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  "جمع الجوامع النحوي"في كتابه  ومذهبه النحويمنهج السيوطي 

   )هـ911ت  (عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين السيوطيلإلمام 
  عبد العالإبراهيم أحمد   نصر.د

   غزة-جامعة األقصى 
 وأسلوبه في هذا    ، "جمع الجوامع النحوي    " يتناول هذا البحث منهج السيوطي في كتابه         :ملخص
 ومصادر هـذا  ، وبيان شواهده من القرآن الكريم والحديث الشريف والشعر وأمثال العرب     ،الكتاب

 وكذلك مذهبه النحوي متمثّالً في موقفـه  ،الكتاب من العلماء والقبائل واللهجات والمذاهب المختلفة     
    .واختياراته ،  ومصطلحاته ، ومن المدارس النحوية،من السماع والقياس

Al-Siyuti Method and Gramatical Trend in his book “Jami’ 
Al-Jawami’ Al-Nahawi” 

  

Abstract: This paper deals with Al-Siyuti method and grammatical trend in 
is book “Jamic Al-Jawamic Al-Nahawi”. It illustrates his exponents from the 
Quran and Hadith, poetry, Arabic Proverbs. It outlines its sources among 
scholars, tribes, dialects, and various trends. The paper also covers his 
grammatical trend represented in his position on samac, qiyas, and 
grammatical schools. It also deals with his terminology and options.  

   منهج السيوطي في جمع الجوامع:المبحث األول
   : تأثره بعلماء األصول-1

مقـدمات  وكذلك في تقسيمه إلى     ) جمع الجوامع   ( تأثر السيوطي في تسميته لهذا الكتاب بـ        
إن جمع الجوامع كان اسما مألوفًا لعناوين أكثر        "  تأثر في ذلك بعلماء األصول حيث        ،وسبعة كتب 

 الذي  ، السبكي لتاج الدين " جمع الجوامع في أصول الفقه      "  لعل أشهرها    ،طيمن كتاب قبل السيو   
   .)1() " المزهر ( استشهد به السيوطي في أكثر من موضع في كتابه النفيس 
         :يتأثر بهم أيضا فـي كتابـه   بل نراه  ،ولم يتأثر السيوطي باألصوليين في هذا الكتاب فحسب       

  :"همع الهوامـع "  في :حيث قال" همع الهوامع   "و  " الفريدة  " و   "نظائر  األشباه وال " و  " االقتراح" 
  .)2(" وهذا ترتيب بديع لم ُأسبق إليه حذوت فيه حذو كتب األصول " 

               فـي صـدد حديثـه عـن     " لهوامـع  همـع ا " ويتضح لنا ذلك أيضا من قوله فـي كتابـه     
تأتي خـتم المقـدمات     ) الموصول  (  هذا الباب على     النكتة التي ألجلها قدمت    " :)أداة التعريف ( 

 فـإن ذكرهـا     ،الخارجة عن  الموصولية   ) أي  ( و) ما  ( و) من  ( بالخاتمة المشتملة على معاني     
                                                

  .  213 مسيرته العلمية ومباحثه اللغوية ، جالل الدين السيوطي)1(

  . 1/3 همع الهوامع )2(
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 وفيه توفية بعادتي فـي      ، وكونها مفردة بخاتمة أنسب    ،عقب الموصول على سبيل التذييل مناسب     
ـ      وهو ختم كل كتاب من الكتب السب       ،هذا الكتاب  جمـع  (ن الـسبكي فـي    عة بخاتمة كما صنع اب

بخاتمة في الخط كما ختم هـو الكتـاب الـسابع            إلى أن ختمت الكتاب السابع       ،األصلي) الجوامع
   .)1(" بخاتمة في التصوف 

   : أسلوبه في هذا الكتاب-2
  :يتمثل أسلوب السيوطي في هذا الكتاب في ثالثة أمور

  : االختصار:األول
 حيـث   ،ذا مقدمة هذا الكتاب وخاتمته عن منهجه القائم على االختصار         حدثنا السيوطي في ه   

، ا في الجوامع من المسائل والخـالف      جامع ِلم  ،تأليف مختصر في علم العربية     " :قال في المقدمة  
مع مزيد  ) االرتشاف  (  و) التسهيل   ( :كتابي محيط بخالصة    ،حاوٍ لوجازة اللفظ وحسن االئتالف    

  .)2(" األفهام  ريب منق ،مواف فائق االنسجا
 واحتوى على مـا بـه       ،فدونك مختصرا انطوى على زبدة مائة مصنف       " :وقال في الخاتمة  

 فحق أن يكـون     ،بما لم يجمعه قبله مؤلَّف     وأتى من العجب العجاب      ،العيون تقر واألسماع تشنّف   
  .)3("  وبأنواع المحامد والمحاسن حريا ،على كتب األنام سريا

 وكتابا لم ،فإن لنا تأليفًا في العربية جمع أدناها وأقصاها    " : في مقدمة شرحه لهذا الكتاب     وقال
 ، ومجموعا تـشهد لفـضله أربـاب الفـضائل    ،يغادر من مسائلها صغيرة وال كبيرة إال أحصاها      
 ، ويـشنف المـسامع    ، حشدتُ فيه ما يقر األعين     ،وجموعا قصرت عنه جموع األواخر واألوائل     

 فال غرو أن لقبته     ، وجمعته من نحو مائة مصنف     ،دته مناهل كتب فاض عليها همع الجوامع      وأور
  .)4() " جمع الجوامع ( 

 فهـو علـى   ،ومنهجه الذي اتّبعـه فيـه  ) جمع الجوامع  ( وصف لنا السيوطي كتابه     وهكذا  
 ،)االرتـشاف  (  و) التسهيل (  وخالصة كتابي ،اختصاره إال أنّه جمع بين دفّتيه زبدة مائة كتاب       

   .إلى غير ذلك من األقوال والمسائل والخالفات النحوية التي قد ال نجدها في غيره
                                                

  . 1/271 الهمع )1(

  . 1 جمع الجوامع )2(

  .338 جمع الجوامع )3(

  . 1/1 الهمع )4(
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   : طي الكالم:الثاني
 بل يقوم بطيهـا     ،فالسيوطي كثيرا ما كان يعرض عن ذكر بعض األمور أو اآلراء صراحةً           

   .ضحةً أو مفهومة من الكالم أو ربما ألنّه يراها وا، وذلك إما اختصارا،طيا في ثنايا النّص
  .)1("  وثالثها فيهما ،وهو أصل في األسماء " :يقول) اإلعراب ( فمثال في حديثه عن 

 :فذكر الـرأي األول   ) أصل اإلعراب   ( فهنا نرى أن السيوطي أشار إلى اختالف النحاة في          
 ولكنـه  ،ء واألفعال وهو أنه أصل في األسما  : والرأي الثالث  ،وهو أن اإلعراب أصل في األسماء     

   . بل طواه في المتن،لم يذكر الرأي الثاني
 " :يصرح بهذا القول الثاني الذي طواه في المـتن فيقـول          ) همع الهوامع   ( وهو في الشرح    

كوفيون إنّـه أصـل     وقال ال .. . فرع في األفعال   ،مذهب البصريين أن اإلعراب أصل في األسماء      
 الفعل أحق باإلعراب من االسم ؛ ألنَّه وجِد فيـه بغيـر             وذهب بعض المتأخرين إلى أن    .. .فيهما
 وهذا هو القول الثاني المطوي فـي  ، فهو فرع، بخالف االسم فهو له ال بذاته ، فهو له بذاته   ،سبب

   .)2(" المتن 
يحذف ما علـم مـن مبتـدأ          ": ) والخبر جواز حذف المبتدأ  ( وقال في معرض حديثه عن      

  .)3("  التخيير : ثالثها،)زيد وعمرو قائم ( ن وفي المحذوف م... وخبر
 " : وقد صرح بهما في الشرح فقـال      ، فهو هنا ذكر القول الثالث وطوى القول األول والثاني        

مبرد إلى  فذهب سيبويه والمازني وال   ) زيد وعمرو قائم    (  نحو   :وإذا جئت بعد مبتدأين بخبر واحد     
السراج وابن عصفور إلى عكسه، وقال       وذهب ابن    ، وخبر الثاني محذوف   أن المذكور خبر األول   

   .)4( "أنت مخَير في تقدير أيهما شئت : آخرون
 ، أن المذكور خبر األول وخبر الثـاني محـذوف  :فالرأي األول كما يتضح من النص السابق  

  .  وقد طواهما في المتن، العكس:يوالرأي الثان
  .)5("  ضرورة :اد ؟ ثالثهاوهل تُز " :)في ( وقال في معرض حديثه عن 

 فذكر الرأي الثالث ولم يـذكر الـرأي األول وال   ،)في ( وهو هنا قد ذكر الخالف في زيادة        
 نعم في االختيـار وغيـره       : أحدها :وهل تُزاد ؟ أقوال    " : في الشرح فقال   ما وقد صرح به   ،الثاني

                                                
  .5 جمع الجوامع )1(

  . 45 – 1/44 الهمع )2(

  . 71 جمع الجوامع )3(

  .2/39 الهمع )4(

  . 183 جمع الجوامع )5(
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 ، وهو رأي الفارسي: ثالثها، وال في الضرورة، ال :ثانيها ،)1( ﴾ وقَاَل اركَبوا فيها بِسمِ اِهللا       ﴿ :نحو
   .)2(" تُزاد ضرورة ال اختيارا 

 حتى إذا شرحه فإنّه يفصح عما كان قد طـواه           ،وهكذا كان السيوطي يطوي كالمه في المتن      
   .أو أعرض عن ذكره

  : عدم اإلعادة:الثالث
  و موضوع يـرى عرض لمسألة أ وكلَّما  ،فهو ال يعيد ما قاله في موضع سابق

فلـم     ": له مثيالً سبق الكالم عليه أحال على الموضع السابق قائالً          أن كثير ومر    هـدأو  ،)3("  نُع 
 :يقول) كل  (  ففي حديثه عن     ، وقد يحيل القارئ إلى موضع الحق      )4(" مر  .. .وحكم كذا  " :يقول

   .)5(" وتقع توكيدا وسيأتي " 
   :لحدود تعريف المصطلحات وذكر ا-3

 ذكـره  : من ذلك،فالسيوطي يذكر الحدود ويعرف المصطلحات التي تمر معه في هذا الكتاب      
والمـستثنى والحـال   والندبة والتـرخيم   لحد الكلمة والكالم والكلم والقول والعلم والمبتدأ والفاعل         

ذلـك مـن    إلى غيـر  ،والمقصور والممدودوالتمييز واسم الفاعل واسم المفعول والنعت والبدل       
   .المصطلحات الواردة في هذا الكتاب

 وقيـل   ، وهو ما يحسن سكوت المتكلم عليـه       ، قول مفيد  :الكالم " :)الكالم  (  قال عن    :فمثالً
  .)6("  هما : وقيل،السامع
  .)7("  أو قيامه به ، المفرغ له العامل على جهة وقوعه منه:الفاعل " :)الفاعل ( عن وقال 

 ، النعت تابع مكمل لمتبوعه لداللته على معنى فيه أو في متعلـق بـه       ":)النعت  ( وقال عن   
رِويا دا وتوضيحما وترحا وذما مدحا وتوكيد8("  وغير ذلك ،وتخصيص(.  

                                                
  . 41 آية ،هود سورة )1(

  . 4/194 الهمع )2(

  . 197 جمع الجوامع )3(

  .107 جمع الجوامع )4(

  . 215 جمع الجوامع )5(

  . 4 جمع الجوامع )6(

  . 106 جمع الجوامع )7(

  .252 جمع الجوامع )8(
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  .)1("  هو التابع المقصود بالحكم بال واسطة :البدل " :)البدل ( وقال عن 
    : ذكر المصطلح النحوي بين الكوفة والبصرة-4

في هذا الكتاب لذكر بعض المصطلحات النحويـة محـّل الخـالف بـين               السيوطي   تعرض
 قـال فـي حديثـه عـن     : فمـثالً .ية وكان يشير إلى االختالف في التـسم     ،الكوفيين والبصريين 

  .)2("  ويسمى الكناية :المضمر " :)المضمر(
  ، ـر المضم: فالبصريون يسمونه،فقد ذكر تسمية كّل من البصريين والكوفيين

  )3( .الكناية والمكنيوالكوفيون يسمونه 
 أما  ، وبعضهم يسميه دعامة   ، ويسمى عمادا  :الفصل " :)ضمير الفصل   ( وقال في حديثه عن     
  .)4("  ويسميه المدنيون صفة ،البصريون فيسمونه فصالً

 فأكثر الكوفيين يـسمونه عمـادا وبعـضهم    ،فهو هنا ذكر تسمية الكوفيين وتسمية البصريين   
   )5( . ويسميه المدنيون صفةً، أما البصريون فيسمونه فصالً،ميه دعامةيس
   : ذكر آراء النحاة بال ترجيح-5

إن المطَّلع على هذا الكتاب يرى مدى الجهد العظيم الذي بذله السيوطي فـي سـبيل إشـباع     
فـي  اصـرين لـه      وفي ذكر ما قيل من آراء وأقوال النحاة السابقين والمع          ،المسائل النحوية بحثًا  

المسائل النحوية التي أوردها في هذا الكتاب ؛ لذا يعتبر هذا الكتاب مـصدرا لكثيـر مـن اآلراء       
  .ذه اآلراء دون أن يرجح أحدها وهو أحيانًا يعرض ه،النحوية التي قد ال نجدها إال فيهواألقوال 

