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 فصُل الخطاِب في ًظِن قواعِد اإلعراِب البي هشام 

إبراهين الوحروق  )تأليف الشيخ األستاذ هحود هحود

 ه((0441)ت
 

 عور علي سليواى الباروًي
 جبمعة مصراتة -عضو هيئة التدريس بقسم اللغة العربية بكلية التربية

 

 مقدمة

 بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل وكفى، والصالة والسالم على رسوله المصطفى، وعلى آله وصحبه أئمة الهدى، ومن تبعهم 

 بإحسان وأثرهم اقتفى، أما بعد.

فإن أنهار علوم اللؽة العربٌة ال تنضب على كثرة البحث والتنقٌب، وال تتصرم على كثرة التحرٌك 

والتقلٌب، فؤنهارها تزخر بالدرر الفرائد،وتكمن فً أعماقها ؼرر الفوائد، وال تمل العطاء والجود لمن 

وهً على مر األزمان جعلها الورد المورود، وبنزول القرآن بها زاد عطاإها، وصفا للشاربٌن ماإها، 

مصدر الطالبٌن، ومنهل الواردٌن، وها هو أحد فرسانها، ومشٌد قواعدها وأركانها، ٌنظم جواهر من 

فنونها، ثم ٌنثر شًٌئا من مكنونها، إنه فارس الٌراع، والمشمر عن الذراع، فضٌلة الشٌخ األستاذ: محمد 

م األنصاري، وسمى منظومته: )فصل ، الذي نظم قواعد اإلعراب البن هشا-رحمه هللا -المحروق

 الخطاب فً نظم قواعد اإلعراب(.

وعندما رأٌت عنوان المنظومة على صفحة التواصل االجتماعً لصدٌقً فضٌلة الشٌخ الدكتور: حافظ 

القلٌب، طلبت منه نسختها فؤعطانً نسختٌن، وعندما اطلعت على المنظومة رأٌت فٌها مادة جدٌرة 

 مقصود.بالتحقٌق، فشرعت فً ال

وجاء عملً فً تحقٌقها على قسمٌن، قسم للتعرٌؾ بالناظم وبمنظومته، وقسم للنص المحقق وإخراجه 

، ثم أردفت عملً بفهرس المصادر والمراجع التً -رحمه هللا -على أقرب صورة أرادها الناظم

 استعنت بها فً التحقٌق.

 وهللا الموفق 
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 القسم األول

 وبمنظومته()التعريف بالناظم 

 التعريف بالناظم -5

، المالكً (2)المصراتً اللٌبً(1)هو الشٌخ الفقٌه المقرئ محمد محمد إبراهٌم المحروقاسمه ولقبه:  -أ

 ، وهو من قبٌلة الجهانات بمصراتة، حسب علمً.(3)األشعري

لزروق القدٌم، ولد الناظم فً مدٌنة مصراتة، وتحدًٌدا فً قرٌة الزروق، بالقرب من جامع امولده:  -ب

 .(4)م0732الشهٌر بـ)جامع الجمعة(، وذلك سنة 

بدأ الشٌخ تحصٌله العلمً كعادة أقرانه فً القرٌة التً ٌقطنها، فحفظ القرآن الكرٌم حياته ونشأته:  -ج

م، 0745التحق بمعهد القراءات بالبٌضاء سنة  بزاوٌة الزروق مبكًرا، وأخذ مبادئ بعض العلوم بها،ثم

م، ثم عٌن مدرسا بمعهد القراءات 0750حٌث أتقن القراءات العشر، وتخرج فٌه بتفوق، سنة 

بمصراتة، ثم التحق بالدراسة الجامعٌة، فتحصل على درجة اللٌسانس فً اللؽة العربٌة، من كلٌة التربٌة 

تحصل على درجة اإلجازة العالٌة )الماجستٌر( فً  م0775/0776م، وفً سنة 0772بطرابلس، سنة 

 ، ٌروي موروثه العلمً بالسند.(6)، وهو من المشاٌخ المسندٌن(5)العربًاألدب 

ثم اإلعدادٌة والثانوٌة  ، فً االبتدائٌة القرآنٌةس أواًل امتهن الشٌخ التعلٌم فدرّ وفً بداٌة حٌاته 

علمً الفقه والمٌراث على الشٌخ عبدهللا سوٌسً،  سولم ٌتوقؾ عن طلب العلم، حٌث درَ  والقراءات،

الشٌخ مفتاح اللٌبٌدي األلفٌة فً النحو وعلم البٌان والمٌراث، وتلقى التفسٌر والفقه ]شٌخً[س على ودرَ 

س على الشٌخ محمد بن مفتاح قرٌو جوهرة المفسر الشٌخ أحمد أبومزٌرٌق، ودرَ ]شٌخً[ والبالؼة عن 

الشٌخ الطٌب بن طاهر لى]شٌخً[ ومة الفطٌسً فً الفقه المالكً عس شرح منظكما درَ .التوحٌد

الشٌخ محمد سالم عٌبلو  لىا نظم الشٌخ أحمد البهلول لمتن العزٌة، وعأٌضً  لٌهس عالمصراتً، ودرَ 

 الشٌخ المهدي الجطالوي أجزاءً  لىشرح الرحبٌة فً علم المٌراث، وتحفة الحكام البن عاصم، وع

                                                           

 ( لمشيخ الدكتور حافظ القميب.facebookخاتمة الناسخ لمنسخة )ب(، وصفحة التواصل االجتماعي ) ( ينظر:1)

م 11/2/2011ممتقى أىل الحديث، في مقال لمتعميق تحت عنوان )مسندون مغمورون( تعميف الشيخ حافظ القميب، بتاريخ:  ( ينظر:2)
https://www.ahlalhdeeth.com/vb/archive/index.php/t-190916.html. 

 ( لمشيخ الدكتور حافظ القميب.facebookخاتمة الناسخ لمنسخة )ب(، وصفحة التواصل االجتماعي ) ( ينظر:3)

ف، وحافظ امحمد ينظر: الشيخ العالمة محمد محمد المحروق وجيوده في خدمة التفسير، بحث من إعداد: محمد حسين الشري( 4)
جذورىا،  -جامعة المرقب، حول )المدرسة المالكية في الغرب اإلسالمي -القميب، المؤتمر العممي الدولي األول لكمية عموم الشريعة

. وينظر كذلك: كممة كتبيا ابن عمو الشيخ سالم المحروق، وىي مودعة بمكتبة أحمد 5/1072م، 2019تراثيا، أعالميا(، فبراير 
 صورة شخصية مكبرة لمناظم. الزروق مع

. وينظر: كذلك: كممة كتبيا ابن عمو 1073 -5/1072الشيخ العالمة محمد محمد المحروق وجيوده في خدمة التفسير ( ينظر:5)
مقال )أبو بكر مصطفى البغدادي( في و  الشيخ سالم المحروق، وىي مودعة بمكتبة أحمد الزروق مع صورة شخصية مكبرة لمناظم.

 .https://alnnas.lyاس صحيفة الن

ممتقى أىل الحديث، في مقال لمتعميق تحت عنوان )مسندون مغمورون( تعميق الشيخ حافظ القميب  ( ينظر:6)
https://www.ahlalhdeeth.com/vb/archive/index.php/t-190916.html. 



 Journal of Academic Research Vol. 15 (2020) 112-132        0202, 51مجلة البحوث األكاديمية, العدد 

002 

، ودَرس التجوٌد والتوحٌد والنحو على الشٌخ مصطفى حسٌن خضورة، الكرٌمكثٌرة من القرآن 

 .(1)وؼٌرهم

 وتولى خطبة الجمعة بمسجد أحمد الزروق الجدٌد فترة من الزمن، وكان من نشاطه العلمً تقدٌم بعض

ٌّة قبل صالة الجمعة، وبعد صالة  البرامج فً إذاعة مصراتة المسموعة، وكذلك إلقاء الدروس الجمع

، وقد حضرت (2)بن عبد العزٌز بمصراتة لعصر كل ٌوم فً شهر رمضان فً مسجد الشٌخ امحمدا

 بعًضا من دروسه فوجدته عالًما مدقًقا محقًقا فً الفقه واللؽة، وأفدت منه كثًٌرا، رحمه هللا تعالى.

فً أواخر بصحبته فً لجنة لمسابقة فً القرآن الكرٌم بمسجد أحمد الزروق، وكان ذلك  وكنت قد ُكلفتُ 

 التسعٌنٌات من القرن العشرٌن المٌالدي.

وعندما مرض فً أواخر سنً عمره كان جلًدا صابًرا محتسًبا، وكؤن لم ٌلم به مرض، حتى إنه كان 

ٌمازح من ٌزوره إذا رأى عٌنً زائره تذرؾ دمًعا لما حل به مرض، وهذا ما رأٌته قد فعله مع أحد 

 أصدقائه حٌن زاره فً مرضه.

لً أن مرضه هذا كان نعمة ومنحة من هللا؛ فقال: لقد دعانً هذا المرض ألن أطالع فً بعض بل حكى 

الكتب الفقهٌة على المذاهب األخرى ؼٌر المالكً؛ لٌؤخذ منها بعض األحكام التً تجاري حالته 

 الصحٌة.    

