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            ABSTRACT 

 

Those who suggest at this article that rhythm weighted is completed by the 

construction of capillary action, and perhaps Nahdi without him, but God in 

building the technical picture under any circumstances; it is a world of gustatory 

knowledge in the depths of the hair, not the appearance of the weighted increase 

in the depth of their impact on the psyche. Yes, may increase the vulnerability of 

receipt to taste mock beauty in its construction, including wrought from the first 

impression to the text, but soon wears off this impression, or prove not according 

to its value, but according to the technical picture of the poem value; it may be 

replaced Ongamha with corruption is carried meanings, or Astl signed in the ears 

with His Majesty what knighted by those meanings. Yes. That's what the purpose 

of this word, brief effort over the inductive approach to the views of the ancient 

and modern scientists in an attempt to Astaheda them in the jungles of the road, 

with descriptive analyst for these views, in non-dared them. The lack of handling 

this issue with the availability of references cause some difficulty in fulfilling the 

right of this topic, but please consider that this work light in front of the door of 

researchers from critics and writers; even Liban for his claims. This is what we 

recommend who comes after; along paragraphs of this article. 
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 لخص امل

ا ينهدُم بدونِه، ولكنَّـه ال  إن الذي ترجَّح لَدى هذه املقالة أنَّ اإليقاع الوزينَّ أمٌر َيكتمل به بناُء العمِل الشِ عريِ ، ورَّبَّ
أْن يزيد يف أثـََر له يف بناِء الصـورِة الفنيَّة حباٍل؛ فهي عاََل من املعرفِة الذوقيَِّة يف أعماِق الشِ عِر، وليس للمظَهِر الوزين ِ 

ا يزيُد من قابليَِّة التلقِ ي لتذوُِّق اجلمال الصوريِ  يف بنائِه َّبَا ُُيدثُه من انطباعٍ   أوَّلٍ  ُعمِق أتثريها يف النَّفِس. نَعم، رَّبَّ
، ولكن ُسرعان ما يزوُل هذا االنطباُع، أو يَثُبت ال حبَسب قيمِته، ولكْن حبَسب قيمِة الصورِة الفنيَّ  ِة جتاه النصِ 

ا َحَلت أنغاُمها مع فساِد ما محَلت من املَعاين، أو اسُتكرَِه وقُعها يف اآلذاِن مع َجاللِة ما مَست بِه  للقصيدِة؛ إذ رَّبَّ
تلك املَعاين. نَعم .. هذا ما هَدفت إليه هذه الكلمُة ُموِجزًة َجهَدها عرَب منهٍج استقرائيٍ  آلراِء العلماِء الُقداَمى 

اولٍة لالسِتهَداِء هبم يف ََماِهل الطَّريِق، مع وصفيٍَّة حملِ لٍة هلذه اآلراِء، يف غرِي جَتاسٍر عليها. إنَّ قلَّة واحملَدثني يف حم
َر التناوِل هلذه القضيِة فيَما تواَفر من املــَراجع سبَّب بعَض الصُّعوبِة يف الوفَاء حبقِ  هذا املوُضوِع، ولكْن يُرَجى أْن يُعتبَـ 

احتَة ابٍب أماَم الباحثنَي من النقَّاد واألدابء؛ حَّتَّ يُباَن عن َمزاعِمه. هذا ما نُوِصي به َمن أييت بعُد؛ هذا العمُل ف
 فإىل فقراِت هذا املقال.
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 املقدمة
والصالة والسالم على سي دان حممٍد وعلى آله  ،ايربِ  لك احلمُد كما ينبغي جلالل وجهك وعظم سلطانك

 :عني بدعوته إىل يوم الدين. أم ا بعدُ وصحبه والدا
فوضعوا قواعدها وشي دوا أركاهنا،  ،فقد قي ض هللا عز  وجلَّ للعربية رجااًل خملصني عاملني من أبناء هذه األمة

 فمازالت العربية حمفوظًة حبفِظ هللا سبحانه وتعاىل للقرآن الكرمي؛ ألهنا تنز لت هبا آي الذكر احلكيم.
املخطوط وقيمته العلمية من أن ه اختصاٌر لباب من أبواب كتاب مهم يف علم النحو ذلك العلم وأتيت أمهية هذا 

املطلوب لفهم الكتاب هللا العزيز والسُّنة النبوية الشريفة اللذين مها مصدُر التشريع االسالمي؛ وألمهية علم النحو فقد 
رتبة االجتهاد حَّت يكون  لغ علوم الدين َل يبلو مجع كلَّ  وأن  اجملتهد ،أمجع العلماء على أن ه شرٌط يف رتبة االجتهاد

فاملخطوط اختصار لباب الثالث من أبواب كتاب اإلعراب عن القواعد اإلعراب البن هشام  .له َعلٌم يف النحو
ت االنصاري  فضاًل عن ذلك كان ل تطل ع إىل املخطوط العريب الذي نزع مين ُحشاشيت وإْن كنُت أعلم أن ه كما قال

العرب:)دأماُء ال يـُْقطُع ابأَلرماِث( لكن ين رغبُت يف االنتساب إىل هذا األصل مواخيًا جلملٍة من العلماء احملققني 
املذكورين فيه ابلفضل فالرسالة اليت أعرضها للتحقيق للشيخ أيب احلسن الرمسوكي  الذي استحق التـَّْقِدمة فيما ألتزمه 

أعيانه يف مدينة سوس يف املغرب  عشر اهلجري،زمَّتها من بني علماء القرن احلادي وأنتهت إليه أ ،من العلوم العربية
فهذه الرسالة وغريها من مؤلفات أيب احلسن الرمسوكي  واقع َمرى حركة علمية عظيمة شهدهتا سوس يف  ،العريب

فقد أصبح  ،علمية العاليةالقرن احلادي عشر اهلجري وما بعده تلك احلقبة اليت وصفها املختار السوسي  ابلزبدة ال
بقاء العلم يف سوس يف ذلك الوقت مرتبطاً حبياة ثُلٍة معدودٍة من العلماء أشهرهم أبو احلسن الرمسوكي  وصديقه عبد 

. ،هللا بن يعقوب السمالل    فال شك هذه الرسالة تكشف عن مؤلَّف جديد للرمسوكي 
راسة يف املخطوط واملؤلِ ف وهذه الدراسة فيها وقد اقتضت طبيعة البحث أْن يكون يف قسمني األول الد

ثالث فقرات األوىل كانت يف التعريف أبيب احلسن الرمسوكي  واشتملت على امسه وكنيته وشيوخه وتالمذته وآاثره 
وتناولت الفقرة الثانية دراسة املخطوط )الرسالة( واشتملت عنوان املخطوط وموضوعه ونسبته  ،العلم ية ووفاته
ومنهجي يف التحقيق أحلقتها  ،وعرضُت يف الفقرة الثالثة النسخة اخلطي ة املعتمدة يف التحقيق ،واهدهومنهجه وش

 بصوٍر للمخطوط.
وقد سلكت يف حتقيق هذا املخطوط طريق أئمة التحقيق من شيوٍح  ،أم ا القسم الثاين فكان للنص احملق ق

 ،الواردة فيه وضبطها وإخراجها اإلخراج الصحيحوأئمٍة وطلبة علٍم أثباٍت فقمت بتحقيق املخطوط والنصوص 
 وجعلت هلذا املخطوط خامتة بي نت قبها أهم ما توصلت إليه من نتائج.
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 ،ويف اخلتام هللا أسأل اإلخالص والتوفيق إن ه مسيع َميب عليه توكلت وإليه أٌنيب ومنه استمد العون والرضا 
 دعواان أِن اخلمد هلل ربِ  العاملني.وال حول وال قوة إال  ابهلل العلي العظيم، وآخر 

 
 أوَّاًل: الرمسوكّي حياته وآاثره ووفاته

 امسه وكنيته: . التعريف ابلرمسوكي  1
مة أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن يوسف الرمسوكي   وهذه الرتمجة قريبٌة مم ا جاء  (1)هو الشيخ الفقيه العال 

)علي بن ني يف قوله: يف طبقاته بنسبة أيب احلسن الرمسوكي  إىل الركراكي  يف طبقات احلضيكي ، ولكن  احلضيكي  انفرد 
الفقيه الكبري املتفنِ ن املدرِ س البارع الناظم املصنِ ف  ،أمحد بن حممد يوسف الرمسوكي  الراكراكي  التمنريت  وطناً تسلكيت

واجتهد  ،انم والنصح هلا بغايِة ما أمكنوإرشاد األ ،ونشر العلوم والتصنيف ،الناثر دأب رضي هللا عنه على التدريس
وقد فن َد املختار السوسي  هذه النسبة اليت قال هبا احلضيكي   (2)(تويف رمحه هللا وبذل اجلهد والطاقة إىل أنْ  ،وأفَّت

يف اعتمادًا على مشجٍَّر قدمٍي عند أهله يكشف أصول أيب احلسن الرمسوكي  وفروعه، فالرمسوكي  يف هذا املشجَّر ولد 
 مدينة رمسوكة يف املغرب العريب يف قرية إغش ان.

 أم ا اتريخ والدة أيب احلسن الرمسوكي  فلم يقف أحٌد مم ن ترجم له على اتريخ والدته.
 

 .  شيوخه:2
َل تصر ح املصادر اليت ترمجة أليب احلسن الرمسوكي  سوى بشيخني مها أبو مهدي السكتاين  وأبو عثمان سعيد 

لكن  تلك املصادر ذكرت لنا أن ه مشارٌك لعبد هللا بن يعقوب السمالل  يف شيوخه لذلك ميكن  ،بن علي اهلوزال  
 حصرهم مجيعاً َّبا أييت:

 (3) هـ(1007أبو زيد عبد الرمحن بن عمر بن أمحد اجلزول  البعقيلي  )ت  .أ
                                                           

مد الضو داود بن علي السمالل الكرامي، نسخة مصورة عن أصٍل جبوزة الشيح حم، حثني يف حكاية الصاحلني )خمطوط(بشارة الزائرين الباينظر:  (1)
 (.26 )ص السباعي رمحه هللا تعاىل

ص  2)ج  م الطبعة: األوىل، حتقيق: أمحد بومزكو2006 -الدار البيضاء  -طبقات احلضيكي، حممد بن أمحد احلضيكي، مطبعة النجاح اجلديدة (2)
484-485) . 

م 1988  -ط الراب -وفيات الرمسوكي، مطبعة الساحل (؛و 404ص  2)ج احلضيكي، وطبقات احلضيكي (؛35)ص الكرامي، ينظر: بشارة الزائرين(3)
الدار  -الفوائد اجلمة يف إسناد علوم األمة، أبو زيد عبد الرمحن التمنارين، مطبوعات السنتيسي و  ،(23)ص الطبعة: األوىل، حتقيق: حممد املختار السوسي

م الطبعة: 1963 -لدار البيضاء ا -املعسول، املختار السوسي، مطبعة النجاح و  (؛115)ص  م الطبعة: األوىل، حتقيق: الزبيد الراضي1999 -البيضاء 
رجاالت (؛و 186)ص م الطبعة: األوىل1960 -املغرب  -احملمدي ة  -سوس العاملة، املختار السوسي، مطبعة فضالة و  ،(154-153ص  8)ج  األوىل
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 .(4) هـ(1062الففيه أبو مهدي عيسى بن عبد الرمحن الرجراجي  الكستاين  )ت  .ب
 .(5) (1007بن عبد هللا بن ابراهيم العباسي السمالل  )ت سعيد  .ج
 .(6) هـ(1001سعيد بن علي بن مسعود بن علي السوسي  اهلوزال  )ت  .د

 
 . تالميذه3

كان لعقلي ة أيب احلسن الرمسوكي  البارعة وثقافته الواسعة يف العلوم الشرعية وعلم العربية أثٌر واضٌح يف شهرته 
وأفادوا من علمه  ،فقد أخذ عنه عدٌد من الطالب ،افد عليه طالب العلم؛ لينهلوا من علمهوعلو منزلته؛ لذلك تو 

 منهم:
 .(7) هـ(1080احلسن بني علي السمالل  التازرواليت )ت .أ

                                                                                                                                                                                           

م 1989 -هـ 1409 -علي بن أمحد السوسي، املغرب  العلم العريب يف سوس من القرن اخلامس اهلجري إىل منتصف القرن الرابع عشر، حممد املختار بن
 1049شرح حدود األُبَّذي يف علم النحو، علي بن أمحد الرمسوكي )ت و  ،(31)ص الطبعة: األوىل، هي أه للطبع ونشره: رضى هللا عبد الوايف املختار السوسي

 .(72)ص ىل، دراسة وحتقيق: د.البشري التهالم الطبعة: األو 2009ـ -ه 1430 -الدار البيضاء  -هـ(، مطبعة النجاح اجلديدة 
م الطبعة: األوىل، 2001 -الدار البيضاء  -فهرسة أيب علي اليوسي، دار الفرقان (؛و 23)صالكرامي، وبشارة الزائرين (؛25)ص  ينظر: وفيات الرمسوكي(4)

 -الدار البيضاء  -الصفري اإلفراين، مركز الرتاث الثقايف املغريب صفوة ما انتشر من أخبار صلحاء القرن احلادي عشر، حممد (؛122)ص حتقيق: محيد محاين
صلة اخللف، حممد بن سليمان الروداين، دار الغرب (؛و 139)ص التمنارين، والفوائد اجلمة (؛207)ص  م الطبعة: األوىل، حتقيق: عبد اجمليد اخليال2004

التقاط الدرر و ،(469ص  2)ج  احلضيكي، وطبقات احلضيكي (؛22)ص حممد حجيم الطبعة: األوىل، حتقيق: 1988 -لبنان  –بريوت  -اإلسالمي 
م الطبعة: 1983 -لبنان  -بريوت   -ومستفاد املواعظ والعرب من أخبار وأعيان املائة احلادية والثانية عشر، حممد بن الطيب القادري، دار اآلفاق اجلديدة 

 -دليل مؤرخ املغرب األقصى، عبد السالم بن سودة،  دار الكتاب (؛و 236ص  3)ج  صة األثروخال (؛131)ص  األوىل، حتقيق: هاشم العلوي القامسي
ورجاالت  (؛183)ص املختار السوسي، وسوس العاملة (؛15ص  5)ج املختار السوسي، واملعسول (؛314)ص م الطبعة: الثانية1965 -الدار البيضاء 

 -كة الفكرية ابملغرب يف عهد السعدي ني، حممد حجي، منشورات دار املغرب للتأليف والرتمجة والنشر احلر (؛و 50)ص املختار السوسي، العلم العريب يف سوس
م 2002 -لبنان  -بريوت  -هـ(، دار العلم للماليني  1396األعالم، خري الدين الرزكلي )ت (؛و 1391ص  2)ج م الطبعة: األوىل1976 -الرابط 

م الطبعة: األوىل، أشرف على ترمجته 1995  -ألدب العريب، كارل بروكلمان، اهليأة املصرية العامة للكتاب اتريخ ا(؛104ص  5)ج الطبعة: اخلامسة عشر
 .(69)ص الرمسوكي، وشرح حدود األبذي (؛499ص  9)ج  إىل العربية: حممود فهمي حجازي

، والفوائد اجلمة (؛271)ص اإلفراين، شروصفوة ما انت (؛584ص  2)ج  احلضيكي، وطبقات احلضيكي (؛26)ص ينظر: وفيات الرمسوكي (5)
)ص الرمسوكي، وشرح حدود األبذي (؛409ص  2)ج حممد حجي، واحلركة الفكرية (؛108ص  18)ج املختار السوسي، واملعسول (؛108)ص التمنارين

71). 
)ص القادري، والتقاط الدرر (؛84ص  2)ج احلضيكي، وطبقات احلضيكي (؛42)ص الكرامي، وبشارة الزائرين (؛26)ص ينظر: وفيات الرمسوكي (6)

م الطبعة: 1977 -الرابط  -نشر املثاين ألهل القرن احلادي عشر والثاين، حممد بن الطيب القادري، دار املغرب للتأليف والرتمجة والنشر (؛و 19-20
 (؛185)ص املختار السوسي، سة العاملةوسو  (؛15ص  5)ج املختار السوسي،واملعسول (؛39ص  1)ج  األوىل، حتقيق: حممد حجي، وأمحد التوفيق

 .(70)ص الرمسوكي، وشرح حدود األبذي
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 .(8) هـ(1046داود بن عبد هللا بن أمحد احلامدي  )ت  .ب
الرمسوكي  صاحب وفيات الرمسوكي   .ت

