼ فيػو عنػد العممػاء، فػالجميكر عمػى منعػوأل ألف النكع مف تعػػػدد ال

 اإلخبار فيو إنما ك   بكاحد عف كاحد، كما سبؽ أف ذكرنا . 
ك ػػد يكػػكف لممبتػػدأ خبػػراف فصػػاعدا، بعطػػؼ »:   (ِ)يقػػكؿ ابػػف مالػػؾ  

كاير عطؼ، كليس مػف ذلػؾ مػا تعػدد لفظنػا دكف معنػى، ك  مػا تعػدد صػاحبو 
 « . حقيقة أك حكمنا

كاألصػػه جػػكاز تعػػدد الخبػػر، نحػػك : زيػػد شػػاعر » :   (ّ)ابػػف ىشػػاـ كيقػػكؿ   
 : (ٓ)مف  كلو (ْ)كليس مف تعدد الخبر ما ذكره ابف الناظـكاتب... 

 كأخرل ألعداليا االظة   يداؾ يده خيرىا يرتجى    
جعؿ األصه صكرة كاحدة، كىي متػى كػاف المبتػدأ  –رحمو ا   –فابف  ىشاـ 

                                                           

، كالبيػػػاف ُِْ/ُالبيػػػت مػػػف البسػػػيط، كىػػػك لعبػػػدة بػػػف الطيػػػب . ينظػػػر : المفهػػػميات  (ُ)
، ٖٖ/ْ، كالتػػذييؿ كالتكميػػؿ ِّٔ/ُ، كبػػال نسػػبة فػػي شػػرح التسػػييؿ َِّ/ُكالتبيػػيف 

 . ُِٖ/ِكالمقاصد الشافية 
، ِٖ/!ِ، كالمقاصػد الشػافية ٖٖ/ْ، كينظر : التذييؿ كالتكميؿ ِّٔ/ُشرح التسييؿ  (ِ)

 .  ِّّ/ُ، كحاشية الصباف عمى األشمكني َُٗكحاشية الخهرم ص 
 .  ُِٖ/ُ، كينظر : التصريه ِِٖ/ُأكهه المسالؾ  (ّ)
 .  ُِٓينظر : شرح ابف الناظـ ص  (ْ)
 سبؽ تخري  البيت .  (ٓ)
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المثاؿ الذم ذكره : زيد شاعر كاتب، كايػر ىػذه الصػكرة مفردنا كالخبر متعدد ك
  يدخؿ تحت التعدد مف كجية نظر المانعيف، كمنيـ ابف ىشػاـ، كىػذا التعػدد 
يسػػميو العممػػاء بالتعػػدد المقيػػد، حيػػث يقتصػػر فيػػو عمػػى نػػكع كاحػػد كىػػك كػػكف 
 الخبر متعددنا كالمبتدأ مفردنا أل كليذا اعترض عمػى ابػف النػاظـ حينمػا عػٌد ىػذه
الصكرة مف صكر التعدد كمػا فعمػو ابػف النػاظـ مػف  بيػؿ التعػدد المطمػؽ أل أم 
سكاء أكاف مختمفنا فيو أـ لـ يكف، ف ف ىذا البيت كما عمى شػاكمتو، كميػا مػف 
ػٍف اعتػرض عمػى ابػف النػاظـ .  باب التعدد المطمػؽ، فيػذا أحػد األجكبػة عمػى مى

البيت : يػداؾ يػده خيرىػا ف ف  يؿ  د يككف ا عتراض عمى ابف الناظـ أنو جعؿ 
« يػػداؾ»... البيػػت مػػف  بيػػؿ تعػػدد الخبػػر لمبتػػدأ كاحػػد، ككممػػة :  يرتجػػى 

بعػد  (ُ)مثنى، كىذا كجػو ا عتػراض عمػى ابػف النػاظـ، يقػكؿ ابػف  ػيـ الجكزيػة
 . (ِ)«ذكره لمبيت السابؽ : فا ستشياد بو عمى تعدد الخبر كىىـه 

لنػػاظـ فػػي شػػرح األلفيػػة ىػػذا كنقػػكؿ كبػػا  التكفيػػؽ : نعػػـ أنشػػد ابػػف ا 
 ػد يتعػدد الخبػر » البيت عمى أنو مف تعدد الخبر لمبتػدأ كاحػد، حيػث يقػكؿ : 

فػي  ػكة مبتػدأيف « يداؾ»، كككف (ّ)«فيككف المبتدأ الكاحد لو خبراف فصاعدنا 

                                                           

، ابػف القػيـ الجكزيػة الحنبمػي العالمػة، صػٌنؼ محمد بف أبػي بكػر بػف أيػكب بػف سػعدم (ُ)
كناظر كاجتيد كصار مف األلمػة الكبػار فػي التفسػير كالحػديث كالفػركع كالعربيػة ، لػو : 

 زاد المعاد، كمفتاح دار السعادة، كايرىما، مات سنة إحدل كخمسيف كسبعمالة . 
 .  ّٔ، ِٔ/ُينظر : بغية الكعاة      

 .  ُٕٖية ابف مالؾ ص إرشاد السالؾ إلى حؿ ألف (ِ)
 .  ُِٓشرح ابف الناظـ ص  (ّ)
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  ينافي ككنو بحسب المفػظ مبتػدأ كاحػدأل إذ النظػر إلػى كػكف المبتػدأ كاحػدنا أك 
 .(ُ)لفظو   إلى معناه، كىذا كاهه   خفاء فيو متعددنا إنما ىك إلى

الثاني : أف يتعدد الخبر لفظنا دكف معنى لقيامو مقاـ خبر كاحد لفظنػا كمعنػى، 
ػػز، كىػػذا أعسػػر أيسػػر، بمعنػػى :  كقػػكليـ : الرمػػاف حمػػك حػػامض، بمعنػػى : مي
أهػػبط ، كىػػك العامػػؿ بكمتػػا يديػػو، كىػػذا النػػكع يتعػػيف فيػػو تػػرؾ العطػػؼ أل ألف 

 لخبريف فيو بمنزلة خبر كاحد . مجمكع ا
الثالػث : أف يتعػدد الخبػػر لفظنػا كمعنػػى مػ  اتحػػاد المبتػدأ، كقكلػػؾ : زيػد كاتػػب 

ے    ے        ۓ  ۓ  ﮲    چ  : (ِ)شػػاعر، كأخػػكؾ  ػػالـ هػػاحؾ، كمنػػو  كلػػو تعػػالى 

﮶  ﮷ ﮸     : (ّ)ك كؿ الشاعر، چ﮳﮴  ﮵ 
يِّؼه ميشىتِّيميقىيِّظه    مىٍف يىؾي ذا بىتٍّ فيذا بىتِّي      ميصى

 :  (ْ)ك كلو 
يتٌقي    ـي بً حدل ميقمىتيًو كى  نالـبأيخرل األىعادم فىيكى يىقظافي     يىنا

                                                           

 .  َُٕ/ُينظر : شرح األشمكني  (ُ)
 .  ُٔ:  ُْسكرة البركج /  (ِ)
، كينظػػر : شػػرح التسػػييؿ ُٖٗرجػػز،  المػػو رؤبػػة بػػف العجػػاج، ممحقػػات ديكانػػو ص  (ّ)

، كالمقاصػػػػػد النحكيػػػػػة ِِْ/ُ، كاألشػػػػػمكني ِٕٓ/ُ، كشػػػػػرح ابػػػػػف عقيػػػػػؿ ِّٔ/ُ
ُ/ّٓٗ  . 

البيػػت مػػف الطكيػػؿ،  المػػو : حميػػد بػػف ثػػكر الياللػػي . ينظػػر : شػػرح ابػػف النػػاظـ ص  (ْ)
 .  َْٓ/ُ، كالمقاصد النحكية ِٗٓ/ُ، كشرح ابف عقيؿ ُِٓ
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، كىػذا الهػػرب ىػػك مػا اتفػػؽ عميػػو (ُ)كىػذا الهػػرب يجػػكز فيػو العطػػؼ كتركػػو 
 العمماء . 
كالنكعاف األكؿ كالثاني ك   الخالؼ فييما فمنيـ مٍف جعمػو مػف  بيػؿ  

يـ مىٍف لـ يجعمو مف  بيؿ التعدد، كجعمو مف  بيؿ اإلخبار بالمفرد، التعدد، كمن
ػٍف منػ  تعػدد الخبػر فػي مثػؿ ىػذا  ػدر  كما سبؽ تكهيحو في النػكع األكؿ، كمى

 لكؿ خبر اير األكؿ مبتدأ أك جعؿ الثاني صفة لألكؿ . 
 رعقٍت : 
ػٍف اعتػرض عمػى ابػف النػاظـ،   أ كؿ كبا  التكفيؽ، األمر يسير عمى مى

يكاد   يكجد خالؼ بيف ا ثنيف، فػابف النػاظـ حػيف مثػؿ لتعػدد الخبػر لمبتػدأ ك 
كاحػػد لػػـ يقتصػػر عمػػى محػػؿ الخػػالؼ، كلكنػػو مثػػؿ لمتعػػدد مطمقنػػا سػػكاء أكػػاف 
مختمفنا فيو أـ لـ يكف، فمف اعترض عمػى ابػف النػاظـ  صػر تعػدد الخبػر عمػى 

نػػكع الثالػػث كمػػا كىػػك ال –تعػػدده لفظنػػا كمعنػػى مػػ  اتحػػاد المبتػػدأ لفظنػػا كمعنػػى 
نحك  كليـ : زيد شاعر كاتب، كابػف النػاظـ   يقصػره عمػى ذلػؾ، أمػا  –سبؽ 
 فنظر إلى المفظ   إلى المعنى . « يداؾ»البيت 

 وهللا تعاىل أ عىل وأ عمل ،،  

                                                           

كمػػػا بعػػػدىا، كاليمػػػ   ِٕ/!ِ، كالمقاصػػػد الشػػػافية ٖٖ/ْينظػػػر : التػػػذييؿ كالتكميػػػؿ  (ُ)
 .  ِِْ/ُ، كالمساعد َُٔ/ُ، كشرح األشمكني ّْٕ/ُ
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 ادلجحث انثبنث
 كبٌ ٔأخٕارٓب

 انفصم ثني كبٌ ٔامسٓب
 : (ِ)عند  كؿ الناظـ (ُ) اؿ ابف الناظـ  

رٌ    لعىاًمؿى مىعميكؿي الخبىر    كى ى يىمى ا رؼى جى  إ  إذىا ظىرفان أتىى أىك حى
ز البصريكف إيالء  أك إحػدل أخكاتيػا معمػكؿ الخبػر إ  إذا كػاف « كاف»  ييجكِّ

ظرفنا، أك حرؼ جر، نحك : كػاف يػـك الجمعػة زيػده صػالمنا، كأصػبه فيػؾ أخػكؾ 
خذ زيػدنا، كنحػك : كػاف في نحك : كانت الحمى تأ –عندىـ  –راابنا، ك  يجكز 

زيده آكالن طعامؾ أف يقاؿ : كانت زيدنا الحمى تأخذ، ك  كاف طعامػؾ زيػده آكػالن، 
 ك  كاف طعامؾ آكالن زيد . 

 : (ّ)كأجاز ذلؾ الككفيكف تمسكنا بنحك  كؿ الشاعر 
كؿ ىناًفذي  دابً        بيكتيـ ىٌداجكف حى  ما كافى ًإٌياىيـ عىًطيوةي عىكو
 :  (ْ)ك كؿ اآلخر 

                                                           

 .  َِٕ/ٗ، كالخزانة ُّٖف الناظـ ص شرح اب (ُ)
 .  ُٗاأللفية ص  (ِ)
، َُ/ْ، كينظػر المقتهػب ُُٖ/ُالبيت مف الطكيؿ، لمفرزدؽ ييجك جرير بف عطية، ديكانو  (ّ)

، كأكهػػػه ِّٗ/ْ، كالتػػػذييؿ كالتكميػػػؿ َّْ/ُ، كشػػػرح الكافيػػػة الشػػػافية ْْٔ/ّكاألصػػػكؿ 
 . ُُٕٗ/ّاعد كتمييد القك  َِٖ/ُ، كشرح ابف عقيؿ ِْْ/ُالمسالؾ 

البيت مف البسيط،  المو : حميػد بػف مالػؾ األر ػط، أحػد الػبخالء المشػيكريف، كمػا فػي  (ْ)
، َّّ، َِّ/ٔ، كالعقػػد الفريػػد َِّ/ِ، كأمػػالي ابػػف الشػػجرم ُْٕ، َٕ/ُالكتػػاب 
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 كليس كؿو النكل تيٍمقىى المساكيفي    فأصبحكا كالنكل عالي ميعرسيـ   
كا ستشػػػياد فيػػػو ىػػك أفو ابػػػفى النػػػاظـ استشػػػيد بػػػو  (ُ)يقػػكؿ العينػػػي  

كىذا « كاف طعامؾ زيده آكالن، ككاف طعامؾ آكالن زيده » لمككفييف عمى تجكيزىـ :
ـه منػػػو،  إذ لػػػك كػػػاف  مسػػػندنا إلػػػى « يمقػػػى»اسػػػـ لػػػيس لكػػػاف « المسػػػاكيف»كىػػػ

هميره، ككاف يجب أف يقاؿ : يمقكف أك تمقػى، بالتػاء المثنػاة مػف فػكؽ، فممػا 
كجػػب أف يكػػكف خالينػػا مػػف الهػػمير،  –آخػػر الحػػركؼ  –لػػـ ييػػركى إ  باليػػاء 

 كالمساكيف مرتفعنا بو . 
  -انذراسخ ٔانزحهٍم :

ك إحػدل أ« كػاف»إذا كاف المعمكؿ ظرفنا أك جارنا كمجػركرنا جػاز إيػالؤه  
أخكاتيا عند البصرييف كالككفييف، نحك : كاف عندؾ زيده مقيمنا، ككاف فيؾ زيده 
راابنا أل كذلؾ  تساع العرب في الظرؼ كالمجركرأل أ  تػراىـ فصػمكا بيمػا بػيف 
المهػػاؼ كالمهػػاؼ إليػػو، ك ػػد أيجيػػز : مػػا اػػدنا زيػػده ذاىبنػػا، ف جػػازة ذلػػؾ فػػي 

 .  (ِ)أكلى « كاف»
الخبػر لػيس ظرفنػا ك  جػارنا كمجػركرنا، كىػذا يشػمؿ  أما إذا كاف معمػكؿ 

                                                           

، كالمقهػػػتب ُٕٗ/ٕ، كبػػػال نسػػػبة فػػػي األشػػػباه كالنظػػػالر ِْْ/ُكالمقاصػػػد النحكيػػػة 
، كشػػرح ابػػف عقيػػؿ ُٕٓ/ُ، كشػػرح أبيػػات سػيبكيو َُْ/ٕ، كشػرح المفصػػؿ ََُ/ْ
 .  ُُٕ/ُ، كشرح األشمكني ُّٖ، كشرح ابف الناظـ ص ِْٖ/ُ

 .  ْْْ/ُالمقاصد النحكية  (ُ)
، كشػػرح ابػػف عقيػػؿ ِِْ، ُِْ/ْكالتػػذييؿ كالتكميػػؿ  ّٖٔ/ُينظػػر : شػػرح التسػػييؿ  (ِ)

ُ/َِٖ .، 
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 صكرتيف : 
كيكػكف الخبػر مػؤخرنا  –كحػده عمػى ا سػـ  –األكلى : أف يتقدـ معمكؿ الخبػر 

ػػؾ زيػػده آكػػالن، فػػػ  معمػػكؿ « طعامػػؾ»عػػف ا سػػـ، نحػػك : كػػاف طعامى
كلػيس بظػرؼ ك  مجػركر، كىػذه الصػكرة « كاف»ك د كلى « آكالن »

 كأجازىا الككفيكف .  ممتنعة عند البصرييف
الثانية : أف يتقدـ المعمكؿ كالخبر عمى ا سـ، كيتقػدـ المعمػكؿ عمػى الخبػر، 

 (ُ)كىذه الصكرة ممتنعػة عنػد سػيبكيونحك : كاف طعامؾ آكالن زيده، 
، (ّ)، كالفارسػػي(ِ)كأجازىػػا بعػػض البصػػرييف، مػػنيـ : ابػػف السػػراج

أف  : كالػػػذم يجيػػػز حجتػػػو (ْ)كابػػػف عصػػػفكر،  ػػػاؿ ابػػػف عصػػػفكر
المعمكؿ مف كماؿ الخبر ككالجزء منو، فأنت إذنا إنما أكليتيا الخبر 

:  (ٓ)كىك الصحيه، كما صححو ابف عصفكر رده أبػك حيػاف، ك ػاؿ
نمػا أجازىػػا كلػيس بصػحيهأل ألٌنػػ»  و لػيس مسػػمكعنا مػف لسػػانيـ، كا 

 « . مىٍف أجازىا بالقياس
تعميؿ، أنػؾ في ال (ٔ)ككجو المن  ما نقؿ عف سيبكيو، كىك رأم الزجاج 

                                                           

 .  َِْ، َِّ/ِ، كأمالي ابف الشجرم ََُ/ْ، كالمقتهب َٕ/ُالكتاب  (ُ)
 .  ٖٖ/ُاألصكؿ  (ِ)
 .  ٕٓ/ّ، كينظر : تعميؽ الفرالد ُُُ، كاإليهاح العهدم ص َُْ/ُالتعميقة  (ّ)
 .  ّّٗ/ُشرح الجمؿ  (ْ)
 .  ِّٗ/ْالتذييؿ كالتكميؿ  (ٓ)
 .  ٕٓالجمؿ ص  (ٔ)
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ما ليس معمك ن ليػا، كنػصا سػيبكيو فػي المسػألة أنػو لمػا أنشػد « كاف»أكليت 
 :  (ُ) كؿ حميد األر ط 

 كليس كؿو النكل تيٍمقي المساكيفي   فأصبحكا كالنكل عالي ميعىٌرسيـ 
ك ػد  ػدمت فجعمػت الػذم « ليس»عمى « المساكيف» اؿ : ك  يجكز أف تحمؿ 
كىػذا   يحسػف ك  يجػكز، لػك  مػت »ى األكؿ،  اؿ : يعمؿ فيو الفعؿ اآلخر عم

ا مى، لـ يجز، ككاف  بيحن  .   (ِ)«: كانت زيدنا الحمى تأخذ، أك تأخذ الحي
 :(ّ)كالصكرتاف تجكزاف عند الككفييف، كمف حججيـ  كؿ الشاعر 

كؿ ىناًفذي  دابً        بيكتيـ ىٌداجكف حى  ما كافى ًإٌياىيـ عىًطيوةي عىكو
 : ك كؿ اآلخر 

 كليس كؿو النكل تيٍمقي المساكيفي   فأصبحكا كالنكل عالي ميعىٌرسيـ 
« عطيػػة»ك« كػػاف»، كىػػك خبػػر «عػػٌكد»منصػػكب عنػػدىـ بقكلػػو:« إيػػاىـ»فػػػ 

 . (ْ)«ييمقي»منصكب بػ « كؿ النكل»اسميا، ك
أمػػا عمػػى رأم المػػانعيف فيخػػرج البيتػػاف عمػػى إهػػمار الشػػأف، كالتقػػدير  

« كػاف»أم : الشػأف أل فهػمير الشػأف اسػـ « ىػك بما كػاف»في البيت األكؿ : 
مفعكؿ )عٌكد( كالجممة مف المبتدأ « إياىـ»خبر، ك« عٌكد»مبتدأ، ك« عطية»ك

                                                           

 سبؽ تخري  البيت . (ُ)
 سبؽ تخري  البيت .  (ِ)
 .  َٕ/ُالكتاب  (ّ)
، كشػػػرح ابػػػف عقيػػػؿ ُِٗ/ِ، كالمقاصػػػد الشػػػافية ُِْ/ْييؿ كالتكميػػػؿ ينظػػػر : التػػػذ (ْ)

ِ/َِٖ   . 
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ُٖٓٗ 
 

كخبره خبر )كاف(، فمـ تفصػؿ بػيف )كػاف( كاسػميا معمػكؿ الخبػرأل ألفو اسػميا 
 مهمر  بؿ المعمكؿ . 