الم أبو مزٌرٌق، تلقى الشٌخ المحروق العلم على ٌد شٌوخ كثر، منهم: الشٌخ أحمد عبد السشيوخه:  -د

الزمه أربعٌن سنة، والشٌخ العالمة مفتاح اللبٌدي، والشٌخ العالمة محمد مفتاح قرٌو، والشٌخ العالمة 

عبد هللا سوٌسً، والشٌخ العالمة عثمان شاكة الشركسً، والشٌخ العالمة المهدي الجطالوي، والشٌخ 

الرحمن بن نصر، والشٌخ العلم مفتاح  العالمة الطٌب بن طاهر المصراتً، والشٌخ العالمة محمد عبد

، والشٌخ العالمة (3)البكوش الزلٌتنً، والشٌخ العلم الجٌالنً المحجوبً، والشٌخ العلم محمد الفورتٌة

 .(5)، وؼٌرهم من اللٌبٌٌن والمصرٌٌن(4)محمد سالم عٌبلو

قد كان مالزًما له، لعل من أبرز تالمٌذه الشٌخ الدكتور حافظ امحمد القلٌب الشركسً، فتالميذه: -ه

وأخذ عن كثًٌرا من العلوم الشرعٌة واللؽوٌة، وكتب عنه كثًٌرا من كتبه ورسائله ومنظوماته، وفً 

 .(6)أواخر أٌام الناظم أودعه كل مإلفاته

صنؾ الشٌخ محمد المحروق كثًٌرا من الكتب والرسائل، نظًما ونثًرا، منها ما هو  مصنفاته: -و

، وقد سردها (7)مطبوع، ومنها ما هو مخطوط، وقد أوصى بها لتلمٌذه الشٌخ الدكتور حافظ القلٌب

                                                           

، ومقال )أبو بكر مصطفى البغدادي( في 1074 -5/1073المحروق وجيوده في خدمة التفسير  الشيخ العالمة محمد محمد( ينظر:1)
 . وما أشرت لو بين معقوفين ىم من مشايخي، رحميم اهلل تعالى. https://alnnas.lyصحيفة الناس 

 https://alnnas.lyمقال )أبو بكر مصطفى البغدادي( في صحيفة الناس  ( ينظر:2)

 ( لمشيخ الدكتور حافظ القميب.facebookخاتمة الناسخ لمنسخة )ب(، وصفحة التواصل االجتماعي ) ( ينظر:3)

 https://alnnas.lyمقال )أبو بكر مصطفى البغدادي( في صحيفة الناس ( ينظر:4)

 .1074 -5/1073الشيخ العالمة محمد محمد المحروق وجيوده في خدمة التفسير ( ينظر:5)

 .5/1080المة محمد محمد المحروق وجيوده في خدمة التفسير الشيخ الع( ينظر:6)

 ( لمشيخ الدكتور حافظ القميب.facebookصفحة التواصل االجتماعي ) ( ينظر:7)
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شهر الناظم كلها فً سٌرته الذاتٌة، وهذا بٌانها بنصها كما وردت فٌها، قال: "ما أنجزته من التآلٌؾ إلى 

 م:0205أؼسطس 

 المطبوع منها: -أواًل 

 العبر واألحكام من سٌرة سٌد األنام )خالصة سٌرة ابن هشام(. -0

 اإلعالم بما بٌن القراءات المتواترة من تكامل وانسجام. -0

 المثل فً الشعر الجاهلً )رسالة ماجستٌر(. -1

 حدٌث القرآن عن الجنة والنار. -2

 لى طرٌق العلم والعرفان.إرشادات وإشارات القرآن إ -3

 صفوة االعتقاد فٌما ٌجب هلل على العباد )نظٌم فً مائتٌن وأربعة وثالثٌن بًٌتا(.  -4

 نسٌم السحر فً نظم القطر )نظٌم فً خمسمائة وسبعة عشر بًٌتا(. -5

 ؼرر األلفاظ فً سٌر المسندٌن والمحدثٌن والحفاظ. -6

 المخطوطات: -ثانًيا

 لما بٌن الموضوعات والسور من االرتباط.الكشؾ واالستنباط  -0

 .(1)قواعد التفسٌر )نظٌم من مائة وسبعٌن بًٌتا( -0

 المناسبات ما بٌن السور واآلٌات. -1

الؽرة لتسهٌل نظم الدرة )إعادة نظم الدرة بطرٌقة مبتكرة(. وهً ضامة للقراءات الثالث المكملة  -2

 للعشرة )فً سبعمائة وسبعة عشر بًٌتا(.

ٌل الوصول فً خصائص الرسول )نظٌم فً مائة بٌت(. وهً نظم لكتاب سلطان العلماء العز بن سب -3

 عبد السالم، عنوانه: بداٌة السول فً خصائص الرسول.

 النظم اللطٌؾ فً علمالفقه المنٌؾ )فً ثالثة آالؾ بٌت(. -4

عراب البن هشام فصل الخطاب فً نظم قواعد اإلعراب )فً ثمانٌة وستٌن بًٌتا(، وقواعد اإل -5

 األنصاري، صاحب القطر والشذور.

 الدعاء فً القرآن الكرٌم. -6

 دعاء األنبٌاء فً القرآن الكرٌم. -7

 األخالق فً القرآن الكرٌم. -02

 الوسطٌة فً اإلسالم. -00

                                                           

وىي ، https://alnnas.lyمقال )أبو بكر مصطفى البغدادي( في صحيفة الناس  ينظر:وىي: العذب المنير في قواعد التفسير. ( 1)
 موجودة عمى موقع )منتدى إجازات العموم الشرعية واألثبات(، من نشر الشيخ الدكتور حافظ القميب 

http://www.esnady.com/vb/showthread.php?969 
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 أعالم اإلسالم. -00

 األئمة األربعة. -01

 رجال من ذات الرمال. -02

 نداء اإلٌمان فً القرآن. -03

 بدائع القوافً. -04

 الخٌوط الرفٌعة فً التكوٌن العلمً واألدبً والثقافً. -05

نظم األسماء الحسنى، وهو نظم لكتاب اإلمام أحمد زروق، نظمت فٌه إلى اآلن )وقت كتابة هذه  -06

 السطور، سبعة وأربعٌن اسًما(، فً ثالثمائة واثنٌن من األبٌات.

 عبٌر األزاهٌر )دٌوان شعر(. -07

 أفنان من خلجات الوجدان )دٌوان شعر(. -02

 رحالت )وهو ال ٌزال مفرًقا فً المذكرات(. -00

 رٌاض الجنة. -00

نونٌة السلوك إلى مرضاة ملك الملوك، وهو نظم لً من ثالثمائة وستٌن بًٌتا، نظمت فٌها قواعد  -01

 .(1)اإلمام أحمد زروق، وقواعده مائتان وخمس وعشرون قاعدة"

( محرم سنة 5د رحلة طوٌلة من العطاء العلمً، توفً الشٌخ محمد المحروق ٌوم اإلثنٌن )بعوفاته: -ز

م(، وصلى علٌه تلمٌذه الشٌخ الدكتور حافظ القلٌب، بوصٌة منه، ودفن 05/7/0206ه، الموافق )0222

 .(2)بمقبرة )عبد الحلٌم( بقرٌة الرملة

تتقاطر دموع الحزن واأللم على فراق الشٌخ من بٌن وقد رثاه الشٌخ الدكتور ٌوسؾ عبد الجلٌل بقصٌدة 

 :(3)أسطرها، فقال

ِة َثْلَمٌة اَل ُتْرَتقُ  ٌل ُمْطِبٌق ** َمْوُت اأْلَِئمَّ ٌْ  َنْجٌم َهَوى َفاْلَكْوُن لَ

ُكوُت ِبَها َوَحاَر اْلَمْنِطقُ  اِنَنا ** َحاَر السُّ ٌَ  َوْقُع اْلُمِصٌَبِة َهزَّ ُكلَّ َك

لَْت لُؽَ  ُموِع ُتَرْقِرقُ َوَتَعطَّ ٌُوًنا ِبالدُّ  ُة اْلَكاَلِم َفاَل ُتَرى ** إاِلَّ ُع

ٌَُحقِّقُ  ٌُْملِى َتاَرًة َو ٌُْفِتً َو  َماَت الَِّذي ِفً اْلِعْلِم أَْفَنى ُعْمَرُه ** 

َتَعلَّقُ  ٌَ ا َواَل َشَهَواُتَها ** َكالَّ َواَل ِبَمَناِصٍب  ٌَ ْن  لَْم ُتْؽِرِه الدُّ

                                                           

 -5/1081الشيخ العالمة محمد محمد المحروق وجيوده في خدمة التفسير ينظر:. و 15 -14الخيوط الرفيعة، مخطوط، ص:( 1)
1082. 

( facebook. وصفحة التواصل االجتماعي )5/1083الشيخ العالمة محمد محمد المحروق وجيوده في خدمة التفسير ظر:( ين2)
 لمشيخ الدكتور حافظ القميب.

 ( لمشيخ الدكتور حافظ القميب.facebookصفحة التواصل االجتماعي ) ( ينظر:3)
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ْجَمِع اأْلَ  ٌَ َما ** ِفً ُحبِِّه اْجَتَمَعْت قُلُوٌب َتْخِفقُ لَْم  ْوًما إِنَّ ٌَ  ْمَواَل 

ْمََلُ َخاِطِري ** َفَتِفٌُض ِمْنُه َمَداِمِعً َتَتَرْقَرقُ  ٌَ َخَنا َواْلُحْزُن  ٌْ ا َش ٌَ 

قُ  َتَمزَّ ٌَ َكاُد ِمْن أَلَِماْلَجَوى  ٌَ ْذُكُر َفْضلَُكْم ** َف ٌَ  َوفَُإاِدَي اْلَمْحُزوُن 

اِئُكْم َتَتؤَلَّقُ ِفً مَ  ٌَ ا َكَواِكَبُه الَِّتً ** ِمْن ُنوِرُكْم َوِض  ْعَهٍد ُكنَّ

ٌة َوَحَماَسٌة َنَتَدفَّقُ  ٌَّ ِو ٌَ َبا ** َح َمِن اْلَجِمٌِل َمَع الصِّ  ِفً َذلَِك الزَّ

قُ  َتَفرَّ ٌَ ا ** ِباْلُعْشِر َنْجَمُعُه َفاَل  ًٌ  َوُنَرتُِّل اْلقُْرآَن َعْذًبا َصاِف

قُ  َوَتُحومُ  اِطِبً ِمْن َحْوِلَنا ** َوَكَذاَك ُروُح اْلَجَزِريِّ ُتَحدِّ  ُروُح الشَّ

 ِفً َمْعَهٍد ُكْنُتْم ِبَحقٍّ ُنوَرهُ ** َفإَِذا َبَرْزَت َفؤَْنَت َشْمٌس ُتْشِرقُ 