(9). 
 (.10) هـ( 1065يعقوب الرمسوكي  الربجي )ت  عبد العزيز بن أيب بكر بن أمحد بن .ث
 .(11) (1074علي بن عبد هللا بن أمحد بن احلاج عمرو السمالل  )ت  .ج
 .(12) هـ(1074حممد بن عبد هللا بن ابراهيم السمالل  العباسي  )ت  .ح
 .(13) هـ(1073ولده حممد بن علي بن أمحد الرمسوكي  )ت  .خ
 .(14) هـ(1066سمالل  التازوراليت  )ت حممد بن علي بن احلسن بن أمحد بن موسى ال .د

 
 العلمية هُ . آاثر 4

 ،وقد انلت إعجاب العلماء ،صن ف ابو احلسن الرمسوكي  كتباً قيمًة يف الفقه والعقيدة واحلساب والطب والنحو
 وميكن تقسيم كتبه على قسمني: ،وكانت تصانيفه يف هناية احلسن واإلفادة

 
 أو اًل: كتبه املطبوعة:

                                                                                                                                                                                           
ورجالت العلم  (؛281ص  2)ج املختار السوسي،واملعسول (؛198)ص  احلضيكي، وطبقات احلضيكي (؛19)ص الكرامي، بشارة الزائرينينظر:  (7)

 .(75 )صالرمسوكي، وشرح حدود األبذي (؛33)ص املختار السوسي،العريب يف سوس
 (؛38)ص  املختار السوسي، ورجاالت العلم العريب يف سوس (؛226ص  1)ج  احلضيكي، وطبقات احلضيكي (؛41)ص  ينظر: وفيات الرمسوكي( 8)

 .(28ص  5)ج املختار السوسي،واملعسول
 .(16)ص  ينظر: وفيات الرمسوكي (9)
 ،ورجالت العلم العريب يف سوس(؛504ص  2)ج احلضيكي، احلضيكي وطبقات(؛15)ص  وفيات الرمسوكي (؛23)ص  ينظر: فهرسة اليوسي  (10)

 . (21-20ص  5)ج املختار السوسي ،واملعسول(؛35)ص املختار السوسي
)ج املختار السوسي ،واملعسول(؛28)ص املختار السوسي ،ورجالت العلم العريب يف سوس(؛484ص  2)ج احلضيكي، طبقات احلضيكيينظر:   (11)

 .(76)ص الرمسوكي، د األبذيوشرح حدو (؛49ص  11
ورجاالت العلم العريب يف  (؛105ص  18)ج املختار السوسي ،واملعسول(؛21)ص وفيات الرمسوكي (؛23)ص الكرامي، بشارة الزائرينينظر:   (12)

 . (181)ص املختار السوسي، وسوس العاملة (؛27)ص املختار السوسي،سوس
 .(207ص  11)ج املختار السوسي ،واملعسول(؛34)ص ختار السوسيامل، ينظر: رجاالت العلم العريب يف سوس ( 13)
)ج املختار السوسي ،واملعسول(؛22)ص  وفيات الرمسوكي (؛327ص  2)ج احلضيكي، وطبقات احلضيكي(؛18)ص الكرامي، بشارة الزائرينينظر:   (14)

 .(76)ص  الرمسوكي، د األبذيوشرح حدو  (؛33)ص املختار السوسي،ورجاالت العلم العريب يف سوس (؛158-157ص  12
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سائل املستحضرة لبعض مسوغات االبتداء ابلنكرة وهي رسالة صغرية يف مسوغات اإلبتداء ابلنكرة تقييد امل -أ
 ونشرهتا يف َملة آفاق الثقافة والرتاث. ،حق قتها الدكتورة أحالم خليل حممد

يف الدار  ،وطبعه يف مطبعة النجاح اجلديدة ،شرح حدود األبذي يف النحو حق قه الدكتور البشري التهال   -ب
 م.2009-هـ  1370سنة  ،البيضاء

وطبعه يف مكتبة دار األوزاعي يف  ،ُمرْبِز القواعد اإلعرابي ة من القصيدة اجملرادية حق قه الدكتور فخر الدين قباوة -ت
 م.1988 -هـ 1408سنة  ،الدوحة

 
 :اثنياً: كتبه املخطوطة

وهو رسالة صغرية اختصر  ،(15) شرح مجلة الكلمات العشرنية اليت اقتطفها من قواعد اإلعراب البن هشام -أ
فيها الرمسوكي  ابب من أبواب قواعد اإلعراب البن هشام األنصاري وهو الباب الثالث )يف تفسري كلمات 

 ُيتاج إليها املْعِرب( وهذه الرسالة هي اليت حنن بصدد حتقيقها.
 .(16)شرح السماللي ة يف احلساب  -ب
 .(17)شرح السنوسي ة الصغرى يف العقيدة  -ت
 .(18)سنوسي ة الكربى يف العقيدة شرح ال -ث
 .(19)شرح خمتصر خليل يف الفقه  -ج
ونسخة  ،ومنه نسخة يف اخلزانة األدوزية ،منه نسخة عند الشيخ ابراهيم التامري   ،شرح فرائض ابن ميمون -ح

ومنه نسخة يف املسجد  ،(284/3أخرى يف مؤسسة امللك عبد العزيز آل سعود ابلدار البيضاء ابلرقم )
 .(20) (345/1ة ابلرقم )األعظم بتاز 

 .(21)393/3كتاب يف الطب: منه نسخة يف مؤسسة عبد العزيز آل سعود رقمها  -خ
                                                           

فهرس املخطوطات العربية واألمازيغية، حممد القادري، منشورات مؤسسة امللك عبد العزيز آل سعود (؛و 184)ص  املختار السوسي، ينظر: سوس العاملة (15)
 .(396ص  1 )جم الطبعة: األوىل2005 -الدار البيضاء  -
 .(79)ص الرمسوكي، وشرح حدود األبذي (؛851)ص  املختار السوسي، ينظر: سوس العاملة (16)
 .(79)ص الرمسوكي، وشرح حدود األبذي (؛185)ص  املختار السوسي، ينظر: سوس العاملة( 17)
 .(79)ص الرمسوكي، وشرح حدود األبذي (؛185)ص  املختار السوسي، ينظر: سوس العاملة (18)
 .(87)ص الرمسوكي، د األبذيوشرح حدو  (؛418)ص  املختار السوسي، ينظر: سوس العاملة (19)
فهرس خمطوطات اخلزانة العلمية ابملسجد األعظم بتازة، عبد الرحيم العلمي، (؛و 239)ص  القادري، ينظر: فهرس املخطوطات العربية واالمازيغية (20)

 .(362ص  1)ج  م الطبعة: األوىل2002املغرب  -الرابط  -منشورات وزارة األوقاف 
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كشف الغطاء للسالك عن شرح املكودي أللفية ابن مالك على شرح املكودي  أللفية ابن مالك منه نسخة  -د
 .(22)11679يف خزانة األمام على بتارودانت واخلزانة احلسينية ابلرقم 

 .(23)الفرائض يف الفقه مؤلف آخر يف -ذ
 .(24)َمموعة يف عمليات تتعل ق ابملوتى وشرحها يف الفقه -ر
 .(25)َمموعة فتاويه يف الفقه -ز
 .(26)مقدمة يف النحو -س

 
 . وفاته:5

 .(27)هـ1049أمجعت املصادر اليت ترمجة أليب احلسن الرمسوكي  أن ه تويف يف السادس عشر من رمضان سنة 
 

 ( وموضوعه ونسبته ومنهجه وشواهدهاثنياً: عنوان املخطوط )الرسالة
 عنوان املخطوط )الرسالة( وموضوعه: .1

إن  تسمية املؤلِ ف لكتابه أو مؤلَّفه يف مقدمته بنحو قوله:)ومس ية بكتاب كذا( أو )هذا الكتاب املسم ى بكذا( 
 الكتاب. وحنو ذلك من العبارات الصرُية يف بيان اسم املؤلَّف أو الكتاب هي أقوى الطرق ملعرفة عنوان

) فهذه مجلٌة سمية رسالته هذه يف مقدمته فقال:وقد كشف أبو احلسن الرمسوكي  رمحه هللا تعاىل النقاب عن ت
ْعِرب وهي إحدى وعشرون كلمةً خمتصرة يف تفسري كلمات ُيتاج إليها 

ُ
وهبذه التسمية قطع أبو احلسن  (28)(امل

الرمسوكي  جهيزة قول كلِ  خطيِب:
 

                                                                                                                                                                                           
 .(80)ص الرمسوكي، وشرح حدود األبذي (؛716ص  2)ج  القادري، ت العربية واالمازيغيةينظر: فهرس املخطوطا (21)
م الطبعة: 2003 -مراكش  -فهرس خمطوطات النحو والصرف ابخلزانة احلسينية ابلرابط، خالد زهري ومصطفى طويب، املطبعة الوارقة الوطنية ينظر:  (22)

 .(349)ص  األوىل
 .(418)ص  ار السوسياملخت، ينظر: سوس العاملة (23)
 .(484ص  2)ج احلضيكي، طبقات احلضيكيينطر:  (24)
 .(418)ص  املختار السوسي، ينطر: سوس العاملة (25)
 .(418)ص  املختار السوسي، ينطر: سوس العاملة (26)
 . (104ص  4)ج  لزركلي،اعالمواأل (؛502)ص  التمنارين، والفوائد اجلمة (؛26)ص الكرامي، بشارة الزائرين(؛16-15)ص  ينظر: وفيات الرمسوكي (27)
 (. 1:)و/املخطوط( 28)
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فواضٌح من عنوان فهو اختصار للباب الثالث من أبواب كتاب اإلعراب عن قواعد  أم ا موضوع املخطوط
 .اإلعراب البن هشام األنصاري وهذا الكتاب حنوي  كما هو معروف فاملخطوط إذن يف النحو

 
 نسبة املخطوط إىل مؤلفه .2

 ،سبة كتاٍب ما إىل صاحبهجرت عادة كثري من الباحثني واحملققني أْن ميروا بكتب الرتاجم والفهارس لُيوث قوا ن
ُْعِرب( أليب احلسن السموكي  

فقد أثبت املختار السوي  أن  خمطوط )مجلة خمتصرة يف تفسري كلمات ُيتاج إليها امل
 (29)ومس اه )شرح العشرين حرفاً املذكورة يف القواعد االعراب(

 
 طريقته يف االختصار .3

ْعِرب( من أبواب كتاب اإلعراب عن تناول أبو احلسن الرمسوكي  الباب الثالث )يف تفسري  
ُ
كلماٍت ُيتاج إليها امل

وهذا االختصار ميثل يف االقتصاد يف اللفظ دون أْن يكون ذلك  ،قواعد اإلعراب البن هشام األنصاري ابالختصار
أداٍة  فضاًل عن ذلك فقد أكتفي أبو احلسن الرمسوكي  بذكر مثاٍل واحِد لكلِ  حرٍف أو ،مؤثرًا على املعىن املقصود

 ،يذكرها على عكس ما فعله ابن هشام االنصاري  فهو ال يكتفي بذكر املثال الواحد بل يستدل َّبثالني أو شاهدين
ومن مظاهر هذا االختصار يف هذه الرسالة أن  الرمسوكي  حذف قسمًا من الشواهد القرآنية اليت استدل هبا ابن 

دوات اليت حتد ث عنها فعلى سبيل املثال ال احلصر حذف هشام ويظهر ذلك واضحًا جلي ا يف أكثر احلروف واأل
شاهدين من القرآن يف حديثه عن إذا وحذف ثالثة شواهد قرآنية يف حديثه عن مل ا وأحيااًن يكتفي بذكر الشاهد 

ويف أحيان أخرى ُيذف أبو احلسن الرمسوكي  كلَّ  ،القرآين وُيذف املثال التعليمي وهذا ما فعله يف حديثه نعم
ومن مظاهر االختصار عند أيب احلسن  ،ذكرها ابن هشام كما فعل يف حديثه عن الواو لشواهد القرآنية اليتا

الرمسوكي  يف هذه الرسالة أن ه حدف اخلالف النحوي الذي ذكره ابن هشام االنصاري يف قسٍم من احلروف واألدوات 
هذه الرسالة جاءت اختصارًا لباب حنوي فال يتسع  فجاءت هذه الرسالة خاليًة من اخلالف واآلراء املتعددة؛ ألن  

 املقام إىل التطويل.
 
 
 

                                                           
 .(179)ص  وفهرس املطبوعات احلجرية ؛(418)ص  املختار السوسي، سوس العاملةينظر:  (29)
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 شواهده .4
قدَّم  ،حظي الشاهد املسموع عند النحوي ني ما َل ُيَظ به أصٌل من أصول النحو العريب

ُ
فهو األصل األو ل امل

السماعي ة يف بناء صرحهم وقد اعتمد النحوي ون البصريون والكوفي ون على األدلة  ،على األصول النحوي ة األخرى
النحوي وما أبو احلسن الرمسوكي  ببعيٍد عن هؤالء النحوي ني يف اعتداد ابلسماع وتقدميه على غريه من األدلة 

 السماعي ة اليت تتضم ن القرآن الكرمُي وقراءاته واحلديث النبوي الشريف وكالم العرب املنظوم واملنثور.
 :استشهاده ابلقرآن الكرمي وقراءاته .أ

فقد جعل اللغويون  ،وتثبيت األحكام ،اختذ النحويون القرآن الكرمي املصدر األول لتقعيد القواعد النحوي ة 
وجعلوه  ،وتثبيت أحكامهم وأصوهلم ،والنحويون الشاهد القرآين على رأس الشواهد اليت هنلوا منها يف تقعيد قواعدهم

 .(30)األصل األول من أصول االحتجاج
مسوكي  واحٌد من أولئك النحوي ني الذين أولوا الشاهد القرآين عنايًة فائقًة إذا الناظر يف رسالته وأبو احلسن الر  

ْعِرب( يستطيع أن يالحظ أثر الشواهد القرآنية يف معاجلة املسائل 
ُ
)مجلٌة خمتصرٌة يف تفسري كلماتٍ  ُيتاج إليها امل

( 18ن يكون هلا شاهٌد من القرآن الكرمي فقد استدل بـ)النحوي ة فال تكاد ختلو مسألة يف هذا املخطوط من دون أ
( بسٍت وعشرين شاهدًا قرآنيًا يف كتابه شرح حدود 26بثمانية عشر شاهدًا قرآنيًا فضاًل عن ذلك فقد استدل  بـ)

َرز القواعد اإلعرابية176األبذي  يف علم النحو واستدل بـ) الستشهاد فقد عين أيضًا ا ،( شاهدًا قرآنيًا يف كتابه َمبـْ
وقد تفر د الشاهد القرآين بني شواهد أيب احلسن  ،ابلقراءات القرآنية لبيان قاعدة حنوية أو وجٍه من وجود العربية

فاآلراء الصحيحة هي اليت جيد هلا الشواهد القرآنية يف  ،الرمسوكي  فهذه مسة ابرزٌة من مسات استشهاده ابلقرآن الكرمي
فقد احتج ( 31)وإيضاحها من ذلك ما جاء يف حديثه عن )إذ( اليت تفيد التعليل بيان املسائل النحوية وتوثيقها

لَۡمتُۡم أَنَُّكۡم فِي  ٱۡليَۡومَ يَنَفعَُكُم  َولَن))لذلك بقوله: ومن ذلك أيضًا ما جاء يف كالمه على ،(32)((٣٩ُمۡشتَِرُكونَ  ٱۡلعَذَابِ إِذ ظَّ
ُب  َوَناَدى   )) واحتج  لذلك بقوله تعاىل: ،(33)َمئ )نعم( حرف إعالٍم إذا وقعت بعد االستفهام َب  ٱۡلَجنَّةِ أَۡصَح   ٱلنَّارِ أَۡصَح 

                                                           
النحو يف  الشاهد وأصول (؛و 201)ص  م1976 -الكويت  -الشواهد واالستشهاد يف النحو، عبد اجلبار علوان النايلة، مكتبة دار العروبة،ينظر:  (30)

 .(29)ص  م1974 -هـ 1394 -الكويت  -كتاب سيبويه، الدكتورة خدجية عبد الرزاق احلديثي، مطبوعات جامعة الكويت 
 (.2ينظر: املخطوط:)و/ (31)
 [39] من اآلية: ،سورة الزخرف (32)
 (.2ينظر: املخطوط:)ظ/ (33)
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ۖا قَالُواْ نَعَۡم   ا َوَعَد َربُُّكۡم َحق ّٗ ا فََهۡل َوَجدتُّم مَّ ومن ذلك أيضًا ما جاء يف حديثه عن  ،(34)((أَن قَۡد َوَجۡدنَا َما َوَعَدنَا َربَُّنا َحق ّٗ
 .(36) ((بِأَۡعيُنِنَا َوَوۡحيِنَا ٱۡصنَِعٱۡلفُۡلكَ إِلَۡيِه أَِن  فَأَۡوَحۡينَا  )) مستداًل لذلك بقوله تعاىل: ،(35) )أْن( اليت تكون حرَف تفسري