 :، وخلف  شبهه للمبتدأ  : وقوم ،ه اإلسناد  رافع :وزعم هشام ): "  الفاعل رافع( من ذلك قوله في     
  .)6(" كونه داخالً في الوصف:والكسائي إحداثه الفعل، : وقوم،كونه فاعالً معنى
 وهـو   ،المضارع يرفع إذا تجرد من ناصب وجـازم        " :)رافع الفعل المضارع    ( وقوله في   

 :يـل  وق ، تعريه من العوامـل اللفظيـة مطلقًـا        : وقيل ،رافعه عند الفراء وابن مالك وابن الخباز      
                                                

  . 258 جمع الجوامع )1(

  . 37 جمع الجوامع )2(

  .1/83 وشرح المفصل البن يعيش 1/87موني  وشرح األش2/911 واالرتشاف 1/307 التصريح )3(

  . 45 جمع الجوامع )4(

  . 2/951 واالرتشاف 1/248 ،1/51 ومعاني القرآن للفراء 2/706 اإلنصاف )5(

  . 106 جمع الجوامع )6(
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 وقوعه موقع   : وقال البصرية  ، السبب الذي أوجب إعرابه    : وقيل ، نفس المضارعة  : وقيل ،اإلهمال
   .)1("  الزوائد : والكسائي،االسم

   : ذكر اآلراء مع ترجيحه ألحدها-6
فنرى السيوطي كثيرا ما يذكر آراء النحاة والعلماء في المسألة النحوية ثم يبدي رأيه فيختـار       

 " : وهو يستخدم في ذلك عبارات منهـا قولـه         ،ء ما وافق منهجه وما يراه صحيحا      من هذه اآلرا  
" و" أصـحها   " و" الـصحيح    هـذا هـو   " و" وهو األصـح   " و" على الصحيح   " و" الصحيح  
   .اظـذلك من األلف رغي إلى ،"المختار " و" األجود " و" األصح 

 : وقيـل ،أو شـبهه   ، سبق من فعل   وناصبه ما  " :)عه  المفعول م ( من ذلك قوله في ناصب      
 ، انتصب انتـصاب الظـرف     : واألخفش ، الخالف : والكوفية ، مضمر بعدها  : وقال الزجاج  ،الواو

  .)2("  ال معنوي كاإلشارة ،)كان (  و،واألصح ينصبه المتعدي
 : حرف لما كان سيقع لوقوع غيره، والمعربـون        :قال سيبويه  " :)لو  ( وقوله في حديثه عن     

 وقال بدر الدين بن مالك وشـيخنا        ، عكسه نطقًا  : وقيل ، امتناع األول للثاني   : فقيل ،تناعامتناع الم 
 : وقال الـشلوبين والخـضراوي     ، إن كان بعدها مثبتان وإال فوجود لوجود       : وقيل ،الكافيجي فَهما 
  .)3("  امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه : والمختار وفاقًا البن مالك،لمجرد الربط

  :غات العرب المختلفة ذكر ل-7
وسو وسـي   " :)سوف (  قوله في    : من ذلك  ،يذكر السيوطي اللغات المختلفة لبعض الكلمات     

  .)4(" وسف لغات 
  .)5("  وإبدالها حاء لغة ،وكسر عينها ونونها " :)نَعم ( وقوله في   
  .)6(" وفتحها مطلقًا لغة  " :)غير ( وقوله في   
  .)7(" تَّى لغة وع " :)حتّى ( وقوله في   

                                                
  . 110 جمع الجوامع )1(

  . 146 جمع الجوامع )2(

  . 208 جمع الجوامع )3(

  . 214 جمع الجوامع )4(

  . 218جوامع  جمع ال)5(

  . 153 جمع الجوامع )6(

  . 180 جمع الجوامع )7(
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   : إطالق األحكام النحوية-8
" األجود  " و" األصح   " : كأن يقول  ،المختلفة على المسائل النحوية   فهو يطلق األحكام النحوية     

يجب قبل ياء متكلم إن  " :)الوقاية       نون  (  من ذلك قوله في      ."جائز  " و" شاد  " و" واجب  " و
ـ ع التعجب وليس وليت وقد وقط ومن و وحذفها م ،نُصب بغير صفة نون وقاية     ن شـاذّ علـى   ع

دنــول ،ودـ أج ومع بجل ولعّل،األصح   
   .)1("  ويجب في لَد.. . وقيل أجود،وأخـوات ليت جائـز

  : ذكر معاني الحروف-9
 : مثل ، كحروف الجر  ،يذكر السيوطي المعاني واألغراض النحوية التي تذهب إليها الحروف        

 وغالبا ما   ، الفاء وأم و أو وإما     :لـ وحروف العطف مث   ،في والالم ومن  إلى والباء وعلى وعن و    
 للملْـك واالختـصاص     :الـالم  " :)الالم   (  من ذلك قوله في    ،م في ذلك  وأقوالهيذكر آراء النحاة    

 : قـال األخفـش    ، عند : وبمعنى ،والتعجبواالستحقاق والتمليك وشبهه والنسب والتبليغ والتبيين       
 ، وعن : وابن الحاجب  ، إلى وعلى ومع ومن وفي وبعد      : وبمعنى ، والتعليل :ية والكوف ،والصيرورة

  .)2(" وابن مالك والتعدية والتوكيد والتقوية في ناصب واحد 
 للشك واإلبهام : والمتأخرون ، ألحد الشيئين أو األشياء    : قال المتقدمون  :أو " :)أو  ( وقوله في   

 بعد نفي أو نهـي وإعـادة   : وسيبويه، مطلقًا:ومـق قال   ،والتخيير واإلباحة والتفصيل واإلضراب   
 : زاد ابـن مالـك  ، الواو: وبمعنى: قال الكوفية واألخفش والجرمي واألزهري وابن مالك      ،العامل

   .)3("  والتبعيض : وقوم، والشرط: وابن الشجري، والتقريب: والحريري،والتقسيم
        : االستشهاد أو التمثيل على القواعد النحويةقلّة -10

 فها هـو    ،المسائل والقواعد النحوية دون االستشهاد أو التمثيل عليها       فغالبا ما يذكر السيوطي     
وال يحذف مطلقًا عند الجمهـور       " :فيقول) جواز حذف العائد    ( مثالً يذكر لنا اختالف النحاة في       

 ومنـصوب  : وثالثهـا  ، يجوز حذف مبتدأ   : وقيل ، أو شذوذ  ،)السمن منوان بدرهم     ( :إال في نحو  
 ،)كال  ( أو  ) كال(أو   إن كان المبتدأ استفهاما      :وخامسها ،رة بكث : ورابعها ،بفعل تام متصرف بقلّة   

 ، إن نُصب بجامد   : وثامنها ، إن اقتضى عموما   : وسابعها ، أو ال يتعرف   ، إن كان صدرا   :وسادسها
                                                

  .   43 ،42 جمع الجوامع )1(

  . 184 جمع الجوامع )2(

  . 263 جمع الجوامع )3(
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ليل ولم يؤد إلى رجحان      والمختار إن دّل د    ، ومجرور أصله النصب   : وعاشرها ، وصفة :وتاسعها
   .)1("  وإال فال ،عمل آخر جاز مطلقًا

  .از حذف العائد ولم يمثّل على أي منهافهو هنا يذكر عشرة أقوال للنحاة في جو
   : تقسيم الموضوعات النحوية إلى مسائل-11

 نـراه يقـسم هـذا    ،أو بـاب معـين  فهو عندما يتحدث في موضوع من موضوعات النحو       
وقد أحصينا له مائة     ،ثم يبدأ في الحديث   ) مسألة  (  فيضع عنوان    ،أو الباب إلى مسائل   الموضوع  

   .وخمسا وعشرين مسألة في هذا الكتاب
   : وهي)2(أربع مسائل ) المبتدأ والخبر (  ذكر في حديثه عن :فمثالً

  )3( .مسألة تحدث فيها عن تعريف وتنكير المبتدأ والخبرـ 
 )4( .تأخير وتقديم الخبرومسألة تحدث فيها عن ـ 

 )5( . ومسألة تحدث فيها عن حذف المبتدأ وحذف الخبرـ 

 )6( . ومسألة تحدث فيها عن دخول الفاء على الخبرـ
  : وهي)7( ثالث مسائل :)الفاعل ( وذكر في حديثه عن 

  )8( .حدث فيها عن الفصل بين الفعل والفاعلـ مسألة ت
  )9( .وما ينوب عنه ،ـ ومسألة تحدث فيها عن حذف الفاعل

  )10( .ـ ومسألة تحدث فيها عن كون الفاعل ونائبه جملة
                                                

  . 66 جمع الجوامع )1(

  .74 – 43 جمع الجوامع )2(

  .69 -68 جمع الجوامع )3(

  .71 – 69 جمع الجوامع )4(

 .  73 – 71 جمع الجوامع )5(

  . 74 – 73 جمع الجوامع )6(

  .110 – 106 جمع الجوامع )7(

  . 107 جمع الجوامع )8(

  . 107 جمع الجوامع )9(

  . 109 جمع الجوامع )10(
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   شواهد الكتاب :المبحث الثاني
   : القرآن الكريم:أوالً

 وهو يـذكر اآليـة      ،فقد بلغ عدد شواهد هذا الكتاب من القرآن الكريم سبعة وعشرين شاهدا           
 موضـع  ،ا كان يذكر من اآلية كلمة واحـدة  وكذلك كثيرا م،دون أن يشير إلى أنَّها قرآنالقرآنية  

   : وقد استشهد بهذه اآليات على النحو التالي،الشاهد فقط
  :ـ االسم من خواصه نداء

 فإذا دخل النداء على حرف فهو ، وأن من خواصه النداء   :)خواص االسم ( قال في حديثه عن     
  .)2( " تنبيه )1( ﴾يتَ  ياْلَ﴿ : ونحو،فاالسم من خواصه نداء " : قال،للتنبيه ال للنداء

   :ـ االسم من خواصه عود ضمير عليه
، وعـود ضـمير   .. .مـن خواصـه نـداء     فاالسم   " :)خواص االسم   ( قال في حديثه عن     

   .)4(" هو على المصدر المفهوم  )3( ﴾اعدلُوا﴿و
   :ـ الملحق بجمع المؤنث السالم

 :)5(وكذا.. . فينْصب بالكسرة،بألف وتاءما جمع  " :)ما جمع بألف وتاء  ( قال في حديثه عن     
﴿ 6( " ﴾ ُأوالت(.  

   :ورصرف أسماء السـ 
 )8(﴾ عسق حم ﴿)7( ﴾ كهيعص   ﴿وليس في    " :)صرف أسماء الصور    ( قال في حديثه عن     

   .)9(" إال الوقف 
                                                

  .  26 آية ، سورة يـس، ﴿ يا لَيتَ قَومي يعلَمون ﴾: من قوله تعالى)1(

  . 2 جمع الجوامع )2(

  . 8 آية ، سورة المائدة،ا هو َأقْرب للَّتقْوى ﴾ ﴿ اعدلُو: من قوله تعالى)3(

 ﴿ اعدلُوا هو َأقْرب للَّتقْوى ﴾ حيـث عـاد           : قوله :فإن أورد على هذا نحو     " :قال السيوطي  . 2 جمع الجوامع    )4(
ـ     ، وهو العـدل  ، فالجواب أنَّه عائد على المصدر المفهوم منه       ،الضمير إلى فعل األمر    " . سه   ال على الفعل نف

  . 1/14 الهمع :انظر

  . 6 آية ، سورة الطالق، ﴿ وِإن كُن ُأوالت حمٍل ﴾: من قوله تعالى)5(

  . 9 جمع الجوامع )6(

  .  1 آية ، مريم: سورة)7(

  .  2 ،1 آية ، سورة الشورى)8(

  =إال   ﴿حم عسق﴾ فال يجـوز فيهمـا ،أما في ﴿كهيعص﴾ " :قال السيوطي . 22 جمع الجوامع )9(
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    :ـ ما ُألحق بالمثنى من مفيد كثرة
وُألحقَ به مفيد   .. . ولزوم األلف لغة   ،لف والياء  فباأل :المثنى " :)إعراب المثنى   ( قال في حديثه عن     

   .)3( " )2( ﴾ كَرتَينِ  ﴿ : كـ)1(كثرة 
   :ـ ما ُألحق بالمثنى مما هو جمع في المعنى

وُألحقَ به جمـع  .. . ولزوم األلف لغة، فباأللف والياء: المثنى:)إعراب المثنى   ( قال في حديثه عن     
  )5( .)4( ﴾ َأخَويكُم ﴿ :معنى كـ

   :ـ ما ُألحق بجمع المذكر السالم
ـ  )6(وُألحق به سـماعا     "  :)إعراب جمع المذكر السالم     ( قال في حديثه عن       نَحـن   ﴿ : كـ

 ناْرِثُو8(  ")7( ﴾الو(.   
     :ـ ما سمي بالجمع

 ،سمي به من مثنى وجمع على حالهوما "  :)إعراب جمع المذكر السالم     ( قال في حديثه عن     
   .)11(  ")10( ﴾ علِّيين ﴿ و)9( كالبحرين

                                                                                                                        
 وال ، وال يجوز فيهما اإلعراب ؛ ألنَّه ال نظير لهما في األسماء المعربة،الحكاية سواء ُأضيف إليهما سورة أم ال =  

  . 1/114 الهمع :انظر" . تركيب المزج ؛ ألنَّه ال يركبه أسماء كثيرة 

الهمـع  " .  بل من كرات     ، من كرتين  ألن المعنى كرات إذ البصر ال ينقلب حاسًئا وهو حسير          " : قال السيوطي  )1(
1/134 .  

