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 عامر أمني الددو .د
ـــأســـتاذ  • ـــةبساعد امل ـــسم اللغـــة العربي ـــة ق ـــة اللغـــة العربي ، يف كلي

 .والدراسات االجتامعية، بجامعة القصيم
حـصل عـىل درجـة الـدكتوراه يف اللغـة العربيـة مـن جامعـة بغــداد،  •

املــستنري يف القـراءات العــرش (بأطروحتـه ) نحــو ورصف(ختـصص 
 .)هـ، دراسة وحتقيق٦٩٤البن سوار البغدادي، ت 

مـن ) لغـة(ختـصصحصل عىل درجة املاجـستري يف اللغـة العربيـة ،  •
البحث الـداليل يف كتـب (اجلامعة املستنرصية، يف بغداد، بأطروحته 

 ..)معاين القرآن الكريم
 



 

 
 



 

 
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم


 وعـىل آلـه ، والصالة والسالم عىل سيدنا حممـد، رب العاملنياحلمد هللا
 وصحابته أمجعني وبعد

َفإن من أمجل ما يف تراث أمتنا الثقايف، أن معينـه ال ينـضب عـىل تقـادم 
ّاأليام وكر األزمان، بل كلام أوغل الكتاب يف القدم كان ذلك أغنى وأقنـى، 

فــال أزال أنقــب عــن  وكثــرة شــغفي بــه، ،وإننــي بــسبب حبــي هلــذا الــرتاث
ًخفاياه، وأكشف أرسار مكنونه، مـا اسـتطعت إىل ذلـك سـبيال، وغـايتي يف 
هذا البحث، إن شاء اهللا تعاىل، أن أدرس مناهج مجلة من كتب هـذا الـرتاث 
ًكانت قد اختذت من الفاحتة سبيال هلا لتحقيق غاياهتا، وقفـت عليهـا عنـدما 

) احلسان يف إعـراب أم القـرآنالقواعد (ًكنت أحقق واحدا منها وهو كتاب 
َالبن النجار الدمشقي، إذ دعت طبيعة حتقيقـه البحـث عـام ماثلـه يف منهجـه 
وأسـلوبه، فوقفــت عـىل مجلــة منهــا، وبعـد النظــر فيهــا وجـدت أهنــا تــشكل 
ظاهرة منهجية يف التأليف النحوي، بل يف النحو القرآين، جتمع بـني التقليـد 

حثــي هــذا لكــشف كنههــا، وإلقــاء والتجديــد، فرأيــت أن تكــون موضــوع ب
الضوء عليها، فعمدت جلمع معلومات عام أفرد منها إلعراب سورة الفاحتة 
ّفحــسب؛ ذلــك ألن الكتــب التــي عنيــت بالفاحتــة يف مجيــع الفنــون ال تكــاد 

 وبعــد ،ًحتــىص، فوقفــت يف املظــان عــىل نحــو اثنــي عــرش عنوانــا ممــا أبتغيــه 
 اسـتخرجت منهـا مخـسة ،تمهيـددراستها ومتحيصها حـسب مـا سـيأيت يف ال

كتب لتكون عامد هذا البحث، الذي يرمي لكشف منهج جديـد يف التـأليف 
ً إذا جاز التعبري، يربط بني النحـو والقـرآن ربطـا ، أو النحو القرآين،النحوي



 

 
 

ّوثيقا، وكانت انبثاقتـه األوىل عـن كتـب معـاين القـرآن، ثـم تفـرد يف منهجـه  ً
ًليشكل منهجا مستقال يف هذا   .الباب من العلمً

 ،لذا اقتىض مني هـذه الدراسـة التـي انتظمـت مادهتـا يف سـتة مباحـث
 أفـردت مخـسة مـن هـذه املباحـث ،يتقدمها مقدمة، ومتهيـد، ويعقبهـا خامتـة

ً كــل كتــاب منهــا يف مبحــث مــستقل، مرتبــة ترتيبــا زمنيــا، ،لدراســة الكتــب ً
ًىل تعريفـا ّواشتمل كل مبحث منها عىل ست فقرات رئيسة، عرفـت يف األو

ّ و بينت يف الثانية قيمة الكتاب العلمية،  وكشفت ،ًموجزا باملؤلف والكتاب
يف الثالثة عن أهم املوضوعات التي عاجلهـا ومنهجـه يف عرضـها، وذكـرت 
يف الرابعــة أهــم مــصادره ومنهجــه يف التعامــل معهــا، وخصــصت اخلامــسة 

ــا،  ــا ومنهجــه يف توظيفه ــد عليه ــي اعتم ــشواهد الت ــة ال ّوجليــت يف لطبيع
السادسة اهتاممه بالتعليل وإبداء الرأي، واختـرصت يف الـسابعة أبـرز معـامل 

 .منهجه
ثم أفـردت املبحـث الـسادس للمقارنـة بـني هـذه الكتـب، واشـتملت 

 .اخلامتة عىل أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها البحث
لبحـث، أما من حيث املصادر الرئيسة التي تم االعتامد عليهـا يف هـذا ا

إعــراب : وهــي، فيـأيت يف مقــدمتها الكتـب اخلمــسة التــي هـي عــامد البحـث
هــ مـن كتابـه إعـراب ثالثـني سـورة، وفاحتـة ٣٧٠الفاحتة البـن خالويـه، ت

 وإعـراب أم الكتـاب ، هــ٦٨٤اإلعراب بإعراب الفاحتـة لإلسـفراييني، ت 
 ، هــ٨٦٧ ت ، والقواعد احلسان البـن النجـار، هـ٧٤٢البن املنفلوطي، ت

هـ، و بعض كتب ١١٤٩وإعراب الفاحتة من اإلفصاح  لليوغرجتي، ت بعد 
 . وكتب الرتاجم والفهارس،النحو وإعراب القرآن، والتفاسري



 

 
 

ّوأود هنا أن أسجل خالص شكري وتقديري إىل املحكمني الكـريمني 
ّعىل ما قدماه إيل من مالحظة قيمة أثرت هذا البحث، كـام أشـكر إدارة جملـة 

سات القرآنية عىل وعىل رأسهم سعادة األستاذ الدكتور بـن عبـد لدراتبيان ل
 . تفضلهم بالعناية هبذا البحث ونرشه.الرمحن الشايع رئيس هيئة التحرير

هذا واهللا أسأل أن جيعل عميل هذا خالصا لوجهه الكـريم، وأن يـدفع 
بــه  عنــي يــوم ال ينفــع مــال وال بنــون، وأن ينفــع بــه طلبــة العلــم، إنــه أكــرم 

 .ل، وأفضل مأمولمسؤو
 

 الدكتور عامر بن أمني الددو
 هـ١٤٣٢/شعبان/ ٢٧

  القصيم،بريدة



 

 
 



 

 
 




 
اعتنى علامء األمة عناية خاصة بسورة الفاحتة؛ ملـا هلـا مـن خـصوصية 

، وبيـان معلومة، فأفردوا هلا عرشات الكتب، لتفسري آهيا، وجتويـد حروفهـا
مواضع البالغة فيها، وما هلـا مـن الفـضائل، وكـان للنحـاة ومعـريب القـرآن 

ُ، إذ وقفـت عـىل مجلـة مـن الكتـب التـي أفـردت )١(سهم وافـر يف هـذا اخلـري ٍ
 وبعـضها اآلخـر اليـزال إلعراب هذه السورة املباركة، وصل إلينـا بعـضها،
يـار املناسـب منهـا  واخت،ًمفقودا، وغرضنا هنا التعريف بام وقفت عليه منها

ًللدراسة، وهي كاآليت مرتبة ترتيبا زمنيا ً: 
هــ، مـن خـالل ٣٧٠، احلسني بن أمحـد،  ت إعراب الفاحتة البن خالويه -١

 .)٢ ()إعراب ثالثني سورة(كتابه 
 لعبد اللطيف بن يوسف بـن حممـد بـن عـيل لواضحة يف إعراب الفاحتة،ا -٢

، وهـذا هــ٦٢٩، ت بـاداملعروف بابن اللاملوصيل، البغدادي، الشافعي، 

                                                
ًهذا فضال عن الكتب التي عنيـت بـإعراب القـرآن كـامال، أو بعـض سـو) ١( ره، فهـي كثـرية ً

ًجدا أفرد هلا أخي وصديقي الدكتور يوسف العيساوي كتابا خاصـا سـامه  ً علـم إعـراب (ً
صــفحة، طبــع يف دار الــصميعي، يف الــسعودية، ) ٣٥٥(يقــع يف ) القــرآن تأصــيل وبيــان

وللوقوف عىل املصنفات التي صنّفت يف إعراب القرآن قديمها . م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨سنة
 .، وما بعدها١٣٢لم إعراب القرآن تأصيل وبيان صع:  وحديثها؛ ينظر كتاب

أدخلت هذا الكتاب ضمن دراستي، مع أنه مل يفرد كتابه ألعراب الفاحتة، ذلك ألنـه قـد ) ٢(
ًأعطاها أمهية خاصة، إذ خصص هلا جزءا كبريا من كتابه، ثم إنه من أصـحاب الـسبق يف  ً

 .اللغة والنحوهذا الباب، فهو أول من توسع يف إعراب الفاحتة من أهل 



 

 
 

 .)١(الكتاب مفقود، وقد ذكرته املصادر القديمة
، لإلسفراييني، حممد بـن حممـد بـن أمحـد، فاحتة اإلعراب بإعراب الفاحتة -٣

 .)٢(هـ٦٨٤ت 
بـن املنفلـوطي، ويل الـدين أبـو عبـد اهللا حممـد بـن ال: الكتـابإعراب أم  -٤

املنفلوطي، ابن بأمحد بن إبراهيم بن يوسف العثامين الديباجي، املعروف 
 ،)٣(هـ،٧٤٤الشافعي، ت 

املنسوب خطأ لسعد الدين التفتازاين، مسعود بن عمـر،  : إعراب الفاحتة -٥
 . )٤(هـ٧٩٣ت 

                                                
، وكـشف الظنـون ١/٣٢٥، وهدية العـارفني ٣٢٤-٢٢/٣٢١سري أعالم النبالء : ينظر) ١(

إعــراب (، حتــت عنــوان ١٥٠علــم إعــراب القــرآن ص : ُذكــرت يف كتــاب. ١/١٢٣
 . والصواب ما أثبته). الفاحتة

، ونـرشت ١٩٧٨طبعت بتحقيق حـسن البـدري النـادي، دار الزينـي للطباعـة، القـاهرة ) ٢(
، )٢(م١٩٨١الدكتور عفيـف عبـد الـرمحن، مطبوعـات جامعـة الريمـوك : ًيضا بتحقيقأ

ًوحققها أيضا الدكتور حمسن سامل العمريي، ونرشها يف معهد إحيـاء الـرتاث بجامعـة أم 
 .القرى، بمكة املكرمة

ــه يف) ٣( ــايض شــهبة : تنظــر ترمجت ــن ق ــشافعية الب ــات ال ــذهب ٣/١١٢طبق ، وشــذرات ال
ــة  .٨/٢٢٧، واألعــالم ٦/٢٣٣ ــرصة جــدا يف املكتب ــسخة خمت ــن هــذه  املخطوطــة ن ًوم

ًورقـات، خطهـا قـديم ورديء جـدا، ) ٨(، تقـع يف )٣٢١٦(الظاهرية بدمشق حتت رقم 
ًعندي صـورة منهـا، ومنهـا نـسخة أخـرى تامـة يف املكتبـة الظاهريـة أيـضا، حتـت عنـوان 

ــة، عنــدي) ٢٣(، تقــع يف )١٨٠٢(، رقــم )إعــراب التعــوذ والفاحتــة( ــا ورق  صــورة منه
ّأيضا،مل يعرف املفهرس مؤلفها، وبعد مزيد مـن البحـث والتقـيص، تبـني يل، بفـضل اهللا،  ً

وهي نسخة جيدة وتامة، . أهنا النسخة األصل من هذا الكتاب، وأن األوىل خمترصة عنها
 .تستحق العناية والتحقيق

 =أمنـت خزينـة (قم من هذا الكتاب  نسخة خمطوطة يف متحف طوبقايب رساي، يف تركيا ر)  ٤(



 

 
 

هــ، وهـو يف تفـسري الفاحتـة ٧٩٥البن رجب احلنبيل،ت : إعراب الفاحتة -٦
 .)١(وليس يف إعراهبا

ّالبن النجـار الدمـشقي: القواعد احلسان يف إعراب أم القرآن -٧ ِحممـد بـن  ،ِّ َّ َ ُ
ِأمحد بن داود، ت َ  نسأل اهللا ،للنرش انتهيت من حتقيقها وقدمتها . هـ٨٦٧َ

 .التوفيق
للربكوي، حميي الدين حممد بـن بـري عـيل بـن إسـكندر : إعراب أم القرآن -٨

مل أ قف عىل ذكر هلذا الكتاب إال يف بعض . هـ٩٨١املؤيدي الرومي، ت 
 . )٢(املصادر احلديثة

، خلالـد األزهـري، خالـد بـن عبـد سور التسع األخريةإعراب الفاحتة وال -٩
 .)٣(هـ، خمطوط٩٠٥اهللا بن أيب بكر، ت 

                                                

، حتمـل الورقـة األوىل منهـا هـذا العنـوان، وهـذه )٤(ورقـة) ١٢٦(، تقع يف )١٩٥١يس  =
، )فاحتة اإلعـراب وإعـراب الفاحتـة لإلسـفراييني(النسبة، وليس ذلك بصواب وإنام هي 

 ).ابن النجار الدمشقي وكتابه القواعد احلسان(وقد فصلت القول يف ذلك يف بحث 
حمقق كتاب تفسري سورة ) إعراب الفاحتة( فات ابن رجب حتت عنوانأدرجه ضمن مؤل)  ١(

ينظـر تفـصيل ذلـك يف . النرص البن رجب، والصواب يف تفسري الفاحتة وليس يف إعراهبا
 .٢٦٩منهج ابن النجار  : بحث

وأحال بدوره إىل الفهرس الشامل، ومل أقـف عليـه  . ١٥٠علم إعراب القرآن ص : ينظر) ٢(
 .فيه

منـه نـسخ خطيـة يف مكتبـات العـامل، إحـداها يف مكتبـة . عنوان من صـنع املفهـرسهذا ال) ٣(
والثانيـة . هـ١٠٢٥ورقات منسوخة سنة ) ٦(، تقع يف )٥٣٩. ٣٧٥(جوتا يف أملانيا، رقم 

-٧٨(ورقات، ضمن جمموع ) ٦(، تقع يف )٧/٢٣١٦يف املكتبة الوطنية يف باريس، رقم 
) ٣٥(، تقع يف )٧/٢٧٠/ بكر(ل يف العراق، رقم يف مكتبة أوقاف املوص: والثالثة). ٨٣

ويف فهرس خمطوطات مكتبة املـسجد النبـوي الـرشيف، إشـارة إىل . ضمن جمموع. ورقة
 =ورقـة، ضـمن جممـوع مـن ) ٢٢(، تقـع يف )١٧(٢١٥/٨٠(وجود نسخة منه حتـت رقـم 



 

 
 

لفــتح اهللا بــن حممــود بــن حممــد العمــري ، )منظومــة(إعــراب الفاحتــة  -١٠
ورقات، ) ٥(خمطوطة تقع يف نحو . )١(هـ١٠٤٢األنصاري البيلوين، ت 

، ، حمفوظة يف مركز امللك فيصل بالريـاض)٧٦-٧٢(ضمن جمموع من 
ــم  ــا، إال أهنــا غــري )٤٦١٥(حتــت رق ــد حــصلت عــىل صــورة منه ، وق

 .واضحة، فلم أستطع قراءهتا
ألمـني بـن ) يشتمل عىل إعـراب الفاحتـة والكافيـة يف النحـو(اإلفصاح  -١١

  املتـــوىف بعـــد ســـنة،مــال يوســـف بـــن رمــضان بـــن حممـــد اليــوغرجتي
 .)٢(هـ١١٤٩

: املختـرص ) خمترصة من كتاب إعـراب ثالثـني سـورة (إعراب الفاحتة  -١٢
 . جمهول

ويف ضوء ذلك سوف تتنـاول هـذه الدراسـة، إن شـاء اهللا، مجيـع هـذه 
الكتب ما عدا إعـراب الفاحتـة خلالـد األزهـري، لـشدة اختـصاره، فهـو ال 

                                                

 ، بعد رشح األزهرية خلالد األزهري، وبعد الرجوع إىل النسخة األصلية يف)١١٢-٩١( =
املسجد النبوي تبـني أهنـا سـاقطة مـن املجمـوع، وال يوجـد يف خامتـة رشح األزهريـة إال 

وقـد أهـداين أخـي فـضيلة الـشيخ حممـد الـصانع، رئـيس ..) ويليه إعراب الفاحتة(عبارة 
: ينظـر.  ًقسم املخطوطات يف املكتبـة نـسخة مـصورة مـن هـذا املجمـوع، جـزاه اهللا خـريا

،  وعلـم ١٤٠٠خمطوطات املسجد النبـوي تسلـسل ، وفهرس ١/٥١٧الفهرس الشامل 
 .١٥٢إعراب القرآن 

، ورحيانة األلبا ٢/٢٧٧عامل مشهور، له مؤلفات عدة، وله ترمجة مطولة يف خالصة األثر) ١(
ــدنيا  ــاة ال ــرص١/٥٧وزهــرة احلي ــل م ــشعراء بك ــرص يف حماســن ال ــالفة الع ،  ٤٠٦، وس

 .١/٤٣١، وهدية العارفني٦/٣٢٧واألعالم
نسبة هذا الكتاب هلذا املؤلف ليست عىل وجه اليقني، وسوف يـأيت احلـديث عنـه، : ينظر) ٢(

 .إن شاء اهللا



 

 
 

يتعدى الـصفحة الواحـدة، واملنظومـة لعـدم وضـوحها، وخمتـرص إعـراب 
ب وبذلك تبنى هذه الدراسـة عـىل مخـسة كتـ. ثالثني سورة لوجود األصل

 .نسأل اهللا التوفيق والسداد. يف هذا احلقل من العلم
 

 
 



 

 
 





 

وهـذا ) إعراب ثالثـني سـورة (معلوم أن ابن خالويه قد وسم كتابه بـ 
ًسعا يعنــي أنــه مل يقتــرص عــىل إعــراب الفاحتــة فحــسب، وإنــام أدرج معهــا تــ

وعرشين سورة من القـرآن، وذلـك مـن سـورة الطـارق، إىل سـورة النـاس، 
والـذي جعلنــي أدرج هـذا الكتــاب ضــمن هـذه الدراســة، كونـه قــد خــص 
الفاحتة بيشء من التفرد، إذ بدأ هبا وتوسع يف إعراهبا، ثـم قفـز بعـد ذلـك إىل 
ين السور األخرية من القـرآن، ثـم إنـه مـن متقـدمي النحـاة واللغـويني، الـذ

 . فتحوا هذا الباب ملن خلفهم
وعليه نفتتح دراستنا بـه؛ ألنـه األقـدم يف  هـذه املجموعـة التـي هـي قيـد 
الدراسة، ونبدأها بتعريف موجز باملؤلف وكتابه، وإن كانا مـشهورين؛ ليكـون 
ّالدخول منطقيا لعنارص البحث الرئيسة، ولكيال نخل بمنهج دراستنا، ألن من  ً

 .لتعريف هبا وبمؤلفيها لعدم شهرهتاهذه الكتب ما يقتيض ا
 .تعريف موجز باملؤلف والكتاب : ًأوال
 : التعريف باملؤلف-١

احلسني بن أمحد بن خالويه بـن محـدان، أبـو عبـد اهللا : هو أما املؤلف ف
انتقـل " ثـم ،ًهجري، طلبا للعلـم) ٣١٤(اهلمذاين النحوي، قدم بغداد سنة 

 أفـراد الـدهر يف كـل قـسم مـن  وصـار هبـا أحـد،إىل الشام واستوطن حلـب
 .)١(كام يقول ابن خلكان. "أقسام األدب، وكانت إليه الرحلة

                                                
ــان )  ١(  =مقدمــة إعــراب : وملعرفــة املزيــد مــن مــصادر ترمجتــه ينظــر . ٢/١٧٨وفيــات األعي



 

 
 

ــرية يف النحــو واللغــة، والقــراءات، واألدب، أحــىص  لــه مؤلفــات كث
ًالدكتور العثيمني منها واحدا وأربعني مؤلفا ما بني رسالة وكتاب وال نريد . ً

 )١( القـدامى دراسـتهاب يف قـد أسـه؛ ألنـهأن نطيل هنا يف حياة ابن خالويـه 
ودارت حــول حياتــه وجهــوده العلميــة مجلــة مــن الرســائل . )٢(واملحــدثون

 :اجلامعية منها
ابن خالويه وأثره يف الدراسات الرصفية مع حتقيـق القـسم اخلـامس مـن  -

، حممد أبو الفتوح رشيـف، رسـالة ماجـستري، كتابه ليس يف كالم العرب
 .١٩٧٠ سنة ، القاهرةنوقشت يف كلية دار العلوم، بجامعة

ابــن خالويــه وأثــره يف النحــو واللغــة، عبــد الفتــاح احلمــوز، رســالة  -
 .م١٩٧٦ماجستري، نوقشت يف جامعة الكويت،  سنة 

، ابن خالويه وجهوده يف اللغة مع حتقيق كتابه رشح مقـصورة ابـن دريـد -
ــة اآلداب،  ــشت يف كلي ــش، رســالة ماجــستري، نوق حممــود جاســم دروي

 .م١٩٨٢نة بجامعة بغداد، س
ــصور  - ــد الواحــد من ــاره، عب ــه وآث ــوي النحــوي، حيات ــه اللغ ــن خالوي اب

 ، باجلامعـة التونـسية،شهاب، رسالة دكتوراه، نوقـشت  يف كليـة اآلداب
                                                

 .١١/ ١القراءات  =
باء ، ومعجم األد٢٢٧، وتاريخ العلامء النحويني ٩٢الفهرست البن النديم : منها: ينظر)  ١(

 . ٣١٧، وطبقات النحاة واللغويني ٣/٢٦٩، وطبقات الشافعية الكربى ٩/٢٠٠
رسـالة يف أسـامء الـريح، بتحقيـق أسـتاذنا الـدكتور حـاتم صـالح : مقدمات كتبـه : ينظر)  ٢(

الضامن، و إعراب القراءات السبع وعللها، بتحقيق الدكتور عبـد الـرمحن العثيمـني ص 
اين بتحقيق سامي الدهان، والبـديع بتحقيـق أسـتاذنا ، ورشح ديوان أيب فراس احلمد١١

 .١٩الدكتور جايد زيدان ص 



 

 
 

 .م١٩٨٧سنة 
، صباح حسني دراسة نحوية موازنة: املصطلح النحوي عند ابن خالويه  -

وصل، سـنة حممد، رسالة ماجستري، نوقشت يف كلية اآلداب، بجامعة امل
 .م١٩٩٧

دراسة نحوية :  واألزهري هاالحتجاج للقراءات القرآنية عند ابن خالوي -
، هزاع سعد مبارك، رسالة دكتوراه، نوقشت يف كلية دار العلوم، موازنة

 .م١٩٩٧بجامعة القاهرة،  سنة 
 الـصوتية يف القـراءات القرآنيـة يف كتـاب إعـراب هتوجيهات ابن خالويـ -

، حممود مبارك عبد اهللا عبيـدات، رسـالة ن الكريمثالثني سورة من القرآ
 .م١٩٩٩ نوقشت يف جامعة الريموك، باألردن، سنة ،ماجستري

،  رشـيد ًدراسـة وتقـويام: إعراب القراءات السبع وعللها البـن خالويـه  -
ــربيش، رســالة ماجــستري، ــة، ،عبــد اهللا ال ــة اللغــة العربي  نوقــشت يف كلي
 .هـ١٤٢٠مية، سنة بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسال

: املسائل النحوية والترصيفية يف رشح مقصورة ابن دريـد البـن خالويـه  -
 نوقشت يف كلية اللغة ،، بدر حممد الراشد، رسالة ماجستريمجعا ودراسة

 .هـ١٤٢٠العربية، بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،  سنة 
ويـة لغويـة، دراسـة نح: إعراب القـراءات الـسبع وعللهـا البـن خالويـه -

يارس حممد اخلليل، رسـالة دكتـوراه، جامعـة صـدام للعلـوم اإلسـالمية، 
 .م٢٠٠٤بغداد، 

 . التعريف بالكتاب-٢
إعراب ثالثني سـورة مـن (ُ أما الكتاب فقد نرش أول مرة حتت عنوان 



 

 
 

م، عـىل نفقـة دائـرة املعـارف العثامنيـة يف ١٩٤١هـ، ١٣٦٠ سنة ،)١ ()القرآن
ند، بعناية املسترشق األملـاين األسـتاذ الـدكتور فـريتس حيدر آباد الدكن باهل

بمساعدة الشيخ املحدث عبد الـرمحن ) حممد سامل الكرنكو(كرنكو، امللقب 
ِّاملعلمـي الــيامين، ثــم صـورت هــذه الطبعــة مــرات عديـدة، ثــم أعــاد حتقيقــه  ُ
ّونرشه حممد إبراهيم سليم، نرشة جتارية مل يتبع فيـه املـنهج العلمـي لتحقيـق 

ًرتاث، كــام يقـول الــدكتور عبـد الــرمحن العثيمـني، وطبــع أيـضا يف مكتبــة الـ
 .)٢(هـ١٤٠٩القرآن بالقاهرة، سنة 

ثم تناولته دور النرش بالطباعة والتصوير من دون أن تنـسب إخراجـه 
إىل حمقق معـني، وقـد اعتمـدنا يف دراسـتنا هـذه عـىل طبعـة مكتبـة اهلـالل يف 

 .١٩٨٥ املنشورة سنة ،بريوت
كتاب (ه األستاذ الدكتور حممد حممد فهمي عمر، حتت عنوان ثم حقق

الطارقيــة يف إعــراب ثالثــني ســورة مــن املفــصل بــرشح معــاين كــل حــرف 
م، ومل أعثـر عـىل ٢٠٠٦ -هــ ١٤٢٧يف دار الزمان، سنة ) وتلخيص فروعه

                                                
إعــراب : ذكــر الــدكتور عبــد الــرمحن العثيمــني يف مقدمــة حتقيقــه لكتــاب ابــن خالويــه )  ١(

ألنه بـدأ ) الطارقية(و) الطارقيات( بأن هذا الكتاب يعرف باسم ١/٦٥القراءات السبع 
للمـصدر الـذي ذكـر ذلـك، وقـد تتبعـت هـذا األمـر يف ومل يـرش . بإعراب سورة الطارق

مظانه، فلم أقف عىل ذلك إال يف كتاب الذريعة إىل تصانيف علامء الـشيعة، وهـو مـصدر 
غري موثوق،  ويف إحدى نسخ الكتاب املخطوطة املحفوظة صـورة عنهـا يف مكتبـة مركـز 

ب التـي ترمجـت أمـا الكتـ). ٦٤٣٢٧(البحث العلمي وإحياء الرتاث بمكة املكرمة رقـم 
البن خالويه، أو التي أفادت من الكتاب فقد نصت عىل عنوانه املـذكور، وهـو الـصواب 

هـذا كتـاب ذكـرت فيـه إعـراب ثالثـني «: ألنه مستخلص من عبارة مؤلفـه، وهـي قولـه 
 ) .سورة من املفصل

 .١/٦٥)  مقدمة املحقق(إعراب القراءات السبع وعللها : ينظر)  ٢(



 

 
 

 .هذه الطبعة إال بعد أن أرشف هذا البحث عىل هنايته لذا مل اعتمدها
تاب عـدد مـن البـاحثني القـدامى فوصـل إلينـا مـن كام اعتنى هبذا الك

 : جهودهم نسختان خطيتان خمترصتان
إحـدامها حمفوظــة يف مكتبـة جــسرتبتي، منــسوخة بخـط خمتــرصها حممــد  -

 .)١(هـ٨٧٧خليل بن حممد البرصوي، سنة 
والثانيــة حمفوظــة يف مكتبــة جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية،  -

 .)٢(ف خمترصها مل يعر،)٧٤٦٤( رقم ،بالرياض
ونسخة خمترصة لسورة الفاحتة فقط، مل أستطع معرفة املخترص، حمفوظـة  -

ــصل للبحــوث والدراســات  ــك في ــز املل ــسم املخطوطــات يف مرك يف ق
 حـصلت عـىل صـورة منهـا، ،اإلسالمية، بالرياض، تقع يف أربع ورقات

 .خطها جيد
ــد اهللا - ــارك عب ــه مــن الدارســني املحــدثني الباحــث حممــود مب ــى ب  واعتن

توجيهات ابن خالويـة الـصوتية يف (عبيدات، فدرس مادته حتت عنوان 
ـــن القـــرآن  ـــني ســـورة م ـــاب إعـــراب ثالث ـــراءات القرآنيـــة يف كت الق

 .م١٩٩٩رسالة ماجستري،  بجامعة الريموك، سنة )الكريم
أما سبب تأليفه  فقد أشار املؤلف إىل ذلـك إشـارة بـسيطة، مفادهـا أن 

ه عىل فهم مجيع ما يرد عليه من إعراب ألفـاظ ًيكون هذا الكتاب عونا لقارئ
القرآن، وكأنه رأى أن ما أعربـه يف هـذه الـسور يمثـل مجيـع ألفـاظ القـرآ ن، 

                                                
والفهـرس الـشامل . ١/٦٦)   مقدمـة املحقـق(القـراءات الـسبع وعللهـاإعـراب : ينظر)  ١(

 .١٥٢، وعلم إعراب القرآن ١/٥٠٦
 . ١/٦٦)  مقدمة املحقق(إعراب القراءات السبع وعللها : ينظر)  ٢(



 

 
 

ليكون معونة عىل مجيع ما يرد عليك من إعراب القرآن إن «: ويف ذلك يقول
 .)١(»شاء اهللا

 :قيمة كتاب ابن خالويه العلمية: ًثانيا
 :ة، استمدها من األمور اآلتيةهلذا الكتاب قيمة علمية كبري

كونه لعامل لغوي متقدم، له شهرته ومكانته العلمية بني أبناء عرصه ومن  -
 .جاء بعدهم

كونه اشـتمل عـىل آراء وأقـوال لـبعض العلـامء، كـان املؤلـف قـد رواهـا  -
 .عنهم مشافهة، ال ذكر هلا يف كتبهم، كأقوال شيخه ابن جماهد

ً الفاحتة نوعا من اخلـصوصية والتفـرد كونه أول كتاب يف بابه يويل سورة -
 . يف باب اإلعراب

ــرية،كونــه اهــتم بموضــوع التعليــل -  تفيــد ، فــإن لــذلك أمهيــة علميــة كب
 .املهتمني يف علم أصول النحو

ّكونــه اشــتمل عــىل آراء علميــة رصحيــة ملؤلفــه، بيناهــا يف باهبــا، والســيام  -
 .موقفه من القراءات

يدة ملن رام فهم ألفاظ الفاحتة ودالالهتا اشتامله عىل مادة لغوية نافعة ومف -
 .اللغوية، واشتقاقاهتا الرصفية، ومواضعها من اإلعراب

ّتفرده بمنهج فيه نوع من اجلدية، خدم من خاللـه سـورة الفاحتـة، فكـان  -
ًذلك سببا لسلوك غريه هذا املسلك، فتكونت بسبب ذلـك جمموعـة مـن 

 . عرفت بكتب إعراب الفاحتة،الكتب

                                                
 . ٣إعراب ثالثني سورة )  ١(



 

 
 

 .م املوضوعات التي عاجلها ابن خالويه يف كتابه ومنهجه يف عرضهاأه: ًثالثا
انصب اهـتامم ابـن خالويـه عـىل إعـراب ألفـاظ الفاحتـة مـع االسـتعاذة، 
وبيان دالالهتا اللغوية، واشتقاقاهتا الرصفية، مع اهتامم بالتعليل، فالناظر يف 

بعـض الكتاب يقف عـىل الكثـري مـن املعـاين اللغويـة، ووجـوه اإلعـراب، و
وجوه القراءات، ويشء مـن لغـات العـرب وأشـعارها، فهـو أقـرب لكتـب 

يف معاين القرآن منه لغريه، فمنهجه قريب من منهجها، لذا قال عند الرشوع 
ــسملة،  ــن الب ــى م ــد أن انته ــاظ الفاحتــة بع ــرآن (إعــراب ألف ــراب أم الق إع

 .، فهذا يشري إىل شدة اهتاممه باملعاين)ومعانيها
ج فإن ابن خالويه مل يفصل القول يف ذلـك، بـل أشـار أما من حيث املنه

ــرصة ــك إشــارة رسيعــة خمت ــه ســوف يــرشح كــل حــرف، ،إىل ذل  إذ ذكــر أن
ويلخص فروعه، ويرشح غريب ما يشكل، ويبني مـصادره وتثنيتـه ومجعـه، 
غري أين ومن خالل النظر فيام خيص دراستي من الكتاب، يمكنني أن أصف 

 :منهجه عىل النحو اآليت
ً ابن خالويـه مقدمـة كتابـه اختـصارا شـديدا، إذ مل تتجـاوز أربعـة اخترص - ً

أســطر، أشــار فيهــا إىل مــضمون كتابــه، وبعــض معــامل منهجــه، وســبب 
ّتأليفه، بل عمد إىل االختصار الشديد يف مجيع فقرات الكتاب، وقد نص 

ألين قد حتريت يف هذا الكتاب االختصار واإلجياز مـا «: عىل ذلك بقوله
ــه  ــسهل حفظــه عــىل مــن وجــدت إلي ــه، وي ــاع ب ًســبيال، ليتعجــل االنتف

 .)١(»..أراده

                                                
 .١٤: إعراب ثالثني سورة ص) ١(



 

 
 

افتـتح ابـن خالويــه كتابـه بــإعراب كلـامت االسـتعاذة، ثــم البـسملة، ثــم  -
ًأعرهبا كلمة كلمة من غري أن يدع منها حرفـا واحـدا، كـام ذكـر. الفاحتة ً .