أم ا موقف أيب احلسن الرمسوكي  من القراءات القرآنية فقد اعتد  هبا وعو ل عليها لذلك احتج  هبا إلثبات قاعدٍة 
تؤديه القراءات القرآنية من وظائف يف َمال االحتجاج من ذلك احتجاجه  أو تبيني مسألٍة وغري ذلك مم ا ،حنوي ة

ا )) يف قوله: (37) بقراءة عاصم وعبد هللا بن عامر ومحزة واحلسن وقتادة واألعرج بتشديد ميم )ملـ ا( إِن ُكلُّ نَۡفٖس لَّمَّ

(اشاهداً على َميء )مل   (38)((٤َعلَۡيَها َحافِٞظ   .(39) ( حرف استثناء َّبعىن )إال 

وهناك مسائل حنوية كثرية ال يت سع املقام لذكرها استشهد هلا أبو احلسن الرمسوكي  أبي الذكر احلكيم القرآن 
لتقرير قاعدٍة حنوي ة فكل استدالالت الرمسوكي  ابلقرآن الكرمي وقراءاته جاءت لتقرير حكٍم حنويٍ  أو توثيِق قاعدٍة 

 لقرآن الكرمي.وهذه مسة ابرزٌة يف منهجه يف استشهاده اب
 

 استشهاده ابحلديث النبوي الشريف .ب
وقد ُبسطت هذه القضية بسطاً  ،اختلف العلماء العربية يف قضية االستدالل ابحلديث الشريف واالستدالل به

فقد أُلفْت يف ذلك كتٌب مستقلٌة منها )احلديث النبوي  الشريف وأثره يف الدراسات اللغوي ة  ،ال يشجع على تكريرها
و )موقف النحاة  ،ي ة( للدكتور حممد ضاري محادي و )احلديث النبوي  يف النحو العريب( للدكتور حممود فج الوالنحو 

و)الشواهد واالستشهاد يف النحو( للدكتور عبد اجلبار  ،من االحتجاج ابحلديث الشريف( للدكتورة خدجية احلديثي
ث عن موقف النحوي ني من االحتجاج ابحلديث الشريف فهذه املصنفات أغنتين عن احلدي ،النايلة رمحه هللا تعاىل

                                                           
 .[44] من اآلية: ،سورة األعراف (34)
 (.4ينظر: املخطوط:)و/ (35)
 .[27] من اآلية: ،سورة املؤمنون (36)
م الطبعة: الثانية، حتقيق: 1980 -القاهرة  -هـ(، دار املعارف  324السبعة يف القراءات، أبو بكر أمحد موسى بن العباس بن َماهد ) ت ينظر: ( 37)

هـ( وبشري جوجال، مراجعة عبد العزيز 377احلجة يف علل القراءات السبع، أبو علي احلسن بن عبد الغفار الفارسي ) ت (؛و 678)ص  د.شوقي ضيف
حجة القراءات، أبو زرعة عبد الرمحن بن حممد بن (؛و 811ص  2)ج  م الطبعة: األوىل، حتقيق: بدر الدين قهوجي1993 -دمشق  -دار املأمون  -رابح 

احتاف فضالء البشر (؛و 758)ص  فغاينم الطبعة: األوىل، حتقيق: سعيد األ1979 -هـ 1399 -بريوت  -هـ( مؤسسة الرسالة  450زجنلة ) ت 
 .(437-436)ص  هـ تصحيح: حممد الضباع1359 -هـ(، دار الندوة 1117ابلقراءات األربعة عشر، الشيخ أمحد بن حممد البنا ) ت 

 .[4] من اآلية: ،سورة الطارق (38)
 (.2ينظر: املخطوط:)ظ/ (39)
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وقد خلص هؤالء إىل ضرورة االستدالل ابحلديث  ،ومناقشة آراء كلِ  طائفٍة َّبا قبلوا من احلديث وما رفضوا األخذ به
 النبوي الشريف واالستشهاد َّبضمونه.

وأجاز  ،حلديث النبويأما موقف أيب احلسن الرمسوكي  من االستشهاد ابحلديث الشريف فقد احتج  اب
فاحلقيقة امللموسة يف كتب النحوي ني املتقدِ مني و املتأخرين هي اإلستدالل ابحلديث الشريف  ،االحتجاج به

واالستشهاد به مع تباين يف كمية املستشهد به؛ لذلك سار أبو احلسن الرمسوكي  يف ركب هؤالء النحوي ني من هذه 
 اجلهة.

 ،أيب احلسن الرمسوكي قل ة شواهده من احلديث موازنًة بشواهده القرآنية و الشعري ة وال خيفى على َمْن قرأ كتب
َرز القواعد اإلعرابية بستفقد استدل  يف كتاب عشر شاهدًا من احلديث أكثرها جاء لبيان املسائل النحوية أو  ةه َمبـْ

ا امرأِة نُكحْت بغري إذِن وليِ ها توثيق القواعد النحوي ة وإقرارها من ذلك احتجاجه بقوله صلى هللا عليه وس لم ))أمي 
وأورد أبو احلسن الرمسوكي   ،(41)شاهدًا على التوكيد اللفظي (40)فنكاحها ابطٌل فنكاحها ابطٌل فنكاحها ابطٌل((

 ،(43)شاهداً على تعد ي الفعل مس ى ابلباء (42)قول النيب حممٍد صلى هللا عليه وسلم:)تسم و ابمسي وال ُتكنَّوا بكنييت(
ونكتفي هبذا القدر فهناك مواضع أخرى استدل  هلا أبو احلسن الرمسوكي  ابحلديث الشريف وجاء احلديث الشريف 

وما قد مته يدلُّ داللًة واضحة على مدى عنايته ابحلديث الشريف واعتماده  ،منفرداً دون أْن يذكر معه شواهد أخرى
 مصدراً مهماً يف أتصيل األحكام النحوي ة وتقعيدها. 

 
 استشهاده بكالم العرب املنظوم واملنثور .ت

فهو املصدر األساسي  ،كالم العرب املنظوم واملنثور الرافد الثالث بعد القرآن الكرمي وقراءاته واحلديث الشريف
 .(44)واملهم من مصادر السماع اليت رفدت الدرس اللغوي والنحوي بكلِ  ما ُيتاج من الشواهد لتقعيد القواعد

د الشعري حفاوًة كبريًة عند أيب احلسن الرمسوكي  وعين به يف توثيق القواعد النحوية فقد وقد لقي الشاه
( شاهدًا شعراًي لشعراء جاهلني وإسالميني ومَول دين واستدل 123استشهد يف كتابه مربز القواعد اإلعرابية بـ )

                                                           
 . (204ص  1)ج  اجلامع الصغري (40)
 . (280)ص  عد اإلعرابيةلقواينظر: مربز ا (41)
 . (224ص  1)ج  اجلامع الصغري: (42)
 .(81)ص  ينظر: مربز القواعد اإلعرابية (43)
م حتقيق: حممد 1950 -القاهرة  -هـ( مطبعة دار الكتب املصرية 646إنباه الرواة على أنباه النحاة، مجال الدين علي بن يوسف القفطي ) ت ينظر:  (44)

 -أصول النحو العريب يف نظر النحاة ورأي ابن مضاء يف ضوء علم اللغة احلديث، للدكتور حممد عيد، عاَل الكتب (؛و 258ص  2) ج  أبو الفضل إبراهيم
 . (22-21)ص  م1973 -القاهرة 
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ُ
ْعِرب( وقد وظ ف أبو احلسن الرمسوكي  بشاهدين من الشعر يف رسالته )مجلة خمتصرة يف تفسري كلمات ُيتاج إليها امل

الشواهد الشعرية يف بيان املسائل النحوية وتوثيقها؛ ألن  توثيق القواعد النحوي ة لعدُّ من أهم الوظائف اليت يؤديها 
الشاهد النحوي  فقد أفاد من الشاهد الشعري يف بيان املسائل النحوي ة وإيضاحها من ذلك استشهاده بقول 

  : (45)الشاعر
ـــــــــــــــهُ   قـــــــــــــــد أتـــــــــــــــرك الِـــــــــــــــْرن ُمْصـــــــــــــــَفرَّاً أانِمُل

 
 كــــــــــــــــــــأن  أثوابَــــــــــــــــــــُه حُم ــــــــــــــــــــت بفرصـــــــــــــــــــــادِ  

 (46)شاهداً على إفاده )قد( معىن التكثري 
وحرف مفاجأة يف حنو مثل قول )ومن ذلك أيضًا ما جاء يف حديثه عن إذ اليت تكون حرف مفاجأة إذ قال: 

 :(47)الشاعر
........................................ 

... 
 

 (48) (بينمـــــــــــــــــــــا الُعســـــــــــــــــــــُر إذ داَرْت مياســـــــــــــــــــــريٌ ف 

فقد جتل ت لنا احلقيقة أبهبى صورها؛ لتؤكد عنايته  ،ومما تقد م يتبني  لنا استشهاد أيب احلسن الر مسوكي  ابلشعر 
 ابلشاهد الشعري وجعله من األدلة املهمة.

رب وأمثاهلا يف َمال االستدالل اللغوي  و أما استشهاده بكالم العرب املنثور فقد اعتد  علماء العربية بكالم الع
م استدلوا َّبا أُثر عن العرب من أمثاٍل وأقوالٍ  ،النحوي    .(49)واملتتبع لرتاث علماء العربية جيد أهن 

وقد سار أبو احلسن الرمسوكي  يف ركب هؤالء النحوي ني واللغوي ني القدماء فقد اعتدَّ أبقوال العرب وأمثاهلم دعو ل 
شاهدًا على أن   (50)(تسمُع ابملعيدي  خرٌي من أن تراهيف مواطن خمتلفة من ذلك استشهاده ابملثل: ) عليها كثراً 

                                                           
 .(49)ص  م حتقيق: حسني نص ار1977 -هـ 1377  -القاهرة  -ديوان عبيد األبرص، مطبعة البايب احلليب (45)
 (.5)و/ –( 4/ينظر: املخطوط: )و( 46)
يل: حلريش بن جبلة، وقيل: هذا عُجز بيت من )البحر البسيط(، صدره: )اْستَـْقِدِر هللَا خريًا واْرَضنَيَّ به(، وقد اختلفوا يف نسبته، فقيل: لعثري بن لبيد، وق(47)

لس ثعلب، أبو العباس أمحد بن ُيىي َما(؛و 207 ص  2)ج وأمال ابن الشجري (؛528 ص 3)ج لعثمان بن لبيد العذري، وهو من شواهد الكتاب 
مغين اللبيب عن كتب األعاريب، (؛220)ص م حتقيق: عبد السالم حممد هارون1960 -مصر  -القاهرة  -هـ(، دار املعارف 291املعروف بثعلب )ت 

م له 1996  -هـ 1418 -لبنان  -بريوت  -هـ(، منشورات حممد على بيضون، دار الكتب العلمية 761ابن هشام األنصاري )ت  م الطبعة: األوىل، قد 
اإلعراب عن قواعد اإلعراب، أبو حممد عبد هللا بن (؛و 170 ص 1)ج  ووضع حواشيه وفهارسه: حسن محد، وأشرف عليه وراجعه: إميل بديع يعقوب

مصابيح املغاين يف (؛96)ص  عبيديم الطبعة: األوىل، تقدمي وحتقيق: رشيد عبد الرمحن ال1970 -هـ( دار الفكر  761يوسف بن هشام األنصاري )ت 
م الطبعة: األوىل، 1993هـ، 1414 -القاهرة  -(، دار املنار 825حروف املعاين، حممد بن علي ابراهيم اخلطيب املوزعي املعروف اببن نور الدين )ت 

هـ(  905يخ خالد بن عبد هللا األزهري )ت موصل الطالب إىل قواعد اإلعراب، الش(؛و 81)ص  دراسة وحتقيق: د. عائض بن انفع بن ضيف هللا العمري
 .(65)ص  م حتقيق وتعليق: حممد إبراهيم سليم2005 -القاهرة  -مكتبة ابن سينا للطبع والنشر والتوزيع 

 (.2املخطوط:)و/  (48)
 . (34، حممد عبد )ص ينظر: أصول النحو العريب (49)
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وأستدل أيضاُ  (51)اجلملة يكون هلا حملٌّ من اإلعراب إذا أُسند إليها واملعىن مساعُك ابملعيدي  خرٌي خرٌي من أْن تراه
 .(52)جلار واجملرور وهو الفعل )َأْعَرْسَت(بقوهلم :)ابلر ِفاء والبنني( شاهداً على حذف متعل ق ا

واعتمدها مصدرًا مهمًا يف أتصيل  ،وخنلص من هذا كلِ ه أن  أابحلسن الرمسوكي  اعتد  أبقوال العرب وأمثاهلم
 األحكام النحوية وتقعيدها.

 
 اثلثاً: النسخة اخلطّية املعتمدة يف التحقيق ومنهجي يف التحقيق:

  التحقيق النسخة اخلطي ة املعتمدة يف .1
ْعِرب( هي اختصار ابب من أبواب كتاب اإلعراب عن 

ُ
رسالة )مجلة خمتصرة يف تفسري كلمات ُيتاج إليها امل

ْعِرب( وقد عثرت على نسخٍة واحدٍة )قواعد اإلعراب البن هشام وهو الباب الثالث 
ُ
يف تفسري كلماٍت ُيتاج إليها امل

رابط الخطوط حمفوظ يف مؤسسة عبد العزيز آل سعود الدار يف من خمطوط هذه الرسالة وَل أقف على غريها وامل
( ويقع يف مخسة ورقات يف كل  ورقة صفحتان ماعدا الورقة اخلامسة األخرية ففيها صفحٌة واحدٌة 1/266ابلرقم )

 11ففي بعض صفحات املخطوطة يكون أسطرها  ،سطراً  12سطرًا أو  11يرتاوح عدد أسطر الصفحات بني 
وقد عثرت على نسخة أخرى  ،سطرًا وهذه النسخة كاملٌة وجيدٌة خطها واضٌح معتادٌ  12عض األخر سطرًا ويف ب

( وهي النسخة نفسها احملفوطة يف مؤسسة عبد 4/266من هذا املخطوط يف مؤسسة آل سعود يف الرايض رقمها )
 العزيز آل سعود يف الدار البيضاء يف الرابط.

 
 منهجي يف التحقيق: .2
 ضبط النص على املشهور يف قواعد اإلمالء.نسخ املخطوط و  .أ

رمزت لبدية وجه كلِ  ورقة من املخطوط ابلرمز )و( ولبداية ظهرها ابلرمز )ظ( ووضعت مع كل رمٍز رقم الورقة  .ب
 (.2( )ظ/2واضعاً بني الرقم والرمز خط اً مائالً وجعلتها بني قوسني هكذا )و/

 ني مزهرَّين.عزو اآلايت القرآنية إىل سورها وجعلها بني قوس .ت
 عزو األشعار العربية إىل أصحاهبا من دواوين الشعراء واملصادر اليت كانت هلا عناية يف ذلك. .ث

                                                                                                                                                                                           
 .(129ص  1)ج  َممع األمثال (50)
 .(285)ص  اإلعرابيةينظر: َمبـَْرز القواعد (51)
 .(355)ص  ينظر: َمبـَْرز القواعد اإلعرابية(52)
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 قمت برتمجة موجرة لكلِ  علم من األعالم ورد يف هذه الرسالة وأحلت ذلك إىل كتب الرتاجم. .ج
صادرها اليت أفاد منها أبو فأشرت إىل إىل مواضع املسائل النحوية وغري ذلك يف م ،ختريج اآلراء النحوي ة .ح

 احلسن الرمسوكي  اليت صر ح هبا أو َل يصر ح هبا.
 ووضحت ما به حاجٌة إىل توضيٍح وزايدٍة لتتم الفائدة به. ،التعليق يف اهلوامش على ما به حاجٌة إىل التعليق .خ
. .د  قسم ت عملي على قسمني األول الدراسة واآلخر كان للنص احملق قِ 

 م األو ل )الدراسة( صوراً للمخطوط الذي وقفت عليه.أحلقت يف هناية القس
 

 رابعاً: صور من املخطوط
 

 
 الورقة األوىل من املخطوط
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 الورقة األخرية من املخطوط

 
 القسم الثاين: النص احملقَّق

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 صلى هللا على سيدان حممٍد وعلى آله وصحبه.