  . 4 آية ، سورة الملك، ﴿ فَارجِعِ البصر كَرتَينِ ﴾: وهي من قوله تعالى)2(

  . 25 جمع الجوامع )3(

  . 10 آية ، سورة الحجرات، ﴿ فَاَصلحوا بين َأخَويكُم ﴾: وهي من قوله تعالى)4(

  . 26 جمع الجوامع )5(

 سميت فاقتُصر فيها على مورد السماع ولم        ،ُألحقَ بالجمع في إعرابه ألفاظ ليست على شرطه        " ::قال السيوطي  )6(
دتَعو     : وهي قوله  : صفات للباري تعالى   : منها ،ي ﴾ ناْرِثُوالو نو﴿ إنَّـا   ) الماهـدون   ( و) القـادرون   (  ﴿ نَح

 ﴾ نوعسوقاس عليه،لَمإطالق األسماء عليه توقيفي ، الرحيمون: فال ي الهمـع  :انظـر " .  وال الحكيمون ؛ ألن 
1/155 – 156  .  

  . 73 آية ، سورة الحجرات)7(

  .  30 جمع الجوامع )8(

إذا سمي بالمثنى والجمع فهو باق على ما كان عليه قبَل التَّسمية من اإلعراب باأللف والواو والياء : قال السيوطي)9(
جمع علِّي ثم سمي به أعلى الجنة،وفلـسطون،كلها    :تثنية بحر،ثم جعل علما لبلد،وعليين أصله     : ،أصلهكالبحرين

 .1/170الهمع :انظر.أعالم أماكن منقولة من الجمع،فترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء

  .  18 آية ، المطففين ﴿ ِإن كتَاب اَألبرارِ لَفي علِّيين ﴾ سورة: وهي من قوله تعالى)10(

  .32 جمع الجوامع )11(
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   :)مررت بالرجل مثلك وخير منك ( التعريف في ) أل ( ـ زيادة 
 : قال األخفش، وتمييز ومضافه، وزِيدت نادرا في علَمٍ وحال:)أداة التعريف أل ( قال في حديثه عن  

ـ : وابن هشام، بدٌل: وابن مالك،لنيتها ما بعده نعت : والخليل،)مررت بالرجِل مثلك وخيرٍ منك     ( و   : كـ
  )2( .)1( ﴾ اللَّيل نَسلَخُ ﴿

   :ـ تعريف المبتدأ
ودخـل  .. . مخبرا عنه  ، غير زائد ونحوه    لفظي وهو المجرد من عامل    " :)ف المبتدأ   تعري( قال في   

  .)4( " ﴾ هْل من خَاِلق ﴿ :)3( نحو )غير زائد  (بقولنا 
   :ـ تقدير الفاعل

   )7( .   مناسب﴾ ثُم بدا لَهم ﴿ :)6(في نحو  )5( ويقدر :)الفاعل (  في حديثه عن قال
أو الباء ) من ( وقد يجر بـ  " :)الفاعل ( قال في حديثه عن   :أو الباء الزائدة) من ( ـ جر الفاعل بـ 

  .)9( " ﴾ كَفَى ﴿ :)8(الزائدة في 
 10( الرفع باإلهمال    : واألعلم ،أثبت بعضهم الرفع بالمجاورة    " :له) مة  خات( قال في     :فع باإلهمال ـ الر( 
   .)12( " ﴾ يقَاُل لَه ِإبراهيم ﴿ :)11(نحو 

 بالباء الزائدة كثيـرا     ويجر " :)المفعول به   ( قال في حديثه عن       :ـ جر المفعول به بالباء الزائدة     
   .)14( " ﴾تُلْقُوا بَِأيديكُم  وال ﴿ :)13( ونحو ،ونحوه) عرفت  ( مفعوُل

                                                
  . 37 سورة يـس، آية )1(
  . 53 جمع الجوامع )2(
  . 3 سورة فاطر، آية )3(
  . 64 جمع الجوامع )4(
، )بدا ( لة إن الفاعل في ﴿ ثُم بدا لَهم ﴾ ضمير مقدر راجع إلى ما دّل عليه الفعل، وهو البداء في اآلية، لدال           :  قال السيوطي  )5(

  .2/256الهمع : انظر. ويقاس بذلك ما أشبهه 
  . 35 سورة يوسف، آية )6(
  . 106 جمع الجوامع )7(
  . 45﴿ وكَفَى باللَّه وِليا وكَفَى بِاللَّه نَصيرا ﴾، سورة النساء، آية :  من قوله تعالى)8(
  . 106 جمع الجوامع )9(
عنده باإلهمال ) إبراهيم (  ﴿ يقَاُل لَه ِإبراهيم ﴾ فارتفع: همال أثبته األعلم، وجعل منه قوله تعالىالرفع باإل: "  قال السيوطي)10(

" . واحـد اثنـان   : من العوامل ؛ ألنَّه لم بتقدمه عامل يؤثر في لفظه، فبقي مهمالً، والمهمل إذا ضم إلى غيره ارتفع، نحو   
   .  2/275انظر الهمع 

  .                      60بياء، آية  سورة األن)11(
  . 110جمع الجوامع ) 12(

   .195 آية ، سورة البقرة)13(

  . 113 جمع الجوامع )14(
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  :ـ حذف عامل المفعول به
 ويجب سـماعا فـي مثَـل        ، ويحذف عامله قياسا لقرينة    :)المفعول به   ( قال في حديثه عن     

  .)2( ﴾ انْتَهوا خَيرا ﴿ :)1( نحو ،وشبهه
    :)لما ( ـ االستثناء بـ 

ِإن  ﴿ :)3( نحـو    ،قليالً) إالَّ   ( :بمعنى) لما  (  ويستثنى بـ    :)االستثناء  ( قال في حديثه عن     
   .)4( ﴾ لَما علَيها حافظ كُلُّ نَفْسٍ

   :ـ تمييز الجملة
 ،)هللا دره رجـالً  (  و،)حسبك به فارسا  ( :ومنه نحو " :)تمييز الجملة ( قال في حديثه عن   

   .)6( " )5( ﴾ كَفَى بِاللَّه شَهِيدا ﴿و
   :)لو ( ـ معنى 

، امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه    والمختار وِفاقًا البن مالك      " :)لو  ( قال في حديثه عن معنى      
ِلهـةٌ إالَّ اللَّـه     و كَاْن فيهِمـا آ    ـلَ ﴿ :كـ ،إن ناسب ولم يخلف المقدم غيـره      )7(ثم ينتفي التالي    

   .)9( " )8( ﴾لَفَسدتَا
                                                

  . 171 آية ، سورة النساء)1(

  . 113 جمع الجوامع )2(

  .  4 آية ، سورة الطارق)3(

  . 156 جمع الجوامع )4(

  . 79 آية ، سورة النساء)5(

  .166ع  جمع الجوام)6(

 ولم يخلف المقدم غيره    ،ثم ينتفي التالي أيضا إن ناسب األول بأن لزمه عقالً أو شرعا أو عادة              " : قال السيوطي  )7(
ـ    : ففـسادهما أي ، الـسماوات واألرض : أي، ﴿ لَو كَاْن فيهِما آِلهةٌ إالَّ اللَّه لَفَسدتَا ﴾:في ترتيب التالي عليه ك

 المشاهد مناسب لتعدد اآللهة ؛ للزومه على وفق القاعدة عند تعدد الحاكم من التّمانع في خروجهما عن نظامهما
لو (  فينتفي الفساد بانتفاء التعدد المفاد بـ ، ولم يخلف التعدد في ترتّب الفساد غيره       ، وعدم االتفاق عليه   ،الشيء
  . 4/346الهمع ) " . 

  .  22 آية ، سورة النساء)8(

  . 208جوامع  جمع ال)9(
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   :الواقع بعدها فعل)  بِْئس نعم و( في  ) ما( ـ 
 )1( ﴾ بِْئـسما اشْـتَروا      ﴿ :في) ما  ( قال المحققون إن     " :)نعم وبِْئس   ( قال في حديثه عن     

 نكـرة   : وخامـسها  ، مصدرية : ورابعها ، موصولة : وثالثها ، نكرة تمييز  : وقيل ،معرفة تامة فاعل  
  .)3("  كافَّة :: وسادسها،موصوفة فاعل

    :اسمإذا وليها )  وبِْئس نعم( في ) ما ( ـ 
 القوالن : أي.)5(" األوالن  )4( ﴾ نعما هي ﴿في ) ما ( و " :)نعم وبِْئس  ( قال في حديثه عن     

 والفاعل ، نكرة غير موصوفة تمييز : والثاني ، أنَّها معرفة تامة فاعل بالفعل     : األول : وهما ،األوالن
  )6( . والمرفوع بعدها هو المخصوص،مضمر

  :ـ تعلّق الظرف والجار والمجرور
 أو  ،أو شـبهه   يجب تعلّقهما بفعل     " :)تعلّق الظرف والجار والمجرور     ( قال في حديثه عن     

 بِـَأحكَمِ  ﴿ إن : وقـول الحـوفي   ،وال يتعلّق زائد إالَّ الالم المقويـة      .. . ولو مقدرا  ،ما في رائحته  
 نيماك7( ﴾الح( مهمتعلِّقٌ و  ")8(.    
   : من البعضـ بدل الكّل

 :)9(، نحو لجمهور إثبات بدل الكّل من البعضوالمختار وفاقًا ل   " :)البدل  ( قال في حديثه عن     
   .)11( " ﴾يدخُلُون الجنَّةَ جنَّات عدنٍ  ﴿

   :ـ حرف العطف الواو
قال ابن  .. .وتختص بعطف ما ال يستغنى عنه      " :)الواو  ( قال في حديثه عن حرف العطف       

 تَبوءوا الـدار    ﴿ :)10(  نحو ، وعطف عامل حذفَ وبقي معمولُه على ظاهرٍ يجمعهما معنى         :مالك
 انماِإلي11("  ﴾و(.   

                                                
  . 90 آية ، سورة البقرة)1(

  . 229 جمع الجوامع )2(

  . 271 آية ، سورة البقرة)3(

  . 229 جمع الجوامع )4(

  . 5/39 الهمع )5(

  . 8 آية ، سورة التين)6(

  . 243 جمع الجوامع )7(

  . 61 ،60 آية ، سورة مريم)9(

  .  259 جمع الجوامع )10(

  .  9 آية ، سورة الحشر)11(
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   :ـ جواز إطالق صيغة التَّعجب والتَّفضيل في صفات اهللا
ما أعظم ( قولهم  وشذَّ : قال أبو حيان :)صيغتي التَّعجب وأفعل التّفضيل     ( قال في حديثه عن     

َأسمع بِهِـم   ﴿ :)1( والمختار وِفاقًا للسبكي وجماعة جوازه لقوله        ،؛ لعدم قبول الكثرة   ) اهللا وأقدره   
 رصَأب2( ﴾و(.   

   :ون الخفيفةـ كتابة الفعل المؤكد بالنّ
بحروف هجائية غير أسماء الحروف مـع        تصوير اللَّفظ    : الخطّ :)خاتمة في الخط    ( قال في   

   )4( .باأللف )3( ﴾ ِلنَسفَعا ﴿ ومن ثم كُتب ،قدير االبتداء والوقفت
     : الحديث الشريف:ثانيا

 حيـث   ،شواهد الحديث الشريف في هذا الكتاب في المرتبة الثانية بعد القرآن الكـريم            كانت  
هـا   وقد كان يستشهد بهـا دون أن يـشير إلـى أنَّ   ،استشهد منها السيوطي بواحد وعشرين حديثًا     

بالحديث لترجيح    وقد يستشهد  ،)5(  وقد كان يستشهد بالحديث على إثبات القواعد النحوية        ،أحاديث
، )8( أو ليدلّل على لغة معينة  ،)7() لو  (  أو لالستدالل على معنى معين كمعنى        ،)6(رأي على رأي    

ي هد السيوط وقد استش  ،)9(وهو قد يسوق عددا من األحاديث مجتمعة لالستدالل على صحة رأي            
  : يبهذه األحاديث على النحو التال

                                                                                                                        
  . 260 جمع الجوامع )1(

  . 291 جمع الجوامع )2(

  . 38 آية ، سورة مريم)3(

  . 15 آية ، سورة العلق)4(

  . 333 جمع الجوامع )5(

  . 158 ،72 جمع الجوامع )6(

  . 280 ،244 جمع الجوامع )7(

  . 209 جمع الجوامع )8(

  . 25 جمع الجوامع )9(

 .  292 – 290 ،281 جمع الجوامع )9(
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   :ـ من خواص االسم اإلسناد إليه
ومنه ...  وإسناد إليه،ن خواصه نداء فاالسم م:)خواص االسم ( قال السيوطي في حديثه عن      

   .)3("  إالّ باهللا كنز )2(ال حول وال قوة  " :)1( أو ُأرِيد لفظُه كـ ،ما سمي به
   :ي المثنى رفعا ونصبا وجرالزوم األلف فـ 

 :)4( وعليه   ، ولزوم األلف لغة   ،المثنى فباأللف والياء   " :)إعراب المثنى   ( قال في حديثه عن     
   .)5(" ال وتران في ليلة " 

   :ـ ما ُألحق بالمثنّى
   .)7( " )6(حوالينا "  و.. كثرةد وألحق به مفي.. فباأللف والياء: المثنَّى:)المثنى ( قال في حديثه عن

   :)لوال ( ـ وجوب ذكر الخبر بعد 
والـشلوبين  والمختار وفاقًا للرماني وابن الـشجري     " :)الخبر بعد لوال    ( قال في حديثه عن     

  )9( " ."لوال قومك حديثو عهد  " :)8(  وعليه،وابن مالك يجب ذكره إن كان خاصا وال دليل
  

                                                
الـذكر والـدعاء والتوبـة    (  ومسلم في كتـاب   3/308) الدعوات  (  حديث شريف أخرجه البخاري في كتاب        )1(

 وابن ماجه   756) الدعوات  (  والترمذي في كتاب     5/156 وأحمد في مسنده     2078 - 4/2077) واالستغفار  
  .630) األدب ( في كتاب 

الهمع .  كالكنز في نفاسته وصيانته عن أعين الناس : أي،ز الجنة هذا اللفظ كنز من كنو: فالمعنى: قال السيوطي  )2(
1/12 .  