 أم : الشػأف فهػمير الشػأف« كلػيس ىػك»كالتقدير في البيػت الثػاني:  
فعػؿ « : فتمقػي المسػاكي»، ك«تمقػي»منصػكب بػػ « كؿو النكل»ك « ليس»اسـ 

 .(ُ)«كفاعؿ، كالجممة في محؿ نصب خبر ليس 
 :  (ِ)يقكؿ ابف مالؾ 

ميهمىرى الشو  ـي ما استىبىافى أنووي امتىنى    نًك إف كى ى     اًف اسمان أكى  ميكًى
ا  ظػرؼ كشػبيو  خكاتيػا ايػري ك  يمي عند البصرييف كػاف كأ» :  (ّ)كيقكؿ أيهن

مف معمػكؿ خبرىػا كااتفػر ذلػؾ بعهػيـ مػ  اتصػاؿ العامػؿ، كمػا أكىػـ خػالؼ 
.. كبيػذا ينػدف  اإلشػكاؿ، ذلػؾ  ػدر فيػو هػمير الشػأف اسػمنا خالفنػا لمكػكفييف .

بمعنى )الػذم(، « ما»في البيت األكؿ زالدة، كيجكز جعؿ « كاف»كيجكز جعؿ 
طيػة مبتػدأ خبػره )عػٌكد(، كىػك ذك ، كىػك اسػـ كػاف، كع«مػا»كفي كاف هػمير 

فحػػذفت كىػػي « مػػا»عالػػدة عمػػى « ىػػا»كالثػػاني « إيػػاىـ»مفعػػكليف : أحػػدىما 
أك « كػػاف»مقػػدرة، كبيػػذه األجكبػػة ييػػردا عمػػى الكػػكفييف  ػػكليـ : يجػػكز أف يمػػي 

إحدل أخكاتيا معمكؿ خبرىػا ايػري الظػرؼ
، بػؿ   يظيػر لمكػكفييف دليػؿ فػي (ْ)

كيتحػتـ أف يكػكف اسػـ لػيس « لنكل عالي معرسػيـفأصبحكا كا»البيت الثاني: 

                                                           

 .  َِٖ/ِ، كشرح ابف عقيؿ ّٖٔ/ُينظر : شرح التسييؿ  (ُ)
 .  ُٗاأللفية ص  (ِ)
 .  ّٖٔ/ُشرح التسييؿ  (ّ)
 .  َِٕ/ٗينظر : الخزانة  (ْ)
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َُٖٔ 
 

كلػك لػـ يكػف اسػـ « يمقػي»همير الشأف ألف المساكيف يتعيف أف يكػكف فاعػؿ 
اسػػػميا، كلػػػك كػػػاف « المسػػػاكيف»هػػػمير الشػػػأف لكجػػػب أف يكػػػكف « لػػػيس»
، يسػػػند الفعػػػؿ إلػػػى هػػػمير «يمقػػػكف»اسػػػميا كجػػػب أف يقػػػاؿ : « المسػػػاكيف»

ف تػأخر لفظنػا، كيكػكف التقػدير :  –ذه المتقػدـ رتبػة، كالحالػة ىػ –المساكيف  كا 
ذا كػػاف  –لػػيس المسػػاكيف يمقػػكف كػػؿو النػػكلأل ألنػػو الخبػػر  أم يمقػػكف حينلػػذ، كا 

 . (ُ)كذلؾ فقد سقط استد ؿ الككفييف رأسنا 
أفو ابػفى النػاظـ استشػيد بيػذيف البيتػيف ى( ٖٓٓأما ما حكاه العينػي ) 

اف طعامؾ آكالن زيده( ك اؿ ىػذا عمى تجكيز الككفييف )كاف طعامؾ زيد آكالن، كك
 كىـه منو .... إلخ . 

 ػد »:  (ِ)كذكر صاحب الخزانػة أفو ابػفى ىشػاـ خطوػأ ابػفى النػاظـ، ك ػاؿ 
لكػاف يجػب أف يقػػاؿ : « اسػػمنا»ىشػػاـ فيػو بأنػو لػػك كػاف المسػاكيف  خٌطػأه ابػفي 

نما كاف فيو عند الفريقيف مسندة إلى هػمير الشػأف  كمػا « يمقكف أك تمقي، كا 
نما  اؿ ابف ىشاـ: ب ف ف  يػؿ :  ػٌدر »يف يدم ليس فيو تخطأة  بف الناظـ، كا 

: فكػاف يجػب أف يقػاؿ)المساكيف اسميا،  منا : ففاعؿ )يمقي( حينلذ هميرىـ، 
 ، ففي ىذا اإلنكار أمكر: (ّ))يمقكف(، أك )تمقي( بالتأنيث

ف النػػاظـ أك ن : البيػػت لػػو ركايتػػاف بالتػػاء كباليػػاء، كمػػا بػػيف يػػدم مػػف شػػرح ابػػ

                                                           

 .  ُُّٖ/ّينظر : تمييد القكاعد  (ُ)
 .  َِٕ/ٗالخزانة  (ِ)
 .  َِٓميص الشكاىد ص تخ (ّ)
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كأف ا ستشػػياد بالبيػػت لمػػذىب الكػػكفييف إنمػػا يتجػػو عمػػى « تمقػػي» (ُ)بالتػػاء 
ركايػػة التػػاء، كمػػف ثػػـ، فػػال يكػػكف إلنكػػار العينػػي عمػػى ابػػف النػػاظـ محػػؿ مػػف 

 اإلعراب . 
أما ركاية الياء فقد جاءت في أكثر مف كتاب، منيا : الكتاب لسيبكيو  

 ف الشاىد . : بالتاء، كىك مكط (ِ)في مكهعيف، األكؿ
 كىي بالياء . « ما»تجعؿ كػ« ليس»عمى أف  (ّ)كالثاني
، كشرح (ٓ)، كشرح أبيات سيبكيو لمسيرافي (ْ)كشرح الكتاب لمسيرافي  

 كايػػػر  (ٖ)، كالتػػػذييؿ كالتكميػػػؿ(ٕ)، كشػػػرح التسػػػييؿ(ٔ)أبيػػػات سػػػيبكيو لمنحػػػاس
 ذلؾ . 
 ػ  عمػى كلعؿ ركاية الياء في شرح ابػف النػاظـ يكػكف اإلمػاـ العينػي ك  

نسخة مف الكتاب فييا ركايػة )اليػاء( خاصػة أفو ابػفى ىشػاـ شػرح شػكاىد ابػف 

                                                           

عنػػدم نسػػختاف مػػف الكتػػاب، األكلػػى تحقيػػؽ د/ عبػػد الحميػػد السػػيد عبػػد الحميػػد ص  (ُ)
 ، كالركايتاف بالتاء .ٗٗ، كالثانية تحقيؽ محمد باسؿ عيكف السكد ص ُُّٗ

 .  َٕ/ُالكتاب  (ِ)
 . ُْٕ/ُالكتاب  (ّ)
(ْ) ِ/ٔ . 
(ٓ) ُ/ُِِ  . 
 . َٕص   (ٔ)
(ٕ) ُ/ّٖٔ  . 
(ٖ) ْ/ُِْ  . 
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الناظـ، كلكف ىػذا لػيس الميػـ، بػؿ المثيػر لمتسػاؤؿ أف اإلمػاـ العينػي ذكػر أف 
آخػػر  –فممػػا لػػـ يػػرك إ  باليػػاء » :  (ُ)البيػػت لػػـ يػػركى إ  باليػػاء حيػػث يقػػكؿ

  « .مرتفعنا بو « المساكيف»كجب أف يككف خالينا مف الهمير، ك –الحركؼ 

أف اإلمػػػػاـ العينػػػػي جانبػػػػو الصػػػػكاب فػػػػي ىػػػػذه  –كا  أعمػػػػـ  –كأرل  
 الجزلية، فالبيت لو ركايتاف كما سبؽ . 

ثانينػػا : مػػا ذكػػره ابػػف النػػاظـ مػػا ىػػك إ  عػػرض آلراء النحػػكييف فبػػدأ يػػذكر رأم 
ثػـ إفو البصرييف، ثـ أعقبو برأم الككفييف ثػـ ذكػر مػا استشػيد بػو الككفيػكف، 

كػػاف طعامػػؾ »نحػػك :  –كىػػي الثانيػػة  –ىػػذه الصػػكرة التػػي جػػاء البيػػت عمييػػا 
حقنا إف سيبكيو منعيػا كلكػف ىنػاؾ بعػض البصػرييف أجازكىػا مػنيـ « آكالن زيده 

 ابف السراج كالفارسي كابف عصفكر كتبعيـ ابف مالؾ . 

نمػػا يكجػػو لمكػػكفييف أل ألنيػػـ  ثالثنػػا : ىػػذا اإلنكػػار   يؤخػػذ عمػػى ابػػف النػػاظـ، كا 
اسػػتدلكا بيػػذا البيػػت عمػػى  اعػػدة نحكيػػة كثبػػت سػػقكط ا سػػتد ؿ بيػػذا البيػػت، 

 كالذيف أجازكىا  ياسنا   سماعنا . 

 يتهه مما سبؽ ما يأتي : رعقٍت : 
هػػعؼ مػػا ذىػػب إليػػو الككفيػػكف فػػي تجػػكيزىـ : كػػاف طعامػػؾ زيػػده آكػػالن،   - ُ

 ككاف طعامؾ آكالن زيده . 
 خالؼ ما ذكره العيني . البيت لو ركايتاف ب  - ِ

                                                           

 .  ّْْ/ُالمقاصد النحكية  (ُ)
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 ركايػػة ابػػف النػػاظـ بالتػػاء كمػػف ثػػـ فػػال محػػؿ إلنكػػار العينػػي عمػػى ابػػف   - ّ
 الناظـ .

نمػا يكجػو لمكػكفييف  –عمى ركاية الياء  –النقد   - ْ   يكجو  بف النػاظـ، كا 
فيـ الذيف استشيدكا بالبيت عمى جكاز أف يمػي كػاف أك إحػدل أخكاتيػا 

 معمكؿ الخبر اير الظرؼ.
 هللا تعاىل أ عىل وأ عمل ،، و
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 ادلجحث انزاثع
 ٔأخٕارٓب

َّ
 إٌ

 أ ـ  دخٕل انالو عهى اخلرب ادلقذو يعًٕنّ
أما الخبر فتدخؿ عميو الػالـ بشػرط أ  يتقػدـ » :  (ُ)يقكؿ ابف الناظـ  

.. ك ػػد تػػدخؿ « . ػػد»معمكلػػو، ك  يكػػكف منفينػػا ك  ماهػػينا متصػػرفنا خالينػػا مػػف 
بػر مػف معمػكؿ الخبػر، متكسػطنا بينػو كبػيف ا سػـ، الالـ عمى ما في محؿ الخ

 « .إفو زيدنا لطعامؾ آكؿ »نحك : 
زعـ بػدر الػديف » :  (ّ)أفو ابفى ىشاـ  اؿ في تذكرتو (ِ)ذكر السيكطي  

إذا تقدـ معمكلو عميو، فال تقكؿ : « إفو »بف مالؾ أف الالـ   تدخؿ عمى خبر 
  « .إف زيدنا طعامؾ آلكؿ»

  -ٍم :انذراسخ ٔانزحه
المكسكرة جكاز دخكؿ  ـ ا بتػداء عمػى خبرىػا، « إفو »مما تختص بو  
ألفو »: نحػػك« إفو »كىػػذه الػػالـ حقيػػا أف تػػدخؿ عمػػى « إفو زيػػدنا لقػػالـه »نحػػك : 

ٌف لمتأكيػد « زيدنا  الـ  أل ألف ليػا صػدر الكػالـ، لكػف لمػا كانػت الػالـ لمتأكيػد، كا 
، كتسػمى ىػذه (ْ)خركا الالـ إلى الخبركرىكا الجم  بيف حرفيف بمعنى كاحد، فأ

                                                           

 .  ُُٕ، َُٕشرح األلفية ص  (ُ)
 . ِِٕ، ُِٕ/ُاألشباه كالنظالر  (ِ)
 . ٗٔ/ِمف كتب ابف ىشاـ المفقكدة، ذكر السيكطي أنو كتاب في خمسة عشر مجمدنا . بغية الكعاة (ّ) 

يؿ ، كشػػػرح التسػػػيَْٗ/ُ، كشػػػرح الكافيػػػة الشػػػافية ُْٕ/ٓينظػػػر : شػػػرح المفصػػػؿ  (ْ)
  ّْٓ/ِ، كالمقاصد الشافية ُّٗ/ُ، كالمساعد ّّٔ/ُ، كشرح ابف عقيؿ ِٓ/ِ
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ُٖٔٓ 
 

، كفالػػدتيا تأكيػد مهػمكف الجممػػة، كتػدخؿ  ـ ا بتػداء بعػػد (ُ)الػالـ بالمزحمقػة
 : (ِ)المكسكرة عمى أربعة أشياء « إفو »

 ككنو مؤخرنا عف ا سـ .  - ُأحدىا : الخبر، كذلؾ بثالثة شركط :
  : (ّ)تعالى كككنو اير ماض ،  نحك  كلو   - ّككنو مثبتنا .   - ِ

 .  (ْ)« چٴۇ ۋ ۋ ۅ چ                   
لـ يشترط العمماء لدخكؿ  ـ ا بتداء عمػى الخبػر عػدـ تقػدـ المعمػكؿ  

إفو زيػدنا طعامػؾ »عميو، كما ذكر ابف الناظـ في الصكرة التػي أكردىػا، نحػك : 
 « .آلكؿ

فمػك تقػػدـ الخبػر عمػػى « إفو »كلكػف الشػػرط أف يتػأخر الخبػػر عمػى اسػػـ  
بػػيف  –كالحالػػة ىػػذه  -ا سػػـ لػػـ يجػػز دخػػكؿ الػػالـ عمػػى الخبػػرأل لعػػدـ الفصػػؿ 

                                                           

زحمقت الالـ أل ألف ليا صدر الكالـ، فمما كرىكا اجتماع حػرفيف لمعنػى كاحػد أخػرت إلػى  (ُ)
 .  ُِِ/ُالخبر فسميت بالمزحمقة . التصريه 

ا ثانييا : معمكؿ الخبر بشرط تقدمو عمى الخبر، كككنو اير حاؿ، ك  (ِ) كػكف الخبػر صػالحن
 لالـ، نحك : إف زيدنا لعمرنا هاربه . 

أك عف معمكلو، « إف في ذلؾ لعبرة»ثالثيا : ا سـ بشرط أف يتأخر عف الخبر، نحك :  
 نحك : إفو في الدار لزيدنا جالسه . 

إذا لػـ ييعػرب « إف ىػذا ليػك القصػص الحػؽ»رابعيا : همير الفصؿ، بال شػرط، نحػك :  
 .  ّْٗ، ّْٖ/ُنظر : أكهه المسالؾ مبتدأ . ي« ىك»

 .  ّٗسكرة إبراىيـ /  (ّ)
 .  ِِِ/ُ، كالتصريه ّْْ/ُينظر : أكهه المسالؾ  (ْ)
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فمعمػػكؿ الخبػػر  چڱ ڱ ں ں چ  : (ُ)، كالػػالـ ، نحػػك  كلػػو تعػػالى«إفو »
 تقدـ عمى الخبر أك تأخر   دخؿ لو بدخكؿ  ـ ا بتداء عمى الخبر. 

: (ِ)بؿ إفو أبا حياف  اس عمى جكازىا جكاز صػكرة أخػرل، حيػث يقػكؿ 
 : (ّ)يشمؿ الفصؿ بالخبر، نحك« المفصكؿ»ك كلو: عمى اسميا المفصكؿ: » 
، أك بمعمػػكؿ  چگ ڳ ڳ چ  أك بمعمػػكؿ الخبػػر، نحػػك : إفو فيػػؾ لزيػػدنا رااػػبه

ا سػػـ، نحػػك : إفو فػػي الػػدار لسػػاكننا زيػػده، فأمػػا األكلػػى فػػال خػػالؼ فييػػا، كأمػػا 
عمػى أف المسػألة الثانية ففييػا خػالؼ، كأصػحابنا   يجيػزكف ذلػؾ بنػاء مػنيـ 

 بػػؿ دخػػكؿ الػػالـ   تجػػكز، كأمػػا الثالثػػة ففييػػا نظػػر، كالػػذم يقتهػػيو القيػػاس 
المن أل ألف فيو إعماؿ ما بعد الالـ فيما  بميا، كيمكػف القيػاس عمػى: إفو زيػدنا 
طعامؾ آلكؿ، فكما جاز تقديـ مػا بعػد الػالـ التػي فػي الخبػر عمػى الخبػر كػذلؾ 

  « .سـ عمى معمكلو يجكز تقديـ ما بعد الالـ في ا 
ػػا السػػماع كرد بيػػذا، كمػػف ذلػػؾ  كلػػو تعػػالى  فو كىًثيػػرنا ًمػػفى :)  (ْ)أيهن كىاً 

كفى  ـٍ لىكىاًفري بًِّي  :  (ٓ)(، ك اؿ الشاعرالنواًس ًبًمقىاًء رى
ىمىيؿي    أى يمكا بىني أيٌمي صيدكرى مىًطيوكيـ       فىً ٌني ًإلى  ىكـو ًسكاكيـ ألى

                                                           

 .  ُِسكرة المزمؿ /  (ُ)
 .  ٗٗ/ٓالتذييؿ كالتكميؿ  (ِ)
 .  ّسكرة القمـ /  (ّ)
 .  ٖسكرة الرـك / (ْ)
،  ِّٖ/ ُيؿ  بػػف مالػػؾ البيػػت مػػف الطكيػػؿ لمشػػنفرم األزدم . ينظػػر : شػػرح التسػػي (ٓ)

 .  ِٓٔ/ِ، المقاصد النحكية  ُِْ/  ِ، كالدرر  ُِٕ/  ُكاليم  
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ُٖٕٔ 
 

 رعقٍت : 
إٌف زيدنا طعامؾ »ه أفو الصكرة التي منعيا ابف الناظـ :مما سبؽ يته 

جالزة   ابػار عمييػا كأف ابػف النػاظـ جانبػو الصػكاب فيمػا ذكػره لػكركد « آلكؿ
 السماع بيا، كالقياس   يمنعيا . 