 ن أمحد الرمسوكي  راجًيا ِمْن َرب ِِه ُسْكىن داِر النَّعيم: يقول عبُدهللِا تعاىل سيِ د علي ب
احلمُد هلِل ربِ  العاملني، والصَّالُة والسَّـالُم علـى سـيِ دان حُممـٍد َخـاِن النَّبيـني، وإمـام املرسـلني، ورضـي هللا تعـاىل علـى 

 آلِه وأصحابِه أمجعني.  وبعُد: 
ـــطُّ، وَعـــْوض، فهـــذه )مجلـــٌة خمتصـــرٌة يف تفســـري كلمـــاٍت ُيتـــاُج  ـــِرُب(، وهـــي إحـــدى وعشـــرون كلمـــًة: )َق ْع

ُ
إليهـــا امل

، وال، ولَــــْوال، و)إْن( املكســــورة اخلفيفــــة، و)أْن( ) ، وَكــــالَّ ــــا، ونـََعــــْم، وإْي، وَحــــَّتَّ ( 1ظ/وَأَجــــْل، وبـََلــــى، وإذا، وإْذ، وَلمَّ
 املفتوحة اخلفيفة، وَمْن، وأي ، وَلْو، وَقْد، والواو، وما(. 
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 فصلٌ 

؛ الستغراق مـا َمضـى مـن الزمـان، حنـو: )مـا (54)؛ فتأيت على وجٍه واحدٍ (53))َقطُّ( بتشديد )الطَّاء(، وَضمِ ها فَأمَّا
 . (55) َفعلتُه َقطُّ(

ــه، وتثليــث آخــره ــا )َعــْوُض( بفــتح أوَِّل ؛ فتــأيت علــى وجــٍه واحــٍد، وهــي: ظــرٌف الســتغراق مــا ُيســتقبل مــن (56)وأمَّ
 . (58)ْوُض(، وأبًدا مثُلهُ ، حنو: )ال أْفعُلُه عَ (57)الزَّمان

                                                           
( بفتح القاف وتشديد الطاء  (53) ( بفتح القاف، وتشديد الطاء وضمها، وهي أشهر لغة وأفصحها، و)َقطِ  ( لغات كثرية، أشهرها )َقطُّ وكسرها، على يف )َقطُّ

ظر: ضم، و)َقُط( بفتح القاف وختفيف الطاء وضمها، و)َقْط( بفتح القاف وختفيف الطاء وسكوهنا. ينأصل التقاء الساكنني، و)ُقطُّ( ابتباع القاف للطاء ابل
لبنان حتقيق: ندمي مرعشلي وأسامة  -بريوت  -الصحاح يف اللغة والعلوم، امساعيل بن محاد اجلوهري، دار احلضارة العربية و  (؛157، ثعلب)ص َمالس ثعلب

شرح اإلعراب يف (؛325)ص ابن نور الدين ، ومصابيح املغاين (؛354 ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب (؛1153 ص 3)ج مادة )قطط( ، مرعشلي
 -هـ(، مركز البحوث والدراسات سلسلة إحياء الرتاث اإلسالمي 879قواعد اإلعراب، أبو عبد هللا حميي الدين حممد بن سليمان املعروف ابلكافيجي )ت

 .(57)ص األزهري، وموصل الطالب (؛267)ص  ة وحتقيق: د.عادل حممد عبد الرمحن الشنداحم دراس2006 -هـ 1427 -بغداد  
 يف احلقيقة فإنَّ )َقطُّ( أتيت على ثالثة أوجه:  (54)

 األول: أْن تكون ظرف زمان الستغراق املاضي، وختتصُّ ابلنفي، حنو: )ما فعلُتُه َقطُّ(. 
 هذه )َقْط( املفتوحة القاف الساكنة الطاء، فيقال: قْطيِن، بنون الوقاية، كما يقال: يْكفيين. والثاين: أْن تكون اسم فعل، َّبعىن )يكفي(، و 

 180الكتاب، أبو عمر بن عثمان بن قنرب املعروف بسيبويه )ت والثالث: أْن تكون اسم، َّبعىن )حسب(، وهي )َقْط( املفتوحة القاف الساكنة الطاء. ينظر: 
 1، )ج واملقتضب (؛228 ص 4 وج،268 ص 3)ج  م الطبعة: الثالثة، حتقيق وشرح: عبد السالم حممد هارون2006 -  القاهرة -هـ( مكتبة اخلاجني 

م الطبعة: األوىل، حققه وقد م 1984 -هـ 1404 -لبنان  -هـ(، بريوت 340حروف املعاين، أبو القاسم عبد الرمحن بن اسحاق الزجاجي )ت (؛و 45 ص
 .(325)ص ابن نور الدين، ومصابيح املغاين (؛354 ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛ 36 -35)ص  له: د.علي توفيق احلمد

وشرح (؛325)ص ابن نور الدين، ومصابيح املغاين (؛354 ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛36 -35)ص الزجاجي،ينظر: حروف املعاين (55)
حل معاقد القواعد الالئي تثبت ابلدالئل والشواهد، أبو الثناء (؛و 57)ص األزهري، البوموصل الط (؛268)ص  لكاِفَيِجيااإلعراب يف قواعد اإلعراب، 

هـ الطبعة: األوىل، دراسة وحتقيق: د.عمر 1433 -لبنان  -بريوت  -هـ(، مكتبة حسني العصرية  1009أمحد بن حممد بن عارف الزيلي السواسي )ت 
 .(162)ص علي حممد الدليمي

م حتقيق: صالح 1982 -بغداد  -املثلث اللغوي، ابن السيد البطليوسي )ت( دار احلرية لضم، والفتح، والكسر. ينظر: أي: تثليث )الضاد( اب (56)
)ج مادة )عوض(،مصر حتقيق: جلنة بدار املعارف -هـ(، القاهرة 711لسان العرب، حممد بن مكرم بن منظور املصري )ت (؛و 254 ص 2)ج  الفرطوسي

، وموصل الطالب (؛270)ص لكافيجي، اوشرح اإلعراب يف قواعد اإلعراب (؛65)ص بن هشام، اواعد اإلعرابواإلعراب يف ق (؛3171 ص 4
 .(58األزهري)ص 

تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد، أبو عبد هللا حممد بن مالك ذهب ابن مالك إىل أنَّ )عوض( ترد الستغراق الزمان املاضي، وتكون َّبعىن )َقْط(. ينظر:  (57)
 .(58)ص  م حتقيق: حممد كامل بركات1968 -هـ 1387 -القاهرة  -هـ( دار الكتاب العريب  672)ت الطائي 

 (؛288)ص ابن نور الدين، ومصابيح املغاين (؛302ص  1)ج  بن هشام، اومغين اللبيب (؛66)ص بن هشام، اينظر: اإلعراب يف قواعد اإلعراب (58)
 .(95، األزهري)ص وموصل الطالب (؛270)ص لكافيجي، اوشرح اإلعراب يف قواعد اإلعراب
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وأمَّا )َأَجْل( بسكون الالم؛ فتأيت على وجٍه واحٍد، وهي: لتصديق اخلرب، حنو أن يقول لَك: )جـاَء زيـٌد(، أو )مـا 
 . (59) جاء زيٌد(، فتقول: )َأَجْل(

اْ أَن لَّن  ٱلَِّذينَ  َ َزَعم))، َُمَرًَّدا كان، حنو: (60)وأمَّا )بـََلى(، فتأيت على وجٍه واحٍد، وهي: حرٌف إلجياب املنفي ِ  َكفَُرو 

 قُۡل بَلَى  َوَرب ِي
، أي: بلى أنَت (63)((أَلَۡسُت بَِرب ُِكۡمۖ قَالُواْ بَلَى  ))، حنو: (62)(، أو مقرواًن ابالستفهام2)و/ (61)((يُۡبعَثُواْ 

 ربُّنا، فهذه األربع أتيت على وجٍه واحٍد. 

 فصلٌ 
، (65)صاحلًة لغري ذلك (64)ظرفًا مستقباًل خافًضا لشرطه منصواًب جبوابه وأمَّا )إذا( فتأيت على وجهني: تكون

ثُمَّ ))يف قوله تعاىل:  (69)، وقد اجتمعا(68)، وختتصُّ ابجلملة االمسية(67)، وحرف مفاجأة(66)وختتص ابجلملة الفعلية

َن   .(70)((إِذَا  أَنتُۡم تَۡخُرُجونَ  ٱۡۡلَۡرِض إِذَا َدَعاُكۡم َدۡعَوةّٗ م ِ

                                                           
م الطبعة: األوىل، حتقيق: 1975 -هـ 1395 -دمشق  -ينظر: رصف املباين يف حروف املعاين، أمحد بن عبد النور، مطبوعات َممع اللغة العربية  (59)

 -جامعة املوصل  -ؤسسة الكتب للطباعة والنشر هـ(، م 749اجلىن الداين يف حروف املعاين، حسن بن قاسم املرادي )ت (؛و 59)ص  أمحد حممد اخلر اط
وشرح اإلعراب  (؛77)ص ابن نور الدين، ومصابيح املغاين (؛51 ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب (؛354)ص م حتقيق: طه حمسن1976 -هـ 1369

 .(95، األزهري)ص وموصل الطالب (؛271)ص لكافيجي، ايف قواعد اإلعراب
، ابن ومغين اللبيب (؛158 -157)ص بن عبد النور، اورصف املباين (؛401)ص املرادي، واجلىن الداين (؛6جاجي)ص ، الز ينظر: حروف املعاين(60)

 .(94، ابن هشام)ص واإلعراب يف قواعد اإلعراب (؛223 ص 1هشام)ج 
 .[7]سورة التغابن، من اآلية:  (61)
وشرح (؛ 94، ابن هشام)ص واإلعراب يف قواعد اإلعراب (؛223 ص 1ج ، ابن هشام)،ومغين اللبيب(401)ص املرادي، اجلىن الداينينظر:  (62)

 .(60، األزهري)ص وموصل الطالب (؛274)ص لكافيجي، ااإلعراب يف قواعد اإلعراب
 .[172]سورة األعراف، من اآلية:  (63)
، واإلعراب يف قواعد اإلعراب (؛318ص 1م)ج ، ابن هشاومغين اللبيب(؛360)ص املرادي، ،واجلىن الداين(63، الزجاجي)ص ينظر: حروف املعاين (64)

 (.84)ص ابن نور الدين، ومصابيح املغاين(؛ 95ابن هشام)ص 
 )إذا( االمسية هلا أربعة أقسام:  (65)

ذكر أنَّ )إذا( تكون و األول: أن تكون ظرفًا ملا ُيستقبل من الزمان، متضمنة معىن الشرط غالًبا، حنو: )إذا جاء زيٌد فقْم إليه(، وهذا القسم ذكره املؤلف، 
 صاحلة لغري هذا املعىن. 

 [.1]سورة النجم، اآلية: ((١إِذَا َهَوى   َوٱلنَّۡجمِ ))والثاين: أن تكون ظرفًا ملا ُيستقبل من الزمان، َُمردة من معىن الشرط، حنو قوله تعاىل: 

َرةً أَۡو َلۡهًوا  َوإِذَا)): والثالث: أن تكون ظرفًا ِلما مضى من الزمان، واقعة موقع )إْذ(، حنو قوله تعاىل اْ َرأَۡواْ تَِج  و   [.11]سورة اجلمعة، من اآلية: ((ِإلَۡيَها ٱنفَضُّ

(، كقوله تعاىل:   [. 71]سورة الزمر، من اآلية ((َحتَّى   إِذَا َجا ُءوَها))والرابع: أن تكون غري ظرفية، فتكون امسًا َمرورًا بـ)َحَّتَّ
 (.188-183ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛363-360)ص املرادي، واجلىن الداين(؛94 -93)ص ، ابن مالكينظر: تسهيل الفوائد

هـ(، مطبعة 392اخلصائص، أبو الفتح عثمان بن جين )ت أجاز األخفش األوسط وقوع املبتدأ )اجلملة االمسية( بعد )إذا(، واتبعه ابن مالك. ينظر:  (66)
شرح ابن الناظم (؛و 94، ابن مالك)ص وتسهيل الفوائد (؛105 ص 1)ج  م حتقيق: حممد علي النجار1956-1952 -القاهرة  -دار الكتب املصرية 
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 فصلٌ 
 ا )إذ(، فتأيت على ثالثة أوجه: وأمَّ 

 ، (72)وحرَف مفاجأةٍ  ،(71)تكون ظرفًا ِلما مضى من الزَّمان، وتدخل على اجلملتني
 : (73)يف حنو قول الشاعر

........................................ 
... 
 

 فبينمــــــــــــــــــــــــــــــا الُعســــــــــــــــــــــــــــــُر إذ داَرْت مياســـــــــــــــــــــــــــــــريُ  

لَۡمتُمۡ  ٱۡلَيۡومَ نفَعَُكُم يَ  َولَن))، حنو قوله تعاىل: (74)وحرُف تعليلٍ    (. 2ظ/)(75)((٣٩إِذ ظَّ

 وأمَّا )َلمَّا( فتأيت على ثالثة أوجه:

                                                                                                                                                                                           

 -هـ  1420 -لبنان  -بريوت  -هـ(، دار الكتب العلمية  686على ألفية ابن مالك، أبو عبد هللا بدر الدين حممد بن مجال الدين حممد بن مالك )ت 
، ابن ومغين اللبيب(؛361)ص املرادي، واجلىن الداين(؛289)ص ومنهج السالك (؛282)ص  سل عيون السودم الطبعة: األوىل، حتقيق: حممد اب2000

 (.183ص 1هشام)ج 
قواعد  عنواإلعراب  (؛178ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛ 364)ص املرادي، واجلىن الداين(؛63، الزجاجي)ص ينظر: حروف املعاين (67)

 .(95، ابن هشام)ص اإلعراب
، شرح اإلعراب يف قواعد اإلعرابوقد تليها اجلملة الفعلية إذا كانت مصحوبْة بـ)قد(، حنو ما ُحِكَي عن العرب: )خرجُت فإذا قد قام زيُد(. ينظر:  (68)
 .(62، األزهري)ص وموصل الطالب (؛279)ص لكافيجيا
 أي: )إذا( الشرطية والفجائية. (69)
 اأُلوىل: شرطية، والثانية: فجائية.. فـ)إذا( [25]سورة الروم، من اآلية:  (70)
قواعد  عنواإلعراب  (؛166ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛212)ص املرادي، واجلىن الداين(؛ 63، الزجاجي)ص حروف املعاينينظر:  (71)

 .(185)ص السواسي، وحل معاقد القواعد (؛79)ص ابن نور الدين، ومصابيح املغاين (؛96، ابن هشام)ص اإلعراب
ُعرَّب (؛191ص  4)ج واملقتضب (؛232 ص 4، سيبويه)ج ينظر: الكتاب (72)

، ومغين اللبيب(؛213)ص املرادي، واجلىن الداين(؛102 ص 1)ج وامل
 .(96، ابن هشام)ص قواعد اإلعراب عنواإلعراب  (؛170ص 1ابن هشام)ج 

نَيَّ به(، وقد اختلفوا يف نسبته، فقيل: لعشري بن لبيد، وقيل: حلريش بن جبلة، هذا عُجز بيت من )البحر البسيط(، صدره: )اْستَـْقِدِر هللَا خريًا واْرضَ  (73)
، ثعلب)ص وَمالس ثعلب (؛207ص  2 )ج وأمال ابن الشجري (؛ 528 ص 3)ج  يد العذري، وهو من شواهد الكتابوقيل: لعثمان بن لب

وموصل (؛81)ص ابن نور الدين، ومصابيح املغاين(؛96ابن هشام)ص ، قواعد اإلعراب عنواإلعراب  (؛170ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛220
 .(65، األزهري)ص الطالب

وشرح اإلعراب يف قواعد (؛81)ص ابن نور الدين، ومصابيح املغاين (؛168ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛13)ص املرادي، اجلىن الداينينظر:  (74)
 .(186)ص السواسي، وحل مقاعد القواعد(، 65ري)ص ، األزهوموصل الطالب(؛285)ص لكافيجي، ااإلعراب

 .[39]سورة الزخرف، من اآلية:  (75)
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ا ظرٌف َّبعىن  (78)، ومتابعوه(77)، وزعم الفارسي(76)تكون حرَف وجوٍد لوجود؛ إذا دخلت على املاضي أهنَّ
، (80)بوته إذا دخلت على املضارع، وحرُف جزٍم لنفي املضارع، وقلبه ماضًيا، ومتصاًل بنفيه، متوقًعا ث(79) )حني(

ا َعلَۡيَها َحاِفٞظ ))، يف حنو قوله تعاىل: (81)وحرف استثناء َد امليم(82)((٤إِن ُكلُّ نَۡفٖس لَّمَّ  . (83)، يف قراءة َمْن َشدَّ