 . مرتبة حسب سياقها الذي هي فيه
 املـصطلحات التـي اسـتعملها يف ّيعرب اللفظة أوال، ثم ينطلق يف تفسري -

ــك  ًاإلعــراب، فــإن كانــت الكلمــة املعربــة فعــال، راح يــرشح طبيعــة ذل
ًالفعل، وماهيتـه، وعالماتـه، وإن كانـت حرفـا راح يبـني نوعـه وطبيعـة 
ًعمله، ويذكر ما شاكله، وإن كانت اسام أخـذ يفـصل القـول يف األسـامء 

ّوية، فهـو يفـرتض أن وعالماهتا، وهكذا يفعل يف بقية املصطلحات النح
القارئ إذ ذاك غري عامل هبذه املصطلحات، لذا حياول توضـيحها لـه، ثـم 
يذكر بعد ذلـك مـا يتعلـق بالكلمـة املعربـة مـن موضـوعات التـرصيف، 

 .والصوت، واملعاين
حاول ابن خالويه مـن خـالل الكلـامت املعربـة أن يفيـد القـارئ بـبعض  -

 .ملعجمية هلاالقواعد النحوية والرصفية، والدالالت ا
 بمعنـى أنـه مل يفـصل بيـنهام بحيـث ينهـي مـا ،مزج بني النحو والـرصف -

يتعلق بأحدمها ثم ينتقل إىل اآلخر، بل تداخل احلديث عنهام كأهنام يشء 
 .واحد عنده

حاول ابن خالويه أن يصل إىل القاعـدة النحويـة والـرصفية، مـن خـالل  -
آن، وفهــم القــرآن الــنص القــرآين، وهــو هبــذا يــربط تعلــم النحــو بــالقر

ِتعلــم النحــو مــن خــالل القــرآن، و : بــالنحو، وكــأن لــسان حالــه يقــول َ ّ
ِاستعن عىل فهم القرآن بالنحو ِ ْ. 

ًاستشهد بآيات كثرية من القرآن الكريم، فضال عـن ألفـاظ الفاحتـة التـي  -



 

 
 

ــشهد بــبعض وجــوه القــراءات،  واحلــديث  هــي مــدار الكتــاب،كام است
 .ال العلامءوأقو الرشيف، والشعر العريب،

اهتم بتفسري األلفاظ الغريبة التـي تعـرض لـه مـن خـالل شـواهده التـي  -
) إبـراهيم(من مثـل بيانـه للغـات الـواردة يف لفـظ كلمـة  وذلك ،يسوقها

 .)١ ()أعوذ(التي عرضت له يف شاهد شعري ساقه لبيان معنى كلمة 
وبعـض وجـوه . علل الكثري مـن املـسائل النحويـة والـرصفية والـصوتية -

 . راءاتالق
إن كان ثمة فائدة علمية هلا تعلق بام هو فيه مـن طـرف بعيـد، أرجـأ ذكـر  -

َذلك  إىل ما بعد االنتهاء من الكالم عن املوضوع حـسب منهجـه،  كـذا ،َْ
فعل بعد االنتهاء من إعراب ألفاظ البسملة، إذ أرجأ ثالث فوائد علمية 

ِّملاذا قد: َّهلا تعلق بموضوع البسملة، بني يف األوىل اجلاللـة، ) اهللا(م لفـظ ُ
أن البــسملة آيــة مــن : َّيف البــسملة، وبــني يف الثانيــة) الــرمحن(عــىل كلمــة 

 .)٢(سبب كرس باء البسملة: الفاحتة، وعلل يف الثالثة
ــري مــن املواضــع، والســيام عنــد تعليــل املــسائل إىل أســلوب  - عمــد يف كث

فـإن « أو ،)٣ (»..فقـل... فإن قيل لك «: من مثل قوله. السؤال واجلواب
ــإن ســأل ســائل فقــال«، أو)٤(»فقــل... قيــل مل ــال «أو » ..فقــل... ف إن ق
 .)٥(»فاجلواب... قائل

                                                
 .٤إعراب ثالثني سورة ص : وينظر. اهللاًسوف يرد الشاهد تاما يف هناية الفقرة، إن شاء ) ١(
 .،١٦،  ١٥، ١٤، ١١إعراب ثالثني سورة ص: ينظر) ٢(
 .٦إعراب ثالثني سورة ص : ينظر) ٣(
 .٦إعراب ثالثني سورة ص : ينظر) ٤(
 .١٢، ١٠، ٨إعراب ثالثني سورة ص: ينظر) ٥(



 

 
 

التــزم إىل حــد كبــري بمعــامل منهجــه الرئيــسة، فقــد حــافظ عــىل أن تكــون  -
ًالكلمة املعربة حمور احلديث، وال يند عنها بعيدا، بل يبقـى يتحـدث عـام 

 .له صلة هبا
اش واملجادلة من املسائل اخلالفية بـني العلـامء، يبدي رأيه فيام  يقبل النق -

والـذي أذهـب إليـه أن هـذه «: من ذلك قوله يف قضية األسـامء احلـسنى 
ــه، وهــي األســامء  ــاء علي ــاىل، وثن ــارك وتع ــا صــفات هللا تب األســامء كله

وقولــه يف قــضية البــسملة أهـي آيــة مــن الفاحتــة أو ال ؟ . )١ (»...احلـسنى
آية مـن سـورة احلمـد، وآيـة مـن  Z "  #  $  !      ] اعلم أن « : قال

ّوالـذي صـح عنـدي فمـذهب ... أوائل كل سـورة يف مـذهب الـشافعي
 .)٢(»الشافعي رمحه اهللا، وإليه أذهب

 .  مصادر ابن خالويه ومنهجه يف التعامل معها: ًرابعا
إن الناظر فيام نحن فيه من كتاب ابن خالويه، يالحظ من غري جهد، أن 

ًد عىل عدد غري قليل من املصادر يف بنـاء مـادة كتابـه، فـضال الرجل قد اعتم
عام أثبته من فكره وعلمه،  إال أنه يف الوقت نفسه،ال يكاد القارئ يقف عىل 
اسم كتاب واحد من ذلك؛ ذلك ألنه قد اقترص عىل نسبة القول لقائلـه مـن 
  غري ذكر الكتاب الذي ذكر فيه ذلك القول أو الـرأي، وهـو هنـج درج عليـه

، ومن األعالم الـذين اعتمـد عـىل أقـواهلم يف إعـراب )٣(يف مؤلفاته األخرى
ــيبويه،ت  :الفاحتــة  ــسائي١٨٠س ــن محــزة، ت : هـــ، والك ــيل ب  ،هـــ١٨٩ع

                                                
 .١٤إعراب ثالثني سورة ص: ينظر) ١(
 .١٥إعراب ثالثني سورة ص : ينظر) ٢(
 .١/١٠٠) مقدمة التحقيق(إعراب القراءات : ينظر) ٣(



 

 
 

معمــر بــن املثنــى، ت : عبيــدة  وأيب،هــــ٢٠٧حييــى بــن زكريــا، ت : والفــراء
إبــراهيم بــن حممــد بــن عرفــة املعــروف بنفطويــه، ت :  وابــن عرفــة،هـــ٢١٥
احلسن :  وأيب عيل الفاريس،٣٣٤أمحد بن موسى، ت :  وابن جماهد،ـه٣٢٣

هــ، وأيب ٢٠٤ت ،حممد بن إدريس: هـ، واإلمام الشافعي٣٧٧بن أمحد، ت 
  وحممـد بـن أيب هاشـم، وحممـد بـن القاسـم األنبـاري، ت ،)١(سعيد احلافظ

 . هـ٣٢٨
ء عىل نسبة األقـوال واآلرا فقد حرص ابن خالويهأما من حيث التوثيق 

 وقـد أكثـر ،ًإىل أصحاهبا، بل يالحظ حرصه عىل رواية اخلرب مسندا إىل قائله
 وقد أكثر يف هذا الباب من االعتامد ،حدثني، وأنشدين، وسمعت: من قوله 

، وذلك )٢(عىل شيخه ابن جماهد، إذ روى عنه الكثري من أقوال الفراء وآرائه
َّن الـسمري عـن الفـراء فأما قراءة ابن جماهد التي حدثني عـ«: من مثل قوله ِّ

﴾ فجعلهــام صــفتني هللا تعــاىل يهاِرســُهيــا ومِرُ جم اهللاِِ﴿باســم  ًأن جماهــدا قــرأ
 .)٤( كام أثبت أقوال ابن جماهد نفسه.  )٣(»ّفموضعهام جر

هذا إذا كان قد سمع القول من صاحبه، أو بواسطة، أما إذا أخذ القـول 
ولكن ال يعني هـذا . الكتابمن الكتب فينسبه لقائله فقط من غري أن يذكر 

                                                
سوي، أمحـد : ، لعله٤٥٦ /١قال ابن الصالح يف طبقات الفقهاء الشافعية ) ١( ابن رمـيح النـِّ

: وينظـر: ٣/٢٧٠ونقـل ذلـك القـول  الـسبكي يف طبقـات الـشافعية الكـربى . بن حممد
ل للـسبكي، وهـو البـن ُوفيه نسب هـذا القـو. ١/٢٧) مقدمة املحقق(إعراب القراءات 

 .الصالح
 .١٨، ١٤، ١٣، ٩: إعراب ثالثني سورة ص: ينظر) ٢(
 .٢/١٤معاين القرآن للفراء : وينظر. ١٤إعراب ثالثني سورة ) ٣(
 .٣٤، ٣٢، ٢٢، ٢٠، ١٩، ١٤، ٥إعراب ثالثني سورة ص : ينظر) ٤(



 

 
 

أن مجيع األقـوال واآلراء عنـده قـد نـسبت إىل أصـحابه، وإنـام املـراد الكثـري 
، أو قــال )١(وقـال آخـرون: الغالـب ؛ ألنـه عمـم نـسبة بعــض اآلراء فيقـول 

: ، أو يعرضـــها بـــصيغة التمـــريض  فيقـــول)٣(، أو الكوفيـــون)٢(البــرصيون
 .)٤(»وقيل«

ين وجدته حني يكون القول فيه أ الباب، وإن مما حيسب للمؤلف يف هذا
 لقائله مع معرفتـه هيشء من الغرابة، وهو مما اعرتضت عليه العلامء، ال ينسب

ــول  ــه، ويق ــامء : ب ــك احــرتام العل ــه أراد مــن وراء ذل ــال آخــرون،  وكأن وق
مناقشة اآلراء، ومما وقفت   احلدة واجلور يفهوالتلطف هبم، إذ ليس من طبع

رمخان، وأنـشدوا : رمحن بالعربانية: وقال آخرون «: ب قولهعليه يف هذا البا
 :بيت جرير

 )٥(»رباناُ قَمخانَهم رَبْلُحكم صْسَوم تكمَني هجرَّ إىل القسَأو ترتكون
ــــه الزاهــــر نــــسبه وهــــذا القــــول  ــــن األنبــــاري يف كتاب ــــربد  إىل اب امل

ألن إنام مجع بني الرمحن والرحيم، : يقول ًوسمعت أبا العباس أيضا،«:فقال
 نــسبهو ،)٦ (»...شد جلريــرنــالــرمحن عــرباين فجــاء معــه بــالرحيم العــريب، وأ

 وهو قول أنكـره . املعروف بثعلبأمحد بن حييىإىل الزجاج يف معاين القرآن 
                                                

 إعراب ثالثني سورة : ينظر) ١(
 .٩: إعراب ثالثني سورة ص : ينظر) ٢(
 .٢٧: إعراب ثالثني سورة ص :  ينظر)٣(
 .١٣: إعراب ثالثني سورة ص : ينظر) ٤(
 .١٣: إعراب ثالثني سورة ص )٥(
ــاس ) ٦( ــاين كلــامت الن ــرآن ١/١٥٤الزاهــر يف مع ــدر ١/١٠٤، واجلــامع ألحكــام الق ، وال

 ، ١/١٦٩التحرير والتنوير : ، وينظر١/٣٤املصون



 

 
 

 وقال السمني احللبـي ،)١(»وهذا القول مرغوب عنه«:  قال القرطبي.العلامء
وأنــه باخلــاء  لــيس بعــريب األصــل، ،ّ نقــل فيــه أنــه معــرباومــن غريــب مــ«

 .)٢ (»...ثعلب، واملربد: املعجمة، قاله
: وال« : ﴾CB ﴿من قولـه تعـاىل ) ال(قوله يف إعراب  ومن ذلك 

) ال: (والــضالني، وقيــل: صــلة، والتقــدير: قيــل) ال(الــواو حــرف نــسق، و
 . )٣ (»...التكون صلة إال إذا تقدمها جحد) ال(تأكيد للجحد، وذلك أن 

 ت ،هنا صلة أبو عبيدة، معمـر بـن املثنـى) ال (ّنإومعلوم أن الذي قال 
 وقد هامجه كثـري مـن العلـامء بـسبب هـذا ،هـ مؤلف كتاب جماز القرآن٢١٥

وقد قال بعض مـن « ّالرأي ورمي باجلهالة، منهم الفراء إذ قال يف الرد عليه 
ّوال شك أن ابـن خالويـه  . )٤(»صلة يف الكالم) ال(وأن ... ال يعرف العربية

 أيب عبيدة ورأي الفـراء، ألن كالمـه ملخـص مـن معـاين القـرآن يعرف رأي
 . ًللفراء، غري أنه مل يذكر أبا عبيدة تقديرا له، ألن قوله قد أنكره العلامء

عربانيـة، املـربد، ألن ) الرمحن(ويف املثال األول يعرف أن الذي قال بأن 
وكالمـه يف أول من نسب هذا القول للمربد، ابن األنباري يف كتابـه الزاهـر، 

 . هذه املسألة ملخص منه
ًلذا أرجح أنه مل ينسب مثل هذه األقوال ألصـحاهبا، لـشهرهتا أوال، ثـم 

ِّتقديرا واحرتاما لقائليها ملا وجه إليهم من النقد بسببها ُ ً ً. 
                                                

 .١/١٠٤ )تفسري القرطبي(اجلامع ألحكام القرآن ) ١(
 .١/٣٤الدر املصون ) ٢(
 .٣٣إعراب ثالثني سورة ) ٣(
 .١/٨معاين القرآن للفراء ) ٤(



 

 
 

أما من حيث دقته يف النقل فقد رأيته ينقل النصوص بتـرصف مـن غـري 
ها ويعرضها بأسلوبه، لـذا وقفـت عـىل التزام تام بعبارة العلامء، وإنام يلخص

.   حـني قابلتـه مـع مـا جـاء يف املجـاز،بعض االختالف فيام نسبه أليب عبيـدة
رحيم ورمحن لغتان، فـرحيم  فعيـل مـن . قال أبو عبيدة « : قال ابن خالويه 
 . )١(»..وذلك التساع اللغة عندهم: قال. فعالن من الرمحة: الرمحة، ورمحن

جمـازه الـراحم، : جمازه ذو الرمحـة، والـرحيم :الرمحن« آنوالذي يف جماز القر
وقد يقدرون اللفظني من لفظ واحد، واملعنى واحد، وذلك التساع الكـالم 

 .مها لغتان: كام هو مالحظ فإن أبا عبيدة مل يقل. )٢(»..عندهم
.طبيعة الشواهد التي اعتمد عليها ابن خالويه ومنهجـه يف توظيفهـا: ًخامسا

لويــه بــالقرآن الكــريم، والقــراءات القرآنيــة، واحلــديث احــتج ابــن خا 
الــرشيف، واآلثــار، وأقــوال العــرب مــن شــعر ونثــر، كــام استــشهد بــأقوال  

 . العلامء، وإليك تفصيل ذلك
 :  احتجاجه بالقرآن والقراءات -١

ًاستشهد بالقرآن يف أكثر مـن عـرشين موضـعا، إلقـرار قواعـد نحويـة، 
ن معــاين الكلــامت ودالالهتــا، فمــن أمثلــة ومــسائل صــوتية، وبيــان كثــري مــ

بـسم (مـا موضـع البـاء مـن : فإن قيل«: استشهاده به يف مسائل نحوية قوله 
ــة)اهللا ــة أجوب ــك ثالث ــي ذل ــرصيون... ؟ فف ــال الب ــع : وق ــاء رف موضــع الب

أول كالمـي بـسم اهللا، أو باسـم : باالبتداء، أو بخرب االبتداء، فكـأن التقـدير
 ﴾Ò ÕÔÓ  Ö﴿اهللا تعـــــاىل وتبـــــارك قـــــال ... اهللا أول كالمـــــي

                                                
 .٣٣ص : وينظر املصدر نفسه. ١٣: إعراب ثالثني سورة ص) ١(
 .١/٢١جماز القرآن ) ٢(



 

 
 

  .)١(»...ُهي النار: أي  ]٧٢احلج[
واألصــل أعــوذ « : ومــن أمثلــة استــشهاده عــىل مــسائل صــوتية، قولــه 

ًباإلله، فحـذفوا اهلمـزة اختـصارا، وأدغمـوا الـالم يف الـالم، فالتـشديد مـن 
: ، األصـل]٣٨الكهـف[﴾ O  N   M  L﴿: أجل ذلك، كام قـال تعـاىل 

 .)٢(»ًفوا اهلمزة اختصارا، وأدغموا النون يف النونلكن أنا، فحذ
وكـل «: أما أمثلة بيان معاين الكلامت ودالالهتا فكثرية، مـن ذلـك قولـه

ــاىل  ــارك وتع ــال اهللا تب ــه شــيطان؛ ق ــال ل ــاس وغــريهم يق ــن الن ــرد م : ّمتم
﴿³² µ´ ﴾]إىل رؤسائهم املنافقني، والكفار، : أي]١٤البقرة
ًوالـــرجم أيـــضا«:  وقولـــه ،)٣ (»...يهـــودوال ّالقتـــل، كقولـــه عـــز وجـــل: َّ ّ :
 .)٤ (»..الشتم، والرجم باحلجارة: ، والرجم]١٨يس[﴾ ]﴿

 فـيام أرى، يعـود ، ومرد ذلك،أما القراءات فقد أكثر من االستشهاد  هبا
 :إىل ثالثة أسباب هي

إعـراب (كونه من أهل التصنيف يف هذا الباب، فهو مؤلـف كتـاب : األول 
 ).للهاالقراءات السبع وع

ًصحبته الطويلة البن جماهد، وتأثره به تأثرا كبريا: الثاين ً. 
سـالمة موقفــه مـن القــراءات، فهـي عنـده دليــل قـاطع، وحجــة ال : الثالـث

                                                
 .٢٨، ٢١، ١٩،  ١٥، وينظر الصفحات٩: إعراب ثالثني سورة ص) ١(
 .١٢، ١٠فحات ، وينظر الص٥: إعراب ثالثني سورة ص) ٢(
ــورة ص) ٣( ــني س ــراب ثالث ، ٢٦، ٢٣، ٢١، ١٦، ١٤، ١٢، ٨: ، وينظــر الــصفحات٧: إع

 .وغريها.. ٢٧
 .٢٨، ٢١، ١٩،  ١٥، وينظر الصفحات٩: إعراب ثالثني سورة ص) ٤(



 

 
 

ٌمالك (وجيوز يف النحو «: ّ وقد رصح بذلك، فقال،تدحض، ذلك ألهنا سنّة ِ َ
ِيوم الدين ِّ َ ُ، وال يقرأ به؛ أل)ٌهو مالك(بالرفع عىل معنى ) َ ن القراءة سـنة وال ُ

ّثـم إن مـن رشوط القـراءة املقبولـة عنـده أال .  )١(»ُحتمل عىل قيـاس العربيـة
مليك، ومل يقـرأ : واللغة الثالثة«: قال . املصحف، وأن يكون هلا إمامختالف 
 .)٢(»َ ألنه خيالف املصحَف، وال إمام له؛ٌبه أحد
 مكاهنـا ،ذلذا أخذت أوجه القراءات، بـصنفيها الـصحيح منهـا والـشا 

 واألدلة اللغويـة والـصوتية، وقـد زاد ،الطبيعي عنده، بني الشواهد النحوية
عدد القراء الذين احـتج بقـراءاهتم يف الفاحتـة فحـسب، عـىل اخلمـسة عـرش 

ابن عامر، واحلسن البرصي، واليزيدي، وأبو عمرو، وجماهد، : ًقارئا، منهم
عمر، وأبـو هريـرة، ريض ومحزة، ورؤبة، وإبراهيم بن أيب عبلة، وعيسى بن 

ــري، وأيــوب  ــك، ويعقــوب، وابــن كث ــس بــن مال اهللا عنــه، وأبــو حيــوة، وأن
 .)٣(وغريهم... السختياين، واألعمش

 ومـن ،وكان أكثر احتجاجه هبا إلثبات مسائل نحوية، وأخـرى صـوتية
ِمالك يوم الـدين(وقرأ أبو هريرة «: أمثلة ذلك  قوله ِّ ِ َ ِ  ،عـىل النـداء املـضاف) َ

ِملك يـوم الـدين(وقرأ أبو حيوة . مالك يوم الدينيا : أي ِّ ِ َُ ِ وقـرأ أنـس بـن ). َ
ِملك يوم الدين(مالك  ِّ َ ََ ًجعلـه فعـال ماضـيا) َ َمالـك يـوم (وجيـوز يف النحـو . ً ٌ
 .)٤ (»...هو مالك: بالرفع عىل معنى ) الدين

                                                
 . ٢٤: إعراب ثالثني سورة ص) ١(
 . ٢٣:إعراب ثالثني سورة ص ) ٢(
، ٢٣، ١٩، ١٨، ١٦، ١٥، ١٤، ١٢، ٥، ٤ ص: إعراب ثالثني سورة عىل الرتتيب: ينظر) ٣(

٣٥، ٣٤، ٣٢. 
 .٢٤-٢٣:إعراب ثالثني سورة ص ) ٤(



 

 
 

ُ﴾ النصب عىل احلال من اهلاء وامليم ِ املغضوبِريَ﴿غوجيوز يف «: وقوله
ُهم، وجيوز النصب عىل االستثناء، وقد قرأ بـذلك ابـن كثـري يف روايـة يف علي

 .)١ (»اخلليل بن أمحد
مل : باهلمزة، فقيـل أليـوب) وال الضألني(قرأ أيوب السختياين « : وقوله

إن املدة التي مددمتوها أنتم لتحجزوا هبـا بـني الـساكنني هـي : مهزت؟ فقال
 .)٢(»ُهذه اهلمزة التي مهزت

 :باحلديث الرشيف احتجاجه -٢
أما من حيث احتجاجه باحلديث الرشيف فإن ابن خالويه مل خيل كتابه مـن 
ذلك، إال أنه مل يكثر منه، فلم يذكر غري أربعة أحاديث فقـط، واستـشهاده هبـا مل 
يكن يف صلب املوضـوع، وإنـام كانـت بعيـدة عـن ذلـك بعـض الـيشء، إذ ذكـر 

، وذكـر الثـاين يف سـياق )٣ ()طانالـشي(األول يف سياق حديثه عن معـاين كلمـة 
، والثالث يف سياق حديثه عن الفرق بني الشكر )٤(حديثه عن أ سامء اهللا احلسنى

ــد ــة )٥(واحلم ــواردة يف كلم ــات ال ــن اللغ ــه ع ــياق حديث ــره يف س ــع ذك ، والراب
 .)٦()مالك(

ًثم إنه مل  يسند منها إال حديثا واحدا وهـو الثالـث، ثـم إين مل أقـف عـىل  ً
،  وكأنه أخذه منـه )٧(ول باللفظ الذي ذكره إال يف تفسري الطربياحلديث األ

                                                
 ، ٣٤، ٣٢، ٢٧، ١٩:ً، وينظر أيضا ص٣٤-٣٣: إعراب ثالثني سورة ص) ١(
 .٣٤: إعراب ثالثني سورة ص ) ٢(
 . ٨: إعراب ثالثني سورة ص) ٣(
 . ١٤: إعراب ثالثني سورة ص ) ٤(
 .٢٠: إعراب ثالثني سورة ص ) ٥(
 .٢٢: إعراب ثالثني سورة ص) ٦(
 . ٦/٣٣٦تفسري الطربي : ينظر) ٧(



 

 
 

مـا : (وقال رسول اهللا، صـىل اهللا عليـه وسـلم«: وهو قوله. ومل يرش إىل ذلك
ُمـن نفـس مولـود يولــد إال والـشيطان ينـال منـه تلــك الطعنـة، وهلـا يــستهل  ٍ ِ

 رب إين ُّالصبي، إال ما كان من مريم ابنـة عمـران، فإهنـا ملـا وضـعتها قالـت
َوضعتها أنثى، وإين أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فرضب دوهنا  ِّ ُ َ

َحجاب فطعن فيه ٌ(«) ١(. 
 . احتجاجه بالشعر والنثر-٣

أما من حيث استشهاده بالشعر؛ فقد كـان ذلـك ميدانـه الرحـب، ال 
خيتلف بذلك عن كثري من النحاة واللغويني الذين سبقوه، لذا ال تكاد ختلـو 

حة من صـفحات الكتـاب مـن شـاهد شـعري عـىل األقـل، وقـد بلغـت صف
ًنحــوا مــن مخــسني شــاهدا، ســاق عــرشة منهــا لالســتدالل هبــا عــىل مــسائل  ً ً

غري أنه كـان . نحوية، وساق الباقي لبيان معاين الكلامت ودالالهتا املعجمية
ال ال يعنى بنسبة األبيـات لقائليهـا، إال يف القليـل النـادر، إذ مل ينـسب منهـا إ

 .عرشة أبيات فقط
أما الشواهد النثرية املأثورة عـن العـرب؛ فقـد كانـت هـي األخـرى هلـا 

 .)٢(نصيب من احلضور إذ احتج هبا يف ثالثة مواضع عىل مسائل لغوية
 :  احتجاجه بأقوال العلامء-٤

ــري مــن أقــوال العلــامء  اعتمــد ابــن خالويــه يف إعــراب الفاحتــة، عــىل كث
ن جماهد، إذ احتج بأقواله يف أكثر مـن أحـد عـرش وآرائهم، والسيام شيخه اب

ًموضعا، وكان كثريا ما يسأله عام يشكل عليه ًكـام اعتمـد كثـريا عـىل كتـاب ، ً
                                                

 .٨: إعراب ثالثني سورة ص) ١(
 .١٤، ٥: إعراب ثالثني سورة ص) ٢(



 

 
 

ّمعاين القرآن للفراء؛ ألنه تلقاه بالرواية عن شيخه ابن جماهد، وقد تـم بيـان 
 .ًذلك مفصال عند احلديث عن مصادره

حـدثني ابـن جماهـد عـن «: لـهومن أمثلـة مـا حيـتج بـه يف هـذا البـاب قو
َّالسمري عن الفراء شكرت لـك، وشـكرتك، وشـكرت بـك، : يقال :  قال،ِّ
ــال ــام يق ــاء، ك ــة : بالب ــادر، واألوىل هــي اللغ ــري ن ــك، وهــذا األخ ــرت ب كف

ــه. )١(»الفــصحى ــت ) احلمــد(وهــذه الوجــوه األربعــة يف  « : وقول وإن كان
يقرأ بـيشء مـن ذلـك إال ال :  فإين سمعت ابن جماهد يقول،سائغة يف العربية

ّبام عليه الناس يف كل مرص ُ«. 
، )٢(كام احـتج يف بعـض املواضـع بـأقوال الـصحايب اجلليـل ابـن عبـاس

 .)٣(ريض اهللا عنه، واحتج بقول الشافعي
 :اهتامم ابن خالويه بالتعليل وإبداء الرأي: ًسادسا

ــشكل ظــاهرة عنــد ابــن خالويــه تــستوجب  ِّإن قــضية تعليــل املــسائل ت
؛ ملعرفة طبيعة هذه املسائل، وهدفه من ذلك، وأسـلوبه يف )٤(قف عندهاالتو

 : وعليه يمكننا القول. التعليل
                                                

: ، والـنص فيـه كـاآليت٢/٢٠معاين القرآن للفراء: ، وينظر٢٠: إعراب ثالثني سورة ص) ١(
وللوقـوف عـىل ، .))كفرتك، وكفرت بك، وشـكرتك، وشـكرت لـك: والعرب تقول((

 ، ٣٢، و٢٢،  ١٢:إعراب ثالثني سورة ص: شواهد أخرى ينظر
 .١٨، ١٣: إعراب ثالثني سورة ص) ٢(
 .١٥: إعراب ثالثني سورة ص) ٣(
أرى أن هذه الظاهرة عند ابن خالويه تستحق الدراسـة يف رسـالة جامعيـة، حتـت عنـوان ) ٤(

العلة وأثرهـا يف تـراث ابـن (أو ) هالتعليل النحوي والرصيف والصويت يف آثار ابن خالوي(
 ).خالويه



 

 
 

أما من حيث اهلدف؛ فكأنه قصد تزويد الناظر يف كتبه؛ باحلجة والدليل 
ُعىل ما يفرتض السؤال عنه من قبل العلـامء األقـران، ذلـك ألن عـرصه  قـد 

 ومقارعـة األقـران، فهـو العـرص ، املنطقـيمتيز باملناظرات العلمية، واجلـدل
ــذي  ــه  ضــوابط نــضجتال عــىل يــد أيب بكــر بــن ) علــم أصــول النحــو( في

ــاري، ت  ــي، ت ٣٧٠هـــ، وأيب عــيل الفــاريس، ت ٣٢٨األنب هـــ، وابــن جن
ّومل يعد ينفع طالب العلم معرفة القواعد الرضورية من هذا الفـن؛ . هـ٣٩٢

ًذا البـاب إثباتـا ألنفـسهم، وتلبيـة ًلذا كان لزاما عىل العلامء خـوض غـامر هـ
حلاجة طالهبم؛ لذا عمد ابن خالويه  إىل أسلوب احلوار واملجادلة يف عرض 

فـإن ... لإلدغـام: ُمل شددت الالم؟ فقل: فإن قيل«: مادته، فهو يقول لقارئه
ّلـــم  مل ينــون؟ فقــل لــدخول األلــف والــالم؛ ألن التنــوين واإلضــافة : قيــل َ ِ

: وقولـه. )١(»الئل األسامء، فكل واحد يعاقب صـاحبهواأللف والالم من د
ألهنــا : باســم؟ فقــل: واألصــل) بــسم (مل أســقطت األلــف مــن : فــإن قيــل«

. )٢ (»..كثرت عىل ألسنة العرب عنـد األكـل، والـرشب، والقيـام، والقعـود
مل كرست الباء يف بسم اهللا ؟ فاجلواب يف ذلك : إذا سأل سائل فقال«: وقوله

ّ الباء حرفا واحدا وعملها اجلر ألزموها حركة عملهاأهنم ملا وجدوا ً ً.«) ٣(. 
 ،أما من حيث املسائل التـي عللهـا فقـد علـل مـسائل نحويـة، ورصفيـة

 .وصوتية، وبعض وجوه القراءات، ومسميات سورة الفاحتة
اء الصفة وهي  زائدة بجر ب: باهللا« : فمن أمثلة تعليله للمسائل النحوية قوله

                                                
 .٦: إعراب ثالثني سورة ص) ١(
 .١١-٩: إعراب ثالثني سورة ص) ٢(
 ١٦: إعراب ثالثني سورة ص) ٣(



 

 
 

) : احلمـد(«: وقولـه. )١(»ّ نصب؛ ألهنا قد حلت حمـل مفعـولوموضع الباء... 
ّرفع باالبتداء، عالمة رفعه ضـم آخـره، فـإن قيـل َمل رفـع االبتـداء؟ فقـل: ٌ ألن : ُ

َاالبتداء أول الكالم، والرفع أول اإلعراب، فأتبع األول األول ّ ّ ّ ّ«)٢(. 
ُأعو: ُواألصل« : ومن أمثلة تعليله لبعض املسائل الرصفية قوله  عـىل، ُذَ

ُأفعل، فاستثقلوا الضمة عىل الواو، فنُقلت إىل العني فـصارت أعـوذ، : مثال ُُ ّ ُ
ّوكذلك أقول وأزول، وما كان مثله فهذه علته َ ُ ُ«)٣(. 