 
 وهللا تعاىل أ عىل وأ عمل ،، 

 
* * * 
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 ( ادلخففخ ٔانفعم
ْ
 ة ـ  انفصم ثـ ) نٕ ( ثني ) َأٌ

ٿ ٿ ٿ ٹ  چ  : (ِ)ك كلػػػػو تعػػػػالى » : (ُ)ـ  ػػػػاؿ ابػػػػف النػػػػاظ 

المخففػة كبػيف « أىفٍ »كأكثر النحكييف لـ يذكركا الفصػؿ بػيف  چٹ  ٹ ٹ 
لى ذلؾ أشار بقكلو « لك»الفعؿ بػ  :  (ّ)كا 

   .....   ...   ....   لك»ك ميؿه ذكر. » 
فػػي الفكاصػػؿ إ   ميػػؿ مػػف « لػػك»كلػػـ يػػذكر » :  (ْ) ػػاؿ ابػػف ىشػػاـ  

 «. ـه منو عمى أبيوكىىى « إف الفصؿ بيا  ميؿه » ؿ ابف الناظـ  النحكييف، ك ك
  -انذراسخ ٔانزحهٍم :

 لػػػػـ تييمػػػػؿ كيسػػػػتكف فييػػػػا اسػػػػميا، كخبرىػػػػا يكػػػػكف « أفو »إذا خففػػػت  
 جممػػػػػة اسػػػػػمية أك فعميػػػػػة، فػػػػػ ذا كػػػػػاف جممػػػػػة فعميػػػػػة مصػػػػػدرنا بفعػػػػػؿ ايػػػػػر 

ا بفاصػػؿ، كالفاصػػؿ إمػػ« أفٍ »دعػػاء متصػػرؼ فاألحسػػف أف يفصػػؿ بينػػو كبػػيف 
السػػيف أك  –أك حػػرؼ تػػنفس  چېئ ېئ ېئ ىئ چ  : (ٓ)كقكلػػو تعػػالى«  ػػد»

                                                           

 . ُِٖ، ُُٖشرح األلفية  بف الناظـ ص  (ُ)
 .  ُٔسكرة الجف / (ِ)
 .  ُْ كؿ الناظـ في األلفية ص  (ّ)
 .  ّْٕ/ُأكهه المسالؾ  (ْ)
 .  ُُّسكرة المالدة /  (ٓ)
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 جمعاً ودراسة 

ُٖٔٗ 
 

 ك)سػػػػػػػػػكؼ(  ،چ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃچ  :(ُ)،)السػػػػػػػػػيف(، نحػػػػػػػػػك-سػػػػػػػػػكؼ 
 :(ِ)نحك 

 أٍف سكؼ يأتي كؿ ما  درا   كاعمـ فعمـ المرء ينفعو   
وقولههههههههههههه    چٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ چ  : (ّ)أك النفػػػػػػػػػػػػػي كقكلػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػالى

ٿ چ   (ٓ) تعػػػػالى  :أك )لػػػػك( كقكلػػػػو  ،چگ  گ ڳ ڳ ڳ  چ(ْ)تعهههه ل 

 : (ٔ)كفيما سبؽ يقكؿ ابف مالؾ  . چٿ ٿ ٹ  
فوػػػػػػػػؼ أفو فاسػػػػػػػػمييىا اسػػػػػػػػتىكىف ف تيخى  كىا 

 

 ممىػػةن ًمػػف بىعػػًد أف  كىالخبىػػر اجعىػػؿ جي
 

ػػػػػػػ لىػػػػػػػـ يىكيػػػػػػػف ديعى ف يىكيػػػػػػػف ًفعػػػػػػػالن كى  اكىاً 
 

 لىػػػػػػـ يىكيػػػػػػف تىصػػػػػػًريفيوي ميمتىًنعػػػػػػػا  كى
 

ػػػػػفي الفىصػػػػػؿي ًبقىػػػػػد أك نىفػػػػػىو أك  فىاألحسى
 

 يسو أك لىػػػػك كى ىًميػػػػؿه ًذكػػػػري لىػػػػكتىنًفػػػػ 
 

 يحتمؿ كجييف مف التفسير : « لك »  ميؿ ذكر » :  (ٕ)ك كؿ المصنؼ 

                                                           

 .  َِسكرة المزمؿ :  (ُ)
، كشػرح ابػف عقيػؿ ّّٖالبيت مف الكامؿ، مجيكؿ القالؿ . ينظر : مغنػي المبيػب ص  (ِ)

، كالػػػدرر المكامػػػ  ِْٖ/ُ، كىمػػػ  اليكامػػػ  ِٖ/ِ، كشػػػرح شػػػكاىد المغنػػػي ّٕٖ/ُِ
 .  َٗ/ِ، كالمقاصد النحكية ِٔٓ/ُ

 .  ٖٗسكرة طو / (ّ)
 .  ّسكرة القيامة / (ْ)
 .  ُٔسكرة الجف /  (ٓ)
 .  ُْ ألفية ابف مالؾ ص (ٔ)
 .  ُْاأللفية ص  (ٕ)
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َُٖٕ 
 

أحدىما : أف يريد أنو  ميؿ في السماع، كأف الفصؿ بيػا لػـ يكثػر كثػرة الفصػؿ 
 بغيرىا مما تقدـ . 

 الثاني : أف يريد أفو ذكر ىذا الفاصػؿ  ميػؿ عنػد النحػكييف فمػـ يػذكره مػنيـ إ 
، حيػث ( ُ) ميؿ، كىك مما يحتاج إلػى ذكػره، كبيػذا فسوػره ابػف النػاظـ 

المخففػػة كبػػيف « أفٍ »كأكثػػر النحػػكييف لػػـ يػػذكركا الفصػػؿ بػػيف » ػػػاؿ: 
 « . لك »الفعؿ بػ 

لى ذلؾ أشار بقكلو :   ، كىػذا الػذم  الػو صػحيه «لػك»ك ميؿ ذكػر » كا 
أك ما يعطي « يؿ فىٍصؿ لكك م»محتمؿ، بؿ ىك األكلىأل إذ لك أراد األكؿ لقاؿ : 

ىػػذا المعنػػى، ف نمػػا أراد : ك ميػػؿ ذكرىػػا فػػي الفكاصػػؿ، كالػػنص مػػف النحػػكييف 
 عمييا . 
 :(ّ)ك كلػو، چيب جت  حت     خت مت  چ  : (ِ)ك د جاء فػي القػرآف  كلػو  

:، كمف بحث كجد مف ذلػؾ الشػيء  چٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ  ٹ ٹ چ 
 ميػؿ »فػابف النػاظـ فٌسػر :  (ْ)الكثير . فميست بقميمة الكجػكد فػي كػالـ العػرب 

إلى  مة ذكرىا في كتب النحك   إلى  مة استعماليا في كالـ العرب، « ذكر لك 
                                                           

 .  ُُٖشرح األلفية ص  (ُ)
 . ُْسكرة سبأ / (ِ)
 .  ُٔسكرة الجف / (ّ)
تحػػػػػػاؼ ذكم ا سػػػػػػتحقاؽ َْٕ، َْٔ/ِينظػػػػػػر : المقاصػػػػػػد الشػػػػػػافية  (ْ) ، ّٔٓ/ُ، كا 

، كشػرح المكػكدم ص ِِٗ/ُ، كشرح األشمكني ُْٓ/ُكتكهيه المقاصد كالمسالؾ 
 .  ُِٕ، كالبيجة المرهية ص ْٗ
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 جمعاً ودراسة 

ُُٖٕ 
 

كىذا ىك الصحيه كىك المتفػؽ عميػو عنػد النحػكييف، فػي حػيف أفو ابػفى ىشػاـ 
كىػػذا يفيػـ منػو أف الفصػػؿ « إف الفصػؿ بيػا  ميػؿ»ذكػر أفو ابػفى النػاظـ  ػػاؿ : 
ذا يخالؼ ما كرد مف كالـ العرب، كىك ما اعتبره ابف بيا  ميؿ في السماع، كى

 ىشاـ كىىىـ . 
بحػػاؿ مػػف  –كالػػنص الػػذم بػػيف أيػػدينا مػػف كػػالـ ابػػف النػػاظـ   يجػػكز  
حممو عمى ما ذكػره ابػف ىشػاـأل ألنوػو نػصا كاهػه كصػريه   لػبس  –األحكاؿ 

 فيو أف القمة عند النحكييف كليس في ا ستعماؿ .
مف ابف الناظـ عمػى  –أم امط  –ـ كاعتبره كىىىـ أما ما ذكره ابف ىشا 

أبيو فمعمو ك   لو مف نسخ الكتاب ما اسػتنبط منػو ىػذا الفيػـ كمػف ثػـ نسػب 
أف المكهػه كػ»:  (ُ)الكىـ  بف الناظـ، كىذا يؤيده مػا ذكػره صػاحب التصػريه

فػاعترض عمييػا، « لػك »كربمػا فصػمت بػػ » :  (ِ)ك   لػو النسػخة التػي فييػا 
 الػػو ابػػف النػػاظـ فػػي شػػرح الػػنظـ مكافػػؽ لمػػا ذىػػب إليػػو النحكيػػكف  كا   فالػػذم

  كمكافؽ لما ذكره ابف ىشاـ في أكهحو .
 رعقٍت : 
ػٍف ذكرىػا « لػك»سالمة ما ذىب إليو ابف الناظـ مف أفو الفصػؿ بػػ   ػؿ مى

 وهللا تعاىل أ عىل وأ عمل ،،  مف النحكييف ، كليس في ا ستعماؿ . 
 

                                                           

، لو : التصريه بمهمكف التكهيه، كاألزىريػة كشػرحيا، كشػرح ىَٓٗالشيخ خالد األزىرم المتكفى سنة  (ُ)
عػػراب األلفيػػة  ينظػػر : شػػذرات الػػذىب فػػي أخبػػار مػػف  اآلجركميػػة، كشػػرح  كاعػػد اإلعػػراب  بػػف ىشػػاـ، كا 

 .   ِِٕ، كنشأة النحك ص ُُٕ/ّ، كالهكء الالم  ّٖ/َُذىب 

 .  ِّْ/ُالتصريه   (ِ)
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 جمعاً ودراسة 

ُِٖٕ 
 

 ادلجحث اخلبيس
 عمَبئت انفب

 ٍَبثخ ادلفعٕل انثبنث عٍ انفبعم
ذا بي » :  (ُ)يقكؿ ابف الناظـ   ني فعؿ ما لـ ييسـٌ فاعمو مف متعد إلػى كا 

ػا، كلػـ  ثالثة مفاعيؿ ناب األكؿ منيا عف الفاعػؿ، نحػك : أيرل زيػده أخػاؾ مقيمن
يجز نيابة الثالث باتفاؽ، كفي نيابة الثاني الخالؼ الذم في نيابػة الثػاني فػي 

 ى . أ «ظف»باب 
ذىب بعػض النحػكييف إلػى أفو ابػفى النػاظـ أخطػأ عنػدما حكػى ا تفػاؽ  

عمى امتناع نيابػة المفعػكؿ الثالػث، ك ػالكا : الصػكاب أفو بعهػيـ أجػازه إف لػـ 
 . (ِ)«يمبس 

  -انذراسخ ٔانزحهٍم :
إذا تعػػدل الفعػػؿ ألكثػػر مػػف مفعػػكؿ كاحػػد فنيابػػة األكؿ جػػالزة اتفا نػػا،  

«. ظف»كما ك   الخالؼ في نيابة الثاني في باب  –الثالث كاختمفكا في نيابة 
، (ِ)كابػػف النػػاظـ كاألبػػدم (ُ)كابػػف أبػػي الربيػػ  (ّ)فػػذىب ابػػف ىشػػاـ الخهػػراكم

                                                           

 .  ِّٔشرح ابف الناظـ ص  (ُ)
، كحاشػػػية الشػػػيخ يػػػس عمػػػى ِّٗ/ُ، كالتصػػػريه ُِٓ/ِينظػػػر : أكهػػػه المسػػػالؾ  (ِ)

 .  ِّٗ/ُالتصريه 
محمد بف يحيى بف ىشػاـ بػف عبػد ا  بػف أحمػد األنصػارم مػف أىػؿ جزيػرة الخهػراء،  (ّ)

 . ُِٔص البمغة ى . ْٔٔإماـ في العربية، لو: اإلفصاح بفكالد اإليهاح كايره تكفي 
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ُّٖٕ 
 

إلى المن ، كاحت  مىٍف من  إنابتو مطمقنا في بػاب أعمػـ، بػأف  (ّ)كابف عصفكر 
 األكؿ مفعػػػكؿ صػػػريه، كاآلخػػػراف مبتػػػدأ كخبػػػر شػػػبيا بمفعػػػكلي أعطػػػى، كبػػػأفو 

 :  (ْ)السماعى إنما جاء ب نابة المفعكؿ األكؿ كقكؿ الشاعر
كرامنا مكالييا لليمنا صميميا   كنيبِّلتي عبدى ا  بالجك أصبحت   

(ٓ) 
ف كػػاف مػػف بػػاب » :  (ُ)يقػػكؿ ابػػف عصػػفكر  لػػـ يجػػز إ  « أعممػػت»كا 

يػده أيعمػـ ز »، فتقكؿ : «أعممتي زيدنا عمرنا منطمقنا »إ امة األكؿ خاصة، نحك : 

                                                           

عبيد ا  بف أبي العباس أحمد بف أبي الحسيف ... بػف الربيػ ، فقيػو نحػكم، أخػذ عػف  (ُ)
ينظػر : ى . ٖٖٔالشمكبيف لو : شرح اإليهاح، كشػرح الجمػؿ كايػر ذلػؾ، تػكفي سػنة 

 .  ُِٓ/ِ، كبغية الكعاة ُِٖالبمغة ص 
ف،  ـز الشمكبيف، عمي بف محمد بف محمد بف عبد الرحمف الخشني األبدم، أبك الحس (ِ)

كأبا الحسف الدياج فصار إمامنا في النحك كالمغة، لو : إمالء عمى كتػاب سػيبكيو كعمػى 
 ى . َٖٔاإليهاح كالجمؿ، مات سنة 

 .   ُٗٓ، كالبمغة ص ُٗٗ/ِينظر : بغية الكعاة 
 .  ٔٔٓ/ُشرح الجمؿ  (ّ)
( فعػؿ البيت مف الطكيؿ، نسب إلى الفرزدؽ كليس في ديكانػو . كالشػاى (ْ) د  كلػو : )نيبلػتي

مبني لممجيكؿ كيقتهي ثالثة مفاعيؿ ، األكؿ : التاء ، كالثاني : عبد ا  ، كالثالث : 
، كالمقاصػػػػد ّْْ، ّٖٖ/ُ، كالتصػػػػريه ّٗ/ُجممػػػػة )أصػػػػبحت( . ينظػػػػر : الكتػػػػاب 

، كشػػرح التسػػييؿ ِْٔ/ُ، كبػػال نسػػبة فػػي : شػػرح أبيػػات سػػيبكيو ِّٓ/ِالنحكيػػة 
 .  ُٖٔ/ُ، كشرح األشمكني ُّٓ/ِ ، كأكهه المسالؾَُُ/ِ

 .  َٕ/ِ، كشرح األشمكني ِِٗ/ُينظر : التصريه  (ٓ)
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ُْٖٕ 
 

« أعممػػتي »، ك  يجػػكز خػػالؼ ذلػػؾ، كذلػػؾ أف األكؿ مػػف بػػاب «عمػػرنا منطمقنػػا 
مفعكؿ صريه كا ثناف البا ياف ليسػا كػذلؾ، بػؿ أصػميما المبتػدأ كالخبػر، فممػا 

 .«اجتم  المفعكؿ الصريه م  ايره لـ ييقـ إ  المفعكؿ الصريه
كتمميذه ابف ،  (ّ)، كالشمكبيف(ِ)كأما القالمكف بالجكاز فمنيـ الجزكلي  
 .  (ٓ)في الرد عمى المقرب ما لـ يؤد ذلؾ كمو إلى المبس  (ْ)الحاج

ككالـ المصنؼ يفيـ منو جكاز إ امة المفعكؿ الثالث إذا لـ ييمبس كلـ  
ك  تمنػػػ  نيابػػػة ايػػػر األكؿ مػػػف »:  (ٔ)يكػػػف جممػػػة ك  شػػػبييا أل ألنػػػو  ػػػاؿ 

« أعمػـ»كثاني كثالث  «ظف»، كاير األكؿ يندرج فيو ثاني «المفعك ت مطمقنا 
بشػرط أمػف المػػبس، « أعمػػـ»كىػذا يعنػي يجػػكز إ امػة الثػاني كالثالػػث فػي بػاب 

                                                           

 .  ُّٕٔ/ْ، كينظر : تمييد القكاعد ٕٔٓ، ٔٔٓ/ُشرح الجمؿ  (ُ)
عيسى بف عبد العزيز الجزكلي النحكم مف أىؿ مراكش  ـز ابف برم كأخذ عنو النحػك  (ِ)

، ُٕٔينظر : البمغػة ص ى . َٕٔفي سنة كالمغة كاألدب، لو : القانكف في النحك، تك 
 .  ِّٔ/ِكبغية الكعاة 

عمر بف محمد بف عمر أبك عمي الشػمكبيف، إمػاـ فػي العربيػة كالمغػة، أخػذ الجمػة عنػو  (ّ)
، كبغيػػة ُّٔ، ُِٔكتػػاب سػػيبكيو، مػػات سػػنة خمػػس كأربعػػيف كسػػتمالة . البمغػػة ص 

 .  ِِْ/ِالكعاة 
بيمي يعرؼ بابف الحاج،  رأ عمػى الشػمكبيف، مػات أحمد بف محمد بف أحمد األزدم اإلش (ْ)

 .  ّٗٓ/ُ، كبغية الكعاة ّٔينظر : البمغة ص ى . ْٕٔسنة 
 .  ٗٓ/ّينظر : المقاصد الشافية  (ٓ)
 .  ُِٗ/ِشرح التسييؿ  (ٔ)
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ُٖٕٓ 
 

 –كأيعمػـ زيػدنا كبشىػؾ سػميفه  –ب  امة الثاني  –نحك : أيعمـ زيدنا كبشيؾ سميننا 
 . (ُ)ب  امة الثالث

ػػٍف  ػػاؿ ب  امػػة الثػػاني فػػي : » :  (ِ) ػػاؿ الشػػاطبي  ألػػـز ابػػف الحػػاج مى
أل إذ   فرؽ بينيمػا إ  مػف جيػة مػا يعػرض « أعممتي »بو في  ظننت أف يقكؿ

مػػػف المػػػبس مػػػ  األكؿ، كىػػػك إلػػػزاـ صػػػحيه إذ   فػػػرؽ بينيمػػػا، فالثػػػاني فػػػي 
فػػي الثػػاني « ظننػتي »فالقالػػؿ بػالجكاز فػػي « أعممػتي »ىػػك الثالػث فػػي « ظننػتي »

فػ ف القالػؿ بحكػـ فػي مسػألة  الػؿه فػي نظيرتيػا، إذا لػـ « أعممتي » الؿ بو في 
 .(ّ)«ير فىٍرؽ حسب ما تبيف في أصكؿ الفقويظ

كبناءن عميو نسب بعهيـ الخطأ إلى ابػف النػاظـ عنػدما حكػى ا تفػاؽ  
ػٍف انتصػر  بػف  عمى المن ، كالحؽا المسألة فييا خالؼ بيف العمماء، كمػنيـ مى

ا متناع كىي  الناظـ مسبكؽ بحكاية ا تفاؽ عمى ابفى  إفو »:  (ْ)الناظـ،  الكا 

                                                           

 .  ُّٕٔ/ْ، كتمييد القكاعد ِْٓ/ٔينظر : التذييؿ كالتكميؿ  (ُ)
الغرنػاطي الشػيير بالشػاطبي أبػك إسػحاؽ،  ىك : إبراىيـ بػف مكسػى بػف محمػد المخمػي (ِ)

مػػف أىػػؿ ارناطػػة، لػػو : شػػرح األلفيػػة سػػماه : المقاصػػد الشػػافية فػػي شػػرح خالصػػة 
، كاألعػالـ ُُٗ/ُينظػر : فيػرس الفيػارس ى . َٕٗالكافية، كايػر ذلػؾ، تػكفي سػنة 

 .  ِٕٔ، كنشأة النحك ص ٕٓ/ُ
 .  َٔ/ّالمقاصد الشافية  (ّ)
 .  ِّٗ/ُينظر : التصريه  (ْ)
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ُٖٕٔ 
 

فال ينسػب حاكييػا إلػى  (ِ)... عف الخهراكم  (ُ)كما نقمو المكههكىي ثابتة 
  « .امط ااية ما في الباب أفو حاكي ا تفاؽ لـ يقؼ عمى ا ختالؼ 

أف حكايػػة ابػػف النػػاظـ ا تفػػاؽ عمػػى منػػ  إ امػػة »بينمػػا ذكػػر بعهػػيـ  
الثاني تدؿ عمى عدـ تثبتػو الػذم أك عػو فػي الغمػط كككنػو مسػبك نا بمػا ذكػر   

 . (ّ)  عنو كصمة الغمط يرف
 رعقٍت : 
يتهػػه مػػف عػػرض المسػػألة أف ابػػف النػػاظـ أخطػػأ فػػي حكايػػة ا تفػػاؽ  

 عمى من  إ امة المفعكؿ الثالث لما يأتي : 
ا لػػـ يسػػق ألبيػػو ك  لغيػػره القػػكؿ   - ُ لػػك كػػاف مػػا نقػػؿ مػػف ا تفػػاؽ صػػحيحن

 بخالفو م  معرفتيـ بمذاىب الناس كفا نا كخالفنا . 
ضي المتأخريف جكاز إ امة الثالث ، كأجرم فيو الخػالؼ المػذككر ذكر بع  - ِ

 في الثاني مف باب )ظف(، إذا لـ يك   في لبس . 
 