 وأمَّا )نـََعْم(، فتأيت على ثالثة أوجه: 
 .(84)تكون حرَف تصديٍق للُمخرب؛ إذا وقعت بعد اخَلرب

                                                           
 -القاهرة  -هـ(، مطبعة اخلاجني  745ارتشاف الضرب من لسان العرب، أبو حي ان االندلسي )ت و  (؛234 ص 4، سيبويه)ج ينظر: الكتاب (76)

، اجلىن الداين(؛و 1896ص  4)ج  عثمان حممد، ومراجعة: د.رمضان عبد التواب م الطبعة: األوىل، حتقيق وشرح ودراسة: د.رجب1998 -هـ 1418
 .(97، ابن هشام)ص قواعد اإلعراب عنواإلعراب (؛ 537ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛538)ص املرادي

. وله هو أبو علي، احلسن بن أمحد بن عبد الغفَّار، الفارسي، عاَل العربية يف زمانِه، أخذ عن الزَّجَّ  (77) اج، وأخذ عنه ابن جين، وعلي بن عيسى الرَّبعي 
نزهة اإللباء يف طبقات األدابء، أبو الربكات (. ينظر: ھ 377مؤلفات كثرية، منها: اإليضاح، واحُلجَّة يف علل القراءات، والتكملة، وغريها. تويف سنة )

بغية (؛275 -273 ص 1)ج القفطي، وإنباه الرواة (؛315)ص  السامرائيم حتقيق: إبراهيم 1959 -بغداد  -هـ(، مطبعة املعارف 577االنباري )ت 
 م حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم1964 -القاهرة  -هـ(، مطبعة عيسى البايب احلليب  911الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، جالل الدين السيوطي )ت 

 .(498 -496 ص 1)ج 
النجف  -هـ(، مطبعة النعمان  316األصول يف علم النحو، أبو بكر حممد بن السري بن السراج )ت ج يف كتابه وهذا الرأي يف: اأُلصول، البن السرا  (78)
وتبعه أبو علي الفارسي، وابن جين، وقال أبو حيَّان: )وذهب  (،179 ص 3 وج ،157 ص 2)ج  م حتقيق: عبد احلسني الفتلي1973 -هـ 1393 -

 .(1897 ص 4، أبو حيان)ج  "حني"(. ارتشاف الضربإىل أنَُّه ظرُف زماٍن، َّبعىنابن السَّرَّاج، وابن جين، والفارسي 
 هـ حتقيق: عبد املعني امللوحي1401 -دمشق  -هـ(، مطبوعات َممع اللغة العربية  1415األزهرية يف علم احلروف، علي بن حممد اهلروي )ت ينظر:  (79)

(؛ 538)ص املرادي، اجلىن الداين(؛و 1897 ص 4، ابو حيان)ج وارتشاف الضرب ؛(1644 -1643 ص 3)ج وشرح الكافية الشافية  (؛199)ص 
 (.401-400)ص ابن نور الدين، ومصابيح املغاين(؛ 237ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب

ومصابيح (؛ 89، ابن هشام)ص قواعد اإلعراب عنواإلعراب (؛ 533ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛537)ص املرادي، اجلىن الداينينظر: (80)
، وحل معاقد القواعد (؛66، االزهري)ص وموصل الطالب (؛287 )ص لكافيجي، اوشرح اإلعراب يف قواعد اإلعراب (؛398)ص ابن نور الدين، املغاين

 .(193السواسي)ص 
م الطبعة: الرابعة، حتقيق: د. 8198 -بريوت  -هـ(، مؤسسة الرسالة  437مشكل إعراب القرآن، أبو حممد مكي بن أيب طالب القيسي )تينظر:  (81)

 ص 8)ج  ه الطبعة: األوىل1328 -مصر  -هـ(، مطبعة السعادة  745البحر احمليط، أبو حي ان األندلسي )ت (؛و 811 ص 2)ج  حان صاحل الضامن
 (.98ام)ص ، ابن هشقواعد اإلعراب عنواإلعراب  (؛539ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛537)ص املرادي، اجلىن الداين(؛454

 . [4]سورة الطارق، اآلية:  (82)
(، وهذه هلجة مشهورة يف  ،وهي قراءة عبدهللا بن عامر، وعاصم بن أيب النجود، ومحزة بن حبيب الزايت، واحلسن، وقتادة، واألعرج (83) فـ)ملا( َّبعىن )إالَّ

ا فعلَت كذا(، أي: إالَّ فعلتَ  واحُلجَّة يف علل القراءات (؛678، ابن َماهد)ص لقراءات. ينظر: السبعة يف اُهذيل وغريهم، تقول العرب: )أقسمُت عليَك َلمَّ
، أبو حيان والبحر احمليط (؛758)ص بن زجنلة، اوُحجَّة القراءات (؛811 ص 2، القيسي)ج ومشكل إعراب القرآن (؛639 ص 7، الفارسي)ج السبع
 (.437 -436، البنا)ص وإحتاف فضالء البشر (؛454 ص 8 )ج
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ۖا َقالُواْ نَعَۡم  ))، حنو قوله تعاىل:(85)إذا وقعت بعد االستفهاموحرَف إعالٍم؛  ا َوَعَد َربُُّكۡم َحق ّٗ  . (86)((فََهۡل َوَجدتُّم مَّ

 (.3و/، حنو أْن يقوَل لَك: )أْحِسْن إىل ُفالٍن(، فتقوَل: نـََعْم. )(87)وحرف وعٍد؛ إذا وقعت بعد الطلب
 على الثالثة األوجه املذكورة يف )نـََعْم(، تصديٌق، وإعالٌم ووعٌد؛ وأمَّا )إْي( بكسر اهلمزة، وسكون الياء؛ فتأيت

ا ختتصُّ بـ)الَقَسْم(  .(89)((قُۡل إِي َوَرب ِي  ))، حنو: (88) إالَّ أهنَّ

( فتأيت على ثالثة أوجه:  وأمَّا )َحَّتَّ
 .(91)((٥ ٱۡلفَۡجرِ َحتَّى  َمۡطلَعِ ))، حنو: (90)تكون حرَف جر ٍ 

 .(92)وحرَف عطفٍ 
ُسولُ َحتَّى  َيقُوَل ))، حنو: (93)ابتداءً وحرَف   .(95)، ابلرفع(94)((ٱلرَّ

                                                                                                                                                                                           
، قواعد اإلعراب عنواإلعراب (؛ 650ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛439)ص املرادي، اجلىن الداين(؛و 6، الزجاجي)ص ر: حروف املعاينينظ (84)

 .(493)ص ابن نور الدين، ومصابيح املغاين(؛ 100-99ابن هشام)ص 
وشرح اإلعراب يف (؛ 493)ص ابن نور الدين، ابيح املغاينمص(؛ و 650ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛469)ص املرادي، اجلىن الداينينظر:  (85)

 .(293)ص لكافيجي ، اقواعد اإلعراب
 .[44]سورة األعراف، من اآلية:  (86)
ابن نور ، مصابيح املغاين(؛ و 650ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛469)ص املرادي، اجلىن الداين(؛ 6، الزجاجي)ص حروف املعاينينظر:  (87)

 .(197، السواسي)ص وحل معاقد القواعد(؛ 493)ص الدين
م حتقيق 1963 -هـ 1383 -بريوت  -هـ(، مؤسسة بدران 395الصاحيب يف فقه اللغة، وسنن العرب يف كالمها، أمحد بن فارس )ت ينظر:  (88)

(؛ 159ص 1، ابن هشام)ج بيبومغين الل(؛252)ص املرادي، اجلىن الداين(؛و 136)ص بن عبد النور، اورصف املباين (؛101)ص  مصطفى الشوميي
 (.187)ص ابن نور الدين، مصابيح املغاينو 
 .[53]سورة يونس، من اآلية:  (89)
، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛498)ص املرادي، اجلىن الداينو ،(17 ص 8)ج  ابن يعيش، وشرح املفصل (؛ 46، الزجاجي)ص حروف املعاينينظر:  (90)
 .(69، األزهري)ص وموصل الطالب (؛ 232)ص الدين ابن نور، مصابيح املغاين(؛ و 244ص 1
 .[5]سورة القدر، من اآلية:  (91)
( ليست بعاطفة، وأنَّ ما بعدها يُعرب على إضمار عامل، فه (92) ، ابن ي ابتدائية عندهم. ينظر: الصاحيبهذا مذهب البصريني، ومذهب الكوفيني أنَّ )َحَّتَّ

 (؛237)ص ابن نور الدين، مصابيح املغاين(؛و 501)ص املرادي، اجلىن الداين(؛و 97 -96 ص 8)ج ابن يعيش، وشرح املفصل (؛151فارس)ص 
 .(70، األزهري)ص وموصل الطالب

وشرح اإلعراب عن  (؛234)ص ابن نور الدين، مصابيح املغاين(؛و 254ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛ 504)ص املرادي، اجلىن الداينينظر:  (93)
 .(210، السواسي)ص وحل معاقد القواعد (؛71، األزهري)ص وموصل الطالب (؛311)ص يجيلكاف، اقواعد اإلعراب

 .[214]سورة البقرة، من اآلية:  (94)
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( بفتح الكاف، وتشديد الالم، فتأيت على ثالثة أوجه:   وأمَّا )َكالَّ
 .(96)تكون حرَف ردعٍ 

 .(98)((٣٢ ٱۡلقََمرِ َكَّلَّ وَ ))، حنو: (97) وحرَف تصديٍق، َّبعىن )إْي(
( االستفتاحية،  على خالف يف ذلك.  حرف َّبعىن )َحقًّا(، أو )إالَّ

 .(99)((َكَّلَّ ََل تُِطۡعهُ ))حنو: 

 ،(100)فاملعىن على األول: حقًّا ال تطعه
 . (101)وعلى الثاين: إاَل ال ُتطعه 

ظ/ )َما ))، حنو قوله تعاىل: (104)، وزائدة(103)، وانهية(102)وأمَّا )ال(، فتأيت على ثالثة أوجه: فتكون انفية
 هذه السبع اليت أتيت على ثالثة أوجه. ، ف(105)(( َمنَعََك أََلَّ تَۡسُجدَ (3

                                                                                                                                                                                           
وحجة  (؛96 -95، الفارسي)ص القراءات السبععلل واحلجة يف  (؛181، ابن َماهد )ص نعيم. ينظر: السبعة يف القراءاتوهي قراءة انفع بن أيب  (95)

استانبول  -هـ(، مكتبة املثىن )نسخة مصورة(  444التيسري يف القراءات السبع، أبو عمر بن عثمان بن سعيد الداين ) ت (؛و 131)ص جنلة بن ز ، االقراءات
 .(80)ص  م ُعين بتصحيحه: أوتربرتزل1920 -
وإعرابه، أبو اسحاق ابراهيم بن السري الزجاج  معاين القرآن(؛و 523 ص 4، سيبويه)ج وهذا مذهب اخلليل، وسيبويه، ومجهور البصريني. ينظر: الكتاب (96)

، وبَلى، ونـََعْم( ملكي  (؛345 ص 3)ج  م الطبعة: األوىل، حتقيق: عبد اجلليل عبده شبلي1974-1973 -هـ(، القاهرة  3121)ت  وشرح )َكالَّ
علوم القرآن، بدر الدين حممد بن عبد هللا الزركشي  الربهان يف(؛ و 377ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛525)ص املرادي، اجلىن الداينو ،23القيسي: 

 .(315 ص 3)ج  بريوت حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم -هـ(، دار املعرفة  794)ت 
ر ابن نو ، مصابيح املغاين(؛ و 378ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛ 525)ص املرادي ، هذا مذهب القرَّاء، والنضر بن ُُشيل. ينظر: اجلىن الداين(97)

 .(73، األزهري)ص وموصل الطالب(؛ 366)ص الدين 
 .[32]سورة املدثر، اآلية:  (98)
 .[19]سورة العلق، من اآلية:  (99)
الوقف على كال  وبلى يف القرآن، أبو وهذا مذهب الكسائي، وتلميذه نصري بن يوسف، وحممد بن أمحد بن واصل، وأيب بكر ابن األنباري. ينظر:  (100)

القطع واالئتناف، أبو (؛و 102)ص  ، حتقيق: د.حسني نص ار3م العدد: 1976 -هـ(، َملة كلية الشريعة 437طالب القيسي )ت حممد مكي بن أيب 
)ص  م الطبعة: األوىل، حتقيق: أمحد خطاب العمر1978 -هـ 1398 -بغداد  -هـ(، مطبعة العاين  338جعفر أمحد بن حممد النح اس )ت 

، وموصل الطالب (؛366)ص ابن نور الدين، مصابيح املغاين(؛ و 378ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛525 )صاملرادي، اجلىن الداين(؛و 458
 .(73األزهري)ص 

، ابن ومغين اللبيب(؛ 525)ص املرادي، اجلىن الداين(؛و 16 ص 9)ج ابن يعيش، ين، والز جاج. ينظر: شرح املفصلهذا مذهب أيب حان السجستا (101)
 .(318)ص  لكافيجي، اوشرح اإلعراب يف قواعد اإلعراب(؛ 366)ص ابن نور الدين، ابيح املغاينمص(؛ و 378ص 1هشام)ج 
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 فصلٌ 
 وأمَّا )َلوال( فتأيت على أربعِة أوجٍه: 

 ، حنو: )لوال زيٌد ألكَرْمُتَك(.(106)تكون حرفًا يقتضي امتناع جوابه لوجود شرطه، وختتصُّ ابجلمل االمسية
ضارع

ُ
 .(107)وحرَف حتضيٍض، إذا دخلت على امل

 . (109)((نََصَرُهمُ  فَلَۡوََل ))، حنو: (108)وحرَف توبيٍخ، إذا دخلت على املاضي
ۡرتَنِي  إِلَى   أََجٖل َقِريبٖ ))، حنو: (110)وحرف استفهام  .(111)((لَۡوََل  أَخَّ

 وأمَّا )إْن( املكسورة اهلمزة، املخففة النون؛ فتأيت على أربعة أوجٍه:
 . (113)، وحرَف نفٍي، وخمففة من الثقيلة، وزائدة(112)تكون حرَف شرطٍ 

                                                                                                                                                                                           
 عنواإلعراب (؛ 463-461ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛301-300)ص املرادي، اجلىن الداين(؛ و 8، الزجاجي)ص حروف املعاينينظر:   (102)

 .(439-434)ص ابن نور الدين ،ومصابيح املغاين(؛ 107، ابن هشام)ص قواعد اإلعراب
، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛306)ص املرادي، اجلىن الداين(؛و 270)ص  بن عبد النور، اورصف املباين(؛ 32، الزجاجي)ص حروف املعاينينظر:  (103)
 .(320 )ص لكافيجي، اوشرح اإلعراب يف قواعد اإلعراب (؛442-440)ص ابن نور الدين، ومصابيح املغاين(؛ 476-475ص 1
م حتقيق: حممد أبو 1987 -هـ 1407 -لبنان  -هـ(، املكتبة العصرية  328األضداد يف اللغة، أبو بكر حممد بن القاسم ابن االنباري )ت ينظر:  (104)

 -154)ص اهلروي، واألُزهية (؛259 -258، ابن فارس)ص والصاحيب(؛ 32-31، الزجاجي)ص حروف املعاين(؛و 214 -213)ص  الفضل ابراهيم
 (.480ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛308-306)ص املرادي، اجلىن الداين(؛و 136 -135 ص 8)ج وشرح املفصل، ابن يعيش (؛156

 .[21]سورة األعراف، من اآلية:  (105)
وارتشاف  (؛151 -510، ابن الناظم )ص وشرح ابن الناظم (؛778 ص 2)ج وشرح الكافية الشافية  (؛3، الزجاجي)ص حروف املعاينينظر:  (106)

 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛393 ص 2 )ج وشرح ابن عقيل(؛542-541)ص املرادي، اجلىن الداين(؛و 194 ص 4، أبو حيان)ج الضرب
 .(521ص

، ابقواعد اإلعر  عنواإلعراب (؛523ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛547)ص املرادي، اجلىن الداين(؛و 3، الزجاجي)ص حروف املعاينينظر:  (107)
 .(76،األزهري )ص الطالب وموصل(؛ 109ابن هشام)ص 

وشرح اإلعراب يف (؛ 419)ص ابن نور الدين، ومصابيح املغاين(؛ 523ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛547)ص املرادي، اجلىن الداينينظر: (108)
 .(226، السواسي)ص وحل معاقد القواعد (؛334)ص لكافيجي، اقواعد اإلعراب

 .[28]حقاف، من اآلية: سورة األ (109)
، ومصابيح املغاين (؛110، ابن هشام)ص قواعد اإلعراب عنواإلعراب (؛ 524ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛66)ص اهلروي، ينظر: األُزهية (110)

 .(77، األزهري)ص وموصل الطالب(؛ 420)ص ابن نور الدين
 .[10]سورة املنافقون، من اآلية:  (111)
قواعد  عنواإلعراب  (؛ 55ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛228)ص املرادي، اجلىن الداين(؛و 57، الزجاجي)ص اينحروف املعينظر:  (112)

 .(69)ص ابن نور الدين، ومصابيح املغاين (؛113، ابن هشام)ص اإلعراب
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زيٌد قائٌم(، وحيث اجتمعت )ما(، و)إْن( فإْن تقدَّمت )ما( فهي انفية، و)إْن( زائدة، كاملثال  حنو: )ما إنْ 
ا))(، حنو: 4و/ املذكور، وإْن تقدَّمْت )إْن( فهي شرطيٌَّة، و)ما( زائدة )  .(114)((تََخافَنَّ ِمن قَۡوٍم ِخيَانَةّٗ  َوإِمَّ

  على أربعة أوجه: وأمَّا )أْن( املفتوحة اهلمزة، املخففة النون، فتأيت
 . (115)تكون حرفًا مصدراًي ينصب املضارع

ا  ))، يف حنو: (116)وزائدة  .(117)((ٱۡلبَِشيرُ أَن َجا َء  فَلَمَّ

 .(119)((ٱۡصنَِعٱۡلفُۡلكَ إِلَۡيِه أَِن  فَأَۡوَحۡينَا  ))، يف حنو:(118)وحرف تفسري
 .(121)((َعِلَم أَن َسيَُكونُ ))، حنو: (120)وخمففة من الثقيلة

 : (122)ْن( بفتح امليم؛ فتأيت على أربعة أوجهٍ وأمَّا )مَ 
تكــــون شــــرطية، واســــتفهامية، وموصــــولة، ونكــــرًة موصــــوفة، يف حنــــو: )مــــررُت َّبـَـــْن ُمعجــــٍب لــــَك(، أي:  نســــاٍن 

 ُمْعجٍب َلَك. فهذه األربعة اليت أتيت على أربعة أوجه.