ٌِّقُ  َنا َمَعُكْم َحِدٌٌث َش  َكلَِماُتُكْم آَراُإُكْم َبَسَماُتُكْم ** َكْم َضمَّ

َماَء ِفَراقُُكْم لًِ ُمْحِرقُ لُِقْبَت ِباْلمَ   ْحُروِق لَِكْن َوالَِّذي ** َرَفَع السَّ

َدي ِبَك ُمْحِدقُ  ْنَهُش َوالرَّ ٌَ اُء  ٌِِّدي ** َوالدَّ ُتَك َقْبَل َمْوِتَك َس ٌْ  َولََقْد َرأَ

ْفَضُح لَْوَعِتً ** َفَعَرْفَتَها َفإَِذا ُدُموُعَكَتْفَهقُ  ٌَ ًَ ِخْفُت   َفَحَبْسُت َدْمِع

ْؽلَقُ  ٌُ ِه َو ٌْ ٌَُهاُل ِفً َقْبٍر َعلَ ًَّ ِبؤَْن أََرى ُجْثَماَنُكْم ** َو  أَْعَزْز َعلَ

 َوإَِذا اْلَمَحاِسُن َواْلَفَضاِئُل ُكلَُّها ** َتْحَت الثََّرى َمْدفُوَنًة اَل ُتْشِرقُ 

ْمِع ِفً ** ِعْلٍم َوَفْضٍل َزاَنُهنَّ  ِن ِمْلَء السَّ ٌْ  َتَرفُّقُ  َقْد ُكْنَت ِمْلَء اْلَع

ٌُْلَحقُ  ٍق اَل   َفإَِذا َكَتْبَت َفؤَْنَت َجاِحُظ َعْصِرِه ** ِبَساَلَسٍة َوَتَعمُّ

َرُر الَِّتً ** ِمْن َمْنَهِج اْلَجْوِزيِّ ِفٌَها َرْوَنقُ   َوإَِذا َوَعْظَت َفَوْعُظَك الدُّ

لُِق  ٌُْؽِضً لََها الذَّ اِن َباَلَؼًة **  ٌَ ْطِرقُ َوَتُصوُغ ِمْن لَُؽِة اْلَب ٌَ  اْلَبلٌُِػ َو

ِم اْلُمَتَحقِّقُ  ٌِّ ا َمَساِئلُُكْم َوَتْحِقٌَقاُتُكْم ** َفََلَْنُتْم اْبُن اْلَق  أَمَّ

ْؽبق ٌَ ْهُر ِعْطًرا  َبا َوالزَّ  َوَدَرْسَت ُمْخَتِلَؾ اْلُعلُوِم َكَنْحلٍَة ** َتْؽَشى الرُّ

ْحِو َبْل ** ِعلْ   َم اْلِقَراَءاِت اْلَعِظٌِم ُتَدقِّقُ ِفً ِسٌَرِة اْلُمْخَتاِر َبْل ِفً النَّ

ًَّ الَِّذي ** ِفً ُكلِّ َفنٍّ َباِرٍز َوُمَوفَّقُ  ٌُوِط ْرَتَنا اْلِحْبَر السُّ  َذكَّ

ٌَْصُدقُ  َخَنا َواْلَمْوُت َفْرٌض اَلِزٌم ** َحقٌّ َعلَى ُكلِّ اْلَخاَلِئِق  ٌْ ا َش ٌَ 

 َولَِئْن َسَكتَّ َفإِنَّ ُكْتَبَك َتْنِطقُ َفلَِئْن َرَحْلَت َفإِنَّ ِذْكَرَك َحاِضٌر ** 

َرَتَك اْلَحِمٌَدةُ ُتْعَشقُ  ٌَ َظلُّ ُحبُِّك ِفً َشَؽاِؾ ُقلُوِبَنا ** َسَتَظلُّ ِس ٌَ  َس

ِة أَْصَعقُ  ٌَّ ِز ا َربِّ إِنَّ اْلُحْزَن َزْلَزَل َداِخلًِ ** َوأََكاُد ِمْن َهْوِل الرَّ ٌَ 

ْرتَ  اهُ َصْبًرا لِلَِّذي َقدَّ قُ َربَّ ٌَ ْبُر أَْولَى ِباْلَحِزٌِن َوأَْل  ُه ** َفالصَّ

ٌُْرَزقُ  ا  ًٌّ َهَداِء َح َخَنا َوَفِقٌَدَنا ** َواْجَعْلُه ِفً الشُّ ٌْ  َواْقَبْل إِلَِهً َش

ْسِبقُ  ٌَ َراِت َدْوًما  ٌْ  َواْؼِفْر لَُه َواْرَحْمُه َواْرَفْع َقْدَرُه ** َقْد َكاَن ِلْلَخ
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ٍد ** َما أَْعَقَب اإْلِْظاَلَم َشْمٌس ُتْشِرقُ َصلَّى اإْلِلَُه َعلَى النَّ  ًِّ ُمَحمَّ  ِب

 .(1)من كلماته المؤثورة: )أنا عشت بٌن كلمة أقولها وكلمة أكتبها وكلمة أقرإها(

وكان الشٌخ المحروق شاعًرا، وقد أثنى علٌه الشٌخ الدكتور وهبة الزحٌلً فً محاضرته التً ألقاها فً 

، عندما زار الزحٌلٌمدٌنة مصراتة، وكان الشٌخ 02/4/0227رٌخ رحاب مسجد أحمد زروق بتا

 المحروق قد حٌاه مستقِباًل بقصٌدة من خمسة وثالثن بًٌتا من البحر الطوٌل، ٌقول فً مطلعها:

َدا ٌِّ َدا ** َواَل ِعْلَم إاِلَّ َما ِبَذا اْلِحْلَم أُ ٌِّ  َفاَل َمْجَد إاِلَّ َما لَُه اْلِعْلُم ُش

****** 

 تعريف بالمنظومةال -0

 اسم المنظومة ونسبتها إلى الناظم: -أ

ورد اسم المنظومة واسم الناظم فً أعلى الصفحة األولى من النسخة )أ( بخط الناظم، وكذلك فً أعلى 

الصفحة األولى من النسخة )ب( بخط الناسخ: )فصل الخطاب فً نظم رسائل اإلعراب(، وذكر الناسخ 

 بحرٍؾ. أنه تلقاها عن الناظم حرًفا

وجاء اسمها فً كتاب الخٌوط الرفٌعة للناظم: )فصل الخطاب فً نظم قواعد اإلعراب(، وأكد لً 

الناسخ أن كلمة )رسائل( سهو من الناظم عندما أملى علٌه عنوانها؛ وعلٌه فسٌكون عنوان الرسالة 

 المثبت فً هذا البحث: )فصل الخطاب فً نظم قواعد اإلعراب(.

 ذكر كلمة )رسائل( فً مقدمة منظومته فقال:أقول: لكن الناظم 

ْعَراِب ِجدُّ َفاِضَلهْ   َوَقْد َحَوْت َمْنُظوَمِتً َرَساِئلَْه ** ِفً اْلَفْهِم لِْْلِ

 ٌقصد رسائل ابن هشام، وكذلك ذكر قطر الندى وشذور الذهب ومؽنً اللبٌب، فقال:

 ِه َعْن َمْدِحَنا ُمْسَتْؽِنًِمْن ُكْتِبِه اْلَقْطُر الشُُّذوُر اْلُمْؽِنً ** ِبُكْتبِ 

 ( سنة.00( سنة، أي: قبل وفاته بـ)35وقد نظمها وعمره )

 محتوى المنظومة: -ب

(بًٌتا فً القواعد، وقد 35( أبٌات فً المقدمة، و)02( بًٌتا، منها )45بلؽت أبٌات المنظومة إجمااًل )

 على البحر الرجز. -رحمه هللا -نسجها الناظم

بالباب األول وهو الجمل التً لها محل من اإلعراب والتً ال محل لها،  -عد المقدمةب -بدأ نظم القواعد

( بًٌتا، ثم أردفه بالباب الثانً وهو القواعد الصؽرى، وهً ما ٌخص الجار 00وبلؽت عدة أبٌاته )

 ( بًٌتا، ثم الباب الثالث الذي04والمجرور والظرؾ وما ٌتعلق بهما من أحكام، وبلؽت عدة أبٌاته )

(، ثم ختم منظومته 06خصصه لَلدوات والحروؾ التً ٌكثر مجٌئها فً الكالم، وبلؽت عدة أبٌاته )

 ببٌتٌن، ذكر فٌهما عدة أبٌات المنظومة المتعلقة بالقواعد النحوٌة.

 القيمة العلمية للمنظومة: -ج

 ذات أهمٌة علمٌة لَلسباب اآلتٌة: -من وجهة نظري -ُتعد هذه المنظومة

                                                           

 حافظ القميب. ( لمشيخ الدكتورfacebookصفحة التواصل االجتماعي ) ( ينظر:1)
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  لطٌٌؾ فً القواعد النحوٌة.أنها مرجٌع 

 .أن الناظم نسجها بلؽة سلسة وألفاظ رقراقة تسهٌاًل على الطالب لحفظها 

 .ٌَّا كان سائًدا وذائًعا فً قروٍن قد مضت  أنها تحاكً نظاًما تعلٌم

 ًوأثره الواضح فً نبوغ الناظم. -الذي درسه الشٌخ الناظم-أنها تبرز أهمٌة التعلٌم الدٌن 

 لعلماء اللٌبٌٌن فً إحٌاء العلوم اللؽوٌة والحفاظ علٌها.  أنها تبرز جهد ا 

 وصف النسختين المخطوطتين: -د

ٌوجد للمنظومة نسختان مخطوطتان، تحصلت علٌهما من صدٌقً الفاضل الشٌخ الدكتور: حافظ 

 ، ووصفهما على النحو اآلتً:-حفظه هللا -امحمدالقلٌب

بورقة الؽالؾ، مختلفة فً عدد األسطر، وهً نسخة  ( صفحات6تقع هذه النسخة فً )النسخة األولى:

 ال ٌوجد علٌها تعلٌقات، وأكثر أبٌاتها مضبوط بالشكل. 