 وهللا تعاىل أ عىل وأ عمل ،، 

 
* * * 

                                                           

 .  ُِٓ/ِابف ىشاـ صاحب أكهه المسالؾ  (ُ)
 ذكر ابف ىشاـ الخهراكم ا تفاؽ عمى أنو   يجكز في باب أعمـ إ امة الثالث .  (ِ)

 .  ُّٕٔ/ْ، كتمييد القكاعد ِْٓ/ٔينظر : التذييؿ كالتكميؿ      
 .  ِّٗ/ُحاشية الشيخ يس عمى التصريه  (ّ)
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ُٖٕٕ 
 

 ادلجحث انسبدس
 ادلفعٕل فٍّ

 اخزالفٓى يف حنٕ : ) دخهذ انجٍذ (
 :  (ُ)يقكؿ ابف مالؾ  

مِّنىا    ًباطِّرىادو كىيينىا امكيث أزمنىا «في  »  الظورؼي كى ته أك مىكافه هي
احتػػرز بػػو مػػف نحػػك : «  ًبػػاطِّرىادو  » كلػػو : » :  (ِ)يقػػكؿ ابػػف النػػاظـ  

ممػا انتصػب بػالكا    (دخمػت البيػت، كسػكنت الػدار)البيت، كالدار، في  كليـ: 
فيو، كىك اسـ مكاف مختص، ف نو ينتصب نصب المفعكؿ بو عمى السعة فػي 

يتعػدل   (ّ)المشتؽ مػف اسػـ الحػدثاير  الظرؼى  لظرؼأل ألفو الكالـ،   نصب ا
، فػال يقػاؿ : نمػتي الػدار،  ، كالبيت كالدار   يتعدل إلييما كػؿا فعػؿو إليو كؿا فعؿو
ك   رأتي الدار، كما يقاؿ : نمتي أمامؾ، ك رأتي عنػد زيػد، فعمػـ أف النصػب فػي 

جػػراء الف«الػػدار البيػػت، كسػػكنتي  دخمػػتي » عػػؿ الػػالـز مجػػرل ، عمػػى التكسػػ  كا 
ذا كاف ذلؾ كذلؾ فال حاجة إلػى ا حتػراز عنػو بقيػد: المتعدم أل «  ًبػاطِّرىادو  »، كا 

 « . «...في»متهمف معنى » ألنو يخرج بقكلنا: 
                                                           

 .  ُٗاأللفية ص  (ُ)
 .  ِّٕة  بف الناظـ ص شرح األلفي (ِ)
يرل النحكيكف أف ظركؼ الزماف شبيية باألحداث ، إذ ىػي مثميػا فػي ارتباطيػا بػالزمف  (ّ)

ماهػػينا كحاهػػرنا كمسػػتقبالن، أمػػا ظػػركؼ المكػػاف فبالػػذكات مػػف النػػاس كاألشػػياء أشػػبو . 
، ُُ/ِ، كحاشػية الصػباف  ْٕٔ/ُ، كشرح األشػمكني  ُِّ/ُينظر: شرح المفصؿ 

 . ُِ صاإلسنادية كالتراكيب 
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ُٖٕٖ 
 

عمى ما ذكره ابػف النػاظـ، مػف أف تعريػؼ  (ُ)اعترض بعضي النحكييف  
 (ّ) ػاؿ (ِ)حتػى إف الصػباف« ا طػراد»ابف مالؾ لممفعكؿ فيو اير محتاج لقيػد 

تبعنا لغيػره عمػى الشػارح كجعمػو الحػؽ، مػ  ابػف النػاظـ ناشػ   فرد البعض» : 
 «. (ْ) عف عدـ التدبر

  -انذراسخ ٔانزحهٍم :
، أك ايػر محتػاج«  اطِّػرىادو  » بؿ أف نيبيِّف أفو التعريؼ محتاج إلى لفظ  

  كالحػؽ « دخمػت البيػت» بد أف نعرؼ: عمى أم شػيء نصػب نحػك  ػكليـ : 
 المسألة فييا خالؼ، المذاىب في ذلؾ ثالثة :  أفو 

أنيػػا متعديػػة فػػي األصػػؿ  (ُ)، كابػػف مالػػؾ(ٓ)األكؿ : مػػذىب أبػػي عمػػي الفارسػػي
ػػػذؼ حػػػرؼ الجػػػر اتسػػػاعنا،  «فػػػي  »كىػػػك  –بحػػػرؼ الجػػػر  إ  أنػػػو حي

 فانتصب عمى المفعكؿ بو . 

                                                           

 .  ُِٔ/ِ، كشرح األشمكني ٖٓٔ/ِينظر : تكهيه المقاصد كالمسالؾ  (ُ)
محمػػد بػػف عمػػي، أبػػك العرفػػاف، كلػػد بالقػػاىرة كنشػػأ فقيػػرنا متػػكاكالن مسػػتجدينا الخمػػؽ مػػ   (ِ)

العفػػة، كحفػػظ القػػرآف كالمتػػكف كاجتيػػد فػػي طمػػب العمػػـ، كحهػػر عمػػى أشػػياخ عصػػره، 
 ى . َُِٔحاشية عمى األشمكني، تكفي سنة  كالمدابغي كالبميدم، لو :

 .  ِِْ، ِّٕ، كنشأة النحك ص ُّٕ/ِينظر : عجالب اآلثار     
 .  ُِٕ/ِحاشية الصباف  (ّ)
ف كاف يفيـ منيػا أف  (ْ) الصكاب : بعهيـ . كالعبارة مهطربة كاير مستقيمة المعنى ، كا 

 ابف الناظـ لـ يتدبر المسألة فأخطأ . 
 .  ُٔ/ُ، كالتعميقة عمى كتاب سيبكيو ُُٕ – َُٕم ص اإليهاح العهد (ٓ)
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ُٖٕٗ 
 

بحػرؼ  أنو مما تعدل تػارة بنفسػو، كتػارة (ّ)كالمبرد (ِ)الثاني : مذىب األخفش
 الجر، كما تقكؿ : نصحتو ، ك نصحت لو ، كذلؾ تقكؿ : 

 .  (ْ)دخمت البيت، كدخمت في البيت

                                                           

 .  ِّٓ/ٕ، كينظر : التذييؿ كالتكميؿ ُْٗ/ِشرح التسييؿ  (ُ)
، كشػػػرح ٖٓٔ/ِ، كتكهػػػيه المقاصػػػد كالمسػػػالؾ ُِٓ/ٕينظػػػر : التػػػذييؿ كالتكميػػػؿ  (ِ)

 .  ِٔ/ِاألشمكني 
 . ّّٗ – ّّٕ/ْالمقتهب  (ّ)
كىػذا الػذم ذىػب إليػو فاسػد مػف » ش، ك ػاؿ : هٌعؼ ابف عصفكر ما ذىب إليو األخف (ْ)

 اير جية : 
االػػب فػػي األفعػػاؿ ايػػر « فعػػكؿ»، ك«الػػدخكؿ»أف مصػػدره عمػػى فعػػكؿ نحػػك :   - ُ 

 المتعدية، نحك : الخركج، كالعقكد . 
نظيره كنقيهو كػذلؾ، فنظيػر: دخمػت : عبػرت، كنقيهػو : خرجػت، ككالىمػا  ـز   - ِ 

 .  َّٗ، َّٖ/ُشرح الجمؿ  بف عصفكر اير متعد، فحكـ عميو بالمزـك . 
ك ػاؿ أبػك العبػاس : ىػك مػف األفعػاؿ »في حيف صحه ابف يعيش ىذا المذىب، فقػاؿ :  

نصػحت زيػدنا، كنصػحت لزيػد .... التي تتعدل تارة بأنفسيا، كتارة بحرؼ الجػر، نحػك : 
ؼ فكذلؾ  مت : دخمت الدار، كدخمت فييا، كىك الصكابأل ألنو لػك كػاف عمػى تقػدير حػر 

مقصػكرة عمػى الشػاـ، « ذىبػت»الجر  ختص مكاننا كاحدنا كثر استعمالو فيو، كمػا كػاف 
« . شػالعنا فػي سػالر األمكنػة، دؿو عمػى صػحة مػذىب أبػي العبػاس « دخمػت»فمما كػاف 

 .  ِْٖ، ِْٕ/ُشرح المفصؿ  بف يعيش 
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َُٖٖ 
 

الثالػػث : أنػػو منصػػكب عمػػى الظرفيػػة تشػػبيينا لممكػػاف المخػػتص بالمكػػاف ايػػر 
 .  (ِ)إلى سيبكيو (ُ)المختص، كنسبو الشمكبيف

إليو  عمى المذىب األكؿ يحتاج«  طرادا»  يدكبناء عمى ما تقدـ ف ف  
لمػػػا يػػػأتي : ألف المطػػػرد   يخػػػتص بعامػػػؿ دكف عامػػػؿ، ك  باسػػػتعماؿ دكف 

عمى الظرفية لـ ينفرد بو « دخؿ»استعماؿ، فمك كاف نصب المكاف المختص بػ 
، بؿ كاف يقػاؿ : مكثػت البيػت، كمػا يقػاؿ : دخمػت البيػت، ككػاف يقػاؿ: «دخؿ»

                                                           

تعميقنػا عمر بف محمد بف عمر، أبػك عمػي الشػمكبيف، إمػاـ عصػره بػال مػداف ، صػٌنؼ :  (ُ)
عمػػى كتػػاب سػػيبكيو، كالتكطلػػة، كشػػرحيف عمػػى الجزكليػػة، مػػات سػػنة خمػػس كأربعػػيف 

 .  ُّٔ، ُِٔ، كالبمغة ص ِِٓ، ِِْ/ِكستمالة . ينظر : بغية الكعاة 
رحمػو  –، كىناؾ خالؼ في تفسير كالـ سيبكيو فبينما ذىب ابػف مالػؾ ُٗٓ/ُالكتاب  (ِ)

يػو كتعجػب مػف فعػؿ الشػمكبيف عنػدما نسػب إلى أف كالـ سيبكيو يؤيد ما ذىب إل –ا  
ك د افؿ عػف المكهػ  الشػمكبيف فجعػؿ أف نصػب المكػاف » = = رأيو لسيبكيو ك اؿ : 

ختص بػ)دخؿ( عنػد سػيبكيو عمػى الظرفيػة، كىػذا عجيػب مػف الشػمكبيف مػ  اعتنالػو الم
، كينظػر : َُِ/ِرح التسػييؿ ش« . بجم  متفر ات الكتاب كتبييف بعهيا مف بعض 

، كشػػرح األشػػمكني ٖٓٔ/ِ، كتكهػػيه المقاصػػد كالمسػػالؾ ِٖٔ/ّد الشػػافية المقاصػػ
. في حيف أفو أبا حيػاف انتصػر لمشػمكبيف، ك ػاؿ : مػذىب سػيبكيو كالمحققػيف  ُِٔ/ِ

» أنػو منصػػكب عمػى الظػػرؼ تشػػبيينا لممكػاف المخػػتص بالمكػػاف ايػر المخػػتص، ك ػػاؿ: 
 ػات الكتػاب كتبيػيف بعهػيا كىذا عجيب مف الشمكبيف م  اعتنالػو بجمػ  متفر »ك كلو: 
: إف دخمػػت افمػػة المصػػنؼ عػػف نػػص سػػيبكيولػػيس ىػػذا بعجيػػب بػػؿ العجيػػب « بػػبعض

 .  ِٓٓ – ُِٓ/ٕالتذييؿ كالتكميؿ « . البيت مثؿ ذىبت الشاـ في الشذكذ 
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ألف كؿ مػا ينتصػب زيد البيت، فينتصب بمقدر كما يفعؿ بما تحققت ظرفيتو أل 
عمى الظرفية بعامؿ ظػاىر يجػكز ك كعػو خبػرنا، فينصػب بعامػؿ مقػدر
. كمػا  (ُ)

ػػًحٍبتيؾ يػػـك الجمعػػة، كأكرمتػػػؾ يػػـك الجمعػػة، كجمسػػت يػػـك الجمعػػػة،  تقػػكؿ صى
-كأهربي زيدنا يـك الجمعة، ك دـك زيد يـك الجمعة، فيجرم في الكالـ كمو، ككذ

... كنحػػك ذلػؾ، فػػال يقتصػػر بػػو لػؾ:  عػػدت خمفػػؾ، ك مػػت خمفػؾ، كزيػػد خمفػػؾ 
فػػال تطػػػرد « دخمػػت البيػػت كسػػكنت الػػدار»عمػى مكهػػ  دكف آخػػر، أمػػا نحػػك : 

نصػبو مػػ  سػالر األفعػػػػػاؿ، فػػال يقػػػاؿ: نمػػت البيػػت، ك   ػرأت الػػدار، فانتصػػاب 
 . (ِ)مثؿ ىذا عمى المفعكؿ بو بعد التكس  ب سقاط الخافض

بػؿ   يصػه عمػى « بػاطراد»كعمى الرأييف األخيريف   يحتػاج إلػى  يػد  
رأم الشػػمكبيف ألنػػو داخػػؿ فػػي الظػػرؼ حقيقػػة ، اايػػة األمػػر أنػػو مػػف المػػبيـ 
نمػػا لػػـ يحػػت  إليػػو عمػػى رأم األخفػػش لخػػركج نحػػك : دخمػػت البيػػت،  تنػػزيالن، كا 

 .  (ّ)« في»بقكلنا همف معنى 

                                                           

، كشػػػرح ٖٓٔ/ِ، كتكهػػػيه المقاصػػػد كالمسػػػالؾ ِٖٔ/ّينظػػػر : المقاصػػػد الشػػػافية (ُ) 
 . ُِٔ/ِاألشمكني 

 راج  السابقة .ينظر : الم (ِ)
 .  ُِٔ/ِينظر : حاشية الصباف عمى األشمكني  (ّ)
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 رعقٍت : 
بعد عرض المسألة، كتكهيه رأم العمماء فييػا، كػاف يجػب عمػى ابػف  
نمػا يفصػػؿ كيبػػيف مػا يحتػػاج كمػػا   النػاظ ـى عمػػى اطال ػػو، كا  ـ أف   يتػػرؾ الحكػ

 يحتاج، كعمى كؿو لكؿ جكاد كبكة، كلكؿ عالـ ىفكة .
 

 وهللا تعاىل أ عىل وأ عمل ،، 

 
* * * 
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 ادلجحث انسبثع
 احلـــــــبل

 يالسيخ احلبل نصبحجٓب
مػػدة، كصػفنا ثابتنػػا، ك ػد تكػػكف جا ك ػػد تكػػكف» :  (ُ)يقػكؿ ابػػف النػاظـ  

پ پ   پ چ :  (ِ)فتككف كصفنا ثابتنػا، إذا كانػت مؤكػدة نحػك  كلػو تعػالى 

كزيػػد أبػػكؾ عطكفنػػا، أك كػػاف عامميػػا دا ن عمػػى تجػػدد صػػاحبيا كقػػكليـ : ، چ
ٿ چ : (ّ)كمنػػو  كلػػو تعػػالى« دييا أطػػكؿى مػػف رجمييػػا خمػػؽ ا  الزرافػػة يػػ»

 . چگ گ   ڳ ڳ ڳ ڳچ :  (ْ)ك كلو تعالى، چٹ ٹ 
ا عمى ابف الناظـ : يقكؿ ابف   ـو ابػفي » ىشاـ معترهن النػاظـ فمثػؿ  ككىػ

» :  (ٔ)، ك ػاؿ فػي المغنػي(ٓ)«دد صاحبيا جبػ )مفصالن( في اآلية لمحاؿ التي ت
، (ٖ)چگ گ   ڳ ڳ ڳ ڳچ :  (ٕ) اؿ بدر الديف بف مالػؾ كمنػو

                                                           

 .  ُِّشرح ابف الناظـ ص  (ُ)
 .  ُّسكرة فاطر /  (ِ)
 .  ّٖسكرة النساء /  (ّ)
 .  ُُْسكرة األنعاـ / (ْ)
 . ّٖٔ/  ُ، كينظر : التصريه ِٕٗ/ِأكهه المسالؾ  (ٓ)
 .  ّْْمغني المبيب ص  (ٔ)
 دٌؿ عامميا عمى تجدد صاحبيا . أم مف الحاؿ التي  (ٕ)
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    « .، كىذا سيك منوأل ألفو الكتابى  ديـه (ُ)چڳ
  -انذراسخ ٔانزحهٍم :

اؿ أف تككف منتقمة، مشتقة، كىذاف الكصػفاف االبػاف مف أكصاؼ الح 
، كمعنػػى ا نتقػػاؿ أف   تكػػكف مالزمػػة لممتصػػؼ بيػػا، نحػػك : جػػاء (ِ)  لزمػػاف

بػأف يجػيء « زيػد»كصػؼ منتقػؿ أل لجػكاز انفكاكػو عػف « راكبنػا»فػػ  زيده راكبنا ،
 : (ّ)ماشينا، يقكؿ ابف مالؾ

ككنيوي مينتىًقالن ميشتىقان      (ْ) ًلًكفى لىيسى ميستىًحقوايىغًمبي    كى
ػػػا، كمػػػف كركدىػػػا    ك ػػػد تجػػػيء الحػػػاؿ ايػػػر منتقمػػػة، أم كصػػػفنا  زمن

گ گ   ڳ ڳ ڳ چ :  (ٓ)دالة عمى اير معنػى منتقػؿ  كلػو تعػالى 

 ،  زمػػػػػػػػػػػػػػػػػة لصػػػػػػػػػػػػػػػػػاحبيا (ٔ)حػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ« مفصػػػػػػػػػػػػػػػػػالن »كممػػػػػػػػػػػػػػػػػة  چڳ
                                                           

 .  ُُْسكرة األنعاـ /  (ُ)
 .  ِْْ/ِ، كشرح ابف عقيؿ ِّّ/ِينظر : شرح التسييؿ  بف مالؾ  (ِ)
 .  َِاأللفية صػ  (ّ)
نما كاف الحاؿ جديرنا بكركده مشتقنا كاير مشتؽ كمنتقالن كاير منتقؿ أل ألنو خبػر فػي  (ْ) كا 

ػػا فكػػاف الحػػاؿ فػػي المعنػػى، كالخبػػر   حجػػر فيػػو بػػؿ يػػر  د مشػػتقنا كجامػػدنا، كمنػػتقالن ك زمن
 كذلؾ، ككثيرنا ما يسميو سيبكيو خبرنا، ك د يسميو مفعك ن كصفة . 