                                                                                                                                                                                           
 عنواإلعراب (؛ 59-55ص 1هشام)ج ، ابن ومغين اللبيب(؛231-228)ص املرادي، اجلىن الداين(؛و 57، الزجاجي)ص حروف املعاينينظر:   (113)

 )ص لكافيجي، اوشرح اإلعراب يف قواعد اإلعراب(؛ 173-167)ص ابن نور الدين، ومصابيح املغاين (؛115-114، ابن هشام)ص قواعد اإلعراب
345- 351). 

 ، وهي يف املخطوط )وإْن ما ختافنَّ( غري مدغمة.[58]سورة األنفال، من اآلية:  (114)
، أبو وارتشاف الضرب (؛475، ابن الناظم)ص وشرح ابن الناظم(؛ 58، الزجاجي)ص حروف املعاين(؛ و 5ص 3، سيبويه)ج ابينظر: الكت  (115)

 (.66ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛343 ص 2)ج وشرح ابن عقيل(؛ 35)ص املرادي، اجلىن الداين(؛و 1637 ص 4حيان)ج 
، ابن ومغين اللبيب(؛ 240-239)ص املرادي، اجلىن الداين(؛و 475، ابن الناظم)ص بن الناظموشرح ا (؛ 59، الزجاجي)ص حروف املعاينينظر:  (116)

 (.179)ص ابن نور الدين، مصابيح املغاين(؛ و 76-75ص 1هشام)ج 
 .[96]سورة يوسف، من اآلية:  (117)
، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛ 239)ص املرادي، اجلىن الداين(؛و 475، ابن الناظم)ص وشرح ابن الناظم (؛58، الزجاجي)ص حروف املعاينينظر:  (118)
 .(74ص 1
 .[27]سورة املؤمنون، من اآلية:  (119)
وموصل (؛ 177)ص ابن نور الدين، ومصابيح املغاين (؛73-72ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛236)ص املرادي، اجلىن الداينينظر:  (120)

 .(247)ص ، السواسيوحل معاقد القواعد (؛84، األزهري)ص الطالب
 [.20]سورة املزمل، من اآلية:  (121)
، ابن قواعد اإلعراب عنواإلعراب  (؛622-621ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛ 55، الزجاجي)ص حروف املعاينتراجع هذه األوجه يف:  (122)

 .(376 -375)ص لكافيجي، اوشرح اإلعراب يف قواعد اإلعراب (؛118هشام)ص 
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 :(123)جهٍ وأمَّا )َأيُّ( بفتح اهلمزة، وتشديد الياء؛ فتأيت على مخسة أو 

شرطيًَّة، واستفهاميًَّة، وموصولًة، وصفًة دالًَّة على معىن الكماِل، وصلًة إىل نداء ما فيه األلف والالم، حنو: 
نُ يَ  أَيَُّها )) نَس   ( .4ظ/ )(124)((ٱۡۡلِ

 وأمَّا )َلْو( فتأيت على مخسِة أوجٍه: 
 .(125)على الفعل املاضي تكوُن حرَف شرٍط، يقتضي امتناع ما يليه، واستلزامه لتاليه، وتدخل

ا ال جتزُم إذا دخلت على املضارعوحرَف شرٍط ُمراِدفًا لـ)إْن(، إالَّ   .(126)أهنَّ
ا ال تنصب، وأكثر وقوعها بعد )َودُّوا(  . (128)، وحرَف مَتَن ٍ (127) وحرفًا مصَدرايًّ ُمراِدفًا لـ)أْن(، إالَّ أهنَّ

 .(129)وحرَف عرضٍ 
 
 

                                                           
، ابن قواعد اإلعراب عنواإلعراب  (؛164-161ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛62، الزجاجي)ص حروف املعاينتراجع هذه األوجه يف:  (123)

 .(87 -86، األزهري)ص وموصل الطالب(؛ 193-189)ص ابن نور الدين، مصابيح املغاين(؛ و 121-119هشام)ص 
 .[6]سورة االنفطار، من اآلية:  (124)
)ص  بريوت الطبعة: الثانية -هـ(، دار اجليل 538املفص ل يف علم العربية، جلار هللا الزخمشري )ت (؛و 242 ص 4، سيبويه)ج ينظر: الكتاب (125)

 (؛241 ص 2)ج  م حتقيق: موسى نباي العليلي1983-م1982 -بغداد  -هـ(، مطبعة العاين 646اإليضاح يف شرح املفص ل، ابن احلاجب)ت(؛32
 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛ 294-288)ص املرادي ، اجلىن الداين(؛و 385ص 2)ج ح ابن عقيلوشر  (؛504، ابن الناظم)ص وشرح ابن الناظم

 (.490ص
م الطبعة: الثانية، حتقيق: حممد علي النجار وأمحد 1980 -بريوت  -هـ(، علم الكتب 207معاين القرآن، أبو زكراي ُيىي بن زايد الفر اء ) ت ينظر:   (126)

 (؛496ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛ 295)ص املرادي ، اجلىن الداين(؛و 32، الزخمشري)ص واملفصل (؛175و 143 ص 1)ج  يوسف جنايت
 .(413)ص ابن نور الدين ، مصابيح املغاينو (؛126، ابن هشام)ص قواعد اإلعراب عنواإلعراب 

توضيح (؛و 38، ابن مالك)ص وتسهيل الفوائد (؛175 ص 1)ج لفر اء، اأي: بعد ما يدلُّ على متٍن، حنو: )َودَّ، ويَودُّ(. ينظر: معاين معاين القرآن  (127)
م الطبعة: األوىل، شرح 2001 -هـ 1422 -القاهرة  -هـ(، دار الفكر العريب 749املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك، حسن بن قاسم املرادي )ت 

قواعد  عنواإلعراب (؛ 502ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛297)ص ادياملر ، اجلىن الداين(؛و 1297 ص 4)ج وحتقيق: د.عبد الرمحن علي سليمان
 .(126، ابن هشام)ص اإلعراب

ومغين (؛298-297)ص املرادي، اجلىن الداين(؛و 1295 ص 4، املرادي)ج وتوضيح املقاصد (؛304 ص 1)ج  ينظر: شرح الكافية الشافية  (128)
 .(417-416)ص ابن نور الدين، ومصابيح املغاين (؛506-505ص 1، ابن هشام)ج اللبيب

(؛ 29، ابن هشام)ص قواعد اإلعراب عنواإلعراب (؛507ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛244، ابن مالك)ص ينظر: تسهيل الفوائد  (129)
 .(419)ص ابن نور الدين، ومصابيح املغاين
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وحـرَف  ،واسـم فعـٍل، َّبعـىن )َيْكِفـي( ،(131) : تكوُن امسًا، َّبعىن )َحْسُب((130)ى سبعِة أوجهٍ وأمَّا )َقْد(، فتأيت عل

، ولتقريــــب (134)وحــــرَف توقُّــــٍع مــــع املضــــارع، ومــــع املاضــــي علــــى األصــــح ،(133)، فتــــدخل علــــى املاضــــي(132)حتِقيــــقٍ 
ــهِ  ،(135)املاضــي ــا تقليــل متعلَِّق ــا تقليــل الفعــل، وإمَّ يف  (138)، قالــه ســيبويه(137)كثــريٍ وحــرَف ت ،(136)وحــرَف تقليــٍل، إمَّ

 (5و/ : )(139)قول الشاعر
ــــــــــــــــــــْرَن ُمْصــــــــــــــــــــَفرًّا أاَنِملُــــــــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــــــْد أتْـــــــــــــــــــــُرَك الِق  َق

... 
 

 كـــــــــــــــــــــــــــــأنَّ أثوابَـــــــــــــــــــــــــــــُه حُمَّـــــــــــــــــــــــــــــْت بفرصـــــــــــــــــــــــــــــادِ  

   

                                                           
ومغين (؛269)ص املرادي، اجلىن الداين(؛و 213)ص اهلروي، واألُزهية (؛42 ص 1)ج واملقتضب(؛ 13، الزجاجي)ص حروف املعاينينظر:   (130)

 .(320)ص ابن نور الدين، ومصابيح املغاين(؛ 130، ابن هشام)ص قواعد اإلعراب عنواإلعراب (؛ 343ص 1، ابن هشام)ج اللبيب
ومصابيح (؛ 130، ابن هشام)ص عرابقواعد اإل عنواإلعراب  (؛343ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛ 269)ص املرادي، اجلىن الداين: ينظر (131)

 .(414)ص  لكافيجي، اوشرح اإلعراب يف قواعد اإلعراب(؛ 320)ص ابن نور الدين، املغاين
 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛269)ص املرادي، اجلىن الداين(؛و 242، ابن مالك)ص وتسهيل الفوائد  (؛223ص 4، سيبويه)ج ينظر: الكتاب (132)

 .(325-324)ص ابن نور الدين، ومصابيح املغاين(؛ 130، ابن هشام)ص قواعد اإلعراب عنواإلعراب (؛ 352ص
نَۡعلَُم  قَدۡ ))[، وقوله تعاىل: 64]سورة النور، من اآلية: ((قَۡد يَۡعلَُم َما  أَنتُۡم َعلَۡيهِ ))تدخل )َقْد( على الفعل املضارع، وتفيد التحقيق أيًضا، حنو قوله تعاىل:  (133)

، ابن هشام)ص قواعد اإلعراب عنواإلعراب   (؛273)ص املرادي، اجلىن الداين[. ينظر: 33]سورة األنعام، من اآلية: ((يَقُولُونَۖ  ٱلَِّذيۡحُزنَُك لَيَ  ۥإِنَّهُ 
 .(275، السواسي)ص وحل معاقد القواعد (؛94، األزهري)ص وموصل الطالب(؛ 325)ص ابن نور الدين، ومصابيح املغاين(؛ 131

، قواعد اإلعراب عنواإلعراب (؛ 348ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛271)ص املرادي، اجلىن الداين(؛و 223ص 4، سيبويه)ج كتابينظر: ال (134)
 (.322)ص ابن نور الدين، ومصابيح املغاين (؛131ابن هشام)ص 

، ابن قواعد اإلعراب عنواإلعراب (؛ 348ص 1 ، ابن هشام)جومغين اللبيب(؛ 271)ص املرادي، اجلىن الداينأي: تقريبية من احلال. ينظر:  (135)
 .(278، السواسي)ص وحل معاقد القواعد (؛96 -95، األزهري)ص وموصل الطالب (؛323)ص ابن نور الدين، ومصابيح املغاين (؛132هشام)ص 

 (؛134، ابن هشام)ص اإلعرابقواعد  عنواإلعراب (؛ 351-350ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛272)ص املرادي، اجلىن الداينينظر:  (136)
 .(425)ص  لكافيجي، اوشرح اإلعراب يف قواعد اإلعراب(؛323)ص ابن نور الدين، ومصابيح املغاين

 (.242 ص 4، سيبويه)ج ينظر رأي سيبويه يف: الكتاب  (137)
راهيدي، ويونس بن حبيب، وعيسى بن عمر، وأخذ هو أبو بشر، عمرو بن عثمان بن قنرب، ولقبه: سيبويه، أخذ علم العربية عن اخلليل بن أمحد الف (138)

(. ينظر: ھ 180عنه: قطرب، واألخفش األوسط سعيد بن مسعدة، له مؤلٌف واحٌد، هو: الكتاب، تويف إثر مناظرة جرت بينه وبني الكسائي، تويف سنة )
م الطبعة: األوىل، حتقيق: حممد أبو 1954 -القاهرة  -بة هـ(، مطبعة الصحا 351مراتب النحوي ني، أبو الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي احلليب )ت 

م حتقيق: 1973 -مصر  -هـ(، دار املعارف 379طبقات النحوي ني واللغوي ني، أبو بكر حممد بن احلسن الزبيدي ) ت (؛و 65 -60)ص  الفضل إبراهيم
خبار النحوي ني البصري ني، أبو سعيد احلسن بن عبد هللا بن أ(؛360 -346 ص 2)ج القفطي، وإنباه الرواة (؛70 -62 )ص حممد أبو الفضل ابراهيم

 .(50 -48)ص  م حتقيق: طه الزيين وحممد عبد املنعم خفاجي1955 -القاهرة  -هـ(، مطبعة البايب احلليب 368املرزابن السريايف )ت 
 .(49 )ص ، لعبيد بن األبرص، يف ديوانهالبيت من البسيط (139)
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ــــا )الــــواو( فتــــأيت علــــى  انيــــة أوجــــهٍ  ، و)واو( (142)و)واو( احلــــال ،(141): تكــــوُن )واو( االســــتئناف(140)وأمَّ

و)واو(  ،(144)و)واو( الَقَســـم ،(143)ع الداخلـــة علـــى املضـــارع املســـبوق بنفـــي، أو طلـــبٍ املفعـــول معـــه. و)واو( اجلمـــ
 .(146)وزائدةً  ،و)واو( العطف ،(145)ُربَّ 

 فصلٌ 
 ، (149)، وَشرطيَّةً (148)، ومعرًف انِقَصةً (147)وأمَّا )ما(، فتأيت على اثين عشَر وجًها:  تكوُن معرفًة اتمَّةً 

                                                           
بن عبد ، اورصف املباين (؛240 -231، اهلروي)ص واألزهية (؛39-36، الزجاجي)ص حروف املعاينملصادر اآلتية: تراجع هذه األوجه يف ا (140)

، ابن قواعد اإلعراب عنواإلعراب  (؛683-665ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛186-185)ص املرادي، اجلىن الداين(؛و 441 -409)ص النور
وموصل (؛446 -430)ص لكافيجي، اوشرح اإلعراب يف قواعد اإلعراب (؛529-519)ص ن نور الديناب، ومصابيح املغاين(؛ 140-136هشام)ص 
 .(295 -285، السواسي)ص وحل معاقد القواعد (،101-98، األزهري)ص الطالب

ومغين  (؛191)ص املرادي ، ىن الدايناجلوهي الواو اليت تكون بعدها مجلة غري متعلقة َّبا قبلها يف املعىن، وال مشاركة ملا قبلها يف اإلعراب. ينظر: (141)
 (.523)ص ابن نور الدين ، مصابيح املغاين(؛ و 674ص 1، ابن هشام)ج اللبيب

لصرفها الفعل املضارع الواقع بعدها عن سنن الكالم، أي: جهة األول، وهذه الواو تنصب الفعل املضارع بـ)أْن( مضمرة  ،مسَّاها الكوفيون )واو الصرف((142)
، ومغين اللبيب(؛ 187)ص املرادي، اجلىن الداين(، 233و 34 -33ص  1)ج  لفرَّاء، اني. ينظر: معاين القرآن، وتنصبه بنفسها عند الكوفيعند البصريني
 .(677-676ص 1ابن هشام)ج 