ومن أمثلة تعليله للمسائل الصوتية قوله يف معرض حديثه عـن تـشديد 
أدغمـت : مل شـدد الـشني؟ فقـل: فـإن قيـل.. «) : الشيطان(الشني من كلمة 

وإنام صارت الالم تدغم يف ... ًفيها الالم، والالم تدغم يف أربعة عرش حرفا
ً وهي نصف حروف املعجم؛ ألهنا أوسع احلروف خمرجا، ،ًأربعة عرش حرفا

وهي خترج من حافـة اللـسان، مـن أدنـاه إىل منتهـى طـرف اللـسان، وفويـق 
 احلروف الضاحك والناب الرباعية والثنية، فلام اتسعت يف الفم وقربت من

 .)٤(»فاعرف ذلك، إن شاء اهللا. أدغمت فيها
فأمـا مـا رواه اليزيـدي عـن أيب « : ومن أمثلة تعليله لوجوه القـراءات قولـه

ُاستغفرهلم﴿: عمرو َّ ِ ْ ِ﴿اصـطربلعبادته﴾، وَ ِ َِ َ َّ نحـو ذلـك، فكـان ابـن جماهـد ﴾، وَِ
ُهار؛ ألنه ّيضعفه لرداءته يف العربية، وألن الرواية الصحيحة عن أيب عمرو اإلظ

                                                
جـواز دخـول البـاء عـىل : وللوقوف عىل أمثلـة أخـرى ينظـر. ٥إعراب ثالثني سورة ص ) ١(

 ،١٦ا ص ،  وسبب كرسه١٠ص : أول البسملة وليس قبلها ما تتعلق به
 .١٨: إعراب ثالثني سورة ص ) ٢(
األسـامء : ، قولـه ١١ص : وللوقوف عىل أمثلة أخرى ينظـر. ٥إعراب ثالثني سورة ص ) ٣(

 ..ال تترصف
 .٩، ٧ص : ينظر: وللوقوف عىل مزيد من األمثلة. ٧-٦إعراب ثالثني سورة ص ) ٤(



 

 
 

ــرصة عــىل يشء وســيدهم عــىل  ــك ليجتمــع أهــل الب ــم ي ــرصيني، فل ّرأس الب ُ
 .)١(»ّضده

َبكـرس الـدال، أتبعـا الكــرس ) ِاحلمــد هللاِ(وقـرأ احلـسن ورؤبـة « : وقولـه
َالكرس، وذلك أن الدال مضمومة وبعدها ال اإلضافة مكسورة، فكرهوا أن  َ

َخيرجوا من ضم إىل كرس، فأتبعوا الكرس الكرس ٍ ّ .«)٢(. 
كام أنه علـل سـبب إطـالق ثالثـة أسـامء عـىل سـورة الفاحتـة مـن أ صـل 

ِّاملثـاين؛ ألهنـا تثنـى يف كـل ركعـة، وسـميت:  فذكر أهنا سميت،)٣(أربعة أم : ُ
ِّالقرآن؛ ألهنا أول كل ختمة ومبتدؤها، وسميت فاحتة الكتاب ؛ ألهنا تفتتح :ُ

ٍعند كل ركعة  .ألن ذلك معلومومل يذكر سبب تسميتها باحلمد . )٤(ّ
ًأما من حيث إبداء الرأي، فهو ال يفوت الفرصة إن وجد لذلك سبيال،  ّ

، ومن غري موضوعيفقد أبدى رأيه رصاحة يف أكثر من موضوع، بأسلوب 
ّمن ذلك قوله يف موضوع القراءات، التي حلـن . أن يوجه أ ي انتقاد ملخالفه
ِمل عىل قياس العربيةُالقراءة سنة وال حت« : ًأوجها منها كثري من النحاة ُ َ«)٥( .

ّوالذي أذهب إليه أن هذه األسامء كلها «: وقوله يف موضوع األسامء احلسنى
وقوله يف . )٦ (»..صفات هللا تبارك وتعاىل، وثناء عليه، وهي األسامء احلسنى

                                                
 . ١٣ -١٢:إعراب ثالثني سورة ص) ١(
 ٣٤، ٢٣، ١٩: ً، وينظر أيضا الصفحات١٨ :إعراب ثالثني سورة ص ) ٢(
: ينظـر. احلمد، والسبع املثاين، وفاحتة الكتاب، وأم القرآن: هلا أربعة أسامء مشهورة وهي )٣(

 .١/٤٧معاين القرآن للنحاس 
 .١٨-١٧: إعراب ثالثني سورة ص : ينظر) ٤(
 . ٢٤: إعراب ثالثني سورة ص) ٥(
 .١٤: إعراب ثالثني سورة ص ) ٦(



 

 
 

ّوالـذي صـح عنـدي فمـذهب «: موضوع البسملة أهي آية من الفاحتة أو ال 
 .)١(»يه أذهب وإل،الشافعي، رمحه اهللا

 : أبرز معامل منهج ابن خالويه يف كتابه: ًسابعا
 .شدة االختصار -١
ــده أقــرب ملــدلوهلا اللغــوي منهــا إىل  -٢  داللــة مــصطلح اإلعــراب عن

االصطالحي، ذلك ألنه قد ساق حتت هذا العنـوان مـسائل نحويـة 
 .ورصفية، وبالغية، وصوتية

 . أي لفظةأعرب االستعاذة والبسملة والفاحتة من غري أن هيمل -٣
ًاختذ من األلفاظ التي أعرهبا سبيال لرشح ما تثريه هذه األلفـاظ مـن  -٤

 .موضوعات النحو الرصف
 .أكثر من االستشهاد بالقرآن والقراءات، والشعر وأقوال العلامء -٥
ُاهتم بتفسري األلفاظ الغريبة التي تعرض له -٦ ِ َ. 
 .اهتم بالتعليل النحوي والرصيف وتوجيه القراءات -٧
 .ب السؤال واجلواباعتمد أسلو -٨
 .ًالتزم منهجه ومل خيرج بعيدا عنه -٩
ًشخصيته واضحة يف الكتاب، فهو كثريا ما يبدي رأيه يف املسائل  -١٠

 .اخلالفية
 . واحرتام الرأي اآلخر وإن خالفه،امتاز أسلوبه باهلدوء -١١

                                                
 .١٥: راب ثالثني سورة ص إع) ١(



 

 
 





 

   باملؤلف والكتابتعريف موجز: ًأوال
 : التعريف باملؤلف-١

فهو تاج الدين اإلسـفراييني، حممـد بـن حممـد بـن أمحـد بـن أما املؤلف  
  هـذا الرجـل، وإن هــ،٦٨٤ املعـروف بالفاضـل اإلسـفراييني، ت ،السيف

، فــإن علـو كعبـه، وسـمو منزلتـه يف علمــي )١(ضـنت مظـان ترمجتـه بأخبـاره
لبـاب  ((بذلك ما وصل إلينا من كتبـه كــ النحو واللغة ال ينكران، يشهد له 

، )٤ ()لب األلباب يف علـم اإلعـراب(و،)٣ ()ضوء املصباح( و ،)٢()اإلعراب
ُ، ويـشهد لـه بـذلك أيـضا مـا أفـرد لـه مـن دراســات )٥ ()فاحتـة اإلعـراب (و ً

التـي ) اإلسفراييني ومنهجه يف درس النحـو(املوسومة بـ حديثة، كالدراسة 
                                                

مفتـاح : مل أقف له عىل ترمجـة، وينظـر: ، وقال١/٢١٩أقدم من ذكره السيوطي يف البغية ) ١(
، واألعــالم ٦/١٣٤، وهديــة العــارفني ٢/١٥٤٣، وكــشف الظنــون ١/١٨٧الــسعادة 

 .١/٩لباب اإلعراب، ولب األلباب، وفاحتة اإلعراب : ، ومقدمات كتبه املحققة٧/٣١
ــه ) ٢( ــاعي، حقق ــرشه يف دار الرف ــرمحن، ون ــد ال ــد الوهــاب عب ــن عب ــدين ب الباحــث هبــاء ال

ًوحققه أيضا طه حممد زيني بجامعـة األزهـر، سـنة . م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٥بالرياض، سنة 
م، وحققه عبد الباقي عبد السالم اخلزرجـي، رسـالة ماجـستري، بجامعـة األزهـر ١٩٧٩

 .م١٩٧٩ًأيضا، سنة 
وحممـد .م ١٩٧٤ي، رسـالة دكتـوراه بجامعـة األزهـر، سـنة حـسني بـدري النـاد: حققه ) ٣(

 م، ١٩٨٠حسني، بجامعة دمشق، سنة 
 هـ، ١٤٢٣حققته الباحثة أسامء عبد اهللا الغامدي، بكلية الرتبية للبنات بأهبا، سنة ) ٤(
 .إن شاء اهللا. هو موضوع دراستنا، سوف يأيت احلديث عنه) ٥(



 

 
 

كليـة مـن اجـستري، امل لنيـل درجـة ،ري عبـد اجلليـلالباحث حممد بدأعدها 
دراســة املوســومة بـــ  وال.م١٩٨٦اآلداب، يف جامعــة اإلســكندرية، ســنة 

ــة( ــره يف الدراســات النحوي ــي أعــدها،)اإلســفراييني وأث ــو  الباحــث  الت أب
كلية العلـوم يف جامعـة من دكتوراه، ال لنيل درجة ،انني الشاذيلّالسعود حس

 ولعل دراستنا هذه تـربز بعـض جهـوده العلميـة يف . م١٩٨٠القاهرة، سنة 
 .هذا املضامر، بإذن اهللا

 . التعريف بالكتاب وسبب تأليفه-٢
  كـان أول مـن حققـه،)فاحتة اإلعراب بإعراب الفاحتـة(أما الكتاب فهو

ــادي، ــدري الن ــه يفحــسن الب ــة،  وطبع ــي للطباع ــاهرةب دار الزين ــنةالق  ، س
، جامعة الريموكب وطبعهعبد الرمحن،  الدكتور عفيف ثم حققه، )١(م١٩٧٨

ً ثم حققه حتقيقا علميـا رصـينا، الـدكتور حمـسن بـن ،م١٩٨١ باألردن، سنة ً ً
سامل العمريي اهلذيل، وطبعه يف مركز إحياء الـرتاث اإلسـالمي، بجامعـة أم 

وهـذه الدراسـة سـوف تعتمـد عـىل هـذه . م٢٠١٠ -هـ ١٤٣١القرى، سنة 
 .الطبعة، إن شاء اهللا

يث األسباب التـي دعـت اإلسـفراييني لوضـع هـذا الكتـاب، أما من ح
فهـو وإن مل يكــن قــد أعـرب عنهــا بيــد أن النـاظر يف كتابــه، يــدرك مــن وراء 
السطور رغبة املؤلف يف متهيد قواعد النحو العريب، وتذليل عقباتـه لطالبـه، 

 وال يزال الكثري من ،ألن النحو يف نظره ما زال عسري الفهم، صعب االنقياد
َفمن هـذا عرفـت معرفـة ال « :  لذا قال يف هناية كتابه،ائله الغريبة مل تعللمس

                                                
، ومعجم الدراسـات القرآنيـة ١٨٩/ات القرآن وذكرت يف معجم مصنف.  مل أقف عليها) ١(

 .١٥١، وعلم إعراب القرآن ١٠٩



 

 
 

ُحيوم الشك حوهلا أن هذا الكتاب قد مهدت فيه قواعد اإلعـراب وأركانـه،  ّ ّ ُ
ًوأكــدت مراهــصه وبنيانــه، ومل خيــل أيــضا، مــن ضــوابط املبنيــات، كأســامء  ُ ُ

ــدة ــسائل مؤك ــب امل ــن غرائ ــال، واملوصــوالت، وغريهــا م ًاألفع ــاحلجج ّ  ب
 .)١(»والدالئل

ًولعل من أسباب ذلك أيضا رغبته يف وضع كتـاب لـيس فيـه إال النحـو 
ًهــذا فــضال عــن رغبتــه يف األجــر . اخلــالص، ويمتــاز  بــاملنهج واألســلوب

 :والثواب، وهذا أمر ال يكاد خيلو منه كتاب، وقـد  أفـصح عـن ذلـك بقولـه
ْوأسأل اهللا تعاىل أن جيعل ما لقيـت فيـه مـن كـد« ِح اليمـني، وعـرق اجلبـني، َُ َ َ ِ

َّومالزمة السهاد، ومهاجرة الوساد، سـببا للـسالمة يف اآلجـل، والغنيمـة يف  َ ُ ُّ ًَ ِ ِ ِ ِِ َ َ
  .)٢(»العاجل

 فقد حقق بعض جوانبه من أما من حيث نسبة نجاحه يف حتقيق هدفه،
ًحيث املنهج ؛ ألنه التزم بذلك التزاما تاما، أما متهيد قواعد النحو، وتليني  ً
ٌعريكتها، وتسهيل حزوهنا، ففي ذلك نظر ألن الكتاب قائم عىل التعليل، وهو 
بحر واسع ال تكاد العلامء ترسو فيه عىل شاطئ، وليس عىل كثري من مسائله 

 o qp﴿َّدليل قاطع، ذلك ألن اللغة آية من آيات اهللا، 

xwvutsr {zy |﴾ 
 ).الروم(

ن الشهرة، مـا ينبغـي أن  فهو وإن مل يكن قد بلغ مأما عىل صعيد الشهرة

                                                
 .٢/٥٨١فاحتة اإلعراب ) ١(
 .٢/٥٨٨فاحتة اإلعراب ) ٢(



 

 
 

يكون عليـه، لكنـه قـد سـاهم مـع غـريه مـن كتـب املؤلـف يف ختليـد ذكـراه، 
، وإن وأثبت للناظر فيه أن مؤلفه عامل لـه مكانتـه بـني علـامء العربيـة األفـذاذ

 .ضنّت بذكره املصادر
 :قيمة كتاب اإلسفراييني العلمية: ًثانيا

 : أمور منهاتكمن قيمة الكتاب العلمية يف متيزه يف مجلة
ًفهو واحد من كتب قالئـل اختـذت مـن إعـراب الفاحتـة منفـذا : املنهج -

 والتميـز رصلوضع كتاب تام يف النحو العريب، ويف ذلك يشء من احل
 .يف التأليف

فقد أربى عدد اآليـات التـي : االعتامد الكبري عىل القرآن يف االستشهاد -
ــشواهد ًفــضال عــام اشــتمل عليــه . استــشهد هبــا عــىل مئتــي آيــة مــن ال

 .الشعرية والنثرية وال سيام  األمثال العربية
قرص مادته عىل موضوعات النحـو اخلـالص، فـال : التخصص الدقيق -

وجــود فيــه ألي مــسألة رصفيــة، أو صــوتية أو غــري ذلــك، وقــد قــصد 
 .املؤلف ذلك، وألح عليه يف أكثر من موضع، ومل خيرج عنه

 لكثـري مـن مـسائل النحـو يغلب عىل الكتاب جانب التعليـل: التعليل  -
واشتمل عىل آراء متنوعـة لكثـري مـن علـامء النحـو البـرصيني . الدقيقة

 .والكوفيني
 .اشتامله عىل أقوال لبعض العلامء ال ذكر هلا يف غريه -

ّوإن مما يعد ميزة هلذا الكتاب، كونـه لعـامل نحـوي فـذ مـن علـامء القـرن  ّ
 سوى كتبه، اهه العلمياجتالسابع اهلجري، وليس بني أيدينا ما يكشف عن 

ولعل هذا الكتاب من أفضلها يف هذا البـاب، إذ جتلـت فيـه معـامل شخـصية 



 

 
 

مؤلفه العلميـة والثقافيـة والنفـسية، بـل جتـاوز األمـر ذلـك  إىل بيـان علميـة 
 .والده وجده

ــا  ــه ومنهجــه يف : ًثالث ــا اإلســفراييني يف كتاب ــي عاجله أهــم املوضــوعات الت
 .عرضها

 أن يعــالج يف كتابــه هــذا مجيــع موضــوعات النحــو حــاول اإلســفراييني
 فلـيس فيـه إال النحـو ،ًالعريب، جمردا من عالئقه الرصفية والصوتية وغريهـا

اخلالص، وقد نص عىل ذلك رصاحة يف أكثر من موضع يف كتابه، وعىل هذا 
« : ّفمصطلح اإلعراب يعني عنده النحو اخلالص ليس إال، ويف ذلك يقـول

ُلكتــاب قواعــد علــم اإلعــراب، وأعربــت عنهــا غايــة لقــد مهــدت يف هــذا ا
ُ وســهلت حزوهنــا، وذللــت قيادهــا، وقومــت ،ّاإلعــراب، ولينــت عريكتهــا ُ ّ

ًسنادها، غري آل جهدا يف تنقيحها وتسهيلها، وال مـدخر شـيئا مـن تعليلهـا،  ًٍ ّ ٍ
وإن أنــت ترمقــه بعــني اإلنــصاف، وال تنتــدب لــدواعي اخلــالف، جتــده 

ـــام  ـــع أحك ـــستوعبا جلمي ـــه ًم ـــشتمال عـــىل دقائق ـــه، وم ـــراب ودالئل ًاإلع
 .»..وجالئله

ًثم قال أيضا بعد أن أهنى احلديث عن أبرز املوضوعات التي عاجلها يف 
ّفمن هذا عرفت معرفة ال حيوم الشك حوهلا، أن «:الكتاب، ومواضعها منه  ّ

هذا الكتـاب قـد مهـدت فيـه قواعـد اإلعـراب وأركانـه، وأكـدت مراهـصه 
ً أيضا من ضوابط املبنيات، كأسامء األفعال، واملوصـوالت، ُوبنيانه، ومل خيل

 . ّوغريها من غرائب املسائل مؤكدة باحلجج والدالئل
وأما ما مل أتعرض لذكره يف هذا الكتاب من األبواب التي جرت العادة 
ــة،  ــسبة، واإلمال ــصغري، والن بإيرادهــا يف كتــب اإلعــراب، كالتكــسري، والت



 

 
 

 فهو يف احلقيقة كالدخيل عـىل هـذا ،قف وغريهاواإلدغام، واإلعالل، والو
ّالعلم، وإنام العلم املتكفل بتمهيد قواعدها، وتشييد مبانيها، والتفحص عن 
ألفاظها ومعانيها، علم الترصيف، وغريض من تأليف هذا الكتاب هو علم 

 .)١(»اإلعراب وحده، وقد مجعت فيه معظمه
به بمقدمة غـري تقليديـة، فقد قدم لكتا :أما من حيث طريقة عرض املادة

ّبـني فيهـا فـضل علــم النحـو ورشفـه، والــسبب الـداعي إىل وضـعه، وحــدد 
مفهومه، ومل يرش فيها إىل سبب وضع كتابـه هـذا، وال إىل معـامل منهجـه، ومل 
ًيرش أيضا ولو بكلمة واحدة إىل سورة الفاحتة التي اختذ من إعراب حروفها 

ــريب ــواب النحــو الع ــرض أب ــذا لع ــل ،ًمنف ــرآن  ب مل يتطــرق إىل موضــوع الق
ًوعالقته بالنحو أبدا، وهو أمر يثري شيئا من الغرابة ً. 

ًثم بعـد مقدمتـه تلـك رشع بـإعراب ألفـاظ االسـتعاذة، مبتـدئا بكلمـة  
ّلتكون له منفـذا، لبيـان كـل مـا يتعلـق بالفعـل املـضارع مـن قواعـد ) أعوذ( ً

ــذ ــني النحــاة، ف ــن خــالف ب ــه م ــا دار حول ــض النحــو وأصــوله، وم كر بع
ّالعالمات التي متيزه عن غريه من األفعال، وعالمات إعرابه، ومـدى تـأثره 
ًبالعوامــل املعنويــة واللفظيــة، وحتــدث أيــضا عــن  األدوات الناصــبة لــه 
واجلازمة، والفاعل وتقسيامته، واسم املفعول، والـصفة املـشبهة، واملـصدر، 

ًوولج يف باب التنازع أيضا، وقد استغرق ذلك نحوا من  مخـسني صـفحة يف ً
 .الكتاب املطبوع

ّثم بعد أن فرغ مما يـود قولـه يف هـذا البـاب، عـاد إىل األصـل الـذي منـه 

                                                
 .٢/٥٨١فاحتة اإلعراب ) ١(



 

 
 

 وينفـذ مـن )بـاهللا(انطلق، ليعرب  الكلمة الثانية من ألفاظ االستعاذة وهـي 
خالهلا إىل موضوع آخر من موضوعات النحو العـريب، تثـريه هـذه اللفظـة، 

ّانيها، غري أنه قبل الرشوع بـذلك، يـذكر وهو احلديث عن حروف اجلر ومع
 قـد ،َالقارئ باملحور الرئيس للكتاب؛ ليتسنى له االنتقال  إىل موضوع آخـر

ثـم إذا مـا وصـل . )١(»ولنعد إىل ما كنا فيه«: فيقول. ال تكون له صلة بسابقه
ّمن ألفاظ االستعاذة، أشار إىل أن اجلـر قـد ) من الشيطان الرجيم(إىل عبارة 
، )الـشيطان(ّنه، وأخذ يفصل القول بطبيعة األلف والالم من كلمـة سبق بيا

حتـدث عـن ) الـرجيم(وما دار حوهلا من خـالف بـني العلـامء، وعنـد كلمـة 
الصفة وأغراضها، ثم من خالل بعض ما رضبه من األمثلة عىل الصفة نفـذ 

إن اهللا هو السميع : (، وذلك من خالل قوله)٢(وأخواهتا) ّإن(للحديث عن 
ففتح املجال لنفسه لطرق هذا البـاب، ) بإن(، وذلك البتداء الكالم )ليمالع

 .  ًوعرضه كامال
ــف نجــده عنــد البــسملة يتحــدث عــن ثــم إننــا إذا  مــا مــضينا مــع املؤل

اإلضافة وأنواعها، واملمنوع من الرصف وما يتعلـق بـه مـن مـسائل، وعنـد 
ب النحـو، منهـا يتحدث عـن أبـواب كثـرية مـن أبـوا) ُاحلمد هللاِ(قوله تعاىل 

العامل يف املصدر، واملفعول له، واملبتدأ واخلرب، وأفعال املدح والذم، وكـان 
وأخواهتا، وأفعال املقاربة، وهكذا يميض يف عرض أبواب النحو العريب من 
خالل ألفاظ الفاحتة، حتى يصل إىل التأمني، فينفذ من خالله للحديث عـن 

األفعال، ولعل نظرة عجىل عىل الفهـرس األسامء املبنية وعلة بنائها، وأسامء 
                                                

 . ١/٩١فاحتة اإلعراب : ينظر) ١(
 . ١/١٣١فاحتة اإلعراب : ينظر) ٢(



 

 
 

 .   تغني عن اإلطالة يف هذه الفقرة،ً جزاه اهللا خريا،الذي صنعه املحقق
 :يف اإلفادة منها، ومنهجه  اإلسفرايينيمصادر: ًرابعا

اعتمد اإلسفراييني عىل عـدد غـري قليـل مـن املـصادر، يف بنـاء مـادة 
خرى عىل ذكر أسـامء املـؤلفني ّكتابه، إذ رصح بأسامء بعضها، واقترص يف األ

ــذكرها . ًفقــط، وربــام أغفــل ذكــر االثنــني معــا : فمــن الكتــب التــي رصح ب
ــربد ــل للم ــضب والكام ــر النحــاس،)١(املقت ــرآن أليب جعف  ،)٢( ومعــاين الق

، واخلــصائص البــن )٤(،ورشح الكتــاب للــسريايف)٣(واإليــضاح للمطــرزي
، )٧(ًخمـرشي أيـضا وحـوايش املفـصل للز،)٦(، والكشاف للزخمـرشي)٥(جني

 . )٨(واملفتاح يف رشح اإليضاح للمؤلف نفسه
وثمة كتب أخرى أفاد منهـا املؤلـف ومل يـسمها، واقتـرص مـن ذلـك 

كتاب سيبويه، ومعاين القرآن للفراء، ومعـاين : عىل ذكر أسامء مؤلفيها، منها
القرآن وإعرابه للزجاج، واألصول يف النحو البـن الـرساج، واإلنـصاف يف 

خلالف، وأرسار العربية البن األنباري، واحلجة للقراء الـسبعة أليب مسائل ا

                                                
 .٢/٥٠٤، ١/٣٠فاحتة اإلعراب : ينظر) ١(
 . ١/١٥٩ة اإلعراب فاحت: ينظر) ٢(
 .١/٣٤٩فاحتة اإلعراب : ينظر) ٣(
 .١/٥٥٩فاحتة اإلعراب : ينظر) ٤(
 .١/١٧٠فاحتة اإلعراب : ينظر) ٥(
 . ٣٢٤، ٢١٢، ١/١٤٣فاحتة اإلعراب : ينظر) ٦(
وهذا الكتاب حققه الدكتور هباء الدين عبـد الـرمحن . ٨٤، ١/٧٦فاحتة اإلعراب : ينظر) ٧(

 .الرفاعيوهو حتت النرش يف دار 
 .٣٠٦، ٢٨٧، ١/٣٧فاحتة اإلعراب : ينظر) ٨(



 

 
 

 ورس صــناعة اإلعــراب البــن جنــي، واملفــصل ،عــيل الفــاريس، واملحتــسب
للزخمرشي، واملقتصد، والعوامل املئة لعبد القاهر اجلرجاين، ومفتاح العلوم 

 ورشح عيـــون ،للــسكاكي، والنكـــت يف القــرآن البـــن فــضال املجاشـــعي
 . ً له أيضااإلعراب

هذا عىل صعيد الكتب أما عىل صـعيد اإلفـادة مـن أفـواه الرجـال، فلـم 
ّيذكر أنه دارس أحدا من شيوخه يف مسائل هذا الكتاب غري جـده  ووالـده،  ً

ًوهو أمر سوف نبينه، إن شاء اهللا، يف فقرة أخرى قريبا ّ. 
 ، فقـد يـذكر الكتـاب واملؤلـف، وقـد يـذكرالتزامـه بـالتوثيقأما مـن حيـث 

ًاملؤلف فقط وذلك كثري، وقد يغفل االثنـني معـا، كـام أرشنـا قبـل قليـل، وهـذا 
األخري أمـر يـصعب حـرصه، ولكنـه موجـود وكثـري، وخـري مثـال عليـه كتـاب 
ًاإلنصاف يف مسائل اخلـالف البـن األنبـاري، فقـد أفـاد منـه كثـريا وال سـيام يف 

حقق، األسـتاذ الـدكتور املسائل اخلالفية بني البرصيني والكوفيني، وقد أشار امل
ًحمسن سامل العمريي، جزاه اهللا خريا، إىل مواضع تلك النقوالت يف احلاشية، بل 

وكذا فعل يف كتابه . )١(أضاف يف املتن بني معقوفتني ما سقط من نص اإلنصاف
أرسار العربية إذ خلص منه األدلة السبعة التـي ذكرهـا ابـن األنبـاري عـىل كـون 

، كام )٢( اليشء الواحد، وقد أشار املحقق الكريم إىل ذلكالفعل والفاعل بمنزلة
أنه نقل الكثري من الكشاف للزخمرشي، واملقتصد للجرجـاين، ومفتـاح العلـوم 

ًوقد يعمم قوال مشهور النسبة كقوله يف سياق حديثه عن علـة رفـع . للسكاكي
                                                

 ٢٦٩، ٢٦٧، ٢٦٦، ٢٥٦، ٢٥٠، ٢٤٩، ١٤٧، ٢٤٦، ١/٢٤٤فاحتــة اإلعــراب : ينظــر) ١(
 .وغريها

 .٧٩، وأرسار العربية ٢/٣٩٧فاحتة اإلعراب : ينظر) ٢(



 

 
 

ّوقد ذكر بعضهم بالضد من «: الفاعل ونصب املفعول بعد أن قدم تعليله  ذلك َ
ًإن الفاعـل أقـل لكونـه واحـدا لـيس إال، واملفعـول أكثـر، لكونـه واحـدا : ًقائال ً ُّ ّ

ُفــصاعدا إىل التــسعة، فجعــل الرفــع الــذي هــو أثقــل للفاعــل الــذي هــو أقــل،  ً
، وهـذا )١(»ًوالنصب الذي هو أخّف للمفعول الـذي هـو أكثـر طلبـا لالعتـدال

 .)٢(القول مشهور النسبة لعبد اهللا بن أيب إسحاق
أما طريقة أفادته من هذه الكتب، فهو إما بالنقل املبارش مع تـرصف 
ِّيسري يف العبارة، وإما أنه يلخص الفكرة ويعرضها بأسلوبه، وإمـا أنـه يلفـق 

 .النص من كتابني أو أكثر
وأحسب أنه من املناسـب هنـا عـرض بعـض نقوالتـه مـن املـصادر، 

موضــع البــاء مــن وهــو يتحــدث عــن « : فمــن أمثلــة الطريقــة األوىل قولــه
ــرصيني أن «: البــسملة  ــه عــن الب وحكــى أبــو جعفــر بــن النحــاس يف معاني

 . )٣(»...ّأول ما أبدأ بسم اهللا: تقديره
ذكـر املجاشـعي أن  البـاء ومـا عملـت «: ومن أمثلة الطريقة الثانية قوله

فيه جيوز أن تكون يف موضع اخلرب عىل تقدير مبتدأ حمذوف، تقديره ابتـدائي 
:  فالباء متعلقة بـاخلرب املحـذوف الـذي هـو نائـب عنـه، كأنـه قيـل،باسم اهللا

 . )٤(»ابتدائي ثابت، أو مستقر باسم اهللا، وما أشبه ذلك

                                                
 .١/٦٨فاحتة اإلعراب )١(
، ورشح املفـصل ٦٨از ، والـدرر يف رشح اإلجيـ٣٢٦، واملقتـصد١/١٩٠املنصف : ينظر) ٢(

 .١/٧٥البن يعيش 
 .١/١٥٩فاحتة اإلعراب ) ٣(
 .١/١٩َوالنُكت يف القرآن للمجاشعي . ١/١٥٨فاحتة اإلعراب : ينظر) ٤(



 

 
 

بأين رجعت إىل ما قاله املجاشعي يف هذه املسألة؛ فوجدته : وهنا أود القول
قد نسب ذلك لعامة البرصيني، ولـيس لنفـسه كـام قـال اإلسـفراييني، قـال ابـن 

: ؟ واجلـواب)بـسم اهللا(ومما يسأل عنه، ما موضع الباء من « : جاشعيفضال امل
فذهب عامة البرصيني إىل أن موضع الباء رفع عـىل : أن العلامء اختلفوا يف ذلك

ابتدائي كائن أو ثابت، أو ما أشبه ذلك، بسم اهللا، : (تقدير مبتدأ حمذوف، متثيله 
وضـع البـاء، وهـذا بمنزلـة ثم حذفت هذا اخلرب، وكان فيه ضـمري فأفـىض إىل م

املضمرة ألنه مـصدر، ) ابتدائي(وال جيوز أن تتعلق الباء بـ . زيد يف الدار: قولك
 .)١(»وإذا تعلقت به صار من صلته وبقي املبتدأ بال خرب

) ِاحلمـد هللا(وقرأ إبراهيم بن أيب عبلة « : ومن أمثلة الطريقة الثالثة قوله
ّخيرج من ضم إىل كـرس، فكـرس الـدال بكرس الدال، ووجهها أنه استثقل أن 

ّإتباعا لكرسة الالم، وهذه قراءة ضعيفة، ألن فيهـا إبطـال اإلعـراب، وفيهـا  ً
ّمع ضعفها داللة عىل شدة ارتباط املبتدأ بخربه، حيث أجرامها جمرى اليشء 

بضم الالم، كأنه كره اخلروج من ضم ) ُاحلمد هللا(وقرئ . الواحد يف اإلتباع
ًالم إتباعا لضمة الدال، وهذه القراءة أسهل من التي قبلها، ّإىل كرس فضم ال

ًإذ ليس فيها إبطال اإلعراب كام كان يف تلك، ويف هـذه القـراءة أيـضا داللـة 
 فهـذا الـنص ملفـق مـن كتـاب املحتـسب ،)٢(»ّعىل شدة ارتباط املبتدأ باخلرب

كـر ، وال أريـد أن أذ)٤( وكتاب النكـت يف القـرآن للمجاشـعي،)٣(البن جني
                                                

 . ١/١٩النكت يف القرآن ) ١(
 .١/٢٧٨فاحتة اإلعراب ) ٢(
 . ٣٨-١/٣٧املحتسب : ينظر ) ٣(
 . ٤٢النكت يف القرآن : ينظر) ٤(



 

 
 

 .ًالنصني يف أصليهام طلبا لالختصار
 .طبيعة الشواهد التي اعتمد عليها اإلسفراييني ومنهجه يف توظيفها: ًخامسا

إن الناظر يف كتاب اإلسفراييني هـذا؛ يالحـظ اهتاممـه الكبـري باألدلـة  
والشواهد العربية األصيلة، وذلك لتحقيق غايته من كتابـه، وهـي التأصـيل 

ّيب، وختليصه من كل مـا هـو دخيـل عليـه، مـن العلـوم لقواعد النحوي العر
العربية األخرى، كعلـم الـرصف، واللغـة واألصـوات وغريهـا، كـام تقـدم، 

 .وإليك بيان منهجه يف ذلك
  :احتجاجه بالقرآن والقراءات  -١

 إذ زاد ،أوىل اإلسفراييني القرآن الكريم أمهية كبرية يف باب االستـشهاد
ا بآيات القرآن الكريم عىل مئتـي موضـع، وكلهـا عدد املواضع التي احتج هل

مسائل نحويـة رصفـة، ممـا يزيـد مـن أمهيـة الكتـاب، ويعكـس مـدى اهـتامم 
املؤلــف وحرصــه عــىل قــوة الــدليل، وربــط النحــو بــالقرآن، وهــذه الــسمة 

. )١(املنهجية ليست يف كتابه هـذا فحـسب، وإنـام امتـازت هبـا كتبـه األخـرى
 القرآين قولـه يف سـياق حديثـه عـن حـذف خـرب ومن أمثلة اعتداده بالشاهد

ِوكفــاك  دلــيال عــىل عــدم حــذف اخلــرب ه« : لــوال  : ًهنــا مطلقــا قولــه تعــاىل اً
﴿utsrq﴾]مــع أمثــال لــه، فهــذا شــاهد ] ٨٣النــساء

 .)٢ (»...ٌعدل عىل صدق هذه الدعوى
أما القراءات فقد أورد مجلة منها يف كتابه، وقد نظرت فيام أورده من 

 :عنايته هبا تنحرص يف أمور منهاذلك فوجدت 
                                                

 . ١/٢٣٨فاحتة اإلعراب ) ١(
 . ٩١لباب اإلعراب : ينظر) ٢(



 

 
 

االحتجاج هبا عىل جـواز وجـه مـن وجـوه ا إلعـراب، لـه مـن القـوة مـا  -١
وإذا أوقعتهــا بـني الفــاء « )  : إذن(كقولــه يف سـياق حديثــه عـن . لـألول

(  *  ﴿: والـــواو وبـــني الفعـــل ففيهـــا الوجهـــان، نحـــو قولـــه تعـــاىل
: وقولـــه. )١ (»...﴾ واثـــلبَ ال ياً﴿وإذ وقـــرئ ،]٧٦اإلرساء[﴾+

بمعنـى ) أو(، وذلـك إذا كانـت )أن(منتصب بإضـامر ) أو(والفعل بعد«
وإن مل تكن يف معناهـا فـال جيـوز فـيام بعـدها إال ) إال(أو ) حتى(أو) إىل(

 ﴿أو ،]١٦الفـــتح[ ﴾+,-﴿الرفـــع، وقـــرئ قولـــه تعـــاىل 
ــسلموا ـصب بإضــامر ،﴾ي ــىل النـَّ ــع عــىل االشــرتاك بــني )أن( ع ّ، والرف

 .)٢ (»)أو هم يسلمون(أو عىل االبتداء عىل ) لونتقات(و) يسلمون(
فـإن قلـت هـال «: لبيان وجه نادر أو قليـل مـن وجـوه اإلعـراب، كقولـه -٢

م َّهنـَ أَِّال﴿إجعلت الالم زائدة، كام يف قوله تعاىل يف قراءة سعيد بن جبري 
 عليـه غـري )٣(هذا قليـل، ال يعتمـل: ﴾ بفتح اهلمزة؟ قلناَ الطعامَلونُيأكَل

ًندهم شاذ، ال جييء إال نادرا، فإذا كان له مندوحـة يف الكـالم ال ظاهر ع
 .)٤(»حيمل عىل الشذوذ

 ،لبيان وجـه مـن وجـوه القـراءة يف كلـامت الفاحتـة التـي هـي عـامد بحثـه -٣
                                                

ــصفحات : وينظــر. ١/٥٤فاحتــة اإلعــراب ) ١( ، ٤١٣، ٢/٤١٠، ٣٣٩، ١٧٠، ١/١٤٩ال
٤٢٤. 