 .  ِِْٔ/ٓينظر : تمييد القكاعد       
 .  ُُْسكرة األنعاـ / (ٓ)
انتصػػب نعتنػػا لمصػػدر محػػذكؼ، أم : إنػػزا ن « مفصػػالن »بػػأف يكػػكف »كجػػكز أبػػك حيػػاف  (ٔ)

 .  َُ/ٗالتذييؿ كالتكميؿ « . مفصالن 
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ىػػؿ يػػدؿ عمػػى تجػػدد «أنػػزؿ»،كلكػػف العممػػاء اختمفػػكا فػػي العامػػؿ(ُ)«الكتػػاب»
 أك     صاحب الحاؿ 

يػدؿ عمػى « أنػزؿ»عامميػا « مفصػالن »ذىب ابفي النػاظـ إلػى أفو الحػاؿى  
مف النػكع الػذم « مفصالن »تجدد صاحبيا، بينما ذىب ابفي ىشاـ إلى أف الحاؿ 

ـٌ اعترض عمى ابػف النػاظـ،    هابط لو، بؿ ىك مك كؼ عمى السماع، كمف ث
مسألة تخص أصكؿ الفقػو، كحجتو أفو القرآفى  ديـه فال يكصؼ بالنزكؿ، كىذه 
كلكػػػف ىنػػػاؾ إجابػػػات عمػػػى  (ِ)كذلػػػؾ ألفو ابػػػفى ىشػػػاـ كػػػاف شػػػافعينا ثػػػـ تحنبػػػؿ

 اعتراض ابف ىشاـ : 
المكتػػػكب، كىػػػي األلفػػػاظ الحادثػػػة بقرينػػػة « : الكتػػػاب»أف المقصػػػكد بػػػػ   - ُ

)أنػزؿ( كلػػيس المػػراد الصػػفة القالمػػة بػػالمكلى )سػػبحانو( فػػال اعتػػراضأل 
 .  (ّ)ا فييا مف األحكاـ مبيف ألف األلفاظ المنزلة م

يدؿ عمى تجدد مفعكلو « مفصالن »الذم ىك عامؿ في الحاؿ « أنزؿ»أف   - ِ
صاحب الحاؿ ك  يمـز مف د لتو عمى تجدده لقياـ الػدليؿ القػاط  عمػى 
 دمػػو، كعمػػى صػػرؼ ىػػذه الد لػػة عمػػى ظاىرىػػا عمػػى أف الػػذم يمتنػػ  

ى   العبػػارة الدالػػة عميػػو، تجػػدده ىػػك الكػػالـ النفسػػي القػػالـ بذاتػػو تعػػال
 .  (ْ)كالمتصؼ بالنزكؿ ىك الثاني   األكؿ

                                                           

 .  ُِّ/ٓ، كالدر المصكف ّْٓ/ُينظر : التبياف في إعراب القرآف  (ُ)
 .  ّٗ/ّجاء في الدرر الكامنة : كتفقو لمشافعي ثـ تحنبؿ فحفظ مختصر الخر ي .  (ِ)
 .  ُُّ/ِينظر : حاشية الدسك ي  (ّ)
 . ُٔٔ/ِينظر : حاشية الشمني عمى المغني  (ْ)
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ُٖٖٔ 
 

الكتػػاب  ػػديـ كاإلنػػزاؿ حػػادث، أم محػػدث النػػزكؿ   الكجػػكد، ك يػػؿ : إف   - ّ
 .  (ُ)القديـ الصفة القالمة بالذات العمية   المنزؿ

 رعقٍت : 
حػػاؿ، كأف يػػدؿ عامميػػا « مفصػػالن »بنػػاءن عمػػى مػػا تقػػدـ يجػػكز إعػػراب  

، ك  اعتػراض عمػى مػا ذىػب إليػو ابػف  «الكتاب»عمى تجدد صاحبيا  «أنزؿ»
 وهللا تعاىل أ عىل وأ عمل ،، الناظـ.     

* * * 

                                                           

 لمرجعاف السابقاف . ينظر : ا (ُ)
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 ادلجحث انثبيٍ
 اإلضبفـــــخ

ٍك (
ّ
 اإلضبفخ إىل انضًري ) نج

« كأخكاتػو« لٌبيػؾ»يػكنس ذىػب إلػى أف » .... :  (ُ)يقكؿ ابف الناظـ  
فقمبػػت ألفػػو يػػاء « فىٍعمػػى»عمػػى كزف « ىلٌبػػ»أسػػماء مفػػردة، كأنػػو فػػي األصػػؿ 

 « . إلى، كعمى، كلدل»إلهافتو إلى المهمر، تشبيينا ليا بألؼ 
ذىػب بعػض النحػػكييف إلػى أف ابػػف النػاظـ أخطػأ عنػػدما جعػؿ الخػػالؼ  

ك ػػكؿ ابػػف » :  (ِ)،  ػػاؿ ابػػف ىشػػاـ«لبيػػؾ كأخكاتػػو»بػػيف سػػيبكيو كيػػكنس فػػي 
ـه « لبيؾ كأخكاتو»الناظـ إف خالؼ يكنس في   « . كىىى

  -انذراسخ ٔانزحهٍم :
مأخكذ مف  كليـ : ألػبو بالمكػاف إذا أ ػاـ بػو، كألػٌب عمػى كػذا « يؾلبو » 

إذا أ اـ عميو، كلـ ييفار و، يقاؿ لمرجؿ المداـك عمى الشيء   يفار ػو ك  يقمػ  
عنػػو :  ػػد ألػػبو فػػالف عمػػى كػػذا ككػػذا، كألػػب فػػالف عمػػى األمػػر إذا لزمػػو، كداـ 

فمعنػاه : « يػؾلبو »ناه : مداكمة عمى إجابتؾ، ف ذا  ػاؿ العبػد لربػو : عميو، فمع
 .  (ّ)مالزمة لطاعتؾ كمحافظة عمى أمرؾ 

                                                           

 .  َّٗشرح األلفية  بف الناظـ ص  (ُ)
، كحاشػػية ِّٓ/ِ، كاألشػػمكني ّٖ/ِ، كينظػػر : التصػػريه ُِْ/ّأكهػػه المسػػالؾ  (ِ)

 .  ّٖ/ِالشيخ يس 
، ُِٗ/ُ، كشػػرح المفصػػؿ  بػػف يعػػيش ِِٓ/ّ، كالمقتهػػب ّّٓ/ُينظػػر : الكتػػاب  (ّ)

 .  ُْٖ/ْ، كتاج العركس ُّٕ/ُكالمساف 
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ُٖٖٖ 
 

، (ّ)، كدكاليػػػػؾ(ِ)، كحنانيػػػؾ(ُ)لػػػو أخػػػػكات منيػػػا : سػػػػعديؾ« لبويػػػؾ»ك 
 .... إلخ .  (ْ)كىذاذيؾ
كأخكاتػػػػو ممػػػػا يمػػػػـز اإلهػػػػافة لفظنػػػػا، كتخػػػػتص بهػػػػمير « يػػػػؾ لبو »ك  

بمعنى : إ امػة « لبيؾ»مصادر مثناه لفظنا، كمعناىا التكرار، فػ المخاطب كىي 
 عمى إجابتؾ بعد إ امة . 

، ك  تسػػػتعمؿ إ  بعػػػد « سػػػعديؾ»ك  بمعنػػػى : إسػػػعادنا لػػػؾ بعػػػد إسػػػعادو
 كىكذا .   (ٓ)... « .لبيؾ»

مػف « لبيػؾ»كالناصب ليذه المصادر كاجب اإلهمار، كيقدر فػي ايػر  
 .(ٔ)أجبت إجابتؾ« : لبيؾ»ناه، كالتقدير في عاممو مف مع« لبيؾ»لفظو، فػ 

                                                           

اؿ :  ػػد أسػػعد فػػالفه فالننػػا عمػػى أمػػره كسػػاعده، فاإللبػػاب كالمسػػاعدة دنػػك كمتابعػػة . يقػػ (ُ)
 .  ُّٗ/ٖ، كتاج العركس ُِْ/ّالمساف  :ينظر

تحنننا بعد تحػنف، أم : كممػا كنػت فػي رحمػة كخيػر، فػال تقطعػف ذلػؾ، « حنانيؾ»معنى  (ِ)
 .  ُْٔ/ّْ، كتاج العركس ُِٗ/ُّكليكف مكصك ن بآخر مف رحمتؾ . المساف 

تثنيػػة  كاليػػؾح»كمػػا أف « دكاؿ»تثنيػػة « دكاليػػؾ»مػأخكذ مػػف المداكلػػة كىػػي المناكبػػة، فػػػ (ّ)
 .  َٖٓ، َٕٓ/ِٖ، كتاج العركس ِِٓ/ُُالمساف « . حكلؾ»

  ْٗٗ/ٗاءة كالهرب . تاج العركس ىذاذيؾ : مأخكذ مف ىذو يييذا إذا أسرع في القر  (ْ)
، كأكهه  ََٖ/ِكتكهيه المقاصد كالمسالؾ  ،ُّٗ/ِينظر : شرح الكافية الشافية  (ٓ)

 ،. ُُٔ/ّالمسالؾ 
 .  َُٖ/ِ، كاليم  ََٖ/ِينظر : تكهيه المقاصد كالمسالؾ  (ٔ)
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 أوهام ابن الناظم فى شرحه على األلفية

 جمعاً ودراسة 

ُٖٖٗ 
 

: كأمػا  كلػؾ»:  (ُ)كىذا رأل سيبكيو أنيا مصادر مثناة، يقكؿ سػيبكيو 
ا ب«سبحاف»فانتصب ىذا كما انتصب « لبيؾ كسعديؾ» منزلة  كلؾ ، كىك أيهن

  « .  يتصرؼ« لبيؾ»: إذا أخبرت : سمعنا كطاعةن، إ  أف 
« : لبيػػؾ كسػػعديؾ»:  (ِ)اد بقكلػػوأنػػو أر » كيقػػكؿ فػػي مكهػػ  آخػػر :  

إجابة بعد إجابة، كأنو  اؿ : كمما أجبتؾ في أمرو فأنا في األمر اآلخر مجيػب، 
 «. ككأف ىذه التثنية أشد تككيدنا 

اسـ مفرد مقصكر كأنػو فػي األصػؿ « لبيؾ»بينما ذىب يكنس إلى أف  
« لػدل» فقمبت ألفو ياء في اإلهافة كانقالب ألػؼ« فىٍعمى »عمى كزف « لبى»
 .  (ّ)«عمى »ك « إلى »ك 

اسـ كاحػد، كلكنػو جػاء « لبيؾ»كزعـ يكنس أف » :   (ْ)يقكؿ سيبكيو 
مثنػى « لبيػؾ»، كالصػكاب أف «عميػؾ»عمى ىػذا المفػظ فػي اإلهػافة، كقكلػؾ : 
 كحذفت النكف منو لإلهافة لما يأتي : 

لى، »لك كاف مفردنا جارينا مجرل   - ُ إ  مػ   لـ تنقمػب ألفػو« كعمى لدل، كا 
 إ  معو . « لدل، كعمى »  تنقمب ألؼ المهمر كما 

لػػديؾ، » «يػػاء»مػػ  الظػػاىر دليػػؿ عمػػى مخالفتيػػا « لبيػػؾ»كجػػكد يػػاء   - ِ
ليؾ، كعميؾ   «.كا 

                                                           

 .  ِِٓ/ّ، كينظر : المقتهب ّْٗ/ُالكتاب  (ُ)
 .  ِِٓ/ّ، كينظر : المقتهب َّٓ/ُالكتاب  (ِ)
 .  ِّٓ/ّ، كشرح األشمكني ُّٗ/ِينظر : شرح الكافية الشافية  (ّ)
 .  ُّٓ/ُالكتاب  (ْ)
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 أوهام ابن الناظم فى شرحه على األلفية

 جمعاً ودراسة 

َُٖٗ 
 

 :  (ُ) اؿ الشاعر 
    ...  .... ...   فمٌبى فمٌبى يدم ًمٍسكر 

يف يػكنس كالخطأ الذم ك   فيو ابف الناظـ أنو جعؿ الخالؼ بػيف سػيبكيو، كبػ
 فحسب . « لبيؾ »كأخكاتو، كالصكاب أف الخالؼ في « لبيؾ»في 

ك ػػكؿ ابػػف النػػاظـ فػػي شػػرح الػػنظـ إف » :  (ِ)يقػػكؿ صػػاحب التصػػريه 
نمػا  –اليػاء بفػته  –كأخكاتػو كىػـ « لبيػؾ»خالؼ يكنس جار في  أم امػط، كا 

 كذلؾ لما يأتي : « لبيؾ»ىك خاص بػ
:  (ّ)فحسػػب حيػػث يقػػكؿ« لبيػػؾ»فػػي أك ن : نىػػصا سػػيبكيو يؤكػػد أف الخػػالؼ 

كىػذا يػدؿ عمػى أف الخػالؼ « .. اسـ كاحػد .« لبيؾ»كزعـ يكنس أف »
  « .لبيؾ»في 

 ثانينا :   يمكنو دعكل حذؼ األلؼ في أخكاتو لمنطؽ بيا مجردة . 

                                                           

 عجز بيت كصدره :  (ُ)
 ... ....   .....   دعكت لما نابني ًمٍسكرا    

مػػف المتقػػارب، مػػف أبيػػات سػػيبكيو الخمسػػيف التػػي   يعػػرؼ  الميػػا، كبعهػػيـ ينسػػبو  
، كشػػػرح أبيػػػات سػػػيبكيو لمسػػػيرافي ِّٓ/ُألعرابػػػي مػػػف بنػػػي أسػػػد . ينظػػػر : الكتػػػاب 

، كتكهػػػػػيه ُٖٔ/ِ، كشػػػػػرح التسػػػػػييؿ ِّٗ/ِافية ، كشػػػػػرح الكافيػػػػػة الشػػػػػُِٓ/ُ
 .  ُِْ/ِ، كشرح األشمكني ُِْ/ّ، كأكهه المسالؾ َُٖ/ِالمقاصد كالمسالؾ 

 .  ّٖ/ِالتصريه  (ِ)
 .  ُّٓ/ُالكتاب  (ّ)
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ُُٖٗ 
 

 رعقٍت :

اسػػـ مثنػػى كلػػيس مفػػردنا، كأف الخػػالؼ «لبيػػؾ »يتهػػه ممػػا سػػبؽ أف  
فحسب، كأف ابػف النػاظـ جانبػو الصػكاب « بيؾل»بيف سيبكيو كيكنس إنما في 

 كأخكاتو .« لبيؾ»عندما جعؿ الخالؼ في 
 وهللا تعاىل أ عىل وأ عمل ،، 

* * * 
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 جمعاً ودراسة 

ُِٖٗ 
 

 ادلجحث انزبسع
  «أل  «إعًبل اسى انفبعم ادلقزٌٔ ثـ 

 :(ُ)ابف الناظـ عند شرحو لقكؿ المصنؼ   اؿ 
ف يىكيف ًصمىةى   عمىاليوي  ىًد ارتيًهىكىاىيرًًه إ   فىًفى الميًهى  « أؿ»كىا 

لمػػا فػػرغ مػػف ذكػػر إعمػػاؿ اسػػـ الفاعػػؿ مجػػردنا شػػرع فػػي ذكػػر »  ػػاؿ :  
عمالػػو مػػ  األلػػؼ كالػػالـ، فبػػيف أنوػػو إذا كػػاف صػػمة األلػػؼ كالػػالـ  بػػؿ العمػػؿ إ

 كاعمػـ أف إعمػاؿ» بمعنى الماهي كالحػاؿ كا سػتقباؿ باتفػاؽ ..... ثػـ  ػاؿ : 
كػػاف أك حاهػػرنا أك مسػػتقبالن جػػالز،  اسػػـ الفاعػػؿ مػػ  األلػػؼ كالػػالـ : ماهػػينا

 . (ِ)«مرهي عند جمي  النحكييف 
  -انذراسخ ٔانزحهٍم:

أك مجػردنا عنيػا، فػ ف كػاف « أؿ»اسـ الفاعؿ إمػا أف يكػكف مقركننػا بػػ  
مجردنا عًمؿ عمىؿ فعمو إف كاف مستقبالن أك حػا ن، نحػك: ىػذا هػاربه زيػدنا اآلف 
أك ادنا، كاعتمد عمى شيء  بمو، كأف يق  بعد ا ستفياـ نحػك : أهػاربه زيػدنا 
عمرنا، أك النفي، نحك: ما هػاربه زيػده عمػرنا، أك ايػر ذلػؾ كمػا ذكػر ابػف مالػؾ 

 : (ّ)في  كلو 
ػػػػػؿ ـي فىاًعػػػػػؿو ًفػػػػػى العىمى  كىًفعًمػػػػػًو اسػػػػػ

 
  ًعػػػػػػًزؿ ػػػػػػف ميًهػػػػػػيًِّو بمى  إف كػػػػػػافى عى

 
                                                           

 مكتبة اآلداب .  – ِْألفية ابف مالؾ ص  (ُ)
 . ِْٔ،  ِْٓشرح ألفية ابف مالؾ  بف الناظـ ، ص  (ِ)
 .َُٕ، َُٔ/ّ، كينظر : شرح ابف عقيؿ  ِّلؾ ص ألفية ابف ما (ّ)
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 جمعاً ودراسة 

ُّٖٗ 
 

ػػػػػرؼى ًنػػػػػدىا ًلػػػػػىى اسػػػػػًتفيامان أك حى كى  كى
 

 ًصػػػفىةن أك ميسػػػنىدىا أك نىفيػػػان أك جػػػا 
 

فمػـ يحػت  فػي إعمالػو إلػى « أؿ »أما إذا كػاف اسػـ الفاعػؿ مقركننػا بػػ  
كمسػتقبالن كحػا ن، فتقػكؿ:  اشتراط ما تقدـ، بؿ يعمػؿ عمػؿ فعمػو مطمقنػا ماهػينا

 –أعجبني الهاربي زيدنا اآلف أك ادنا أك أمس، ف ف  يؿ: لـ عمؿ اسـي الفاعػؿ 
 م  أنو   يشبو الفعؿ المهارع .  –كالحالة ىذه 

ؿ  كو ليػو بالفعػؿ، كمػا يجػب تيػؤى  يؿ: السبب في ذلؾ أنو ك   مك عنا يجػب فيػو تأكا
ـى الفاعػؿ إذ ذاؾ عامػؿه بالنيابػة    كفركعػو ، فكػأفو « الذم»األلؼ كالالـ بػ  اسػ

كفركعػو ، « الػذم» عػػف « أؿ» بالشوبو ، فعمؿ اسـ الفاعؿ بالنيابػة ، فنابػت 
ؿ  مقاـ ما فاتو « الذم»بػ« أؿ»كناب اسـ الفاعؿ عف الفعؿ الماهي، فقاـ تأكا

بالشبو المفظي، كما  اـ لػزـك التأنيػث بػاأللؼ، كعػدـ النظيػر فػي الجمػ  مقػاـ 
ا لعممػو بعػد أف « أؿ»ثافو في من  الصرؼأل كصار ك كعو صمة لػ سبب مصححن

 : (ِ)،  اؿ الشاعر في إعمالو ماهينا (ُ)لـ يكف عامالن 
ناًلال     القاًتميفى المىًمؾى الحيالًحال سىبان كى يرى مىعىدٍّ حى  خى

                                                           

 .  ِْٕ/ْ، كالمقاصد الشافية ّّْ/َُينظر : التذييؿ كالتكميؿ  (ُ)
،  ّٖٔكشػرح شػذكر الػذىب ص  –دار صادر  َُٓ مرئ القيس ديكانو ص  –رجز  (ِ)

، كالػدرر ٓٓ/ّ، ىمػ  اليكامػ  ّّّ/ُ، كخزانػة األدب ّّٕ/ُكشرح شػكاىد المغنػي 
 . ُْْ/ُمغني المبيب  ، ّّٓ/َُ نسبة في كالتذيؿ كالتكميؿ ، كبال ُّٔ/ِ
 الحالحؿ : السيد في عشيرتو.  
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ُْٖٗ 
 

م  ككنو بمعنى الماهيأل ألنو يريد بالممؾ الحالحػؿ : أبػاه « القاتميف»فأعمؿ 
ا عمى إعمالو مجمكعنا كفيو  .(ُ)دليؿ أيهن