   . 2 جمع الجوامع )3(

 والنـساي  ،125) ما جاء ال وتران في ليلة ( بـاب ) الصالة (  هذا جزء من حديث في سنن الترمذي كتـاب          )4(
  . 426)  ليلـة ين فيترنهي النبي صلى اهللا علية وسلم عن الو( بـاب ) قيام الليل ( في كتـاب 

  .25 جمع الجوامع )5(

 ،382 ص ،)18 (،)17 (،)10 (،)9(بـاب  ) االستـسقاء  (  هذا جزء من حديث شريف رواه النسائي في كتاب    )6(
  .301ص ) 154(باب ) إقامة الصالة والسنة (  وابن ماجة في كتاب ،386 ،383

  . 26 جمع الجوامع )7(

  .1/383) فضل مكة وبنيانها (  باب ،)الحج (  في صحيحه في كتاب  جزء من حديث رواه البخاري)8(

  . 72 جمع الجوامع )9(
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    : إن كنت لمؤمنًا:في) إن ( ـ 
   )3( " .)2(" لمؤمنًا  إن كنت " :  في)1(وعلى األصح تكسر  " :المخفَّفة) إن ( يثه عن قال في حد
  :ـ تقدير الفاعل

" ال يشرب الخمـر     "  و ،)4( ﴾ ثُم بدا لَهم      ﴿ :ويقدر في نحو   " :)الفاعل  ( قال في حديثه عن     
)5( مناسسب  ")6(.   

   :ـ زيادة الباء في المفعول به
كفـى بـالمرء    " :)7( ويجر المفعول به بالباء الزائدة نحو :)المفعول به ( ثه عن  قال في حدي  

   .)8(" كذبا أن يحدث بكل ما سمع 
  :ـ نصب الحال الثاني من المكرر

علمته الحـساب    ( :ني من المكرر كقولك    في نصب الحال الثا    :)الحال  ( قال في حديثه عن     
والمختـار  .. . تأكيد: والزجاج، صفة له:، وابن جنيصب الثاني باألول ن :قال الفارسي ،  )بابا بابا   

  .)10(" لتتَّبعن سنن من قبلكم باعا فباعا  " :)9(عطف بفاء محذوفة لظهورها في 
                                                

 ال يجوز في : وابن الخضر: ، فقال األخفش  )وقد علمنا إن كنت لمؤمنًا      : ( وقد اختلف في الحديث المشهور    : " قال السيوطي  )1(
 ) الالم لالبتداء فعلقت فعل) إن على أن ال يجوز إال الفتح :  العلم عن العمل،  وقال الفارسي وابن أبي العافيةإال الكسر بناء

  . 2/182الهمع : انظر" . بناء على أنَّها غيرها، فلم تعلِّقه 
  . 1/54) من لم يتوضأ إال من الغَشْيِ المثْقِل ( ، باب )الوضوء (  هذا جزء من حديث شريف رواه البخاري في كتاب )2(
  . 93  جمع الجوامع)3(
  .  35 سورة يوسف، آية )4(

، 1/596) النهي بغير إذن صاحبه  ( ، باب   )المظالم والغضب   ( صحيح البخاري كتاب    :  هذا جزء من حديث شريف، انظر      )5(
ال يشرب ( باب ) الحدود (   وكتاب3/128... ) إنّما الخمر والميسر واألنصاب : قول اهللا تعالى( باب ) األشربة ( وكتاب 
وسـنن  . 57) نقصان اإليمان بالمعاصي ونفيه عن المتلـبس      ( باب    ) اإليمان  ( وصحيح مسلم كتاب     . 3/391 ) الخمر

         بـاب  ) الـسنة  ( ، وسنن أبي داود كتاب 848)ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر( باب ) األشربة  ( النسائي كتاب   
  .  703) الدليل على زيادة اإليمان ونقصانه ( 

  . 106 جمع الجوامع )6(

" ، وهو في سنن أبي داود برواية       748) في التشديد في الكذب     ( باب  ) األدب  ( سنن أبي داود كتاب     :  حديث شريف، انظر   )7(
 " . كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع 

  . 113 جمع الجوامع )8(
 وصحيح مسلم 2/209) ما ذكر عن بني  إسرائيل ( ، باب )أحاديث األنبياء ( صحيح البخاري كتاب : انظر.  حديث شريف )9(

اتباع هذه األمة سنن من (  باب ) اإليمان (  والمستدرك كتاب 1313) اتباع سنن اليهود والنصارى ( باب ) العلم ( كتاب  
  .1/37) قبلها 

  . 158 جمع الجوامع )10(
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   :)لو ( ـ معنى 
، امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه    والمختار وفاقًا البن مالك      " :)لو  ( قال في حديثه عن معنى      

      :إما باألولى نحـو   ويثبت إن لم يناف وناسب      .. .تفي التالي إن ناسب ولم يخلف المقدم غيره       ثم ين 
    )2(."لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي للرضاع  "  :)1( أو المساوي نحو،)لو لم يخف اهللا لم يعصه ( 

   :للتقليل) لو ( ـ ترد 
ولـو بِظَلْـف     " :)3(والتقليل نحـو    .. .فًا لكثير وترد للتَّمنِّي خال   " :)لو  ( قال في حديثه عن     

  )4( " ."محرق 
   :)كّل ( ـ وقوع النَّفي في حز 
كلُّ ذلك   " :)5(إذا وقع النَّفي في حيزها توجه إلى كلِّ فرد نحو            " :)كّل  ( قال في حديثه عن     

    )6( " ."لم يكن 
   :)نعم وبِْئس ( ـ جواز حذف فاعل 

  . )8(" ونعمتْ فبها  " :)7(يجوز حذفه نحو :)فاعل نعم وبِْئس(يثه عن  في حدقال
                                                

المراضـع مـن المواليـات                 ( بـاب   ) النفقـات   (  هذا جزء من حديث شريف رواه البخـاري فـي كتـاب              )1(
  .  684) تحريم الربيبة وأخت المرأة ( باب ) الرضاع (  ومسلم في كتاب 3/81) وغيرهن 

  . 208 جمع الجوامع )2(

مـا جـاء فـي                    ( بـاب   ) صـفة النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم            (  الموطأ كتـاب     :انظر.  حديث شريف    )3(
  .400) رد السائل ( باب ) الزكاة ( وسنن النسائي كتاب  570) المساكين 

  .  209 جمع الجوامع )4(

صلى رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ صالة العصر فسلّم    " : حديث شريف روِي عن أبي هريرة حيث قال)5(
 :ول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم أقُصرت الصالةُ يا رسول اهللا أم نَسيتَ فقال رس        :في ركعتين فقام ذو اليدين فقال     

 وصحيح ،53) ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا ( باب ) الصالة (  الموطأ كتاب :انظر" . كل ذلك لم يكن " 
  . 267) السهو في الصالة والسجود له ( باب ) المساجد ومواضع الصالة ( مسلم كتاب 

  . 216 جمع الجوامع )6(

) أبواب الجمعة (  سنن الترمذي :انظر) . من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت  ( : وتمامه، هذا جزء من حديث)7(
 .  طبعة مصطفى البابي الحلبي  . 2/369) ما جاء في الوضوء يوم الجمعة ( باب 

من توضأ يوم الجمعة     " : فاعل نعم وبِْئس جائز الحذف إن علم نحو حديث         :قال السيوطي  . 228 جمع الجوامع    )8(
  .  5/34 الهمع :انظر.  نعمت السنة : أي،"ها ونعمت فب
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   :ـ تقدير متعلّق الجار والمجرور في البسملة
والمختار وفاقًا ألهل البيان تقـديره فـي         " :)متعلق الظرف والمجرور    ( قال في حديثه عن     

  )3( " ."بسمك ربي وضعتُ جنبي  " :)2( وعليه ،ِلما جعلَتْ مبدأ له )1(البسملة فعالً مؤخَّرا مناسبا 
   :ـ جواز ما جاز في الضرورة في النّثر

 للتَّناسـبِ   )4( جـوازه     المختار وِفاقًا لألخفشِ    ":)الضرورة الشعرية   ( قال في خاتمة له في      
أنْفقْ بالالً وال    "  )5(" هن   هن ل  نلْلَ، والشِّياطين وما أض   رب السماوات وما أظْلَلْن   " : والسجعِ نحو 

                  )8(كُـْل مـا َأصـميتَ       " ،  )7(" ارجِعـن مـأزورات غيـر مـأجورات          " ،)6(" تَخْشَ إقـالالً    
                                                

 ، بـسم اهللا أرتحـل  : وفي السفر، بسم اهللا آكل: وفي األكل، بسم اهللا أقرأ:فيقدر في أول القراءة   " : قال السيوطي  )1(
 :انظـر " .  وباسمك أرفعه ،بسمك ربي وضعت جنبي " :وعليه قوله ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ في ذكر النوم  

  .   5/136ع الهم

 وصحيح 3/288) التعوذ والقراءة عند المنام  ( باب  ) الدعوات  (  صحيح البخاري كتاب     :انظر.  حديث شريف    )2(
 وسنن أبـي  251) ما يقول عند النوم وأخذ المضجع    ( باب  ) الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار     ( مسلم كتاب   
الـدعوات عـن   (  وسنن الترمذي كتـاب        756 - 755) ما يقال عند النوم     ( باب  ) األدب  ( داود كتاب   

  .772) منه ( باب ) رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  . 244 جمع الجوامع )3(

  . 5/350 الهمع :انظر.  ما جاز في الضرورة في النثر : أي)4(

  . 800 - 799 ) 91( باب ) الدعوات (  سنن الترمذي كتاب :انظر.  حديث شريف )5(

  . 10/155 و1/342 المعجم الكبير :انظر. ديث شريف  ح)6(

) منع النساء من اتباع الجنـائز       ( باب  ) الجنائز  (  مصنف عبد الرازق الصغاني كتاب       :انظر.  حديث شريف    )7(
  .   276) ما جاء في اتباع النساء الجنائز ( باب ) الجنائز (  وسنن ابن ماجة كتاب 3/457

  . 5/351 الهمع :انظر. ن الصيد وأنت تراه  ما رميته م: والمقصود)8(
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مـن   " ،)4( " )3(الب الحوَأب   ـها ك ـب تَنْبِح ل األدب أيتُكن صاحبة الجم  "  ،)2( " )1(ودع ما أنْميتَ    
   )7( " .)6( "  وكُّل عينٍ المة)5(ن وهامة كُلِّ شيطا

   :ـ جواز إطالق صيغة التعجب والتفضيل في صفات اهللا
مـا   ( : وشد قـولهم   : قال أبو حيان   :)صيغتي التعجب وأفعل التفضيل     ( قال في حديثه عن     

 َأسـمع  ﴿ :ولـه  والمختار وفاقًا للسبكي وجماعة جوازه لق،؛ لعدم قبول الكثرة) أعظم اهللا وأقدره    
 رصوَأب 11( ."0 )10(أقدر عليك "  و،)9(" هللا أرحم بالمؤمن "  و،"ما أحلمك "  و)8( ﴾بِهِم(   

                                                
  . 5/351 الهمع :انظر.  ما رميته فغاب عنك ثم مات : أي)1(

  =سبب نزول قول اهللا ( باب ) الصيد والذبائح (  كتاب ،السنن الكبرى للبهيقي: انظر.  حديث شريف )2(
  .11/197) الصيد (  وشرح السنة كتاب 9/241ه ﴾  ﴿ وال تَأكُلُوا مما لم يذْكر اسم اِهللا علَي:عز وجل  = 

 . 5/270 تهذيب  اللغة :انظر.  الحوَأب موضع بئر نَبحتْ كالبه أم المؤمنين مقْبلَها إلى البصرة         : قال األزهري  )3(
 تـاج  :انظـر . الواسـع  :  والحـوأب ، واد حوَأب: يقال، الواسع من األودية: كَكَوكَب : الحوأب :وقال الزبيدي 

  .  2/211العروس 

  . 21/379 مصنف ابن أبي شيبة :انظر.  حديث شريف )4(

 :والالمـة .  وقد تقع الهوام على كل ما يدب من الحيوان، وكل ذي سم يقتل ، وهي الحيات  ، واحدة الهوام  : الهامة )5(
 هي التي تصيب بسوء :لعين الالمة وا، طلبا لالزدواج بهامة: وإن كانت من ألمت تلم، ولم يقل ملمة  ،ذات اللمم 

  . 4/369) صلى اهللا عليه وسلم (  جامع األصول في أحاديث الرسول :انظر

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعـود الحـسن والحـسين    : "  حديث شريف رواه ابن عباس عن النبي قال      )6(
 عين المة، ويقول هكذا كان إبراهيم يعوذ        أعيذكما بكلمات اهللا التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل         : " ويقول

 وسنن الترمـذي كتـاب   2/185) 12(باب ) أحاديث األنبياء(صحيح البخاري كتاب :انظر".إسحاق وإسماعيل  
         وسنن ابن ماجة كتـاب      710) ما جاء في الرقية من العين     (باب  ) الطب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       (
  .588) ه النبي صلى اهللا عليه وسلم وما عوذ بهما عوذ ب(باب ) الطب ( 