 ، ١/٤١: املصدر نفسه: وينظر. ١/٤٩فاحتة اإلعراب ) ٢(
). ُيعتمـد(والـراجح أهنـا ). د(كذا هي يف األصل، وقد ذكر املحقق أنه أثبتها مـن نـسخة ) ٣(

 . ١/١٣٧عراب فاحتة اإل: ينظر
 . ١/١٣٧فاحتة اإلعراب : ينظر) ٤(



 

 
 

 .)١( وقد سبق التمثيل به قبل قليل، وال نود أن نكرر ذلك،وتوجيهه
 يلتزم بـذلك، أما من حيث نسبة وجوه القراءات إىل قارئيها، فهو مل

 .فقد نسب بعض الوجوه وأعرض عن بعض
 . الرشيفاحلديثاحتجاجه ب -٢

 حاله يف ذلك حال ،مل يعن اإلسفراييني باحلديث الرشيف عناية  كبرية
ًالكثري من النحاة املتقدمني، كام أنه مل خيل كتابـه متامـا منـه، وإن نظـرة عجـىل 

ًا، تفيـدك أنـه اعتمـد عىل الفهرس الذي صنعه املحقق الكريم جزاه اهللا خـري
عــىل احلــديث يف ثامنيــة مواضــع فقــط مــن كتابــه، وهــو يف هــذا ال يــورد مــن 
ّاحلديث إال موضع الشاهد فقط، ومل يروه عن أحد من الرواة، وإنـام يكتفـي 

وال بأس ،وهي مشهورة متداولة يف كتب النحاة. وقوله عليه السالم: بقوله 
َمن ذكرها مجيعا لقلتها، وقرص ألفاظ ِ  : وهي.  هاً

 )٢ ()سفرلـصيام يف الـّرب الـلـيس مـن ا: (قوله عليه الصالة والـسالم  -
 .استشهد به يف سياق حديث عن أل التعريف

 ذكـره يف سـياق حديثـه عـن عـود )٣ ()َواجعله الوارث منّـا: (وقوله  -
 .الضمري عىل متأخر

ُّنعــم اإلدام اخلــل: (وقولــه  - ُ َ ْ ، ً ســاقه دلــيال عــىل احلقيقــة النوعيــة)٤ ()ِ
 .يشتمل عىل اخلل وغريه) اإلدام(للداللة عىل 

                                                
 ، ٣٨٧،  ٣٦٤/ ٢، ٣٣٥، ١/٢٧٨فاحتة اإلعراب : ينظر) ١(
 .١/١٢٢فاحتة اإلعراب : ينظر) ٢(
 .١/٢١٨فاحتة اإلعراب : ينظر) ٣(
 .١/٢٥٣فاحتة اإلعراب : ينظر) ٤(



 

 
 

ِإنا معرش األنبياء(وقوله  - َ  . استشهد به بالنصب عىل االختصاص)١ ()َّ
َأهناكم عن قيل وقال: ( وقوله - ٍ ِ َ ُ  استشهد به يف سـياق حديثـه عـن )٢ ()َ

 ).اآلن(تعريف كملة 
َّلتقوموا مصافكم: (وقوله  - َُ َ ُ َ ُلتأخـذو(و) ِ ْ َ َّ مـصافكماِ َ ُولتـزره(و ) َ َّ ُ َ ْ() ٣(، 

ًاستشهد هبـا مجيعـا يف  موضـع واحـد، وذلـك يف سـياق حديثـه عـن 
 .األمر بالالم

ــه  - ــا أهــل البيــت: (وقول ِســلامن منَّ َِ َ ُْ َ َ ــصب عــىل )٤ ()َ ــه بالنَّ ــشهد ب  است
 .االختصاص

 : واألمثال واألقوالالشعراحتجاجه ب -٣
ًا، وهبـذا احتج اإلسفراييني بالشعر العريب،  يف نحو مئة وسبعني موضع

تكون نسبة االستشهاد بالشعر عنده أقـل مـن استـشهاده بـالقرآن، الكـريم، 
ــة يف كتــب النحــاة،   ــشهورة املتداول ــشواهد امل ــشواهد هــي مــن ال وهــذه ال
ومنهجه يف عرضها، ال خيتلف عام هو عليه يف كتبه األخرى، فهو ال ينـسب 

ًيت كامال، بـل قـد يكتفـي ًاألبيات إىل قائليها إال نادرا، كام ال يتقيد بذكر الب
 كـام أنـه مل يعـن ،بشطر حيث موضع الـشاهد، بـل قـد يكتفـي بجـزء الـشطر

ً جـزاه اهللا خـريا إال سـبعة ،بنسبة الكثري منها إىل قائليها، وقد نـسبها املحقـق
وقـد نظـرت يف مجلـة مـا . ًعرش بيتا مل تنسب، لكنها متداولة يف كتـب النحـاة

                                                
 .١/٢٨١فاحتة اإلعراب : ينظر) ١(
 .٢/٣٧٨فاحتة اإلعراب : ينظر) ٢(
 .٢/٤٢٥فاحتة اإلعراب : ينظر) ٣(
 .٢/٤٨٨فاحتة اإلعراب : ينظر) ٤(



 

 
 

 هبـا يكـون إمـا لتقريـر قاعـدة نحويـة  فوجدت استـشهاده،أورده من الشعر
ً، أو لبيان معنى )٢(، أو لبيان وجه نادر أو شاذ)١(سائغة،  أو وجه من الوجوه

ــة ــن احلكم ــه يشء م ــاين في ــن املع ــد )٣(م ــديث أح ــياق ح ــورده  يف س ، أو ي
 . )٤(العلامء

أما احتجاجه باألمثال واألقوال فهي األخرى ليست بالقليلة، فقـد 
 . ًهداقاربت األربعني شا

  :أقوال العلامءاحتجاجه ب -٤
ذكرنا فيام سبق أن اإلسفراييني قد اعتمد عىل أقوال عدد كبري مـن علـامء 
النحو األفذاذ يف بناء مادة كتابـه، وذكرنـا مجلـة مـنهم، وقـد نظـرت يف هـذه 
األقوال ملعرفة غرضه من ذكرها، وطريقة عرضـه هلـا، فوجدتـه يـسوقها يف 

 :مجلة مواضع منها
، ويف هذا الباب أكثر من االحتجاج اج هبا عىل ما يذهب إليه لالحتج-

 عـىل أنـه كـان ،بآراء اخلليل وسيبويه، وعبد القاهر اجلرجـاين،  والزخمـرشي
كثري اإلعجاب مـن بـني هـؤالء العلـامء بالزخمـرشي، فقـد كـان كثـري األخـذ 

 ومل يـصف بـذلك غـريه، ،برأيه، ويسميه فخـر خـوارزم، ووصـفه بالعالمـة
ة ذلك قوله  يف سياق حديثه عن جواز إضـامر عامـل احلـال بعـد أن ّومن أدل

يريـد » والقـول مـا قالـت حـذام«:  ورأي املطـرزي ،عرض قـول الزخمـرشي
                                                

 .وغريها كثري... ٧١، ٦٥، ٥٩، ١/٥٧فاحتة اإلعراب : ينظر) ١(
 ، ١١٥، ١/٦٣فاحتة اإلعراب : ينظر) ٢(
 .١/٦٩فاحتة اإلعراب : ينظر) ٣(
 .١٤٣، ١/٦٢فاحتة اإلعراب : ينظر) ٤(



 

 
 

ــذلك الزخمــرشي ــه . )١(ب ــضا قول ــك أي ــن ذل ــداعي « :ًوم ــول ال ــذلك ق وك
ًأعرسـت ملتبـسا بالرفـاء والبنـني، وهـذا : معنـاه. بالرفاء والبنني: للمعرس

وقوله يف مـسألة . )٢(»ُ وأحسن، هكذا ذكره صاحب الكشاف،ُالوجه أعرب
، )٣(»هكذا ذكـره فخـر خـوارزم يف حواشـيه... والثاين هو األوجه«: أخرى 

 .ّوغري ذلك من العبارات التي تؤكد مدى إعجابه بالزخمرشي
 مـن توجيـه املـسائل، إذ ذكـر )٤(كام أثبت بعض ما أفاده به جده  ووالـده

، بل أبدى إعجابه بتعليله لبعض املسائل فقـال )٥(رأي جده يف ثالث مسائل
ّانظـر كيـف أصـاب املحـز يف تعليـل هـذه «: بعد أن عـرض رأي جـده فيهـا 

ورجـح قولـه يف بعـض املـسائل عـىل قـول اخلليـل والزخمـرشي  . )٦(»املسألة 
غـدوة، وبكـرة، إذا (« : فقـال) غـدوة، وبكـرة(وذلك يف سياق حديثـه عـن 

ــه، ــك وبكرت ــرصفا أردت غــدوة يوم ــإهنام مل ين ــه، ف ّ أو غــدوة غــدك ممــا تعين
ألن العـدل عـن ) سـحر(ُللعلمية والتأنيث، والوجه املعتمد فيهام ما ذكر يف 

الــالم ثابــت فــيهام، إال أن النحــويني اســتغنوا بالتأنيــث الظــاهر عــن العــدل 
غــدوة (وقـد حكـى اخلليـل يف .... الغـامض، هكـذا ذكـره جـدي، رمحــه اهللا

واألجود ما بدأنا ... ترك الرصف) ضحوة وعتمة(ويف ... الرصف ) وبكرة

                                                
 . ١/٣٤٩فاحتة اإلعراب : ينظر) ١(
 . ١/١٥٨ة اإلعراب فاحت) ٢(
 .١/٢١٧فاحتة اإلعراب ) ٣(
 .١٤٤، ١/٨٣فاحتة اإلعراب : ينظر)  ٤(
 ٣٠٥، ٢٠٦، ١/١٨٧فاحتة اإلعراب :  ينظر) ٥(
 .١/٣٠٦فاحتة اإلعراب )  ٦(



 

 
 

 .)١(»)عشية وعتمة(به، والشيخ عبد القاهر قد اضطرب كالمه يف 
 لبيان مذاهب العلامء يف املسألة التي هـو بـصددها كوهنـا حتتمـل أكثـر -

وهـي لتأكيـد ) لـن(من حروف النـصب « : قوله: ومن أمثلة ذلك. من وجه
وعنـد الفـراء أن أصـلها )... ال أن(يل أن أصـلها وعند اخلل... نفي املستقبل

 ومن  .)٢ (».وعند سيبويه هي حرف برأسها... فأحلقت هبا نون خفيفة) ال(
ذلك قوله يف سياق حديثه عن احلروف التي تنوب عـن احلركـات يف املثنـى 

ــوا يف هــذه احلــروف .. «: واجلمــع  ــواو، –فــاعلم أهنــم قــد اختلف ــي ال  أعن
ــاء ــف، والي ــذ-واألل ــاب إىل أهنــا حــروف اإلعــراب،  ف هب صــاحب الكت

األخفــش واملـربد إىل أهنــا دالئـل اإلعــراب، وليـست بــإعراب، وال وذهـب 
ــال  ــراب، وق ــا هــو اإلع ــي إىل أن انقالهب حــروف اإلعراب،وذهــب اجلرم

وذهــب قطــرب والفــراء والزيــادي إىل أهنــا نفــس ... بعــضهم هــذا ضــعيف
ّعـــراب ال خيـــل ببنـــاء اإلعـــراب، وهـــذا ظـــاهر الفـــساد ؛ ألن ســـقوط اإل

 .)٣(»...الكلمة
) مــن(وتــسمى « ) مــن(ومنــه قولــه يف ســياق حديثــه عــن حــرف اجلــر 
ًاالستغراقية، وقد يتصور فيها أيضا معنى االبتداء،  َ ُ وقد أجـاز األخفـش ... َّ

 ﴾O P RQ﴿: يف الواجب، واستشهد بقوله تعاىل ) من(زيادة 
 .)٤(»ًبعضا من ذنوبكم: وعند سيبويه هي للتبعيض، أي ،]٣١األحقاف [

                                                
 .٢/٣٧١فاحتة اإلعراب ) ١(
 .١/٣٥فاحتة اإلعراب )٢(
 .١/٣١٢فاحتة اإلعراب ) ٣(
 .١/١٠٠فاحتة اإلعراب )٤(



 

 
 

وزيادة الباء يف خـرب « ، كقوله ًلبيان الرأي املتفرد خالفا ملا عليه العلامء -
ُاملبتدأ عزيزة جدا، ال تكاد توجد ُ اللهم إال ماحكي عـن األخفـش ،ً  أن البـاءّ

ــدة] ٢٧يــونس[﴾9:  ;﴿يف قولــه تعــاىل  . مثلهــا: ، والتقــديرزائ
 ¥ ¤ £ ¢ �¡ ~ { |﴿بدليل قوله يف موضع آخـر 

¦ § ©¨ «ª ¬﴾ ]قولــه:  ومــن أمثلــة ذلــك)١(» ] ٤٠الــشورى :
ّوالتاء ال تدخل إال عـىل اسـم اهللا النحطـاط رتبتهـا عـن رتبـة الـواو، وقـد «

ّتالرمحن وترب الكعبة(حكى  األخفش  وقوله يف سـياق حديثـه عـن . )٢(») ّ
ــره ) ٍجــوار( ــل آخ ــا اعت ــه مم ــسلك « : وأمثال ــه م ــاهر في ــد الق ــشيخ عب ٌولل

 .)٣(»..ٌرظاه
ــك قولــه يف ســياق .  ملناقــشتها وبيــان الوجــه األقــوى منهــا- ومــن ذل

والـصواب «  بعد أن عر ض آراء العلـامء فيهـا،)بسم اهللا(حديثه عن الباء يف 
سيئة واقع بمثلها، وجيـوز جزاء : ( والتقدير ،أن الباء ههنا متعلقة بمحذوف

ــق بجــزاء ــدير،أن يتعل ــيئة : واخلرب حمــذوف، والتق ــزاء س ــا واقــع، ج بمثله
 َُف قــولُعَ فلهــذا ضــ،ُأوحاصـل، وال وجــه للزيــادة مـا وجــد عنهــا مندوحـة

 .)٤(»قنيالكسائي عند املحق
 ،أما منهجه يف عرضها فهو يعتمد عىل طريقة تلخيص الفكرة بعبارتـه

ًوليس عىل النقل احلريف، ثم إنه غالبا ما يأخذ القول من كتاب العامل مبارشة، 
                                                

 .١/١٥٩عراب فاحتة اإل)  ١(
 .١/١١٢فاحتة اإلعراب ) ٢(
 .١/٢٠٤فاحتة اإلعراب )  ٣(
 .١/١٦٠فاحتة اإلعراب ) ٤(



 

 
 

ة، وقد سبقت اإلشارة إىل أنه ذكر مجلة من الكتب التي فراإن كانت كتبه متو
ِّثم إنه فيام يبدو ال يسلم بام نـسب للعلـامء يف الكتـب األخـرى . اعتمد عليها

مثـال ذلـك اعرتاضـه . من  غري أن يتأكد من صحة ما نسب إلـيهم يف كتـبهم
عىل ما نسبه عبد القاهر اجلرجاين للزخمرشي، إذ يقول يف سـياق حديثـه عـن 

هذا مـا كـان الـشيخ يقـرره، وقـد « : بعد أن عرض رأي عبد القاهر ) وارج(
ُوأما نقل العالمة فخر خـوارزم فهـو . ّمتسك فيه بنقل عن صاحب الكشاف

ّهذا يدل عىل أنه كان يتوثق مما نـسب للعلـامء مـن  . )١ (»...خمالف هلذا النقل
 .كتبهم

 : بالتعليل وإبداء الرأي اإلسفرايينياهتامم: ًسادسا
ّبينا فيام تقدم أن اإلسفراييني قد اعتمد عىل مصادر نحوية كثرية يف بنـاء 
ًمادة كتابه هذا، وساق عددا كبريا من أقوال كبار النحاة  املتقدمني، وهـو يف  ً
ذلك مل يكن جمرد ناقل أو جامع ألقواهلم بغية تقديمها للمبتدئني من طالب 

قواعد النحو العريب التي ما زالت ِّالعربية، وإنام أراد من وراء ذلك أن يمهد 
ِيف نظره، حزنة املسالك، شديدة العريكة، عـصية االنقيـاد، معوجـة الـسناد،  ِ ِِّ َ َ َّ َّ ََ َ ْ
ٍحتتــاج إىل يشء مــن التنقــيح، والتــسهيل، والتعليــل، وكــأن النحــو ال يــزال 

ّجمنونا يف نظره، وليس البن الرساج حظ يف تعقيله َوهذا أمر أشار إليه يف . )٢(ً ٌ
ّلقد مهدت يف هذا الكتـاب قواعـد «: ِسياق حديثه عن صنيعه يف كتابه فقال

ّعلم اإلعراب، وأعربت عنها غايـة اإلعـراب، ولينـت عريكتهـا، وسـهلت  ّ
                                                

 .٢٠٦-١/٢٠٥فاحتة اإلعراب )  ١(
معجـم األدبــاء : ينظـر. ًمـا زال النحـو جمنونـا حتـى عقلــه ابـن الـرساج يف أصـوله: يقـال)  ٢(

١٨/٢٠٠. 



 

 
 

ًحزوهنــا، وزللـــت قيادهــا، وقومـــت ســنادها غـــري آل جهــدا يف تنقيحهـــا  ٍ
ًوتسهيلها، وال مدخر شيئا من تعليلها ٍ ّ...«) ١(. 

ذا الكتـاب رسعـان مـا يـدرك أن مؤلفـه مل يـضعه لذا فـإن النـاظر يف هـ 
 وإنـام للخاصـة مــنهم، بمعنـى أن مــادة ،للمبتـدئني مـن طــالب علـم النحــو

الكتاب تدور حول علل النحو، وتسويغ قواعده، بـل لتعليـل أدق مـسائله، 
هـو املقيـاس الـذي " ،وهو ما حيتاجه اخلاصة دون العامة، ذلك ألن التعليل

، )٢( "حوي، ويعرف به مقـدار علمـه وسـعة ثقافتـهتتحدد بموجبه منزلة الن
 .إذا ما عقدت املناظرات، واحتدم النقاش

ًثــم إن املؤلــف وكأنــه أراد مــن وراء ذلــك أيــضا أن يقــارع بكتابــه هــذا 
ًفحول علامء العربية، وأن يوجد لنفسه مكانا بينهم، لذا خاض هـذا املـضامر 

 وكـان تركيـزه ،داة بحقهـاالذي ال يقـوى عـىل املنازلـة فيـه إال مـن ملـك األ
ــة ــل القياســية، واجلدلي ــصبا عــىل العل ــواين ،)٣(ًمن ــرف بالعلــل  الث ــا يع ُ أو م

 . )٤(والثوالث
ومنهجه يف عرضها يعتمد عىل أسلوب املجادلـة واحلـوار، يف كثـري مـن 

                                                
 .٢/٥٨١فاحتة اإلعراب )  ١(
 .٦٨: ص ) مقدمة التحقيق(وراق علل النحو البن ال)  ٢(
العلـة التعليميـة، والعلـة القياسـية، والعلـة : قسم الزجاجي العلـل إىل ثالثـة أنـواع هـي)  ٣(

 .١٩٣، واالقرتاح ٦٤ا إليضاح يف علل النحو : ينظر. اجلدلية
ــي، ت ) ٤( ــاحثني إىل أن أول مــن قــسم العلــل كــذلك، ابــن مــضاء القرطب ّذهــب بعــض الب

ًهم ذلك نفيا قاطعا، وذهب إىل أن هذا التقسيم كان يف عـرص مبكـر، هـ، ونفى بعض٥٩٢ ً
)  مقدمـة التحقيـق(علـل النحـو : ينظـر. هــ،  لـه٣١٦ًمستدال باستعامل ابن الـرساج، ت 

٧٦. 



 

 
 

ًاملواضع، إذ يفرتض شخصا جيادله وحياوره، فيصنع االعرتاض بنفـسه، ثـم 
فـإن « : وذلـك مـن مثـل قولـه. ُ قلـت،َ فإن قلت:ًجييب عنه مستعمال عبارة 

َ؟ وما العامل فيه الرفع؟ قلنـا)ُأعوذ(َقلت بام ارتفع  َّ اختلـف النحويـون يف : ُ
ّارتفاع الفعل املضارع، والـذي عليـه أصـحابنا أن ارتفاعـه بعامـل معنـوي، 
َوهو وقوعه بحيث يصح وقوع االسم، وإنام أوجـب وقوعـه موقـع االسـم  ُ ّ ُ

َاملـايض قـد وقـع أيـضا موقـع االسـم، فلـم مل : َفإن قلـت...نيارتفاعه لوجه ً َ
إن العامل إنام يعمل بعد استحقاق الكلمة اإلعراب، واملايض : يرتفع؟ قلنا

َمل يستحق اإلعـراب، فـال أثـر للعامـل فيـه بخـالف املـضارع، فإنـه يـستحق 
ٌ زيد كاد: ُفلم ارتفع الفعل املضارع يف قوهلم : فإن قلت.اإلعراب، كام ذكرنا

 .  )١(»..إن األصل فيها أن يقال: قلنا... ُيفعل
e dc b  ﴿:وقيل يف قوله تعـاىل«: قولهذلك ومن 

gf﴾] ومنـصوبا، ،ًجمزومـا) تكتموا( جيوز أن يكون ]:٤٢البقرة ً
وال تكتموا، وأمـا النـصب : كأنه قيل) تلبسوا(أما اجلزم فألنه معطوف عىل 

جتويز النصب يؤدي أن يكون معنـاه،  ، واجلزم ههنا أوىل، ألن )أن(فبإضامر 
 .)٢(»ًوال جتمعوا بني اللبس والكتامن، حتى لو فعلوا أحدمها لكان جائزا
وحــّق «: وقـد يعتمــد أسـلوب التعليــل املبـارش مــن غـري جمادلــة، كقولـه

ّالفاعل الرفع، كام أن حّق املفعول النصب، واملـضاف إليـه اجلـر، وإنـام وزع  ّ ُ ُ
ٌكـات عـىل ثالثـة أرضب، صـاعد عـال، ومنحـدر احلركات هكذا؛ ألن احلر ٍ ٌ

                                                
 . ٣٨-١/٣٧فاحتة اإلعراب) ١(
  ١/٤٨فاحتة اإلعراب) ٢(



 

 
 

ٌســافل، ومتوســط بيــنهام، وهــذا مــن صــناعة املوســيقى، وأحلــان األغــاين،  ٌ
ّفالصاعد العايل هو الرفع، وهو أقوى احلركات؛ ألنه من الـشفتني، وحيتـاج  ُ
ــصب، وهــو أضــعُف  ــسافل املنحــدر هــو الن ــضوين، وال ــه إىل حتــرك ع ُفي

ّ احللق، واملتوسط هو اجلر؛ ألنه من وسـط احلركات وأخفها؛ ألنه من أقىص
 .)١(»احلنك
ًأما من حيث إبداء الرأي فهـو وإن كـان قـد اعتمـد اعـتامدا كبـريا عـىل   ً

ًأقوال من سبقه من جهابذة علامء النحو وكتبهم، إال أنـه ال يبـدو دائـام جمـرد 
 ويصوب، وخيطئ، وإن كان يف ،عارض هلذه األقوال ومرتب هلا، بل يرجح

الفة للزخمرشي الذي يلقبه بفخر خوارزم، فقـد خطـأ رأيـه يف سـياق ذلك خم
: ًالناصـبة، إال أنـه مل يـرصح باسـمه تقـديرا لـه، فقـال) لن(حديثه عن معنى 

... وهـي لتأكيـد نفـي املـستقبل) لـن(وأما الثاين من حروف النـصب فهـو «
 حتديـد ٍوعند قوم أهنا للتأبيد، وليس بصواب؛ ألهنا لو كانت للتأبيد ملا جـاز

 .)٢ (»...الفعل بعدها
َإذا كـان ) يزيـد(ّومن ذلك رده لـرأي الـسكاكي يف سـياق حديثـه عـن  

َّعلام السم شخص، أمركب هو أم مفرد ؟ قال بعد أن انتهـى مـن ذكـر رأيـه  ً
ًتاما منسوبا إليه رصاحة وهذا االستدالل ال ينفك عن ضـعف، ومل : قلت«: ً

                                                
 .١/٦٧فاحتة اإلعراب ) ١(
جـاء يف مهـع  اهلوامـع . أه ينسب للزخمرشي ، هذا الرأي الذي خط١/٥٢فاحتة اإلعراب) ٢(

: وذهــب الزخمــرشي يف أنموذجــه إىل أهنــا تفيــد تأبيــد النفــي،  قــال «٢/٣٦٦للــسيوطي 
» . ﴿لـن خيلقـوا ذبابـا ﴾: ،ومنه قوله تعـاىل )ال أفعله أبدا : ( كقولك) لن أفعله(فقولك 
 .٣٧٤مغني اللبيب : وينظر



 

 
 

 .)١(»...ٍيعر عن فساد
ّ رده عىل بعض الباحثني املحدثني بالنسبة لـه، وهـو ً ومن ذلك أيضا

ــن احلــسني اخلــوارزمي، ت  هـــ، صــاحب ٦١٧صــدر األفاضــل القاســم ب
ــذكر  ــسابق ال ــياق احلــديث ال ــه يف س ــرد علي ــال يف ال ــري، ق ــر « :ّالتخم وذك

ّمفرد عىل كل حـال، إال أنـه يف ) يزيد( أن -يعني صدر األفاضل–الطرائفي 
َالبيت نقل مع اإلعراب،  ٌوهذا وهم، ملا ذكرنا أن اإلعراب ال . ّفلهذا مل يغريُ

ُيستحّق إال بعد العقد والرتكيب، وقد بنى هو هذا عىل زعمـه الفاسـد، بـأن 
ًالفعل املضارع معرب حالة اإلفراد؛ ألنه وضع أول ما وضع مرفوعا، وهذا 

ّبني الفساد ه  إال أننـا نقتـرص عـىل هـذ)٣(ومثل هـذا يف الكتـاب كثـري. )٢ (»...َ
 .ًاألمثلة طلبا لإلجياز واالختصار

 فـيمكن لقـارئ ،أما شخصيته فهي وإن ضنت بوصفها مظان ترمجتـه 
كتبه أن يلمح معاملها من خالل الـسطور، فهـي ال ختلـو مـن مـسحة غـرور، 
واعتداد بالنفس، يلمح ذلك من خالل استعامله لضمري املعظـم نفـسه حـني 

 ،َفإن قلت: د  للمخاطب، فيقوليبدي رأيه يف مسألة، ويستعمل ضمري املفر
ًقلنــا، ويلمــح ذلــك أيــضا مــن عبــارات األحكــام التــي يطلقهــا عــىل الــرأي 

وهـذا خطـأ، وهـذا فاسـد، وهـذا (ًاملخـالف، فهـو كثـريا مـا يـستعمل كلمـة 
 .  كام يف األمثلة املتقدمة،)وهم

 إىل نحـاة البـرصة، فيـدافع عـن مـذهبهم، ويأخـذ بـآرائهم، يميلثم إنه 
                                                

 .١/١٩٣فاحتة اإلعراب) ١(
 . ١٩٤-١/١٩٥رابفاحتة اإلع) ٢(
 ، ٣٢٧، ٨٤، ٤٨، ٣٩، ١/٣٦فاحتة اإلعراب: ينظر) ٣(



 

 
 

.. وقـال أصـحابنا، وهـو رأي أصـحابنا: ًه واحدا مـنهم، فيقـولوجيعل نفس
 .وغري ذلك

 :أبرز معامل منهج اإلسفراييني يف كتابه: ًسابعا
 :يتميز كتاب اإلسفراييني من حيث املنهج باألمور اآلتية

ُقرص مادة الكتاب عـىل علـم اإلعـراب وحـده، فلـيس فيـه موضـوعات  - َ
، مما جرت العادة عـىل ذكـره يف رصفية، أو صوتية أو بالغية أو غري ذلك

 .كتب املعاين وإعراب القرآن، وهبذا يتميز عن سابقه
حرص املؤلف عىل ذكر مجيع أبواب النحـو بطريقـة جديـدة ختتلـف عـام  -

مـن غـري . هي عليه يف كتب النحاة، إذ عرضها من خالل ألفـاظ الفاحتـة
أن يضع عنـاوين رئيـسة ملوضـوعات النحـو، مـا خـال بعـض املتفرقـات 

 ).فائدة(أو) مسألة(أدرجها حتت عنوان 
ًإذا مل جيد منفذا لبعض موضوعات النحو من خالل ألفاظ الفاحتة، ينفـذ  -

إليه من خالل بعض األمثلة التي هلا عالقة باملوضوع الذي أثارته ألفاظ 
وأخواهتا، فقد نفذ إليها من خالل ) ّإن(الفاحتة، كام فعل عند حديثه عن 

ً حني رضب ذلك  مثال عىل الصفة، ،)١ ()ميع العليمإن اهللا هو الس(قوله 
 .)٢(من االستعاذة) الرجيم(عند إعراب كلمة 

ًاهتم املؤلف اهتامما كبريا بالتعليل النحوي، واخلوض يف دقائق املـسائل  - ً
 .ًاخلالفية، بل الغريبة أيضا، مؤيدة باحلجج والرباهني

                                                
هذه ليست آية وإنام رضهبا املؤلف صيغة من صيغ االسـتعاذة، وقـد نبـه املحقـق الكـريم ) ١(

 . ٢ حاشية ١/١٣١فاحتة اإلعراب: ينظر. ذلكل
 . ١/١٣١فاحتة اإلعراب : ينظر) ٢(



 

 
 

م مـنهام ضـوابطه ّاهتاممه بعزل النحو عن الرصف، لقناعتـه أن لكـل علـ -
ًوقواعده، وهبذا يتميز متيزا كبريا عن منهج ابن خالويه الذي مجع بينهام ً 

إن مــصطلح اإلعــراب عنــده يــساوي علــم النحــو لــيس إال، ومــا ســواه  -
دخيل عليه، وهبذا يكون علم اإلعراب عنده أكثر خصوصية من حيـث 

 .الداللة عام هو عليه عند ابن خالويه
 يـشري ،َّلكتاب إىل وضع فهرس موضوعي مفـصلعمد املؤلف يف هناية ا -