وهً بخط المإلؾ، وهو ما أفادنً به تلمٌذه الدكتور حافظ القلٌب، وقد دّون المإلؾ تارٌخ كتابتها على 

 م(. 00/1/0224ه( الموافق )00/0/0205لوحة الؽالؾ، وهو ٌوم األحد )

 ولكونها بخط المإلؾ، وعلٌها تارٌخ الكتابة، جعلتها النسخة األم، ورمزت إلٌها برمز )أ(. 

( صفحات، مختلفة فً عدد األسطر، وهً نسخة علٌها تعلٌقات 3تقع هذه النسخة فً )النسخة الثانية:

 كثٌرة مفٌدة للناظم، وبعض التعلٌقات للناسخ، وُضِبَطْتبعض كلماتها بالشكل.

، وقد ذكر الناسخ أن ما بها من تعلٌقات من -على ما أفادنً به -ناسخ الدكتور حافظ القلٌبوهً بخط ال

 -أي: من الناسخ -الناظم ختمه بقوله: "اهـ من إفادة الناظم، أو: اهـ الناظم"، وما بها من تعلٌقات منه

 .(1)ختمه بقوله: "اهـ حافظ"

،  (2)م(01/1/0224م( إلى )05/1/0224ن )وقد قرأها الناسخ على الناظمفً خمس جلسات ممتدة، م

من -تلمٌذه الفاضل: الشٌخ الدكتور حافظ امحمد القلٌب-ولكون هذه النسخة مبٌضة مما تلقاه الناسخ

الناظم مباشرة، وحرًفا بحرٍؾ، فهً أًٌضا بمثابة النسخة األم؛ ولكنؤخرتها على أختها لكونها لٌست بخط 

 المإلؾ، ورمزت إلٌها برمز )ب(. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 خاتمة الناسخ لمنسخة )ب(. ( ينظر:1)

 خاتمة الناسخ لمنسخة )ب(. ( ينظر:2)
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 نماذج مصورة من النسختين المخطوطتين: -ه

 صورة لوحة الغالف من النسخة )أ(

 

 

 صورة اللوحة األولى من النسخة )أ(
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 صورة اللوحة األخيرة من النسخة )أ(

 

 

 صورة اللوحة األولى من النسخة )ب(
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 صورة اللوحة األخيرة من النسخة )ب(

 

 

 القسم الثاني: النص المحقق 

 (1)]بسم هللا الرحمن الرحيم[

 (2)مقدمة

اَنا -0 ٌَ ْب اَنا ** َوأَْنَزَل اْلفُْرَقاَنَوالتِّ ٌَ  َحْمًدا لَِمْن َعلََّمَنا اْلَب

ُسوَل ِمْنؤَُروَمةِ  -0  ** َمِن اْرَتَوْوا ِمْن َمْنَبِع اْلَفَصاَحةِ  (3)َواْسَتْخلََص الرَّ

َصاِلْلِخَطابِ  -1 ٌْ ِه هللاُ َمْع أَْصَحاِب ** َمْن ُمِدُحوا ِفً َف ٌْ  (4)َصلَّى َعَل

َرهْ  -2  َفَهِذِه َمْنُظوَمٌة ُمْخَتَصَرْه ** َعِزٌَزةٌ َمْسُبوَكٌة ُمَحرَّ

ِفٌعِ  -3 لَْت ِبَعاِلٍم َضِلٌِع ** ُمْشَتِهٍر ِبِعْلِمِهالرَّ  (5)َتؤَصَّ

 لشُُّذوُر اْلُمْؽِنً ** ِبُكْتِبِه َعْنَمْدِحَنا ُمْسَتْؽِنًِمْن ُكْتِبِه اْلَقْطُر ا -4

ْعَراِب ِجدُّ َفاِضلَهْ  -5  َوَقْد َحَوْت َمْنُظوَمِتً َرَساِئلُْه ** ِفً اْلَفْهِم لِْْلِ

                                                           

 ( زيادة من الباحث.1)

 مقدمة.ال(: ب( في )2)

(: "األرومة: األصل، وىي بالضم، وتفتح ىمزتيا عند بني تميم، ومعنى البيت وردت بو أحاديث ال تخفى. انتيى من ب( في ىامش )3)
 . وينظر: في معنى األرومة وضبطيا: القاموس المحيط، وتاج العروس، مادة )أرم(.إفادة الناظم"

ن كان مقام القرآن الكريم يقتضيو، واهلل أعمم. :(: "أيب( في ىامش )4)  القرآن". لم أقف عمى من ذكر ىذا المعنى، وا 

 (: الغزير. وما أثبت ىو الصحيح؛ لتوافق القوافي.ب( في )5)



 فصلُ الخطاِب في نظِم قواعِد اإلعراِب البن هشام 
 ه((5442)تأليف الشيخ األستاذ محمد محمد إبراهيم المحروق )ت

001 
 

ُتَها ِباْلَفْصِل ِفً اْلِخَطابِ  -6 ٌْ  َباِدْر إِلَى َمْنُظوَمِة اإْلِْعَراِب ** َسمَّ

ٌُْسَندُ َناِظُمَها ُمَحمَّ  -7 ُد ** َواْلَجدُّ إِْبَراِهٌُم إِْذ َما   ٌدُمَحمَّ

َداِد ** َواْلَفْوَز َواْلَفاَلَح ِفً اْلَمَعادِ  -02  أَْرُجو ِبَها َمَناِهَج السَّ

 الباب األول

 )نظم الجمل األربعة عشر(

َنالَُها اإْلِْعَراُب ** َسْبٌع َوَعْكُسَها َفاَل ُتَصابُ  -00 ٌَ  (1)َوُجَمٌل 

َراذَ  -00  (2)اُت اْلَمَحلِّ َما َتِجًُء َخَبًرا ** َعْنُمْبَتًدا َوباِب إِنَُّسطِّ

 (3)َوْاَسَتْوَجَبْت َرْفًعا ِبِتْلَكاْلَحاَلْه** َوِفً اْلُمَوالًِ َفاْحَفَظْنِمَثالَهْ  -01

أََبهُ  -02 َبرُّ ٌَ ٌد  ٌْ ٌُْؽِضَبهُ  (4)َكَقْولَِنا َز ًدا َقطُّ لَْن  ٌْ  ** َوإِنَّ َز

ٌَُعبَّرُ  (5)ً َنْوِعَهافِ  -03 ْفُع ِبَذا  ُكوُن اْلَخَبُر ** َمَحلُُّه الرَّ ٌَ َهَذا 
(6) 

 ِفً َباِب َكاَن َكاَد ُجْملَُة اْلَخَبْر ** َتْسَتْوِجُب النَّْصَب َوَذاَك ُمْشَتِهرْ  -04

ْؽَتِنً ِباْلَفْهمِ  -05 ٌَ ٌد  ٌْ ْعَتِنً ِباْلِعْلِم ** َوَكاَد َز ٌَ ٌد  ٌْ  َكَكاَن َز

 َوَهِذِه اْثَنَتاِن ِفً ِمَثاِل ** ِفً ُجْملَِة اْلَمْفُعوِل ُثمَّ اْلَحالِ  -06

                                                           

 ال تصاب باإلعراب، بل ىي خالية عنو. انتيى من إفادة الناظم".  :"أي(: ب( في ىامش )1)

. والتي ليا محل سبع. ينظر: 500قال )المحقق(: قال ابن ىشام: "الجمل التي ال محل ليا من اإلعراب... سبع". مغني المبيب، ص:
 .536مغني المبيب، ص:

 وما يشابييا من العمل، كـ)ال( النافية لمجنس. انتيى من إفادة الناظم". (: "المراد من الباب الحروف المشبية بالفعلب( في ىامش )2)
 .3/253، وجامع الدروس العربية 19، وشرح قواعد اإلعراب، ص:316 -1/313ينظر: أوضح المسالك 

 باب إن. انتيى الناظم". :أي، (: "وفي المواليب( في ىامش )3)

 لنقص، عمى حد قول القائل:(: "ىذا التعبير يجري عمى لغة اب( في ىامش )4)

 ِبَأِبِو اْقَتَدى َعِديٌّ ِفي اْلَكَرْم ** َوَمْن ُيَشاِبْو َأَبُو َفَما َظَممْ 

 وقد أعرب بالحركة. انتيى من إفادة الناظم".

، وبال نسبة 1/62، وشرح التصريح 1/189والمقاصد النحوية  )األبيات المفردة(، 182قال )المحقق(: البيت لرؤبة في: ديوانو، ص:
، وتوضيح 1/166، والتذيل والتكميل 20، وشرح ابن الناظم، ص:1/46الفوائد ، وشرح تسييل 1/184في: شرح الكافية الشافية 

وتمييد القواعد ، 1/50، وشرح ابن عقيل 1/69، وأوضح المسالك 57، وتخميص الشواىد وتمخيص الفوائد، ص:1/317المقاصد 
 . 1/139، واليمع 3/50، 1/50، وشرح األشموني 1/265

 (: نوعو.ب( في )5)

 (؛ فيخرج التكرار عمى التأكيد. انتيى حافظ".13(: "المعنى المقصود في ىذا البيت قد دل عميو البيت )ب( في ىامش )6)
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ٌد َخالٌِدُمَحنَّكُ  -07 ٌْ ٌَْضَحكُ  (1)َكَقاَل َز  (2)** َوِمْثلُُه َجاَء اْلَحِبٌُب 

ًٌّ أَْمُرهُ إِْذ ُتْعَربُ  -02  ِكْلَتاُهَما َمَحلُُّه ُمْنَتِصُب ** َوَذا َجلِ

تْ  َوُجْملٌَة إَِذا -00 ْت ** َما أَْجَمَل اأْلٌَاََّم إِْذ َما َمرَّ  (3)ُتَضاُؾ ُجرَّ

ْرؾِ  -00 ْت ُهَنا َمْجُروَرةٌِبالظَّ  (1)** َفاْحَفْظ ِسَوى َهَذا ِبِمْثِل اْلَوْصؾِ  (4)َمرَّ

                                                           

محل نصب بـ)قال(، وىذا أحد مواضع أربعة تقع فيو  جممة من المبتدأ والخبر، مقول القول في: (: "خالد محنكب( في ىامش )1)
 الجممة في موضع نصب عمى المفعولية، وينظر بقية المواضع في األصل وشروحو. انتيى حافظ".