  .281 جمع الجوامع )7(
  . 38 سورة مربم، آية )8(
قَدم على النبي صلى اهللا عليه وسلم سبي، فإذا امرأة : "  حديث شريف، روي عن عمر بن الخطاب ـ رضي اهللا عنه ـ قال  )9(

ي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته فقال لنا النبي صلى اهللا عليـه      من السبي قد تحلب ثديها تسقي إذا وجدت صبيا في السب          
" . اهللا أرحم بعباده من هذه بولدها : ال وهي تقدر على أن ال تطرحه، فقال: أترون هذه طارحة ولدها في النار ؟ قلنا: وسلم
  . 3/215) رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ( باب ) األدب ( صحيح البخاري كتاب : انظر

كنت أضرب غالما لي فسمعت من خلفي صوتًا اعلم أبا مسعود ـ :  حديث شريف روي عن ابن مسعود األنصاري أنه قال)10(
 يا رسول اهللا هو : فقلت،عليه فالتفتّ فإذا هو النبي صلى اهللا عليه وسلمقال ابن المثنى مرتين ـ هللا أقدر عليك منك 

 وصحيح مسلم كتاب 772) في حق المملوك ( باب ) األدب ( كتاب  سنن أبي داود :انظر... " . حر لوجه اهللا 
  .827 - 826) صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده ( باب ) اإليمان ( 

  . 291 – 290 جمع الجوامع )11(
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   : الشعر:ثالثًا
 وهو لم ينسب أي بيت من هـذه         ،أبيات من الشعر  استشهد السيوطي في هذا الكتاب بثمانية       

 بل كان يكتفي بذكر جزء منه أو كلمـة  ،مالً كما أنّه لم يذكر أي بيت منها كا،لى صاحبه األبيات إ 
 : والثاني ، المرئ القيس وهو شاعر جاهلي     : وقد نسبنا هذه األبيات فكان األول      ،في بعض األحيان  

 ، ليزيد بن مخرم الحـارثي وهـو جـاهلي أيـضا     : والثالث ،القنائي وهو جاهلي أيضا   ألبي خالد   
 لعمرو بن معد يكرب وقد توفي       : والخامس ،الم لعاتكة بنت زيد العدوية وقد أدركت اإلس       :والرابع

 وقد استشهد بهذه    ،مجهولي النسبة  : والسابع والثامن  ، لرجل من اليمن   : والسادس ،)هـ  21( سنة  
   :األبيات الثمانية على النحو التالي

   :ـ خواص االسم
 )1(وإضافة وجر وحرفـه .. .فاالسم من خواصه نداء   " :)خواص االسم   ( قال في حديثه عن     

  )3(" صاحبه  )2(بِنَام ..  ... :.و
   :ـ قد تلحق نون الوقاية اسم الفاعل

 إن : وقيـل ،وقد تلحق أفْعل مـن واسـم الفاعـل    " :)نون الوقاية ( قال في حديثه عن     
  .)5(" تنوين  ..... ... ... .)4( مسلمني.. ... ... ... ... ... .:نحو

                                                
 بليـل  : أي، فالواجب أنَّه على حذف الموصوف ،وهو فعل باتفاق  ) نام  ( حيث أدخل الباء على      " : قال السيوطي  )1(

  . 1/13 الهمع :انظر" . م صاحبه نا

  : هذا جزء من بيت من الرجز وتمامه)2(

هبصاح ي بِنَاملواِهللا ما لَي  
 و شرح التسهيل البـن   1/112 وبال نسبة في اإلنصاف      2/271     وهو ألبي خالد القناني في شرح أبيات سيبويه         

  .        1/13 الهمع 43ح قطر الندى  وشر4/3 والمقاصد النحوية 2/276 وشرح األشموني 3/6مالك 

  . 2 جمع الجوامع )3(

                                                                                     : هذا جزء من بيت من الوافر وتمامه)4(
نملسَأم           رِي وظَنِّي كُّل ظَنا َأدمي                         واحي شُرمي إلى قَو  

 وبال نسبة في األشباه ،2/770 وشرح شواهد المغني 1/385     وهو ليزيد بن مخزم الحارثي في المقاصد النحوية    
 والبحر 144 والمطالع السعيدة 1/649 والمغني 5/2417 واالرتشاف 1/138 وشرح التسهيل 3/243والنظائر 
  .  2/266 و المحتسب 7/346المحيط 

  
  . 43 جمع الجوامع )5(
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   :حذف نون الوقايةـ 
.. ... ... ... ... ... :.)1( والمختار أنَّها المحذوفة في    " :)نون الوقاية   ( ثه عن   قال في حدي  

   .)3(" خالفًا البن مالك  )2(فَليني .. ... ... ... .
   :المخفَّفة وإيالؤها للناسخ) إن ( ـ 

و وال يليها غالبا فعـٌل إالّ متـصرف ناسـخ مـاضٍ أ             " :)إن المخفَّفة   ( قال في حديثه عن     
  )5( ..  "... ... ... ... .  )4(ِإن قَتَلْتَ لَمسلما ..  ... :. وقاس األخفش،مضارع خالفًا البن مالك

   :حذف عامل الفاعلـ 
    ،يـ كجواب نف،ويحذف لقرينة " :)حذف عامل الفاعل ( قال في حديثه عن 

  )8(.. " ... ... ... ... ... ... .)7(ِليبك يزِيد ضارِع :)6(  وال يقاس،أو استفهام
                                                

  : هذا من بيت من الوافر وتمامه )1(
                     تَراه كالثَّغامِ يعلُّ مسكًا           يسوء الفَاِليات إذَا فَلَيني 

 1/140التـسهيل  وبـال نـسبة فـي شـرح      ، 1/379 والمقاصد النحويـة  4/4 والكتاب 180     وهو منسوب لعمرو بن معد يكرب في ديوانه     
   .  2/202 وشرح أبيات سيبويه 120 والمطالع السعيدة 1/85 واألشباه والنظائر 2/926واالرتشاف 

هي نون الوقاية ؛ ألن األولى ضمير فاعل فال تحـذف، وهـذا هـو               : فلينني، فاختلف أي النونين المحذوفة، فقال المبرد      : أي: "  قال السيوطي  )2(
  . 1/226الهمع : انظر" . المختار عندي 

  . 43 جمع الجوامع )3(

  :  هذا جزء من بيت من الكامل، وتمامه)4(
دمتَعةُ المقُوبع كلَيلَّتْ عا                  حملسقَتَلْتَ لَم إن نُكيمشُلَّتْ ي  

 1/71 وشـرح شـواهد المعنـي    2/84ـ في التـصريح       والبيت منسوب لعاتكة بنت زيد العدوية ابنة عم عمر بن الخطاب ـ رضي اهللا عنه   
 واإلنـصاف  10/373 والخزانـة  3/1273، وبال نسبة في االرتـشاف  224 - 1/223 وشرح الكافية الشافية  37،  2/36وشرح التسهيل   

ـ 1/382 وشرح ابن عقيـل  6/127 وشرح الكافية للرضي 1/368 وشفاء العليل   124 والمقرب   1/329 وأوضح المسالك    2/641 رح  وش
  .   1/327 والمساعد 231 والمطالع السعيدة 8/71 وشرح المفصل البن يعيش 1/58 ومغني اللبيب 208 والجنى الداني 1/318األشموني 

  . 93 جمع الجوامع )5(

  :  البيت من الطويل، وتمامه)6(
  واِئحِليبك يزِيد ضارِع ِلخُصومة               ومخْتَبِطٌ مما تُطيح الطَّ

 ولنهـشل بـن حـري النهـشلي فـي      19 - 1/192 وشرح الكافية للرضي 1/80 وشرح المفصل 1/345     وهو للحارث بن نهيك في الكتاب  
 3/282، وبال نسبة فـي المقتـضب        2/256 والتصريح   3/286، ولضرار بن نهشل في الدرر       1/303 والخزانة   2/454المقاصد النحوية   

عـصفور    وشرح الجمل البن   1/264 وشرح الكافية الشافية     2/84المسالك   وأوضح   1/393موني   وشرح األش  2/384والمغني  
   . 119 - 2/188 وشرح التسهيل 1/537

 37، 36يـة  سورة النور، آ[  ﴿ يسبح لَه فيها بالغُدو واآلصاِل، رِجاٌل ﴾        : ومما حذفَ فيه عامل الفاعل لعدم اللبس قوله تعالى        : قال السيوطي  )7(
...   ِليبك يزِيـد ضـارِع ِلخُـصومة     :عليه، ومثله قول الشاعر) يسبح( يسبحه رجاٌل لداللة : للمفعول، إذ التقدير) يسبح  ( على قراءة بناء    ] 

 ...  ...  ...  ...  ...  ...  
 .  2/258الهمع : انظر" . ليبكيه ضارع : أي  

  . 107 – 106 جمع الجوامع )8(
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   :ـ التنازع في العمل
) مـا قـام وقعـد إال زيـد         ( :واألصح ال تنازع في نحو     " :)التنازع  ( قال في حديثه عن     

   )3(" ولَم َأطْلُب قَليٌل من الماِل  )2(كَفَاني .. ... ... ... ... ... :.)1(و
   :ـ إبدال الجيم من الياء للضرورة

  .)4() حجتي (ومنها إبدال الجيم من ياء ): الضرورة الشعرية(ي حديثه عن قال ف
   :ـ إبدال اسم بمناسبه اشتقاقًا

ـ  أما إبدال اسمٍ بِمناسبه اشتقاقًا " :)الضرورة الشعرية ( قال في حديثه عن   ) سـالم   ( : كـ
  )6(" أبو عفّانا والشّيخ عثمان ..  ... ... ... ... ... :.)5( من سليمان أو غيره نحو

   : األمثال وأقوال العرب:رابعا
                                                

   : هذا عجز بيت من الطويل وصدره)1(
                                 يشَةعنَى مى ألدعما َأس َأن فَلَو                                            

 2/215 ،1/490 ومغنـي اللبيـب      1/83 واإلنصاف   1/131 والكتاب   122     والبيت المريء القيس في ديوانه      
 والمنـصف   290 وفرائد القالئـد     172 والمنهل الصافي    1/305 وجمهرة األمثال    5/273شباه والنظائر   واأل

 3/289 ،1/451 وشرح األشـموني     4/76 وبال نسبة في المقتضب      ،1496للشمنّي بتحقيق عبد الحميد محمد      
   .      1/327 والخزانة 178والمقرب 

  :ي قول امرئ القيسواألصح أنَّه ال تنازع ف " : قال السيوطي)2(
  فَلَو أن ما َأسعى ألدنَى معيشَة         كَفَاني ولَم َأطْلُب قَليٌل من الماِل 

 أطلبه ؛ بل هو فعل      : أي ، واستدل به على حذف المنصوب من الثاني الملغي        ،     خالفًا لمن جعله من باب التنازع     
  .5/144الهمع ) " . فلو أن ما أسعى  ( : أسع بدليل قوله في صدره ولم، كفاني قليٌل: أي،الزم ال مفعول له

  . 245 جمع الجوامع )3(

   : وذلك كما جاء في قول الشاعر،من بيت من الرجز) حجتي ( و . 279 جمع الجوامع )4(
                                          ال هم إن كُنْتَ قَبِلْتَ حجتج                           

 والمقاصد النحويـة    6/229 والدرر اللوامع    456 وهو منسوب لرجل من اليمن في النوادر         ،    والبيت من الرجز  
 والتصريح 3/1114 وشفاء العليل   4/83 ،3/31 وشرح األشموني    4/2192 وبال نسبة في االرتشاف      ،4/570
 ومقاييس 177ما يحتمل الشعر من الضرورة  و 46 والشعر والشعراء    522 والمقرب   1/355 والممتع   5/366

   . 4/29اللغة 
   : وصدره، هذا عجز بيت من السريع)5(

  من نَسجِ داود أبي سالم
  . والشيخ عثمان أبي  عفان:  وهو في العقد الفريد برواية،4/185 والعقد الفريد 6/258     وهو بال نسبة في الدرر 

  .280 جمع الجوامع )6(
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 والتي استطعنا أن نجدها في كتـب األمثـال          ،عدد شواهد السيوطي من األمثال العربية     بلغ  
   .ستة

علـى   وسوف نقتصر في هذا المقام       ،أما شواهده من أقوال العرب وتعبيراتهم فهي كثير جدا        
   .ال والتعبيرات ؛ وذلك لعدم اإلطالةبيان مواضع شواهده من األمثال دون األقو

 النحو  ى وقد استشهد بهذه األمثال الستة عل      ،والسيوطي يذكر األمثال وال يشير إلى أنَّها أمثال       
   :اآلتي

   :ـ خواص االسم
  اد ـوإسن.. .داءـفاالسم من خواصه ن " :)خواص االسم ( قال في حديثه عن 

   .)3("  المصدر )2(أو نزل منزلة ) أن (  على حذف )1(" تسمع بالمعيدي "  و،إليـه
   . اإلسناد إليـه:فقد استشهد السيوطي بهذا المثل على خاصية من خواص االسم وهي

   :ـ حذف عامل المفعول به
                  :كـ.. .ةـه قياسا لقرينـذف عاملـ يح:)ه ـالمفعول ب( قال في حديثه عن 

 "6( . ")5(شفًا وسوء كيلة أح"  و)4("  على البقر الكالب(   
   :ت عن المصدرـ نيابة صفا

ـ ،أنابوا عنه صفات   " :)المفعول المطلق   ( حديثه عن   في  قال    وأقائمـا  ، وهنيا، عائدا بك: ك
  )8( . ")7(أأعور وذا   نابٍ "  و، وفاها ِلفيك، تُربا وجنْدالً: وأعيانًا كـ،وقد قعدوا