ًفيه إىل مواضع أبواب النحو من كتابه، متخـذا مـن ألفـاظ الفاحتـة دلـيال  ً
 ال خيلـو، إمـا أن يكـون ،االسـم املـتمكن« : عىل ذلك، ومـن ذلـك قولـه

ًمرفوعا، أو منصوبا  وملحٌق ،أما املرفوع فعىل نوعني، أصل. ً أو جمرورا،ً
وامللحق به مخسة ) . االستعاذة(وقد عرفته يف ) لالفاع(فاألصل هو . به

، )احلمـد هللا(املبتدأ وخربه، وقد كشفت الغطاء عنهام عند قوله : أرضب
التـي لنفـي ) ال(، وخـرب )االسـتعاذة( وقد ذكرتـه يف ،ّوخرب إن وأخواهتا

 وقد سـبقت اإلشـارة إلـيهام ،)ليس(املشبهتني بـ ) ما وال(اجلنس، وخرب 
 .)١ (») ...لضالنيوال ا(عند قوله 

ًأسهب املؤلف يف استقصاء املسائل، والتفريعات، بحيـث ال يـرتك شـيئا  -
صدد بياهنـا إال ويـذكره، وقـد بـخيطر عىل بال نحوي يف املسألة التي هـو 

فهـذا أقـىص مـا يمكـن يف تقريـر «: ح بذلك يف بعض املواضـع فقـالّرص
 . )٢(»هذه املسألة

لكتاب الـرئيس، إذا مـا أوغـل يف اتسم منهجه بتذكري القارئ بموضوع ا -
                                                

 .١/٥٨٢فاحتة اإلعراب ) ١(
 . ١/٩١ اإلعراب فاحتة: ينظر) ٢(



 

 
 

َوإذ استقـصينا القـول يف وجـوه إعـراب « : البعد عنـه، ومـن ذلـك قولـه
ــه،املــضارع ــا في ــه مــن ) أعــوذ: ( فنقــول، فلنعــد إىل مــا كن ّفعــل ال بــد ل

 .)١(»..فاعل
احتج بالقرآن الكريم والقراءات، وبعض األحاديث الـرشيفة، وأشـعار  -

 .العرب وأمثاهلا، وأقوال العلامء
 

                                                
 . ١/٦٦فاحتة اإلعراب : ينظر) ١(



 

 
 






 .تعريف موجز باملؤلف والكتاب: ًأوال
 . التعريف باملؤلف-١

 ويل الـدين ،فهو حممد بـن أمحـد بـن إبـراهيم بـن يوسـف: )١(أما املؤلف
ً، وكان يعرف أيضا بابن )٢(ِّالديباجي، يعرف باملنفلوطي، أو بابن املنفلوطي

َخطيب مل  .)٣(ويَ
للهجرة، ونشأ يف دمشق، وأخذ العلوم عـن مجلـة مـن ) ٧١٣( ولد سنة 

علامء عرصه، يف مقدمتهم والـده، والـشيخ نـور الـدين األردبـييل وغريمهـا، 
 يف ،ّوكان يتنقل بني دمشق ومرص، ثم استقر بمرص، وفيها تويف ليلة اجلمعة

 .)٤(عن إحدى وستني سنة) ٧٧٤(اخلامس عرش من ربيع األول، سنة 
قـال ابـن قـايض شـهبة، : وكان له مكانة علمية متميزة بني أبنـاء عـرصه

 .)٥(»...العلم فنون يف وبرع وتفقه مجاعة من  وسمع«هـ ٧٩٠ت
                                                

، وطبقـات الـشافعية البـن ٣٣/ ٥الدرر الكامنة يف أعيـان املئـة الثامنـة :  تنظر ترمجته يف ) ١(
 . ٨/٢٢٧ومعجم املؤلفني . ٦/٢٣٢، وشذرات الذهب ٣/١١٢قايض شهبة 

ك ابـن قـايض شـهبة بابن املنفلوطي، ذكر ذلـ: بعض مصادر ترمجته نصت عىل أنه يعرف ) ٢(
، وعمـر رضـا كحالـة يف ٦/٢٣٢، وابن العامد يف شذرات الـذهب ٣/١١٢يف الطبقات 

.  يعـرف بـاملنفلوطي٥/٣٣وقال ابن حجـر يف الـدرر الكامنـة . ٨/٢٢٧معجم املؤلفني 
بـويل الــدين : ً، ويعـرف أيـضا)٣٢١٦(وكـذا جـاء األمـر يف مطلـع النـسخة اخلطيــة رقـم 

 .املنفلوطي، والديباجي
 .٣٣/ ٥الدرر الكامنة  :  ينظر) ٣(
 .مصادر ترمجته املتقدمة: وينظر . ٣٣/ ٥الدرر الكامنة ) ٤(
 .٣/١١٢طبقات الشافعية ) ٥(



 

 
 

نـشأ عـىل قـدم صـدق يف ...« : هــ ٨٥٢وقال ابن حجر العسقالين، ت 
العبادة واألخذ عـن أدب الـشيوخ، ولـه اليـد الطـوىل يف املنطـق واألصـلني، 

، وجتـرد إىل الـروم، وخـدم مجاعـة مـن ...كثري التواضع. لتصوفوالفقه، وا
ّودرس بالقبة املنصورية وغريها، وكان قليل التكلـف إذا مل جيـد ... املؤمنني

 )١ (»...ًما يركب مشى، كثري اإلنصاف، خبريا بدينه ودنياه
بـرع يف التفـسري والفقـه، وكـان «هــ ١٠٨٩وقال ابن العامد احلنـبيل، ت 

 حسن الـوعظ، كثـري العبـادة، مجـع، وألـف، وأشـغل، وأفتـى، حلو العبارة،
ًووعظ، وكان من ألطف الناس وأظرفهم شكال وهيئـة، ولـه تـآليف بديعـة 

 .)٢(»الرتتيب
 : التعريف بالكتاب-٢

ًال يزال الكتاب فيام أعلم خمطوطا، ويعمل عىل حتقيقه زميلنا الـدكتور  
ريــة بدمــشق منــه نــسختان ويف املكتبــة الظاه.  إبــراهيم بــن صــالح احلنــدود

، وهــي نــسخة تامــة، خطهــا جيــد،  تقــع يف )١٨٠٢(خطيتــان، رقــم األوىل 
ًسـطرا، مل يـذكر فيهـا تـاريخ النـسخ، وال ) ٢١(ورقة، يف كل صـفحة ) ٢٣(

) ٨(ً وهي نسخة خمترصة جدا، تقع يف ،)٣٢١٦(ورقم الثانية . اسم الناسخ
اشـتملت الورقـة ًسـطرا، خطهـا رديء، ) ٢١(ورقات فقط، يف كل صفحة 

ّلدي نسخة منهام، وسوف أعتمد يف . األوىل منها عىل اسم املؤلف والعنوان
 .هذه الدراسة عىل النسخة األوىل إن شاء اهللا تعاىل

                                                
 .٣٣/ ٥الدرر الكامنة ) ١(
 . ٦/٢٣٢شذرات الذهب ) ٢(



 

 
 

 : قيمة الكتاب العلمية: ًثانيا
ًتكمن قيمة هذا الكتاب العلمية يف كونه متنـا خمتـرصا يف النحـو العـريب  ً

حلفظ  واالستظهار،  جل شواهده وأمثلته اخلالص، واضح العبارة،  سهل ا
ً ويعكـس  جانبـا مـن ،ويتميز يف طريقة عرضـه ومنهجـه. من القرآن الكريم

: ّويؤكد ما قاله ابـن العـامد يف ترمجتـه  بأنـه. شخصية مؤلفه العقلية والثقافية
 .  )١(»له تآليف بديعة الرتتيب...كان حلو العبارة«

ا ابــن املنفلــوطي يف كتابــه ومنهجــه يف أهــم املوضــوعات التــي ذكرهــ: ًثالثــا 
 :عرضها

مل يرش املؤلف إىل معامل منهجه يف كتابه، ومل يـذكر األسـباب التـي دعتـه 
 ،ًإىل تأليفه، بل مل يقدم له أصال، غري أن  الناظر يف الكتاب رسعان مـا يـدرك

أن مؤلفه قد مزج يف بناء مادته بني املنهج التقليدي، الذي دأب عليه النحـاة 
 تآليفهم، وبني منهج معريب سورة الفاحتة، إذ بدت معـامل املـنهج األول يف يف

ــات، والتقــسيامت ــري مــن التعريف ــصطلحات،كث ــشواهد، وأســامء ، وامل  وال
األبــواب، وتسلــسل املــواد داخلهــا، كــام أن بدايتــه  كانــت كبــدايتها، إذ بــدأ 

ف كـل ِّاسـم، وفعـل، وحـرف، ثـم راح يعـر: كالمه ببيان أقسام الكـالم إىل
 .قسم منها

وأفاد من الثـاين أسـلوب النفـاذ إىل أبـواب النحـو الرئيـسة مـن خـالل  
ًألفاظ الفاحتة، مع التزام تام بإعراب مجيع حروفها، مدرجا معها االسـتعاذة 

ًالتــي اختــذها ســبيال ) أعــوذ(وكــان منطلقــه األول مــن كلمــة . كمــن ســبقه

                                                
 . ٦/٢٣٢شذرات الذهب ) ١(



 

 
 

وازمـه، ومـا يتطلبـه للحديث عن الفعل املضارع، وعالماته، ونواصبه، وج
إىل حـروف اجلـر، واألسـامء )   باهللا(ونفذ من خالل كلمة . األمر من فاعلية

ــاء أصــليا ــة بن ــع،ًاملبني ــه، والتواب ــادى ومتعلقات ــاء عارضــا، واملن ــة بن : ً واملبني
ــة املقطوعــة عــن  ــي، والغاي ــدد الرتكيب ــدل، والع كــالعطف، والنعــت، والب

ــسامل ــذكر ال ــى، ومجــع امل ــوع مــن اإلضــافة، واملثن ــستة، واملمن ، واألســامء ال
وحتدث عـن عالمـات احلـروف، . الرصف، ومجع املؤنث السامل وما أحلق به

) الـرجيم(التي يف لفظ االسـتعاذة، أمـا كلمـة ) من(وسبب بنائها من خالل 
 .ًفكانت سببا للحديث عن النعت

ــة  ــسمي اإلضــافة اللفظي ــد حتــدث مــن خالهلــا عــن ق ــسملة فق ــا الب أم
حتـدث عـن العلــم، ) احلمــد(وحتـت لفـظ . جـواز قطـع النعــتواملعنويـة، و

واملبتــدأ واخلــرب، ومــا يعمــل عمــل األفعــال مــن األســامء، وأفعــال القلــوب 
 التي لنفي اجلـنس، وكـان وأخواهتـا، وأفعـال) ال(َّوالظن، وإن وأخواهتا، و

املقاربــة، واحلــروف املــشبهات بلــيس، ونائــب الفاعــل، واألفعــال املتعديــة 
 .لألكثر من فع

ًعـن املفاعيـل مجيعـا، املفعـول املطلـق، ) إيـاك نعبـد(وحتدث حتت لفـظ 
واملفعول به، واملفعول معه، واملفعول فيـه، واحلـال، والتمييـز، واالسـتثناء، 

وبـذلك يكـون قـد أهنـى ) آمـني(والبدل، وهكذا يستمر حتى يصل إىل لفظ 
 .حديثه عن أبواب النحو كافة

ًذكر حتتهــا شــيئا مطــوال مــن أبــواب أمــا بقيــة حــروف الفاحتــة التــي مل يــ ً
ًالنحو، فيعرهبا بإجياز شديد حميال عىل ما تقدم ذكره ؛ ألنه قد سبق هلا مثيل، 

: حـرف البـاء، واملجـرور: جـار وجمـرور، اجلـار) بـسم(« : ومن ذلـك قولـه



 

 
 

ّوعالمـــة جــره كـــرسة آخـــره، وهــي املـــيم، وفيــه األحكـــام الـــستة . اســم
ويف احلمد من األحكـام « ) : احلمد(ت لفظ ذلك قوله حت ومن .)١(»املتقدمة

اسم معرب باحلركات الثالثة اللفظية، مرفوع، أمـا أنـه مرفـوع؛ فألنـه : ستة
 أعني املبتدأ، واخلرب، والفاعل، وقـد تقـدم الكـالم ،أحد املرفوعات اخلمس

 .)٢(».عليها
وبعد ذلك أحسب أنه قد آن األوان لعرض جانـب مـن نـص الكتـاب، 

 حتـت أول كلمـة مـن ألفـاظ االسـتعاذة؛ ألهنـا تـشكل بدايـة ونختار ما قالـه
الكتاب، وفيهـا الكثـري مـن املـسائل النحويـة التـي اختـذها املؤلـف فـيام بعـد 

أقــسام «: فمــن ذلــك قولــه. ًأصــوال حييــل القــارئ إليهــا، عنــد ورود أمثاهلــا
ّاسم، وفعل، وحرف، ألن الكلمة إمـا أن تـدل عـىل معنـى يف : الكالم ثالثة 

ّ أو ال، فإن مل تدل فهي احلرف، وإن دلت فإما أن تقـرتن بزمـان معـني نفسها
 .أو ال، فإن اقرتنت فهي الفعل، وإن مل تقرتن فهي االسم

ّألهنا كلمة دلت عـىل معنـى يف نفـسها مقرتنـة بزمـان معـني : فعل: أعوذ
ّمــضارع، ألن يف أولــه إحــدى الزوائــد األربــع، وختلفهــا أخواهتــا وتقبــل مل 

 .الياء، والنون، والتاء: وأخواهتا
ــرب ــد، نحــو: مع ــون التوكي ــه ن ــصل ب ــه مل يت   ﴾ UT﴿: ألن

 ].٣١النور[﴾o﴿ نون النسوة، نحو ، وال]٣٢يوسف[
 وال واو اجلامعـة ،)يفعـالن(ه مل يتصل به ألف اثنني نحـو ألن:باحلركات

                                                
 .٧إعراب أم الكتاب ق ) ١(
 .١٢إعراب أم الكتاب ق ) ٢(



 

 
 

 ) .تفعلني( وال ياء اإلناث نحو ،)يفعلون(نحو 
األلــف، والــواو، : علــة ثالثــةألنــه لــيس بمعتــل، وحــروف ال: اللفظيــة
 ).خيشى، ويغزو، ويرمي: (والياء، نحو
ًألنه جترد عن الناصب واجلازم لفظا، وتقديرا: مرفوع ً . 

 . ًأن، ولن، وإذا، وكي: فأربعة : ًأما الناصب لفظا
املـصدرية، بعـد سـتة أحـرف ثالثـة مـن ) أن(فــ: ًتقـديرا : وأما الناصب
: وثالثة من حروف العطـف وهـي. الالم، وكي، وحتى: حروف اجلر وهي
 . الواو، و أو، والفاء

ــه تعــاىل  . ألن يغفــر: ، تقــديره]١٣٧النــساء[﴾x﴿مثــال الــالم قول
ومثــال . كــي أن ال يكــون: ، تقــديره ]٧احلــرش[﴾jih﴿. كــي: ومثــال 

) الـواو(ومثال . حتى أن تفجر: تقديره] ٩٠اإلرساء[﴾TS﴿) حتى(
ـــال . وأن يعلـــم: تقـــديره ] ١٤٢آل عمـــران[﴾43 ﴿ . أو: ومث
وأمـا الفـاء فـال . أو أن تقـضيني حقـي: تقديره)  حقيأللزمنك أو تقضيني(

 .تقدر أن بعدها إال يف جواب نفي أو طلب
مل وملا النافيتان، والالم وال الطلبيتان، وإن : (ًوأما اجلوازم لفظا فخمسة

الرشطية، وما محل عليها من أدوات الرشط، فمن خاصـتها أن جتـزم فعلـني 
أيــن، وأنــى، : واملحمــول عليهــا اثنــا عــرش. اجلــزاء: ول الــرشط، والثــايناأل

 . وإذاما، وكيفام، وحيثام، ومتى، ومهام، وإذما،وإيان وأي، ومن، وما
ــة أشــياء : والطلــب ــشمل ثامني ــدعاء، : ي األمــر، والنهــي، واالســتفهام، وال

 .والتمني، والرتجي، والعرض، والتحضيض



 

 
 

األنعــــام  [﴾ Ö  Õ  Ô Ú  Ù  Ø   × ﴿: مثــــال النَّفــــي
هي]. ١١٧البقرة[﴾² ±﴿: ومثال األمر].٥٢ X  W  ﴿: ومثال النَّ

  [  Z  Y﴾ ]ومثـــــال االســـــتفهام]. ٨١طـــــه :﴿> ? @ A 
B   C﴾ ] وعالمـة النـصب . فـإن يـشفعوا: تقـديره ] ٥٣األعراف :

ومثـال ). ًرب ارزقني ماال فأنفقه يف سـبيلك: (ومثال الدعاء. حذف النون 
، ومثـال ]٧٣النساء[ ﴾µ¶ ³²´ ± ﴿: التمني

 .]عــــبس[﴾ )  (  *  +  ,  -   .  /  0   1  ﴿: الرتجــــي
Ê  ﴿: ومثال التحضيض) . ًأال تنزل عندنا فتصب خريا : (ومثال العرض

  Î  Í   Ì  Ë﴾]لـوال، : وحروف التحضيض أربعة ] ١٣٤طه
 . ولو، ومل ال، وهال

َّفـإن الـرشطية يف جـواب ا: ًوأما اجلازم تقـديرا  ْ لطلـب، بإسـقاط الفـاء، ِ
 .وقد تقدم أن الطلب يشمل ثامنية أشياء

 نــوح[ ﴾!   Ô  Ó  Ò       Ñ  Ð   Ï  Î    ﴿:مثــال األمــر
ْإن(فعل مـضارع جمـزوم بــ. ﴾!﴿: فقوله تعاىل ، ]١١-١٠ . َّالـرشطية) ِ

ْإن استغفروا يرسل: تقديره َ ِْ ْ ُُ ْ َ  K  J  I  H  G  F  ﴿: ومثال الدعاء. ِ
  L﴾] ٦-٥مريم[. 

ٍكل فعل ال بد له من فاعل إمـا ظـاهر وإمـا مـضمر، واملـضمر إمـا : تنبيه ٍَّ ِ ُّ ُ
بارز، وإما مسترت، واالسـتتار إمـا جـائز، وإمـا واجـب، والواجـب يف أربعـة 

ًيف فعل األمر مطلقا، ويف املضارع إذا افتـتح بـاهلمزة أو بـالنون، أو : مواضع



 

 
 

 .بالتاء
  .)١(».ًضمري مسترت وجوبا) : أعوذ(ففاعل 

من كلـامت االسـتعاذة ثـم يـرشع ) أعوذ(هنا ينهي املؤلف إعراب لفظة 
ــة  ــإعراب كلم ــاهللا(ب ــق مــن خالهلــا للحــديث عــن حــروف اجلــر ) ب ّفينطل

 . ومعانيها
 .مصادر ابن املنفلوطي  ومنهجه يف اإلفادة منها: ًرابعا

 ومل يـذكر أي ،مل يذكر املؤلف أي كتاب من الكتب التي اعتمـد عليهـا 
 علام ء النحو أو غريهم، ولكني أرجح أن يكون قـد اعتمـد املؤلـف عامل من

هــ ٧٦١عىل أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك البن هشام األنـصاري، ت 
؛ ألنه ساق يف كثري من املواضع بعض شواهده الـشعرية والنثريـة، وعبارتـه 

 .قريبة من عبارته، وأسلوهبام يف التفريع والتقسيم متشابه
عــة الــشواهد التــي اعتمــد عليهــا ابــن املنفلــوطي  ومنهجــه يف طبي: ًخامــسا
 .توظيفها

القــرآن : اعتمـد ابـن املنفلـوطي عـىل أربعــة أنـواع مـن الـشواهد وهـي 
 .الكريم، واحلديث الرشيف، والشعر العريب، واألمثلة املصنوعة

أما اعتامده عىل القـرآن الكـريم فيـأيت  يف املرتبـة األوىل، إذ بلـغ عـدد 
لتي استشهد عليها بآيات من القرآن الكريم أكثر مـن مئـة وسـتني املواضع ا

ّموضعا،  وقد مر يف نصه السابق الكثري من األمثلـة التـي تـشهد عـىل ذلـك،  ً
 .لذا ال حاجة بنا لتكرار األمثلة هنا

                                                
 .٢-١ ق إعراب أم الكتاب) ١(



 

 
 

وأما احلديث الرشيف فقـد استـشهد منـه بأربعـة أحاديـث فقـط، وهـي 
:  قولـه صـىل اهللا عليـه وسـلممشهورة ومتداولة يف بعض كتب النحو، وهي

َّمخس صلوات كتبهن اهللاُ( ُ َ ٌأمـر بمعـروف صـدقة، وهنـي عـن : (، وقولـه)١ ()ٍُ ٌٌ َ َ ٍ َ
ٌمنكــر صــدقة َ َ ٍ َ َال أحــد أغــري مــن اهللاِ: (، وقولــه)٢ ()ُ ِ ُ َ َتــسبحون : (، وقولــه)٣ ()ََ ِّ َ ُ

ٍوحتمدون وتكربون اهللاَ ثالثة وثالثني دبر كل صالة َ ُ ُ َِّ ً َ َُ َ ِّ َِّ ََ ُ ُ() ٤( .  
ًوأما الشعر فلم يركن إليه كثريا كام هو الشأن يف معظم كتب النحو، بل  ِّ
ًمل يلجأ إليه إال مضطرا، وقد وقع ذلك منه يف عرشة مواضع فقط، وهي من  ّ
األمثلة املشهورة املتداولة جلها يف أوضح املسالك البن هـشام األنـصاري، 

اعر قط، وإنام يقتـرص عـىل ومل ينسب منها أي بيت لقائله، بل مل يقل قال الش
ثم يـذكر الـشاهد الـشعري، وكأنـه ) نحو(، أو )كقوله(، أو )كقوهلم: (قوله

أراد أن خييل كتابه من الشعر كله، فلم يستطع، فـأخاله مـن أسـامء الـشعراء، 
ولعـل الـذي قـاده إىل ذلـك شـدة ورعـه التـي أشـار إليهـا . )٥(وما به يلقبون

 تقدم ذلك، وهو أمر مل أقـف عليـه صاحب شذرات الذهب يف ترمجته، وقد
 .يف غري هذا الكتاب

ًأما األمثلة املـصنوعة فهـي األخـرى قليلـة أيـضا، ال تكـاد تـذكر إال إذا 
                                                

 .١/١٤٤أوضح املسالك : أ، وينظر/٩إعراب أم الكتاب ق ) ١(
 ، ٦٠٩، ومغني اللبيب ١/١٤٤أوضح املسالك : أ، وينظر/٩إعراب أم الكتاب ق ) ٢(
، ٢/٢٥رشح الكافيـة الـشافية، ورشح ابـن عقيـل : أ، وينظـر/١٢إعراب أم الكتـاب ق ) ٣(

 .١/٥٣٠، ومهع اهلوامع ٨٨٧ومغني اللبيب 
ــذهب : أ، وينظــر/١٣اب أم الكتــاب ق إعــر) ٤( ، ورشح قطــر النــدى ٥٤١رشح شــذور ال

١٩٨. 
 .١٧، ١٦، ١٢، ١١إعراب أم الكتاب ق :  ينظر) ٥(



 

 
 

 .تعذر وجود الشاهد يف كتاب اهللا
 :اهتامم ابن املنفلوطي بالتعليل وإبداء الرأي: ًسادسا

كام ، آخــرمل يعـن ابــن املنفلـوطي يف كتابــه بإبـداء رأيــه أو أي رأي لعـامل 
 كام أنـه مل يعـن باخلالفـات النحويـة والبحـث عـن ،سبقت اإلشارة إىل ذلك

ًاألسباب التي ترجح قوال عىل آخر، وإنام كانت عنايته منصبة عىل القواعـد 
ّالنحوية املسلمة التي ال خالف فيها؛ لغرض اإلفادة العلمية لطالب العربية 

 شأهنا أن ترسخ فهم القاعدة غري املختص، لذا اعتمد عىل علل تعليمية  من
ّالنحوية  عند قارئها،  وهذه الطريقة من أهم األمـور التـي جعلتنـي أتوقـف 
 ،عندها يف هذا الكتاب؛ ألهنا طريقة جديدة مل أرها يف غريه من كتب النحـو

ًوذلك أنه عند إعراب أي كلمة مـن ألفـاظ الفاحتـة، يـذكر أوال مـا فيهـا مـن 
 ثم يبدأ بتفسري كل حكم من هذه األحكام، ثـم ،أحكام إعرابية مجلة واحدة

ًبعد ذلك يتخذ من هـذه األحكـام مـصطلحا لإلحالـة عليهـا فـيام بعـد، مـن 
جـار : بـاهللا« : مـن االسـتعاذة ) بـاهللا(ذلك قوله عند إعرابه لالسـم الكـريم 

ــاء، واملجــرور االســم األعظــم: وجمــرور، اجلــار ويف االســم ... حــرف الب
. اسم معرب باحلركـات الثالثيـة اللفظيـة جمـرور: األعظم من األحكام ستة

أما أنه اسم؛ فألنه كلمة دلت عىل معنى يف نفسها غري مقرتنة بأحـد األزمنـة 
ًوأما أنه معرب؛ فألنـه لـيس مـن املبنيـات بنـاء الزمـا كاملـضمرات، . الثالثة ً

واملـــبهامت، واملوصـــالت، وأســـامء الـــصدور، وأســـامء األفعـــال، وبعـــض 
أنه معرب باحلركات الثالث؛ فألنـه لـيس مـن بـاب أمحـد، وأما ...الظروف

وأمـا أنـه معـرب ...وال من باب مسلامت، أما باب أمحد فهو ممـا ال ينـرصف
باحلركات اللفظيـة؛ فألنـه ال مقـصور وال منقـوص، وال حمكـي، وال متبـع، 



 

 
 

وأمـا أنـه جمـرور؛ فـألن فيـه احلـرف، وهـو أحـد . وال مضاف إىل ياء املتكلم
 .)١(»احلرف، واإلضافة، والتبعية: لثالثة، وهي أسباب اجلر ا

ويف « À  ¿  ¾Z  ] مـن قولـه ) مـن(ومن ذلك قوله يف لفظـة 
أمـا أنـه . حرف مبني عـىل حركـة، وحركتـه فتحـة: من األحكام أربعة) من(

حرف؛ فألنه كلمة دلت عىل معنى يف غريهـا، وأمـا أنـه مبنـي فـألن احلـرف 
عىل حركة فاللتقـاء الـساكنني، أعنـي النـون وأما أنه . َّالحظ هلا يف اإلعراب

ًوالالم، وأما أن حركته فتحة فطلبا للخفة، إذ لو كانت كـرسة لكـان انتقـاال  ً
 .)٢(»ًمن ثقيل إىل ثقيل، ولو كانت ضمة لكان انتقاال من ثقيل إىل أثقل منه

ثـم بعــد ذلــك يتخــذ مــن هـذه األحكــام مــصطلحات حييــل عليهــا فــيام 
األحكـام الـستة، فعـل  3Z  ] ويف قولـه تعـاىل «:  ومن ذلك قوله،)٣(بعد

ويف الــواو مــن قولــه تعــاىل . مــضارع، معــرب باحلركــات اللفظيــة، مرفــوع
[  4Z ويف . حرف مبني عـىل حركـة، وحركتـه فتحـة: األحكام األربعة
ــاك﴿ فعــل وفاعــل،  7Z   ] . األحكــام املتقدمــة 5Z  ] و﴾إي

ويف . ت الـرصاط نع 9Z  ] .  مفعول ثان 8Z  ] ومفعول أول، 
 [   7Z فعل أمر مبني عىل حذف حـرف العلـة، أمـا : من األحكام أربعة

أنه فعل أمر، فلام تقدم، وأمـا أنـه أمـر؛ فألنـه يفهـم منـه الطلـب، ويقبـل يـاء 
ّاملخاطبة، وأما أنه مبني؛ فألنه يدل بصيغته عىل معناه وهو االستقبال، وأمـا 

                                                
 .٦-٢إعراب أم الكتاب ق ) ١(
 .٧-٦إعراب أم الكتاب ق ) ٢(
 .٢٢، ٢٠، ١٦، ٧إعراب أم الكتاب ق : ينظر) ٣(



 

 
 

األحكـام ) نـا( جيزم به مضارعه، ويف  واملعتل مبني عىل ما،بناءه فألنه معتل
األحكام الستة، ونـصب  8Z  ] الثالثة، اسم مبني يف حمل نصب، ويف 

 ،هـذا هـو منهجـه بالتعليـل .)١ (»...ألنه تابع، وهو أحد املنصوبات الثالث
 .فهو كام تقدم، يعمل يف العلل األوائل، وفق منهج  خاص شقه بنفسه

 .نفلوطي يف كتابهأبرز معامل منهج ابن امل: ًسابعا
لعله من  املفيد بعد هذه اجلولة يف ثنايا هذا املخطوط أن نلخـص أبـرز  

مــا يتميــز بــه مــن معــامل منهجيــة عــىل شــكل نقــاط؛ لتكــون أقــرب للحفــظ 
واالستذكار واملقابلة مع ما شاكله من الكتب التي هي قيد الدراسة، فنقـول 

 :إن أبرز معامله املنهجية ما يأيت: 
ًده عىل الشواهد القرآنية، وقلة اعتامده عىل الشعر العريب خالفا كثرة اعتام -

ملــا جــرت عليــه العــادة يف الكتــب النحويــة، مــع اعــتامد ال بــأس بــه عــىل 
 .احلديث الرشيف

 . الرتكيز عىل قواعد النحو الرضورية التي تفيد طالب العربية املبتدئ -
ــب الع - ــد طال ــي ال تفي ــة الت ــات النحوي ــن اخلالف ــاد ع ــة غــري  االبتع ربي

 .املختص
 ويـرس الفهـم ،شدة االختصار، ووضوح العبارة، وسالسـة األسـلوب، -

 ..واالستيعاب
 .غياب شخصية املؤلف بشكل تام، فال تكاد تلمح إال من خالل املنهج -
 صـىل اهللا ،خلو الكتاب بشكل تام من أسـامء األعـالم سـوى رسـول اهللا -

                                                
 .١٧-١٦إعراب أم الكتاب ق ) ١(



 

 
 

 .عليه وسلم
يس فيه أية إشارة إىل علم آخـر اقتصار مادته عىل علم النحو فحسب، فل -

 .مما له تعلق بالنحو كالرصف، أو البالغة، أو الصوت وغريها
مجع يف طريقة عرضه للامدة بني مـنهج النحـاة التقليـدي، ومـنهج معـريب  -

 .الفاحتة
 

، )إعـراب أم الكتـاب(هذه هي أبرز معامل منهج ابن املنفلوطي يف كتابه 
يز، تضع الكتـاب يف مرتبـة خاصـة بـه، وهي معامل فيها يشء من اجلدة والتم

ــه ــا مــستقال، وشخــصية متفــردة، بــني مــا هــو مثلــه يف باب ــه كيان ًوتــصنع ل ً ً .
َوتستقطب من أهل العلـم مـن ال يريـد مـن النحـو غـري مـا يقـوم بـه لـسانه،  ُ َِّ ُ َ ِ

َويسدد بنانه، وفيها ما له وما عليه؛ ألنه ليس له شخصية متميزة كام سبق ِّ ُ. 
 