في  َّاهللِ  دُ بْ عَ ي نِّ إِ ُّفجممة  [،30]مريم: ََّقاَل ِإنِّي َعْبُد اهللِ ُّأن تقع محكية بالقول، نحو قولو تعالى: قال )المحقق(: ىذه المواضع ىي: أحدىا 
،وثانييا أن تقع تالية لممفعول األول في باب ظن، نحو: ظننت زيًدا يقرأ، فجممة )يقرأ( في َّالَ قَ ُّموضع نصب عمى المفعولية محكية بـ

)أبوه قائم(  ،وثالثيا أن تقع تالية لممفعول الثاني في باب أعمم، نحو: أعممت زيًدا عمًرا أبوه قائٌم، فجممة(ظن)موضع نصب مفعول ثاٍن لـ
، نحو:  -في موضع نصب مفعول ثالث لـ)أْعمم(، ورابعيا أن تقع ُمَعّمًقا عنيا العامل بقاؤه محالا  ي  أَ  مَ مَ عْ نَ لِ ُّوالتعميق إبطال العمل لفًظا وا 

وجممة المبتدأ وخبره في موضع  -عمى األصح -خبره، وىو فعل ماضٍ  َّىصَ حْ أَ ُّ مبتدأ، و َّنِ يْ بَ زْ حِ الْ  ي  أَ ُّ ، فـ[21]الكيف: َّىصَ حْ أَ  نِ يْ بَ زْ حِ الْ 
خبره، وجممة المبتدأ وخبره في  َّىكَ زْ أَ ُّمبتدأ، و َّايَ ي  أَ ُّ، فـ[19]الكيف: ََّفْمَيْنُظْر َأي َيا َأْزَكى َطَعاًماُّنصب سادة مسد مفعولي نعمم، ونحو: 

 .41 -39موصل الطالب، ص: ينظر:. موضع نصب سادة مسد مفعول )ينظر( المقيد بالجار

 (: "ىذا مثال جممة الحال؛ فجممة يضحك في محل نصب عمى الحالية كما ال يخفى. انتيى حافظ".ب( في ىامش )2)

(: "يستقيم ىذا المثال عمى رأي من جعل )إذ( بإضافة )ما( إلييا لم تخرج عن الظرفية، فيي اسم ظرف زمان لم ب( في ىامش )3)
تخرج عنو، وىو رأي جماعة كالفارسي وغيره، إال أن مدلوليا من الزمان صار مستقباًل بعد أن كان ماضًيا، وذىب سيبويو إلى أنيا بعد 

ة، فمدلوليا بعد التركيب المجازاة. ينظر: ]الجنى الداني في[ حروف المعاني لممرادي، التركيب صارت حرف شرط كـ)إن( الشرطي
[ 110]اإلسراء: َّىنَ سْ حُ الْ اءُ مَ سْ اأْلَ  وُ مَ وا فَ عُ دْ ا تَ ا مَ يا أَ ُّ. وال يمكننا أن نخرج المثال عمى أن )ما( زائدة لمتوكيد كما زيدت في قولو: 191ص:

 . انتيى حافظ". 2/54)حيثما( و)إذما(، كما في المقتضب لممبرد  ونظائرىا؛ ألنيم استثنوا من الجواز

 . وينظر فيما ذكره المحشي2/54قال )المحقق(: النص القرآني في أصل الحاشية )وأيا...(، وىو سيو، نقمو المحشي من المقتضب 
 .434، وشرح شذور الذىب، ص:120: مغني المبيب، ص:ورأي غير أبي عمي الفارسي

الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسّي، إمام في العربية، لو مصنفات، منيا: اإليضاح في قواعد العربية، والتذكرة في  :يووأبو عمي
عموم العربية، وتعاليق سيبويو، والشعر، والحجة في عمل القراءات، وجواىر النحو، واإلغفال فيما أغفمو الزجاج من المعاني، والمقصور 

 -1/179، واألعالم 409 -4/407، وشذرات الذىب 497 -1/496ه(. ينظر: بغية الوعاة 377النحو، )ت والممدود، والعوامل في
180. 

أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالوالء، الممقب بسيبويو، ولد في إحدى قرى شيراز، وقدم البصرة، فمزم الخميل :ىووسيبويو 
بسط عمم النحو، وصنف كتابو المسمى: كتاب سيبويو في النحو. ورحل إلى بغداد، فناظر بن أحمد ففاقو، فكان إمام النحاة، وأول من 

، وبغية الوعاة 465 -3/463ينظر: وفيات األعيان  ه(.180الكسائي، وعاد إلى األىواز فتوفي بيا، وقيل: وفاتو وقبره بشيراز، )ت
 .5/81، واألعالم 2/278، وشذرات الذىب 2/229

ذا عمى رأٍي، كما تقدم، وأما عمى الرأي المنصور فيي في محل جزم بـ)إذما( الشرطية، وجوابيا محذوف دل (: "ىب( في ىامش )4)
 عميو ما قبمو. انتيى حافظ". 
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ْرِط ** َمْبَدُإَها إَِذا َوَفا اَل ُتْخِطً -01  (2)َخاِمَسٌة ِمْنَها َجَواُب الشَّ

اِبَعْه ** إِْن ُمْفَرًدا َذاَت َمَحلٍّ َتاِبَعهْ َساِدَسٌة َمشْ  -02  فُوَعٌةِبالسَّ

ِن َفاْعِرفُوهُ  -03 ٌْ ِن أَْعَرُبوهُ ** ُمَماِثاًل لَِذ ٌْ  َفَتاِبٌع ِلَذ

ٌَْضَطِجعْ  -04 قُوُم ُثمَّ ٌَ ٌد  ْوٌم ُؼَباُرهُ اْرَتَفْع ** ُمّحمَّ ٌَ  (3)ُمْفَرُدهُ 

ُتَها َسْبٌع ِبَهَذا اْلَبابِ َوُجَمٌل َخلَْت ِمَن اإْلِْعَراِب * -05  * ِعدَّ

َّ أَْنَزْلَناهُ ِفٌَما أَْرَدَفهْ  -06 لَُها َذاُتاْبِتًدا ُمْسَتؤَْنَفْه ** َكإِنا  (4)أَوَّ

لَِة ** أِلَّي َمْوُصوٍل َفِمْنُه َخلَتِ  -07  َوُجْملٌَة َواِقَعٌة ِبالصِّ

َرْت  -12 ًضا لََها ِباْلِمْثلِ ُمْعَتِرٌض ِمْنَها ِباَل َمَحلِّ ** إِْن َفسَّ ٌْ  أَ

ِر ُمْعَرٍب َخَتمْ  -10 ٌْ  َجَواُب َقَسٍم َوَشْرٍط َما َجَزْم ** َتاِبَعٌة لَِؽ

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

 .434، وشرح شذور الذىب، ص:120، ومغني المبيب، ص:508قال )المحقق(: ينظر فيما ذكره المحشي: الجنى الداني، ص:

 المثال المذكور بمثل الوصف أواًل في قولو: )وجممة إذا تضاف(. انتيى الناظم". :أي ،(: "سوى ىذاب( في ىامش )1)

الجازم، ]وقولو[: )إذا وفا( أي تحقق وافًيا، وىو إذا كانت مقرونة بالفاء أو إذا الفجائية. وقولو:  :أي ،(: "جواب الشرطب( في ىامش )2)
 أي الجزم، كما ال يخفى. انتيى الناظم".  ،ال تخطي

جمع  -في نظري -قولو: )وفا( بـ)َوَفى(، ثم ذكر كون جممة الجواب مبدوءة بإذا أو الفاء، وىذا -رحمو اهلل -قال )المحقق(: فسر الناظم
 جميل بديع بين المقصدين، وىو ليس بغريٍب عنو عمى ما عيدناه منو. 

 وما أثبت ىو األنسب واألليق. انتيى الناظم". (: يستمع. ثم عمق الناسخ في ىامشيا قائاًل: "في األصل )يضطجع(،ب( في )3)

قال )المحقق(: والحق أن ما ثبت في األصل ىو األصوب؛ إذ الوقوف حركة يناسبيا االضطجاع، وىو حركة تناقض الوقوف، فيو من 
 االستماع بعيد المناسبة، واهلل أعمم.

المثال المذكور؛ فإننا بمالحظة االفتتاح بيا لما أردفيا فيي  (: "الكاف لمتمثيل، وىي نوعان: فاتحة النطق، كما فيب( في ىامش )4)
، [65]يونس: َّيًعامِ جَ لميِ  ةَ ز  عِ الْ  ن  إِ  مْ يُ لُ وْ قَ  كَ نْ زُ حْ  يَ اَل وَ ُّمستأنفة ال محل ليا من اإلعراب، والثانية المقتطعة عما قبميا، نحو قولو تعالى: 

 مستأنفة ال محل ليا من اإلعراب، ومقول القول محذوف، تقديره: إنو مجنون. انتيى الناظم".  َّةَ ز  عِ الْ ن  إِ ُّفجممة 

قال )المحقق(: ىكذا ورد في تيميش الناسخ مما عمق عميو الناظم؛ ولكن في قولو: )ىي( بعض الغموض، وكأن كممًة أو نحوىا سقطت 
ن  ىي نوعان(، وما ذكره الناظم من الكالم يؤيده، فقد  من النص؛ إذ الكاف ال عالقة ليا بما أورده بعُد، وأظن أن إصالح السقط ىو )وا 

عدىا مرة مفتتح النطق، ومرة مقتطعة عما قبميا، وىذا متحقق في المثال واآلية، واهلل أعمم. وينظر في اإلعراب: الجدول في إعراب 
 . 23/35القرآن 
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 الباب الثاني

 )نظم القواعد الصغرى(

 َجارٌّ َوَمْجُروٌر َوَظْرٌؾ ُعلَِّقا ** ِباْلِفْعِل أَْو َشِبٌِهِه َتَحقََّقا -10