                                                
  . 1/215 وجمهرة األمثال 1/395 وتمثال األمثال 1/227ثال  مجمع األم)1(

وهو فعل ولـم يـرد لفظُـه ؟         ) تسمع بالمعيدي خير من أن تراه        ( : فما تصنع بقوله   : فإن قلتَ  : قال السيوطي  )2(
 : أي، وهما في تأويـل المـصدر  ، أن تسمع: أي ،)أن  (  أنَّه محمول على حذف      :فالجواب من وجهين أحدهما   

) . سماعك (  أنَّه مما نزل الفعل منزلة المصدر وهو :والثاني.  فاإلسناد في الحقيقة إليه وهو المصدر ،سماعك
  .  1/12 الهمع :انظر

  .2 جمع الجوامع )3(

  .3/22 ومجمع األمثال 2/141 جمهرة األمثال )4(

  .  1/367 ومجمع األمثال 1/85 جمهرة األمثال )5(

  . 114 – 113 جمع الجوامع )6(

  .1/409 الكتاب : انظر هذا المثل في)7(

  . 129 جمع الجوامع )8(
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   :)ما ( بعد ) عدا ( ـ حذف 
كُلُّ  " :)1(نحو  ) ما  ( بعد  ) عدا  ( وقد تُحذف    " :)عدا  ( في حديثه عن    ) االستثناء  ( قال في   

 اءما النِّس هه2(" شيء م(.   
   :ـ حذف همزة أفْعل التفضيل

شر ( و) خير  ( وشذَّ حذف همزة       " :)صيغتي التعجب وأفْعل التفضيل     ( حديثه عن   قال في   
 ، وما أخـضره   ، وما ورد بخالف ذلك فشاذٌّ مسموع كأقمن به        ،في التفضيل  وكثر   ،في التعجب ) 

   )4( " . ")3(أشغل من ذات النحيين "  و،)أسود من القار (  و،وأعساه وأزهاه
   الكتاب مصادر:المبحث الثالث

 بلغ عددهم مائة وتسعة وخمـسين  ،قل السيوطي في هذا الكتاب عن نحويين وعلماء كثيرين        ن
عـدد مـن القبائـل      قل عـن    ن وكذلك   ، نقل كثيرا من آراء المدارس النحوية المختلفة        كما ،عالما

 ،نقله عن كـّل عـالم مـنهم   عدد مرات  وسنذكر في هذا المقام العلماء الذين نقل عنهم و       .العربية
 كما سنقوم بتصنيف العلماء الذين نقل عنهم على حـسب           ،وكذلك المدارس النحوية التي نقل عنها     

 هذا الكتاب على    قل عنها في   ثم نذكر القبائل واللهجات التي ن      ،ختلفة التي ينتمون إليها   مدارسهم الم 
  :النحو األتي

  :النقل والكم :أوالً
 وقـد   ،نقل السيوطي في هذا الكتاب عن مائة وتسعة وخمسين عالما من علماء النحو واللغة             

سيوطي في هذا الكتاب هـو ابـن    وأكثر العلماء الذين نقل عنهم ال ،كان نقله عنهم بمرات متفاوتة    
 وسنورد فيما يلي كّل أسماء العلماء الذين نقل عـنهم  ، ثمانٍ وتسعين مرة : فقد نقل عنه نحو    ،مالك

 ونبدأ بالذين نقل عنهم مـرة       ،السيوطي في هذا الكتاب مرتبين على حسب عدد مرات النقل عنهم          
  :واحدة على النحو التالي

 ، واألمـين المحلّـي  ، وابـن أفلـح  ، واألزهري، وإدريس،رش ابن األب :عنمرة واحدة    فنقل ـ  
 وابـن   ، والجـواليقي  ، والجلـيس  ، والتنوخي ،والتبريزي ، والبيضاوي ، والبهاري ،واألندلسي

وابن  ، وابن دريد  ،والدباج ، والداني ، والخارزنجي ، والحوفي ،وابن حوط اهللا   ، وحازم ،جودي
                                                

  . 3/5 مجمع األمثال )1(

  . 155 جمع الجوامع )2(

 ، الزق الذي يوضع فيـه الـسمن خاصـة   : والنحي عند العرب2/184 ومجمع األمثال 1/463 جمهرة األمثال   )3(
312 - 15/311ان في اللس) نحا (  مادة : انظر،والجمع أنحاء .  

  . 291 جمع الجوامع )4(
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ـ   ، والدينوري ،الدهان  ،وابـن الزبيـر    ، والزبيـدي  ،لزاهـد  وا ، والرؤاسـي  ،يـوابن الذك
وابن  ،الصغير والشلوبين   ، والشافعي ،وابن سيده  ، وابن السكيت  ،دانـوابن سع  ،والسرقسطي

 ، والعبـدري  ، وعبـد الـدائم    ، والطيبـي  ،ابن الطفيل  و ،وابن طريف  ، والصاغاني ،الصائغ
 علـي   بـي  وأ ، وابن عظيمة  ، والعسكري ، العزيز  وابن ، وابن العريف  ، وابن عذرة  ،والعبدي
 ، ومعـاذ الهـراء    ،يـ والمرزوق ، والفهري ، وابن فالح  ، وابن فضال  ،وابن فارس  ،الرعيني
    .دويـ والمه،والمهاباذي ،ومكي ،والمفضل ،والمعري

 ، والزيـادي  ، والرياشـي  ، والربعي ، وخلف األحمر  ،وابن خالويه  ، الجلولي :عنمرتين  ونقل  ـ  
ـ  وابن أ  ، وابن الضائع  ،لصيمري وا ، وابن صابر  ، وابن السيد  ، والسيد ،والسبكي  ،ي العافيـة  ب

 وابـن   ، وملـك النحـاة    ، وابن معزوز  ،ذةـ ولك ، واللحياني ، والقزويني ، وعيسى ، عبيد وأبي
   . وابن يعيش، وابن يسعون،د وابن والّ، والنضر بن شميل، وابن النحاس،والمهدوي ،ملكون

ـ  ، ذر  وأبـي  ، وابن الحاج  ، األخفش الصغير  : عن  مرات ثالث  ونقل ـ  ، والـسكاكي  ،ديـوالرن
 ،الطـوال  ،وابـن طلحـة    ،وابن طـاهر   ، والصفار ، وصدر األفاضل  ،)والده  ( والسيوطي  

   . وابن هشام،وابن الناظم ، وابن معط، وابن مضاء، ومبرمان،والمالقي
 وابن  ، والجزولي ،يـ والجرجان ، وابن الباذش  ،وابن بابشاذ  ،األصمعي : عن مراتأربع    ونقل ـ

 وابـن   ، والعكبـري  ، وابن الـشجري   ،والسجستاني ، زيد األنصاري  وأبي ، والرضي ،الخباز
   .والنحاس ، واللخمي،قتيبة

   .ن العالءـ عرو ب الرماني والزنجاني وأبي عبيدة وأبي: عنمراتخمس  نقل وـ
 وابن أبي ، ودريود،هـ وابن درستوي، وخطاب، والخضراوي، الجوهري: عن مراتست   ونقلـ  

   .الربيع
   . والكافيجي، والزجاجي، والحريري،األعلم الشنتمري : عنراتمسبع   ونقلـ
   . وقطرب،األبذي : عنمراتثماني   ونقلـ
     . وابن خروف، ابن الحاجب: عنمراتتسع   ونقلـ
   .والشلوبين ، ابن األنباري: عن مرةإحدى عشرةنقل  وـ

  . الخليل:مرة عنثالث عشرة ونقل ـ 
  . ثعلب:عن مرةأربع عشرة  ونقل ـ
   . المازني:مرة عنخمس عشرة  ونقل ـ
   . وابن كيسان،الطراوة  وابن، وابن السراج، والزمخشري، الجرمي: عنعشرة مرة سبع ونقل ـ
   . والسيرافي، السهيلي:مرة عنتسع عشرة  ونقل ـ
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    .ابن جني :عن مرةن وعشرين اثنتينقل  وـ
  . يونس :مرة عنثالثًا وعشرين ونقل  ـ

   . هشام: مرة عننخمسا وعشريونقل ـ 
  . الفارسي: مرة عنستا وعشرين ونقل ـ
   . الزجاج: مرة عنسبعا وعشرينونقل ـ  
   . المبرد: مرة عنسبعا وثالثسن ونقل ـ
   . ابن عصفور:مرة عنثمان وثالثين  ونقل ـ
   . الكسائي:مرة عناثنتين وخمسين  ونقل ـ
   . سيبويه: مرة عنأربعا وخمسين ونقل ـ
   . مرة عن األخفشبعا وسبعينأر ونقل ـ
   . أبي حيان: مرة عنخمسا وسبعين ونقل ـ
   . الفراء: مرة عناثنتين وتسعين ونقل ـ
  . ابن مالك:مرة عنثمانٍ وتسعين  ونقل ـ
   :تسمية العلماء المنقول عنهم :ثانيا

  نذكرهم علـى النحـو  ،نقل السيوطي في هذا الكتاب عن علماء من مدارس وأجناس مختلف         
   :التالي

   : البصريون-1
بـن   والخليـل    ،عيسى بن عمـر   و ، أبي عمرو بن العالء    : نقل السيوطي عن   البصريينفمن  

 ،)األوسـط   (  ،وأبي الحـسن األخفـش     ، وسيبويه ، والنضر بن شميل   ، ويونس بن حبيب   ،أحمد
 وابـن   ، والزجـاج  ، والمبـرد  ،وقطرب ، والرياشي ، حاتم السجستاني   وأبي ،والمازني ،والجرمي

ـ  ، والسيرافي ، والزجاجي ، واألخفش الصغير  ، وابن درستويه  ،لسراجا  ، زيـد األنـصاري    ي وأب
   . وابن دريد والحريري،ةـ وابن قتيب، عبيدة وأبي،واألصمعي

   : الكوفيون-2
وابـن   ، وثعلـب  ،وهـشام  ، والفراء ، والكسائي ، أبي جعفر الرؤاسي   :ومن الكوفيين نقل عن   

 ،والـصاغاني  ، وابن السكيت  ، وأبي عبيد  ، عبيدة  وأبي ،ضبي والمفضل ال  ،وابن األنباري  ،كيسان
   .والهروي
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  : األندلسيون-3
 ، وابن الـسيد البطليوسـي     ، واألعلم ، وابن سيده  ، أبي بكر الزبيدي   :ومن األندلسيين نقل عن   

 وابـن   ، وأبي علي الشلوبين   ، وابن خروف  ، وابن ملكون  ، والسهيلي ، وابن الباذش  ،وابن الطراوة 
ابـن   و ، وابـن طـاهر    ، والمالقي ، وابن مالك  ، وابن عصفور  ، وابن الحاج  ،ضراوي و الخ  ،هشام

   . وابن أبي الربيع،الضائع
   : البغداديون-4

 ، وابن الدهان  ، وابن الشجـري  ، والزمخشري ، وابن جني  ، الفارسي :بغداديين نقل عن  ومن ال 
   .وأبي البقاء

   : المصريون-5
   . والكافيجي، وابن الحاجب،والحوفي ، أبي جعفر النحاس:ومن المصريين نقل عن

   : عنهاالمنقولالقبائل واللهجات تسمية  :ثالثُا
 وأحيانًـا أخـرى لـم       ، وهو أحيانًا يصرح بأسمائها    ،نقل السيوطي عن بعض القبائل العربية     

   : والقبائل التي نقل عنها في هذا الكتاب وصرح بأسمائها هي،يصرح
   . ونقل عنها مرة واحدة: أسدـ
   . ونقل عنها مرة واحدة:ل العالية أهـ
   . ونقل عنها مرة واحدة: طيءـ
   . ونقل عنها أربع مرات: تميمـ
  . ونقل عنها أربع مرات: الحجازـ
   :تسمية المذاهب المنقول عنها :رابعا

 وقد نقـل  ،كذلك نقل السيوطي كثيرا في هذا الكتاب عن المدارس والمذاهب النحوية المختلفة      
 وأما مدرسة الكوفة فقـد نقـل        ،صرة وصرح بذكرها في ثمانية وعشرين موضعا      عن مدرسة الب  

فقد نقـل عـنهم وصـرح     وأما البغداديون ،عنها وصرح بذكرها في مائة وستة وثالثين موضعا       
 وأمـا  ، وأما المغاربة فقد نقل عنهم وصرح بذكرهم في ثالثة مواضـع  ،بذكرهم في ستة مواضع   
  . وصرح بذكرهم في أربعة وعشرين موضعاالجمهور فقد نقل عنهم

   مذهبه النحوي:المبحث الرابع
 وهو يـذكر رأيـه وال       ، فهو له مذهبه وفكره ورأيه الخاص الفريد       ،السيوطي مدرسة وحده  

 وقد  يخـالف الكـوفيين   ، فقد يخالف البصريين وقد يوافقهم ،يبالي في ذلك من يوافق ومن يخالف      
 وكذلك الحال   ،يخالف األندلسيين وقد يوافقهم    وقد   ،لبغداديين وقد يوافقهم   وقد يخالف ا   ،وقد يوافقهم 
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تلقـي  ) فصل المسائل النحوية والصرفية     ( وإن نظرة واحدة للفصل الثالث       ،مع النحاة المتأخرين  
 حيث نراه في هذه المسائل يختار من اآلراء ما وافـق منهجـه              ،لنا ظالالً على مذهب السيوطي    

 وإن كنَّا نشم أحيانًا أنه يسير وفـق         ،منلف من أو يوافق     ا وال يهمه يخ   ،خالفهويعترض على ما ي   
 وكذلك من خـالل مخالفاتـه الكثيـرة         ، وذلك من خالل استعماله لمصطلحاتهم     ،منهج البصريين 