 –ىذا ىك المشيكر مف  كؿ النحكييف، كذىب جماعػة مػف النحػكييف  
ـى الفاعػػؿ إذا ك ػػ  صػػمة لػػػ  – (ِ)مػػنيـ الرمػػاني   يعمػػؿ إ  « أؿ»إلػػى أفو اسػػ

رحمو ا   –ماهينا، ك  يعمؿ حا ن ك  مستقبالن، كحمميـ عمى ذلؾ أف سيبكيو 
» لػـ يقػدره إ  بالػذم « أؿ»ماؿ اسـ الفاعؿ المقػركف بػػ حيف ذكر إع –تعالى 
ف ا سػػتفياـ يكػػكف فيػػو ا سػػـ رفعػػان، كممػػا   ىػػذا بػػاب مػػ»:  (ّ)فقػػاؿ « فىعىػػؿ

يككف فيو إ  الرف   كلو : أعبد ا  أنت الهاربوأل ألنؾ تريد معنى أنػت الػذم 
بو رى فاعػؿ و الىػذا بػاب صػار فيػ»: (ْ)يسػيرة ك اؿ بعد ىػذا البػاب بػأبكاب .« هى

بمنزلة الذم فىعىؿ في المعنى، كما يعمؿ فيو كذلػؾ  كلػؾ : ىػذا الهػارب زيػدنا، 
مػػذم بمعنػػى كلػػـ يتعػػرض ل« فصػػار بمعنػػى الػػذم هػػرب زيػػدنا كعمػػؿ فيػػو عممػػو

 المهارع .
عمػؿ بمعنػى الماهػيأل « أؿ»كسيبكيو أراد أف يبيف أنو إذا دخؿ عميو  

، كأم ا إذا كػاف بمعنػى المهػارع فأنػو ألنو كاف  بؿ دخكليا   يعمؿ كىك ماضو
                                                           

 .  ُُٔ/ّ، كشرح ابف عقيؿ ّٖٔينظر : شرح شذكر الذىب ص  (ُ)
ىك : عمي بف عيسى بف عمي بف عبد ا  أبك الحسف الركماني مف طبقة الفارسي كالسيرافي،  (ِ)

كؿ ابػػف السػػراج صػػكابػػف السػػراج، كابػػف دريػػد، لػػو : شػػرح أ كػػاف معتزلينػػا، أخػػذ عػػف الزجػػاج، 
 ى . ّْٖر الجرمي كايرىا، مات سنة صكسيبكيو كمخت

 .  ُْٓ صػ، كالبمغة ُُٖ، َُٖ/ِينظر : بغية الكعاة     
 .  َُّ/ُالكتاب  (ّ)
 . ُُٖ/ُالمرج  السابؽ  (ْ)



 الثالثم اجلسء 9102العدد السادش عشر   فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية 
 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

 أوهام ابن الناظم فى شرحه على األلفية
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ُٖٗٓ 
 

فػػ ذا ا ترنػػت بػػو « أؿ»  يحتػػاج إلػػى ذكػػرهأل ألنػػو كػػاف  ػػد صػػٌه لػػو العمػػؿ  بػػؿ 
كاف أحؽ بالعمؿ كأكلىأل ألنيا إذا كانت مصححة لعمؿ مػا كػاف   يعمػؿ « أؿ»

، ك ػد  (ُ)فأحرل أف يككف أكلى بالعمؿ مػا دخمػت عميػو ممػا كػاف عػامالن دكنيػا
رآف الكريـ كايره، فمف إعمالو في القرآف الكريـ  كلو كرد السماع بذلؾ في الق

ڭ  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ               چ :(ِ)تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى

 : (ّ)، كمف إعمالو في اير القرآف  كؿ عمرك بف كمثـك چۆ 
فكان   ٌنا الشاًربكفى الماءى صى طينا   كىاً  يىشرىبي اىيرينا كىدران كى  كى

 : (ْ)ك كؿ اآلخر
ٍعنينا بجكًد كسؤك   فال تؾ إ  الميجمؿ القكؿى كالفعال   د   إذا كنت مى

عمػػى التشػػبيو « أؿ»كذىػػب األخفػػش إلػػى أف النصػػب بعػػد مصػػحكب  
 . (ُ)بالمفعكؿ بو

                                                           

، ِْٕ/ْد الشػػافية صػػا، كالمقّّٓ/َُ، كالتػػذييؿ كالتكميػػؿ  ٕٔ/ّينظػػر : شػػرح التسػػييؿ  (ُ)
 . ِٕٔ/ِ، كشفاء العميؿ  ِِْٕ/ٔكتمييد القكاعد 

 ( . ّٓسكرة األحزاب اآلية ) (ِ)
. ينظػػر : شػػرح المعمقػػات السػػب  ص  (ّ) ، كشػػرح ِٗ،  ُٗمػػف الػػكافر ، لعمػػرك بػػف كمثػػـك

 .  ِٕٔ/ْ، كالمقاصد الشافية  ِِٕٓ/ٔ، كتمييد القكاعد ّٖ/ّالتسييؿ 
، كتمييػػد القكاعػػد ّٖ/ّيػػكؿ القالػػؿ . ينظػػر : شػػرح التسػػييؿ البيػػت مػػف الطكيػػؿ، مج (ْ)

 .  ِٕٔ/ِ، كشفاء العميؿ ّّٕ/َُ، كالتذييؿ كالتكميؿ ِِٕٔ/ٔ
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 أوهام ابن الناظم فى شرحه على األلفية

 جمعاً ودراسة 

ُٖٗٔ 
 

: النصب بفعؿ محذكؼ بعدما  ػرف بػػ   مػف اسػـ فاعػؿ، « أؿ»ك اؿ  ـك
أك مصػػدر كتبػػيف مػػف ذكػػر ىػػذا الخػػالؼ فػػي إعمػػاؿ اسػػـ الفاعػػؿ المقػػركف بػػػ 

إلشػػارة إلػػى انبػػو الصػػكاب فػػي عػػدـ ذكػػره الخػػالؼ أك اابػػف النػػاظـ ج أفو « أؿ»
عمػاؿ اسػـ الفاعػؿ مػ  األلػؼ ك »الخالؼ المذككر حيث  ػاؿ :  الػالـ: ماهػينا كا 

  « .كاف أك حاهرنا أك مستقبالن جالز، مرهي عند جمي  النحكييف
 رعقٍت : 
اتهه بعد دراسػة المسػألة أفو فػي المسػألة خالفنػا بػيف النحػكييف، كأفو  
إلػى ىػذا الخػالؼ فػي المسػألة كبالتػالي  ػد جانبػو  يشرأك يذكر ناظـ لـ ابفى ال

 الصكاب. 
كتبػػيف بػػذكر ىػػذا الخػػالؼ فػػي إعمػػاؿ اسػػـ » كلػػذا يقػػكؿ أبػػك حيػػاف :  

عدـ إطالع بدر الديف ابف المصػنؼ، ف نػو ذكػر فػي شػرحو « أؿ»لفاعؿ كفيو ا
ػػو :  عمػػاؿ اسػػـ الفاعػػؿ مػػ  األلػػؼ كالػػالـ  »أرجػػكزة أبيػػو مػػا نصى ماهػػينا.... كا 

 .  (ِ)«إلخ
 كلعؿ الذم دف  ابفى الناظـ في عدـ ذكره الخالؼ في ىذه المسألة أمراف : 

: أف المذاىب الثالثػة األخػر فييػا تكمػؼ، كالتكمػؼ   حاجػة إليػو، كأنػو  األٔل
اعتمد عمى المشيكر : أنو يعمػؿ مطمقنػا لك كعػو مك عنػا يجػب تأكيمػو 

                                                           

العيد فالنصب عمى التشبيو بالمفعكؿ بػو، « أؿ»كاختمؼ في تفسيره فقيؿ : إف  صد بػ  (ُ)
ف  صػػػد معنػػػى   ، ّٖ/ّفالنصػػػب باسػػػـ الفاعػػػؿ . ينظػػػر : شػػػرح التسػػػييؿ « الػػػذم»كا 
 .  ِِٕٔ/ٔ، كتمييد القكاعد ِٕٔ/ْكالمقاصد الشافية 

 .  ّّٕ/َُالتذييؿ كالتكميؿ  (ِ)
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 أوهام ابن الناظم فى شرحه على األلفية

 جمعاً ودراسة 

ُٖٕٗ 
 

 بالفعؿ كىك رأم الجميكر . 
ذكر في شرح الكافية في أكثػر مػف مكهػ   –ابف مالؾ  –: أف كالده  انثبًَ

لكنػػو حكػػى الخػػالؼ فػػي  –النػػاظـ ابػػف  –بػػال خػػالؼ فتبعػػو كلػػده » : 
كالخالؼ إنما ىك فػي المجػرد مػف األلػؼ »، فقاؿ :  (ُ)شرح التسييؿ
، ك ػػاؿ فػػي (ِ)«الممتػػبس بيمػػا فػػال خػػالؼ فػػي إعمالػػو كالػػالـ ، كأمػػا

أف المسػػبكؽ بػػػاأللؼ كالػػالـ مػػػف أسػػػماء د تقػػػدـ  ػػ»مكهػػ  آخػػػر : 
 .  (ّ)«الفاعميف كما جرل مجراىما يعمؿ مطمقنا ب جماع

                                                           

 . كما بعدىا ٕٔ/ّشرح التسييؿ  (ُ)
 . َُِٗ/ِشرح الكافية الشافية  (ِ)
 .  َُّْ/ِالمرج  السابؽ  (ّ)



 الثالثم اجلسء 9102العدد السادش عشر   فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية 
 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

 أوهام ابن الناظم فى شرحه على األلفية

 جمعاً ودراسة 

ُٖٖٗ 
 

 ادلجحث انعبشز
 انصفخ ادلشجٓخ

 يعًٕل انصفخ ادلشجٓخ
كأما ايره كالجػار كالمجػركر، فػ ف الصػفة »... :  (ُ)يقكؿ ابف الناظـ  

زيػد بػؾ فػرح،  تعمؿ فيو متقػدمنا عنيػا كمتػأخرنا، كسػببينا كايػر سػببي، تقػكؿ :
 « . كما تقكؿ : فرح بؾ 

: » كػػػػإف جػػكاز نح»عمػػى  ػػكؿ ابػػف الناظػػػـ :  (ِ)اعتػػرض ابػػفي ىشػػاـ  
إف المعمػكؿ   يكػكف إ  سػببينا مػؤخرنا »:  (ّ)مبطؿ لعمـك  كلػو « زيد بؾ فرح

 . » 
 -انذراسخ ٔانزحهٍم :

يىٍثبيػػتي لمصػػفة المشػػبية عمػػؿ اسػػـ الفاعػػؿ المتعػػدم، كىػػك : الرفػػ ،  
هػمير مرفػكع ىػك الفاعػؿ، « حسػف »النصب، نحك : زيد حسفي الكجو، ففي ك 
شػػػػبيو « حسػػػػننا »منصػػػػكب عمػػػػى التشػػػػبيو بػػػػالمفعكؿ بػػػػو أل ألف « الكجػػػػو»ك
فعمػػؿ عممػػو ك بػػد مػػف اعتمادىػػا كمػػا أف اسػػـ الفاعػػؿ  بػػد مػػف « هػػارب»بػػػ

 اعتماده . 
                                                           

 .  ْْٔشرح ابف الناظـ ص  (ُ)
 .  ِْٗ/ّأكهه المسالؾ  (ِ)
 إشارة إلى  كؿ الناظـ :  (ّ)

جىب   سىبؽي ما تىعمىؿي ًفيًو ميجتىنىب    كى  ككنيوي ذىا سىبىًبيوةو كى  كى
 .  ِٕاأللفية ص  
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 أوهام ابن الناظم فى شرحه على األلفية

 جمعاً ودراسة 

ُٖٗٗ 
 

ػػا فػػي العمػػؿ عػػف اسػػـ الفاعػػؿ   كلكػػف لمػػا كانػػت الصػػفة المشػػبية فرعن
رت عنو، فمـ يجػز تقػديـ معمكليػا عمييػا، كمػا جػاز فػي اسػـ الفاعػؿأل فػال  صي 

، ك  تعمؿ في أجنبي أل فال تقكؿ : زيػده حسىػفه (ُ)«حسفه زيده الكجو » تقكؿ : 
عمػػرنا، أمػػا اسػػـ الفاعػػؿ فيعمػػؿ فػػي السػػببي، كاألجنبػػي، نحػػك : زيػػده هػػاربه 

االمىو، كهاربه عمرنا
 : (ّ)، كفيما سبؽ يقكؿ ابف مالؾ(ِ)

ػػػػػؿي اسػػػػػـً فىاًعػػػػػًؿ الميعىػػػػػدول  كىعمى
 

 ػػدوا ػػدِّ الوػػًذل  ىػػد حي مػػى الحى  لىيػػا عى
 

ػػؿي ًفيػػًو ميجتىنىػػب سىػػبؽي مػػا تىعمى  كى
 

 ػػػػػػػػػب جى ػػػػػػػػػبىًبيوةو كى ككنيػػػػػػػػػوي ذىا سى  كى
 

: (ْ)يعني أنو يجب أف يككف معمكؿ الصفة ذا سببية منيا، كىك  ػكؿ سػيبكيو
نمػػا»  ية : أف يكػػكف المعمػػكؿ ، كمعنػػى السػػبب«تعمػػؿ فيمػػا كػػاف مػػف سػػببيا كا 

الصػفة لفظنػا أك معنػى، فػالمفظ نحػك : مػررت برجػؿو  مهافنا إلى همير صاحب
 .  (ٓ)حسفو كجيو، كالمعنى : نحك : مررت برجؿ حسف الكجو، أم : منو

جػػار « بػػؾ»فػػػ« زيػػد بػػؾ فػػرح»أمػػا المثػػاؿ الػػذم ذكػػره ابػػف النػػاظـ :  
أل ألنػػو لػػيس  كىػػي صػػفة مشػػبية، كأنػػو ايػػر سػػببي« فػػرح»كمجػػركر معمػػكؿ 

                                                           

المراد بالسببي : المتمبس بهمير صػاحب الصػفة: لفظنػا، نحػك : زيػده حسػفي كجيػو، أك  (ُ)
 معنى، نحك : حسف الكجو ػ أم : منو . 

، كشرح األشمكني َْْ/ْ، كالمقاصد الشافية ُّْ، ُِْ/ّينظر : شرح ابف عقيؿ  (ِ)
 .  ّٖ/ِ، كالتصريه ٓ/ّ

 .  ِٕاأللفية ص  (ّ)
 .  ُْٗ/ُالكتاب  (ْ)
 .  ٓ/ّ، كشرح األشمكني َْْ/ْينظر : المقاصد الشافية  (ٓ)
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 أوهام ابن الناظم فى شرحه على األلفية

 جمعاً ودراسة 

ََُٗ 
 

ك ػد تقػدـ  –كىػك زيػد  –اسمنا ظاىرنا مهافنا إلػى هػمير يعػكد إلػى المكصػكؼ 
 –عمى الصفة كما ىك ظاىر . كىذاف الشػرطاف فػي معمػكؿ الصػفة المشػبية 

ككنػػو سػػببينا، كككنػػو   يجػػكز أف يتقػػدـ عمييػػا، ىػػؿ ىمػػا جاريػػاف عمػػى كػػؿ 
 ف العمماء . معمكؿ  أك ىما خاصاف بمعمكؿ معيف  ىنا ك   الخالؼ بي

ذىب ابف الناظـ إلى أف معمػكؿ الصػفة المشػبية   يكػكف إ  سػببيان،  
مرفكعنا كػاف أك منصػكبنا أك  –كأنو   يجكز أف يتقدـ عمييا جار عمى عمكمو 

كأفو كؿو معمكؿ يجب فيو ىذاف األمػراف، كليػذا اعتػرض ابػف ىشػاـ  –مجركرنا 
لػػيس « كككنػػو ذا سػػببية كجػػب »كايػػره عمػػى ابػػف النػػاظـ، كأف  ػػكؿ النػػاظـ : 

جارينا عمى عمكمو، بػؿ المػراد معمػكؿ خػاص، كىػك المعمػكؿ الػذم تعمػؿ فيػو 
الصفة المشبية بسبب مشابيتيا  سـ الفاعؿ الذم يعمؿ بالحمػؿ عمػى الفعػؿ 

 –فأمػػػا ايػػػر ذلػػػؾ مػػػف المعمػػػك ت  -، (ُ)المهػػػارع، كىػػػك الفاعػػػؿ كالمفعػػػكؿ

                                                           

ذىب ابف أبي الربي  إلػى أف عمػؿ الصػفة الرفػ  كالنصػب معنػا إنمػا ىػك عمػى التشػبيو،  (ُ)
خػركؼ كابػف مالػؾ إلػى أف عمػؿ الصػفة بينما ذىب سيبكيو، كتبعو ابف عصػفكر كابػف 

 المشبية النصب . 
، َُٕٓ/ِ، كالبسػػيط ٖٔٓ/ُ، كشػػرح الجمػػؿ  بػػف عصػػفكر ُْٗ/ُينظػػر : الكتػػاب 

 .  ْٗ/  ّ، كشرح التسييؿ  بف مالؾ َْٔ/ْكالمقاصد الشافية 
 يقكؿ صاحب المقاصد في  كلو : 

 كانصب بذم األعماؿ تمكنا كاخفض * ..... إلى آخره
كذلؾ، كىك ىنا يتكمـ في العمؿ الشػبيو بػذلؾ فالبػد أف يكػكف النصػب خاصػة  ف ف كاف 

 .  َْٕ/ْدكف الرف ، كىذا الكجو أرجه في تفسير كالمو . المقاصد الشافية 
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 أوهام ابن الناظم فى شرحه على األلفية

 جمعاً ودراسة 

َُُٗ 
 

ي المثػاؿ، تعمػؿ فيػو لمػا فييػا مػف فػ –بؾ  –كالظرؼ كالجار كالمجركر، كىك 
معنػى الفعػػؿأل ألف الظػرؼ ... ممػػا يكتفػي برالحػػة الفعػؿ، ككػػذلؾ الحػاؿ نحػػك : 
زيد حسف كجييوي طمعةن، كالتمييز نحك : حسف كجيان، كنحك ذلؾ مػف الفهػالت 

 . (ُ)التي ينصبيا الفعؿ القاصر كالمتعدم 
 رعقٍت : 
 ؿ ابف مالؾ: يتهه مما سبؽ أفو ىناؾ خالفنا في فيـ  ك 

سىبؽي ما تىعمىؿي ًفيًو ميجتىنىب     ب   كى ككنيوي ذىا سىبىًبيوةو كىجى  كى
، بينمػػا فيػػـ جميػػكر  بػػيف العمػػـك كالخصػػكص، ابػػف النػػاظـ فيػػـ عمػػى العمػػـك

 العمماء عمى الخصكص، كالقياس يرجه ما ذىب إليو الجميكر لما يأتي:
، أم : سػػبب مشػػابيتيا المػػراد بػػالمعمكؿ، مػػا عمميػػا فيػػو بحػػؽ الٌشػػبو  - ُ

  سـ الفاعؿ، كىك المنصكب عمى التشبيو بالمفعكؿ بو.
فمػـ تعمػؿ فػي « لػيس»لما عممػت فػي لغػة الحجػاز بالشػبو بػػ « ما»أف   - ِ

الخبػػر مقػػػدمنا عمػػى ا سػػػـ، فكػػذلؾ ىنػػػا، فػػالفركع   تصػػػؿ إلػػى درجػػػة 
 األصكؿ أل ألف الفرع   يقكل  كة األصؿ . 