َفةِ  -11 الصِّ ِهُم ِفً ُسوَرِة اْلَفاِتَحِة ** َتَعلََّقْت ِباْلِفْعِل ُثمَّ ٌْ  (1)َعلَ

ٌُوِجُبوا َتَعلًُّقا ِفً أَْرَبِع ** َباٌء إَِذا ِزٌَدتْ  -12  لََها َفْلَتْرِجعِ  (2)لَْم 

 َفً َنصِّ قُْرآٍن َكَفى ِباهلِل ** أَْو َكاِؾ َتْشِبٌٍه ِباَل اْشِتَباهِ  -13

ْت َكَقْوٍل َساِر ** ِمْن َقْولِِه َعلَّ أَِبً اْلِمْؽَوارِ لَ  -14  (3)َعلَّ إِْن َجرَّ

ا (4)لَْواَلكَ  -15 ا ** َشاِهُدهُ لَْواَل إَِذا َتْحَتجَّ  َهَذا اْلَعاُم َلْم أَُحجَّ

ِكَرْه ** ِبِصَفٍة إِْعَراُبَها ُمْعَتَبَرهْ  (1)ِكاَلُهَما -16  إَِذا َتاَل لِلنَّ

                                                           

، وفي الثانية [7]الفاتحة: َّتَ مْ عَ نْ َأُّالفاتحة وردت مرتين؛ في األولى تعمقت بالفعل في سورة [ 7]الفاتحة:َّمْ يِ يْ مَ عَ ُّ(: "ب( في ىامش )1)
 بالصفة. انتيى الناظم".

 . 1/195. ينظر: التحرير والتنوير [7]الفاتحة: َّوبِ ضُ غْ مَ الْ رِ يْ غَ ُّقال )المحقق(: يعني الناظم بالصفة 

 . انتيى الناظم".[19]المائدة: َّيرٍ َبشِ نْ ا مِ نَ اءَ ا جَ مَ ُّ(: "ومثميا )من( الزائدة في نحو قولو تعالى: ب( في ىامش )2)

قال )المحقق(: قول الناظم: )الزائدة(، ىناك من العمماء من اعترض عن التعبير بمثل ىذه الكممة عن القرآن الكريم، وقد نشرُت في ىذه 
 م بـ)موقف النحويين من المفظ الزائد في القرآن الكريم(. و الموسالمسألة بحثًا. ينظر في ذلك بحثنا 

 (: "لعل مع إثبات الالم وحذفيا تجر بيا ُعقيل، وشاىدىا قول شاعرىم كعب الغوي في قولو الساري المشيور:ب( في ىامش )3)

ْوَت َجْيَرًة ** َلَعل  َأِبي اْلِمْغَواِر   ِمْنَك َقِريبُ َفُقْمُت اْدُع ُأْخَرى َواْرَفِع الص 

 وقول اآلخر في البيت المشيور أيًضا:

ُكُم َشِريمُ  َمُكْم َعَمْيَنا ** ِبَشْيٍء َأن  ُأم   َلَعَل اهلِل َفض 

 انتيى الناظم".

، وبال نسبة في: شرح كتاب سيبويو لمسيرافي 3/1198قال )المحقق(: البيت األول لكعب بن سعد الغنوي في: المقاصد النحوية 
، 576، 377، ومغني المبيب، ص:11/312، 5/181، والتذييل والتكميل في شرح كتاب التسييل 584الجنى الداني، ص:، و 3/139

 . 3/115، 2/457، واليمع 2/62، 1/104، وشرح األشموني 6/3054، وتمييد القواعد 3/4وشرح ابن عقيل 

، وأوضح المسالك 584، والجنى الداني، ص:256ناظم، ص:، وشرح ابن ال2/783والبيت الثاني بال نسبة في: شرح الكافية الشافية 
، والمقاصد النحوية 5/181، والتذييل والتكميل في شرح كتاب التسييل 3/5، وشرح ابن عقيل 249، وشرح قطر الندي، ص:3/6
 1/631، وشرح التصريح 2/61، وشرح األشموني 3/1197

ر متصل لمخاطب كما في المثال أو لمتكمم لوالي، أو لغائب لواله. انتيى (: "لوال االمتناعية بشرط أن يمييا ضميب( في ىامش )4)
 .361 -360الناظم". قال )المحقق(: ينظر في تعميق الناظم: مغني المبيب، ص:
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تُ  -17 ٌْ ُتونِ  (3)** أَْو َفْوَقَها (2)َطاِئًرا َعلَى اْلُؽُصونِ  َرأَ ٌْ  ِفً اْلَحْقِل ِذي الزَّ

 َوإِْن َتاَل َظْرٌؾ َوَحْرٌؾ َمْعِرَفْه ** إِْعَراُبُه َحاٌل ِلَذا َفْلَتْعِرَفهْ  -22

َن اْلُحَفرِ  (5)** َفَوَقَع اْلِؽْطِرٌسُ  (4)َكَقْولِِنا َقْد َساَر ِفً َتَكبُّرِ  -20 ٌْ  (6)َب

 َنِكَرةٌ إِْن ُوِصَفْت َوُعقَِّبْت ** ِباْلَجاِر َواْلَوْصِؾ لُِخْلٍؾ َحَملَتْ  -20

 ُتَناُط ِباأْلَْحَواِل َواأْلَْوَصاِؾ ** َوَذا ِلَتْحِدٌِد اْلِخاَلِؾ َكاؾِ  -21

رِ  -22 ِهَما َفَقدِّ ٌْ  ِفً ِصَفٍة َوِصلٍَة َوَخَبِر ** َواْلَحاِل ِفً ِكلَ

 (7)ِو اْسَتَقرَّ َوَجَبا ** ِفً ِصلٍَة لَِهِذِه َقْدلَِزَباِبَكاِئٍن أَ  -23

ا أَِو اْسِتْفَهاًما ِفٌِهَما َوَردْ  -24 ًٌ  (8)أَِضْؾ أِلَْرَبٍع إَِذا َكاَن اْعَتَمْد ** َنْف

 َصاَرا َكِفْعٍل َرفَعا لَِفاِعِل ** أَِفً هللِا َشكٌّ اَل َتُكْن ِبَذاِهلِ  -25

 الباب الثالث 

 يكثر دورها في الكالم()أدوات 

 اْلَواُو َحْرٌؾ َعاِطٌؾ َوِهً ** لُِمْطلَِق اْلَجْمِع َفاَل َتْشَتِبهِ  -26

ِة ** َوُثمَّ َحْرٌؾ َعاِطٌؾ ُذو ُمْهلَةِ  -27 ٌَ  َحتَّى ِلَجْمٍع ُمْطلٍَق َوَؼا

ْرِتٌبِ  -32 ْعِقٌِب ** ِبَعْكِس ُثمَّ َجاَء لِلتَّ ْرِتٌِب َوالتَّ  َواْلَفاُء ِللتَّ

 َدالَّ َعْن ُمْسَتْقَبلِ  (1)ُتَقلِّْل ** ِسٌٌن َوَسْوؾَ  (9)َقْد ِلَتْحِقٌٍقَتَوقُّعٍ  -30

                                                                                                                                                                      

 (: "أي الجار والمجرور. انتيى الناظم".ب( في ىامش )1)

 (: "عمى الغصون صفة. انتيى الناظم".ب( في ىامش )2)

 فوقيا صفة. ]انتيى[ الناظم".(: "ب( في ىامش )3)

 (: "في تكبر جار ومجرور في محل نصب عمى الحال. انتيى الناظم".ب( في ىامش )4)

 ( الغطريس: "الظالم المتكبر. انتيى حافظ". ينظر في معنى الغطريس: تاج العروس، مادة )غطرس(.5)

 أيًضا. انتيى الناظم". (: "بين الحفر الظرف مبني عمى الفتح، في محل نصب حالب( في ىامش )6)

 (: "لزبا: ثبت، واأللف لإلطالق. انتيى الناظم". ينظر في معنى لزب: تاج العروس، مادة )لزب(.ب( في ىامش )7)

(: ")ألربع( وىي: الصفة، والصمة، والخبر، والحال، أي أن الجار والمجرور إذا وقع في أحد ىذه المواضع ووقع بعد ب( في ىامش )8)
إعرابان شييران؛ إما فاعل بالجار والمجرور،  َّكٌّ شَ ُّ، وفي [10]إبراىيم: َّكٌّ شَ ي الميِ فِ أَ ُّام أنو يرفع الفاعل، كما في قولو تعالى: نفي أو استفي

 .525، وشرح شذور الذىب، ص:722، ومغني المبيب، ص:306أو االبتداء. انتيى الناظم". ينظر: الجنى الداني، ص:

، ومغني 255 -254ع الماضي، ولمتوقع مع المضارع. انتيى الناظم". ينظر: الجنى الداني، ص:(: "قد لمتحقيق مب( في ىامش )9)
 .232 -230المبيب، ص:
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 َولَْم َنَفْت ُمَضاِرًعا َوَقلََبْت ** َزَماَنُه لَِما َمَضى َوَجَزَمتْ  -30

ٌَِفً -31  ًٍّ ا اتَِّصاُل َما ُنِفً ** َكَذا َتَوقٍُّع لَِمْنِف  ٌَُزاُد ِفً لَمَّ

ًَ َواْسِتْقَبااَل ** َوَنَصَبْت إِْن َباَشَرْت أَْفَعااَل  َولَنْ  -32 ْف  ُتِفٌُد النَّ

ًضا ِفً َلْحنِ  -33 ٌْ  اْلِخَطابْ  (2)َوَنَصَبْت إَِذْن َوَجاَءْت ِلْلَجَواْب ** َوِلْلَجَزاِء أَ

ْقِضً اْمِتَناًعا اِلْمِتَناعْ  -34 ٌَ  ** َوَذاَك ِقٌَل ِفً اللَّْفِظ اْلُمَشاعْ  (3)َوَحْرُؾ لَْو 