  



 

 
 





 

 .تعريف موجز باملؤلف والكتاب: ًأوال
 : التعريف باملؤلف-١

هو أبو عبـد اهللا شـمس الـدين حممـد بـن أمحـد بـن داود، ف)١(أما املؤلف  
ولـد بدمـشق سـنة ثـامن . ّالدمشقي، الشافعي، املقرئ، الـشهري بـابن النَّجـار

ًثامنني وسبع مئة تقريبا، وفيها نشأ وتعلم العلوم الرشعية، والعربية، وكان و
ًاهتاممه منصبا عىل علم القراءات فربع فيهـا، فـأقرأ وألـف، وكـان مـن أبـرز 

ِّهــ، وصـدقة املـسحرائي٨٣٣شيوخه يف هذا الفن ابن اجلـزري، ت  ََ ُ وكـان . َ
ًنجارا مـاهرا،و يـتقن احلـساب، واشـتغل يف أدب األبنـا ء، والـوعظ، وكـان ً

ًخريا، ثقة، مفتيا ً ِّ َ. 
ــه  َّقــال علــم الــدين الــسخاوي يف ترمجت ــش«ِّ جــار مس بــن النََّّحممــد ال

ًكان نجارا بارعـا يف صـنعته، متقـدما فيهـا خـصوصا يف األشـياء . مشقيِّالد ً ً ً
ــن صــدقة  ــذها ع ــراءات فأخ ــىل الق ــل ع ــا وأقب ــرض عنه ــم أع ــة، ث الدقيق

أدب األبناء والوعظ، وكان  شتغل يف فنوناملسحرائي، وابن اجلزري، بل وا

                                                
َّ، وحــوادث الزمــان ووفيــات الــشيوخ ٦/٣٠٨ج /٣الــضوء الالمــع م: يفتنظــر ترمجتــه )  ١(

، ومعجـــم املـــؤلفني ٥/٣٣٤،  واألعـــالم ٧/٣١٠، وشـــذرات الـــذهب ٩٧واألقـــران 
وبحث ابن النجـار الدمـشقي وكتابـه القواعـد احلـسان منـشور يف جملـة معهـد . ٨/٢٥٩

 .١٠، ع٢٨٩اإلمام الشاطبي ص 



 

 
 

 .)١(»وممن قرأ عنده القطب اخليرضي وأفاد ترمجته. ًخريا
 . التعريف بالكتاب-٢

الكتـاب مل ينـرش بعـد، وقـد انتهيـت مـن حتقيقـه عـىل نـسختني خطيتـني 
ًسـطرا، منـسوخة ) ١٥(ورقـة، يف كـل صـفحة ) ٢٨( تقـع األوىل يف ،تامتني

هـــ، وتقــع الثانيــة يف ٩٧٨ربيــع األول ســنة بخــط حممــد مــصطفى، يف شــهر 
ًسـطرا، مل يـذكر فيهـا تـاريخ النـسخ، وال ) ٢١(ورقة، يف كل صـفحة ) ٢٢(

 أسـأل اهللا، أن ،الطبـع يف دار البـشائر بدمـشقوهو اآلن حتـت  .اسم الناسخ
 .ييرس أمره، وينفع به طالب العلم

 .قيمة كتاب ابن النجار العلمية: ًثانيا 
ة فهـي تكمـن يف طبيعـة مادتـه التـي تقـوم عـىل خدمـة أما قيمته العلميـ

كتاب اهللا، وطبيعة عرضها، وتنوع موضـوعاته، وحداثـة ظهـوره ألنـه مل يـر 
النور بعد ومل يطلع عليـه أهـل العلـم، ويلقـي الـضوء عـىل جانـب كبـري مـن 

ثم إنه واحد . شخصية مؤلفه العلمية والثقافية، ألن معظم كتبه مل تطبع بعد
ًقالئــل متيــزت يف ربــط النحــو العــريب ربطــا مبــارشا بــسورة مــن مجلــة كتــب  ً

الفاحتة، وحسبه هبذه من ميزة، فهـو نـوع مـن التـأليف يـستحق أن يعنـى بـه 
 .الباحثون، ويلتفت إليه الدارسون

 .أهم املوضوعات التي ذكرها ابن النجار يف كتابه ومنهجه يف عرضها: ًثالثا
إعـراب ، واملقدمة :عناوين رئيسة هي قسم ابن النجار مادة كتابه عىل أربعة 

                                                
جتدر اإلشارة هنـا إىل أن الـسخاوي تـرجم . ٣٧٣ ، رقم١٠/١٠٧ج/٥ّالضوء الالمع م) ١(

له مرتني، وقد نبهت عىل ذلك يف مقدمة حتقيقي لكتاب ابن النجار القواعد احلسان، ويف 
 . البحث الذي نرشته عنه السابق الذكر



 

 
 

 .القول يف إعراب الفاحتة، والقول يف البسملة، واالستعاذة
َّسبب تأليف الكتاب، ونص عىل تسميته، ومل يفصح فيهـا  املقدمة َّبني يف

ًرسد مــادة كتابــه مبتــدئا بــإعراب بــمــة بــدأ ِّثــم بعــد املقدعــن معــامل منهجــه، 
ّل أن يعــرف القــارئ بجملــة مــن ، وحتــت هــذا العنــوان حــاو)االســتعاذة(

 . القواعد النحوية والرصفية مما له تعلق بلفظ االستعاذة، من قريب أو بعيد
ّإذ بــني أول األمــر معنــى االســتعاذة، واشــتقاقها، ثــم حتــدث عــن فعــل 
املضارع وعالماته، وكيفية إعرابه يف مجيع أحوالـه، وعـن الفاعـل وطبيعتـه، 

ً وصحيحا، جمردا ومزيدا، ثم قـرر قاعـدة ًوعن الفعل املايض وأنواعه معتال ً ً
يف معرفة اسم الفاعل واسم املفعول، وقاعدة أخرى يف معرفة النطـق بفعـل 
ّاألمــر، وذكــر مجيــع حــروف اجلــر، وأشــار إىل أنــه ســوف يفــصل القــول يف 

، )الـشيطان(معانيها عند حديثـه عـن البـسملة، وحتـدث عـن اشـتقاق لفـظ 
 .أحوالهوأثبت قاعدة للتعريف بالنعت و

وبني ما وقع فيـه ) اسم( عن اشتقاق لفظ إىل البسملة فتحدثثم انتقل 
ّمن خالف، مع ترجيح الوجه األقوى، وعرف باملضاف إليه، وفصل القول 

ّصوتية فبني املواضع التي السائل امل وتطرق إىل بعضيف معاين حروف اجلر، 
مــا يــدغم مــن ترقـق فيهــا الم لفــظ اجلاللــة، واملواضــع التـي تفخــم فيهــا، و

 .ًاحلروف يف الم التعريف، وأشار أيضا إىل بعض املسائل البالغية
أفرغ ما ) القول يف إعراب الفاحتة(ويف القسم الثالث من الكتاب، وهو 

ّيف جعبته يف هـذا امليـدان، إذ حتـدث عـن املواضـع التـي تكـون فيهـا الـضمة 
فوعـات، عالمة للرفع، ومتـى تكـون ظـاهرة غـري مقـدرة، وحتـدث عـن املر

ّوفــصل القــول يف املبتــدأ واخلــرب ومــا يتعلــق يف جــواز حــذف أحــد أركانــه 



 

 
 

ًوعدمه، وأفرد فصال لبيان اجلمل التي هلا حمل من اإلعراب، والتـي ال حمـل 
، أو احلركـات هلا، كام تناول املواضع التي تنوب فيها احلروف عن احلركات

ذكر السامل وما أحلق به، ، كام هو احلال يف األسامء الستة، ومجع املعن بعضها
ومجع املؤنث السامل وما أحلق به، وما ال ينرصف، واألمثلة اخلمسة، والفعل 

ًمطلقا عليها مصطلح أبواب النيابة، وتكلم أيضا عـىل مجـع . املضارع املعتل ً
الـــسالمة والتكـــسري، والـــضامئر املتـــصلة واملنفـــصلة، والفعـــل املـــضارع، 

املفاعيـل وشـبه (ألمـر، واملنـصوبات وحروف العطف ومعانيهـا، والفعـل ا
، وعالمات النصب، والبدل وأنواعه، واألسامء املوصولة، وعمل )املفاعيل

ــد، والعطــف ــع كالتوكي ــام الفاعــل، والتواب ــا يقــوم مق . اســم املفعــول، وم
وتعرض لبعض وجوه القراءات يف بعض الكلامت، وتناول بعـض املـسائل 

 إعراب ألفاظ الفاحتة التي هي عامد ًفضال عن. الرصفية والصوتية والداللية
 .كتابه، ومنطلقه لبناء مادته

هذا جممل ما تناوله املؤلف من موضوعات نحوية يف كتابـه، وهـي مـن 
الكثــرة بحيــث تكــاد تغطــي جممــل أبــواب النحــو العــريب، عرضــها املؤلــف 

لـذا اقتـىض هــذه ؛ بأسـلوب جديـد خيتلـف عـام هـو مــألوف يف كتـب النحـو
ن شأهنا أن تكشف عن منهجه يف كيفية العرض، واالنتقال الدراسة، التي م

ِمن موضوع إىل آخر، وتناول موضوع يف موضـع دون سـواه، وإرجـاء آخـر  ٍ ٍَ ِ ُ
ًإىل موضع آخر، ومن شأن هذه الدراسة أيـضا أن تـتلمس مواضـع اإلبـداع  ٍ ِ َ

ًوالتقليد يف منهجه، ومن ثم احلكم عليه سلبا وإجيابا ً ََّ . 
لة مـع الفقـرة األوىل مـن َّف وقفة مطوّملفيد هنا أن نتوقلذا أرى أنه من ا

التــي اســتغرقت ســت ورقــات مــن ) إعــراب االســتعاذة(كتابــه، وهــي 



 

 
 

 . لتتضح للقارئ معامل منهجه،املخطوط
ابتدأ ابن النجار كالمه يف هذه الفقرة، التي هي الفقرة األوىل من كتابه، 

ّ، وبني مكانتها مـن القـرآن، بأهنا استدعاء عصمة اهللا: ببيان معنى االستعاذة
ثــم ذكــر املــصدر الــذي اشــتقت منــه، ثــم أعــرب اللفظــة األوىل منهــا وهــي 

فــذكر أنــه فعــل مــضارع مرفــوع لتجــرده عــن الناصــب واجلــازم، ) أعــوذ(
َوعالمــة رفعــه الــضمة، ومنــه انطلــق لــسوق األدلــة عــىل فعليتــه، ثــم عــىل 

 وبيـان العوامـل التـي مضارعته، ثم قاده ذلك للكالم عىل طبيعة هذا الفعل
 . تؤثر عىل حركته اإلعرابية

. أنـا: مسترت فيه تقـديره) أعوذ(ثم بعد أن انتهى من ذلك ذكر أن فاعل 
وقد فتحت له هـذه املـسألة نافـذة للكـالم عـىل الفاعـل وطبيعتـه مـن حيـث 

 .الظهور واالستتار، واحلركة اإلعرابية، وعالقته بالفعل، وغري ذلك
ّ، فبـني )أعـوذ(لحديث عـن البنيـة الـرصفية للفعـل ثم انتقل بعد ذلك ل

ّأصل هذا الفعـل، ووزنـه، ومـا طـرأ عـىل بنيتـه مـن تغيـري، وبـني أن ماضـيه 
وكونه معتل العـني، قـاده ذلـك للحـديث عـن االعـتالل وأنواعـه يف ) عاذ(

ّثم بـني مـصدره، واسـم الفاعـل واملفعـول، ومـن هنـا نفـذ لوضـع . األفعال
 .قاعدة ملعرفتهام

وقاده ذلك للكالم عىل طبيعـة ) عذ(مر منه ّعد ذلك بني أن فعل األثم ب
 .فعل األمر وماهيته، وكيفية اشتقاقه والنطق به

ف هنيهة عند بعض املـسائل البالغيـة ّ يفته أن يتوقملوهو بني هذا وذاك 
ًالتي تولدت من سياق تركيب ألفاظ سورة الفاحتة، وقد يتوقف أيـضا عنـد 

ً، وربـام الفقهيـة أيـضا، ممـا يـضفي عـىل الـنص طـابع بعض املسائل الصوتية



 

 
 

التنوع املعريف، واالرتيـاح الـذهني، وذلـك حـني خيـرج القـارئ مـن ميـدان 
القوانني والقواعد النحوية والرصفية، إىل ميدان الصور البالغية، واألنغـام 
ــا  ــشكل منه ــي تت ــد عــن النطــق بأصــوات احلــروف الت ــي تتول ــصوتية الت ال

 .الكلامت
ُّأعـم مـن . احلمـد«: ف عندها قولـهّة املسائل البالغية التي توقفمن أمثل

ــشكر؛ ألن احلمــد هــو الثنــاء عــىل اهللا بجميــل صــفاته الذاتيــة وغريهــا، : ال
ًمحــدت فالنــا عــىل علمــه : وهلــذا يقــال. هــو الثنــاء عليــه بإنعامــه: والــشكر

محد، وليس : فكل شكر. شكرته عىل علمه وشجاعته: وشجاعته، وال يقال
 .)١(»ًشكرا: دكل مح

الــرمحن أبلــغ يف الوصــف مــن الــرحيم، بالنقــل عــن : إن قيــل «وقولــه
ــف قــدم الــرمحن عــىل الــرحيم؟ وعــادة العــرب يف )٢(الزجــاج  وغــريه، فكي

: فـاجلواب عنـه مـن وجهـني. صفات املدح أن يرتقوا من األدنى إىل األعـىل
نـديم «، كــأهنـام بمعنـى واحـد: ، رمحـه اهللا تعـاىل)٣( ما قاله اجلوهريأحدمها
ُ، فعىل هذا القول ال يرد الـسؤال»وندمان ٍإنـام قـدم ملعنـى لطيـف؛ : والثـاين. َِ َ ِّ ُ

ّوهو أن االسم الكريم، أعني اجلاللة، خاص بالبـاري، سـبحانه وتعـاىل، ال 
                                                

 .٥٧ق : القواعد احلسان) ١(
. هــ٣١٦هو أبو إسحاق إبراهيم بن الرسي بن سهل البغدادي، املعـروف بالزجـاج، ت ) ٢(

، وطبقــات النحـــاة ١١٣، وأخبــار النحـــويني ٣٥مراتــب النحـــويني : تنظــر ترمجتـــه يف
 .١/٤٢١، وحتفة األريب ١١١واللغويني 

ــرص إســامعيل بــن محــاد، اجلــوهري، صــاحب الــصحاح، ت ) ٣( : ينظــر. هـــ٣٩٣هــو أبــو ن
 رقم ، والبلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة٥٤االغتباط فيمن رمي من الرواة باالختالط 

 .٩١٣، رقم ١/٤٤٦، وبغية الوعاة ٥٦



 

 
 

ًيسمى به غريه، ال مفردا وال مضافا، فقدم لذلك  يوصـف بـه : »الرحيم«و. ً
ّغــريه مفــردا أو مــضافا، فــأخر لــذلك ً رجــل رحــيم، : ألنــه جيــوز أن يقــال ؛ً

، »رمحـان قومـه«: ًيوصف به غريه مـضافا فيقـال: »الرمحن«و. ورحيم القوم
َوال يوصف به مفردا إال اهللا تعاىل، فوسط لذلك، واهللا أعلم ًِّ«)١(. 

﴿احلمـد هللا﴾ خـروج مـن :﴾ بعد قولـه32 ﴿:قوله تعاىل« : وقوله
كقولـه ،خلطـاب إىل الغيبةالغيبة إىل اخلطاب، وعكس هـذا يف اخلـروج مـن ا

ـــونس (﴾ B C ED  IHGF﴿ :تعـــاىل ـــك ) ٢٢ي وذل
ُشائع يف كالم القوم نثرا ونظام، وهو رضب من البالغة؛ ألن الكالم إذا نقل  ٌ ً ً
ًمن أسلوب إىل أسلوب؛ كان أحسن من إجرائه عىل أسـلوب واحـد تطريبـا 

 .)٢(»ًالنبساط السامع، وإيقاظا لإلصغاء إليه
 الصوتية التي توقف عندها، تقريره قاعدة يف كيفية ومن أمثلة املسائل

اعلــم أن االســم الكــريم يقــع بعــد : قاعــدة«: نطــق الم لفــظ اجلاللــة، فقــال
الضمة، والكرسة، والفتحـة، فـإن وقـع بعـد كـرس : احلركات الثالث، وهي

ِّرق ، رمحه اهللا )٣(الشاطبي] إليه[ّ، وإن وقع بعد فتح أو ضم فخم، كام أشار َقُ
 .)٤(»تعاىل

                                                
 .٤٨ق : القواعد احلسان) ١(
 .٦٥ق : القواعد احلسان) ٢(
ُّهو أبو حممد القاسم بن فريه بن خلف بـن أمحـد الرعينـي، ت ) ٣( ْ :  ينظـر ترمجتـه يف. هــ٥٩٠ِ

، ٢/٨٨٣، وطبقـات القـراء ٧/٢٧٠، وطبقـات الـشافعية الكـربى ٤/١٦٠إنباه الرواة 
 .٢/٢٠اية وغاية النه

 .٤٧ق: القواعد احلسان) ٤(



 

 
 

: تنبيه«: ومن ذلك بيانه للحروف التي تدغم فيها الم التعريف، فقال
ًاعلم أن الم التعريف تدغم يف أربعة عرش حرفا، منها تسعة تسمى املثلثـات 

َّالثالثــة؛ ألن كــل ثالثــة منهــا أخــوات يف املخــرج الطــاء، : فالثالثــة األوىل. َّ
. الظاء، والذال، والثـاء املثلثـة: والثانية. والدال املهملتان، والتاء املثناة فوق

 والـزاي، وتـسمى هـذه الثالثـة األخـرية حـروف ،الصاد، والـسني: والثالثة
وبقي النون، والالم، والواو، والـضاد، والـشني املعجمتـان، فهـذه  .الصفري

ًحرفا ال جيوز فيهن إال اإلدغام، وتسمى هذه الالم الشمـسية،  األربعة عرش
 فــيام عــدا هــذه احلــروف املــذكورة، وتــسمى أعنــي الــالم املدغمــة، وتظهــر

 .)١ (»...القمرية
ومن ذلك إقراره قاعدة يف كيفية النطق بحركـة اهلمـزة يف فعـل األمـر 

إذا أردت ذلــك . يف معرفــة النطــق بحركــة اهلمــزة يف األمــر: قاعــدة«: فقــال
ًفانظر إىل ماضيه؛ إن كان رباعيا؛ نطقت باهلمزة مفتوحة أبدا، وتكـون مهـزة  ً

ً وإن كان ثالثيا أو مخاسـيا أو سداسـيا؛ نظـرت إىل ثالـث املـضارع؛ إن قطع، ً ً
ًكــان مــضموما؛ نطقــت بــاهلمزة مــضمومة، وإن كــان مكــسورا أو مفتوحــا؛  ً ً

 .)٢(»نطقت باهلمزة مكسورة، وتكون مهزة وصل
ــص ــد راح يف ــه فق ــىل صــعيد الفق ــا ع ــول يف رأي الفقهــاء يف ِّأم ل الق

َموضــوع القــسم، وذلــك يف معــرض ح ، وقــد )٣(ديثــه عــن حــروف القــسمَ
 ألنــه خــروج مفــرط عــىل ؛ذكــرت ذلــك يف املالحظــات عــىل مــنهج املؤلــف

                                                
 .٤٨ق : القواعد احلسان) ١(
 .٧٢ق : القواعد احلسان) ٢(
 .٥٥ق : القواعد احلسان: ينظر) ٣(



 

 
 

 .موضوع الكتاب ومنهجه
هذا هو منهج املؤلف وطريقته يف رسد مـادة كتابـه، ولعـل مـا قـدمناه 

ًأفردنا له بحثا مستقال يف هذا البابيغني عن اإلطالة، وال سيام أننا  ً. 
 :يف اإلفادة منها ومنهجه نجار ابن المصادر: ًرابعا

: مل يذكر ابن النجـار مـن الكتـب التـي اعتمـد عليهـا غـري كتـابني مهـا
) الفاخر يف رشح مجل عبـد القـاهر(، وكتاب هـ٣٩٢، ت التلقني البن جني

غـري أن النـاظر يف كتابـه يـدرك أنـه هــ، ٧٠٩ملحمد بن أيب الفتح الـبعيل،ت 
ــا ــسمها منه ــة كتــب مل ي ــي، ا: اعتمــد عــىل مجل ــسمني احللب ــصون لل ــدر امل ّل

واإلنصاف البن األنبـاري، واللبـاب يف علـل البنـاء واإلعـراب للعكـربي، 
، ومغني اللبيب البـن هـشام األنـصاري، واجلنـى الـداين يف حـروف املعـاين

 .وصحيح  البخاري، وصحيح مسلم
ًأما عىل صعيد الرجال فقد ذكر أسامء ستة وعرشين عاملا، سبعة عـرش 

ــ ــا هــم م ــن أمحــد، ت : ن أهــل اللغــة والنحــو وهــمًعامل هـــ، ١٧٠اخلليــل ب
هــ، ٢٠٧هــ، والفـراء ٢١٦هـ، واألخفش األوسـط، ت ١٨٠وسيبويه، ت 

  ، والزجاج٢٩٩، وابن كيسان ت ٢٩١هـ، وثعلب ت٢٨٥واملربد ت 
هـ، ٣٦٨هـ، وأبو سعيد السريايف ت ٣٧٧هـ، وأبو عيل الفاريس ت ٣١٦ت 

هـ، ٦٧٢هـ، وابن مالك ت ٦٣٩از ت هـ، وابن اخلب٣٤٧وابن درستويه ت
َّوأبــو عــيل الــشلوبني ت هـــ، ٣٢٢ ت )١(يِخــْلَ، والبهـــ٣٩٣واجلــوهري ت 

اإلمـام : وستة من الفقهاء هـم.  هـ٧٦١هـ، وابن هشام األنصاري ت ٦٤٦
                                                

، وبغية ٣/٦٤هـ، له ترمجة يف معجم األدباء ٣٢٢هو أبو زيد أمحد بن سهل البلخي، ت )  ١(
 ٥٨١، رقم ١/٣١١الوعاة 



 

 
 

هـــ، ٢٤١هـــ، وأمحــد بــن حنبــل ت ٢٠٤هـــ، والــشافعي ت ١٧٩مالــك ت 
. هــ٦٧٦نـووي ت هــ، وال٦٢٣هــ، والرافعـي ت ٤٧٨وإمام احلـرمني ت 

ًومقرئا واحدا هو الشاطبي ت . هـ٢٦١البخاري، ومسلم ت : ّوحمدثني مها ً
 .هـ٥٩٠

ًهــذا باإلضــافة إىل ســتة وثالثــني قــوال، نــسب ثامنيــة منهــا إىل مجهــور 
ًالبرصيني، وتسعة أقوال إىل مجهور الكوفيني، وترك تسعة عرش قوال غفـال،  ً

 .»قيل«لباقي بصيغة التمريض وقال آخرون، وعرض ا: فقال يف ثالثة منها
واختلف يف االسم الكريم هـل هـو «: ومن األمثلة يف هذا الباب قوله

جامد نطقت به العرب هكذا، أو مشتق؟ فذهب اخلليل بن أمحد ومجاعة إىل 
سبحانه وتعـاىل، ال اشـتقاق لـه، كأسـامء ،أنه اسم جامد علم خمتص بالباري

 .زيد، وعمرو: األعالم للعباد مثل
هـو مـشتق : آخرون إىل أنه مشتق، واختلف يف اشـتقاقه فقيـلوذهب 

ــه(مــن  َأل ِ ــالفتح، إالهــة، أي) َ ــادَعبــد: ًب ــه ســبحانه وتعــاىل ًةَ عب ، واملعنــى أن
 .مستحق للعبادة، دون غريه

ســكنت : أي) أهلــت إىل فــالن: (هــو مــن قــول العــرب: وقــال املــربد
 .)١(»غري ذلك: وقيل يف اشتقاقه...إليه

 كأنـه يـرى أن األهـم هـو نـسبة القـول إىل الرجـال وهـو هبـذا الـصنيع
إنـام ينقـل بعـضها عـن بعـض هبـذه  ّوليس إىل املصادر، وذلـك ألن املـصادر

الطريقة، وهو مـنهج معـروف مـألوف عـن املـصنفني، والسـيام أنـه مل يأخـذ 
 .عنهم بالنص

                                                
 .٤٧ق : القواعد احلسان) ١(



 

 
 

 أن ابن النجار قد بنى مادة كتابـه مـن مجلـة غـري يظهر للقارئمن هذا 
لكتب األصول، كان قـد خربهـا وعلـم مـا فيهـا فأفـاد منهـا إفـادة قليلة من ا

 .َاخلبري العامل، غري أنه مل يسمها، وهو أمر درج عليه معظم املؤلفني القدامى
 .طبيعة الشواهد التي اعتمد عليها ابن النجار ومنهجه يف توظيفها: ًخامسا

ًعني املؤلف بالشاهد القرآين متثـيال واحتجاجـا، كـام عنـي بـا ً لقراءات ُ
القرآنية صحيحها وشاذها، واحلـديث الـرشيف، والـشعر العـريب، وأقـوال 
العلامء، وذلك لتوضـيح مـا ينبغـي توضـيحه، وإقـرار مـا ينبغـي إقـراره مـن 
م ِّاملسائل النحوية والرصفية التي عرضها يف كتابه، وهـو يف هـذا البـاب يقـد

 .لشعرالقرآن الكريم عىل ما سواه، ثم األمثلة املصنوعة، ثم ا
  أما عىل صعيد القرآن الكريم فقد أربى عدد اآليات التي استشهد هبـا

ضـيح مـا وهـو يف ذلـك إمـا أنـه يـسوقها لتوعىل مئة وثـالث وعـرشين آيـة، 
 UT﴿: تمثيلـه بقولـه تعـاىل، كيذكره من قواعد النحو والرصف

WV﴾ )ّلبيـان أن الفعـل املـضارع إذا اتـصل بـه إحـدى ) ٣٢يوسف
 . )١(قيلة أو اخلفيفة، بني عىل الفتحنوين التوكيد الث

) الـرجيم(، كاسـتدالله عـىل معنـى بيان املعنى اللغوي للفظة ماوإما ل
 [ ﴿:بـاملرجوم، أو املشتوم، إذ استدل عـىل املعنـى األول بقولـه تعـاىل 

ــــك (﴾ ^ ــــه تعــــاىل)٥(املل ــــى الثــــاين بقول ــــتدل عــــىل املعن : ،  واس
 .)٢(ألشتمنك: أي).٤٦مريم (﴾{~�¡¢£¤﴿

                                                
 .٤١: القواعد احلسان ق: رينظ) ١(
 . ٤٥: القواعد احلسان ق: ينظر) ٢(



 

 
 

، وذلـك يان تعاور األلفاظ يف الداللة عىل املعاين داخل الـسياقما لبوإ
حرف جـر » من«اعلم أن  «  :)من( معرض حديثه عن حرف اجلر كقوله يف
>  =      <  ?  ﴿ :، كقولـه تعـاىلللتبعيض:  أن تكونأحدها: وهلا معان

A  @ ﴾) كـام قـال سـبحانه وتعـاىل» عـن«وتكون بمعنى )....٨البقرة :
وقـال . عن ذكـر اهللا: ، أي)٢٢الزمر( ﴾21 0 -./ ,﴿

ــاء( ﴾mlkjihg﴿ : تعــاىل . عــن هــذا: أي) ٩٧األنبي
 ﴾'   )  (  * ﴿: قــــال اهللا تعــــاىل. البــــاء: وتكــــون بمعنــــى

$    %  &   ﴿ :قال اهللا تعـاىل» يف«وتكون بمعنى )...٤٥الشورى (
$  ﴿: قـال تعـاىل. »عنـد«وتكـون بمعنـى ) . ٩اجلمعة (﴾  '  )  (

 .  )١ (»)١٠آل عمران( ﴾ '  )   (   *  +  ,-%  & 
)  (  ﴿: ، كاستـشهاده بقولـه تعـاىلبيان وجه من وجوه اللغـةوإما ل

َعىل أن بعضهم كرس نون « : ، فقال)إن(﴾ عىل كرس نون * ََّ َ ًتـشبيها » من«َ
 )٢(وهـو فـصيح) ١٧٦النساء( ﴾)  (*﴿: يف قوله تعاىل» إن«ِهلا بنون 

 .)٣(»لكنه قليل
، كاســـتدالله بقـــراءة محـــزة جـــازة وجـــه مـــن وجـــوه النحـــووإمـــا إل

ِواألرحام﴾  76543﴿ َ ْ عـىل ) ِاألرحام(، بخفض )١النساء (َ
                                                

 .٥٦-٤٨:  القواعد احلسان ق: ينظر) ١(
 .وهو تصحيف. قبيح): ب(يف ) ٢(
 .  ٤٤: القواعد احلسان ق: ينظر) ٣(



 

 
 

واستدالله بقوله . )١(جواز العطف عىل الضمري املجرور من غري إعادة اجلار
يف ) ١٠٥األعـــراف ( ﴾!  "  #  $  %  &  '  )  (*﴿: تعـــاىل

 ﴾  $  %  &  '  )  (* نَِأب !﴿: ًويف الشاذ أيضا. قراءة التخفيف
 .)٢(قد يأيت بمعنى الباء) عىل(عىل أن حرف اجلر 

، كاستدالله عـىل أصـل لفـظ اجلاللـة بيان اشتقاق مسألة رصفيةوإما ل
ــأن أصــلها ) اهللا( ـــه(ب ــاىل) إل ــه تع ــدليل قول  yxwv {z﴿: ب

 ).٨٤الزخرف (﴾ |{
 فـذكر اذ فقد استشهد بالـصحيح منهـا والـش.)٣(القراءات القرآنيةأما 

ًســبعة وثالثــني وجهــا يف أربعــة عــرش حرفــا، ثامنيــة أحــرف منهــا يف ســورة  ً ً
 . الفاحتة، واخلمسة األخرى من سور أخرى

اول أن يذكر كل ما يعرفه من وجوه القراءات الواردة وهو يف ذلك حي
يف ألفاظ سورة الفاحتة، صحيحها وشاذها، اللهم إال يف موضعني، مها قوله 

، إذ ذكر أن يف احلرفني قراءات كثـرية  Z<  ] :  وقوله، Z.  ] : تعاىل
                                                

 .٦٧: القواعد احلسان ق: ينظر) ١(
 .  ٥٠: القواعد احلسان ق: ينظر) ٢(
ــ) ٣( ــريا مــن دراســات قــضية االحتجــاج بــالقراءات يف ال ًدرس النحــوي، شــغلت حيــزا كب ً

الباحثني املحدثني؛ وذلك لتباين مواقف النحاة القدامى منها بني حمتج هبا عىل إطالقهـا، 
. للوقوف عىل مجلة من آراء النحاة يف هذا األمر. ّوبني خمطئ لبعض الوجوه املتواترة منها

، وأثـر القـراءات القرآنيـة يف ٨٦-٧١القرآن الكريم وأثره يف الدراسـات النحويـة : ينظر
، وظـاهرة ٨١، وأثر القراءات القرآنية يف تطـور الـدرس النحـوي ١١٧الدرس النحوي 

، وأثر القرآن والقراءات يف النحو العـريب ٣١١-٣٠٢ختطئة النحويني للفصحاء والقراء 
 . ٢٠ص/١ج/١،ودراسات ألسلوب القرآن الكريم ق٢٢٧



 

 
 

  .)١(ًاقترص عن ذكرها مجيعا وتعليلها خوف التطويل
ً وجوه القراءات الواردة يف هـذه احلـروف، مبينـا الوجـه مجيع  ويوجه

، )٢(ًاإلعرايب لكل وجه منها، وكاشفا النقاب عن معانيها اللغويـة والدالليـة
: ذلك قولـهيف ًمدا بذلك عىل الدليل، ومن أمثلة مع بيان الوجه األقوى معت

ً﴿رب﴾ بالنــصب، ويكـون إمــا منـصوبا: وقـرئ« إمــا بإضـامر فعــل مقــدر : َّ
ــي، أو عــىل النــداء: تقــديره ُّ﴿رب﴾ بــالرفع، : ًوقــرئ أيــضا. أمــدح، أو أعن

ًومـن أمثلتـه أيـضا . )٣(»ويكون رفعه عىل أنه خرب ملبتدأ حمـذوف تقـديره هـو
والرفـع «) احلمـد( وجوه القراءات التي وردت يف دال قوله عند حديثه عن

  .)٤ (»..أجود ملا فيه من العموم والداللة عىل ثبات املعنى واستقراره
مل يعن بنـسبة وجـوه القـراءات إىل أصـحاهبا، عنايـة تامـة، فقـد كام أنه 

، واآلخـر )٥(أربعة أوجـه فقـط، ثالثـة منهـا صـحيحة ّنسب من كل ما أورده
َلتــزم التزامــا تامــا بالتنبيــه عــىل مــا ذكــره مــن وجــوه القــراءات ي ومل ،)٦(شــاذ ً ً

  .)٧( ذلك رصاحة يف أربعة مواضع فقطبل فعلالشاذة، 
أشار إىل بعض الوجوه الصحيحة بأهنا اختيار اجلمهور، من غـري أن و

والرفـع «): احلمـد(كقولـه يف رفـع الـدال مـن كلمـة . ّيعرب رصاحة بصحتها
                                                

 .  ٧٣، ٦٣: القواعد احلسان ق: ينظر) ١(
 . ٧٤، ٧٢، ٦٨، ٦٧، ٦٤، ٦٢،٦٣، ٦١، ٥٧: القواعد احلسان ق: ينظر) ٢(
 . ٦١: القواعد احلسان ق) ٣(
 .٥٧: القواعد احلسان ق) ٤(
 .٦٧، ٦٣: القواعد احلسان ق: ينظر) ٥(
 .٧٤: القواعد احلسان ق: ينظر) ٦(
 .٧٣، ٦٤، ٥٠: القواعد احلسان ق: ينظر) ٧(



 

 
 

وقولـه عنـد . )١(»يه، رمحـه اهللا، وعليـه اجلمهـوروهو اختيـار سـيبو... أجود
ــاىل ــه تع ــرسها مــن قول ــون األوىل، وك ــتح الن ــه عــن ف ــستعني﴾: حديث : ﴿ن

﴿وال : وعند حديثه عـن مهـز قولـه تعـاىل. )٢(».. واجلمهور عىل فتح النون«
﴾ هبمـزة مفتوحـة، وهـي لغـة فاشـية يف وال الـضألنيوقـرئ ﴿«: الضالني﴾

 .)٣(»عىل ترك اهلمزةلكن اجلمهور ...كالم العرب
ًاختذ مـن القـراءات بقـسميها الـصحيحة والـشاذة، حجـة لـه، ودلـيال 
ًقاطعا يف تقعيـد قواعـد النحـو، إذ أجـاز بعـض وجـوه النحـو التـي رفـضها 
ــك احتجاجــه بقــراءة محــزة، وهــي قــراءة صــحيحة  بعــض النحــاة، مــن ذل

 ،)٤(ارمتواترة، عىل جواز العطف عىل الـضمري املجـرور مـن غـري إعـادة اجلـ
ًومن ذلك إقراره بجواز العطف عىل اللفظ وعىل املحل، حمتجا بوجهني من 