 ،، وهللا تعاىل أ عىل وأ عمل 

 
* * * 

 

                                                           

 .  ّٖ/ِينظر : التصريه  (ُ)
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 ادلجحث احلبدي عشز 
 امسٍخ َعى ٔثئس

إلػػى أنويمػػا اسػػماف،  (ِ)الكػػكفييف كأكثػػري  ذىػػب الفػػراءي » :  (ُ)يقػػكؿ ابػػف النػػاظـ
ا كا  مػ»كاحتجكا بدخكؿ حرؼ الجر عمييما كقكؿ بعهػيـ ك ػد بشػر ببنػت : 

ر لسوػينعػـ ا»، ك ػكؿ اآلخػر :  (ّ)«ىي بنعـ الكلد : نصرىا بكاء ، كبرىا سػر ة
 ، ك كؿ الراجز : (ْ)« عمى بلس العىٍير

يرو    ؾ ا  ًبخى بوحى ، كشىبابو   باكرو صى ـى طىيرو  .أىػ(ٓ)«فاخر ًبنٍع
 فيػو بعػضي  ك ػد كردتٍ » :  (ُ)ردو الشيخ الطنطاكم ركايػة البيػت، ك ػاؿ 

شكاىد محرفة نقميا عنو مىٍف بعده 
، كمف ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ استشػياده (ِ)

 : ككفييف عمى اسميتيما بقكؿ الراجزلم« عـ كبلسن»في أكؿ باب 

                                                           

 .  ّّّشرح ابف الناظـ صػ  (ُ)
 . ِٗ/ُ، كاإلنصاؼ  ِٖٔ/ُينظر : معاني القرآف لمفراء  (ِ)
لدت لو بنت، فقيؿ لػو : نعػـ الكلػد فقػاؿ : ينسب  (ّ) كا  »إلى رجؿ مف بني عيقيؿ ، ك د كي

، كالتذييؿ كالتكميػؿ َْٓ/ِينظر : أمالي ابف الشجرم « . إلخ ما ىي بنعـ الكلد .... 
َُ/َٕ . 

 ينظر : المرجعاف السابقاف .  (ْ)
رح التسػػػييؿ ، كشػػػَُُّ/ِرجػػز ، مجيػػػكؿ القالػػػؿ . ينظػػػر : شػػرح الكافيػػػة الشػػػافية  (ٓ)

كالتػػػػذييؿ كالتكميػػػػؿ  ، ّّّكشػػػػرح ابػػػػف النػػػػاظـ ص ،  ِٔ/ِ، كشػػػػرح الجمػػػػؿ ٓ/ّ
كالمقاصػػد النحكيػػة ،  ِٔ/ّكشػػرح األشػػمكني ،  ِِٓٓ/ٓ، كتمييػػد القكاعػػد َٕ/َُ
 ، كباكر: سري  عاجؿ .  َُّٓ/ْ



 الثالثم اجلسء 9102العدد السادش عشر   فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية 
 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

 أوهام ابن الناظم فى شرحه على األلفية

 جمعاً ودراسة 

َُّٗ 
 

يرو  ؾ ا  ًبخى بوحى ، كشىبابو   باكرً صى ـى طىيرو  فاخرًبنٍع
، كما في لسػاف العػرب« الخ بنيٍعـ عيفو ... » كصحة الشطر الثاني :  

 أىػ«.كشرح القامكس كعمى ىذا هاع ا ستشياد بالبيت 
  -انذراسخ ٔانزحهٍم :

إلػػى أفو ) نعػػـ كبػػلس( فعػػالف أل بػػدليؿ دخػػكؿ  ذىػػب جميػػكر النحػػكييف 
تػػاء التأنيػػث السػػاكنة عمييمػػا ، نحػػك : ) نعمػػٍت المػػرأةي ىنػػدي ، كبلسػػٍت المػػرأةي 
دعدي( . كذىب جماعة مف الككفييف ، كفي مقدمتيـ الفراء ، إلى أنويما اسماف 
، كاستدلكا بدخكؿ حرؼ الجر عمييما كما في  كؿ بعهيـ : )نعـ السير عمى 

العىٍيػر( ، ك ػكؿ اآلخػر : ) كا  مػا ىػي بػنعـ الكلػد أل نصػرىا بكػاء كبرىػا  بلس
. كما ذىب إليو الككفيكف ردوه الجميكر أل ألفو الحكاية فيمػا اسػتدلكا (ّ)سر ة( 

بو مقدورة كحرؼ الجر يػدخؿ مػ  تقػدير الحكايػة عمػى مػا   شػبية فػي فعميتػو 
 : (ْ) اؿ الراجز 

ـى صاحبو   ك  مخالط المياف جانبو كا  ما ليمي بنا

                                                           

 .  ُِّنشأة النحك ص  (ُ)
 يقصد الشيخ : شرح ابف الناظـ . (ِ)
 . َُٔ/ّ، كشرح ابف عقيؿ َِٗ/ِكالمسالؾ  دص( ينظر : تكهيه المقاّ)
، ََُ، ٗٗ، كأسػػػػرار العربيػػػػة ُُِ/ُاؼ صػػػػ( رجػػػػز مجيػػػػكؿ القالػػػػؿ ، ينظػػػػر : اإلنْ)

، ِٔ/ ّؿ صػػ، كشػػرح المفْٗٓػ صػػ، كشػػرح عمػػدة الحػػافظ ّٔٔ/  ِ صالصػػكالخ
، كخزانػػة َُِ/ ِ، كاليمػػ  ِٕٔ/ ِ، كشػػرح األشػػمكني ِٗػ صػػكشػػرح  طػػر النػػدل 

 .َٖ/ ّد النحكية صا، كالمقّٖٗ/  ٗاألدب 
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كالتقدير : كا  ما ليمي بميؿ مقكؿ فيو ناـ صػاحبو ، ككػذلؾ التقػدير فػي  ػكؿ 
ٍير مقكؿ فيو بلس العىٍير( ، ككذلؾ التقػدير  بعض العرب : ) نعـ السير عمى عى

. ككػذلؾ (ُ)في  كؿ اآلخر : ) كا  ما ىي بمكلكدة مقكؿ فييا نعػـ المكلػكدة( 
ت محػػؿ النقػػاش ، عمػػى الحكايػػة كجعػػؿ كممػػة )نعػػـ( اسػػمان . التقػػدير فػػي البيػػ

كالمعنػػػى :  صػػػبحؾ بكممػػػة نعػػػـ منسػػػكبة إلػػػى الطػػػالر الميمػػػكف. فيػػػي فػػػي 
األصؿ)نًعـ( التي ىػي فعػؿ فسػمِّى بيػا كحكيػتأل كلػذلؾ فتحػت المػيـ منيػا مػ  
دخكؿ حرؼ الجر . كنظير ذلؾ : ) يؿ ك اؿ( ف ف العرب لمػا جعمتيمػا اسػميف 

كعرهت ا سػمية فييمػا كمػا  –كىك الفعؿ  –فييما لفظ أصميما لمقكؿ فحكى 
 : (ِ)في  كؿ الشاعر«   » عرهت في 

مىى كىٍثرىًة اٍلكىاًشيفى أىما مىعيكفً  ًإٍف لىًزٍمًتًو «  ى »ًإفو «  ى »بيثىٍيفى اٍلزىًمي   عى
ثـ أجراىا مجرل ا سـ ، فعامميا معاممػة األسػماء، «  »عمى « الزمي»فأك   

ك  يمػـز مػف ذلػؾ أف يحكػـ با سػمية إذا لػـ يسػتعمؿ ىػػذا « إف»دخػؿ عمييػا كأ
. كبيػذا   (ْ)منسكبة إلى الطالر الميمكف« نعـ»: صٌبحؾ بكممة  (ّ)ا ستعماؿ

 « . نعـ»حجة فيما ذىب إليو الككفيكف في اسمية 

                                                           

 .111، 111/  1اف ص: اإلن ينظر (ُ)

، ٓ/ّ، كبػػال نسػػبة فػػي شػػرح التسػػييؿ  ْْ صلجميػػؿ بثينػػة فػػي ديكانػػو مػػف بحػػر الطكيػػؿ  (ِ)
 .  ِِٓٓ/ٓ، كتمييد القكاعد َٕ/َُكالتذييؿ كالتكميؿ 

،  َُُّ/ِ، كشػػرح الكافيػػة الشػػافية  ٔ،  ٓ/ّ، كشػػرح التسػػييؿ  ِٗ/ُاؼ صػػينظػػر : اإلن(ّ) 
 . ِِٓٓ/ٓكتمييد القكاعد 

 . َُْٓ،  َُّٓ/ْد النحكية صينظر : المقا(ْ) 
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التي ردىػا الشػيخ الطنطػاكم ، ك ػاؿ « طيرو  ـى عٍ بنً » ىذه ركاية البيت :  
أ كؿ : الحؽ أف البيت استشيد بو النحكيكف  بؿ « . يا عنو مىٍف بعده نقم»: 

، ككذلؾ في شرح (ُ)ابف الناظـ كمنيـ ابف مالؾ ، فقد ذكر في الكافية الشافية
 : (ِ)التسييؿ

يرو  ؾ ا  ًبخى بوحى ، كشىبابو   باكرً صى ـى طىيرو  فاخرًبنٍع
لنػاظـ لػيس أكؿى مػف كىذا يدؿ عمى أف ابػف ا (ّ)كابف عصفكر في شرح الجمؿ

  استشيد بالبيت .
كىي التي صححيا الشيخ الطنطاكم ، كما كردت في « بنيٍعـ عيف » الثانية : 
: حكى المحياني : يػا نيٍعػـ عينػي ، أل : يػا  ػرة عينػي ، كأنشػد عػف  (ْ)المساف

يػػرو بػػاكرً الكسػػالي:  ؾ ا  ًبخى ػػبوحى ، كشىػػبابو فػػاخرًبػػني  **صى ـى طىيػػرو . كعمػػى ىػػذه ٍع
ػا البيػت بيػذه الركايػة ) بػنيٍعـ عػيف ( يكافػػؽ  كايػة   شػاىد فػي البيػت .الر  أيهن

  رأم الكساليأل ألنو مكافؽ لمبصرييف في فعمية )نعـ كبلس(.
 رعقٍت : 
( طيػرو  ـى عٍ البيت لو ركايتاف ما أثبتو النحكيػكف )بػنً  أفو  يتهه مما سبؽ 

العممػػاء عمػػى  ا طالفػػة مػػفىػػذكر  كىػػذه الركايػػة . بػػدخكؿ حػػرؼ الجػػر كاإلهػػافة

                                                           

 (ُ)ِ/َُُّ . 
 (ِ)ّ / ٓ  ،ٔ . 
(ّ) ِ/ِٔ. 
باب العيف كالنػكف ، كتػاج  – ٗ/ّ، كينظر : تيذيب المغة  -نعـ  – َْْٖ/ٔالمساف  (ْ)

 .  -ف ع ـ  – َٓٓ/ّّالعركس 
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استشػػياد الكػػكفييف عمػػى اسػػمية )نعػػـ كبػػلس(  بػػؿ ابػػف النػػاظـ كبعػػده ، كلػػـ 
يخطلػػكا ىػػذه الركايػػة . كالركايػػة الثانيػػة مػػا أثبتػػو المعجميػػكف فػػي معػػاجميـ . 
كلذا أرل ػػ كا  أعمـ ػػ أفو ابف الناظـ لـ يحرؼ البيتأل كسػبقو فػي ا ستشػياد 

بػػف مالػػؾ كايرىمػػا خاصػػة ممػػف اعتنػػكا كاابف عصػػفكر عممػػاء كػػيػػذه الركايػػة ب
 بالشكاىد النحكية كالعيني . 

 وهللا تعاىل أ عىل وأ عمل .
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 اخلبمتخ
الحمد   رب العالميف، كالصالة كالسالـ عمى سيدنا محمد كعمػى آلػو  

 كصحبو أجمعيف، كبعد : 
جمعنػا كدراسػة « أكىاـ ابف الناظـ في شرحو عمى األلفية »فيذا بحث  

 :  كاآلتيبنتال ، ىذه النتال    د خرجت منو« 
 أٔالً: قسى خيص انشٕاْذ انشعزٌخ : 

 جاءت بعضي الشكاىد الشعرية محرفة كقكؿ الراجز :    
 مف طمؿ كاألتحمٌي أنيجف  العيكف الذارىفف  ما ىاجى يا صاح 

 بيتنا كاحدنا، كالصكاب أنيما مف أرجكزتيف، كليسا بيتنا كاحدنا . 
 ّ ْٕٔ كًب ٌأرً :ثبٍَب : قسى أصبة فٍ

  كجو  عتراض ابف ىشاـ عمى ابف الناظـ في استشياده بقكؿ   - ُ
 الشاعر : 

 بنكىف أبناءي الرجاؿ األباعد    بنكنا بنك أبنالنا كبناتينا    
 ٌؿ مىٍف ذكرىا مف « لك»سالمة ما ذىب إليو ابف الناظـ مف أف الفصؿ بػ  - ِ

 .  ؿ، كليست القمة في ا ستعما النحكييف
   محؿ إلنكار العيني عمى ابف الناظـ في  كؿ الشاعر :   - ّ

كؿ بيكتيـ    دا     ىناًفذي ىٌداجكف حى  ًبما كافى ًإٌياىيـ عىًطيوةي عىكو
ابفي الناظـ لـ يحرؼ بيت )بنعـ طير كشباب فاخر( كما ذىب إلى ذلؾ  -ْ

 الشيخ الطنطاكم .
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 ب ٌأرً :قسى جبَجّ انصٕاة فٍّ، ْٕٔ كًثبنثًب : 
حػػذؼ النػػكف، «  ػػد ك ػػط»أخطػػأ ابػػف النػػاظـ عنػػدما جعػػؿ الكثيػػر فػػي   - ُ

 كالصكاب العكس . 
نمػا ىػك « لعمى»أخطأ ابف الناظـ عندما جعؿ إلحاؽ النكف بػ  - ِ هػركرة، كا 

  ميؿ . 
كالصػػكاب « إف زيػػدنا طعامػػؾ آلكػػؿ»جانبػػو الصػػكاب عنػػدما منػػ  نحػػك :   - ّ

 كالقياس   يمنعيا . أنيا جالزة لكركد السماع بيا، 
أخطأ عندما حكى ا تفاؽ عمى من  إ امة المفعكؿ الثالث مقاـ الفاعؿ،   - ْ

 كالصحيه جكازه متى أمف المبس . 
ىػػؿ النصػػب « دخمػػت البيػػت » فػػات ابػػف النػػاظـ أف يفٌصػػؿ فػػي نحػػك :   - ٓ

عمػػى الظرفيػػػة أك عمػػػى المفعػػػكؿ بػػػو أك عمػػػى التشػػػبيو بػػػالمفعكؿ بػػػو  
 أك   . « اطراد»عكؿ فيو إلى كممة بػفيحتاج حد المف

اسـ مثنى كليس مفردنا، كأف الخالؼ بيف سػيبكيو كيػكنس إنمػا « لٌبيؾ »  -ٔ
فحسػػػب، كأٌف ابػػػف النػػػاظـ جانبػػػو الصػػػكاب عنػػػدما جعػػػؿ « لبيػػػؾ»فػػػي 

 كأخكاتو . « لبيؾ»الخالؼ في 
» ترجيه ما ذىب إليو الجميكر في معمكؿ الصفة المشبية فػي نحػك:   - ٕ

 كبيعد ما ذىب إليو ابف الناظـ . « ؾ فرحزيد ب
جانبو الصكاب عندما لـ يذكر أك ييشر إلى الخالؼ في مسألة إعماؿ اسـ  -ٖ

 الفاعؿ المقركف بػ )أؿ(.
 ،، هذا وابهلل التوفيق وصل اللهم وسمل وابرك عىل س يدان محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني،، 



 الثالثم اجلسء 9102العدد السادش عشر   فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية 
 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

 أوهام ابن الناظم فى شرحه على األلفية

 جمعاً ودراسة 

َُٗٗ 
 

 ــ فٓزس ادلصبدر ٔادلزاجع1
  تحقاؽ ببعض مراد المرادم كزكالد أبي إسػحاؽ ،  بػف اتحاؼ ذكم ا س

اػػازم المكناسػػي ، تحقيػػؽ / حسػػيف عبػػد المػػنعـ بركػػات ، مكتبػػة الرشػػد 
 ـ .ُٗٗٗق َُِْالرياض ، الطبعة األكلى 

  ألندلسي تحػقيؽ     د. ارتشاؼ الهرب مف لساف العرب ، ألبي حيػاف ا
، الطبعػػة األكلػػى رجػػب عثمػػاف محمػػد، الناشػػر مكتبػػة الخػػانجي بالقػػاىرة 

 .ـُٖٗٗ –ق ُُْٖ
   / إرشاد السالؾ إلػى حػؿ ألفيػة ابػف مالػؾ ،  بػف القػيـ الجكزيػة تحقيػؽ

محمد بف عكض السيمي ، الناشػر : أهػكاء السػمؼ الريػاض ، الطبعػة 
 ـ .ُْٓٗق ُّّٕاألكلى 

   األشػػباه كالنظػػالر فػػي النحػػك . لجػػالؿ الػػديف السػػيكطي ، راجعػػو د/ فػػايز
 ـ .ُْٖٗىػ ، َُْْلكتاب العربي . الطبعة األكلي ترحيني ػ دار ا

   ، األصػػكؿ فػػي النحػػك ،  بػػف السػػراج ، تحقيػػؽ د/ عبػػد الحسػػيف الفتمػػي
 ـ .ُٖٓٗىػ ، َُْٓمؤسسة الرسالة ػ بيركت ، الطبعة األكلي 

  خير الديف بف محمكد بػف محمػد بػف عمػي بػف فػارس، الزركمػي األعالـ ل
 ََِِالطبعػة: الخامسػة عشػر   يػيفالدمشقي الناشػر: دار العمػـ لممال

 .ـ
   ألفية ابف مالؾ في النحك كالصرؼ ،  بف مالؾ . تحقيؽ كتعميؽ محمػد

 عبد العزيز العبد ، دار الصحابة لمتراث بطنطا .
  مكتبة اآلداب . ألفية ابف مالؾ في النحك كالصرؼ ، 
  . األمالي الشجرية ،  بف الشجرم 
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  يف النحػػكييف : البصػػرييف كالكػػكفييف ، اإلنصػػاؼ فػػي مسػػالؿ الخػػالؼ بػػ
ألبي البركػات عبػد الػرحمف بػف محمػد األنبػارم . تحقيػؽ / محمػد محػي 

 ـ .ُٕٖٗىػ َُْٕالديف عبد الحميد . المكتبة العصرية ػ بيركت ػ 
   أكهػػه المسػػالؾ إلػػي ألفيػػة ابػػف مالػػؾ ،  بػػف ىشػػاـ . ت محمػػد محػػي

ىػػ ُّٗٗبعػة الخامسػة الحميػد ػ دار الجيػؿ ػ بيػركت ػ الط الػديف عبػد
 . ـ ُٕٗٗ

   اإليهػػاح العهػػدم ، ألبػػي عمػػي الفارسػػي ، تحقيػػؽ / د حسػػف شػػاذلي
 ـ . ُٗٔٗق ُّٖٗفرىكد ، الطبعة األكلى 

   البحر المحيط ، ألبي حياف ، دار إحياء التػراث العربػي ػ بيػركت الطبعػة
 ـ .َُٗٗىػ ُُُْالثانية 

  تحقيػؽ د / عيػاد بػف البسيط في شرح جمؿ الزجاجي  بػف أبػي الربيػ ، 
ق َُْٕعبد الثبيتي ، دار الغرب اإلسالمي ، بيركت ، الطبعة األكلػى 

 . ـُٖٕٗ –
   تحقيػػؽ / محمػػد  –بغيػة الكعػػاة فػػي طبقػػات المغػكييف كالنحػػاة لمسػػيكطي

 ـ .ُٕٗٗالطبعة الثانية  -دار الفكر  –أبك الفهؿ إبراىيـ 
  بػػادم ، تحقيػػؽ / محمػػد البمغػػة فػػي تػػراجـ ألمػػة النحػػك كالمغػػة لمفيركزا

ـ منشػػػػػػكرات مركػػػػػػز ُٕٖٗىػػػػػػػ  َُْٕالمصػػػػػػرم، الطبعػػػػػػة األكلػػػػػػي 
 . المخطكطات كالتراث ػ الككيت

   ، البيجة المرهية لمسػيكطي تحقيػؽ ، محمػد صػاله بػف أحمػد الغرسػي
 ـ .َََِق ُُِْدار السالـ ، الطبعة األكلى 

 

  تػاج العػركس مػف جػكاىر القػامكس لمزبيػدم تحقيػؽ د/ حسػيف نصػار  ،
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 . ـُٗٔٗ –ق ُّٗٔالتراث العربي الككيت 
   تػػػاريخ عجالػػػب اآلثػػػار فػػػي التػػػراجـ كاألخبػػػار ، لمجبرتػػػي ، دار الجيػػػؿ

 بيركت. 
   التبياف في إعراب القػرآف ، لمعكبػرم ، تحقيػؽ / عمػي محمػد البجػاكم– 

 . ـُٕٖٗ –ق َُْٕالطبعة الثانية  –دار الجيؿ بيركت 
   بػف ىشػاـ األنصػارم ، تحقيػؽ د/ تخميص الشكاىد كتمخيص الفكالػد  ،

عبػػػػاس مصػػػػطفى الصػػػػالحي ، دار الكتػػػػاب العربػػػػي ، الطبعػػػػة األكلػػػػى 
 . ـُٖٔٗ –ق َُْٔ

   ، التػػذييؿ كالتكميػػؿ فػػي شػػرح كتػػاب التسػػييؿ ، ألبػػي حيػػاف األندلسػػي
 تحقيؽ د/حسف ىنداكم ػ دار القمـ ػ دمشؽ .