  :ي في النحو من خالل أربعة أمور هـي ويمكن أن نستشعر مذهب السيوط،للكوفيين
   :والقياس موقفه من السماع :أوالً

  :اعــ السم
تعد الفعـل   (  قوله في حديثه عن      : وقد تحدث عنه في مواضع كثيرة منها       ،فهو يهتم بالسماع  

  .)1(" وبتضعيف العين سماعا في األصح  " :)الالزم إلى المفعول بتضعيف العين 
    و) خيـر   ( وشذَّ حذف همزة       " :)صيغتي التعجب وأفعل التفضيل     ( وقوله في حديثه عن     

 ) 2("  وما ورد بخالف ذلك فشاذّ مسموع ، وكثر في التفضيل،في التعجب) شر(.  
) مفْعل( يصاغ من الثالثي " :)اسم المصدر والزمان والمكان ( وقوله في حيثه عن          

 وما عدا ذلك مسموع ، ويصاغ من غيره للثالثي لفظُ المفعول..مكانقياسا لمصدر وزمان و
   .)3("كالمشرق

وما عدا ما ذكر فـي هـذه األوزان شـاذّ            " :)أوزان جموع الكثرة    ( وقوله بعد حديثه عن     
   .)4(" مسموع 
   :اسـالقي

: " )المفعـول معـه     (  قوله في    : منها اهتم السيوطي بالقياس وتحدث عنه في مواضع كثيرة       
   .)5("  واألصح أنَّه مقيس ،هو التالي واو المصاحبةالمفعول معه 

ـ  ومنها ما أصله ظـرف أو مجـرور     " :)أسماء األفعال    ( وقوله في     ، مكانــك :كـ
   .)6("  وال تقاس في األصح ، وعليك، وإليك، وأمامك،ك وورائ، ودونك، ولديك،وعندك

                                                
  . 225 جمع الجوامع )1(

  . 291 جمع الجوامع )2(

  . 293 جمع الجوامع )3(

  . 304 جمع الجوامع )4(

  .146 جمع الجوامع )5(

  .242 جمع الجوامع )6(
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 خطّـان ال    :ومن ثّم قيل   ،ورسم المصحف متّبع   " :)رسم المصحف   ( وقوله في حديثه عن     
   .)7("  رسم المصحف والعروض :يقاسان
  :رس النحوية موقفه من المدا:ياثان

 وإنَّما ينقل آراء المـدارس النحويـة        ،ألي مدرسة من المدارس النحوية    فالسيوطي ال ينتمي    
 وسـوف   ، وقد يذكر الرأي دون أن يبدي رأيه فيه        ،المختلفة فيؤيد بعضها ويخالف بعضها اآلخر     

سنكتفي بذكر بعض األمثلـة التـي    أما هنا هنا ف  ،)الفصل الثالث   ( نتحدث عن ذلك بالتفصيل في      
   :توضح ذلك

  : فمن المسائل التي خالف فيها البصريينـ
  العطف على الضمير المجرور 

  )1( .مذهب البصريين في العطف على الضمير المجرور أنَّه يجب إعادة الجار
   )2( ."ى ضميره خالفًا لجمهور البصريةوال يجب عود الجار في العطف عل " :قال السيوطي

   : فيها البصريينوافق ومن المسائل التي ـ
  ؟) أن ( الم الجحود ناصبة بنفسها أم بإضمار 

   )3(.مضمرة  وجوبا) أن ( الجحود بـ ) الم ( ذهب البصريون إلى أن النَّصب بعد 
على ) كي  (  وليست الم    ،مضمرة لزوما بعد الم الجحود المؤكّدة     ) أن  ( تنصب   " :قال السيوطي 

  )4( ."ح الصحي
   :ومن المسائل التي خالف فيها الكوفيينـ 

  فعل األمر مبني أم معرب ؟ 
  )5( .ذهب الكوفيون إلى أن فعل األمر معرب

  )6("  وكذا األمر خالفُا للكوفيين ، والماضي، الحروف:والمبني: " )المبني (  السيوطي في حديثه عن قال
                                                

  .336 جمع الجوامع )7(

   .2/394 وشرح األشموني 4/2013 واالرتشاف 2/463 اإلنصاف )1(

  . 267 جمع الجوامع )2(

  .  3/77 والمساعد 118 والجنى الداني 4/1656 واالرتشاف 2/593 اإلنصاف )3(

  . 172 جمع الجوامع )4(

 2/524 واإلنصاف 1/200 والتصريح 1/38 وشرح ابن عقيل 2/674 واالرتشاف 1/269 معاني القرآن للفراء )5(
  .   1/46والهمع 

  . 6 جمع الجوامع )6(
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   :يين فيها السيوطي الكوفوافقومن المسائل التي ـ 
  عن الضمير ) أل ( نيابة 

مررت برجٍل حسنٍ    ( : الضمير في نحو   عوضا عن ) أل  ( ذهب الكوفية على أتَّه يجوز أن تكون        
 الوجه(،يريد :ههجو . )1(   

  . )2(" والمختار وفاقًا للكوفية نيابتها عن الضمير  " :التعريف) أل ( وطي في حديثه عن قال السي
  :ه مصطلحاتـ:ثالثًا

   : وهـي،معظم مصطلحات السيوطي التي استعملها في هذا الكتاب بصرية
  :المضمر -1

  وسـماه  ،وهو مصطلح بصـري   ،)المضمر  ( مصطلح  في هذا الكتاب     استعمل السيوطي   
    .)4("  ويسمى الكناية :المضمر"  :)المضمر ( ، قال في حديثه عن )3(كناية ومكني : الكوفيـون

  : ضمير الشأن-2
 :، وسماه الكوفيـون   مصطلح بصري  وهو،  )5() ضمير الشأن   ( مصطلح  استعمل السيوطي   

  .)6(ضمير المجهول 
   : ضمير الفصل-3

 : وسـماه الكوفيـون    ،، وهو مصطلح بصري   )ضمير الفصل   ( مل السيوطي مصطلح    استع
  . )8(" ويسمى دعامة وصفة : الفصل): " ضمير الفصل (  قال في حديثه عن ،)7(عمادا ودعامة 

   : التمييز-4
 المميـز   : وسماه الكوفيون  ، وهو مصطلح بصري   ،)9() التمييز  ( استعمل السيوطي مصطلح    

  .)10(والتبيين والمبين والتفسير والمفسر 
                                                

 .1/276 والهمع 4/192 وشرح الرضى على الكافية 1/262 وشرح التسهيل 2/990االرتشاف  )1(

  . 52 جمع الجوامع )2(

  .2/911 االرتشاف )3(

  . 37 جمع الجوامع )4(

 .  وغيره  ،94 ،75 ،44 جمع الجوامع )5(

  . 115 – 1/114 والمساعد 2/947 االرتشاف )6(

  . 2/915 واالرتشاف 248/ 1 ،1/58لفراء  ومعاني القرآن ل2/706 اإلنصاف )7(

  .45 جمع الجوامع )8(

  . 165 جمع الجوامع )9(

  . 3/32 والمقتضب 2/54 والمساعد 4/1621 االرتشاف )10(
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5-حروف الجر :   
 : وسماها الكوفيـون ، وهو مصطلح بصري،)1() حروف الجر   ( استعمل السيوطي مصطلح    

   .)2( اإلضافة وحروف الصفات حروف 
   : عطف البيان-6

 : وسماه الكوفيـون   ،ريوهو مصطلح بص   ،)3() عطف البيان   ( استعمل السيوطي مصطلح    
  .)4( الترجمة

  : البدل-7
   وسماه ،ريـو مصطلح بصـ وه،)5() البدل ( ي مصطلح ـاستعمل السيوط

   .)6( التبيين والتكرير والترجمة :الكوفيون
   : النعت-8

 قـال  .)8 ()ة ـالـصف ( وكذلك استعمل مـصطلح      )7() النعت  ( استعمل السيوطي مصطلح    
 ، وربمـا قالـه البـصريون      ،نـ والتعبير بالنعت اصطالح الكوفيي    :السيوطي نقالً عن أبي حيان    

   .)9(واألكثر عندهم الوصف والصفة 
   : اختياراته:رابعا

 هذا المذهب القائم علـى     ،يالً على مذهبه النحو   وال شك أن اختيارات السيوطي تلقي لنا ظال       
 فقد جمع   ، ظاهرة وقوية في هذا الكتاب      شخصيته  وقد كانت  ،اختيار ما يتفق معه من أقوال وآراء      
 ،)10(" ما لم يجمعه قبله مؤلـف       "  ومن آراء النحاة وأقوالهم      ،فيه من المسائل والخالفات النحوية    

 بل له آراؤه    ، فهو يختار ويؤيد من اآلراء ما وافق منهجه        ،ومع ذلك بدتْ شخصيته واضحةً جليةً     
                                                

  . 179 جمع الجوامع )1(

  .2/245 المساعد )2(

  . 255 جمع الجوامع )3(

  .4/1943 واالرتشاف 2/243 المساعد )4(

  .258 : جمع الجوامع)5(

  . 2/427 والمساعد 4/1962 االرتشاف )6(

  .251 جمع الجوامع )7(

 .    وغيره ،153 ،69 جمع الجوامع )8(

   . 2/401 المساعد : وانظر أيضا5/171 الهمع )9(
  .  338 جمع الجوامع )10(
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وعندي  " : وهو يستخدم في ذلك عبارات منها قوله       ،مخالفًا في ذلك النحاة   الخاصة التي يتفرد بها     
   ."على المختار "  و،"على األصح "  و،"المختار "  و،"الصحيح "   و،"األصح "  و،"

   :في هذا الكتابومن اختياراته التي أشار إليها 
  . إعراب وبناء وحكاية وإتباع ونقل وتخلص من سكونين ومناسبة:الحركات سبع ـ 1

 ونقل وتخلـص مـن       وإتباع وهي إعراب وبناء وحكاية    " :)الحركات  ( قال في حديثه عن       
  .  )1(" ، وتعمها ومناسبة: حه أبو حيان، وعندي، ورج وحركة المضاف للياء: قيل،ونينسك

   :من الصرف) سراويل  ( منع  ـ2
  .)2(" نكرة ومعرفة ) سروال ( واألصح منع  " :قال  

   :ـ يجوز منع المصروف في الشعر3
   .)3("  الصحيح يجوز ضرورة : ثالثها،ومنع المصروف " :قال  

   .يجوز تثنية وجمع المركب تركيبا مزجيا وما خُتم بويه ـ 4
    )4(" والمختار جواز المزج، وذي ويه):" لفاظ مع من األما ال يثنَّى وال يج(قال في حديثه عن  

   : تقدر الحركات في المحكي ـ5
والمحكـي  .. . للياء تقدر الحركات في المضاف      " : )اإلعراب المقدر ( قال في خاتمة له في        

    .)5(" على األصح 
    . التعجب وليس وليت وقد وقط ومن وعن شاذّ:ـ حذف نون الوقاية مع6

وحذفها مع التعجب وليس وليت وقد وقط ومن وعـن           " :)نون الوقاية   ( ال في حديثه عن     ق  
 6("شاذٌّ على األصح(.   

   :ـ يؤخّر اللقب عن الكنية7
 وكـذا عـن الكنيـة علـى         ،ويؤخّر عن االسم غالبا   .. .ولقب " :)العلم  (عنقال في حديثه      

  .)7("المختار
                                                

  .8 جمع الجوامع )1(

  .13 جمع الجوامع )2(

  . 23 جمع الجوامع )3(

  .27 جمع الجوامع )4(

  .34 جمع الجوامع )5(

  .42 جمع الجوامع )6(

  .46 جمع الجوامع )7(
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  :التـ يمنع توالي المتدآت في الموصو8
والمختار خالفًا للنحاة منعه في     .. .وتتوالى مبتدآت  " :)توالي المبتدآت   ( قال في حديثه عن          

   .)1(" الموصوالت 
   :أوائل) أول ( أصل ـ 9

 وأنَّه ال يستلزم    ،أوائل) أول  ( والصحيح أن أصل     " :)الظروف المبنية   ( قال في حديثه عن          
  .)2(" رِف وُأنِّثَ بالتاء بقلَّة  وإذا وقع اسما ص،ثانيا

   :ـ ال يستثنى بأداة شيئان10
  .)3(" وال يستثنى بأداة شيئان دون عطف على األصح  " :)االستثناء ( قال في حديثه عن       

  :مستثنى ؛ بل منبه على أولويته) السيما (  ليس ما بعد ـ11
واألصح ليس ما بعدها مستثنى ؛ بل منبه على      " :)السيما  ( قال في حديثه عن االستثناء بـ            

   .)4(" أولويته بِما نُسب ِلما قبلَه 
   : تفيد التأكيد ال التأبيد:)لن ( ـ 12

 وتفيد نفيه وكذا التَّأكيد ال التأبيـد علـى   ،وإنَّما تنصب مستقبالً " :)لن  ( قال في حديثه عن           
   .)5(" المختار 

   :شرطان فالجواب للسابقـ إن توالى 13
  . )6("األصح أن الجواب للسابق وإن توالى شرطان ف): "والجواب الشرط ( قال في حديثه عن

   :)سوف ( ـ ليست السين مقتطعة من 14
    .)7(" وليست السين مقتطعة منها على األصح  " :)سوف ( قال في حديثه عن       

   :مركَّبة وليست بسيطة) إما ( ـ 15
    ) مـا  ( و)  إن (  مـن  : أي.)8(" وهي مركَّبة على األصـح   " :)إما ( قال في حديثه عن         