ا َّبعىن )إذ(وهي الواو الداخلة على اجلملة احلالية امسية كانت أم فعلية، وُتسمى )واو االبتداء(، وقدَّرها سيبويه واألقدم (143) لئال  ،ون بـ)إذ(، وال يريدون أهنَّ
، الزجاجي)ص حروف املعاين(؛و 90ص 1، سيبويه)ج يرادف احلرف االسم، بل اهنا وما بعدها قيٌد للفعل السابق، كما أنَّ )إذ( كذلك. ينظر: الكتاب

 .(525)ص ابن نور الدين، املغاينومصابيح (؛ 675ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛ 92)ص املرادي، اجلىن الداين(؛و 36-37
ابن ، ومصابيح املغاين (؛678ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛ 185)ص املرادي، اجلىن الداينوهو حرف جر جيرُّ الظاهر دون املضمر. ينظر:  (144)

 .(525)ص نور الدين
ربد والكوفيني (145)

ُ
(، وال تدخل إال على  ،وهي حرف جر عند امل يف مسائل اخلالل، مسألة  ُمنك ر، وال تتعلق إال َّبؤخر. ينظر: اإلنصافلنيابتها عن )ُربَّ

 (.679ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛ 185)ص املرادي، اجلىن الداينو  ،(48 -47)ص  (، واإلغراب يف جدل اإلعراب55)
بَُها))ى ذلك قوله تعاىل: ذهب الكوفيون واألخفش واتبعهم ابن مالك اىل أنَّ )الواو( قد تكون زائدة، ومُحل عل  (146) ]سورة ((َحتَّى   إِذَا َجا ُءوَها َوفُتَِحۡت أَۡبَو 

هـ(، عاَل  215معاين القرآن، األخفش سعيد بن مسعدة البلخي اجملاشعي )ت (؛و 107 ص 1)ج لفراء، ا[. ينظر: معاين القرآن73اآلية: الزمر، من 
، ابن مالك)ص وتسهيل الفوائد (؛571)ص  وىل، حتقيق: د.عبد األمري حممدأمني الوردم الطبعة: األ2003 -هـ 1424 -لبنان  -بريوت  -الكتب 
 (.681ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛193)ص املرادي، اجلىن الداينو  (؛175

 وهي امسية، ال حتتاج إىل شيٍء يوضِ حها، من صلة، أو صفٍة، وهي على نوعني:  (147)
ُر بقولك الشيء، حنو قوله تعاىل: األول: تكون عاَمة، وهي اليت َل يتق تِ تُۡبُدواْ  إِن))د مها اسم تكون هي وعامله صفة له يف املعىن، وتُقدَّ َدقَ  ا ِهَيۖ  ٱلصَّ فَنِِعمَّ

 [، أي: فِنعَم الشيُء إبداؤها. 271]سورة البقرة، من اآلية: ((
ُر من لفظ ذلك االسم املتقد م، حنو: )غسلتُه ُغُساًل  نِعم ا(، أي: والثاين: تكون خاصة، وهي اليت يتقدمها اسم تكون هي وعاملها صفة له يف ا ملعىن، وتُقدَّ

، ابن هشام)ص قواعد اإلعراب عنواإلعراب (؛ (؛ 570-569ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛73ص 1، سيبويه)ج نِعم الُغسُل. ينظر: الكتاب
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ا بَعُوَضةّٗ ))، حنو: (153)، ونكرًة موُصوفًا هبا(152)ًة َموُصوَفةً ونكر  ،(151)، ونكرًة اتمَّةً (150)واستفهاميةً  َمثََّلّٗ مَّ

، (158)، وزائدةً (157)، وكافًَّة عن العملِ (156)، وَمْصَدريًَّة َظرفيًَّة، ومصدريًَّة غري ظرفيَّةٍ (155)، وانفيةً (154)((فََما فَۡوقََها  
ا تَۡدُعواْ َفلَهُ ))حنو:  ا مَّ  .(159)((ٱۡۡلَۡسَما ُءٱۡلُحۡسنَى   أَي ّٗ

                                                                                                                                                                                           

، السواسي)ص وحل معاقد القواعد(، 103، األزهري)ص وموصل الطالب؛(447)ص لكافيجي ، اوشرح اإلعراب يف قواعد اإلعراب140-141
299- 300). 

ِه ))وهي املوصولة االمسية اليت حتتاج إىل صلة توضحها، ويصلح يف موضعها )الذي(، حنو قوله تعاىل:  (148) تِ يَۡسُجُده َما فِي  َوِِلَّ َو  َم  َوَما فِي  ٱلسَّ

 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛335)ص املرادي، اجلىن الداين(؛و 380 -379)ص ينظر: أسرار العربية  [.49آلية: ]سورة النحل، من ا((ٱۡۡلَۡرِض 
 .(300، السواسي)ص وحل معاقد القواعد (؛103،األزهري )ص الطالب وموصل(؛ 141، ابن هشام)ص قواعد اإلعراب عنواإلعراب (؛ 579ص

 وهي نوعان: وهي الشرطة االمسية املتضمنة ملعىن حرف الشرط،  (149)
ُمواْ فََما ))األول: تكون زمانية، حنو قوله تعاىل:   [.7]سورة التوبة، من اآلية: ((َلُهۡم   ٱۡستَِقيُمواْ لَُكۡم فَ  ٱۡستَقَ 

ُه َوَما تَۡفَعلُواْ ِمۡن َخۡيٖر يَۡعلَۡمهُ ))والثاين: تكون غري زمانية، حنو قوله تعاىل:   [.197]سورة البقرة، من اآلية: ((ٱِلَّ
هـ(، 761وشرح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب، ابن هشام األنصاري )ت  (؛5 ص 4)ج وشرح املفصل، ابن يعيش (؛52 ص 2)ج  نظر: املقتضبي

م له ووضع حواشيه وفهارسه: د.إميل بديع يعقوب1996 -هـ  1417 -لبنان  -بريوت  -دار الكتب العلمية  ومغين (؛300)ص  م الطبعة: األوىل، قد 
 .(103،األزهري )ص الطالب وموصل(؛ 141، ابن هشام)ص قواعد اإلعراب عنواإلعراب (؛581-580ص 1، ابن هشام)ج يباللب
أمال ابن احلاجب، أبو عمرو عثمان بن عمر املعروف اببن (؛و 5 ص 4)ج يُّ شيٍء هو؟ ينظر: شرح املفصل، ابن يعيشوهي اسم استفهام، معناه: أ  (150)

-580ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛149 -148 ص 3)ج  ـ الطبعة: األوىل، حتقيق عدانن صاحل مصطفىه1406هـ( 446احلاجب )ت 
، السواسي)ص وحل معاقد القواعد(؛ 104،األزهري )ص الطالب وموصل(؛448)ص لكافيجي، اوشرح اإلعراب يف قواعد اإلعراب(؛581
 .(104 -102 ص 3 )ج مالقسم األول1972 -هـ 1392 -مصر  -احلديث دراسات األسلوب القرآن، حممد عبد اخلالق عضيمة، دار (؛300

 وهي من أقسام )ما( االمسية، وال تكون موصوفة بشيء، وال موصوفًا هبا، وتقع يف ثالثة مواضع:  (151)
 ا مذهب البصريني، إالَّ األخفش. األول: تكون يف التعجب، حنو: )ما أحسن زيًدا(، فـ)ما( نكرة اتمة مبتدأ، وما بعدها خرب، أي شيء حسن زيًدا. وهذ

 لسيبويه الذي ذهب اىل أهنا معرفة اتمة. اوالثاين: تكون )ما( نكرة اتمة يف ابب )نِعَم، وبئس( حنو: )غسلته ُعسالً نِعم ا(، أي: نعم شيئاً خالفً 
 إنَّ زيًدا ممَّا أْن يكتب(. والثالث: تكون يف املبالغة إذا أرادوا يف اإلخبار عن أحد ابإلكثار من فعل كالكتابة، حنو: )

 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛115 ص 1، ابن السراج)ج واألصول يف النحو (؛173 ص 4)ج واملقتضب (؛72ص 1، سيبويه)ج ينظر: الكتاب
 .(106-105، األزهري)ص وموصل الطالب(؛ 456-452)ص لكافيجي، اوشرح اإلعراب يف قواعد اإلعراب(؛572-571ص

اجلىن وجه تكون فيه )ما( امسيًة، وهي نكرة انقصٌة، موصوفٌة مقدرة بـ)شيٍء(، كقوهلم: )مررُت َّبا معجٍب لك(، أي: بشيٍء معجٍب لك. ينظر: هذا ال  (152)
، األزهري)ص وموصل الطالب(؛476)ص ابن نور الدين، ومصابيح املغاين (؛570ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛ 335)ص املرادي، الداين
 .(306، السواسي)ص ل معاقد القواعدوح(؛106

ا بَعُوَضةّٗ ))هذا الوجه تكون فيه )ما( امسيًة موصوفًا هبا النكرة قبلها للتحقري، حنو قوله تعاىل:  (153) [، أي: مثاًل ابلغًا 26]سورة البقرة، من اآلية: ((َمثََّلّٗ مَّ
قصرٌي أنفه(، أي: ألمر عظيم ُقِطَع قصري أنفه، أو للتنويع، حنو: )ضربُتُه ضراًب ما(، أي: يف احلقارة: بعوضًة، أو للتعظيم، حنو قوهلم يف املثل: )ألمٍر ما جدع 

 نوًعا من الضرب، من أيِ  نوٍع كان. 

، وموصل الطالب(؛ 458-457)ص لكافيجي، اوشرح اإلعراب يف قواعد اإلعراب (؛142، ابن هشام)ص قواعد اإلعراب عنينظر: اإلعراب 
 .(307، السواسي)ص وحل معاقد القواعد(؛ 107-106األزهري)ص 
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اِكرون، وعـدَد مـا غفـَل عـن ذِكـرِه الغـافلون، واحلمـد هلل ربِ   وصلى هللا علـى سـيدان حممـٍد عـدَد مـا ذكـرُه الـذَّ
 العاملني. 

 
 بسم الرمحن الرحيم

 اخلامتة
 أم ا بعد: ،احلمد هلل الذي بنعمه تتمُّ الصاحلات والصالة والسالم على نبينا حممٍد وعلى آله وصحبه أمجعني

  فرغت من حتقيق هذه الرسالة ودراستها توصلت إىل نتائج أمهها:فبعد أنْ 
 الكشف عن مؤلَّف جديٍد يضاف إىل سجل أيب احلسن الرمسوكي . .1
 كثرة شواهده القرآنية فالشاهد القرآين هو األصل الرئيس واملصدر املهم يف توثيق املادة املسموعة. .2
نده رافٌد مهم وأصيل من روافد املادة املسموعة وكان موقفه أوىل أبو احلسن الرمسوكي  عنايًة ابلقراءات فهي ع .3

 منها حمموداً.

                                                                                                                                                                                           
 .[26]سورة البقرة، من اآلية:  (154)
ذَاَما))فرتفع املبتدأ، وتنصب اخلرب يف لغة احلجازيني، حنو قوله تعاىل: ،وهي حرفيٌة انفيٌة، تعمل عمل )ليس( (155) [، 31]سورة يوسف، من اآلية: ((بََشًرا َه 

تِهِ ))وقوله تعاىل:  َه  ا ُهنَّ أُمَّ ، ابن وتسهيل الفوائد (؛188 ص 4)ج واملقتضب  (؛57ص 1، سيبويه)ج [. ينظر: الكتاب2]سورة اجملادلة، من اآلية: ((ممَّ
 (.478)ص ابن نور الدين، مصابيح املغاين(؛و 582ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛ 325)ص املرادي، اجلىن الداين(؛و 56مالك)ص 

 هي نوعان: هذا الوجه تكون فيه )ما( حرفية، و  (156)
ا))االول: تكون ظرفية، زمانية، او وقتية، حنو قوله تعاىل:  ة، او زمان دوامي حيًّا. 31]سورة مرمي، من اآلية: (( َما ُدۡمُت َحي ّٗ  [، أي: ُمدَّ
 [. 128ية: ]سورة التوبة، من اآل ((َعِزيٌز َعلَۡيِه َما َعنِتُّمۡ ))والثاين: تكون غري ظرفية )غري زمانية(، حنو قوله تعاىل: 

 -القاهرة  -هـ(، عاَل الكتب  392اللمع يف العربية، أبو الفتح عثمان بن جين )ت (؛و 48 ص 1)ج واملقتضب(؛ 156ص 3، سيبويه)ج ينظر: الكتاب
ـ(، ه 686شرح الكافية يف النحو، رضي الدين حممد بن احلسن االسرتابذي )ت و  (؛268)ص  م حتقيق: حسني حممد حممد شريف1978 -هـ 1398
 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛ 331-330)ص املرادي، اجلىن الداين(؛و 6 ص 3)ج  م حتقيق: يوسف حسن عمر1978 -هـ  1398 -بريوت 

 .(143، ابن هشام)ص قواعد اإلعراب عنواإلعراب (؛ 583ص
رادي، وابن هشام،وهي حرفية تكفُّ العامل عن عمله سواء أكان العامل عامل رفٍع أم نصٍب، أم جٍر، ومعناه (157)

ُ
وغريمها من  ا: التوكيد، وقد عدَّها امل

، ابن قواعد اإلعراب عنواإلعراب  (؛593-588ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛332)ص املرادي، اجلىن الداينينظر:  أقسام )ما( الزائدة.
 (.479)ص ابن نور الدين، مصابيح املغاين(؛و 145-143هشام)ص 

مصابيح (؛ و 146، ابن هشام)ص قواعد اإلعراب عنواإلعراب  (؛588ص 1، ابن هشام)ج ومغين اللبيب(؛332)ص املرادي، اجلىن الداينينظر:  (158)
وحل معاقد  (؛110، األزهري)ص وموصل الطالب(؛ 465)ص لكافيجي، اوشرح اإلعراب يف قواعد اإلعراب(؛486-485)ص ابن نور الدين، املغاين
 .(314، السواسي)ص القواعد

 .[110]ة اإلسراء، من اآلية: سور (159)
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ظهرت عناية أيب احلسن الرمسوكي  ابحلديث الشريف واضحة فهو عنده مصدٌر أساسي  يف أتصيل االحكام  .4
شواهده فقد احتج ابحلديث الشريف يف املسائل النحوي ة وال ختفى عن كل  من قرأ كتبه قلة  ،والقواعد النحوي ة

ا تعدُّ كثريًة إذا ما قيست بعددها يف كتب  من احلديث الشريف موازنًة بشواهده القرآنية والشعرية بيد أهن 
 املتقدمني ،النحوي ني

 وعو ل على ذلك يف مواطن اعتد  أبو احلسن الرمسوكي  أبقوال العرب النثرية يف َمال االستدالل النحوي   .5
 .خمتلفة

فقد استشهد  ،ي  ابلشعر و وجه عنايته به يف مناقشة املسائل النحوي ة وتوثيقهااستد ل أبو احلسن الرمسوك .6
 ،وأورد الشاهد الشعري غري معزٍو إىل قائله يف أكثر الشواهد ،لشعراء جاهلني وخمضرمني واسالميني ومول دين

 وهذا املنهج العاَل الذي درج عليه.
  وسل م على نبينا حممٍد وعلى آله وصحبه وسل م تسليماً كثرياً وآخر دعواان أِن احلمد هلل ربِ  العاملني وصلى هللا .7

 
 املصادر واملراجع
 القرآن الكرمي.