الًِ -35  َولَْوِباالَْحَرى َتْمَنُع اْلُمَواِلً ** َواْسَتْلَزَمْت َتَحقًُّقا ِللتَّ

 اْلُمَصنَِّؾ ** َفاْسَتْمِسَكْن ِبَها َكَشؤِْن اْلُمْنِصؾِ  (4)َنَقْلُتَها ِمْنَقالَةِ  -36

ا ُتِفٌَد اْلَوْجَدِلْلُوُجودِ  -37 ُت ِباْلَمْوُعودِ  (5)لَمَّ ٌْ ا أََتى أَْوَف  ** لَمَّ

اِم ُقْلُتاْلَهْزاَل  -42  (6)َحْرُؾ اْمِتَناٍع لُِوُجوٍد لَْواَل ** لَْواَل اْجِتَناُب الذَّ

ٌَُسوقَُها اْلَكاَلمُ  -40  (1)َنَعْم َحْرُؾ َتْصِدٌٍق ِبَها إِْعاَلُم ** َواْلَوْعُد إِْذ 

                                                                                                                                                                      

(: "السين وسوف خاصتان بالمضارع، دالتان عمى المستقبل؛ إال أن السين لالستقبال القريب، وسوف لالستقبال ب( في ىامش )1)
 .870 -869، 184المبيب، ص:البعيد. انتيى الناظم". ينظر: مغني 

 ". (آنَ رْ قُ الْ  ونَ مُ م  عَ ا تَ مَ كَ  نَ حْ الم  وَ  نَ نَ الس  وَ  َض ائِ رَ فَ وا الْ مُ م  عَ تَ )(: "المحن: المغة ىنا، ومنو قول سيدنا عمر: ب( في ىامش )2)

قال )المحقق(: ينظر في مجيء المحن بمعنى المغة: تاج العروس، مادة )لحن(. وينظر في نص األثر: فضائل القرآن، تأليف: أبي 
)َتَعم ُموا . وفي رواية: 51م، ص:2009لبنان،  -العباس جعفر بن محمد المستغفري، تحقيق: محمد عثمان، دار الكتب العممية، بيروت

 (.2892، حديث رقم )4/1885 َن َوالس َنَن َكَما َتَعم ُموَن اْلُقْرآَن(. ينظر: سنن الدارمياْلَفَراِئَض َوالم حْ 

 َّايعً مِ جَ اسَ ى الن  دَ يَ لَ  اهللُ  اءُ شَ يَ  وْ لَ  نْ أَ ُّ(: "لو حرف امتناع المتناع، أي: امتناع الجواب المتناع الشرط، كقولو تعالى: ب( في ىامش )3)
 [. انتيى الناظم".31]الرعد:

، وقد 273 -272قال )المحقق(: ورد في أصل اليامش )ذلك أن لو...(، وىو سيو، وينظر في معنى )لو(: الجنى الداني، ص:
مغني  حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. ينظر:اعترض ابن ىشام عمى التسمية التي أوردىا الناظم، واختار تسمية سيبويو ليا بأنيا 

 .4/224و في: الكتاب سيبوي تسمية، وينظر 342المبيب، ص:

(، أي: القول، وفي الحديث اآلخر: ةُ الَ قَ ... الْ تْ شَ (: ")قالة( أي: قولة، ومنو قولو صمى اهلل عميو وسمم في الحديث: )فَ ب( في ىامش )4)
، والحديث األول النميمة: القالة بين الناس، أي: نقل القول بينيم. انتيى الناظم". قال )المحقق(: كممة )قولة( وردة في اليامش بياء

 (.6802، حديث رقم )8/28(. والحديث اآلخر أخرجو مسمم 2506(، وحديث رقم )2505، حديث رقم )3/141أخرجو البخاري 

(: "لما حرف وجود لوجود، وفي المثال المذكور تحقق وجود الوفاء لوجود اإلتيان. انتيى الناظم". ينظر: الجنى ب( في ىامش )5)
 .360 -359المبيب، ص: ، ومغني594الداني، ص:

(: "لوال حرف امتناع لوجود والمثال يعني: امتنع قولي اليزل لوجود الذم عميو. انتيى الناظم". ينظر: الجنى الداني، ب( في ىامش )6)
 .360 -359، ومغني المبيب، ص:598 -597ص:



 فصلُ الخطاِب في نظِم قواعِد اإلعراِب البن هشام 
 ه((5442)تأليف الشيخ األستاذ محمد محمد إبراهيم المحروق )ت

007 
 

ْصِدٌِق  -40 ًٍّ َبلَى اَل ُتْفِرطِ أََجْل َعلَى التَّ  (2)َدلَّْت َفَقِط ** إٌَِجاُب َمْنِف

ِحنِ  -41 ٌَ َمْن ** َوَعْكُسَها إَِذا لَِما لَْم  (3)َوَعبَُّروا ِبإِْذ ِبَماِضً الزَّ

 (4)َوَخَفَضْت إَِذا لَِشْرٍط ُنِصَبْت ** ِباْلِفْعِل ِفً َجَواِبَها َوُطلَِبتْ  -42

ْجِر أَدَ  -43 ْدِع َوالزَّ َرْت َحّقًا لَِمْنَتَملَّىلِلرَّ  (5)اُة َكالَّ ** َوفُسِّ

ًِّ اْلُعْمِر ** َسْبٌع َوَخْمُسوَن َفؤَْجِزأْلَْجِري -44 اُتَها َحْسَب ِسِن ٌَ أَْب
(6) 

ِرَرْحَمةِ  -45 ٌْ  (7)َسْبٌع َوُعْشُروَن َوأَْرَبْع ِماَئِة ** َواأْلَْلُؾ ِمْن ِهْجَرِة َخ

********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

عالم وعدة، فتكون لألول بعد الخبر المثبت، نحو: قام زيد، والخبر المنفي، نحو: ما قام ب( في ىامش )1) (: "نعم حرف تصديق وا 
، ولمثالث إذا وقعت بعد [44]األعراف: َّمْ عَ وا نَ الُ ا قَ قا حَ  مْ كُ ب  رَ  دَ عَ ا وَ مَ  مْ تُ دْ جَ وَ  لْ يَ فَ ُّزيد، ولمثاني إذا وقعت بعد االستفيام، ومنو قولو تعالى: 

 -451، ومغني المبيب، ص:506 -505طمب، نحو: أحسن إلى فالن، فتقول: نعم. انتيى الناظم". ينظر: الجنى الداني، ص:ال
452. 

، 361الجنى، ص:ينظر: (: "أجل تدل عمى التصديق المجرد فقط، وبمى عمى اإليجاب بعد النفي. انتيى الناظم". ب( في ىامش )2)
 .30 -29ومغني المبيب، ص:

ذا تدل عمى الزمان المستقبل. انتيى الناظم". ينظر: مغني بىامش )( في 3) (: "إذ تدل عمى الزمان الماضي، وىي ظرف عميو، وا 
 .163، وشرح شذور الذىب، ص:113المبيب، ص:

 .854(: "إذا خافضة لشرطيا...، منصوبة بجوابيا. انتيى الناظم". ينظر: مغني المبيب، ص:ب( في ىامش )4)

 .249(: "كال تفيد الردع والزجر، وىي كثيرة في القرآن، وتفسر أحياًنا بمعنى حقاا". ينظر: مغني المبيب، ص:ب( في ىامش )5)

. قال "عدد أبياتيا سبعة وخمسون بيًتا، عمى مستوى سنوات عمري حين نظمتيا سبع وخمسون سنة. انتيى الناظم"(: ب( في ىامش )6)
نما طرحيا طمًبا لممناسبة كما ال يخفى. انتيى حافظقمت: إنما يستقيم ذلك بطرح أبي"الناسخ:   ."ات المقدمة، وا 

 ف.2006 -1427(: ب( في ىامش )7)
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 والمراجع فهرس المصادر

 * القرآن الكرٌم برواٌة حفص.

األعالم، تؤلٌؾ: خٌر الدٌن بن محمود بن محمد بن علً بن فارس الزركلً الدمشقً، دار العلم  -0

 م.0220(، 03للمالٌٌن، ط)

أوضح المسالك إلى ألفٌة ابن مالك، تؤلٌؾ: أبً محمد عبد هللا جمال الدٌن بن ٌوسؾ بن أحمد بن  -0

 ٌوسؾ الشٌخ محمد البقاعً، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع.عبد هللا بن هشام األنصاري، تحقٌق: 

جالل الدٌن السٌوطً، بؽٌة الوعاة فً طبقات اللؽوٌٌن والنحاة، تؤلٌؾ: عبد الرحمن بن أبً بكر  -1

 صٌدا. -تحقٌق: محمد أبو الفضل إبراهٌم، المكتبة العصرٌة، لبنان

تاج العروس من جواهر القاموس، تؤلٌؾ: أبً الفٌض مرتضى محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق  -2

بٌدي، تحقٌق: مجموعة من المحققٌن، دار الهداٌة.  الحسٌنً الزَّ

نى السدٌد وتنوٌر العقل الجدٌد من تفسٌر الكتاب المجٌد(، تؤلٌؾ: التحرٌر والتنوٌر )تحرٌر المع -3

 م.0762محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسً، الدار التونسٌة للنشر، تونس، 

تخلٌص الشواهد وتلخٌص الفوائد، تؤلٌؾ: أبً محمد جمال الدٌن عبد هللا بن ٌوسؾ بن هشام  -4

 .م0764 -ه0224(، 0مصطفى الصالحً، دار الكتاب العربً، ط) األنصاري، تحقٌق: عباس

التذٌٌل والتكمٌل فً شرح كتاب التسهٌل، تؤلٌؾ: أبً حٌان األندلسً، تحقق: حسن هنداوي، دار  -5

 (.0القلم، دمشق، دار كنوز إشبٌلٌا، ط)

 -ة، صٌداجامع الدروس العربٌة، تؤلٌؾ: مصطفى بن محمد سلٌم الؽالٌٌنى، المكتبة العصرٌ -6

 م.0771 -ه0202(، 06بٌروت، ط)