ثـم «: القراءة حلرف واحد، أحدمها صحيح، واآلخر شـاذ، ويف ذلـك يقـول
ليس زيد بكاتب «: ّ أنه جيوز العطف عىل اللفظ وعىل املحل، فإذا قلتاعلم

، وهــو العطــف عــىل اللفــظ: أحـدمها: ، فلــك يف شــاعر وجهــان»وال شـاعر
ًليس زيد كاتبـا، : ّالعطف عىل املحل وهو النصب، ألن األصل: الثاين. اجلر

ــدة ــاء زائ ــاىل. والب ــه تع ــك قول ــل ذل ــن مث IH  G  F  E  D    ﴿: وم
J ﴾) فمـن رفعـه عطفـه )٥(قرئ برفع ﴿رسـوله﴾ وبنـصبه).٣التوبة ،

                                                
 .٥٧: القواعد احلسان ق) ١(
 .  ٦٧:القواعد احلسان ق) ٢(
 .  ٧٤: القواعد احلسان ق) ٣(
 .٦٧: القواعد احلسان ق: ينظر) ٤(
 =فقـد : قراءة الرفع هي القراءة الصحيحة املشهورة، وهي قراءة اجلامعة، أما قراءة النصب) ٥(



 

 
 

 طـرأت عليـه،» َّأن«ّعىل حمل اسـم اهللا تعـاىل؛ ألن موضـعه رفـع باالبتـداء، و
 .)٢(»، فاعرف ذلك)١(ومن نصبه عطفه عىل اللفظ

: احتج بوجه من وجوه القراءات إلثبات وجـه آخـر، مـن ذلـك قولـه
 هبمـزة مفتوحـة، وهـي لغـة فاشـية يف كـالم العـرب، )وال الضألني (وقرئ«

سـمعت عمـرو بـن عبيـد : حكى أبو العباس عن أيب عثامن عن أيب زيد قـال
ٌجــأنÒÑÐ  Ó  ÕÔيقـرأ ﴿  ْ بـاهلمزة، فظننتـه قــد ) ٣٩ن الــرمح(﴾ َ

ًمهموزا، لكن اجلمهور عـىل . شأبة، ودأبة: حلن، حتى سمعت العرب تقول
 .)٣(»ترك اهلمزة

ــول ــص إىل الق ــك نخل ــاء عــىل ذل ــر : وبن ــم واف ــه عل ــن النجــار ل ْإن اب ِ
بالقراءات القرآنية، صحيحها وشاذها، وهي عنـده حجـة قاطعـة يف إثبـات 

ّد من خالل اللجوء إليها هبذه السعة، أن يـرد قواعد النحو العريب، وكأنه أرا
ًعمال ال قوال عىل النحاة الذين كانت مـواقفهم غـري مرضـية مـن القـراءات  ً

 يرى أن القـراءات القرآنيـة ْنَ، ويقف مع ماالقرآنية، كاملربد والفراء وغريمه
 . السيوطي وغريهأيب حيان، وحجة داحضة جيب األخذ هبا والركون إليها ك

                                                

، ونـسبت ٢٦٨، ومـصطلح اإلشـارات٢/١٧٥يف املـستنري. رويت عن زيد عن يعقـوب =
. ، وهـي ليـست يف املفـردة، وال يف املـصطلح٨/٧٠ تفسري الطربي للحسن البرصي، يف

عبد اهللا بن أيب إسحاق، وعيسى بـن عمـر، وزيـد بـن عـيل يف البحـر املحـيط : ونسبت إىل
 .٣/٢٤٤معجم القراءات : ًوينظر أيضا . ٥/٨

وهو لفظ اجلاللة بعد نـصبه، وأجـاز الزخمـرشي أن تكـون الـواو بمعنـى، ) إن(اسم : أي) ١(
 .٣/١١الكشاف . برئ معه منهم: ، أي)مع(

 .٦٧:القواعد احلسان ق) ٢(
 .٧٤القواعد احلسان ) ٣(



 

 
 

فلم يكثـر ابـن النجـار مـن االستـشهاد   صعيد احلديث الرشيفأما عىل
ًباحلــديث الــرشيف يف كتابــه، ومل خيلــه منــه متامــا، وإنــام احــتج فيــه بــبعض 
املواضع شأنه يف ذلك شأن الكثري من النحاة، وكـان مجلـة مـا احـتج بـه مـن 

ــك  ــة بعــض األلفــاظ داخــل ذل ــان دالل ســتة مواضــع أورد مخــسة منهــا لبي
 لبيان مسألة فقهية تتعلـق بحرمـة القـسم بغـري اهللا،  السادسوأوردالسياق، 

مل يعن بذكر سند احلديث الـرشيف وهو يف ذلك .وهو خارج عن موضوعه
كقول النبي، صىل اهللا عليه وسلم، : أو راويه األول، وإنام كان يكتفي بقوله

: روي عن ابن عباس، ويف الثـاين: اللهم إال يف موضعني، إذ قال يف أحدمها
 يعـن ومل .   رويـا عـن النبـي، صـىل اهللا عليـه وسـلمً أن البخاري ومـسلامإال

ً يلتزم التزاما تاما ، كام أنه ملببيان درجة احلديث من حيث الصحة والضعف ً
 إثبـات   ألنـه يف صـدد؛بلفظ بعض األحاديث، وكـان عليـه أن يلتـزم ذلـك

لفـظ النبـي، مسألة نحوية أو لغوية، وال فائدة من احلديث إن مل يكـن لفظـه 
 وإنام يقترص عـىل ذكـر عبـارة ؛ًمل يسق احلديث كامال، وصىل اهللا عليه وسلم

 .منه فيها موطن الشاهد
نخلص من هذا إىل أن ابـن النجـار، مل يـول احلـديث حقـه، ومل يـركن 
إليه كام ينبغي يف االحتجاج به يف الدرس النحوي، كام هو احلـال عنـد كثـري 

ّولعـل الـذي جعـل املؤلـف يقـرص يف هـذا ، همن النحـاة الـذين تقـدموا عليـ
ّاجلانب، واهللا أعلم، كونه مقرئا وليس بمحدث ً. 

اعتنـى ابـن النجـار فقـد : الـشاهد الـشعري والنثـري  أمـا عـىل صـعيد
 كغريه من النحـاة الـذين اعتـادوا اإلكثـار مـن االستـشهاد بالـشعر يف بذلك

عاهتا عىل ما كان ًكتبهم، إذ ذكره يف ثامنية وعرشين موضعا، توزعت موضو



 

 
 

ًمطردا من القواعد النحوية والرصفية، واملسائل اللغوية، وكذا ما كان نـادر 
وابن النجار ال يتميز عن غـريه مـن النحـاة يف هـذا . الورود قليل االستعامل

الباب، فقد عمد إىل االستشهاد بام هو متداول بني النحاة من األشـعار، مـن 
ًه، وإن كان مشهورا، فلـم ينـسب منهـا سـوى غري عناية بنسبة القول إىل قائل

، كـام أنـه مل يـتم )٢(، واآلخـر لألخطـل)١(شاهدين اثنني فقط، أحدمها جلريـر
 .)٣(بعضها إذ اقترص يف سبعة منها عىل شطر البيت أو بعضه
 فقد ركن إليه يف أربعـة أما عنايته بالشاهد النثري املنسوب إىل العرب

 . نادر وقليل أو شاذ يف كالم العربمواضع فقط استشهد هبا عىل ما هو
 مجلة ما نقلـه يف كتابـه فقد بلغأما عىل صعيد احتجاجه بأقوال العلامء 

ًمن األقوال واآلراء، نحـو مئـة قـول ورأي، نـسب منهـا نحـو أربعـني قـوال 
ًألصحاهبا، وأغفل نسبة الباقي، وكان سيبويه هو األكثر حضورا بني هؤالء 

 أقـوال، ونـسب لـشيخه اخلليــل بـن أمحـد أربعــة العلـامء، إذ نـسب إليـه ســتة
 وابـن هـشام، فقـد ، أمـا الفـراء،أقوال، وكذا فعل مع ثعلب أمحـد بـن حييـى

نسب لكل منهام ثالثة أقـوال، وأورد للمـربد قـولني، ومـثلهام للزجـاج وأيب 
 .عيل الفاريس، وأفرد ما تبقى للبقية

وبيـان مـا هـو لالحتجاج هبـا،  وهو يف ذلك إما أن يذكر هذه األقوال
أمثل فـيام تعـددت فيـه الوجـوه، أو وقـع فيـه خـالف، مـن ذلـك اختـاذه مـن 

ًاختيار سيبويه مرجحا لقراءة الرفع يف قوله تعاىل  ُوالرفع « :فقال) ُاحلمد هللا(ِّ َّ
                                                

 .٥٠ق : القواعد احلسان: ينظر) ١(
 .٥٢ق : القواعد احلسان: ينظر) ٢(
 .٧٤، ٥٥، ٥٤، ٤٧، ٤٤ق : القواعد احلسان: ينظر) ٣(



 

 
 

ِملا فيه من العموم والداللة عىل ثبات املعنى واستقراره، وهـو اختيـار . َأجود
 . )١(»هوروعليه اجلم. سيبويه، رمحه اهللا

 لبيان آراء العلامء فيام تعددت فيه الوجوه، أو وقع فيه خالف من وإما
مـن ذلـك بيانـه . غري ترجيح رأي عىل آخـر، الحـتامل املـسألة تلـك الوجـوه

َّرب(ملعـــاين  َّرب«وأمـــا « : ، فقـــال)ُ التقليـــل، وهـــو مـــذهب : فمعناهـــا: »ُ
وتوسط ابن هشام . ًداإهنا للتكثري أب: وقال ابن درستويه، ومجاعة. األكثرين

ًترد للكثري كثريا، وللقليل قليال: فقال ً«)٢(. 
 لبيان الرأي املتفرد باملخالفـة وإظهـار ضـعفه، مـن ذلـك عرضـه وإما

صـفة ) الـرمحن («: َّمعرب مـن العربانيـة، فقـال) الرمحن(لرأي ثعلب يف أن 
 . )٣(»ًوهو اسم عريب، خالفا لثعلب يف تعريبه من العربانية، هللا

ه مـن ّ وجـفقـد كانـت لـه عنايـة هبـا إذ هلجـات العـربما عىل صـعيد أ  
ّخالهلا بعـض وجـوه القـراءات التـي وردت يف ألفـاظ الفاحتـة، كـام أبـان أن 

 .لبعض األلفاظ أكثر من لغة
ّبأن ذلك لغة ) إياك( توجيهه لقراءة فتح مهزة :فمن أمثلة األمر األول

ــن قرأهــا  ــسموعة، ومل ــاك(م ــزة هــاء) هي ــب اهلم ــك شــائع يف بقل ــأن ذل ّ، ب
ــاىل . )٤(كالمهــم ــه تع ــون األوىل مــن قول ــتح الن ــراءة ف ــه لق ــذلك توجيه وك

وكرسها، بأن الفتح لغة قريش، والكرس لغة متيم، وأسد، وقيس، ) نستعني(
                                                

 .٥٧ق : القواعد احلسان) ١(
 .٥٣ق : القواعد احلسان) ٢(
 .٤٧ق : د احلسانالقواع) ٣(
 .٦٤ق : القواعد احلسان: ينظر) ٤(



 

 
 

ومـن . )٢(بالـصاد، إذ ذكـر أن ذلـك لغـة قـريش) الـرصاط(وكذا . )١(وربيعة
حـة، وهـي لغـة فاشـية ﴾ هبمزة مفتووالالضألنيوقرئ ﴿ «:ًذلك أيضا قوله
 .)٣ (»..يف كالم العرب

، ويف )٤(مخـس لغـات) اسم(ذكره أن يف كلمة : ومن أمثلة األمر الثاين
َّرب( ، )٧(أربع لغات) الذي(، ويف )٦(لغتان) آمني(، ويف كلمة )٥(عدة لغات)ُ

 . )٨(ثالث لغات) حاشا(ويف 
 :اهتامم ابن النجار بالتعليل وإبداء الرأي:  ًسادسا

ًبن النجار اهتامما واضحا بالتعليل، إال أنـه مل يبلـغ بـذلك مبلـغ اهتم ا ً
اإلسفراييني؛ ألنه قرص اهتاممه يف ذلك عىل العلل التعليمية التي مـن شـأهنا 

 فعـل  عـن مـن ذلـك قولـه يف سـياق حديثـهأن تقرب فهم القاعدة للقـارئ،
د، وهو فعـل مفـرد ثالثـي جمـر. »عاذ«: ماضيه«: من لفظ االستعاذة) أعوذ(

ًأما كونـه مفـردا ثالثيـا .األجوف، وذو الثالثة: ّواوي معتل العني، ويقال له ً
َفواضــح، وأمــا كونــه جمــردا؛ فباعتبــار أنــه ســ ّّ  مــن الزيــادة عــىل احلــروف َمِلً
ّوأمـا كونــه واويــا؛ ألن ألفــه . األصـلية التــي تقابــل بالفـاء، والعــني، والــالم ً

                                                
 .٦٨ق : القواعد احلسان: ينظر) ١(
 .٧٠ق : القواعد احلسان: ينظر) ٢(
 .٧٤ق : القواعد احلسان) ٣(
 .٤٧ق : القواعد احلسان: ينظر) ٤(
 .٥٣ق : القواعد احلسان: ينظر) ٥(
 .٧٥ق : القواعد احلسان: ينظر) ٦(
 .٧١ق : انالقواعد احلس: ينظر) ٧(
 .٥٢ق : القواعد احلسان: ينظر) ٨(



 

 
 

. تل العني؛ فألن عينـه حـرف علـةوأما كونه مع.منقلبة عن واو كام يأيت بيانه
. يف وسطه: ؛ فباعتبار أن حرف العلة يف جوفه، أي)١(وأما تسميته باألجوف

بذي الثالثة؛ فباعتبار أنـك إذا رددتـه إىل نفـسك وجدتـه عـىل : وأما تسميته
 .)٢(»ثالثة أحرف

 رأيـه وموقفـه رصاحـة يف كثـري مـن املـسائل اخلالفيـة، كام اهتم بإبداء
و : وال، وضعف ثامنية أخرى بألفاظ رصحيـة مـن مثـل قولـهفرجح سبعة أق

ّهو ضعيف، وهو بعيد، ورد هذا القول، مـن ذلـك ترجيحـه لـرأي املـربد يف 
واختلف « : عىل رأي ثعلب، مع تعليل الرتجيح، فقال) اسم(اشتقاق كلمة 

 إنـه مـشتق مـن الـسمو، وهـو العلـو :يف اشتقاقه فقـال املـربد مـن البـرصيني
وقال ثعلب من .  مسامه، فأوضحه وكشف معناهعالكأنه علم واالرتفاع، ف

هو مشتق من الوسم، والـسمة، وهـي العالمـة، فكأنـه عالمـة ملـا : الكوفيني
 .)٣ (»...؛ ألنه يصغر عىل سميواألول أقوى وأصح. حتته

الـــرمحن (ومــن ذلـــك ترجيحـــه للـــرأي األول يف حتديـــد العامـــل يف 
العامـل : تلف يف العامل فيهام، فقيلواخ« :من لفظ البسملة، فقال) الرحيم

. العامـل فـيهام معنـوي، وهـو التبعيـة: وقيل. فيهام هو العامل يف موصوفهام
 .)٤(»واألول أقوى

ــه ــك قول ـــواألجــود« : ومــن ذل َّ أن جيــر ب َ ُ ْ ــذ«َ ــايض مــن الزمــان » من امل
                                                

 ). ب(سقط من . »باألجوف... فألن«: من قوله) ١(
 .٤٢ق : القواعد احلسان) ٢(
 .٤٦ق : القواعد احلسان) ٣(
 .٤٧ق : القواعد احلسان) ٤(



 

 
 

 .)١(»واحلارض
ــه تعــاىل ــك ترجيحــه لقــراءة الرفــع يف قول مــع ) ُاحلمــد هللا: (ومــن ذل

َوالرفع أجود« : عليل فقالالت ُ ِ؛ ملا فيه من العموم والداللة عـىل ثبـات املعنـى َّ
 .)٢ (»...واستقراره

ومن ذلك تـضعيفه تعليـل أحـد وجهـي قـراءة الكـرس يف قولـه تعـاىل 
: أحـدمها: ، وفيه وجهـان)٣(ِّباجلر: ﴾ِاحلمد﴿: والثالثة« :  فقال،)احلمد هللا(

فأتبعوا كرسة املـيم للغـني، .  املغرية: قالوا﴾ كام هللاًِاتباعا لكرسة الالم من ﴿
ًواألمثلة عىل ذلك كثرية نكتفي بام قدمناه اختصارا. )٤ (»..وهو ضعيف ّ. 

 .أبرز معامل منهج ابن ا لنجار يف كتابه: ًسابعا
التي من شأهنا أن تفيض إىل )٥( الكثري من املسائل اخلالفيةالكتابّضمن ت -١

يف املــسألة، ولــيس الغــرض منهــا إعــالم القــارئ بوجــود أكثــر مــن رأي 
 .املناقشة واجلدل

ــسم أســلوب -٢ ــرض املــادة، فــضال عــن تنــوع  الكتــابات ً بــالتنوع يف ع
 حيـاور نفـسه  مؤلفـهاملوضوعات، إذ مزج بني الرسد واحلوار، فقـد كـان

ِّ، ويقعـد )تنبيـه(ًبالسؤال واجلـواب، وينبـه عـىل مـا يـراه رضوريـا بلفـظ 

                                                
 .٥١ق : القواعد احلسان) ١(
 .٥٧ق : القواعد احلسان) ٢(
، والكـشاف ١٩٩مفردة احلـسن البـرصي : ينظر. قراءة شاذة، نسبت إىل احلسن البرصي) ٣(

 .١/٧٢ً، ونسبت أيضا إىل زيد بن عيل يف املحرر الوجيز ١/١١٣
 .٥٧ق : القواعد احلسان) ٤(
 .٧٣، ٧٢، ٦٨، ٦٤، ٥٧،  ٥١،٥٣ق : عىل سبيل املثال الورقات اآلتية: ينظر) ٥(



 

 
 

ثنـي ا، ونبـه )١(ة أسئلة وأجاب عنهـابعض القواعد، فقد سأل نفسه تسع
 .)٣(ّ، وقعد ست قواعد)٢(ًعرش تنبيها

  .اتسمت عبارته  بالبيان والوضوح -٣
وإبداء الرأي يف . ًالتزم بتعليل الكثري من املسائل، تعليال يفيض إىل الفهم -٤

  .املسائل اخلالفية وترجيح األقوى منها
بـه ذلـك للخـروج  يف الرشح حتى أفىض اإلسهاب يف التفريع واإلفراط -٥

 .خارج نطاق علوم العربية، إىل علوم الفقه
 عنـد افتتـاح املـسائل، ،أكثر من ثالثني مرة) اعلم أن(تكررت فيه عبارة  -٦

 .أكثر من مخس عرشة مرة عند ختمها) فافهم ذلك(وتكررت عبارة 
ًاعتمد اعتامدا كبريا عىل الشاهد القرآين، وال سيام القراءات القرآنية فهي  -٧ ً

 .ليل قاطع، وبرهان ساطععنده د
 .أفاد من احلديث الرشيف يف بعض املواضع -٨
ًاعتمد عىل كالم العرب شعرا ونثرا -٩ ً . 

                                                
 .٧٢، ٧٠، ٦٨، ٦٣، ٦٢، ٤٨، ٤٥، ٤٤، ٤١ق : القواعد احلسان: ينظر) ١(
 .٧٠، ٦٦، ٦٤، ٦٢، ٦١، ٦٠، ٥٩، ٥٦، ٥٥، ٥٣، ٤٨ق : القواعد احلسان: ينظر) ٢(
 .٧٢، ٤٧، ٤٤، ٤٢ق : القواعد احلسان: ينظر) ٣(



 

 
 




 
 .تعريف موجز باملؤلف والكتاب: ًأوال
 . التعريف باملؤلف-١

ّأما املؤلف فلم أستطع البت به عىل وجـه الدقـة، عـىل كثـرة نـسخ هـذا 
طة يف مكتبات العامل؛ ألهنا مل حتمل اسـم مؤلفـه، وألن مجيـع الكتاب املخطو

عـيل بـن حممـد (من ذكره جهـل نـسبته، إال عمـر رضـا كحالـة فقـد نـسبه إىل 
، وهـذه النـسبة ال تثبـت، ألن املؤلـف )هـ٨٧٩القوشجي، السمرقندي، ت 

ّ وتـرحم عليـه، فقـال يف هنايـة إعرابـه لـسورة ،هــ٩١١قد ذكر السيوطي ت 
ذه األحاديـث األربعـة يف اجلـامع الـصغري للفاضـل الـسيوطي، وهـ«الفاحتة 

 .ًونقل أيضا من كتابه تفسري اجلاللني. )١(»عليه رمحة اهللا القدير
لواحـد مـن علـامء الدولـة ...«: وذكره صاحب كـشف الظنـون  فقـال

 . )٢(»صنفه لولد الشيخ أمحد بن يوسف السالنيكي بإشارته... ،املرادية
أمني بـن مـال يوسـف بـن : مؤلف هذا الكتاب هووالذي أميل إليه أن 

رمضان بن حممد اليوغرجتي، تركي، من أهايل برية الفرات، املتوىف بعـد سـنة 
وقد تم مـا يف هـذا الـرشح «:  وهو قوله،هـ، ملا جاء يف هناية املخطوط١١٤٩

مــن الكــالم، واحلمــد هللا عــىل الــتامم، والــصالة عــىل ســيد األنــام، وعــىل آلــه 
 عـىل يـد الفقـري ،ابه العظام، حرشنا اهللا معهـم يف دار الـسالم وأصح،الكرام

                                                
 .٣٤ق : اإلفصاح )١(
 ).عن الشاملة(٢/١٣٧٠كشف الظنون ) ٢(



 

 
 

احلقري، املعرتف بالعجز والتقصري، أمني بن مال يوسف بن رمضان بن حممد 
ــوم  ــرية الفــرات، يف شــهر مجــادى اآلخــر، ي اليــوغرجتي، الــساكن يف بلــدة ب

 .»اإلربعاء، وقت الضحى، سنة تسع وأربعني ومئة وألف
تـم : ً،  ومل يقـل مـثال»هـذا الـرشح مـن الكـالمتـم مـا يف «:ذلك لقولـه

ساخ مـن العبـارات، ثـم إن مـن عـادة  َّالنسخ، أو غـري ذلـك ممـا يـستعمله النـُّ
املؤلفني حتقري أنفسهم، وال سيام أن املؤلف تطغـى عليـه صـبغة صـوفية، ثـم 
ُلنقلــه عــن علــامء متــأخرين كالــسيوطي، وألن املؤلــف مل يــذكر يف بدايــة  ّ ِ

عادة  النساخ ذكر مؤلفي الكتـب  يف مطالعهـا، ومـن عـادة املخطوط، إذ من 
ُاملؤلفني ذكر أنفسهم يف خامتة كتبهم، كام فعل صاحبنا هذا، وهـو أمـر ألفتـه  ِ
. من خالل صحبتي الطويلة للمخطوطات، والعمـل يف فهرسـتها وحتقيقهـا

 .هذا واهللا وأعلم
 : التعريف بالكتاب -٢

ية نــص عليهــا مؤلفــه يف وهــي تــسم) اإلفــصاح(أمــا الكتــاب فاســمه 
مقدمته، وهـو يـشتمل عـىل إعـراب سـورة الفاحتـة والكافيـة يف النحـو البـن 
ًاحلاجب، وال يزال خمطوطا، فيام أعلم، عىل كثرة نسخه يف مكتبات العامل كام 

ورقة، تشغل سورة الفاحتة منهـا ) ٨٩(تقدم، والنسخة التي بني يدي تقع يف 
و هــذه ). ٢٣(ع يبــدأ مـن الورقــة ورقـة، ويقــع الكتـاب ضــمن جممـو) ١٢(

النسخة هي موضع الدراسـة التـي اقتـضتها طبيعـة الكتـاب؛ ألن مؤلفـه قـد 
خص الفاحتة بـاإلعراب، دون غريهـا مـن سـور القـرآن الكـريم، ثـم أتبعهـا 

 .بإعراب كتاب الكافية يف النحو
فقد أشار املؤلف يف مقدمة كتابه بأنه قـد صـنفه لولـد : أما سبب تأليفه



 

 
 

ّعلــامء إال أنــه مل يــرصح باســمه، فــيام يبــدو لــشهرته يف وقتــه، واكتفــى أحــد ال
وسـألت اهللا أن ينفـع بـه ... «:  فقال بعد أن فـرغ مـن اسـم الكتـاب ،بوصفه

ّالولد األعز، وكل من حياول الصالح اعلم يـا قابـل العلـم « :  ثم قال )١(»...ّ
 صـحيحة إىل واخلطاب، علم اهللا ما يف ذلك الكتـاب، إنـه قـد كـان يل إشـارة

تــصنيفه، بــل عبــارة رصحيــة يف تأليفــه، مــن قبــل الــشيخ الفاضــل، واملرشــد 
الكامل، فريد عرصه، وحيد الزمـان، وصـاحب التحقيـق والعرفـان، املؤيـد 
من عند اهللا امللك املنان، أسكنه اهللا سبحانه يف أعىل اجلنان، يف جـوار حبيـب 

اإلشـارة املـذكورة، الرمحن، آمـني يـا جميـب يـا مـستعان، فامتثلـت بموجـب 
ــوفيقي  العنايــة  ــىل ت ــارة املزبــورة، وشــكرت اهللا ع ــىض العب ــت بمقت وعمل

 .)٢(»...املشكورة
 )٣(وقد حاولت الوقوف عىل اسم هذا العامل، فوجدت حـاجي خليفـة

يقول بأن املؤلف وضع كتابه هذا لولد الشيخ أمحـد بـن يوسـف الـسالنيكي 
ر يف كتب الرتاجم هبـذه النـسبة مـن بإشارته، ومل أقف عىل ترمجة له، واملشهو

املعـارصين للمؤلـف، أمحـد بــن لطـف اهللا الـسالنيكي، الـصديقي املولــوي، 
 .لعله املقصود. )٤(هـ١١١٣املشهور بمنجم بايش، ت 

 .قيمة كتاب اإلفصاح العلمية: ًثانيا
فهـي تكمـن يف ، ونعنـي منـه الفاحتـة فقـط: أما من حيث قيمته العلمية
                                                

 .٢٣اإلفصاح ق ) ١(
 .٢٣اإلفصاح ق ) ٢(
 )الشاملة(٢/١٢٧٠كشف الظنون : ينظر) ٣(
 )الشاملة.(١/١٦٧، وهدية العارفني ٢/٥٥جم املؤلفني مع: ينظر) ٤(



 

 
 

سع طالب العلم جهله من أمـور فاحتـة الكتـاب، وال سـيام تركيزه عىل ما ال ي
 ودالالهتا النحوية يف سياقها الذي هي فيهـا، بـشكل ،معاين ألفاظها اللغوية

 .موجز وخمترص يفيض إىل اهلدف بأيرس الطرق وأقرصها
 .أهم املوضوعات التي ذكرها مؤلف اإلفصاح ومنهجه يف عرضها:  ًثالثا

 عــىل أن كتابــه هــذا ،ّنــص يف مقدمــة كتابــهاحلــق وإن كــان املؤلــف قــد  
موجز خمترص يف إعراب الفاحتة، إال أنه أقـرب إىل التفـسري منـه إىل اإلعـراب 
باملعنى الذي سبق بيانه يف الكتب السابقة له، فهو بعد أن أهنـى املقدمـة التـي 
أفصح فيها عن اسم الكتـاب، وسـبب تأليفـه، ومـصادره التـي اسـتقى منهـا 

ّ وموقـع كـل منهـا اإلعـرايب يف ،بيان معاين ألفـاظ االسـتعاذةمادته، رشع يف 
 ثـم  ،ًنحو صفحة واحدة تقريبا، ثم تناول البـسملة يف نحـو مخـس صـفحات

ًبقية كلامت الفاحتة التي استغرقت بقية الكتاب، وهو يف ذلك ال خيرج بعيـدا 
ني عن اجلادة التي رسمها لنفسه، وهي تفسري ألفاظ الفاحتة عىل منهج املـؤلف

 الــذين يمزجــون بــني  مجلــة مــن العلــوم منهــا التفــسري، والنحــو، ،القــدامى
 .والرصف،  والبالغة، والقراءات

أمــا منهجــه يف طريقــة عرضــها فهــو بعــد أن يــذكر الكلمــة التــي يريــد 
إعراهبا، يبني معناها اللغـوي، ثـم موقعهـا اإلعـرايب، ثـم يـذكر مـا فيهـا مـن 

ــك مــسائل أخــرى رصفيــة أو بالغيــة، أو وجــ ه مــن وجــوه القــراءات،  وذل
َفيعـال مـن شـطن، إذا ) مـن الـشيطان(ألتجئ إليـه، : أعوذ باهللا، أي«: كقوله ََ ََ

ُبعد لبعده عن رمحة الرمحن، أو فعـالن مـن شـاط يـشيط إذا هلـك هلالكـه يف 
املرجوم املطرود عـن حـرضة : فعيل بمعنى املفعول، أي) الرجيم(الطغيان، 

بمعنـى فاعـل، أي : بالـشهب بـأمر املنـان، وقيـلاملطـرود : احلنان، واملرجوم



 

 
 

مـضارع عـىل ) فـأعوذ. (الراجم بالوسوسة  إىل قلب الغافل عن ذكر الـديان
ّمرفـوع املحـل عـىل الفاعليـة عائـد إىل . أنا: صيغة املتكلم املستكن فيه، أعني

متعلق بأعوذ  عىل أنه مفعـول بـه غـري ) باهللا(والظرف األول، أعني . املتكلم
مـن ( والباء لاللصاق، كام يف أقسم بـاهللا، والظـرف الثـاين، أعنـي رصيح له،
فيـه البتـداء الغايـة، يعنـي ) من( وكلمة ،متعلق بام تعلق به األول)  الشيطان

ِأبتدئ  عوذي َ َ...«)١( . 
الـرمحن  « :مـن البـسملة) الـرمحن الـرحيم(ومن ذلك قوله يف إعـراب 

ًرس بعد جعله الزما بمنزلة بالك) رحم(صفتان مشبهتان مبنيان من : الرحيم
 لـيس )ميالـرح(إن : بالضم، كام هو املشهور، وقيل) رحم(الغرائز بنقله إىل 

هـو : ّبصفة مشبهة بل هي صـيغة مبالغـة نـص عـىل ذلـك سـيبويه، يف قـوهلم
رقة القلب وانعطافه، ومنه الرحم النعطافهـا : والرمحة يف اللغة. ًرحيم فالنا

طالق اسم الـسبب إنا التفضل واإلحسان بطريق  واملراد هبا هه،فيها عىل ما
عىل املسبب، فإن أسامء اهللا تعاىل تؤخذ باعتبار الغايات التي هي أفعـال دون 

ّ زيـادة البنـاء تـدل عـىل ،املبادئ التي هي انفعاالت، واألول أبلـغ مـن الثـاين
، وتقديمه عليه مـع أن القيـاس يقتـيض )ّقطع(، و)َعَطَق(زيادة املعنى، كام يف 

ــي إىل األعــىل ــة ألســلوب الرتق ــه رعاي ــأخريه عن ــف مــن ... ت وحــذفت األل
ًخوفـا مـن اللـبس ) الـرحيم(ًيف اخلط ختفيفا، ومل حتـذف اليـاء مـن ) الرمحن(

وقيل الرمحن ... بالرحم، وانجرارمها عىل أهنام نعتان هللا تعاىل عىل وجه املدح
صاهبام عـىل  والـرحيم نعـت الـرمحن، وجيـوز انتـ،عطف بيان أو بدل مـن اهللا

ُفعل واجـب احلـذف، نحـو هـو، أو مـدح عـىل لفـظ  املدح، بتقدير مبتدأ، أو
                                                

 .٢٣اإلفصاح ق ) ١(



 

 
 

املجهول، اجلملة الفعلية أو االسمية منقطعة عام قبلهـا مـن جهـة اإلعـراب، 
 .)١(»وهو ظاهر دون املعنى حيث تفيد املدح والثناء

وهكــذا يمــيض املؤلــف يف عــرض مــادة كتابــه، مــن  غــري خــروج عــن 
ــذي ر ســمه وهــو الرتكيــز عــىل تفــسري ألفــاظ الفاحتــة عــىل مــنهج منهجــه ال

 .القدامى كام تقدم القول
 :يف اإلفادة منها، ومنهجه  مؤلف اإلفصاحمصادر: ًرابعا

فهـذا خمتـرص يف إعـراب الفاحتـة وكتـاب «: قال املؤلف يف مقدمة كتابه 
 مــن كتــب التفاســري، واألحاديــث، مجعتــهيشء مــن املعــاين، الكافيــة، وذكــر 

 ،راءات، والــــرصف، وا للغــــات، والكــــالم، واآلداب، واألصــــولوالقــــ
هذا يـدل داللـة واضـحة عـىل عـدد املـصادر التـي اسـتقى منهـا . )٢(»واملعاين