  هـ(، دار الندوة 1117احتاف فضالء البشر ابلقراءات األربعة عشر، الشيخ أمحد بن حممد البنا ) ت- 
 هـ تصحيح: حممد الضباع.1359

 هـ(، مطبعة البايب احلليب 368عبد هللا بن املرزابن السريايف )ت  أخبار النحوي ني البصري ني، أبو سعيد احلسن بن
 م حتقيق: طه الزيين وحممد عبد املنعم خفاجي.1955 -القاهرة  -
  هـ 1418 -القاهرة  -هـ(، مطبعة اخلاجني  745ارتشاف الضرب من لسان العرب، أبو حي ان االندلسي )ت
 د.رجب عثمان حممد، ومراجعة: د.رمضان عبد التواب.م الطبعة: األوىل، حتقيق وشرح ودراسة: 1998 -
  دمشق  -هـ(، مطبوعات َممع اللغة العربية  1415األزهرية يف علم احلروف، علي بن حممد اهلروي )ت- 

 هـ حتقيق: عبد املعني امللوحي.1401
 عيد، عاَل الكتب  أصول النحو العريب يف نظر النحاة ورأي ابن مضاء يف ضوء علم اللغة احلديث، للدكتور حممد
 م.1973 -القاهرة  -
  النجف  -هـ(، مطبعة النعمان  316األصول يف علم النحو، أبو بكر حممد بن السري بن السراج )ت- 

 م حتقيق: عبد احلسني الفتلي.1973 -هـ 1393
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  هـ 1407 -لبنان  -هـ(، املكتبة العصرية  328األضداد يف اللغة، أبو بكر حممد بن القاسم ابن االنباري )ت
 م حتقيق: حممد أبو الفضل ابراهيم.1987 -
  هـ( دار الفكر  761اإلعراب عن قواعد اإلعراب، أبو حممد عبد هللا بن يوسف بن هشام األنصاري )ت- 

 م الطبعة: األوىل، تقدمي وحتقيق: رشيد عبد الرمحن العبيدي.1970
  م الطبعة: 2002 -لبنان  -بريوت  -يني هـ(، دار العلم للمال 1396األعالم، خري الدين الرزكلي )ت

 اخلامسة عشر.
  هـ الطبعة: األوىل، 1406هـ( 446أمال ابن احلاجب، أبو عمرو عثمان بن عمر املعروف اببن احلاجب )ت

 حتقيق عدانن صاحل مصطفى.
  صرية هـ( مطبعة دار الكتب امل646إنباه الرواة على أنباه النحاة، مجال الدين علي بن يوسف القفطي ) ت- 

 م حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم.1950 -القاهرة 
 م حتقيق: 1983-م1982 -بغداد  -هـ(، مطبعة العاين 646اإليضاح يف شرح املفص ل، ابن احلاجب)ت

 موسى نباي العليلي.
  ه الطبعة: األوىل.1328 -مصر  -هـ(، مطبعة السعادة  745البحر احمليط، أبو حي ان األندلسي )ت 
 بريوت حتقيق حممد  -هـ(، دار املعرفة  794يف علوم القرآن، بدر الدين حممد بن عبد هللا الزركشي )ت  الربهان

 أبو الفضل إبراهيم.
  بشارة الزائرين الباحثني يف حكاية الصاحلني )خمطوط( لداود بن علي السمالل الكرامي، نسخة مصورة عن

 اىل.أصٍل جبوزة الشيح حممد الضو السباعي رمحه هللا تع
  هـ(، مطبعة عيسى البايب احلليب  911بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، جالل الدين السيوطي )ت- 

 م حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم.1964 -القاهرة 
  م الطبعة: األوىل، أشرف على 1995  -اتريخ األدب العريب، كارل بروكلمان، اهليأة املصرية العامة للكتاب

  العربية: حممود فهمي حجازي.ترمجته إىل
  هـ( دار الكتاب العريب  672تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد، أبو عبد هللا حممد بن مالك الطائي )ت- 

 م حتقيق: حممد كامل بركات.1968 -هـ 1387 -القاهرة 
 د بن الطيب القادري، دار التقاط الدرر ومستفاد املواعظ والعرب من أخبار وأعيان املائة احلادية والثانية عشر، حمم

 م الطبعة: األوىل، حتقيق: هاشم العلوي القامسي.1983 -لبنان  -بريوت   -اآلفاق اجلديدة 



Journal of Arabic Language for Specialized Research   (JALSR) VOL:2, No:2, 2016 

 
 

 

 
  

 
115 

Journal of Arabic Language for Specialized Research   

Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

  هـ(، دار الفكر العريب 749توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك، حسن بن قاسم املرادي )ت- 
 .عبد الرمحن علي سليمان.م الطبعة: األوىل، شرح وحتقيق: د2001 -هـ 1422 -القاهرة 

  هـ(، مكتبة املثىن )نسخة مصورة(  444التيسري يف القراءات السبع، أبو عمر بن عثمان بن سعيد الداين ) ت
 م ُعين بتصحيحه: أوتربرتزل.1920 -استانبول  -
  هـ(، مؤسسة الكتب للطباعة والنشر  749اجلىن الداين يف حروف املعاين، حسن بن قاسم املرادي )ت- 

 م حتقيق: طه حمسن.1976 -هـ 1369 -جامعة املوصل 
  هـ 1399 -بريوت  -هـ( مؤسسة الرسالة  450حجة القراءات، أبو زرعة عبد الرمحن بن حممد بن زجنلة )ت
 م الطبعة: األوىل، حتقيق: سعيد األفغاين.1979 -
  هـ( وبشري جوجال، مراجعة 377احلجة يف علل القراءات السبع، أبو علي احلسن بن عبد الغفار الفارسي ) ت

 م الطبعة: األوىل، حتقيق: بدر الدين قهوجي.1993 -دمشق  -دار املأمون  -عبد العزيز رابح 
  الرابط  -احلركة الفكرية ابملغرب يف عهد السعدي ني، حممد حجي، منشورات دار املغرب للتأليف والرتمجة والنشر
 م الطبعة: األوىل.1976 -
 هـ 1404 -لبنان  -هـ(، بريوت 340القاسم عبد الرمحن بن اسحاق الزجاجي )ت  حروف املعاين، أبو- 

 م الطبعة: األوىل، حققه وقد م له: د.علي توفيق احلمد.1984
  حل معاقد القواعد الالئي تثبت ابلدالئل والشواهد، أبو الثناء أمحد بن حممد بن عارف الزيلي السواسي )ت

هـ الطبعة: األوىل، دراسة وحتقيق: د.عمر علي 1433 -لبنان  -بريوت  -هـ(، مكتبة حسني العصرية  1009
 حممد الدليمي.

  م 1956-1952 -القاهرة  -هـ(، مطبعة دار الكتب املصرية 392اخلصائص، أبو الفتح عثمان بن جين )ت
 حتقيق: حممد علي النجار.

  م.1972 -هـ 1392 -مصر  -دراسات األسلوب القرآن، حممد عبد اخلالق عضيمة، دار احلديث 
  م الطبعة: الثانية.1965 -الدار البيضاء  -دليل مؤرخ املغرب األقصى، عبد السالم بن سودة،  دار الكتاب 
  م حتقيق: حسني نص ار.1977 -هـ 1377  -القاهرة  -ديوان عبيد األبرص، مطبعة البايب احلليب 
 نتصف القرن الرابع عشر، حممد املختار بن علي رجاالت العلم العريب يف سوس من القرن اخلامس اهلجري إىل م

م الطبعة: األوىل، هي أه للطبع ونشره: رضى هللا عبد الوايف املختار 1989 -هـ 1409 -بن أمحد السوسي، املغرب 
 السوسي.
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  هـ 1395 -دمشق  -رصف املباين يف حروف املعاين، أمحد بن عبد النور، مطبوعات َممع اللغة العربية- 
 بعة: األوىل، حتقيق: أمحد حممد اخلر اط.م الط1975

  القاهرة  -هـ(، دار املعارف  324السبعة يف القراءات، أبو بكر أمحد موسى بن العباس بن َماهد ) ت- 
 م الطبعة: الثانية، حتقيق: د.شوقي ضيف.1980

  وىل.م الطبعة: األ1960 -املغرب  -احملمدي ة  -سوس العاملة، املختار السوسي، مطبعة فضالة 
  الشاهد وأصول النحو يف كتاب سيبويه، الدكتورة خدجية عبد الرزاق احلديثي، مطبوعات جامعة الكويت- 

 م.1974 -هـ 1394 -الكويت 
  686شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك، أبو عبد هللا بدر الدين حممد بن مجال الدين حممد بن مالك )ت 

م الطبعة: األوىل، حتقيق: حممد ابسل عيون 200 -هـ  1420 -ان لبن -بريوت  -هـ(، دار الكتب العلمية 
 السود.

 هـ(، 879شرح اإلعراب يف قواعد اإلعراب، أبو عبد هللا حميي الدين حممد بن سليمان املعروف ابلكافيجي )ت
م دراسة وحتقيق: 2006 -هـ 1427 -بغداد   -مركز البحوث والدراسات سلسلة إحياء الرتاث اإلسالمي 

 دل حممد عبد الرمحن الشنداح.د.عا
  هـ  1398 -هـ(، بريوت  686شرح الكافية يف النحو، رضي الدين حممد بن احلسن االسرتابذي )ت- 

 م حتقيق: يوسف حسن عمر.1978
  الدار  -هـ(، مطبعة النجاح اجلديدة  1049شرح حدود األُبَّذي يف علم النحو، علي بن أمحد الرمسوكي )ت

 م الطبعة: األوىل، دراسة وحتقيق: د.البشري التهال.2009 ـ-ه 1430 -البيضاء 
  بريوت  -هـ(، دار الكتب العلمية 761شرح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب، ابن هشام األنصاري )ت- 

 م الطبعة: األوىل، قد م له ووضع حواشيه وفهارسه: د.إميل بديع يعقوب.1996 -هـ  1417 -لبنان 
  ،هـ 1404 -دمشق  -هـ(، دار املأمون  437أبو حممد مكي بن أيب طالب القيسي )ت شرح كال  وبلى ونعم

 الطبعة: األوىل، حتقيق: د. أمحد حسن فرحان.
 ،م.1976 -الكويت  -الشواهد واالستشهاد يف النحو، عبد اجلبار علوان النايلة، مكتبة دار العروبة 
 بريوت  -هـ(، مؤسسة بدران 395فارس )ت  الصاحيب يف فقه اللغة، وسنن العرب يف كالمها، أمحد بن- 

 م حتقيق مصطفى الشوميي.1963 -هـ 1383
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  لبنان حتقيق: ندمي  -بريوت  -الصحاح يف اللغة والعلوم، امساعيل بن محاد اجلوهري، دار احلضارة العربية
 مرعشلي وأسامة مرعشلي.

 الدار  -فراين، مركز الرتاث الثقايف املغريب صفوة ما انتشر من أخبار صلحاء القرن احلادي عشر، حممد الصفري اإل
 م الطبعة: األوىل، حتقيق: عبد اجمليد اخليال.2004 -البيضاء 

  م الطبعة: األوىل، 1988 -لبنان  –بريوت  -صلة اخللف، حممد بن سليمان الروداين، دار الغرب اإلسالمي
 حتقيق: حممد حجي.

 م الطبعة: 2006 -الدار البيضاء  -ة النجاح اجلديدة طبقات احلضيكي، حممد بن أمحد احلضيكي، مطبع
 األوىل، حتقيق: أمحد بومزكو.

  م 1973 -مصر  -هـ(، دار املعارف 379طبقات النحوي ني واللغوي ني، أبو بكر حممد بن احلسن الزبيدي ) ت
 حتقيق: حممد أبو الفضل ابراهيم.

 الدار  -شورات مؤسسة امللك عبد العزيز آل سعود فهرس املخطوطات العربية واألمازيغية، حممد القادري، من
 م الطبعة: األوىل.2005 -البيضاء 

  الرابط  -فهرس خمطوطات اخلزانة العلمية ابملسجد األعظم بتازة، عبد الرحيم العلمي، منشورات وزارة األوقاف
 م الطبعة: األوىل.2002املغرب  -
 رابط، خالد زهري ومصطفى طويب، املطبعة الوارقة الوطنية فهرس خمطوطات النحو والصرف ابخلزانة احلسينية ابل
 م الطبعة: األوىل.2003 -مراكش  -
  م الطبعة: األوىل، حتقيق: محيد محاين.2001 -الدار البيضاء  -فهرسة أيب علي اليوسي، دار الفرقان 
 الدار البيضاء  -يسي الفوائد اجلمة يف إسناد علوم األمة، أبو زيد عبد الرمحن التمنارين، مطبوعات السنت- 

 م الطبعة: األوىل، حتقيق: الزبيد الراضي.1999
  هـ 1398 -بغداد  -هـ(، مطبعة العاين  338القطع واالئتناف، أبو جعفر أمحد بن حممد النح اس )ت- 

 م الطبعة: األوىل، حتقيق: أمحد خطاب العمر.1978
  م 2006 -القاهرة   -هـ( مكتبة اخلاجني  180الكتاب، أبو عمر بن عثمان بن قنرب املعروف بسيبويه )ت

 الطبعة: الثالثة، حتقيق وشرح: عبد السالم حممد هارون.
  مصر حتقيق: جلنة بدار املعارف. -هـ(، القاهرة 711لسان العرب، حممد بن مكرم بن منظور املصري )ت 
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  م 1978 -هـ 1398 -ة القاهر  -هـ(، عاَل الكتب  392اللمع يف العربية، أبو الفتح عثمان بن جين )ت
 حتقيق: حسني حممد حممد شريف.

  م حتقيق: صالح الفرطوسي.1982 -بغداد  -املثلث اللغوي، ابن السيد البطليوسي )ت( دار احلرية 
  مصر  -القاهرة  -هـ(، دار املعارف 291َمالس ثعلب، أبو العباس أمحد بن ُيىي املعروف بثعلب )ت- 

 ارون.م حتقيق: عبد السالم حممد ه1960
  القاهرة  -هـ(، مطبعة الصحابة  351مراتب النحوي ني، أبو الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي احلليب )ت- 

 م الطبعة: األوىل، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم.1954
 بريوت  -هـ(، مؤسسة الرسالة  437مشكل إعراب القرآن، أبو حممد مكي بن أيب طالب القيسي )ت- 

 الرابعة، حتقيق: د. حان صاحل الضامن.م الطبعة: 1988
  (، 825مصابيح املغاين يف حروف املعاين، حممد بن علي ابراهيم اخلطيب املوزعي املعروف اببن نور الدين )ت

م الطبعة: األوىل، دراسة وحتقيق: د. عائض بن انفع بن ضيف هللا 1993هـ، 1414 -القاهرة  -دار املنار 
 العمري.

  م 1974-1973 -هـ(، القاهرة  3121ابه، أبو اسحاق ابراهيم بن السري الزجاج )ت معاين القرآن وإعر
 الطبعة: األوىل، حتقيق: عبد اجلليل عبده شبلي.

  م الطبعة: الثانية، 1980 -بريوت  -هـ(، علم الكتب 207معاين القرآن، أبو زكراي ُيىي بن زايد الفر اء ) ت
 .حتقيق: حممد علي النجار وأمحد يوسف جنايت

  لبنان  -بريوت  -هـ(، عاَل الكتب  215معاين القرآن، األخفش سعيد بن مسعدة البلخي اجملاشعي )ت- 
 م الطبعة: األوىل، حتقيق: د.عبد األمري حممدأمني الورد.2003 -هـ 1424

  م الطبعة: األوىل.1963 -الدار البيضاء  -املعسول، املختار السوسي، مطبعة النجاح 
 هـ(، منشورات حممد على بيضون، دار الكتب 761تب األعاريب، ابن هشام األنصاري )ت مغين اللبيب عن ك

م الطبعة: األوىل، قد م له ووضع حواشيه وفهارسه: حسن محد، 1996  -هـ 1418 -لبنان  -بريوت  -العلمية 
 وأشرف عليه وراجعه: إميل بديع يعقوب.

  بريوت الطبعة: الثانية. -هـ(، دار اجليل 538املفص ل يف علم العربية، جلار هللا الزخمشري )ت 
  م 1972 -هـ 1391 -بغداد  -هـ(، مطبعة العاين 669املقرب، علي بن مؤمن بن عصفور األشبيلي )ت

 الطبعة: األوىل، حتقيق: د.أمحد عبد الستار اجلواري، و عبد هللا اجلبوري.
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  هـ( مكتبة ابن سينا للطبع  905هري )ت موصل الطالب إىل قواعد اإلعراب، الشيخ خالد بن عبد هللا األز
 م حتقيق وتعليق: حممد إبراهيم سليم.2005 -القاهرة  -والنشر والتوزيع 

  م 1959 -بغداد  -هـ(، مطبعة املعارف 577نزهة اإللباء يف طبقات األدابء، أبو الربكات االنباري )ت
 حتقيق: إبراهيم السامرائي.

  والثاين، حممد بن الطيب القادري، دار املغرب للتأليف والرتمجة والنشر نشر املثاين ألهل القرن احلادي عشر- 
 م الطبعة: األوىل، حتقيق: حممد حجي، وأمحد التوفيق.1977 -الرابط 

  م الطبعة: األوىل، حتقيق: حممد املختار السوسي.1988  -الرابط  -وفيات الرمسوكي، مطبعة الساحل 
 هـ(، َملة كلية الشريعة 437و حممد مكي بن أيب طالب القيسي )ت الوقف على كال  وبلى يف القرآن، أب- 

 ، حتقيق: د.حسني نص ار.3م العدد: 1976