   .الزائدة
                                                

  .73 جمع الجوامع )1(
  .138 جمع الجوامع )2(
  .151 جمع الجوامع )3(
  .155 جمع الجوامع )4(
  .169 جمع الجوامع )5(

  .206 جمع الجوامع )6(
  .214 جمع الجوامع )7(

  .264 جمع الجوامع )8(
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  نتائج البحث 
    .تأثر السيوطي في تسميته لكتابه بجمع الجوامع بعلماء األصول -1
ـ   ـ فكثيرا ما كان يط    ، تميز منهج السيوطي في هذا الكتاب باالختصار       -2 ومـع  ،اوي الكالم طي 

 ويذكر اختالف النحاة فيبدي رأيه أحيانًا وأحيانًـا         ،ذلك فقد كان يعرف المصطلحات النحوية     
 ويذكر  ، وهو كثيرا ما يطلق األحكام النحوية على المسائل النحوية         ،أخرى ال يبدي رأيه فيها    

  .اني التي تدل عليها بعض الحروف والمع،لغات العرب المختلفة في بعض الكلمات
3- ا الختصار هذا الكتاب     ،ا شواهده في هذا الكتاب فهي قليلة       أمفقد استـشهد مـن      ، وذلك نظر 

، شريف استشهد بواحد وعشرين شاهدا     ومن الحديث ال   ،بسبعة وعشرين شاهدا  القرآن الكريم   
 أما أقـوال العـرب      ، كما استشهد بستة من أمثال العرب      ،واستشهد من الشعر بثمانية أبيات    

   .ي كثيرة جدا في هذا الكتابوتعبيراتهم فه
 وهـو تـارة     ، وقد نقل السيوطي عن كثير النحـاة       ،فهي كثيرة جدا   وأما مصادر هذا الكتاب      -4

 وكذلك نقل   ،ةـ كما نقل عن بعض اللهجات العربي      ،يصرح بأسمائهم وتارة أخرى ال يصرح     
 وكذلك نقل كثيرا    ،غاربةكثيرا عن المذاهب المختلفة كالبصريين والكوفيين والبغداديين  والم        

   .من آراء الجمهور
 وكانت مصطلحاته التي اسـتعملها      ، وقد كان السيوطي يهتم بالسماع والقياس في هذا الكتاب         -5

  . وقد كان له اختياراته الخاصة وآراؤه التي يتفرد بها أحيانًا ،في هذا الكتاب بصرية
لة النحوية وال يبالي في ذلك يوافق من    وهو يذكر رأيه في المسأ     ، كان السيوطي مدرسة وحده    -6

  نوافقهم   ، فقد يخالف البصريين وقد يوافقهم     ،أو يخالف مخالف الكوفيين وقد يوكـذلك  ، وقد ي 
        .والنحاةالحال مع باقي المدارس النحوية 

  مصادر البحث ومراجعه
 مكتبـة   ،ان محمد تحقيق رجب عثم   ،ألبي حيان األندلسي   ، ارتشاف الضرب من كالم العرب     -1

  .م1998 -  هـ1418 ،1 ط، القاهرة،الخانجي
ـ  مؤ ، تحقيق عبد العال سـالم مكـرم       ، للسيوطي ،األشباه والنظائر في النحو    -2  ،سة الرسـالة  س

  .م1985 -  هـ1406 ،1 ط، لبنان،بيروت
 لعبد الـرحمن بـن محمـد        ، اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين        -3

 ، لبنـان  ، بيـروت  ، المكتبـة العـصرية    ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد      ،رياألنبا
  .م1987 - هـ1407
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  تحقيق محمد محيي الـدين عبـد       ، البن هشام األنصاري   ، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك      -4
  .م1999 - هـ1420 ، لبنان، صيدا، المكتبة العصرية،الحميد

 ، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمـد معـوض  ، ألبي حيان األندلس، البحر المحيط  -5
   .م2001 -هـ 1422 ،1 ط، لبنان، بيروت،يةدار الكتب العلم

   . دار الهداية، تحقيق مجموعة من المحققين، للزبيدي، تاج العروس في جواهر القاموس-6
م،  تحقيق عبد الفتـاح بحيـري إبـراهي        ، للشيخ خالد األزهري   ، التصريح بمضمون التوضيح   -7

  .م1992 -  هـ1413 ،1ط ، القاهرة،الزهراء لإلعالم العربي
 دار  ، تحقيـق سـعد ذبيـان      ، ألبي المحاسن محمد بن علي العبدري الـشيبي        ، تمثال األمثال  -8

   .م1982 -هـ 1402 ،1 ط، بيروت،المسيرة
 ، تحقيق عبد السالم هـارون وآخـرون       ، ألبي منصور محمد بن أحمد الهروي      ، تهذيب اللغة  -9

   .م1964 -هـ 1384 ، القاهرة،ار المصريةالد
 ، ابـن األثيـر    ، لمجد الدين المبارك بن محمد الجزري      ، جامع األصول في أحاديث الرسول     -10

ــؤوط  ــادر األرنـ ــد القـ ــق عبـ ــا ،تحقيـ ــواني وغيرهـ ــة الحلـ                           ،1 ط، مكتبـ
   .م1970 -هـ 1390

احثه اللغوية، للدكتور مصطفى الشكعة، مطبعـة        جالل الدين السيوطي مسيرته العلمية ومب      -11
  .م1981 -هـ1401ده، والخانجي وشركائه، مصر، البابي الحلبي وأوال

 رسالة ، دراسة وتحقيق نصر أحمد عبد العال، ـ جمع الجوامع النحوي لجالل الدين السيوطي 12
   .2011 ، جامعة عين شمس،دكتوراه

 ومحمـد   ،ضبطه وكتب هوامشه أحمد عبد الـسالم       ، ألبي هالل العسكري   ،جمهرة األمثال  -13
   .م1988 - هـ1408 ،1 ط، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية،سعيد زغلول

 تحقيق فخر الدين قباوة ومحمد      ، للحسن بن قاسم المرادي    ، الجني الداني في حروف المعاني     -14
   .م1983 - هـ1403   ،2 ط، لبنان، بيروت،آفاق الجديدة دار ،فاضل

 تحقيق عبد الـسالم هـارون،       ، لعبد القادر البغدادي   ،خزانة األدب ولب لباب لسان العرب      -15
  .م1988 -هـ 1408 ،2 ط القاهرة،مكتبة الخانجي

 ، تحقيق عبد العال سالم مكرم     ، ألحمد بن األمين الشنقيطي    ، الدرر اللوامع على همع الهوامع     -16
   .م2001 -هـ 1421 ، القاهرة،عالم الكتب
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 مطبوعـات مجمـع   ، جمعه ونسقه مطاع الطربيشي،ن عمرو بن معدي كرب الزبيدي     ديوا -17
   .م1985 -هـ 1405 ،2 ط، دمشق،اللغة العربية

 ، السعودية، الرياض ، مكتبة المعارف  ، اعتنى به مشهور بن حسن آل سليمان       ، سنن الترمذي  -18
   .1ط

 ، بيروت،دار الكتاب العربـي  ، ألبي داود السجستاني   ، سنن أبي داود بحاشيته عون المعبود      -19
   .لبنان

 ، تحقيق شركة التراث، ألحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي        ، السنن الكبرى  -20
   .هـ1244 ،1 ط، الهند،حيدر أباد

 ، الريـاض ، مكتبـة المعـارف  ، اعتنى به مشهور بن حـسن آل سـليمان     ، سنن ابن ماجة   -21
   .1 ط،السعودية

 ،2 ط، لبنان، بيروت ، دار الفكر  ، صدقي جميل العطار   ، تخريج وترقيم وضبط   ، سنن النسائي  -22
   .م2001 -هـ 1421

 ، بيـروت  ، دار الجيل  ، تحقيق محمد الريح هاشم    ، ألبي محمد السيرافي   ، شرح أبيات سيبويه   -23
   .م1996 -هـ 1416 ،1 ط،لبنان

 ،لبنان ، بيروت ، العلمية  دار الكتب  ، تحقيق حسن حمد   ،شرح األشموني على ألفية ابن مالك      -24
  .م1998 -  هـ1419 ،1ط

 هجـر للطباعـة     ، ومحمد المختـون   ، تحقيق عبد الرحمن السيد    ، شرح التسهيل البن مالك    -25
  .م1990 -  هـ1410 ،1 ط، مصر، الجيزة،والنشر

   . العراق، تحقيق صاحب أبو جناح، البن عصفور، شرح جمل الزجاج-26
 الشركة  ، اعتنى بتصحيحه الشيخ ابن أبي شنب      ،علم الشنتمري  لأل ، شرح ديوان امرئ القيس    -27

   .م1974 -هـ 1394 ، الجزائر،الوطنية للنشر والتوزيع
 ، القاهرة ، عالم الكتب  ، تحقيق عبد العال سالم مكرم     ، شرح الرضي على كافية ابن الحاجب      – 28

   .م2000 -هـ 1421 ،1ط
 تحقيق شعيب األرناؤوط ومحمد زهيـر  ، شرح السنة ألبي محمد الحسين بن مسعود البغوي  -29

                   .م1982 -هـ 1402  ،2 ط، دمشق، المكتب اإلسالمي،الشاويش
 ، دار مكتبـة الحيـاة     ، الـشنقيطي   محمود  محمد ح بتصحي ، للسيوطي ،شرح شواهد المغني   -30

  . لبنان،بيروت
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ـ      ، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك       -31  مكتبـة دار    ،د الحميـد   تحقيق محمد محيي الدين عب
  .م1998 - هـ1419 ، القاهرة،التراث

 دار الكتـب  ، تحقيق إميـل يعقـوب     ، األنصاري  البن هشام  ، شرح قطر الندى وبل الصدى     -32
  .م1996 - هـ1417 ،1 ط، لبنان، بيروت،العلمية

   علـي محمـد معـوض وعـادل أحمـد            تحقيـق  ، البـن مالـك    ، شرح الكافية الـشافية    -33
  .م2000 - هـ1420 ،1 ط،ار الكتب العلمية، بيروت، لبنان د،عبد الموجود 

 ، مكتبة المتنبي  ، بيروت ، عالم الكتب  ، لموفق الدين يعيش بن علي بن يعيش       ، شرح المفصل  -34
   .القاهرة

 دار الكتـب    ، تحقيق مفيـد قمحيـة     ، لعبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري       ، الشعر والشعراء  -35
   .م1985 -هـ 1405 ،2 ط، لبنان، بيروت،العلمية

 تحقيق الـشريف    ، ألبي عبد اهللا محمد ين عيسى السلسيلي       ، شفاء العليل في إيضاح التسهيل     -36
 -هــ   1406 ،1 ط ، مكـة المكرمــة    ، المكتبة الفيصلية  ،عبد اهللا علي الحسيني البركاتي    

  .م 1986
 دار ،عطـا  ضبطه ورقم أحاديثه ووضع فهارسه محمد عبد القادر أحمـد      ،صحيح البخاري  -37

   .م2001 -  هـ1421 ،2 ط، مصر،التقوى للتراث
  .م1983 -هـ 1403 ، لبنان، بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر، صحيح مسلم-38
 أحمـد أمـين   ، صححه وعنون موضوعاته ورتـب فهارسـه  ، البن عبد ربه ،العقد الفريد  - 39

  .م1962 - هـ1381  ،2 ط، القاهرة، لجنة التأليف والترجمة والنشر،وآخرون
 دراسة وتحقيق   ، رسالة دكتوراه  ، لبدر الدين العيني   ،فرائد القالئد في مختصر شرح الشواهد      -40

  .م1998 -  هـ1418  ، القاهرة، جامعة عين شمس،حمد حمدان طباسي
 -هــ  1420 ، لبنـان ، بيـروت ، دار الكتب العلمية، تحقيق إميل يعقوب  ، لسيبويه ، الكتاب -41

   .م1999
 -هــ  1410 ،1 ط، لبنـان ، بيـروت ، دار صـادر ، البن منظور المصري  ،عرب لسان ال  -42

   .م1990
 جامعة  ، تحقيق عوض محمد القوزي    ، ألبي سعيد السيرافي   ، ما يحتمل الشعر من الضرورة     -43

   .م1991 -هـ 1412 ،2 ط، الرياض،الملك سعود
ـ  ،ل دار الجي  ، تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم     ، للميداني ، مجمع األمثال  -44   ، روت، لبنـان  ـ بي

   .م1987 -هـ 1407 ،2ط
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ـ       ،يضاح عنها إلالمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات وا       -45  ،يـ ألبي الفتح عثمان بـن جن
  .م1998 -هـ 1419 ،1ط ، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية،تحقيق محمد عبد القادر عطا

 دار المـدني للطباعـة   ،امل بركات تحقيق محمد ك، البن عقيل، المساعد على تسهيل الفوائد  -46
   .م1984 -هـ 1405 ، السعودية، جدة،والنشر

 إشراف يوسف عبد الـرحمن      ، ألبي عبد اهللا الحاكم النيسابوري     ، المستدرك على الصحيحين   -47
   . لبنان، بيروت، دار المعرفة،المرعشلي

   . القاهرة، دار الفكر، مسند اإلمام أحمد بن حنبل-48
 ، تحقيق محمـد عوامــة  ، ألبي بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي شيبة ،ي شيبة  مصنف ابن أب   -49

   .دار القبلة
 المكتـب   ، تحقيق حبيـب الـرحمن األعظمـي       ، لعبد الرازق بن همام الصغاني     ، المصنف -50

   .م1983 -هـ 1403، 2سالمي، بيروت، طاإل
 ،، الدار الجامعيـة مودة المطالع السعيدة في شرح الفريدة، للسيوطي، تحقيق طاهر سليمان ح     -51

  . مصر،اإلسكندرية
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