ــذكرها يف َّاملؤلــف مــادة كتابــه، وتنوعهــا، وقــد رصــدت مجلــة منهــا رص ح ب
كتاب سيبويه، والتبيان أليب البقاء العكـربي، وتفـسري : إعرابه للفاحتة، وهي

ــسري البــن اجلــوزي، واملطــول القر ــي، والكــشاف للزخمــرشي، وزاد امل طب
ــة للجــامي، ورشح الــرشيف للكــشاف، وتفــسري  ــازاين، ورشح الكافي للتفت

وثمـة علـامء . اجلاللني، واجلامع الصغري للسيوطي، وتفسري ابن كامل الوزير
ــاهر اجلرجــاين، ونآخــر ــد الق ــشيخ عب ــبهم كال ــذكر كت  ذكــر أســامءهم ومل ي

:  مل يرصح بأسامئهم واكتفـى بـالقولونأيب عيل الفاريس، وآخروواخلطايب، 
 .»)٤(وأفاد بعض أويل األلباب..،)٣(يشاقال بعض أرباب احلو«

                                                
 .٢٥اإلفصاح ق ) ١(
 .٢٣ق : اإلفصاح ) ٢(
 .٨٢ق : اإلفصاح ) ٣(
 .٢٩ق : اإلفصاح ) ٤(



 

 
 

ومنهجه يف ذلك إما أن ينـسب القـول لـصاحبه مـن غـري ذكـر املـصدر  
وهو أحد قويل الشافعي عىل ما ذكـره القرطبـي، ونقـل اخلطـايب أنـه «: كقوله

وعـن أيب عـيل «: ، وقولـه)١ (».. هريرة ريض اهللا عـنهم وأيب،قول ابن عباس
ّ أو الذم وخولـف يف بعـضها اإلعـراب حرمحه اهللا، أنه إذا ذكرت صفات املد

: ً والكتـاب معـا، كقولـهَفِّ يـذكر املؤلـْا أنَّوإمـ .)٢(»فقد خولف يف االفتنـان
 قــال ابــن اجلــوزي يف زاد« ، و)٣ (»...وقــال الفاضــل التفتــازاين يف املطــول«

، وقال الفاضل شجاع الدين  يف احلاشية التي علقهـا عـىل حاشـية »...املسري
كـر يف ُذ « : كقولـه،وإما أنه يذكر املصدر فقـط. »اخليايل رشح العقائد للموىل

 ،ةتـًذلك قد ينقل القول نـصا، ويـشري إىل هناييف وهو . )٤ (»..تفسري اجلاللني
 .أو أنه يلخصه بعبارته

 : التي وردت يف اإلفصاح وكيفية توظيفهاطبيعة الشواهد: ًخامسا
ّاحلقُّ إن شواهد اإلفصاح قليلة إذا ما قيست بالكتب الـسابقة لـه، وال 
سيام  الشواهد الشعرية فلـيس فيـه بيـت واحـد مـن الـشعر، أمـا عـىل صـعيد 

، احتج هبا لبيـان بعـض )٥(ًالقرآن فقد استشهد به يف نحو ثالثة عرش موضعا
، كام أنه ذكر مجلـة مـن وجـوه القـراءات والسـيام يف وجوه اإلعراب واملعاين

، ذكر بعضها للبيان والعلم، وذكر أخرى لبيان جواز بعـض )٦(ألفاظ الفاحتة
                                                

 .٢٥ق : اإلفصاح ) ١(
 .٢٥ق : اإلفصاح ) ٢(
 .٢٦ق : اإلفصاح ) ٣(
 .٢٤ق : اإلفصاح ) ٤(
 .٣٢، ٣١، ٢٨، ٢٧ق : اإلفصاح : ينظر) ٥(
 .٣٢، ٣١، ٣٠، ٢٩، ٢٨ق : اإلفصاح : ينظر) ٦(



 

 
 

 .أوجه اإلعراب
ــة أحاديــث فقــط اســتدل  وعــىل صــعيد احلــديث الــرشيف، ذكــر ثالث

، وبـاآلخر عـىل فـضل قـراءة )١(بأحدها عىل أمهية البسملة يف افتتاح األعـامل
 .)٣(، وبالثالث عىل أمهية الدار اآلخرة بالنسبة للمؤمن)٢(القرآن
 : بالتعليل وإبداء الرأي مؤلف اإلفصاحاهتامم: ًسادسا

مل يعن املؤلف بموضوع التعليل كام عني سابقوه، ألن غايته من وضع  
ِّكتابــه ختتلــف عــن غايــاهتم، فهــو مل يقعــد لعلــم النحــو، ومل ينــاقش مــسائله 

ًأيا فيـه، وإنـام كـان مهـه منـرصفا إلفهـام قارئـه مـا يـراه اخلالفية حتى يبدي ر ً
ــا مــن معــاين كلــامت الفاحتــة ووجــوه إعراهبــا، وبعــض اشــتقاقات  ًرضوري
َألفاظها، وبعض وجوه القراءات فيها، كام أنه مل يعن بإبداء رأيـه، وإنـام كـان 
يكتفي بعرض أقوال العلامء وآرائهـم، وإن عرضـت لـه مـسألة حتتـاج لبيـان 

ّلـم مل يعتد « :   كقوله، يشكل فيها، يعتمد يف ذلك عىل أقوال العلامءبعض ما َ ِ
: أهل التفسري وأرباب البيان باإلضافة بمعنى يف، وكانت رافعـة ملؤنـة؟ قلنـا

 وأمـا النحـوي فقـد ،ألن االتساع فخامة املعنى، وكان باالعتبار عندمها أوىل
كذا يف رشح الفاضل . هاَّاعتد هبا ملقصود نظره يف تصحيح العبارة عن ظاهر

وإما أنه يعـرض ذلـك مـن غـري نـسبة لـشهرته، وقـد . )٤(»الرشيف للكشاف
 .)٥(وقفت عىل نحو ثالثة مواضع من هذا القبيل

                                                
 .٢٤ق : اإلفصاح :  ينظر) ١(
 ..٣٠ق : اإلفصاح : ينظر)  ٢(
 .٣٢ق : اإلفصاح : ينظر) ٣(
 .٢٩ق : اإلفصاح ) ٤(
 .٢٦، ٢٥ق : اإلفصاح ) ٥(



 

 
 

 : مؤلف اإلفصاح يف كتابهأبرز معامل منهج: ًسابعا 
بناء عـىل مـا تقـدم يمكـن أن نلخـص أبـرز معـامل مـنهج مؤلـف كتـاب  

 :لفاحتة بالنقاط اآلتيةاإلفصاح يف تصديه إلعراب ا
وضوح الرتكيز عىل الفاحتة لبيـان دالالت ألفاظهـا ومعانيهـا يف الـسياق  -١

ًالتي هـي فيـه، مـستعينا بـذلك بجملـة مـن العلـوم النحويـة والـرصفية، 
والبالغيـة، وعلـم القــراءات، وهـذه هــي غايتـه الرئيــسة، وهبـذا خيــالف 

 .دمة علم النحوًبعض من سبقوه الذين اختذوا من الفاحتة سبيال خل
اصطباغ منهجه بصبغة املفرسين القـدامى، فهـو أقـرب للتفـسري منـه إىل  -٢

 . كتب النحو، وهو هبذا خيتلف عن الكتب السابقة له يف بابه
 .ًغياب التعليل والتحليل وإبداء الرأي القاطع، إال عىل نطاق ضيق جدا -٣
ثالثـة عـرش ً قياسـا عـىل مـن سـبقه، إذ مل تتجـاوز ال،قلة الشواهد القرآنية -٤

ًموضعا، وكذا األمـر بالنـسبة للحـديث الـرشيف، إذ مل يـذكر غـري ثالثـة 
 .ًمنها، أما الشعر وأقوال العرب وأمثاهلا فقد غابت متاما

ــق بــسورة الفاحتــة، وال عالقــة هلــا  -٥ ــارة موضــوعات جانبيــة هلــا تعل إث
باإلعراب، كخوضه يف خالف العلامء حول عـدد آيـات سـورة الفاحتـة، 

 . البسملة أهي آية من الفاحتة أو الوخالفهم يف
الترصيح يف كثري من األحيان بأسامء الكتب التـي اعتمـد عليهـا، ونـسبة  -٦

 .األقوال إىل أصحاهبا
 . يف بداية الفقرات» اعلم أن« :اإلكثار من قوله  -٧
االهـتامم بــذكر وجــوه القــراءات ألحـرف ســورة الفاحتــة،  املتــواتر منهــا  -٨

 .ا إىل أصحاهباوالشاذ، مع نسبة الكثري منه
 .ظهور بعض مالمح التصوف، واجلدل القائم عىل املنطق وعلم الكالم -٩

 .االهتامم بإعراب املفردات واجلملة يف سياقاهتا -١٠



 

 
 





 يمكــن أن نــوازن بــني هــذه الكتــب مــن ،إننــا ومــن خــالل مــا تقــدم

 حيث التوافق، والثانية مـن حيـث التميـز واالخـتالف،  ناحيتني، األوىل من
: ًما اتفقوا عليـه مجيعـا،  والثـاين: ًأما التوافق فيقسم إىل قسمني أيضا، األول

 .  ما كان دون اإلمجاع
 :ما اتفق عليه اجلميع: ًأوال
اتفق مجيع مؤلفي الكتب التي هي قيد الدراسة عىل اختـاذ سـورة الفاحتـة  -١

ًحمــورا رئيــسا يــنظ م عقــد كتــبهم، وهــو مــا جعلنــي أعقــد هــذه الدراســة ً
 .للوقوف عىل الغاية من وراء ذلك

ًمضافا إىل اسـم مـن أسـامء سـورة ) اإلعراب( ًاتفقوا مجيعا عىل مصطلح -٢
الفاحتة، وإدراجه إما  يف العنوان الرئيس، وهو األكثـر، وإمـا يف العنـوان 

 .الشارح كام  فعل صاحب اإلفصاح
 .رآن الكريم يف االحتجاج واالستشهاداتفقوا عىل تصدير الق -٣
ًاحتجوا مجيعا  باحلديث الرشيف، ولكـن عـىل نطـاق ضـيق وتفـاوت يف  -٤

 .مواضع االستدالل
ًاتفقوا مجيعا عىل النفاذ من خالل ألفاظ الفاحتة لـرشح وبيـان مـا يـودون  -٥

ــك عــىل  ــرصفية، وذل ــة وال ــة، واللغوي طرحــه مــن املوضــوعات النحوي
 .تفاوت بينهم يف ذلك

، مـع أهنـام )آمـني(ًقوا مجيعا عىل إعراب االستعاذة، وبيان معنى لفظة اتف -٦
 .ليسا من القرآن



 

 
 

اتفقوا عىل استعامل أسلوب احلوار الذي يعتمد السؤال واجلـواب، عـىل  -٧
 .حيث الكثرة والقلة تفاوت بينهم من

 :ما كان دون اإلمجاع: ًثانيا
 .ز ماعدا اإلسفراييني، عىل االختصار واإلجيا،اتفق جلهم -١
اتفــق اإلســفراييني وابــن املنفلــوطي، وابــن النجــار عــىل كثــرة التفريــع،  -٢

 .ًبحيث ال يكاد يشعر القارئ أنه يقرأ كتابا يف إعراب الفاحتة
اتفق اإلسفراييني وابن املنفلوطي عىل جتريـد كتـابيهام مـن املوضـوعات  -٣

 .التي ال عالقة هلا بالنحو اخلالص
ىل اخلـروج عـن املوضـوع الـذي اتفق ابن النجار مع مؤلف  اإلفصاح ع -٤

 .هو اإلعراب إىل أمور أخرى رشعية
ــه، واإلســفراييني -٥ ــسائل ،اتفــق ابــن خالوي  وابــن النجــار عــىل تعليــل امل

 .ًاخلالفية، وكان األكثر متيزا يف هذا الباب اإلسفراييني
 .التميز واالختالف، وهو ما تفرد به أحدهم دون غريه: ًثالثا

 :ابن خالويه
 ، عىل األمور اللغوية وبيان معاين ألفـاظ الفاحتـة ودالالهتـاتفرد بالرتكيز -

 . أكثر من النحو،واأللفاظ الغريبة التي تعرض له
َ فهو أول من خص سورة الفاحتة بـاإلعراب، حـسب مـا ،تفرد يف التقدم - َْ

 .رأيته من خالل بحثي يف هذا الباب
 :اإلسفراييني

ًقة هلا تعلقا تاما بالنحو تفرد بالنص عىل جتريد كتابه من أي مسألة ال عال - ً
 ،العريب



 

 
 

 والتـي هـي موضـع ،تفرد يف تعليل الكثري مـن املـسائل النحويـة الدقيقـة -
 .ًخالف بني العلامء وأبدى فيها رأيا 

تفرد كتابه بالسعة والشمول ودقة التخصص، فهو أكرب هذه املجموعـة،  -
 .وقد يعادهلا جمتمعة

 .لنحوية التي عاجلهاتفرد يف وضع فهرس شامل جلميع املوضوعات ا -
 :ابن املنفلوطي

ً تفرد يف عدم ذكـر اسـم أي إنـسان، سـواء كـان عاملـا، أو شـاعرا أو غـري  - ً
ويالحـظ تعمـده يف ذلـك .  صـىل اهللا عليـه وسـلم،ذلك عدا، رسول اهللا

والسيام أسامء الشعراء، فلم يذكر حتى كلمة شاعر، وكان األمر يقتـيض 
 .ًذلك أحيانا

قواعد النحو الرضورية التي تفيد طالب العربيـة غـري  تفرد بالرتكيز عىل  -
 .املختص، مع تلخيص كتابه من أي مسألة خالفية

ًتفرد يف غياب شخصيته غيابا تاما، فال تكاد تلمح - ً. 
. مجع يف عرض مادته بني منهج النحاة التقليدي، ومـنهج معـريب الفاحتـة -

كتـب النحـاة إذ رسد الكثري من أبـواب النحـو متتابعـة كـام هـي عليـه يف 
 .التقليدية، بعد أن يلج إىل بعض أبوابه الرئيسة من خالل ألفاظ الفاحتة

 :ابن النجار
امتاز بوضع الكثري من القواعد والفوائـد، عقـب رشحـه للموضـوعات  -

 .وبيان القول فيها
ّمتيز بكثرة تنوع املوضوعات التي تطرق هلا، إذ جعل كتابه أشبه بحديقـة  -

اء، تريح القارئ،  ُوتشده لطول املكثَغنَّ ّ. 



 

 
 

 :مؤلف اإلفصاح
نحوهـا : ًمتيز بالرتكيز عىل تفسري ألفاظ الفاحتة، متخذا من علوم العربيـة -

ًورصفهـا، وبالغتهــا، ســبيال لـذلك، عــىل عكــس الكتـب املتقدمــة التــي 
 .ًاختذت من الفاحتة سبيال لفهم النحو

 . ًمتيز بغياب الشاهد الشعري متاما من كتابه -
ًال العلامء إىل أصـحاهبا، والتـرصيح غالبـا بأسـامء الكتـب  متيز بنسبة أقو -

 .التي نقل منها
 .متيز كتابه بظهور بعض مالمح التصوف واجلدل املنطقي -

ًإن مؤلفي هـذه الكتـب  سـلكوا طريقـا واحـدا للوصـول إىل :واخلالصة ً
غاياهتم، فام كان من  توافق يف مناهجهم فبـسبب وحـدة الطريـق، ومـا كـان 

ًالف فبـسبب اخـتالف الغايـات واألهـداف، فـضال عـن من تفـاوت واخـت
 .تفاوت ثقافاهتم، ومتطلبات عصورهم

 



 

 
 


 

لعل : ويف اخلتام، وبعد محد اهللا، والصالة عىل رسوله الكريم، أقول
من أهم ما توصل إليه هذا البحث  أنه كشف النقاب عن مـنهج متميـز مـن 

ا يف غري هذا النوع من الكتب، فهي مناهج التأليف النحوي، بطريقة مل نألفه
ًبمثابة حلقة وصل بني كتب النحو التي قعدت للنحو بعيدا عن القـرآن، أو  ّ
أهنا اعتمدت عليه عىل استحياء، وبني كتـب املعـاين والتفـسري التـي اختـذت 
من النحو أداة لتفسري كلامت القرآن وبيان معانيها، وكأن لسان حال هؤالء 

ِّليس من الصعب أن نـرشح ونبـني مجيـع قواعـد :  يقول الطائفة من املؤلفني
 ،النحو العريب من خالل سورة واحدة من القرآن، وهبذا يكون هذا البحـث

 .َّبفضل اهللا، قد وقف عىل هذه احللقة املفقودة، ونبه عليها
ًومن نتائجه أيضا أن نبه عىل وجود طائفة من كتب النحو القـرآين، إذا  

أسامؤها داللة واضحة عىل فحواها، لذا فهي يف منـأى ّصح التعبري، ال تدل 
عن متناول أيدي الباحثني، ألن غري النـاظر فيهـا، يعتقـد أهنـا جمـرد إعـراب 
أللفاظ الفاحتة باملفهوم الذي نعرفه اليوم، يف حني أن ثالثة منهـا كتـب تامـة 

 . ولكل واحد منها خصوصية ال يغني عنها اآلخر،يف النحو العريب
من خالل هذا البحث وجدت أن هذه املجموعـة مـن الكتـب ثم إين و 

وهم العامة، لتعلقهـا : تفيد ثالث فئات من أهل العلم وطالبه، الفئة األوىل
بسورة الفاحتة التي هتم كل مسلم، وهـؤالء جيـدون بغيـتهم فـيام شـاءوا مـن 

وهـم طـالب العربيـة غـري املختـصني الـذين ال : والفئـة الثانيـة. هذه الكتب
ِّ من العربية غري مـا يقـوم لـساهنم، ويـسدد بنـاهنم، وهـذه الفئـة جتـد يريدون

ــة ــة الثالث ــوطي، والفئ ــن املنفل ــن النَّجــار، و اب ــد اب وهــم أهــل : ضــالتها عن



 

 
 

االختصاص، وهؤالء جيدون ضالتهم عنـد ابـن خالويـه إذا مـا رامـوا اللغـة 
خلـالف واملعاين، وعند اإلسفراييني إذا مـا رامـوا دقـائق األمـور يف مـسائل ا

 .النحوي
ّوبناء عىل ما تقدم فإين أويص طـالب العربيـة والبـاحثني يف ميـداهنا 
ًااللتفــات إىل هــذه الطائفــة مــن املؤلفــات نظــرا ألمهيتهــا، كــام أويص بأمهيــة 

الواضــحة يف إعــراب (البحــث عــن مثيالهتــا مــن كتــب الــرتاث، والســيام 
 . املفقوداتلعبد اللطيف البغدادي، الذي ال يزال يف عداد) الفاحتة

كــام أنــه مــن املفيــد هنــا أن نلفــت أنظــار البــاحثني يف علــوم القــرآن 
والتفسري إىل رضورة دراسة الكتـب التـي تفـردت بتفـسري سـورة الفاحتـة يف 

، ذلــك )كتــب تفـسري الفاحتـة بيـان وتأصـيل(رسـالة جامعيـة، حتـت عنـوان 
كـشف لكثرة ما يف هذا البـاب مـن املخطوطـات التـي ال زالـت تنتظـر مـن ي

 .النقاب عنها، ويلقي عليها الضوء من الباحثني واملهتمني
ًوختاما فاهللا أسـأل أن جيعـل عمـيل هـذا خالـصا لوجهـه الكـريم، وأن   ً

 و التمسك بنهجه القيم، إنه أكـرم مـسؤول، ،يعيننا عىل خدمة كتابه العظيم
 .وأفضل مأمول
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: هــ، حتقيـق٣١٠أبو جعفر الطربي، حممد بن جرير، ت : تفسري الطربي -

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠، ١أمحد حممد شاكر، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط
القرطبي، حممد بن أمحـد، ت ) : اجلامع ألحكام القرآن(بي تفسري القرط -

هـ ١٤٢٣هشام سمري البخاري، عامل الكتب، الرياض، : هـ، حتقيق٦٧١
 .م٢٠٠٣ -

ابن احلميص، أمحد بن حممد : حوادث الزمان ووفيات الشيوخ واألقران -
ــد  ــصاري، ت بع ــر األن ــن عم ــق٩٢٤ب ــاض : هـــ، حتقي ــز في ــد العزي عب

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، ١ طحرفوش، دار النفائس،



 

 
 

ــد اخلــالقدراســات ألســلوب القــرآن الكــريم، حممــد -  عــضمية، دار  عب
 .احلديث، القاهرة

: قطب الدين الكيذري، حممد بن احلسني، حتقيق: الدرر يف رشح اإلجياز -
الــدكتور حمــسن بــن ســامل العمــريي اهلــذيل، نــادي مكــة الثقــايف األديب، 

 .هـ١٣٢٥
العسقالين، أمحد بـن عـيل ابن حجر : ة الثامنةالدرر الكامنة يف أعيان املائ -

هــ، حتقيـق، حممـد عبـد املعيـد ضـان، دائـرة املعـارف ٨٥٢بن حممد، ت 
 .م١٩٧٢/ هـ١٣٩٢العثامنية، حيدر آباد، اهلند،  

ــاب املكنــون - ــن : الــدر املــصون يف علــوم الكت ــي، أمحــد ب ا لــسمني احللب
ار القلـم، الـدكتور أمحـد حممـد اخلـراط، د: هــ، حتقيـق٧٥٦يوسـف، ت 

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦، ١دمشق، ط
ابن األنباري، أبو بكر حممد بـن القاسـم، : الزاهر يف معاين كلامت الناس -

، ٣الدكتور حـاتم صـالح الـضامن، دار البـشائر، ط: هـ، حتقيق٣٢٨ت 
 .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٤

سالفة العرص يف حماسن الشعراء بكل مرص، ابن معصوم احلسيني، عـيل  -
 .م١٩٦٣ -هـ١٣٨٢هـ، قطر، الدوحة، ١١١٩ت بن أمحد بن معصوم، 

ابــن العــامد احلنــبيل، عبــد احلــي : شــذرات الــذهب يف أخبــار مــن ذهــب -
 .م١٩٥٠، مكتبة القدس، القاهرة، )هـ١٠٨٩ت(

ابــن عقيــل، عبــد اهللا بــن عقيــل : رشح ابـن عقيــل عــىل ألفيــة ابــن مالـك -
د، حميـي الـدين عبـد احلميـحممـد : هـ، حتقيـق٧٦٩العقييل، اهلمداين، ت 

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢املكتبة العرصية، بريوت، 



 

 
 

ابن هشام األنصاري، عبـد : رشح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب -
عبـد الغنـي الـدقر، الـرشكة : هـ، حتقيـق٧٦١اهللا بن يوسف بن أمحد، ت

 .م١٩٨٤، دمشق، ١املتحدة، ط
ابــن هــشام األنــصاري، عبــد اهللا بــن : رشح قطــر النــدى وبــل الــصدى -

، ١١حميـي الـدين عبـد احلميـد، ط: هـ، حتقيـق٧٦١د، ت يوسف بن أمح
 .هـ١٣٨٣

 بـن الـرمحنالـسخاوي، حممـد بـن : الضوء الالمع ألهـل القـرن التاسـع -
 . دار مكتبة احلياة، بريوت، لبنانهـ،٩٠٣ ت حممد،

طبقات الشافعية، ابن قايض شهبة، أبو بكر بن أمحد بن حممـد بـن عمـر،  -
ــق٨٥١ت  ــان، : هـــ، حتقي ــيم خ ــد العل ــب، بــريوت طعب ــامل الكت ، ١ع

 .هـ١٤٠٧
طبقات الشافعية الكربى، تاج الدين السبكي، عبد الوهاب بن عيل، ت  -

، دار اهلجـرة، عبد الفتاح حممد احللو، وحممود الطنـاحي: هـ حتقيق٧٧١
 .هـ١٤١٣، ٢ط

ابــن الــصالح، عــثامن بــن عبــد  الــرمحن، ت : طبقــات الفقهــاء الــشافيعة -
ــق. هـــ٦٤٣ ــيل: حتقي ــدين ع ــي ال ــالمية، حمي ــشائر اإلس ــب، دار الب  نجي

 .م١٩٩٢بريوت، 
: هــ، حتقيـق٧٤٨الذهبي، حممد بن أمحـد بـن عـثامن، ت : طبقات القراء -

 -هـــ ١٤١٨، ١الـدكتور أمحـد خــان، مركـز امللـك فيــصل، الريـاض، ط
 .م١٩٩٧

حممـد بـن أمحـد أبو بكر بـن طبقات النحاة واللغويني، ابن قايض شهبة،  -



 

 
 

سن غيـاض، مطبعـة الـنعامن، النجـف حمـ:  حتقيـقهــ،٧٥١بن عمر، ت 
 .م١٩٧٤

عبـد اجلبـار علـوان النايلـة، : ظاهرة ختطئة النحـويني للفـصحاء والقـراء -
 آذار -هــــ ١٤٠٦جملـــة املجمـــع العلمـــي العراقـــي، مجـــادى األخـــرة، 

 .م١٩٨٦
: هــ، حتقيـق٣٢٥أبو احلسن حممد بن عبـد اهللا الـوراق، ت : علل النحو  -

، ١مكتبـــة الرشـــد، الريـــاض، طالـــدكتور حممـــود جاســـم الـــدرويش، 
 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠

الـــدكتور يوســـف بـــن خلـــف : علـــم إعـــراب القـــرآن تأصـــيل وبيـــان -
 .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨، ١العيساوي، دار الصميعي، ط

 هـ، ٨٣٣غاية النهاية يف طبقات القراء، ابن اجلزري، حممد بن حممد، ت  -
 .م١٩٣٣برجسرتارس، مكتبة اخلانجي، القاهرة، : حتقيق

تاج الدين اإلسفرايني، حممد بن حممد : إلعراب يف إعراب الفاحتةفاحتة ا -
الدكتور حمـسن بـن سـامل العمـريي اهلـذيل، : حتقيق. هـ٦٨٤بن أمحد، ت 

مطبوعات جامعة أم القـرى، معهـد البحـوث العلميـة وإحيـاء الـرتاث، 
 .م٢٠١٠ -هـ ١٤٣١، ١مكة املكرمة، ط

وط، علـوم القـرآن، الفهرس الـشامل للـرتاث العـريب اإلسـالمي املخطـ -
 .م١٩٨٧مؤسسة آل البيت، عامن، األردن، 

رضـا : هــ، حتقيـق٣٨٠ابن النـديم، حممـد بـن إسـحاق، ت : الفهرست  -
 .م١٩٧١جتدد، طهران 

عبــد العـال ســامل مكــرم، : القـرآن الكــريم وأثـره يف الدراســات النحويـة -



 

 
 

 .م١٩٧٨، ٢مؤسسة عيل جراح الصباح، الكويت، ط
ابن النجار، حممد بن أمحد بن داود : ب أم القرآنالقواعد احلسان يف إعرا -

 .مصوريت. هـ، خمطوط٨٦٧الدمشقي، ت 
أبــو البقــاء الكفــوي، أيــوب بــن موســى احلــسيني، ت : كتــاب الكليــات -

عدنان درويـش، وحممـد املـرصي، مؤسـسة الرسـالة، : هـ، حتقيق١٠٩٤
 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩بريوت، 

ــون األق - ــل وعي ــائق غــوامض التنزي ــشاف عــن حق ــل يف وجــوه الك اوي
عـادل أمحـد : هــ، حتقيـق٥٣٨الزخمرشي، حممـود بـن عمـر، ت : التأويل

 -هــ ١٤١٨، ١عبد املوجود، وعـيل حممـد عـوض، مكتبـة العبيكـان، ط
 .م١٩٩٨

حاجي خليفة، مصطفى بـن : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون -
، دار الكتـب العلميـة، ه١٠٦٧عبد اهللا القسطنطيني الرومي احلنفي، ت

 .وت لبنانبري
تاج الدين اإلسـفراييني، حممـد بـن حممـد بـن أمحـد، ت : لباب اإلعراب -

الــدكتور هبــاء الــدين عبــد الوهــاب عبــد الــرمحن، دار : هـــ، حتقيــق٦٨٤
 .هـ١٤٠٥، ١الرفاعي، الرياض، ط

الـدكتور : هــ، حتقيـق٢١٠أبو عبيدة، معمـر بـن املثنـى، ت : جماز القرآن -
 .م١٩٨٠ -هـ ١٣٩٠، ٢وت، طحممد فؤاد سزكني، دار الفكر، بري

ابن جني، أبو : املحتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها -
عيل النجدي ناصـف، والـدكتور عبـد : هـ، حتقيق٣٩٢الفتح عثامن، ت 

احلليم النجار، والدكتور عبد الفتاح إسامعيل الشلبي، وزارة األوقـاف، 



 

 
 

 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤القاهرة، 
ابن عطية، عبد احلـق بـن عطيـة : فسري الكتاب العزيزاملحرر الوجيز يف ت -

عبد بن إبراهيم األنصاري، الـسيد عبـد العـال الـسيد : األندليس، حتقيق
، ٢إبراهيم، حممد الشافعي الصادق العناين، وزارة األوقاف يف قطـر، ط

 .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨
: أبـو الطيـب اللغـوي، عبـد الواحـد بـن عـيل، حتقيـق: مراتب النحـويني -

، ٢أبـــو الفــضل إبـــراهيم، مكتبــة النهـــضة، مــرص، القـــاهرة، طحممــد 
 .م١٩٧٤

َابن سوار البغدادي، أمحد بن عيل بـن عبيـد : املستنري يف القراءات العرش - ِ
ـــقه٤٩٦اهللا، ت ـــوث : ، حتقي ـــددو، دار البح ـــني ال ـــامر أم ـــدكتور ع ال

 .م٢٠٠٥ -ه ١٤٢٦، ١للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث، ديب، ط
ــاتمــصطلح اإلشــارات  - ــة عــن الثق ــد املروي ــراءات الزوائ ــن : يف الق اب

الدكتور عطيـة أمحـد : ، حتقيقه٨٠١القاصح عيل بن عثامن بن حممد، ت
 . م٢٠٠٦ -ه ١٤٢٧، ١حممد الوهيبي، دار الفكر، عامن، األردن، ط

هــ، ٣٣٨أبو جعفر النحاس، أمحـد بـن حممـد، ت : معاين القرآن الكريم -
ــصابوين، جامعــة : حتقيــق ــة، طحممــد عــيل ال ، ١أم القــرى، مكــة املكرم
 .هـ١٤٠٩

أمحـد : هـ، حتقيـق٢٠٧الفراء، أبو زكريا حييى بن زياد، ت : معاين القرآن -
يوسف نجايت، وحممد عيل النجـار، وعبـد الفتـاح شـلبي،  مـصورة عـن 

 .م١٩٧٢ – ١٩٥٥طبعة مرص 
ياقوت احلموي، ت ) : إرشاد األريب إىل معرفة األديب(معجم األدباء  -



 

 
 

 .هـ١٣٥٥ املأمون، القاهرة، هـ، دار٦٢٦
الـدكتورة ابتـسام مرهـون الـصفار، جامعـة : معجم الدراسـات القرآنيـة -

 .م١٩٨٤بغداد، 
الــدكتور عــيل شــواخ إســحاق، دار : معجــم مــصنفات القــرآن الكــريم -

 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣، ١الرفاعي، الرياض، ط
ابن هشام، عبـد اهللا بـن يوسـف، بـن : مغني اللبيب عن كتب األعاريب -

الدكتور مازن املبـاك، دار الفكـر، : هـ، حتقيق٧٦١م األنصاري، ت هشا
 .م١٩٨٥، ٦بريوت، ط

 .م١٩٦٨طاش كربي زاده، القاهرة، : مفتاح السعادة -
أبو عيل األهوازي، احلسن بن عيل بـن إبـراهيم، : مفردة احلسن البرصي -

ـــق٤٤٦ت  ـــة البحـــوث : هــــ، حتقي ـــددو، جمل ـــني ال ـــامر أم ـــدكتور ع ّال
 .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧نية، العدد الثاين، السنة األوىل، والدراسات القرآ

اجلرجاين، عبد القـاهر بـن عبـد الـرمحن بـن : املقتصد يف رشح اإليضاح  -
الــدكتور كــاظم بجــر املرجــان، بغــداد، : هـــ، حتقيــق٤٧١حممــد،  ت 

 .م١٩٨٢
: هــ، حتقيـق٣٩٢ابن جني، أبو الفتح عـثامن، ت : املنصف يف الترصيف -

 .هـ١٣٧٣اهللا األمني، البايب احللبي، إبراهيم مصطفى، وعبد 
ــرآن - ــضال املجاشــعي، ت : النكــت يف الق ــن ف ــيل ب ــق٤٧٩ع : هـــ، حتقي

 -هــ ١٤٢٧، ١الدكتور إبراهيم احلاج عيل، مكتبة الرشـد، الريـاض، ط
 .م٢٠٠٦

إسـامعيل باشـا البغـدادي، : هدية العارفني أسامء املؤلفني وآثار املصنفني -



 

 
 

 .م١٩٥٥إستانبول، 
السيوطي، جالل الدين عبد الـرمحن : يف رشح مجع اجلوامعمهع اهلوامع  -

 .عبد احلميد هنداوي، مرص: هـ، حتقيق٩١١بن أيب بكر، ت 
 أيب بـن حممـد بـن أمحـدابن خلكـان، : الزمان أبناء وأنباء األعيان وفيات -

 .، دار صادر، بريوتعباس إحسان :  حتقيق،بكر
 