   ، مؤسسػػة المختػػار التراكيػػب اإلسػػنادية ، لمػػدكتكر / عمػػى أبػػك المكػػاـر
 . ـََِٕ قُِْٖ الطبعة األكلىالقاىرة ، 

   التصريه بمهمكف التكهيه لمشيخ خالد األزىرم تحقيؽ / محمد باسؿ
 بيركت . –دار الكتب العممية  –عيكف السكد 

   دار الفكر . –التصريه عمى التكهيه لمشيخ / خالد األزىرم 
   تحقيؽ د/ محمد بػف عبػد تعميؽ الفرالد عمى تسييؿ الفكالد لمدماميني ،

 .  ـُّٖٗ –ق َُّْالرحمف المفدم ، الطبعة األكلى 
   التعميقة عمػى كتػاب سػيبكيو ، ألبػي عمػي الفارسػي ، تحقيػؽ د/ عػكض

 .ـَُٗٗ –ق َُُْبف حمد القكزم ) مطبعة األمانة( الطبعة األكلى 
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  الد ، لمحب الديف محمد بف يكسؼ بف ك تمييد القكاعد بشرح تسييؿ الف
حمد المعركؼ بناظر الجيش  ، تحقيؽ أ د / عمي محمد فاخر كآخريف أ

 .ـََِٕىػ ُِْٖرة ػ الطبقة األكلي ، دار السالـ ػ القاى

   تيذيب المغة ، لمحمد بف أحمد األزىرم ػ تحقيؽ / محمد عػكض مرعػب
 ـ .ََُِبيركت .الطبعة األكلي  ،، دار إحياء التراث العربي 

  بشػػػػػػرح ألفيػػػػػػة ابػػػػػػف مالػػػػػػؾ لممػػػػػػرادم  تكهػػػػػػيه المقاصػػػػػػد كالمسػػػػػػالؾ 
ة عػالرحمف عمي سميماف ، دار الفكر العربي ، القاىرة . الطب ت أ د/عبد
 ـ .ََُِىػ ُِِْاألكلي 

   الجمػؿ فػي النحػك لمزجػاجي ، تحقيػؽ د/ عمػي تكفيػؽ الحمػد ػ مؤسسػة
 الرسالة ػ دار األمؿ .

   الػػديف الجنػػى الػػداني فػػي حػػركؼ المعػػاني ، لممػػرادم ، تحقيػػؽ د/ فخػػر
بيػركت ،  –دار الكتػب العمميػة  – باكة ، كاألستاذ / محمػد نػديـ فاهػؿ 

 . ـُِٗٗ –ق ُُّْالطبعة األكلى 
   ىػػ َُْٗحاشية الخهرم عمي شػرح ابػف عقيػؿ ، دار الفكػر ، بيػركت

 ـ .ُٖٗٗ
  . حاشية الدسك ي عمى مغني المبيب . القاىرة 
  ية بمصر .حاشية الشمني عمى مغني المبيب ، المطبعة البي 
  . حاشية الشيخ يسف عمى التصريه ، دار الفكر 
   حاشػػية الصػػباف عمػػى شػػرح األشػػمكني ، دار إحيػػاء الكتػػب العربيػػة– 

 طبعة عيسى البابي الحمبي .
   . حجة القراءات ألبي زرعة ، تحقيؽ سعيد األفغاني مؤسسة الرسالة 
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  ر بػػف عمػػػر خزانػػة األدب كلػػب ليبػػاب لسػػػاف العػػرب ، تػػأليؼ عبػػػد القػػاد
البغدادم، تحقيؽ/عبد السالـ محمد ىػاركف ػ مكتبػة الخػانجي ، القػاىرة 

. 
   ، الخصالص ألبي الفته عثماف بف جني ، تحقيؽ / محمد عمي النجػار

 دار الكتاب العربي . بيركت . 
   / الدر المصكف في عمـك الكتاب المكنكف ، لمسميف الحمبي ، تحقيػؽ د

 –ق َُْٔالطبعة األكلػى  –دمشؽ  –قمـ دار ال –أحمد محمد الخراط 
 . ـُٖٔٗ

   الدرر الكامنة في أعياف المالة الثامنة  بػف حجػر العسػقالني ، تحقيػؽ
دالػػرة المعػػارؼ العثمانيػػة الينػػد ، الطبعػػة الثانيػػة  –محمػػد عبػػد المعيػػد 

 .  ـُِٕٗ –ق ُِّٗ
   الدرر المكام  عمى ىم  اليكام  ، لمشنقيطي ، كهػ  حكاشػيو / محمػد

اسػػػؿ عيػػػكف السػػػكد ، دار الكتػػػب العمميػػػة بيػػػركت ، الطبعػػػة األكلػػػى ب
 .  ـُٗٗٗ –ق ُُْٗ

   . ديكاف امرئ القيس ، دار صادر . بيركت 
    بيركت . –دار صادر  –ديكاف الفرزدؽ 
   ، ـ.ُِٖٗق َُِْديكاف جميؿ بثينة ، دار بيركت لمطباعة كالنشر 
    بيركت . –دار صادر  –ديكاف حساف بف ثابت  
   ديػكاف ذم الرمػػة ، شػػرح الخطيػػب التبريػزم ، تقػػديـ / مجيػػد طػػراد ، دار

 .  ـُٔٗٗ –ق ُُْٔالكتاب العربي ، بيركت ، الطبعة الثانية 
   ديكاف رؤبة بف العجاج ، تصحيه / كليـ بف نالكرد البركسي ، دار ابػف
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  تيبة لمطباعة ، الككيت . 
    دار صادر ، بيركت –ديكاف طرفة بف العبد  . 
   رصػػؼ المبػػاني فػػي شػػرح حػػركؼ المعػػاني ، لممػػالقي ، تحقيػػؽ / أحمػػد

 محمد الخراط ، مطبكعات مجم  المغة العربية ، دمشؽ . 
   سر صناعة اإلعراب ، ألبي الفته عثماف بػف جنػي ، تحقيػؽ د / حسػف

 .  ـُّٗٗ –ق ُُّّىنداكم ، دار القمـ ، دمشؽ ، الطبعة الثانية 
  ػػػٍف ذىػػب ،  بػػػف العمػػاد ت / عبػػػد القػػػادر شػػذرات الػػػذىب فػػي أخبػػػا ر مى

الطبعػػػة  –دمشػػػؽ  –دار ابػػػف كثيػػػر  –األرنػػػاؤكط ، محمػػػكد األرنػػػاؤكط 
 .  ـُٖٔٗ –ق َُْٔاألكلى 

    شػػرح ابػػف عقيػػؿ عمػػى ألفيػػة ابػػف مالػػؾ ت / محمػػد محيػػي الػػديف عبػػد
 .ـَُٖٗ –ق ََُْدار التراث )القاىرة ( الطبعة العشركف  –الحميد 

  يبكيو ، لمسيرافي ، تحقيؽ د / محمد عمي ىاشـ ، مكتبػة شرح أبيات س
 .  ـُْٕٗ –ق ُّْٗالكميات األزىرية ، دار الفكر ، القاىرة 

   شرح أبيات مغني المبيب لعبد القادر بف عمر البغدادم ، تحقيػؽ / عبػد
 العزيز رباح ، كأحمد يكسؼ الد اؽ ، دار المأمكف لمتراث بيركت . 

  فية ابف مالؾ، طبعة الحمبي كشركاه.شرح األشمكني عمى أل 
   شرح التسييؿ  بف مالؾ ، تحقيؽ د / عبػد الػرحمف السػيد ، د / محمػد

 –ق َُُْىجػر لمطباعػػة كالنشػر ، الطبعػة األكلػػى  –بػدكم المختػكف 
 . ـَُٗٗ

   / شرح الػدماميني عمػى مغنػي المبيػب / ألبػي بكػر الػدماميني ، صػححو
العربػػي بيػػركت ، الطبعػػة األكلػػى  أحمػػد عػػزك عنابػػة ، مؤسسػػة التػػاريخ
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 . ـََِٕ –ق ُِْٖ
   جامعػة  ػار  –تحقيؽ / يكسؼ حسف عمر  –شرح الرهي عمى الكافية

 . ـُٖٕٗ –ق ُّٖٗيكنس 
    ، شػػرح الرهػػي لكافيػػة ابػػف الحاجػػب تحقيػػؽ د / يحيػػى بشػػير مصػػرم

، جامعػػة اإلمػػاـ محمػػد بػػف سػػعكد  ـُٔٗٗ –ق ُُْٕالطبعػػة األكلػػى 
 كدية . اإلسالمية . السع

   شرح ألفية ابف مالؾ ،  بف النػاظـ ت / عبػد الحميػد السػيد محمػد عبػد
 بيركت . –دار الجيؿ  –الحميد 

   تحقيػؽ / محمػد باسػؿ عيػكف  –شرح ابف النػاظـ عمػى ألفيػة ابػف مالػؾ
 –ق َُِْالطبعػػة األكلػػى  –بيػػركت  –دار الكتػػب العمميػػة  –السػػكد 
 ـ .َََِ

   مالػؾ ، تحقيػؽ د/ عبػد المػنعـ أحمػد ىريػدم شرح الكافية الشافية  بف
 مكة المكرمة.  –جامعة أـ القرل  –

   مكتبة المتنبي بالقاىرة .  –شرح المفصؿ  بف يعيش 
   دار الكتػب  –شرح المفصؿ  بف يعػيش ، تقػديـ د / أميػؿ بػدي  يعقػكب

 .  ـََُِ –ق ُِِْالطبعة األكلى  –بيركت  –العممية 
    ، دار  -بػػف عصػػفكر ،  ػػدـ لػػو / فػػكاز الشػػعار شػػرح جمػػؿ الزجػػاجي

 .  ـُٖٗٗ –ق ُُْٗالطبعة األكلى –لبناف  –بيركت  –الكتب العممية 
   . شرح شكاىد المغني ، لجالؿ الديف السيكطي ، لجنة التراث العربي 
   شرح عمدة الحافظ كعدة الالفظ ، لجماؿ الديف محمد بف مالػؾ، تحقيػؽ

 –ق ُّٕٗمطبعػػػة العػػػاني ، بغػػػداد / عػػػدناف عبػػػد الػػػرحمف الػػػدكرم ، 
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 أوهام ابن الناظم فى شرحه على األلفية

 جمعاً ودراسة 

ُُٗٔ 
 

 . ـُٕٕٗ
   شػػرح كتػػاب سػػيبكيو ، ألبػػي سػػعيد السػػيرافي ، تحقيػػؽ / أحمػػد حسػػف

لبنػػاف ،  -بيػػركت  –دار الكتػػب العمميػػة  –ميػػدلي ، كعمػػي سػػيد عمػػي 
 .ـََِٖ –ق ُِْٗالطبعة األكلى 

   الصحاح ، تاج المغة كصحاح العربية ، لمجكىرم ت / أحمد عبد الغفػار
 ـ .َُٗٗالطبعة األكلى  –بيركت  –عمـ لممالييف ، دار ال

   . الهكء الالم  ألىؿ القرف التاس ، لمسخاكم، مكتبة الحياة ، بيركت 
   / العقد الفريد تػأليؼ أبػي عمػر أحمػد بػف محمػد عبػد ربػو األندلسػي ت

 أحمد أميف كآخريف ، الييلة العامة لقصكر الثقافة .
  دار الغػػرب  –ؽ / إحسػػاف عبػػاس فيػػرس الفيػػارس ، لإلدريسػػي ، تحقيػػ

 ـ . ُِٖٗبيركت ، الطبعة الثانية  –اإلسالمي 
   ـُٖٕٗ –ق ُّٖٗبيركت  –دار المعرفة  –الفيرست  بف النديـ . 
   القػػػػامكس المحػػػػيط لمفيركزآبػػػػادم ، الييلػػػػة المصػػػػرية العامػػػػة لمكتػػػػاب

 .  ـُٕٕٗ –ق ُّٕٗ
   الطبعػة  –هػيؼ كتاب السبعة في القراءات  بػف مجاىػد ت د / شػك ي

 مصر . –دار المعارؼ  –الثالثة 
 

   تحقيػؽ / عبػد  –عمر بف عثماف بف  نبػر  –كتاب سيبكيو ، ألبي بشر
ق ُُُْالطبعة األكلى  –بيركت  –دار الجيؿ  –السالـ محمد ىاركف 

 . ـُُٗٗ –
   . لساف العرب  بف منظكر ، دار المعارؼ ، مصر 
  الػرحمف إسػحاؽ الزجػاجي ، تحقيػؽ  مجالس العمماء ، ألبي القاسـ عبػد
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 أوهام ابن الناظم فى شرحه على األلفية

 جمعاً ودراسة 

ُُٕٗ 
 

/ عبد السالـ محمد ىاركف ، مكتبة الخانجي ، القاىرة ، الطبعة الثانية 
 .  ـُٗٗٗ –ق َُِْ

   مجػػالس ثعمػػب ، ألبػػي العبػػاس أحمػػد بػػف يحيػػى ثعمػػب تحقيػػؽ / عبػػد
 السالـ محمد ىاركف ، دار المعارؼ ، الطبعة الخامسة .

   ا  بػػف عمػػي اليػػافعي ، دار الكتػػب مػػرآة الجنػػاف كعبػػرة اليقظػػاف ، عبػػد
 .  ـُٕٗٗ –ق ُُْٕالعممية ، بيركت ، ط أكلى 

   المزىػػػر فػػػي عمػػػـك المغػػػة كأنكاعيػػػا ، لمسػػػيكطي ، تعميػػػؽ / محمػػػد أبػػػك
 –ق َُْٔبيػػػركت  –المكتبػػػة العصػػػرية  –الفهػػػؿ إبػػػراىيـ كآخػػػريف 

 . ـُٖٔٗ
   كػات  بف عقيؿ ت د / محمد كامؿ بر  –المساعد عمى تسييؿ الفكالد– 

 . ـَُٖٗ –ق ََُْدمشؽ  –دار الفكر 
   ، المسالؿ العسكرية ، ألبي عمي الفارسػي ، تحقيػؽ د / محمػد الشػاطر

 . ـُِٖٗ –ق َُّْالقاىرة 
   المسػالؿ المشػػكمة ، ألبػي عمػػي الفارسػػي ، تعميػؽ د / يحيػػى مػػراد ، دار

 ق . ُِْْـ ، ََِِالكتب العممية ، بيركت ، الطبعة األكلى 
 

   القػػرآف لمفػػراء ػ تحقيػػؽ / محمػػد عمػػي النجػػار ، كآخػػريف ، عػػالـ معػػاني
 . ـُّٖٗ –ق َُّْالكتب ، الطبعة الثالثة 

   مغني المبيب عف كتب األعاريب ،  بف ىشاـ تحقيػؽ د/ مػازف المبػارؾ
، محمد عمي حمػد ا  ، راجعػو / سػعيد األفغػاني ، دار الفكػر ، الطبعػة 

 .  ـُٖٗٗ –ق ُُْٗاألكلى 
  لمبيب عف كتب األعاريب ،  بف ىشاـ تحقيؽ/ ح.  الفاخكرم مغني ا– 
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 أوهام ابن الناظم فى شرحه على األلفية

 جمعاً ودراسة 

ُُٖٗ 
 

 . ـُُٗٗ –ق ُُُْالطبعة األكلى  –بيركت  –دار الجيؿ 
   المفهػػػميات ، لمهػػػبي ، تحقيػػػؽ / أحمػػػد شػػػاكر ، كعبػػػد السػػػالـ محمػػػد

 ىاركف  ، دار المعارؼ ، مصر ، الطبعة السادسة . 
  بػػي إسػػحاؽ إبػػراىيـ المقاصػػد الشػػافية فػػي شػػرح الخالصػػة الكافيػػة ، أل

جامعػة  –ت د/ عبد الرحمف بف سػميماف العثيمػيف كآخػريف  –الشاطبي 
 –ق ُِْٖط األكلػػػى  –مركػػػز إحيػػػاء التػػػراث اإلسػػػالمي  –أـ القػػػرل 
  ـََِٕ

   / المقاصد النحكية في شرح شكاىد شركح األلفية لبدر الديف العيني ت
الطبعػة  –كت بيػر  –دار الكتػب العمميػة  - -محمد باسؿ عيكف السػكد 

 ـََِٓ –ق ُِْٔاألكلى 
   اعتنػػى بػػو د / محمػػد عػػكض مرعػػب  –مقػػاييس المغػػة  بػػف فػػارس– 

 –بيػركت  –دار إحياء التراث العربي  –كاآلنسة / فاطمة محمد أصالف 
 . ـََُِ –ق ُِِْالطبعة األكلى 

   المقتهػػػػب لممبػػػػرد تحقيػػػػؽ الشػػػػيخ / محمػػػػد عبػػػػد الخػػػػالؽ عهػػػػيمة– 
 ـ .ُْٗٗ –ق ُُْٓالقاىرة  –ف اإلسالمية المجمس األعمى لمشلك

   ، النجـك الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة ،  بف تغرم بدرم ، دار الكتب
 مصر . 

   دار المنػار  –نشأة النحك كتاريخ أشير النحاة لمشػيخ محمػد الطنطػاكم
 ـ . ُٕٖٗ – قَُْٖ –الطبعة الخامسة  –

  ديف السػيكطي ت / أحمػد ىم  اليكام  في شرح جم  الجكام  لجالؿ الػ
الطبعػػػػة األكلػػػػى  –بيػػػػركت  –دار الكتػػػػب العمميػػػػة  - -شػػػمس الػػػػديف 
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 أوهام ابن الناظم فى شرحه على األلفية

 جمعاً ودراسة 

ُُٗٗ 
 

 .  ـُٖٗٗ –ق ُُْٖ
   دار إحيػػاء  –الػػكافي بالكفيػػات ، لمصػػفدم ، تحقيػػؽ / أحمػػد األرنػػاؤكط

 .  ـَََِ –ق َُِْبيركت  –التراث 
   كفيػػات األعيػػاف كأنبػػاء أبنػػاء الزمػػاف ،  بػػف خمكػػاف ، تحقيػػؽ / إحسػػاف

 دار صادر بيركت . –باس ع
 