تمهٌد القواعد بشرح تسهٌل الفوائد، تؤلٌؾ: محب الدٌن ناظر الجٌش محمد بن ٌوسؾ بن أحمد  -7

الحلبً، دراسة وتحقٌق: علً محمد فاخر وآخرٌن، دار السالم للطباعة والنشر والتوزٌع والترجمة، 

 ه.0206(، 0مصر، ط) –القاهرة

والمسالك بشرح ألفٌة ابن مالك، تؤلٌؾ: أبً محمد بدر الدٌن حسن بن قاسم بن  توضٌح المقاصد -02

ًّ المرادي، شرح وتحقٌق: عبد الرحمن علً سلٌمان، دار الفكر العربً، ط) (، 0عبد هللا بن عل

 م. 0226 -ه0206

، الجدول فً إعراب القرآن الكرٌم، تؤلٌؾ: محمود بن عبد الرحٌم صافً، دار الرشٌد، دمشق -00

 ه.0206(، 2مإسسة اإلٌمان، بٌروت، ط)

00-  ًّ الجنى الدانً فً حروؾ المعانً، تؤلٌؾ: أبً محمد بدر الدٌن حسن بن قاسم بن عبد هللا بن عل

(، 0لبنان، ط) -المرادي، تحقٌق: فخر الدٌن قباوة، ومحمد ندٌم فاضل، دار الكتب العلمٌة، بٌروت

 م.0770 -ه0201

، اعتنى بتصحٌحه وترتٌبه: ولٌم بن الورد البروسً، دار ابن قتٌبة للطباعة دٌوان رإبة بن العجاج -01

 والنشر والتوزٌع، الكوٌت، )د. ت(.

سنن الدارمً، تؤلٌؾ: أبً محمد عبد هللا بن عبد الرحمن بن الفضل بن َبهرام الدارمً، تحقٌق:  -02

 م.0222 -ه0200(، 0)حسٌن سلٌم أسد الدارانً، دار المؽنً للنشر والتوزٌع، السعودٌة، ط



 فصلُ الخطاِب في نظِم قواعِد اإلعراِب البن هشام 
 ه((5442)تأليف الشيخ األستاذ محمد محمد إبراهيم المحروق )ت

010 
 

شذرات الذهب فً أخبار من ذهب، تؤلٌؾ: أبً الفالح عبد الحً بن أحمد بن محمد بن العماد  -03

الَعكري الحنبلً، حققه: محمود األرناإوط، وخرج أحادٌثه: عبد القادر األرناإوط، دار ابن كثٌر، 

 م.0764 -هـ0224(، 0بٌروت، ط) -دمشق

ابن مالك، تؤلٌؾ: أبً الحسن نور الدٌن علً بن محمد بن عٌسى شرح األشمونً على ألفٌة  -04

 م. 0776 -ه0207(، 0لبنان، ط) -األُشمونً، تحقٌق: حسن حمد، دار الكتب العلمٌة، بٌروت

شرح تسهٌل الفوائد، تؤلٌؾ: أبً عبد هللا جمال الدٌن محمد بن عبد هللا بن مالك الطائً الجٌانً،  -05

(، 0، ومحمد بدوي المختون، هجر للطباعة والنشر والتوزٌع واإلعالن، ط)تحقٌق: عبد الرحمن السٌد

 م.0772 -ه0202

شرح التصرٌح على التوضٌح أو التصرٌح بمضمون التوضٌح فً النحو، تؤلٌؾ: زٌن الدٌن خالد  -06

بن عبد هللا بن أبً بكر بن محمد الجرجاوّي األزهري، تحقٌق: محمد باسل عٌون السود، دار الكتب 

 م.0222 -ه0200(، 0لبنان، ط) -لعلمٌة، بٌروتا

شرح شذور الذهب فً معرفة كالم العرب، تؤلٌؾ: أبً محمد جمال الدٌن عبد هللا بن ٌوسؾ بن  -07

 هشام، تحقٌق: عبد الؽنً الدقر، الشركة المتحدة للتوزٌع، سورٌا.

ي الهمذانً، تحقٌق: محمد شرح ابن عقٌل، تؤلٌؾ: بهاء الدٌن عبد هللا بن عقٌل العقٌلً المصر -02

 م.0763(، 0دمشق، ط) -محًٌ الدٌن عبد الحمٌد، دار الفكر

شرح قطر الندى وبل الصدى، تؤلٌؾ: أبً محمد جمال الدٌن عبد هللا بن ٌوسؾ بن أحمد بن عبد  -00

 ه.0161(، 00هللا بن ٌوسؾ بن هشام األنصاري، تحقٌق: محمد محًٌ الدٌن عبد الحمٌد، القاهرة، ط)

شرح قواعد اإلعراب البن هشام، تؤلٌؾ: محمد بن مصطفى القُوَجوي شٌخ زاده، دراسة وتحقٌق:  -00

(، 0سورٌة، ط) -لبنان، دار الفكر، دمشق -إسماعٌل إسماعٌل مروة، دار الفكر المعاصر، بٌروت

 م.0773 -ه0204

 بن مالك الطائً الجٌانً، شرح الكافٌة الشافٌة، تؤلٌؾ: أبً عبد هللا جمال الدٌن محمد بن عبد هللا -01

تحقٌق: عبد المنعم أحمد هرٌدي، جامعة أم القرى، مركز البحث العلمً وإحٌاء التراث اإلسالمً، كلٌة 

 (.0الشرٌعة والدراسات اإلسالمٌة، مكة المكرمة، ط)

شرح كتاب سٌبوٌه، تؤلٌؾ: أبً سعٌد الحسن بن عبد هللا السٌرافً، تحقٌق: أحمد حسن مهدلً،  -02

 م.0226(، 0لبنان، ط) -علً سٌد علً، دار الكتب العلمٌة، بٌروتو

شرح ابن الناظم على األلفٌة، تؤلٌؾ: بدر الدٌن محمد بن جمال الدٌن محمد بن مالك، تحقٌق:  -03

 م.0222 -ه0202(، 0محمد باسل عٌون السود، دار الكتب العلمٌة، ط)

المحروق وجهوده فً خدمة التفسٌر، بحث من إعداد: محمد حسٌن  الشٌخ العالمة محمد محمد -04

جامعة المرقب،  -الشرٌؾ، وحافظ امحمد القلٌب، المإتمر العلمً الدولً األول لكلٌة علوم الشرٌعة

 م.0207جذورها، تراثها، أعالمها(، فبراٌر  -حول )المدرسة المالكٌة فً الؽرب اإلسالمً

صحٌح البخاري )الجامع الصحٌح المختصر(، تؤلٌؾ: أبً عبد هللا محمد بن إسماعٌل البخاري  -05

 م.0765 -ه0225(، 1بٌروت، ط) -الجعفً، تحقٌق: مصطفى دٌب البؽا، دار ابن كثٌر، الٌمامة

صحٌح مسلم، تؤلٌؾ: أبً الحسٌن مسلم بن الحجاج القشٌري النٌسابوري، تحقٌق: محمد فإاد عبد  -06

 اقً، دار إحٌاء التراث العربً، بٌروت.الب
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فضائل القرآن، تؤلٌؾ: أبً العباس جعفر بن محمد المستؽفري، تحقٌق: محمد عثمان، دار الكتب  -07

 م.0227لبنان،  -العلمٌة، بٌروت

القاموس المحٌط، تؤلٌؾ: أبً طاهر مجد الدٌن محمد بن ٌعقوب الفٌروز آبادي، تحقٌق: مكتب  -12

فً مإسسة الرسالة، إشراؾ: محمد نعٌم العرقُسوسً، مإسسة الرسالة للطباعة والنشر تحقٌق التراث 

 م.0223 -ه0204(، 6لبنان، ط) -والتوزٌع، بٌروت

الكتاب، تؤلٌؾ: أبً بشر سٌبوٌه عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثً، تحقٌق: عبد السالم محمد  -10

 م.0766 -ه0226(، 1هارون، مكتبة الخانجً، القاهرة، ط)

مؽنً اللبٌب عن كتب األعارٌب، تؤلٌؾ: جمال الدٌن أبً محمد عبد هللا بن ٌوسؾ بن هشام،  -10

 م.0763(، 4تحقٌق: مازن المبارك، ومحمد علً حمد هللا، دار الفكر، بٌروت، ط)

المقاصد النحوٌة فً شرح شواهد شروح األلفٌة )شرح الشواهد الكبرى(، تؤلٌؾ: بدر الدٌن  -11

حمد بن موسى العٌنً، تحقٌق: علً محمد فاخر، وأحمد محمد توفٌق السودانً، وعبد محمود بن أ

 م.0202 -ه0210(، 0مصر، ط) -العزٌز محمد فاخر، دار السالم، القاهرة

المقتضب، تؤلٌؾ: أبً العباس محمد بن ٌزٌد المبرد، تحقٌق: محمد عبد الخالق عضٌمة، عالم  -12

 الكتب، بٌروت.

لى قواعد اإلعراب، تؤلٌؾ: خالد بن عبد هللا بن أبً بكر بن محمد الجرجاوّي موصل الطالب إ -13

 م.0774 -ه0203(، 0األزهري، تحقٌق: عبد الكرٌم مجاهد، الرسالة، بٌروت، ط)

مجلة كلٌة اآلداب، تؤلٌؾ: عمر علً البارونً، موقؾ النحوٌٌن من اللفظ الزائد فً القرآن الكرٌم،  -14

 م.0201(، 4العدد )لٌبٌا،  -جامعة الخمس

همع الهوامع فً شرح جمع الجوامع، تؤلٌؾ: جالل الدٌن عبد الرحمن بن أبً بكر السٌوطً،  -15

 تحقٌق: عبد الحمٌد هنداوي، المكتبة التوفٌقٌة، مصر. 

وفٌات األعٌان وأنباء أبناء الزمان، تؤلٌؾ: أبً العباس شمس الدٌن أحمد بن محمد بن إبراهٌم بن  -16

م إلى 0722بن خلكان البرمكً اإلربلً، تحقٌق: إحسان عباس، دار صادر، بٌروت، من أبً بكر 

 م.0772

**************************** 


